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Επιστημονική Επιτροπή
Βλαχάδη Μαρία, Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βουγιουκλής Θωμάς, Kαθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βρεττός Γιάννης, Kαθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΕΚΠΑ
Γαλανάκη Ευαγγέλια, Αν. Kαθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Γιαλούρης Κωνσταντίνος, Kαθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιαλούρης Παρασκευάς, Σχολικός σύμβουλος, πρώην Πρόεδρος ΠΕΣΣ
Γιαννικοπούλου Αγγελική, Αν. Kαθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
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, Καθηγητής, 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
Κρασσάς Στέλιος, Σχολικός σύμβουλος, πρώην Πρόεδρος ΠΕΣΣ
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Λεμονίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Λουκέρης Διονύσιος, Σύμβουλος Ι.Ε.Π.
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
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Ματσαγγούρας Ηλίας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μπαγάκης Γιώργος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μπάκας Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μπαμπάλης Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Μπαραλός Γιώργος, Σχολικός Σύμβουλος, πρώην Πρόεδρος ΠΕΣΣ
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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
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Παπαχρήστος Κώστας, Σχολικός Σύμβουλος, πρώην Πρόεδρος ΠΕΣΣ
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.
Σταθοπούλου Χαρά, Αν. Καθηγήτρια , Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σούλης Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τριάντου –Καψωμένου Ιφιγένεια, Αν. Καθηγήτρια , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τριλιανός Αθανάσιος, Kαθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών- ΕΚΠΑ
Τσιτσίγκος Σπυρίδων , Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών- ΕΚΠΑ
Τσολακίδης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής , Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τύπας Γιώργος, Σύμβουλος Ι.Ε.Π.
Ψυχάρης Σαράντος, Αν. Kαθηγητής , ΑΣΠΑΙΤΕ
Ψυχάρης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής , Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ

Θεματικά Πεδία
• Αξιολόγηση - Αυτοαξιολόγηση
• Γνωστικά Αντικείμενα (Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Θεωρητικές Επιστήμες,
Θετικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Εφαρμοσμένες Επιστήμες κ.ά.)
• Γενικά Εκπαιδευτικά Θέματα (Διαπολιτισμική Εκπ/ση, Εκπαιδευτικές
Πολιτικές, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Μέθοδοι Διδασκαλίας,
Προγράμματα Σπουδών, Πιλοτικά Προγράμματα, Ερευνητικές Εργασίες,
Καινοτομία στην Εκπαίδευση, κ.ά.)
• Διά βίου & Εξ αποστάσεως Μάθηση – Εκπαίδευση - Επιμόρφωση
• Διδακτική (Γενική, Ειδική)
• Διοίκηση της Εκπαίδευσης
• Ειδική Αγωγή
• Ενδοσχολική βία, Εκφοβισμός (bullying), Σχολική παραβατικότητα, κ.ά.
• Επιμόρφωση
• Εκπαιδευτική Έρευνα
• Τ.Π.Ε (Θεωρητικό Πλαίσιο, Λογισμικά, Διδακτική,
Μάθηση, Εφαρμογές κ.ά.)
• Παιδαγωγικά
• Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική
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Πρόλογος
Το περιοδικό της ΠΕΣΣ σχεδιάστηκε και ξεκίνησαν οι διαδικασίες υλοποίησής
του το 2013. Σήμερα, μετά από πολλές δυσκολίες, παρουσιάζουμε το 1ο
τεύχος.
Η ΠΕΣΣ με την έκδοση του περιοδικού παρεμβαίνει στα εκπαιδευτικά
πράγματα με τρόπο δημιουργικό και επωφελή και συμβάλλει στο διάλογο
που αναπτύσσεται στην εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με τα ζητήματα που
απασχολούν το μαχόμενο εκπαιδευτικό.
Η απόφαση για την έκδοση του περιοδικού προέκυψε από τη διαπιστωμένη
ανάγκη για σοβαρή και τεκμηριωμένη μελέτη θεμάτων που αφορούν την
εκπαίδευση και την επιστήμη καθώς και από την επιθυμία της Ένωσης
μας να αποτελέσει το βήμα, μέσα από το οποίο οι Σχολικοί Σύμβουλοι και
οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να δημοσιοποιούν ελεύθερα τις
επιστημονικές τους απόψεις.
Στο περιοδικό, με επιστημονικά και μόνο κριτήρια, θα δημοσιεύονται
πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες, συνθετικά άρθρα, έρευνες, μελέτες και
άρθρα από Σχολικούς Συμβούλους και εκπαιδευτικούς που συνεισφέρουν
στον προβληματισμό και στη δημιουργική επιστημονική αντιπαράθεση.
Αποκλειστικός στόχος του περιοδικού είναι να αποτελέσει μια έγκυρη
επιστημονική επετηρίδα, πραγματική κατάθεση στο χώρο του παιδαγωγικού
και επιστημονικού προβληματισμού. Η Ένωσή μας είναι βέβαιη ότι το
εγχείρημα αυτό θα τύχει της θετικής υποδοχής από τον εκπαιδευτικό κόσμο,
γεγονός που αυξάνει τις ευθύνες μας ώστε κάθε τεύχος να ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες του.
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Ανακοίνωση για το περιοδικό

Θεωρία & Πράξη στην
εκπαίδευση
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Το περιοδικό μας ξεκίνησε τη λειτουργία του και δέχεται εργασίες από
εγγεγραμμένα μέλη στη διεύθυνση:periodiko@pess.gr
Για τα θεματικά πεδία, υποδείγματα και τους άξονες κρίσης των εργασιών,
παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες ενότητες από το μενού
περιοδικό. Όλες οι εργασίες θα κριθούν από την επιστημονική επιτροπή
του Περιοδικού με το τυφλό σύστημα δύο κριτών (Blind System) και ο/οι
Συγγραφέας/φεις θα τύχουν ενημέρωσης και ανατροφοδότησης.
Με εκτίμηση
Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Διαδρομή: www.pess.gr -> ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής την οποία στέλνετε στη διεύθυνση:

pess@pess.gr
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Διαδρομή: www.pess.gr -> ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ -> ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
->ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ->ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΙΣΗΣ
και αφού ενημερωθείτε για τις οδηγίες σύνταξης των εισηγήσεων, στέλνετε
την εισήγησή σας στη διεύθυνση :

periodiko@pess.gr
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Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας του Προγράμματος
Β' Επιπέδου Επιμόρφωσης εκπ/κών της Δ/θμιας Εκπ/σης
Φθιώτιδας στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.)
Ακριώτου Δέσποινα
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ06 Φθιώτιδας/Ευρυτανίας
Αρβανίτη Βασιλική
Εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ06

Περίληψη
Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας
του επιμορφωτικού προγράμματος Β΄ επιπέδου στις Νέες Τεχνολογίες στο οποίο
συμμετείχαν εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά ειδικότητα στη Φθιώτιδα
και υλοποιήθηκε το διάστημα Νοεμβρίου-Απριλίου 2013. Το πρόγραμμα εντάχθηκε
στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή
των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ (2007-2013), συγχρηματοδοτούμενου από την Ελλάδα και
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου φαίνεται να ικανοποιεί άνω του
μετρίου τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών αναφορικά με την απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων εντούτοις παρατηρούνται δυσκολίες στην παιδαγωγική αξιοποίησή τους
μέσω των διαθέσιμων τεχνολογικών εργαλείων, γεγονός που καταδεικνύεται από την
κυρίως δασκαλοκεντρική χρήση τους.

Εισαγωγή
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα προσαρμογής των συστημάτων
εκπαίδευσης στα νέα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα με έμφαση στην απόκτηση των
απαραίτητων δεξιοτήτων στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών (Απόφαση ΕΚ 2318/2003)
έχει προτείνει εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την προώθηση μαθητοκεντρικών,
συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων (key competences) για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην κοινωνία του 21ου αιώνα (European Commission, 2013. UNESCO, 2002). Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του εκπαιδευτικού
αλλάζει ριζικά καθώς η προσαρμογή του στα νέα δεδομένα προϋποθέτει τη συνεχή
επιμόρφωσή του στις ΤΠΕ για την αξιοποίησή τους κατά τη μαθησιακή διαδικασία με
επίκεντρο το μαθητή (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ,
2013. ΥΠΔΒΜΘ, Νέο Σχολείο, 2010).
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Η διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Ν.Τ. στη
χώρα μας έχουν αποτελέσει αντικείμενο ερευνών ως προς την οργάνωση και
την αποτελεσματικότητά τους. Η παρούσα έρευνα αποτελεί αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας του προγράμματος Β' επιπέδου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Επιδιωκόμενο στόχο της επιμόρφωσης
αποτέλεσε η εκμάθηση αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, η απόκτηση
δεξιοτήτων κατά κλάδο εκπαιδευτικών για την ένταξη και χρήση εκπαιδευτικού
λογισμικού και τεχνολογικών εργαλείων στη διδασκαλία και η καλλιέργεια του τρίπτυχου
γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις (ΥπΕΠΘ, 2009).
Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης
(ΚΣΕ) και αφορούσε στους κλάδους εκπαιδευτικών ΠΕ02 (Φιλόλογοι), ΠΕ03
(Μαθηματικοί) και ΠΕ04 (Φυσικές Επιστήμες) λόγω του ότι αποτελούν τους
πολυπληθέστερους κλάδους εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, 2013).

Θεωρητικό πλαίσιο
Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων Β΄ Επιπέδου επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ έχει αποτελέσει αντικείμενο ερευνών εστιάζοντας τόσο
στο μετασχηματισμό των αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με
την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, όσο και με την
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και τους παράγοντες που ενισχύουν ή εμποδίζουν τη
συχνότητα χρήσης τους από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ο Τσουλής (2012) τονίζει ότι
επιδίωξη της Β΄ επιμόρφωσης δεν αποτελεί η απόκτηση τυπικών προσόντων από τους
εκπαιδευτικούς για χρήση των ΤΠΕ για πληροφοριακούς σκοπούς. Αντιθέτως, επιδίωξη
αποτελεί η αλλαγή της συμπεριφοράς τους μέσω της παιδαγωγικής αξιοποίησής των
Ν.Τ. στη διδακτική, καθημερινή πρακτική. Γενικά διαπιστώνεται θετική συσχέτιση των
στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ με το βαθμό
αξιοποίησής τους στη διδασκαλία (Afshari et al., 2009) ενώ προϋπόθεση και παράγοντα
πρόβλεψης για την αποδοχή και αξιοποίηση των Ν.Τ. στην εκπαίδευση που συμβάλλει
στη διαμόρφωση θετικών στάσεων, αποτελεί η αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας
εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς (Σχορετσανίτου & Βεκύρη,
2010). Προφανώς τα προγράμματα επιμόρφωσης συμβάλλουν στην ενίσχυση
αυτής της αντίληψης και στην προώθηση της παιδαγωγική αξιοποίησης των ΤΠΕ
όπως αποδεικνύεται από την έρευνα των Tsoulis, Tsolakidis & Vratsalis (2010) που
διαπιστώνουν συχνότερη χρήση των Ν.Τ. από τους επιμορφωμένους στο Β΄ επίπεδο
εκπαιδευτικούς συγκριτικά με όσους δεν έχουν επιμορφωθεί.
Ωστόσο ο μετασχηματισμός των αντιλήψεων και η θετική στάση των εκπαιδευτικών
δεν συνεπάγονται απαραίτητα και πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων
όπως διαπιστώνεται από έρευνες. Ειδικότερα η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου φαίνεται
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να ικανοποιεί άνω του μετρίου τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών αναφορικά με την
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων (Οβαδίας, 2011 • Λεγοντής, 2010• Κρυσταλλά, 2012•
Τσούτσα, 2012), εντούτοις παρατηρούνται δυσκολίες στην παιδαγωγική αξιοποίησή τους
μέσω των διαθέσιμων τεχνολογικών εργαλείων, γεγονός που καταδεικνύεται από την
κυρίως δασκαλοκεντρική χρήση τους (Kollias, Mamalougos, Vamvakousi, Lakkala, &
Vosniadou, 2005). Πιο συγκεκριμένα, ο όγκος των νέων προς διαχείριση, αφομοίωση και
αξιοποίηση τεχνολογικών πληροφοριών και θεωριών μάθησης που περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης, φαίνεται να δυσκολεύει τους εκπαιδευτικούς
στην μετέπειτα αποτελεσματική εφαρμογή τους στη διδακτική διαδικασία (Barton &
Haydn, 2006• Kiridis, Drossos & Tsakiridou, 2006 ). Η άποψη αυτή ενισχύεται και από
την έρευνα του Λεγοντή (2010), εφόσον οι επιμορφούμενοι στα Κ.Σ.Ε. αναφέρθηκαν
στην αναγκαιότητα μεγαλύτερης διάρκειας επιμόρφωσης καθώς βοηθήθηκαν μόνο
στο να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά σε αντίθεση με τους επιμορφούμενους
των Πα.Κ.Ε., οι οποίοι λόγω των περισσότερων διδακτικών ωρών επομένως και της
εμβάθυνσης στο αντικείμενο, κατέστησαν αποτελεσματικοί στη δημιουργία λογισμικών.
Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνα των Tsoulis, Tsolakidis & Vratsalis
(2012) αναφορικά με την αποδοτικότητα της Β΄ επιμόρφωσης λόγω του σχεδιασμού
και του περιεχομένου της. Επιπρόσθετα όπως προκύπτει από τις έρευνες των Τσούτσα
(2012) και Karasavvidis (2009) το εύρος της διδακτέας ύλης όπως διαμορφώνεται από
τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών δυσχεραίνει σημαντικά τη διδασκαλία με
τη χρήση ΤΠΕ λόγω του μεγάλου απαιτούμενου διδακτικού χρόνου υλοποίησής της ενώ
ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί και ο αντίστοιχα μεγάλος χρόνος προετοιμασίας από
τους εκπαιδευτικούς για μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ.
Συμπερασματικά, οι περισσότερες έρευνες που μελετήθηκαν συγκλίνουν στην επιτακτική
ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, η Τσούτσα (2012) βασιζόμενη στα ευρήματα της έρευνάς
της που επιβεβαιώνουν την προσπάθεια παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από
τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, τονίζει την ανάγκη καθιέρωσης ενός μηχανισμού
ανατροφοδότησης και αναστοχασμού των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών μέσω
του θεσμού του μέντορα αλλά και της εποικοδομητικής συνεργασίας τους με άλλους
συναδέλφους. Στην ανάγκη ύπαρξης μιας πρόσθετης παιδαγωγικής στήριξης για την
πιο οργανωμένη ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία επικεντρώνονται και οι
Τσουλής και Μήτκας (2013). Ως αποτέλεσμα της προβληματικής που αναπτύχθηκε,
διαμορφώθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα.
1. Σε ποιο βαθμό είναι οι εκπαιδευτικοί ικανοποιημένοι από το Β΄ πρόγραμμα
επιμόρφωσης.
Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Γιαβρίμης (2013) για την αποτελεσματικότητα των
προγραμμάτων επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, το 96,9% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών
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δηλώνει ότι ποτέ δεν ζητήθηκε η γνώμη τους για το περιεχόμενο των επιμορφωτικών
προγραμμάτων πριν την υλοποίησή τους. Ο σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων
χωρίς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων αποτελεί βασική αιτία
για την μη αποτελεσματικότητά τους (Pelgrum, 2001).
2. Πώς βοήθησε το πρόγραμμα τους εκπαιδευτικούς να μπορούν να εντάσσουν τις
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά
εργαλεία στη διδασκαλία.
Επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί η επάρκεια των γνώσεων που προσφέρθηκε από το
πρόγραμμα και η συμβολή τους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς
ώστε να μπορούν να αξιοποιούν κατάλληλα τα τεχνολογικά εργαλεία.
3. Ποιοι παράγοντες σχετίζονται με τον τρόπο και τη συχνότητα ενσωμάτωσης και
παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία μετά το πέρας της επιμόρφωσης.
Στόχο αποτέλεσε η διερεύνηση των παραγόντων που ενισχύουν ή δυσχεραίνουν τη
χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και οι
γενικότερες εκπαιδευτικές πολιτικές που αφορούν στις ΤΠΕ φαίνεται να αποθαρρύνουν
τους εκπαιδευτικούς στη χρήση των Ν.Τ. στη διδασκαλία (Hennessy, Ruthven, & Brindley, 2005).

Μεθοδολογία
Ο προσδιορισμός του σκοπού και η φύση των ερευνητικών ερωτημάτων με εστίαση στην
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος Β΄ επιπέδου επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, καθορίζουν την έρευνα ως ποιοτική. Ως κύρια ερευνητική
μέθοδος ορίστηκε η συνέντευξη η οποία αποτέλεσε και το μόνο μέσο συλλογής
δεδομένων για την κατανόηση του κεντρικού φαινομένου. Επιδίωξη της παρούσας
έρευνας ήταν να αποτυπώσει το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τη δομή
και την οργάνωση του προγράμματος επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ. Επίσης
μελετήθηκε το κατά πόσο αυτό συντέλεσε στην αλλαγή των διδακτικών τους πρακτικών
αλλά και στη διερεύνηση των παραγόντων που πιθανά εμποδίζουν την αξιοποίηση των
Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία κατευθύνοντας επομένως τη μελέτη του φαινομένου
ολιστικά και σε βάθος δηλαδή ποιοτικά παρά ποσοτικά. Για τη διερεύνηση του σκοπού
και των ερευνητικών ερωτημάτων της παρούσας έρευνας καταλληλότερη κρίθηκε η
προσωπική, ανοιχτού τύπου, μη δομημένη συνέντευξη με κάθε συμμετέχοντα με τη
χρήση ενός οδηγού συνέντευξης και τη μαγνητοφώνηση αυτής για την ακριβέστερη
καταγραφή της συζήτησης και την μετέπειτα κωδικοποίηση και ανάλυση των δεδομένων.
Επιλέχθηκε η σκόπιμη δειγματοληψία και ειδικότερα μέγιστης διακύμανσης προκειμένου
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να μελετηθεί η άποψη εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων αναφορικά με την
αποτελεσματικότητα του Β΄ επιπέδου επιμόρφωσής τους στις ΤΠΕ που παρακολούθησαν
το Β΄ πρόγραμμα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ το διάστημα Νοεμβρίου-Απριλίου 2013 σε
επιλεγμένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης στη Λαμία και υπηρετούν σε Γυμνάσια και
Γενικά Λύκεια της ευρύτερης περιοχής τα οποία διαθέτουν επαρκείς υλικοτεχνικές
υποδομές για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Καθώς η παρούσα αποτελεί
μικρής κλίμακας έρευνα με μικρό αριθμό δείγματος κατόπιν σκόπιμης δειγματοληψίας
δεν διασφαλίζεται η γενίκευση των αποτελεσμάτων στον πληθυσμό. Αναφορικά με την
εγκυρότητα και την αξιοπιστία των διαδικασιών οι συμμετέχοντες διαβεβαιώθηκαν για
την τήρηση της ανωνυμίας τους ενώ η επιλογή τους έγινε με κριτήριο να ανήκουν σε
διαφορετικές σχολικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας. Ακολούθησε
ενημέρωση για το σκοπό της έρευνας και το περιεχόμενο της συνέντευξης, το χώρο
διεξαγωγής της, τον τρόπο καταγραφής της και προκαταρτική συζήτηση για την
ενίσχυση του αισθήματος αμεσότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ συμμετεχόντων και
ερευνητών. Για την επίτευξη του κατά το δυνατόν μεγαλύτερου βαθμού αμεροληψίας
της ερευνήτριας αποφεύχθηκε η χρήση κατευθυντικών ερωτήσεων και επιχειρήθηκε η
πιστή και συστηματική καταγραφή των δεδομένων απαλλαγμένων από την προσωπική
της κρίση.
Ο σχεδιασμός των συνεντεύξεων περιλάμβανε τον καθορισμό τριών θεματικών
αξόνων κατά αναλογία με τα ερευνητικά ερωτήματα. Για κάθε άξονα ορίστηκε μια
ερώτηση-αφετηρία καθώς και μία λίστα βοηθητικών ερωτήσεων για τη διευκόλυνση
των αποκρινόμενων και την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της συνέντευξης.
1ος Θεματικός άξονας - Θέση απασχόλησης, λόγοι συμμετοχής, ικανοποίηση από το
πρόγραμμα επιμόρφωσης, τι θα έπρεπε να περιλαμβάνει.
2ος Θεματικός άξονας - Πώς βοήθησε το πρόγραμμα τους εκπαιδευτικούς σε
συγκεκριμένους τομείς όπως στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων αλλά και
στον ψυχολογικό τομέα. Αναφορά στη χρήση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην καθημερινή
διδασκαλία.
3ος Θεματικός άξονας - Αφορά στους παράγοντες που διευκολύνουν ή εμποδίζουν τη
χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική.

Ανάλυση δεδομένων - Συζήτηση
Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από την ανάλυση
των δεδομένων με βάση τους θεματικούς άξονες πάνω στους οποίους σχεδιάστηκαν και
πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις ενώ η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε
από διαφορετικές οπτικές γωνίες δηλαδή μέσω της πολλαπλής προοπτικής για τον κάθε
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θεματικό άξονα (Creswell, 2011) εφόσον στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί τριών
διαφορετικών κλάδων με στόχο την ευρύτερη κατανόηση του κεντρικού φαινομένου.
Τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά
με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από το πρόγραμμα επιμόρφωσης συμφωνούν
με τα αποτελέσματα των ερευνών των Οβαδία (2011), Λεγοντή (2010), Κρυσταλλά
(2012) και Τσούτσα (2012) για την ικανοποίηση άνω του μετρίου των επιμορφωμένων
στο Β΄ επίπεδο εκπαιδευτικών. Όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην πληρότητα
του προγράμματος και στην προώθηση της συνεργασίας με αποτέλεσμα την ανάπτυξη
θετικών στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ και το βαθμό
αξιοποίησής τους στη διδασκαλία (Afshari et al., 2009) με κοινή αρνητική επισήμανση τις
πολλές ώρες παρακολούθησης εβδομαδιαίως (δύο τρίωρα). Όπως ειδικότερα ανέφερε
ένας από τους επιμορφούμενους: «Με κούρασε πολύ το συνεχόμενο τρίωρο δύο φορές
την εβδομάδα αν σκεφτεί κανείς ότι τη μία μέρα τέλειωνα το μάθημα στο επτάωρο και
έπρεπε να πηγαίνω στο ΚΣΕ κατευθείαν».
Ωστόσο το επίπεδο γνώσεων και η μέθοδος διδασκαλίας των επιμορφωτών
φαίνεται να συνέβαλε σημαντικά στο βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από
το πρόγραμμα καθώς μία επιμορφώτρια φιλολόγων κι ένας επιμορφωτής Φυσικών
Επιστημών χαρακτηρίστηκαν αποτελεσματικοί σε σύνολο τεσσάρων, παράγοντας
που δεν εντοπίστηκε στις έρευνες που μελετήθηκαν και θα μπορούσε να αποτελέσει
αντικείμενο νέων ερευνών. Συγκεκριμένα ένας από τους επιμορφούμενους παρατήρησε
ότι: «Χρειάζεται σε βάθος γνώση του γενικότερου πλαισίου ένταξης των Ν.Τ.,
εμπεριστατωμένη γνώση των σύγχρονων θεωριών μάθησης και προσεγγίσεων στη
διδακτική μεθοδολογία του γνωστικού αντικειμένου και μέσα σε όλο αυτό πώς οι Ν.Τ.
λειτουργούν ως χρήσιμα εργαλεία…είναι ευθύνη του επιμορφωτή να διαχειριστεί σωστά
το υλικό. Ο δικός μας ήταν αρκετά καλός».
Όσον αφορά στο ζήτημα του βαθμού αξιοποίησης και της συχνότητα χρήσης των
ΤΠΕ στη διδασκαλία που τίθενται από το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα παρατηρείται
συμφωνία των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με των Τσουλή, Τσολακίδη και
Βρατσάλη (2010) όπου διαπιστώνεται συχνότερη χρήση των Ν.Τ. από εκπαιδευτικούς που
επιμορφώθηκαν στο Β΄ επίπεδο. Επίσης οι απόψεις των εκπαιδευτικών στην παρούσα
έρευνα επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας του Τσουλή (2012) σύμφωνα με
την οποία η επιμόρφωση συντελεί στην αλλαγή της φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού
μέσω της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική. Ενδεικτικά οι
εκπαιδευτικοί των Φυσικών Επιστημών δήλωσαν ότι έχουν στη διάθεσή τους πολλά
λογισμικά που μπορούν να τα διαμορφώνουν ανάλογα δημιουργώντας διαφορετικά
περιβάλλοντα εργασίας. Όπως τονίζει ένας καθηγητής Φυσικής:«…δεδομένου ότι είσαι
δεκτικός στις αλλαγές και στην καινοτομία το πρόγραμμα ουσιαστικά σε βοηθάει να
αλλάξεις φιλοσοφία ως εκπαιδευτικός και να εξοικειωθείς με την τεχνολογία». Όσον
αφορά τα φιλολογικά μια από τις επιμορφούμενες επεσήμανε: «επειδή τα λογισμικά για
τα φιλολογικά μαθήματα είναι κατά το 95% παρωχημένα χρησιμοποιώ κυρίως εργαλεία
του Office και του internet».
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Επομένως αντίθετα με τις έρευνες για δασκαλοκεντρική χρήση των Ν.Τ. (Kollias, Mamalougos, Vamvakousi, Lakkala, & Vosniadou, 2005) τα αποτελέσματα της παρούσας
έρευνας καταδεικνύουν την προώθηση της ομαδοσυνεργατικής, μαθητοκεντρικής
διδασκαλίας με τη χρήση των Ν.Τ. από τους συμμετέχοντες σε εναλλαγή ή συνδυασμό
με την παραδοσιακή διδασκαλία εστιάζοντας ουσιαστικά στον επικουρικό ρόλο των ΤΠΕ
προκειμένου τα αποτελέσματα να έχουν προστιθέμενη αξία στη μαθησιακή διαδικασία. «Οι
μαθητές ανταποκρίνονται θετικά στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τηρουμένων των
αναλογιών…λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά χαμηλό επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού
των μαθητών μου προσαρμόζω τις δραστηριότητες ανάλογα με το μάθημα βάζοντάς
τους να δουλεύουν σε ομάδες…φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε καθημερινή βάση…»
όπως καταθέτει μία φιλόλογος. Ένας μαθηματικός περιέγραψε τη θετική ανταπόκριση
και συμμετοχή μαθητών που ήταν αδιάφοροι στο μάθημα και θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν «αδύναμοι». Σύμφωνα με την άποψη μιας φιλολόγου «χρειάζεται
προσοχή και εναλλαγή με την παραδοσιακή διδασκαλία ώστε να μη χαθεί το ενδιαφέρον
των μαθητών…στην προσπάθεια αυτή έχουμε δημιουργήσει blogs σε διάφορα μαθήματα
για να διατηρείται το ενδιαφέρον όλων μας και να ενισχύεται η δημιουργικότητα». Ένας
χημικός τονίζει: «Αρχικά ενθουσιάζονται αλλά στην πορεία αποδεικνύεται ότι εάν το
υλικό που τους παρουσιάζεις δεν τους ενδιαφέρει ή επαναλαμβάνεται χάνουν το
ενδιαφέρον τους».
Υπάρχει επίσης απόκλιση με την έρευνα του Λεγοντή (2010) για την επάρκεια των
γνώσεων που αποκτήθηκαν από το πρόγραμμα καθώς οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται
ικανοί να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα τεχνολογικά εργαλεία επιβεβαιώνοντας
ταυτόχρονα το ότι η αντίληψη περί της αυτοαποτελεσματικότητάς τους συνιστά
παράγοντα πρόβλεψης της παιδαγωγικής χρήσης των ΤΠΕ (Σχορετσανίτου & Βεκύρη,
2010). Οι περισσότεροι δήλωσαν ικανοί να δημιουργούν εκπαιδευτικά σενάρια και να
χρησιμοποιούν λογισμικά ανοιχτού τύπου ενώ η δημιουργία δικών τους λογισμικών
απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής που δεν καλύπτονται από το παρόν
πρόγραμμα.
Τα ευρήματα που σχετίζονται με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αναδεικνύουν ως
σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
το υπάρχον ΑΠΣ και τον εκτενή χρόνο προετοιμασίας από τους εκπαιδευτικούς για
μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ όπως προκύπτει και από τις έρευνες των
Τσούτσα (2012) και Karasavvidis (2009). Κοινή πεποίθηση όλων των επιμορφούμενων
είναι ότι δεν είναι εφικτή η καθημερινή χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία κυρίως λόγω των
περιορισμών που τίθενται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ενώ όπως δηλώνει
ένας μαθηματικός: «δεν είναι σκόπιμο οι Ν.Τ. να αντικαταστήσουν τον εκπαιδευτικό…
πρέπει να χρησιμοποιούνται όπου κρίνεται ότι έχουν προστιθέμενη αξία στη μάθηση
εμπλέκοντας τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία». Ο ίδιος επίσης αναφέρει
ότι: «απαιτείται μεγάλος χρόνος προετοιμασίας για διδασκαλία με ΤΠΕ που προσωπικά
δυσκολεύομαι να βρω καθημερινά». Τέλος μια από τις φιλολόγους δήλωσε ότι: «το
πρόγραμμα αυτό ουσιαστικά αποτελεί εφαλτήριο για αλλαγή της νοοτροπίας του εκπαι17
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δευτικού… απαιτείται προσωπική ενασχόληση για την περαιτέρω αξιολόγηση και
αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων στο μάθημα». Όπως εξηγεί ένας εκπαιδευτικός
Φυσικής:«…ειδικά στο Λύκειο λόγω του εξετασιοκεντρικού του χαρακτήρα και
επομένως λόγω της ύλης που πρέπει να καλυφθεί όπως ορίζεται από το ΑΠΣ είναι
πολύ δύσκολο να διδάξεις Φυσική με τη χρήση ΤΠΕ αφού απαιτούνται γύρω στις δύο
διδακτικές ώρες για να ολοκληρωθεί το κάθε μάθημα». Την ίδια άποψη εξέφρασαν
και οι εκπαιδευτικοί των λοιπών ειδικοτήτων προσθέτοντας ότι υπάρχει μεγαλύτερη
ευχέρεια στο Γυμνάσιο. Δύο εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στην έλλειψη υλικοτεχνικών
υποδομών στο σχολείο τους με έναν μαθηματικό να υποστηρίζει: «…πώς λοιπόν
να εφαρμόσω όσα έμαθα και μαθαίνω όταν στο σχολείο δεν βρίσκω παρά ελάχιστο
εξοπλισμό. Παίρνω το δικό μου Laptop για να κάνω το μάθημά μου». Μια φιλόλογος
επεσήμανε την υπερβολική επιφυλακτικότητα του διευθυντή και την απροθυμία
της συναδέλφου Πληροφορικής να παραχωρήσει το εργαστήριο:«…ο διευθυντής
υποχρέωσε το σύλλογο να υπογράψει πρακτικό χρήσης των υπολογιστών…». Οι
υπόλοιποι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ικανοποιημένοι από τον υποστηρικτικό ρόλο του
διευθυντή και των συναδέλφων τους. Συγκεκριμένα ένας Χημικός σημειώνει: «Υπήρχε
από την αρχή προγραμματισμός στο σύλλογο για τη χρήση του εργαστηρίου, ακόμη
και ανταλλαγές ωρών μεταξύ μας είχαμε για να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας».Η
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών αναφέρθηκε από το σύνολο των ερωτηθέντων
ως βασικός παράγοντας για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που ανακύπτουν. «Τα
όποια προβλήματα ξεπερνιούνται με θετική διάθεση και προπάντων συλλογικότητα,
αλληλοϋποστήριξη ακόμη και με διατήρηση επαφής με τους επιμορφωτές μετά το πέρας
της επιμόρφωσης…Επίσης χρειάζεται ευελιξία και προσαρμογή στα νέα δεδομένα και
είναι θαυμάσια ευκαιρία να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η διαφοροποιημένη διδασκαλία
μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία προς όφελος των μαθητών….Η
επιμόρφωση αυτή πρέπει να σε ωθεί να συνεχίσεις… εκεί φαίνεται η επιτυχία της»,
υποστηρίζει μια φιλόλογος. Καταληκτικά όλοι οι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν στην
ανάγκη της απαιτούμενης υποστήριξης για τη συνέχιση του προγράμματος από τους
αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και τα στελέχη της εκπαίδευσης, κυρίως
αναφερόμενοι σε Σχολικούς Συμβούλους και διευθυντές σχολικών μονάδων. Ο Μ.Θ.4
τονίζει: «για να γίνει αξιοποίηση του προγράμματος πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές
στο ΑΠΣ αλλιώς είναι σαν να χτίζεις στην άμμο…οι αρμόδιοι πρέπει να επιληφθούν του
θέματος…».
Κρίνεται επομένως σκόπιμη η αναδιαμόρφωση του ΑΠΣ από τους αρμόδιους
φορείς του Υπουργείου Παιδείας και η πρόσθετη στήριξη στους επιμορφωμένους
εκπαιδευτικούς προκειμένου να γίνει ουσιαστική αξιοποίηση των Ν.Τ. στην εκπαίδευση
όπως επιβεβαιώνεται και από τις έρευνες των Τσουλή και Μήτκα (2013) και της Τσούτσα
(2012).
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Συμπεράσματα - Προτάσεις
Τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά
με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από το πρόγραμμα επιμόρφωσης συμφωνούν
με τα αποτελέσματα των ερευνών των Οβαδία (2011), Λεγοντή (2010), Κρυσταλλά
(2012) και Τσούτσα (2012) για την ικανοποίηση άνω του μετρίου των επιμορφωμένων
στο Β΄ επίπεδο εκπαιδευτικών. Όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην πληρότητα
του προγράμματος και στην προώθηση της συνεργασίας με αποτέλεσμα την ανάπτυξη
θετικών στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ και το βαθμό
αξιοποίησής τους στη διδασκαλία (Afshari et al., 2009). Ωστόσο το επίπεδο γνώσεων
και η μέθοδος διδασκαλίας των επιμορφωτών φαίνεται να συνέβαλε σημαντικά στο
βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από το πρόγραμμα καθώς στην πλειονότητά
τους χαρακτηρίστηκαν αποτελεσματικοί, παράγοντας που δεν εντοπίστηκε στις έρευνες
που μελετήθηκαν και θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο νέων ερευνών.
Όσον αφορά στο ζήτημα του βαθμού αξιοποίησης και της συχνότητα χρήσης των
ΤΠΕ στη διδασκαλία που τίθενται από το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα παρατηρείται
συμφωνία των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με των Τσουλή, Τσολακίδη και
Βρατσάλη (2010) όπου διαπιστώνεται συχνότερη χρήση των Ν.Τ. από εκπαιδευτικούς που
επιμορφώθηκαν στο Β΄ επίπεδο. Επίσης οι απόψεις των εκπαιδευτικών στην παρούσα
έρευνα επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας του Τσουλή (2012) σύμφωνα με
την οποία η επιμόρφωση συντελεί στην αλλαγή της φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού μέσω
της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική. Εντούτοις αντίθετα με
τις έρευνες για δασκαλοκεντρική χρήση των Ν.Τ. (Kollias, Mamalougos, Vamvakousi,
Lakkala, & Vosniadou, 2005) τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν
την προώθηση της ομαδοσυνεργατικής, μαθητοκεντρικής διδασκαλίας με τη χρήση των
Ν.Τ. από τους συμμετέχοντες σε εναλλαγή ή συνδυασμό με την παραδοσιακή διδασκαλία
εστιάζοντας ουσιαστικά στον επικουρικό ρόλο των ΤΠΕ προκειμένου τα αποτελέσματα
να έχουν προστιθέμενη αξία στη μαθησιακή διαδικασία. Υπάρχει επίσης απόκλιση με
την έρευνα του Λεγοντή (2010) για την επάρκεια των γνώσεων που αποκτήθηκαν
από το πρόγραμμα καθώς οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ικανοί να χρησιμοποιήσουν
αποτελεσματικά τα τεχνολογικά εργαλεία επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα το ότι η
αντίληψη περί της αυτοαποτελεσματικότητάς τους συνιστά παράγοντα πρόβλεψης της
παιδαγωγικής χρήσης των ΤΠΕ (Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010).
Τα ευρήματα που σχετίζονται με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αναδεικνύουν ως
σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
το υπάρχον ΑΠΣ και τον εκτενή χρόνο προετοιμασίας από τους εκπαιδευτικούς για
μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ όπως προκύπτει και από τις έρευνες των
Τσούτσα (2012) και Karasavvidis (2009). Κρίνεται επομένως σκόπιμη η αναδιαμόρφωση
του ΑΠΣ από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και η πρόσθετη στήριξη
στους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς προκειμένου να γίνει ουσιαστική αξιοποίηση
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των Νέων Τεχνολογιών κι ένα σημαντικό βήμα στην εκπαίδευση των μαθητών και
αυριανών πολιτών του 21ου αιώνα!
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Περίληψη
Οι εμπειρίες μας από την έως σήμερα θητεία μας στην Τεχνική-Επαγγελματική
Εκπαίδευση και οι προβληματισμοί και ανησυχίες μας για τις αδυναμίες των μαθητών
στην κατανόηση και χρήση γλωσσικών όρων, που ανήκουν και στο ειδικό λεξιλόγιο
της ειδικότητάς τους, σε συνδυασμό με την επιθυμία μας να κάνουμε το μάθημα
ιδιαίτερα ενδιαφέρον και δημιουργικό, μας οδήγησε στη δημιουργία μιας διαθεματικήςδιεπιστημονικής φιλολογικής και μηχανολογικής δραστηριότητας.
Συγκεκριμένα, δημιουργήσαμε ως δραστηριότητα, διαδικτυακές ασκήσεις για το μάθημα
της Γλώσσας, που το υλικό τους αποτελείται από μηχανολογικούς όρους και έννοιες που
περιλαμβάνονται στις διδακτικές ενότητες του βιβλίου «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι
(ΜΕΚ Ι)».
Η προώθηση τόσο της διαθεματικότητας, όσο και της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία προτείνεται και ενθαρρύνεται άλλωστε και από τα Αναλυτικά Προγράμματα,
όπως και από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ), τα
τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο.
Λέξεις κλειδιά: λεξιλογικές ασκήσεις, συνώνυμα, ετυμολογία, μηχανολογία, kubbu

Εισαγωγή
Οι καθημερινές δυναμικές εξελίξεις στο κοινωνικό περιβάλλον και κατ επέκταση και στο
περιβάλλον της εκπαίδευσης, δημιούργησαν την ανάγκη για αναθεώρηση και επαναπρο23
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σδιορισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ), όπως διαφαίνεται και από
τον πρόσφατο Νόμο 4186-2013 (ΦΕΚ 193, Α) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», ενώ επέβαλαν συνολικότερες και συνθετότερες
προσεγγίσεις στη διαχείριση των εκπαιδευτικών θεμάτων. Η εκπαιδευτική καινοτομία
που ξεκινά και βασίζεται στην αδυναμία των μαθητών να κατανοήσουν σύνθετα φαινόμενα
και έννοιες και στην αδυναμία της παραδοσιακής διδασκαλίας να υπερκεράσει αυτό το
πρόβλημα, εστιάζεται σε ενέργειες που εμπεριέχουν και προωθούν νέες αντιλήψεις
για την εκπαίδευση σε τρεις διαστάσεις: στην αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων, στην
εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και στη χρήση νέων διδακτικών μέσων (Fullan, 1991). Η παιδαγωγική παρέμβαση του εκπαιδευτικού, ο σχεδιασμός των κατάλληλων
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η δυναμική της ομάδας που συμμετέχει ο μαθητής
(Αργύρης, 2002), και όλοι οι παράγοντες γενικά που δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη
κατά τον σχεδιασμό, επηρεάζουν καθοριστικά την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.
Σε μια προσπάθεια το ελληνικό σχολείο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες παιδαγωγικοδιδακτικές, πολιτιστικές και πολιτισμικές απαιτήσεις, καθώς και στις
κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, ενθαρρύνονται νέες προσεγγίσεις
στη μάθηση (ομαδοσυνεργατική και βιωματική διδασκαλία, ερευνητικές εργασίες)
και γίνεται προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου του εκπαιδευτικού, ο οποίος γίνεται
συνδιαμορφωτής της γνώσης, και του μαθητή, που αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της
διδακτικής διαδικασίας.
Στα σύγχρονα ΑΠΣ, επιχειρείται η οριζόντια διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων
και υιοθετείται η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσα από ενεργητικές και ολιστικές
μεθοδολογικές προσεγγίσεις (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2002).
Πιο συγκεκριμένα, για το μάθημα της Γλώσσας, τα παλαιότερα Αναλυτικά
Προγράμματα «εγκλώβιζαν» ουσιαστικά τη γλωσσική διδασκαλία στη στείρα
αποστήθιση της τυποποιημένης γραμματικής, που στερούσε τους μαθητές από τη
δυνατότητα στοχασμού πάνω στη γλώσσα, κάτι που είχε ως συνέπεια η διδασκαλία
να μένει καθηλωμένη σε παλαιότερα πρότυπα που δεν κινούσαν το ενδιαφέρον, δε
δημιουργούσαν γέφυρες ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν ούτε και διαμόρφωναν
ουσιαστικούς τρόπους κατανόησης και αλληλεπίδρασης με το σήμερα. Τα νέα
Αναλυτικά Προγράμματα, προσπαθώντας να «θεραπεύσουν» τις αδυναμίες αυτές και
να προσαρμοστούν στις σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις, προσανατολίζονται στην
προώθηση νέων διδακτικών προσεγγίσεων και μιας νέας παιδαγωγικής φιλοσοφίας που
έχει ως επίκεντρο το μαθητή και δίνουν έμφαση στην καινοτομία και στη χρήση νέων
μέσων, που θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. Όσον αφορά μάλιστα
το μάθημα της γλώσσας τονίζεται η ανάγκη να ενισχυθεί το διερευνητικό και κριτικό
πνεύμα των μαθητών απέναντι στη γλώσσα (Νέο Σχολείο 21ου αιων., 2011).
Επίσης, προτρέπουν τον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει τη γλωσσική τεχνολογία και τα
εργαλεία που αυτή προσφέρει, καθώς του επιτρέπει να οργανώσει μια διαφοροποιημένη
διδασκαλία που να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι:
«Πέρα από τους ευρέως πλέον διαδεδομένους επεξεργαστές κειμένων και συστήματα
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ορθογραφικής διόρθωσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία ταυτοποίησης των
γραμματικών τύπων, επινοητές λέξεων και ένα πλήθος γλωσσικών πόρων (μέθοδοι
εκμάθησης της γλώσσας, λεξικά και σώματα κειμένων) που βρίσκονται σε ηλεκτρονική
μορφή και παρέχουν πολλές δυνατότητες αναζήτησης, ανάκτησης της πληροφορίας και
διαδραστικής αλληλεπίδρασης» (Νέο Σχολείο 21ου αιων., 2011).
Επιπλέον, η παροχή αποκομμένων, αποσπασματικών γνώσεων για τη γλώσσα
δυσκολεύει συχνά τους μαθητές στο να κατανοήσουν τόσο τα συγκεκριμένα γλωσσικά
φαινόμενα όσο και να αντιληφθούν τη χρησιμότητά τους. Ιδιαίτερα στους μαθητές των
Επαγγελματικών Λυκείων είναι επιβεβλημένο για να γίνεται το μάθημα ενδιαφέρον και
περισσότερο ωφέλιμο να γίνεται δημιουργική χρήση όλων των πιθανών μαθησιακών
πόρων - επομένως και του βιβλίου, αλλά όχι μόνο. Καλό είναι να προτιμώνται γλωσσικοί
/ σημειωτικοί πόροι και θέματα με τα οποία έχουν εξοικείωση οι μαθητές και μπορούν
για τον λόγο αυτό να γίνουν ευκολότερα αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην τάξη
(Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ, 2014).
Στο πλαίσιο αυτό ενδείκνυται η αξιοποίηση του υλικού και άλλων γνωστικών
αντικειμένων, όπως είναι τα μαθήματα της ειδικότητας και των τομέων τους, ώστε να
βοηθηθούν οι μαθητές να αναπτύξουν μεν γλωσσικές δεξιότητες αλλά και να κατακτήσουν
το ειδικό λεξιλόγιο που κάθε ειδικότητα περιλαμβάνει. Η γλωσσική διδασκαλία άλλωστε
δεν περιορίζεται αυστηρά στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, αλλά
διαχέεται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
Η χρησιμοποίηση «γλωσσικού υλικού» από άλλα γνωστικά αντικείμενα, το «πάντρεμα»
δηλαδή, δύο ή και περισσότερων μαθησιακών αντικειμένων, που εντάσσεται στα πλαίσια
των εννοιών που ονομάζουμε διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα, δύναται να
καταστεί ιδιαίτερα ωφέλιμη για τους μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου.
Η Διαθεµατική Προσέγγιση, δηλαδή, η ολιστική κατάκτηση της γνώσης δίνει τη
δυνατότητα στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων που
θα του επιτρέπει να αναπτύσσει προσωπική άποψη για θέματα που σχετίζονται μεταξύ
τους, µε ζητήματα της καθημερινής ζωής και να διαμορφώσει το δικό του κοσμοείδωλο,
τη δική του κοσμοθεωρία και κοσμοαντίληψη (Αλαχιώτης, 2002, Lawton et al, 2000). Η
διαθεµατική προσέγγιση δεν μπορεί παρά να υποστηρίζεται από μεθόδους ενεργητικής
απόκτησης της γνώσης, οι οποίες εφαρμόζονται κατά τη διδασκαλία κάθε γνωστικού
αντικειμένου και εξειδικεύονται στις διαθεµατικές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας,
στο τέλος κάθε θεµατικής ενότητας (Αλαχιώτης, 2002).
Η επιλογή μιας διαθεµατικής δραστηριότητας και η εκτύλιξη μιας συζήτησης κατά
τη διδασκαλία µε συστηματοποιημένες προεκτάσεις σε άλλα θέματα (μαθήματα)
διευκολύνεται από τη διάχυση της διαθεµατικότητας στο κείμενο του βιβλίου (όπου
είναι εφικτό) μέσα από τις λεγόµενες θεμελιώδεις διαθεµατικές έννοιες. Ένα σύνολο
από διαθεµατικές έννοιες διευκολύνει την επικαιροποιηµένη γνώση, καθώς οι μαθητές
μπορούν να αντλήσουν από τη βάση γεγονότων και να αντιληφθούν καλύτερα τα διάφορα
μοντέλα και τις σχέσεις των επιστηµών και των θεμάτων. Οι μαθητές λ.χ. αρχίζουν να
κατανοούν συγκεκριμένα θέματα όχι ως ένα σύνολο γεγονότων προς απομνημόνευση
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αλλά ως αντιπροσωπευτικά δείγματα μιας μεγαλύτερης και πιο αφηρημένης ιδέας, μιας
διαθεµατικής έννοιας (Erickson, 1998).

Σχεδιασμός της δραστηριότητας
Σε ότι αφορά στον ρόλο των Νέων Τεχνολογιών - τεχνολογιών αιχμής στο νέο Πρόγραμμα
Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας προτείνεται να αξιοποιούνται και
ως παιδαγωγικά μέσα, αλλά και ως μέσα πρακτικής γραμματισμού.
Η σύγχρονη τάση είναι να χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός
ως τεχνολογική υποδομή, καθώς επιτρέπουν την κατασκευή ανοιχτών διδακτικών
συστημάτων. Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες
του Παγκόσμιου Ιστού Web (XML, Web services, semantic Web κλπ.), διευκολύνει
την ανάπτυξη νέων ομάδων εφαρμογών και νέων τάσεων στο σχεδιασμό των
Πληροφοριακών Συστημάτων (Stern, 2000).
Στην ανάπτυξη τέτοιων διδακτικών συστημάτων δίνεται έμφαση στην κατασκευή
διαδικτυακών πόρων μαθησιακού υλικού ή αλλιώς διαδικτυακού εκπαιδευτικού
λογισμικού (Wasson, 1997). Η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού είναι βασική
προϋπόθεση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη δυο βασικές διαστάσεις ή χαρακτηριστικά
της γνώσης, όπως η αβεβαιότητα και η σκοπιμότητα, καθώς αυτά τα χαρακτηριστικά
βοηθούν τους μαθητές να μετατρέψουν τις πληροφορίες σε γνώσεις (Χατζηγεωργίου,
2002).
Η αξιοποίηση των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των ΤΠΕ προσφέρει δυνατότητες
ριζικών αλλαγών στο πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης, με πιο σημαντική τη δυνατότητα
μετακίνησης από το δασκαλοκεντρικό σύστημα διδασκαλίας σε ανοικτά περιβάλλοντα,
τα οποία ευνοούν την ενεργητική, αλληλεπιδραστική και ομαδοσυνεργατική μάθηση
(Ζωγόπουλος & Τσαγκατάκης, 2010), υπό τις παρακάτω όμως προϋποθέσεις:
• οι διδακτικοί στόχοι να είναι καθορισμένοι με σαφήνεια και να στοχεύουν σε
συγκεκριμένες επιδιώξεις και αποτελέσματα
• οι εκπαιδευόμενοι να εμπλέκονται ενεργά στις δραστηριότητες της μάθησης
• το περιβάλλον της διδασκαλίας να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση ποικιλίας τεχνολογικών
μέσων
• το διδακτικό πλαίσιο να περιλαμβάνει εκτός από τη μετάδοση γνώσεων και
δραστηριότητες λύσης προβλημάτων
• στο πλαίσιο της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας να ενισχύεται η αλληλεπίδραση
μεταξύ διδάσκοντα - εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους
• στο περιβάλλον διδασκαλίας να εξασφαλίζεται ευελιξία εφαρμογής διαφόρων μεθόδων
διδασκαλίας, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες μάθησης και τις γνωστικές απαιτήσεις
των εκπαιδευόμενων.
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Η δραστηριότητα σχεδιάστηκε στο Kubbu. Το Kubbu (http://www.kubbu.com) είναι
ένα εύχρηστο (αν και όχι ιδιαίτερα παραμετροποιήσιμο) διαδικτυακό εργαλείο (on
line πλατφόρμα) διαχείρισης μάθησης μέσω δημιουργίας και δημοσίευσης διαφόρων
διαδραστικών ειδών ασκήσεων και κουίζ. Οι ασκήσεις αυτές μπορούν και να εκτυπωθούν.
H ιστοσελίδα είναι στην αγγλική γλώσσα αλλά εκτός από το σταυρόλεξο όλες οι άλλες
ασκήσεις γίνονται και στα ελληνικά.
Για να τη χρήση του απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα, που για τους εκπαιδευτικούς
είναι δωρεάν, ενώ υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τη δημιουργία των δραστηριοτήτων
που υποστηρίζει. Συγκεκριμένα, για να δημιουργήσουμε ασκήσεις θα πρέπει να κάνουμε
εγγραφή ως εκπαιδευτικοί. Ο μαθητής μπορεί να έχει πρόσβαση στις ασκήσεις που
δημιούργησε ο εκπαιδευτικός για συγκεκριμένους λογαριασμούς χρηστών. Μπορούμε
να δημιουργήσουμε περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων/παιχνιδιών για περιορισμένο
αριθμό μαθητών, ενώ εάν ο λογαριασμός παραμείνει ανενεργός για περισσότερες από
60 ημέρες διαγράφεται.

Σχήμα 1: Η αρχική σελίδα της πλατφόρμας kubbu
Μας παρέχει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε ασκήσεις on line που είναι προσιτές,
ευχάριστες και κυρίως προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών. Στο Kubbu μπορούμε
να δημιουργήσουμε κουίζ κυρίως της μορφής σταυρόλεξου, όπως και ποικιλία
ερωτήσεων κλειστού τύπου (συμπλήρωσης κενού, πολλαπλής επιλογής, σωστού/
λάθους), αντιστοίχισης-ταιριάσματος, κ.α., μέσω μιας αρκετά εύχρηστης και φιλικής
διεπαφής. Οι μαθητές μπορούν να ομαδοποιηθούν ή να έχει ο κάθε μαθητής, το δικό
του κωδικό (υπάρχουν σχετικές οδηγίες).
Το εργαλείο παρέχει επίσης στατιστικά στοιχεία στην κατηγοριοποίηση των ομάδων, έτσι
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ώστε, να μπορεί να διαγνωστεί άμεσα μια δύσκολη ερώτηση ή έννοια. Στις δραστηριότητες μπορούμε να θέσουμε χρονικό περιορισμό εκπόνησης τους. Κατά την εκτέλεση
της άσκησης/δραστηριότητας, ο χρονικός αυτός περιορισμός εμφανίζεται με τη μορφή
αντίστροφου χρονομέτρου, ενισχύοντας την πλευρά του παιχνιδιού. Στο τέλος δε, ο
μαθητής μπορεί να λάβει τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική αξιολόγηση.
Το εργαλείο δεν μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε γραμματοσειρές και μέγεθος,
με αποτέλεσμα, αν οι λέξεις είναι αρκετές ή έχουν πολλές συλλαβές να μην εμφανίζονται
ολόκληρες, όπως για παράδειγμα στην επιλογή match (Καραμπίνης, 2011).
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες διαμοιράζονται για να επαναχρησιμοποιηθούν
και από άλλους εκπαιδευτικούς, αλλά δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα με κάποιο άλλο
σύστημα διαχείρισης μάθησης (Κεσελόπουλος, 2012).
Εν κατακλείδι, το Kubbu προσφέρει μια διεπαφή για τον διδάσκοντα στην οποία μπορεί
να αναπτύξει τις δραστηριότητές του και να τις μοιραστεί είτε με άλλους διδάσκοντες
στην πλατφόρμα είτε με τους μαθητές του, και να συγκεντρώσει τα αποτελέσματα με
απλό τρόπο. Επίσης, μπορεί απλά να δημοσιεύσει κανείς το υλικό που δημιουργεί, ώστε
να μπορεί ο καθένας να απαντήσει στο quiz (άσκηση) και ανώνυμα. Ο εκπαιδευτικός
μπορεί να παρακολουθεί τις επιδόσεις των μαθητών εξ αποστάσεως και επιπλέον, του
παρέχει στατιστική ανάλυση των επιδόσεών τους. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιείται όχι
μόνο για να γίνονται τα μαθήματα πιο διασκεδαστικά, αλλά και για επωφελής αξιολόγηση.

Περιγραφή και υλοποίηση της δραστηριότητας
Η διαθεματική δραστηριότητα για χρήση και αξιοποίηση του kubbu στο μάθημα της
Νεοελληνικής γλώσσας με «γλωσσικό υλικό» που αντλήθηκε από το βιβλίο ΜΕΚ
Ι, αφότου σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε την περίοδο 2014-15 στο ΕΠΑ.Λ Αίγινας, με τη
συνεργασία των εκπαιδευτικών φιλολόγου και μηχανολόγου, στην Β’ Τάξη ΕΠΑ.Λ για
δύο διδακτικές ώρες. Έλαβαν μέρος 16 μαθητές. Η δραστηριότητα έλαβε χώρα στο
εργαστήριο Η/Υ.

Σκοποί:
• Να αντιληφθούν τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της γνώσης της γλώσσας και
επιπλέον, να συνειδητοποιήσουν πώς η γλώσσα είναι το «εργαλείο» για την εκμάθηση
οποιασδήποτε επιστήμης ή τεχνικής
• Να τους δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουν νέες μεθόδους μάθησης που εξάπτουν την
περιέργειά τους και προκαλούν το ενδιαφέρον τους
• Να ενισχυθεί και να εφαρμοστεί η διαθεματικότητα και η διεπιστημονικότητα και
μάλιστα σε δύο αντικείμενα φαινομενικά μη σχετικά και ως εκ τούτου ασύνδετα μεταξύ
τους
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των προγραμμάτων
WEB 2.
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Μέσα και υλικά:
• Σχολικό εγχειρίδιο: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι», Β’ Τάξης Επαγγελματικού
Λυκείου
• Σχολικό εγχειρίδιο: «Γλωσσικές Ασκήσεις για το Ενιαίο Λύκειο», ΟΕΔΒ
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο
• Φύλλο εργασίας
• Επίσκεψη ιστοσελίδων – χρήση μηχανών αναζήτησης
• Επίσκεψη του blog Politeia – lexis και της πλατφόρμας του kubbu

Σύντομη Περιγραφή της δραστηριότητας
Οι μαθητές κάθισαν ανά δύο αρχικά σε κάθε υπολογιστή. Τους δόθηκε Φύλλο εργασίας,
όπου υπήρχαν αναλυτικά και ιεραρχημένα όλα τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν
και τις δραστηριότητες που είχαμε αποφασίσει ότι θέλουμε να υλοποιήσουν.
Άνοιξαν τη σελίδα με το blog της διδάσκουσας - ερευνήτριας (http://politeia-lexis.
blogspot.gr) και έπειτα την ανάρτηση «Λεξιλόγιο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης», όπως
φαίνεται ακολούθως:

Ακολούθησαν το link που τους οδήγησε στις ασκήσεις στο kubbu. Για τη συγκεκριμένη
άσκηση δίνονταν διευκρινήσεις σύμφωνα με τις οποίες οι μαθητές έπρεπε να ενώσουν
τους μηχανολογικούς όρους με τους συνωνύμους τους και να κατασκευάσουν ουσιαστικά
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ένα Ντόμινο. Δηλαδή, στη δραστηριότητα αυτή, οι μηχανολογικοί όροι που δίνονταν
πάνω σε πλακίδια έπρεπε να τοποθετηθούν στη σειρά ώστε να δημιουργούν ντόμινο.
Κάθε πλακίδιο, θα έπρεπε να τοποθετείται δίπλα σε άλλο πλακίδιο και οι λέξεις που θα
εφάπτονταν έπρεπε να είναι συνώνυμες.

Σχήμα 2: Εφαρμογή της δραστηριότητας στο kubbu
Παράλληλα, σε άλλη καρτέλα άνοιξαν το ηλεκτρονικό λεξικό της Πύλης της Ελληνικής
Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/
lexica/triantafyllides/, για να αναζητούν τις λέξεις που δε γνώριζαν τη σημασία τους.
Ο καθηγητής της Μηχανολογίας διευκόλυνε τη διαδικασία δίνοντας διευκρινήσεις και
οδηγώντας τους να φτάσουν στην απάντηση.
Ως τελευταία δραστηριότητα εμπέδωσης, τους δόθηκε προς επίλυση άσκηση
πολλαπλών επιλογών με θέμα Ορισμοί και έννοιες στις ΜΕΚ αναρτημένη πάλι στο
ιστολόγιο της καθηγήτριας (http://www.kubbu.com/a1/62329_), όπου περιγράφονταν ο
ορισμός των μηχανολογικών όρων περίπου όπως δίνονταν και στο ηλεκτρονικό λεξικό
και επέλεγαν την απάντηση που αντιστοιχούσε σε κάθε όρο.

30

Τεύχος 2ο - Θεωρία και Πράξη στην Εκπαίδευση | ΠΕΣΣ

Εντυπώσεις μαθητών
Σε ότι αφορά στις εντυπώσεις των μαθητών σχετικά με τη φύση της διδακτικής
παρέμβασης, οι μαθητές δέχτηκαν με ενθουσιασμό από την αρχή όλη τη δραστηριότητα,
χαίρονταν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αναζήτησης στο ηλεκτρονικό λεξικό και της
εύρεσης των απαντήσεων και προσπαθούσαν με πείσμα να πετύχουν το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα. Η διαδικασία της αναζήτησης των όρων και του ταιριάσματός τους, καθώς
και η έκπληξή τους όταν ανακάλυπταν τελικά πώς είναι στα Νέα Ελληνικά οι όροι της
μηχανολογίας, κρατούσαν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της
δραστηριότητας. Στο τέλος της άσκησης, που εμφανιζόταν το ποσοστό επιτυχίας τους,
πολλοί μαθητές επειδή δεν ικανοποιήθηκαν με τα ποσοστά που σημείωσαν την πρώτη
φορά επανέλαβαν την άσκηση. Μάλιστα, όσοι τη δεύτερη φορά πετύχαιναν σημαντικά
ποσοστά επιτυχίας και συνοδεύονταν από εγκωμιαστικό χαρακτηρισμό καλούσαν τους
καθηγητές ενθουσιασμένοι να μας το δείξουν. Αισθάνθηκαν δε πως ενεπλάκησαν ενεργά
στις μαθησιακές διεργασίες.
Στο τέλος του μαθήματος όταν ένας προς ένας έκαναν εγγραφή στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα Kubbu που έχει η διδάσκουσα, ώστε να μπορούν από το σπίτι τους να
πραγματοποιήσουν και άλλες δραστηριότητες και ένα ηλεκτρονικό τεστ, δήλωναν
ενθουσιασμένοι και είπαν ότι προτιμούν το μάθημα αυτό από το μάθημα στην τάξη.
Οι εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες παιδαγωγικές διδακτικές
μεθόδους σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογής με χρήση των τεχνολογιών αιχμής,
συνεργάστηκαν διεπιστημονικά με βάση τις αρχές της επικοινωνίας, του σεβασμού και
της ενσυναίσθησης και αισθάνθηκαν επαγγελματική ικανοποίηση.

Συμπεράσματα
Αν και στη χώρα μας η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση προσελκύει κυρίως μαθητές
με μαθησιακά κενά και ελλειμματικές γνώσεις, εν τούτοις η μεγάλη πρόκληση γι’ αυτήν
τη βαθμίδα εκπαίδευσης είναι ποιες πρακτικές και μεθόδους θα χρησιμοποιήσουμε
για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον τους και να διαχειριστούμε
το νοητικό τους φορτίο, ώστε αυτοί να ενταχθούν στο μαθησιακό γίγνεσθαι και να
κατακτήσουν σύγχρονες γνώσεις και εμπειρίες και να αποκτήσουν επαγγελματικές
δεξιότητες οι οποίες θα τους προετοιμάσουν για τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους. Η
ανάγκη σύνδεσης θεωρητικών αλλά και επαγγελματικών μαθημάτων ειδικοτήτων
με καθημερινά ρεαλιστικά παραδείγματα αλλά και με τα ισχύοντα της σύγχρονης και
ολοένα αναπτυσσόμενης τεχνολογίας, επιβάλλει τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών
τεχνολογιών αιχμής που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην απόκτηση γνώσεων αλλά
και επαγγελματικών δεξιοτήτων από τους μαθητές (Ζαφειρόπουλος, 2011).
Παρόλο που από τη δημιουργία και την εφαρμογή μιας τέτοιου τύπου δραστηριότητας
δεν είμαστε σε θέση να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, αν και οι εντυπώσεις των
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μαθητών ήταν θετικές και ενθαρρυντικές, εν τούτοις έχει διερευνηθεί και αποτυπωθεί
πως το on-line περιβάλλον ενθαρρύνει, υπό προϋποθέσεις, ξεχωριστές και εξελιγμένες
μορφές παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού και επιτρέπει τη διάθεση καινοτόμων
θεωρήσεων ενθαρρύνοντας τη συνεργατική μάθηση (Ζωγόπουλος & Τσαγκατάκης,
2010). Μέσα από τέτοιου τύπου δραστηριότητες, οι μαθητές, αποκτούν τη δυνατότητα
να εξασκούνται στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και
ειδικότερα των Web 2.0, που ως εκπαιδευτικά εργαλεία για εξ αποστάσεως μάθηση,
έχει διερευνηθεί πως δύναται να αυξάνουν τα επίπεδα επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης,
κοινωνικοποίησης (Ζωγόπουλος & Αθανίτης, 2011) και να οδηγούν σε έναν νέο τρόπο
διδασκαλίας αλλά και μάθησης.
Η χρήση πλατφόρμας, ιστοσελίδων ή και εκπαιδευτικού λογισμικού για εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και η εξάσκηση των μαθητών με αυτά τα μέρη της εκπαιδευτικής
τεχνολογίας, δύναται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη καθώς οι μαθητές εμπλέκονται εις
βάθος στις διεργασίες μάθησης με την τοποθέτησή τους σε ρεαλιστικότερες καταστάσεις
απ΄ ότι παρέχουν άλλες μέθοδοι, τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας. Μέσω αυτής
της στοχευόμενης εξάσκησης, μπορούμε να επιτύχουμε την κατανόηση εννοιών που
περιέχονται στο θεωρητικό μέρος των επαγγελματικών μαθημάτων (Ford, 2010).
Επίσης, στο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας των εκπαιδευτικών διεργασιών,
η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην
εκπαίδευση και η ορθή αξιοποίησή τους έχει επιφέρει ουσιαστικές καινοτομίες στη
μαθησιακή – διδακτική διαδικασία αυτή καθεαυτή. Οι υπολογιστικές τεχνολογίες
είναι δυνατό υπό τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις, να συνεισφέρουν στο
σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων, όπου καλλιεργείται η ενεργητική στάση των
μαθητών απέναντι στη μάθηση (Ζωγόπουλος, 2013).
Προσδοκία και κεντρικός στόχος της διδακτικής παρέμβασης ήταν οι μαθητές να
μάθουν με το δικό τους τρόπο και ρυθμό, με ενεργή συμμετοχή και εξερεύνηση των
αναδυόμενων προβληματισμών και συγχρόνως αυτή η διαδικασία να υλοποιηθεί μέσα
σε ένα αλληλεπιδραστικό κοινωνικό πλαίσιο το οποίο θα παρέχει τελικά υποστήριξη στην
κοινωνικό – γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού – ερευνητή
μέσα στο προαναφερόμενο συγκείμενο, πρέπει να είναι κυρίως αυτός του συντονιστήσυνερευνητή στο πλευρό των μαθητών και του διευκολυντή των προσπαθειών τους
(Ζωγόπουλος, 2013). Ειδικότερα, η παιδαγωγική παρέμβαση του εκπαιδευτικού,
μέσω της σχεδίασης και υλοποίησης κατάλληλα διαμορφωμένων δραστηριοτήτων
που αποσκοπούν στη διαμόρφωση εννοιών από τους μαθητές και στην προαγωγή της
αυτενέργειας των μαθητών μέσω της εμπλοκής τους σε αυθεντικές καταστάσεις, απαιτεί
στοχευμένη εργασία του εκπαιδευτικού και ιδιαίτερο χρόνο εργασίας, όμως δύναται να
επηρεάσει αποφασιστικά το σύνολο των εκπαιδευτικών διεργασιών. Η ενασχόληση των
μαθητών με κατάλληλα δομημένες δραστηριότητες, τους παρέχει τη δυνατότητα και τον
χρόνο να σκεφτούν περισσότερο δημιουργικά.
Η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να αναπτύξουν και να διευκολύνουν τέτοιες
δεξιότητες που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, δεν εξαρτάται µόνο από την τεχνολογία, αλλά
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περισσότερο από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και το εκπαιδευτικό πλαίσιο ή περιβάλλον
στο οποίο ενσωματώνεται η τεχνολογία.
Η χρήση κατάλληλου λογισμικού ενισχύει τη συλλογική κατασκευή νοημάτων
μέσω της συνεργασίας της αλληλεπίδρασης των μαθητών (Shaw, 1996). Οι μαθητές,
χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία της υπολογιστικής τεχνολογίας, πειραματίζονται,
ελέγχουν την ορθότητα των σκέψεών τους και στη συνέχεια επιχειρούν να ερμηνεύσουν
τα αποτελέσματα των αποφάσεών τους καταλήγοντας σε συμπεράσματα. Επίσης,
αναπτύσσουν στρατηγικές, δοκιμάζουν τις απόψεις τους, συζητούν σχετικά µε την
ανατροφοδότηση που δέχονται από τον υπολογιστή, ανταλλάσσουν ιδέες και εν τέλει
είναι σε θέση να επαναδιατυπώνουν από κοινού νέα νοήματα.
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Η Θετική ψυχολογία στο ελληνικό σχολείο:
Μια πρόταση για την αξιοποίηση εφαρμογών της.
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Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Ευρυτανίας
e-mail: mariantonatou@gmail.com

Περίληψη
Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) για το νέο ‘μάθημα’ «Σχολική και Κοινωνική Ζωή»,
(πιλοτική εφαρμογή), έφερε στο προσκήνιο σημαντικά παιδαγωγικά ζητήματα, όπως αυτό
της ψυχικής ενδυνάμωσης (τόσο του ατόμου όσο και της κοινότητας), της αυτογνωσίας,
της αρμονικής συνύπαρξης και ευημερίας. Τα ζητήματα αυτά ακριβώς εμπίπτουν στα
ενδιαφέροντα, τους σκοπούς και το περιεχόμενο του νέου κλάδου της Ψυχολογίας,
που ονομάζεται Θετική Ψυχολογία - στην οποία το ΠΣ ελάχιστα αναφέρεται. Και όμως,
η Θετική ψυχολογία, καταγράφοντας τα 24 δυνατά σημεία του χαρακτήρα, προσφέρει
αξιόπιστο υλικό ως αφετηρία και βάση για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στο
πλαίσιο θετικών παρεμβάσεων (positive interventions). Αυτό το υλικό, που Ισπανοί
συνάδελφοί μας έχουν ήδη αξιοποιήσει, θεωρούμε πως είναι σημαντικό να γίνεται
γνωστό και να εμπνέει τη δημιουργικότητα.

Summary
The Curriculum concerning the new teaching field titled: “School and Social life” that
has been implemented as a pilot program only in a number of public elementary
schools, has brought in light issues of great importance, such as personal and public
resilience, self-knowledge, harmonious co-existence and wellbeing. Positive psychology, has been stated, that has indeed contributed to this new teaching field. Thought,
references are minimal and mentioned in the first page of this document.
At the same time, the suggested by the curriculum interventions have not met the
needs and expectations of the teachers of a number of elementary schools in our territory (Evritania). Nevertheless, positive psychology with the csv (character strengths
and virtous) could provide several well researched and tested positive interventions.
This is material already tried and tested by Spanish colleagues and is introduced by
this article to the Greek school society.
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Περί ψυχικής ανθεκτικότητας στη θεωρία
Προ τριετίας, με την 97911/Γ1/31-08-2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ορίστηκαν οι σχολικές
μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτερομάθμιας εκπαίδευσης, για την Πιλοτική εφαρμογή
των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΝΠΣ). Για το σχολικό έτος 2014-15 η εφαρμογή των
ΝΠΣ στα ανωτέρω σχολεία ανεστάλη. Όσον αφορά όμως τα ίδια τα ΝΠΣ «διορθωμένα και
αναθεωρημένα σταδιακά, θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και θα αναρτώνται στον
κόμβο του «Ψηφιακού Σχολείου». Θα αποτελούν δε «...συμπληρωματικά Προγράμματα
Σπουδών και θα υφίστανται παράλληλα με τα ισχύοντα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ μέχρι και την
πλήρη διάχυση και ισχύ τους» (Υ.ΠΑΙ.Θ., Φ.12/ 623/ 157998/ Γ1/02-10-2014). «Σχολική
και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ)» ονομάζεται το νέο διδακτικό πεδίο που εισήχθη στην
εκπαιδευτική διαδικασία με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών1. Η ανάγκη που το γέννησε,
θα μπορούσε συνοπτικά να περιγραφεί ως ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων
ψυχικής υγείας, σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Σκοπός του: η ολόπλευρη θετική
ανάπτυξη των μαθητών κλπ (βλ. σελ. 40 του ΠΣ).
Στο κείμενο του ΝΠΣ για το μάθημα της ΣΚΖ με τίτλο σύγχρονες προσεγγίσεις, αρχικά
διευκρινίζεται πως το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων διεθνώς – άρα και στη
χώρα μας, εμπνέεται από τις έρευνες για ένα αποτελεσματικό σχολείο, μα και για ένα
σχολείο που προάγει την ψυχική ανθεκτικότητα, τη διαδικασία, δηλαδή, της θετικής
προσαρμογής, παρά τις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες και παρά την έκθεση σε
παράγοντες επικινδυνότητας (Masten, 2001, 2007. Reddy, Rhodes & Mulhall, 2003.
Wright & Masten, 2005). Στη συνέχεια, τονίζεται η σημασία του κοινωνικού πλαισίου
του σχολείου («διαφορετικό σχολείο που νοιάζεται και φροντίζει»), η συνεισφορά των
θεωριών της πολλαπλής και της συναισθηματικής νοημοσύνης, αλλά και η συμβολή της
Θετικής ψυχολογίας (ΘΨ), αυτής της τελευταίας σε μία και μόνη παράγραφο:
«Τέλος, μία από τις πιο σύγχρονες ψυχολογικές προσεγγίσεις που έχει συμβάλει στη
διαμόρφωση μιας νέας οπτικής για την εκπαίδευση αποτελεί και η θετική ψυχολογία.
Βασική συνεισφορά της θετικής ψυχολογίας αποτελεί η απομάκρυνση από την κλινική
προσέγγιση, η οποία εστιάζει στον εντοπισμό και στην αποκατάσταση δυσκολιών
ή αδυναμιών, προς ένα μοντέλο το οποίο εστιάζει στην πρόληψη, στην αξιοποίηση
των δυνατοτήτων και στην ενδυνάμωση των ατόμων και των συστημάτων που
τα περιβάλλουν (Snyder & Lopez, 2002. Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).»
(Προγράμματα Σπουδών, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ, 2011, σελ. 7).

1. http://ebooks.edu.gr/new/ps.php (αναγνώστηκε στις 28/10/2014)
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Η Θετική Ψυχολογία προτείνει...
Με το κείμενό μας αυτό διευκρινίζουμε πως δεν έχουμε πρόθεση να αξιολογήσουμε
τα ΝΠΣ, ούτε να προχωρήσουμε σε μια βεβιασμένη περιδιάβαση στο ζωτικό χώρο της
Θετικής ψυχολογίας. Θα θέλαμε όμως να θέσουμε υπόψη του αναγνώστη την εμπειρία
που μοιραστήκαμε με εκπαιδευτικούς δημοτικών σχολείων της Ευρυτανίας. Στο πλαίσιο
επιμορφωτικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι, όπου το μάθημα
της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής αποτέλεσε το μοναδικό θέμα, προσεγγίστηκαν
κριτικά - σε εργαστήρια - οι προτεινόμενες από τα ΝΠΣ δραστηριότητες2. Οι εύστοχες
παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών «άνοιξαν» τη συζήτηση σχετικά με το τι θα μπορούσε
να αποτελεί περιεχόμενο του μαθήματος. Διαπιστώθηκε δηλαδή η ανάγκη για μια νέα
έρευνα, που θα είχε ως σκοπό την ανακάλυψη ή την επιβεβαίωση (μέσω της εφαρμογής
τους) ασφαλών εργαλείων, που στα χέρια εκπαιδευτικών, θα μπορούσαν να εμπνεύσουν
την παραγωγή διδακτικού υλικού. Έτσι, αποφασίσαμε να επιμείνουμε στην προσφορά
της ΘΨ και στα εργαλεία που αυτή διαθέτει. Θα ήταν βέβαια λογικό να προηγηθεί κάποια
πληροφόρηση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η νέα επιστήμη συνεισφέρει
στην ενδυνάμωση και την ευημερία των ατόμων και των ομάδων, για το πώς
καινοτομεί, πώς παρεμβαίνει στην πράξη, για τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της. Οι
δυνάμεις του χαρακτήρα (δυνατά σημεία, αρετές), στις οποίες προσανατολίζεται, μέσα
από ποιες διαδικασίες, ποια έρευνα, αναδείχθηκαν και καταγράφηκαν; Πρόκειται για
αναζήτηση στην οποία, ανάλογα με το ενδιαφέρον του, θα αποπειραθεί – ενδεχομένως
- να προχωρήσει κανείς, απευθυνόμενες σε ηλεκτρονικές, έντυπες και άλλες πηγές.
Για τους λιγότερο ενημερωμένους, ωστόσο, δίνουμε ένα στίγμα: Ο νέος αυτός κλάδος
της Ψυχολογίας3, αν και θεμελιώθηκε σχετικά πρόσφατα (θεμελιωτής: Martin Seligman, 1998), αναπτύσσεται γοργά, έχοντας ήδη εξασφαλίσει πλούσιο υλικό από τα
αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί και διεξάγονται στο πεδίο
του. Οι πρωτοβουλίες δεν αφορούν μόνο στην έρευνα και στην επαγγελματική κατάρτιση,
αλλά και στη διάδοση και εφαρμογή των γνώσεων, των συμπερασμάτων, των μεθόδων,
των εργαλείων της ΘΨ και στις ίδιες τις δομές της τυπικής εκπαίδευσης. Αποτελεί η
νέα επιστήμη αφετηρία για εκπαιδευτικά προγράμματα θετικών παρεμβάσεων διεθνώς.
(Σταλίκας & Μυτσκίδου, 2011).

2. Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε για τους εκπαιδευτικούς της 2ης Περιφέρειας σχολικής συμβούλου
δημοτικής εκπαίδευσης Ευρυτανίας στις 29/3/2012, με θέμα: «Σχολική και Κοινωνική Ζωή με έμφαση
στη Θετική Ψυχολογία. – Κριτική προσέγγιση των ενδεικτικών δραστηριοτήτων του Οδηγού για τον
Εκπαιδευτικό και παρουσίαση νέων προτάσεων (Εργαστήρια)», κρίθηκαν τελικά από τους συμμετέχοντες 7
σχέδια εργασίας ως πολύ ικανοποιητικά, ενώ δεν ικανοποίησαν αρκετά 9.
3. «Η Θετική ψυχολογία είναι η επιστημονική μελέτη της βέλτιστης ανθρώπινης λειτουργίας. Στοχεύει
να ανακαλύψει και να προωθήσει τους παράγοντες, που επιτρέπουν στα άτομα και στις κοινωνίες να
ευημερούν. Η βέλτιστη ανθρώπινη λειτουργία είναι απαραίτητο να μελετηθεί σε πολλαπλά επίπεδα, στο
βιολογικό, ενδοατομικό, προσωπικό, διαπροσωπικό, θεσμικό, πολιτισμικό και παγκόσμιο (Sheldon, Fredrickson, Rathunde, Chikszentmihalyi &Haidt, 2000). (Πατέλη, 2006, σελ. 21).

38

Τεύχος 2ο - Θεωρία και Πράξη στην Εκπαίδευση | ΠΕΣΣ

Ας εστιάσουμε, όμως, στο ζητούμενο, στην προσωπική και κοινωνική ευημερία. Θα
κάνουμε την εξής παρατήρηση:
Στη ΘΨ γίνεται ξεκάθαρα λόγος για ευτυχία. Στο ΝΠΣ, αλλά και στον αντίστοιχο
Οδηγό για τον εκπαιδευτικό, ο όρος εμφανίζεται μόνο δύο φορές (σελ. 85 στο ΝΠΣ
και σελ. 32 στον Οδηγό). Ο Martin Seligman, λοιπόν, σε ομιλία του στο www.ted.com4
διακρίνει τρία είδη ευτυχισμένης ζωής:
1. Ευχάριστη ζωή (θετικό συναίσθημα, ευφορία)
2. Εμπλοκή / Δέσμευση σε κάτι (δουλειά, γονεϊκός ρόλος, αγάπη...) ή αλλιώς: Flow
(Csikszentmihalyi, 1990): ευδαιμονική ροή (Αριστοτέλης) – Απορρόφηση, εναρμόνιση
ή αλλιώς: «Καλή ζωή»
3. Ζωή που έχει νόημα (Γνωρίζεις τα πλεονεκτήματά σου, τα χρησιμοποιείς για να
ανήκεις και να υπηρετείς κάτι μεγαλύτερο από σένα.)
Η κατάσταση της ευτυχίας συνδέεται αναπόσπαστα με το πρόσωπο, με την
προσωπικότητα, με το χαρακτήρα. «Μια ευτυχισμένη - ή ευτυχέστερη – ζωή σπάνια
διαμορφώνεται από ένα εξαιρετικό και ανατρεπτικό γεγονός • αντιθέτως, διαμορφώνεται
αυξητικά, από εμπειρία σε εμπειρία, από λεπτό σε λεπτό» (Ben-Shahar, 2009, σελ. 219).
Στο βιβλίο «Character Strengths and Virtues Handbook (CSV)» των Seligman και
Peterson (2004), ορίζεται το προφίλ των δυνατών σημείων του χαρακτήρα - όπως,
αντίθετα, στο παλαιότερο, έγκυρο και πολύ γνωστό στους εκπαιδευτικούς της Ειδικής
Αγωγής, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DMS) καταγράφονται
- θα λέγαμε - αδύνατα σημεία. Το διαγνωστικό εργαλείο που βασίστηκε στο CSV,
στον κατάλογο των 24 strengths, είναι γνωστό ως VIA-IS (Values Ιn Action Inventory of Strengths). Αυτό που μας ενδιαφέρει ως εκπαιδευτικούς της τάξης είναι, αφ΄
ενός να αναγνωριστούν τα δυνατά σημεία του χαρακτήρα, αφ΄ ετέρου να εντοπισθεί,
να επιλεγεί ή να δημιουργηθεί το υλικό (δράσεις) με τη χρήση του οποίου οι δυνατές
αυτές πλευρές θα ενδυναμωθούν και θα αναπτυχθούν. Οδηγοί του «κατασκευαστή» των
δράσεων προτείνουμε να είναι το μέτρο, η κριτική και αυτοκριτική στάση και η καλή
προαίρεση. Δυσκολότερο απ΄ όλα το μέτρο. Απομονωμένο κάθε θετικό χαρακτηριστικό,
δίνει ίσως την εντύπωση της δυνατότητας που παλινδρομεί ανάμεσα στο ελάχιστο και
στο μέγιστο, με την τάση να διαμορφώσει «σκληρές» ποιότητες, αρνητικές, ακραίες.
Η διάχειριση χρειάζεται, καθώς φαίνεται, προσοχή. Στον συνδυασμό των 24 αρετών
(ή ενός υποσυνόλου) όμως, η αρμονία θα μπορούσε μάλλον να εκπληρωθεί. Μα πώς
θα χωρέσουν σε μια δράση 24 αρετές; θα αναρωτηθεί κανείς. Δεν είναι αδύνατο. Σε
ένα παραμύθι ή ένα κομμάτι παιδικής λογοτεχνίας, επί παραδείγματι, ίσως η συνάντηση
ενός πλήθους χαρακτηριστικών είναι εφικτή, πέρα από κάθε πρόβλεψη. Πρόκειται για
μια σκέψη-ερέθισμα που, ελλείψει δεδομένων, αυτή τη στιγμή ιχνογραφεί δειλά τη
μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη.
Ας δούμε στη συνέχεια τα 24 δυνατά σημεία του χαρακτήρα αναλυτικά:
4. http://www.ted.com/talks/martin_seligman_on_the_state_of_psychology#t-3251 (αναγνώστηκε
στις 28/10/2014)
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Character Strengths and Virtues (Ταξινομούνται σε έξι ομάδες)5
Σοφία και Γνώση (Strengths of Wisdom and Knowledge)
• Δημιουργικότητα - Creativity (originality, ingenuity)
• Περιέργεια (ενδιαφέρον για την εμπειρία αυτή καθ΄ εαυτή, για την έρευνα και την
ανακάλυψη) - Curiosity (interest, novelty-seeking, openness to experience)
• Ευρύτητα πνεύματος (βλέπεις μέσα από τα πράγματα και τα εξετάζεις απ΄ όλες τις
πλευρές, ζυγίζοντας σωστά όλα τα στοιχεία) - Open-mindedness (judgment, critical
thinking)
• Φιλομάθεια - Love of learning
• Προοπτική - Perspective (wisdom)

Θάρρος (Strengths of Courage)
• Γενναιότητα (δεν αποθαρρύνεσαι, ενεργείς για χάρη των πεποιθήσεών σου) - Bravery
(valor)
• Επιμονή (τελειώνεις ό,τι έχεις αρχίσει, αψηφώντας τα εμπόδια) - Persistence (perseverance, industriousness)
• Ακεραιότητα (είσαι αυθεντικός, αναλαμβάνεις τις ευθύνες όσων αισθάνεσαι ή πράττεις) - Integrity (authenticity, honesty)
• Ζωτικότητα/ζήλος - Vitality (zest, enthusiasm, vigor, energy)

Ανθρωπιά (Strengths of Humanity)
• Αγάπη - Love
• Ευγένεια (γενναιοδωρία, φροντίδα, συμπόνια, αλτρουισμός) - Kindness
• Κοινωνική νοημοσύνη (συναισθηματική νοημοσύνη, ενδοπροσωπική νοημοσύνη)
- Social intelligence

Δικαιοσύνη (Strengths of Justice)
• Συνείδηση της ιδιότητας του πολίτη - Citizenship (social responsibility, loyalty,
teamwork)
• Αίσθημα δικαίου (αποδοχή του άλλου) - Fairness
• Αρχηγικές ικανότητες (εμψυχώνεις την ομάδα, φροντίζεις για τις ισορροπίες)– Leadership
5. «... σύγκλιση ως προς έξι κεντρικές αρετές, μετά από τη μελέτη θρησκευτικών – φιλοσοφικών
παραδόσεων». (Πατέλη, 2006, σελ. 15)
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Εγκράτεια (Strengths of Temperance)
• Συγχώρεση και Έλεος - Forgiveness and mercy
• Ταπεινοφροσύνη/Μετριοφροσύνη – Humility/Modesty
• Σύνεση (προσοχή στις επιλογές) - Prudence
• Αυτορρύθμιση/Αυτοέλεγχος - Self-regulation (self control)

Υπερβατικότητα (Strengths of Transcendence)
• Θαυμασμό για το ωραίο και το εξαιρετικό - Appreciation of beauty and excellence
(awe, wonder, elevation)
• Ευγνωμοσύνη (που εκδηλώνεται, για ό,τι καλό σου συμβαίνει, το οποίο οφείλεις να
αντιλαμβάνεσαι) - Gratitude
• Ελπίδα (ανοιχτός στο μέλλον, αναμένεις το καλό και το επιδιώκεις) - Hope (optimism,
future-mindedness, future orientation)
• Παιγνιώδη διάθεση - Humor (playfulness, seeing the light side)
• Πνευματικότητα (βαθειά συνείδηση) – Spirituality (religiousness, faith, purpose)

Στην αναζήτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο διαδίκτυο, που ως στόχο της
υλοποίησής τους έχουν θέσει την ενδυνάμωση των ατόμων για την αυτοβελτίωση,
αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας του βίου, η έκπληξη ήλθε από την Ισπανία. Το
περιεχόμενο του βιβλίου6 που ανακαλύψαμε επικεντρώνεται ακριβώς στα δυνατά
σημεία του χαρακτήρα (δυνάμεις/αρετές/στάσεις) του CSV! Η ταυτότητα των θετικών
παρεμβάσεων, που προτείνονται στις σχολικές τάξεις, περιγράφεται από τον τίλτο:
«Aulas Felices – Psicologia Positiva aplicada a la Educacion» (Ισπανία, Zaragoza,
2010)7 - Ευτυχισμένες τάξεις (Happy Classrooms). Μέσω αυτού του Προγράμματος
οι εκπαιδευτικές κοινότητες, τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλες προκλητικές δραστηριότητες (σχέδια
δράσης), που έχουν μάλιστα εφαρμοστεί στην πράξη, ενώ η αποτελεσματικότητά τους
ερευνάται διαρκώς. Το Πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί σε αρκετά διεθνή forum και
εκδηλώσεις, ενώ αποτελεί έργο αναφοράς για εκπαιδευτικά μεταπτυχιακά προγράμματα
που εκπονούνται σε ισπανικά και ξένα πανεπιστήμια. Από τον Ιανουάριο του 2015 το
βιβλίο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://catedu.es/psicologiapositiva/download.htm και στην αγγλική γλώσσα).
6. http://catedu.es/psicologiapositiva/Aulas%20felices.pdf (αναγνώστηκε στις 02/01/2015)
Σε επικοινωνία με τον συντονιστή της τετραμελούς ομάδας των εκπαιδευτικών που ανέλαβε το έργο, Ricardo Arguis Rey, πληροφορηθήκαμε πως δεκάδες δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στην Ισπανία έχουν εμπλακεί
στο Πρόγραμμα, ενώ έχει διαδοθεί και σε άλλες χώρες. Το Υπ. Παιδείας της χώρας το υποστηρίζει, χωρίς
εντούτοις να παρεμβαίνει. Το βιβλίο διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο.
7. http://catedu.es/psicologiapositiva/ (αναγνώστηκε στις 02/01/2015)
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Έτσι, η ιδέα που είχαμε κατά νου να θέσουμε υπόψη των Ελλήνων εκπαιδευτικών –
κατάστρωση συγκεκριμένων δράσεων, επικεντρωμένων στα 24 δυνατά σημεία του
χαρακτήρα – για την προσωπική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη, έχει ήδη
βρει την εφαρμογή της, χάρη στην πρωτοβουλία Ισπανών συναδέλφων – μια πρακτική
που καταφέραμε να εντοπίσουμε, και από την οποία μπορούν – προς το παρόν – να
επωφεληθούν ισπανομαθείς και αγγλομαθείς.

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Συνοψίζουμε: Το ΠΣ, στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, εμπλέκει, ενώ συγχρόνως
αποδεσμεύει τον εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να ερευνήσει ο ίδιος και να ενεργήσει αυτόνομα
και με υπευθυνότητα. Η γνωριμία με το CSV ενδέχεται να αποδειχθεί καρποφόρα,
αποδίδοντας παρεμβάσεις (positive interventions), που θα μας φέρνουν πιο κοντά στο
στόχο της «θετικής ολόπλευρης ανάπτυξης» όλων.
Προτείνουμε:
- Να αξιοποιηθεί το νέο διδακτικό πεδίο της ΣΚΖ (με αυτό ή άλλο όνομα), τόσο για
την πρόσκτηση της στοιχειώδους πρακτικής γνώσης, που έχουμε ανάγκη για να
αντεπεξερχόμαστε στις δυσκολίες της ζωής, όσο και για να διευκολυνθεί ουσιαστικά η
πορεία προς την αυτογνωσία, τη γνώσης του ανθρώπου και του κόσμου. Οργανώνοντας
την παρέμβασή μας στις ομάδες των μαθητών, ας επωφεληθούμε από δοκιμασμένα απτά
και συγκεκριμένα εργαλεία, ώστε να μην υποβιβάσουμε - ίσως άθελά μας - το ‘μάθημα’
σε ώρα έκφρασης φλύαρων σχολιασμών είτε κοινών ζωγραφικών δραστηριοτήτων.
- Να μας απασχολήσει το πλαίσιο και η φιλοσοφία του νέου προγράμματος σπουδών
της ΣΚΖ, οι προθέσεις τής παρέμβασής του, αλλά και η δυνατότητα εφαρμογής σχετικών
με το πνεύμα του δράσεων, σε όλων των τύπων τα σχολεία, κατά τη διδασκαλία
οποιουδήποτε μαθήματος.
- Στα σχολικά προγράμματα που μπαίνουν σε εφαρμογή για να εκπληρωθούν στόχοι
όπως η καταπολέμηση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού - ή το νεοεισαχθέν υπό
τον τίτλο «Κοινωνικό σχολείο» - να συμπεριληφθούν δράσεις εμπνευσμένες από τα 24
δυνατά σημεία του χαρακτήρα.
- Να αποτολμήσουμε να βάλουμε στο λεξιλόγιό μας τη λέξη ευτυχία, χωρίς το φόβο
πως η σοβαρότητά μας θα πληγωθεί (από διδακτικής, τουλάχιστον, πλευράς, πρόκειται
για εύληπτη, θετική έννοια, κίνητρο ισχυρό, που μπορεί να λειτουργήσει θαυμάσια ως
προοργανωτής δράσης). Κι αν η χρήση του όρου εξακολουθεί για κάποιο λόγο να μας
δυσκολεύει, ας μιλήσουμε για ευδαιμονία, ευημερία, ευεξία, καλή ζωή, ευ ζην, wellbeing, ο,τιδήποτε υπαινίσσεται τη μυστική μας επιθυμία.
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Η μετεκπαίδευση των δασκάλων:
Ο θεσμός των διδασκαλειών
Στόχοι - Νομοθετικό πλαίσιο - Εξελικτική πορείαΕιδικοί σκοποί
Όλγα Βουλγαρίδου
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Ροδόπης
e-mail: olgavoul@yahoo.gr

Περίληψη
Η μετεκπαίδευση των δασκάλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Διδασκαλεία, ως
ένας ενδοϋπηρεσιακός θεσμός, ο οποίος απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον στους εν
ενεργεία δασκάλους, αποτελεί μορφή συνεχιζόμενης εκπαίδευσής τους και εξασφαλίζει
μια δυναμική σύνδεση με την καθημερινή πρακτική του σχολείου, κατευθύνοντας
προς τις νέες μορφές της γνώσης. Αρχικά γίνεται αποσαφήνιση των δυο όρων της
«επιμόρφωσης» και της «μετεκπαίδευσης» μέσα από ορισμούς και τυπολογίες. Στη
συνέχεια το ενδιαφέρον εστιάζεται στα ιστορικά τεκμήρια που αφορούν στα θέματα της
καθιέρωσης και της εξέλιξης της μετεκπαίδευσης των δασκάλων στον τομέα της γενικής
αλλά και της ειδικής αγωγής μέσα από την ιστορική αναδρομή της ίδρυσης και εξέλιξης
του θεσμού των Διδασκαλείων μετεκπαίδευσης δασκάλων. Εξετάζονται οι στόχοι και το
νομοθετικό πλαίσιο του θεσμού της μετεκπαίδευσης, η εξελικτική πορεία και οι ειδικοί
σκοποί της μετεκπαίδευσης στα Διδασκαλεία.
Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση / μετεκπαίδευση δασκάλων, Διδασκαλεία, στόχοι, νομοθετικό πλαίσιο, εξελικτική πορεία, ειδικοί σκοποί

Επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Η επαγγελματική μόρφωση των δασκάλων, τόσο στο επίπεδο της βασικής εκπαίδευσης
όσο και στα επίπεδα της επιμόρφωσης και της μετεκπαίδευσης, αποτέλεσε στο
παρελθόν και εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους εκάστοτε
υπευθύνους των θεμάτων της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, τις οργανώσεις
των εκπαιδευτικών καθώς και τους θεωρητικούς και ερευνητές των επιστημών της
αγωγής. Ιδιαίτερα μετά τη μεταπολίτευση, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας θέτει την
επιμόρφωση βασική διεκδίκηση και μόνιμο θέμα στις ημερήσιες διατάξεις των ετήσιων
Γενικών Συνελεύσεων (Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος, 2000).
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Ο όρος της «μετεκπαίδευσης» αρχικά κάλυπτε κάθε μορφή εκσυγχρονισμού ή
εμπλουτισμού της μόρφωσης των δασκάλων, ανεξάρτητα από τη μορφή, το περιεχόμενο
των σπουδών και τη διάρκεια (Τρούλης, 2002). Την ίδια εποχή ο όρος «επιμόρφωση»
κάλυπτε ευρύτερες μορφές λαϊκής επιμόρφωσης ή εκπαίδευσης ενηλίκων, με στόχο την
προώθηση συστηματικής μορφωτικής δράσης έξω από τα πλαίσια του εκπαιδευτικού
συστήματος και με σκοπό την παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης και την κάλυψη
ενός συνόλου μαθησιακών στόχων βάσει των προσδιορισμένων αναγκών ομάδων
ανθρώπων (Βλαχούτσικου,1988). Αργότερα, με την οργάνωση των ΣΕΛΔΕ, ο ίδιος όρος
εισάγεται επίσημα μέσω του Π.Δ. 255/1979 στο νομοθετικό λεξιλόγιο και αναφέρεται
στις συμπληρωματικές σπουδές των δασκάλων (Τρούλης, 2002). Από τη μελέτη της
βιβλιογραφίας διαπιστώθηκαν διαφορές ως προς τη χρησιμοποιούμενη ρητορική
σχετικά με τον προσδιορισμό των δυο όρων, της επιμόρφωσης και της μετεκπαίδευσης,
αλλά και συχνές εννοιολογικές επικαλύψεις (Κασσωτάκης, 2002). Για τις ανάγκες της
μελέτης θεωρούμε απαραίτητη την αποσαφήνιση των δυο όρων.
Σε ένα πρώτο επίπεδο, η αποσαφήνιση αυτή θα μπορούσε να γίνει με βάση την
ερμηνεία που δίνουν λεξικά της νέας ελληνικής γλώσσας ενδεικτικά:
- Σύμφωνα με το «λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής» Α.Π.Θ., ΙΝΣ και Ιδρ. Μ. Τριανταφυλλίδη
(2008), η επιμόρφωση ερμηνεύεται ως «επιπλέον μόρφωση και ιδίως εκπαίδευση που
παρέχεται σε κάποιον, ιδίως εργαζόμενο, με στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής του
ικανότητας• (πρβ. μετεκπαίδευση): Σχολή Επιμορφώσεως Λειτουργών Πρωτοβάθμιας /
Μέσης Εκπαιδεύσεως. Λαϊκή / διαρκής επιμόρφωση. [λόγ. επιμορφω- (δες επιμορφώνω)
-σις > -ση».
Στο ίδιο λεξικό, η μετεκπαίδευση ερμηνεύεται ως «εκπαίδευση, συνήθως ειδική, που
ακολουθεί χρονικά την κανονική και τη συμπληρώνει• (πρβ. επιμόρφωση): Επιστράτευση
εφέδρων αξιωματικών για μετεκπαίδευση στα νέα όπλα. Ο γιατρός λείπει στο εξωτερικό
για μετεκπαίδευση. [λόγ. μετ(α)- εκπαίδευ(σις) -ση].
- Η ερμηνεία στο λεξικό Τεγόπουλου-Φυτράκη (13η έκδοση) για την επιμόρφωση είναι
«η απόκτηση συμπληρωματικών ή ειδικών γνώσεων μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου
σπουδών». Στο ίδιο λεξικό η μετεκπαίδευση ερμηνεύεται ως «ειδική συμπληρωματική
εκπαίδευση».
- Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη, επιμόρφωση είναι «η παροχή πρόσθετων γνώσεων
επιστημονικής ή και επαγγελματικής κατάρτισης για την περεταίρω καλλιέργεια
ικανοτήτων εκπαιδευτικών». Ως μετεκπαίδευση εδώ ορίζεται «η συμπληρωματική και
εξειδικευμένη εκπαίδευση πτυχιούχων».
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, γίνεται δυνατή η αποσαφήνιση των δυο όρων μέσω της
ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, στην οποία έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη πληθώρας
ορισμών και τυπολογιών που αφορούν στη βασική αλλά και διαρκή επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών σύμφωνα με την υιοθέτηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτά τα κριτήρια
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αφορούν στο περιεχόμενο, στο σκοπό, στο χώρο, στο σχήμα-χρόνο, στις βασικές
συμβολικές σχέσεις που αναπτύσσονται στην επιμορφωτική πρακτική, δηλαδή στις
σχέσεις μεταξύ του φορέα ή των φορέων που επιλέγουν, οργανώνουν σε συνεργασία ή όχι - με τους επιμορφωτές ή επιμορφωνόμενους και αναπτύσσουν την επιμορφωτική
διαδικασία (Βεργίδης, 1993. Μαυρογιώργος, 2002).
Ο Μαυρογιώργος (1982) επισημαίνει τον εντοπισμό διαφορών του όρου της επιμόρφωσης
στη βιβλιογραφία και αποδίδει τις διαφορές αυτές στις διαφορετικές μορφές που μπορεί
να έχει η επιμορφωτική δραστηριότητα από άποψη σκοπών, προϋποθέσεων και
προσανατολισμού. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τους ορισμούς των Porter (1975) και
Henderson (1978) ορίζει την επιμόρφωση ως:
«το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που υιοθετούνται και εφαρμόζονται με
πρωταρχικό ή αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη των ακαδημαϊκών
ή πρακτικών και προσωπικών ή επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και
ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της θητείας τους» (Μαυρογιώργος
2000, σ. 86).
Ο μελετητής προβαίνει στη σύσταση ενός πλαισίου αναφοράς βασικών αρχώνδιευκρινίσεων που αποτελούν προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του παραπάνω ορισμού.
Χρησιμοποιώντας τις διευκρινίσεις αυτές, ο μελετητής προσδιορίζει την πολυπλοκότητα
του θεσμού της επιμόρφωσης και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαμόρφωση μιας
αποτελεσματικής επιμορφωτικής πολιτικής καθορίζεται από ποικίλους παράγοντες
κοινωνικούς και πολιτικούς. Επισημαίνει ότι η θεωρητική και ερευνητική μελέτη
της πρέπει να γίνει σε σχέση με τον έλεγχο των σκοπών στην κοινωνικοπολιτική
τους διάσταση και κυρίως σε σχέση με το ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαδικασία
προσδιορισμού σκοπών και περιεχομένου (Μαυρογιώργος, 2000).
Με στόχο την ανάπτυξη ενός περιγράμματος βασικών μορφών επιμόρφωσης, ο
Μαυρογιώργος (1982) επιλέγει από τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω εκείνο
του χώρου και προτείνει ένα τυπολογικό σχήμα της επιμόρφωσης τριών σημείων: α)
επιμόρφωση εξωσχολική με συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων, β) ενδοσχολική και
γ) επικεντρωμένη στο σχολείο και τις προσδιορισμένες ανάγκες του. Στην ανάπτυξη της
τυπολογίας αυτής κυρίαρχο κριτήριο είναι εκείνο του χώρου αλλά ενσωματώνονται
αναφορές και στα άλλα κριτήρια όπως σκοπού, σχήματος-χρόνου και συμβολικών
σχέσεων, εκφράζοντας έτσι, άμεσα ή έμμεσα, τις κοινωνικοπολιτικές αφετηρίες και
προεκτάσεις καθεμιάς από τις παραπάνω τρεις μορφές της τυπολογίας περιλαμβάνοντας
στοιχεία που αφορούν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών αλλά και του εκπαιδευτικού
συστήματος (Μαυρογιώργος, 1982).
α) Η επιμόρφωση «έξω από το σχολείο» αποτελεί την πιο παλιά μορφή επιμόρφωσης.
Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα - υποχρεωτικά ή
προαιρετικά, βραχείας ή μακράς διάρκειας, με απαλλαγή ή όχι από τα διδακτικά τους
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καθήκοντα - που οργανώνονται και εφαρμόζονται από περιφερειακές ή κεντρικές
εκπαιδευτικές υπηρεσίες και κύριο στόχο έχουν την κάλυψη των επιμορφωτικών
αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς οργανώνονται κυρίως όταν εισάγονται
καινοτομίες στην εκπαίδευση ή όταν προγραμματίζονται μεταρρυθμίσεις (Μαυρογιώργος,
2000).
β) Η επιμόρφωση «μέσα στο σχολείο» έχει κύρια χαρακτηριστικά την υλοποίηση
των επιμορφωτικών διαδικασιών στο φυσικό χώρο του σχολείου και την ανάλυση
των επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων κάθε σχολείου χωριστά μέσω των
διαδικασιών του αυτοπροσδιορισμού και της αυτορρύθμισης. Η επιμόρφωση με αυτή
τη μορφή επιτυγχάνεται με κοινή συνεργασία και αλληλοσυμβουλευτική μεταξύ των
μελών της σχολικής κοινότητας και στοχεύει στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών
των εκπαιδευτικών. Μπορεί να οργανωθεί με τη μορφή συζητήσεων, σεμιναρίων,
εισηγήσεων των μελών του διδακτικού προσωπικού ή άλλων ειδικών, παρατηρήσεων
στην τάξη και διάφορους άλλους τρόπους που προτείνονται από το διδακτικό προσωπικό
(Μαυρογιώργος, 2000).
γ) Η ανάλυση της τυπολογίας με κριτήριο το χώρο ολοκληρώνεται με τη μορφή της
επιμόρφωσης «με επίκεντρο το σχολείο». Δανείζεται στοιχεία από τις δυο προηγούμενες
μορφές (έξω και μέσα στο σχολείο) καλύπτοντας έτσι ανάγκες του εκπαιδευτικού
συστήματος και των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση αυτή οργανώνεται ή με την
αποκλειστική ευθύνη των εκπαιδευτικών ή με τη συνεργασία τους με υπηρεσιακές
αρχές ενώ διαθέτει πολλά περιθώρια ευλυγισίας ως προς το χώρο που θα διεξαχθεί,
το χρόνο, τη διάρκειά της, τους τρόπους και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη
διεξαγωγή της (Μαυρογιώργος, 2000).
Όπως διαφαίνεται και από τον ορισμό και την τυπολογία που αναπτύσσει ο Μαυρογιώργος
(1982, 2000), η μετεκπαίδευση στα Δ.Δ.Μ, στα περισσότερα σημεία της, ταυτίζεται
με την τρίτη μορφή της επιμόρφωσης και φέρει χαρακτηριστικά της εξωσχολικής
μορφής της επιμόρφωσης μακράς διάρκειας. Σε μεταγενέστερη μελέτη του ίδιου στα
πλαίσια ανάπτυξης σχεδίου πρότασης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η
επιμόρφωση αποτελεί «αυτονόητο και αναπόσπαστο-διαρκές τμήμα της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού σε μια προοπτική δια βίου παιδείας». Στο σχέδιο
διακρίνονται τρεις δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης: α) η επιμόρφωση,
προαιρετική ή υποχρεωτική μικρής διάρκειας, από πιστοποιημένους φορείς, συνδεόμενη
με διαδικασίες πιστοποίησης, με χορήγηση βεβαιώσεων και δυνατότητα συνυπολογισμού
για επανειδίκευση και μετεκπαίδευση, β) η συμπληρωματική εκπαίδευση-επανειδίκευση,
προαιρετική ή υποχρεωτική, μέσης διάρκειας, από επιλεγμένους φορείς, με χορήγηση
ειδικού διπλώματος και συνυπολογισμό για μετεκπαίδευση, και γ) η μετεκπαίδευση,
προαιρετική, μακράς διάρκειας, από τα Α.Ε.Ι και με χορήγηση μεταπτυχιακών διπλωμάτων
και διδακτορικών (Μαυρογιώργος, 1996).
Σύμφωνα με την παραπάνω διάκριση των διαδικασιών, η παρακολούθηση των
προγραμμάτων στα Δ.Δ.Ε., όπως αυτή διεξάγεται σήμερα, ανήκει στη δραστηριότητα της
μετεκπαίδευσης στα επίπεδα του προαιρετικού χαρακτήρα, της μακράς διάρκειας και της
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οργάνωσής της από τα Α.Ε.Ι. και διατηρεί από τη δραστηριότητα της συμπληρωματικής
εκπαίδευσης-επανειδίκευσης τα σημεία που αφορούν στην απόκτηση ειδικού διπλώματος
και στη δυνατότητα συνυπολογισμού για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών
προγραμμάτων.
Κι άλλοι μελετητές όπως ο Βεργίδης (1993) και ο Τρούλης (1985, 2002) έχουν
ασχοληθεί με την τυπολογία της επιμόρφωσης προσπαθώντας να την ορίσουν. Σε
αυτούς τους ορισμούς η διαφοροποίηση των δύο όρων γίνεται κυρίως με κριτήριο
το στόχο χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στο «περιεχόμενο». Για την επιμόρφωση, τα
χαρακτηριστικά της καθολικότητας και της περιοδικότητας σκοπεύουν στη συμπλήρωση
και στον εμπλουτισμό των γνώσεων των εκπαιδευτικών. Για τη μετεκπαίδευση, η
συστηματικότερη, μεγαλύτερης διάρκειας εμβάθυνση των γνώσεων και ο περιορισμένος
επιλεκτικός χαρακτήρας του αριθμού των εκπαιδευτικών που απευθύνεται σκοπεύουν
στη προετοιμασία εξειδικευμένων λειτουργών της εκπαίδευσης για την κάλυψη
στελεχιακών θέσεων.
Από τους αναφερόμενους και μη ορισμούς και όσα έχουν επισημανθεί διαφαίνεται
ότι οι όροι της επιμόρφωσης και της μετεκπαίδευσης έχουν διακριτά χαρακτηριστικά ως
προς το σχήμα, το χρόνο, τον επιμορφωτικό φορέα, το περιεχόμενο των προσφερόμενων
προγραμμάτων αλλά και των σκοπών που τίθενται σε κάθε περίπτωση. Οι μελετητές
Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος (2000) στον ορισμό που δίνουν για τη μετεκπαίδευση
επικεντρώνουν το ενδιαφέρον στο σκοπό και επισημαίνουν:
[…] σκοπό έχει να ενημερώσει τους μετεκπαιδευόμενους να ασκήσουν ένα διαφορετικό
ρόλο στον ίδιο χώρο εργασίας, συνήθως, εποπτικό ή διοικητικό, ή τέλος να εργαστούν σε
έναν ιδιαίτερο τομέα, να ασκήσουν, δηλαδή, μια ειδική λειτουργία στην ίδια υπηρεσία»
(Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος, 2000, σ. 13).
Η συγκεκριμένη επισήμανση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη μετεκπαίδευση που
παρέχεται στους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ειδικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε., καθώς η
επιστροφή τους στο χώρο εργασίας σηματοδοτείται από την ιδιαιτερότητα του τομέα
που καλούνται να υπηρετήσουν, αλλά κυρίως, από την αλλαγή του ρόλου τους στο
ίδιο εργασιακό περιβάλλον. Η κατανόηση της ανάγκης αυτής της αλλαγής αλλά και ο
μετασχηματισμός του ρόλου από τους ίδιους τους μετεκπαιδευμένους - είτε ασκούν
έργο σε στελεχιακές θέσεις είτε διδάσκουν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Γενικά Σχολεία - συνδέεται
και καθορίζεται τόσο από τις προσωπικές τους αξίες και δεξιότητες όσο και από τις
στάσεις και αξίες που προωθούνται σε θεωρητικό ή πρακτικό επίπεδο και εκφράζονται
μέσω των προγραμμάτων σπουδών της μετεκπαίδευσής τους.
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Διδασκαλεία Μετεκπαίδευσης δασκάλων:
Το ιστορικό- Οι σκοποί- Το νομοθετικό πλαίσιο
Πολλοί μελετητές έχουν ασχοληθεί με την ιστορική εξέλιξη του θεσμού της μετεκπαίδευσης
προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία και την εξέλιξη του θεσμού
σε επίπεδα οργανωτικού φορέα, ιδεολογικού λόγου, κοινωνικών και εκπαιδευτικών
αναγκών, σχήματος και προγραμμάτων σπουδών. Κυρίως επιδίωξαν να αναδείξουν
τις επιδράσεις που δέχτηκε ο θεσμός από το κοινωνικοπολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο
κάθε εποχής (Ανδρέου, 1989 . Τρούλης, 1985 . Ράπτης, 1993 . Σαλτερής, 1993 . Παππάς,
1997 . Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος, 2000 . Βάμβουκας, 2002 . Κοντάκος 2002 .
Μπουζάκης, 2002 . Τσιπλητάρης, 2002).
Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα ιστορικά
τεκμήρια που αφορούν στα θέματα της καθιέρωσης και της εξέλιξης της μετεκπαίδευσης
των δασκάλων στον τομέα της γενικής αλλά και της ειδικής αγωγής χωρίς ωστόσο να
εξετάζονται αποκομμένα από το γενικότερο πλαίσιο του μετεκπαιδευτικού θεσμού αφού
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. Η υιοθέτηση αυτής της επιλογής, εκτός του ότι καλύπτει
την αναγκαιότητα της αναφοράς των πεπραγμένων, δημιουργεί τις προϋποθέσεις
για τη σκιαγράφηση των αντιλήψεων και των στάσεων της ελληνικής κοινωνίας κάθε
χρονικής περιόδου για τους ανάπηρους και την εκπαίδευσή τους. Αυτές οι αντιλήψεις
και οι στάσεις καθορίζουν τις αποφάσεις της πολιτείας σε όλα τα σημεία που αφορούν στη
μετεκπαίδευση των δασκάλων που διδάσκουν ανάπηρους.
Η αναγκαιότητα της μετεκπαίδευσης των δασκάλων απασχόλησε τις εκπαιδευτικές
μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας από το 1880. Κατά την περίοδο εκείνη οι επιμορφωτικές
ανάγκες δημιουργήθηκαν λόγω της αντικατάστασης της αλληλοδιδακτικής από τη
συνδιδακτική ή ερβαρτιανή μέθοδο διδασκαλίας. Οι επιμορφώσεις ξεκίνησαν το 1884,
είχαν υποχρεωτικό χαρακτήρα και στόχευαν στην άσκηση δασκάλων και διδασκαλισσών
στη συνδιδακτική μέθοδο για έξι εβδομάδες. Η εποπτεία της επιμόρφωσης ανατέθηκε
σε επιθεωρητές (Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος, 2000 . Τρούλης, 2002). Το 1895
καθιερώθηκαν τα παιδαγωγικά συνέδρια που συγκαλούνταν από τους επιθεωρητές των
περιφερειών μία φορά το χρόνο και στόχο είχαν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών
σε θέματα μεθοδολογικά και παιδαγωγικά που καθορίζονταν από το Υπουργείο.
Ακολούθησαν οι Ν. 240/1914 και 2145/1920 που αφορούσαν στη συμπληρωματική
μόρφωση των εκπαιδευτικών με σειρά μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων και διαλέξεων
σε μεγάλες πόλεις που διαρκούσαν τρεις μήνες (Τρούλης, 1985).
Η μετεκπαίδευση από το 1922 – γενέθλιο έτος καθιέρωσής της – ως σήμερα
διακρίνεται σε πέντε φάσεις-περιόδους. Η 1η περίοδος (1922-1964) χαρακτηρίζεται
από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της από τη Φιλοσοφική Σχολή. Τη 2η περίοδο (19641967) ο θεσμός περιέρχεται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η 3η περίοδος 1967-1972
χαρακτηρίζεται από τις αποφάσεις της δικτατορίας για την ίδρυση Διδασκαλείου
Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα, την επαναφορά του θεσμού στη Φιλοσοφική Σχολή.
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Την 4η περίοδο (1973-1995) ο θεσμός μεταστεγάζεται στο Μαράσλειο Διδασκαλείο αλλά
συνεχίζει να δέχεται τον κρατικό έλεγχο. Την τελευταία περίοδο (1995 έως σήμερα) η
μετεκπαίδευση εντάσσεται στα Π.Τ.Δ.Ε. και αυτονομείται (Μπουζάκης, 2002).
1η περίοδος 1922-1964: Ο αρχικός προβληματισμός σχετικά με τη μορφή και το φορέα υλοποίησης της διετούς μετεκπαίδευσης ξεκίνησε το 1920 με την κατάρτιση δυο
νομοσχεδίων. Το ένα προέβλεπε για τη μετεκπαίδευση τη σύσταση ενός αυτόνομου
Παιδαγωγικού Σχολείου και το άλλο τη σύσταση παιδαγωγικού σχολείου στη Φιλοσοφική
σχολή του Πανεπιστημίου. Η ιδέα της «εξω-πανεπιστημιακής» μετεκπαίδευσης
ανήκει στο Δ. Γληνό και ενώ αρχικά υιοθετήθηκε δεν κατατέθηκε στη Βουλή λόγω
της κυβερνητικής αλλαγής του 1920.
Η θεσμοθέτηση της μετεκπαίδευσης με το Ν.
2857/1922 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυριαρχείται και λειτουργεί κάτω από τον έλεγχο
της Φιλοσοφικής Σχολής και την παρουσία του Εξαρχόπουλου, καθηγητή Παιδαγωγικής,
διευθυντή σπουδών «των εν τω Πανεπιστημίω μετεκπαιδευομένων δημοδιδασκάλων»
και εμπνευστή της «ενδο-πανεπιστημιακής» μετεκπαίδευσης. Το πνεύμα που δεσπόζει
είναι ο αρχαϊστικός, θεωρητικός, εγκυκλοπαιδικός, ηθικοθρησκευτικός και κλασικιστικός
προσανατολισμός. Ο σκοπός της μετεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο ήταν η παραγωγή
στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος, 2000 .
Μπουζάκης, 2002 . Ράπτης, 1993). Τα προγράμματα μετεκπαίδευσης αυτής της περιόδου
επισφραγίζονται από τα «κυριαρχικά δικαιώματα» της Φιλοσοφικής Σχολής, η οποία
πρωτοστάτησε στις αντιδράσεις απέναντι στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1913
(Μπουζάκης, 2002).
Η μετεκπαίδευση από δω και στο εξής θα αποτελέσει το μοναδικό δρόμο παραγωγής
στελεχών της εκπαίδευσης, κυρίως επιθεωρητών ((Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος,
2000). Ο Γληνός, ο ουσιαστικός εμπνευστής του θεσμού, ασκεί κριτική σχετικά με την
κοινωνική επιφάνεια που παρέχει στους δασκάλους η φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο, την
πληθώρα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, την έλλειψη ειδικής εξάσκησης
στο παιδαγωγικό έργο και το πρόβλημα της συμφοίτησης δασκάλων-φοιτητών. Τονίζει
πως «στο ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν υπάρχει ελληνική Παιδαγωγική και πως κανένα
γερμανικό εγχειρίδιο δεν πραγματεύεται τα προβλήματα του ελληνικού σχολείου
(Σαλτερής, 1993). Το 1927 και ενώ συνεχίζεται η μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο νέο
διάταγμα λαμβάνει υπόψη τα σημεία κριτικής του Γληνού και γίνονται «φιλελεύθερα
διαλείμματα» (1928-1932) με τροποποιήσεις κυρίως στα προγράμματα σπουδών
(Μπουζάκης, 2002).
2η περίοδος 1964-1967: Με τη μεταρρύθμιση του 1964 ιδρύεται το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο και ορίζεται φορέας της μετεκπαίδευσης με το Ν. 4379/1964. Χαρακτηριστικό
της περιόδου αποτελεί η εφαρμογή το 1966 καινοτόμου προγράμματος σπουδών με
την υποστήριξη του Ευάγγελου Παπανούτσου, το οποίο διακόπτεται ένα χρόνο αργότερα
από το δικτατορικό καθεστώς. Καινοτομίες του παραπάνω προγράμματος αποτελούν η
έκταση και το επίπεδο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και η κυριαρχία των μαθη50
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μάτων τα οποία ανήκουν στις επιστήμες της Αγωγής όπως Κοινωνιολογία της Αγωγής,
Μεθοδολογία έρευνας, Συγκριτική Παιδαγωγική, Ειδική Αγωγή, Σχολική καθυστέρηση
του μαθητή και Ψυχολογία της μάθησης. Η καθιέρωση ζώνης διαλέξεων ήταν ένα ακόμη
ανακαινιστικό στοιχείο του προγράμματος (Σαλτερής, 1993 . Μπουζάκης, 2002).
3η περίοδος 1967-1972: Με τον νόμο Ν.129/67 καταργείται το Π.Ι. και ιδρύεται
Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης με σκοπό «την συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό
της μόρφωσης με τα νέα διδάγματα και πορίσματα της επιστήμης και την προπαρασκευή
στελεχών». Την περίοδο αυτή επανέρχεται ο παλαιός προσανατολισμός της Φιλοσοφικής
Σχολής με περιορισμό των ψυχοπαιδαγωγικών μαθημάτων και έμφαση στα
ηθικοθρησκευτικού και ελληνοκεντρικού περιεχομένου μαθήματα. Τα αρχαία Ελληνικά
κατείχαν κεντρική θέση και ήταν κριτήριο για την επιλογή των μετεκπαιδευόμενων και
τη λήψη πτυχίου τους. Το ήθος και η ιδεολογική καθαρότητα αξιολογούνταν από τις
σχετικές εισηγήσεις των επιθεωρητών οι οποίες καθόριζαν και την τελική επιλογή των
υποψηφίων μετεκπαιδευόμενων (Μπουζάκης, 2002).
Το θεσμικό πλαίσιο της μετεκπαίδευσης δασκάλων στην Ειδική Αγωγή εισήγαγε το
δικτατορικό καθεστώς. Έτσι το ακαδημαϊκό έτος 1969-1970 άρχισε η λειτουργία του
πρώτου τμήματος με την ονομασία «τμήμα μετεκπαιδεύσεως διδασκάλων εις τον τομέα
της αγωγής των καθυστερημένων αλλ’ εκπαιδεύσιμων παίδων», στο οποίο φοιτούσαν
50 δάσκαλοι και δασκάλες. Το αναλυτικό πρόγραμμα του τμήματος περιλάμβανε τα εξής
μαθήματα: Θεραπευτική Παιδαγωγική, Ιστορία της Ειδικής Αγωγής, Μέθοδοι διαγνώσεως
των καθυστερημένων παίδων, Ψυχοφυσιολογία, Ειδική Διδακτική των νοητικώς
καθυστερημένων παίδων μετά πρακτικών ασκήσεων εις ειδικά σχολεία, Αγωγή του
λόγου, Ψυχοπαθολογία, Αι μέθοδοι της Στατιστικής εν τη Ψυχολογία, Ψυχολογία του
αναπτυσσόμενου ανθρώπου, Γενική Ψυχολογία, Παρακολούθησις εις Ειδικά Σχολεία
(Μπουζάκης, Τζήκας, Ανθόπουλος, 2000).
Με τον νόμο Ν. 1222/1972 ιδρύονται δύο τμήματα: Τμήμα Μετεκπαίδευσης μείζονος
διάρκειας και βραχείας διάρκειας. Η μετεκπαίδευση μείζονος διάρκειας (διετής) σκοπό
είχε την κατάρτιση στελεχών για τις ανώτερες θέσεις της εκπαίδευσης. Η μετεκπαίδευση
βραχείας διάρκειας αποσκοπούσε στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και στην
επαύξηση της υπηρεσιακής αποδοτικότητας του προσωπικού των δημοτικών σχολείων
και των νηπιαγωγείων. Στο σχήμα της βραχείας διάρκειας προβλέπεται από τον ίδιο νόμο
η μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή δασκάλων και νηπιαγωγών οι οποίοι πρόκειται να
υπηρετήσουν μελλοντικά σε ειδικά σχολεία ή τάξεις για «παιδιά που εμφανίζουν απόκλιση
απ’ το κανονικό». Η διάρκεια αυτής της μετεκπαίδευσης ορίζεται σε ένα εξάμηνο μέχρι
ένα έτος (Ν. 1222/72, άρθρα 4,5). Αυτά τα προγράμματα θα μετεξελιχτούν στην πορεία σε
ανεξάρτητα Τμήματα Ειδικής Αγωγής (Μπουζάκης, Τζήκας, Ανθόπουλος, 2000).
4η περίοδος 1973-1995: Ο νόμος Ν.1222/1972 σηματοδοτεί την αλλαγή του τρόπου
οργάνωσης των σπουδών. Η μετεκπαίδευση στεγάζεται στην Μαράσλειο Παιδαγωγική
Ακαδημία και παίρνει την ονομασία Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ενώ
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αποκτά «φαινομενική» αυτονομία, καθώς διαθέτει μόνιμο διδακτικό προσωπικό
και στοχεύει στη μετεκπαίδευση των δασκάλων στην έρευνα σε τομείς ψυχολογίας,
παιδαγωγικής, διδακτικής, σχολικών εγχειριδίων και εποπτικών μέσων. Ωστόσο
συνεχίζει και στη διάρκεια αυτής της περιόδου να δέχεται τον ιδεολογικό έλεγχο και
τον προσανατολισμό της προηγούμενης περιόδου καθώς οργανώνεται σύμφωνα
με την κυριαρχία του συντηρητικού ρεύματος, της συμπεριφοριστικής σχολής, του
πρακτικισμού και κάτω από την επίδραση της Ερβαρτιανής Παιδαγωγικής και της
Σκιννερικής Ψυχολογίας (Τρούλης, 2002 . Μπουζάκης, 2002). Μετά την πτώση της χούντας
υπάρχουν αλλαγές στα προγράμματα σπουδών και ο θεσμός αυτονομείται σημαντικά. Η
μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή από το 1975 οργανώθηκε σε μετεκπαίδευση μείζονος
διετούς διάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο της Γενικής Αγωγής.
Ενώ συνεχίζεται η μετεκπαίδευση των δασκάλων στο Μαράσλειο Διδασκαλείο με
το Π.Δ. 255/1979 θεσμοθετήθηκε η λειτουργία ΣΕΛΔΕ-ΣΕΛΕΤΕ και ΣΕΛΜΕ για την
μηνιαία, ολιγόμηνη ή ετήσια επιμόρφωση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών σε πολλά
σημεία της Ελλάδας. Οι Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Εκπαίδευσης λειτούργησαν
έως το 1992 και αντικαταστάθηκαν από τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα
(Π.Ε.Κ.) για την εισαγωγική τετράμηνη ή περιοδική τρίμηνη επιμόρφωση. Όλες οι
παραπάνω επιμορφώσεις περιλάμβαναν και θέματα Ειδικής Αγωγής στα προγράμματά
τους (Λαμπροπούλου, Παντελιάδου 2005). Στη συνέχεια ο νόμος Ν.1566/1985
προβλέπει την παύση της λειτουργίας του Μαυσωλείου Διδασκαλείου και την έναρξη
της μετεκπαίδευσης στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. Η πρόθεση της νομοθετικής
ρύθμισης δεν επαληθεύτηκε, καθώς οι περισσότερες αλλαγές που παρουσιάζονται
στο νόμο απαιτούν για την ισχύ τους προεδρικά διατάγματα που δεν εκδόθηκαν ποτέ
(Σαλτερής, 1993 . Ζώνιου-Σιδέρη, 2004). Με τον νόμο Ν. 2009/1992 ρυθμίζεται το μέλλον
της μετεκπαίδευσης προσδιορίζοντας το δίχρονο, ενδοϋπηρεσιακό, κεντρικά ελεγχόμενο
χαρακτήρα της από το Υ.Π.Ε.Π.Θ. (Σαλτερής, 1993).
5η περίοδος 1995-σήμερα: Με τον νόμο Ν. 2327/95, τα Δ.Δ.Ε. εντάχθηκαν στα Π.Τ.Δ.Ε. των
Παιδαγωγικών Σχολών, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία
τους. Στα χρόνια που ακολουθούν ιδρύονται και άλλα Διδασκαλεία (Θεσσαλονίκης,
Ιωαννίνων, Πατρών, Ρεθύμνου, Ρόδου). Η απαγκίστρωση των Διδασκαλείων από τη
Φιλοσοφική Σχολή και από τον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο αποτελεί κατά μία έννοια
υπέρβαση, αφού με την ένταξη τους στα αντίστοιχα Παιδαγωγικά Τμήματα λειτουργούν
αποκεντρωτικά δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν
σε αυτά. Παρέχουν σχετική αυτονομία οργάνωσης προγράμματος προσαρμόζοντας στις
ανάγκες και στις αναζητήσεις των εκπαιδευτικών.

Ειδικοί σκοποί των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης1
Όπως αναφέρεται σαφώς στον νόμο Ν. 2327/1995, σκοπός του Δ.Δ.Ε Αθήνας και κατά
συνέπεια των υπόλοιπων Διδασκαλείων, είναι η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εκπαι
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-δευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτά το Δ.Δ.Ε. και
σύμφωνα με το νόμο 2327/1995, θέτει τους παρακάτω σκοπούς:
«α) Να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών της αγωγής και της
εκπαιδευτικής τεχνολογίας, β) Να προάγει την έρευνα, την παραγωγή και τη μετάδοση
γνώσεων και εμπειριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας, γ)
Να παρέχει τις απαραίτητες, πρόσθετες, γενικές και ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, που
εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία
των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Ν. 2327/95, Άρθρο 5, παρ.3, σ.
5007).

Η έρευνα στα Π.Σ. των Διδασκαλείων
Σε σχέση με και την «προαγωγή της έρευνας» στα προγράμματα σπουδών των Ο.Σ.
των Δ.Δ.Ε σύμφωνα με τα αποτελέσματα διενεργηθείσας έρευνας (Βουλγαρίδου &
Γεωργιάδου, 2008) διαπιστώθηκε ότι η «Μεθοδολογία έρευνας» εκπροσωπείται σε όλα
τα Δ.Δ.Ε. με εννέα (9) διδακτικά αντικείμενα, πέντε (5) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) κατ’
επιλογήν υποχρεωτικά ή επιλογής, που αφορούν στο σχεδιασμό, στις μεθόδους, στη
διαχείριση και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων. Επομένως, συμπεραίνουμε την
επιδίωξη της κάλυψης των προϋποθέσεων για την επίτευξη ενός από τους σκοπούς
της μετεκπαίδευσης που αφορά στην προαγωγή της έρευνας (Ν. 2327/1995). Ωστόσο
η διεξαγωγή «ερευνητικών εργασιών» από τους μετεκπαιδευόμενους με στόχο την
παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων εκπροσωπείται μόνο από ένα (1) αντικείμενο
σχετικό με την εκπόνηση υποχρεωτικής ερευνητικής μελέτης, που καλύπτει και τα
τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών και εντοπίζεται στο Π.Σ. του Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης (Παρ/
μα ΙΙ, Π.Σ. Α.Π.Θ.-Π.Τ.Δ.Ε. Διδασκαλείο «Δημ. Γληνός» Ακαδ. Έτος 2006-2007).
Σε ό,τι αφορά στην εκπόνηση ερευνητικών εργασιών από τους μετεκπαιδευόμενους
των άλλων Δ.Δ.Ε., αρχικώς χαρακτηρίζονται στους Ο.Σ. Ιωαννίνων, Πάτρας, Ρεθύμνου
και στο Π.Σ. Ρόδου ως «διπλωματικές εργασίες». Ο χρόνος που καλύπτει η εκπόνησή
τους είναι το γ΄ και δ΄ εξάμηνο σπουδών. Στο Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων (Ο.Σ. σ. 50 και 87) η
«διπλωματική εργασία» είναι υποχρεωτική. Στα Δ.Δ.Ε. Πάτρας (Ο.Σ. σ. 26-27), Δ.Δ.Ε.
Ρεθύμνου (Ο.Σ. σ. 21) και στο Δ.Δ.Ε. Ρόδου (Παρ/μα ΙΙ, Π.Σ.. Ρόδου) η «διπλωματική
εργασία» είναι προαιρετική και απαλλάσσει το μετεκπαιδευόμενο από τρία (3) μαθήματα
στα δυο πρώτα Δ.Δ.Ε. και από δυο (2) μαθήματα στο Δ.Δ.Ε. Ρόδου. Στο Δ.Δ.Ε Αθήνας
δεν προβλέπεται στον Ο.Σ. η εκπόνηση ερευνητικής εργασίας.
Σε γενικές γραμμές η μετεκπαίδευση προσφέρει επαρκή γνώση στους μετεκπαιδευόμενους για τη σημασία της έρευνας και τη Μεθοδολογία που ακολουθείται στα
διαφορετικά είδη ερευνών. Παρότι όμως η «προαγωγή της έρευνας» αποτελεί έναν
από τους ρητούς σκοπούς της μετεκπαίδευσης (Ν. 2327/1995), καλύπτει το θεωρητικό
μέρος της κατάρτισης των μετεκπαιδευομένων χωρίς να προωθεί περαιτέρω την
ερευνητική πρακτική.
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Ειδικότεροι σκοποί και λειτουργία των Δ.Δ.Ε.
Η δομή και η λειτουργία του Δ.Δ.Ε. καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2327/1995. Η εισαγωγή των μετεκπαιδευομένων γίνεται μετά από γραπτές εξετάσεις2. Η
μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Σε όσους/ες περατώνουν με
επιτυχία το διετή κύκλο της μετεκπαίδευσης χορηγείται δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης
στις επιστήμες της αγωγής. Σε ότι αφορά τα έτη λειτουργίας των Δ.Δ.Ε.:
• Το Διδασκαλείο Αθήνας εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 στο Π.Τ.Δ.Ε.
του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 156/31-7-1995).
• Το Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, με τον ίδιο νόμο, εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος
1995-1996 στο Π.Τ.Δ.Ε. του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
• Το Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 με το Π.Δ.
354/17-9-1996 (Φ.Ε.Κ. 231/19-9-1996 τ. Α) στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 το Δ.Δ.Ε. Πάτρας εντάσσεται από το στο Π.Τ.Δ.Ε. του
Πανεπιστημίου Πατρών με το Π.Δ.127 (ΦΕΚ 104/15-5-1998, τ. Α). Το ακαδημαϊκό έτος
2006-2007 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Ειδικής Αγωγής σε αυτό το Διδασκαλείο.
• Με το Π.Δ. 128/6-5-1998 (ΦΕΚ 104/15-5-98, τ. Α) εντάσσεται το ακαδημαϊκό έτος
1998-1999 το Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο).
• Το Δ.Δ.Ε. Ρόδου εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 στο Π.Τ.Δ.Ε. του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος) με το Π.Δ. 221 (ΦΕΚ 191/4-9-2000).
Συνεπώς παρατηρείται μια διαφορά στα έτη λειτουργίας των Δ.Δ.Ε. και σε ό,τι αφορά
στην έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πατρών. Θεωρούμε σημαντικό
επίσης να αναδείξουμε, πέρα από τους γενικούς σκοπούς της μετεκπαίδευσης και τους
ειδικότερους του εκάστοτε Διδασκαλείου3, όπως αυτοί εμφανίζονται στους Ο.Σ. τους
κατά την λειτουργία των παραπάνω τμημάτων, το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

2. Η επιλογή των εκπαιδευτικών για φοίτηση στο Μ.Δ.Δ.Ε. γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Οι γραπτές εξετάσεις
διεξάγονται ταυτόχρονα στα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ιωαννίνων-Ρεθύμνου-Πατρών
-Ρόδου-Αλεξανδρούπολης, με τα ίδια θέματα και ειδικότερα: Η επιλογή των εκπαιδευτικών για διετή φοίτηση
στο Μ.Δ.Δ.Ε. γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται ταυτόχρονα στα Εξεταστικά Κέντρα
(Ε.Κ.) Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ιωαννίνων-Ρεθύμνου-Πατρών-Ρόδου-Αλεξανδρούπολης, με τα ίδια θέματα
και ειδικότερα: α) Νεοελληνική Λογοτεχνία: Ανάλυση λογοτεχνικού κειμένου (με βάση το εξεταζόμενο κείμενο
θα διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με τη Νεοελληνική Λογοτεχνία ή την Παιδική Λογοτεχνία της εποχής
στην οποία ανήκει το κείμενο - χαρακτηριστικά λογοτεχνικών σχολών, αισθητικών ρευμάτων, εκπρόσωποι).
Το θέμα θα είναι το ίδιο για όλους τους υποψήφιους, β) Παιδαγωγική Ψυχολογία: Χειρισμός συγκεκριμένου
προβλήματος από τη σχολική ζωή, με βάση τα δεδομένα της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, σε συνδυασμό
με τις εμπειρίες του εξεταζόμενου. Το θέμα θα είναι διαφορετικό για τους δασκάλους και διαφορετικό για τις/
τους νηπιαγωγούς και γ) Διδακτική Μεθοδολογία: Χειρισμός συγκεκριμένου προβλήματος από τη διδακτική
πράξη, με βάση τα δεδομένα της Διδακτικής Μεθοδολογίας, σε συνδυασμό με τις εμπειρίες του εξεταζόμενου
(Αρ. Πρωτ. 142484 / 17-11-2009 - ΥΠΕΠΘ, 2009).
3.Το Διδασκαλείο Αλεξανδρούπολης λειτούργησε μετέπειτα με Τμήμα Γενικής Αγωγής υλοποιεί ένα πρόγραμμα
σπουδών το οποίο θεωρούμε ότι, είναι σε θέση να καλύψει όχι μόνο τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές
ανάγκες ενός σύγχρονου και απαιτητικού εκπαιδευτικού συστήματος» (Ο.Σ. Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων, σ.5).
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- Στο Δ.Δ.Ε. Αθήνας παρατηρείται η ανάγκη αναθεώρησης και επανασχεδιασμού
της μετεκπαίδευσης. Η φιλοσοφία του νέου προγράμματος σπουδών καθίσταται
απαραίτητη εξαιτίας των επιταχυνόμενων κοινωνικών και επιστημονικών αλλαγών,
της ταχύτατης παραγωγής γνώσης και της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ο
διαφοροποιημένος ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού, ως πολυδιάστατος, απαιτεί
όχι μόνο ψυχοπαιδαγωγικά άρτια κατάρτιση, αλλά και εξειδικευμένες επιστημονικές
γνώσεις.
Tο Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από δύο διακριτά μέρη που αφορούν «τόσο
τη γενική επιστημονική κατάρτιση όσο και τις ειδικές και σε βάθος γνώσεις σε μία
συγκεκριμένη κατεύθυνση» (Ο.Σ. Δ.Δ.Ε. Αθήνας, σ.17). Γίνεται σαφής η ανάγκη
ύπαρξης κατευθύνσεων τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή. Συγκεκριμένα
οι κατευθύνσεις στην Ειδική Αγωγή αφορούν την παιδαγωγική και διδακτική παιδιών
με προβλήματα 1. ακοής 2. όρασης 3. κίνησης. Δίνεται έμφαση στις παιδαγωγικές και
ψυχολογικές θεωρήσεις, στις διδακτικές προσεγγίσεις και στην πρακτική άσκηση των
μετεκπαιδευόμενων. Τέλος παρέχονται οι απαιτούμενες επιστημονικές και ερευνητικές
μέθοδοι για την ενδεχόμενη συνέχιση των μετεκπαιδευόμενων σε μεταπτυχιακό επίπεδο
(Ο.Σ. Δ.Δ.Ε. Αθήνας).
- Στο Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει Ο.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007,
όπου να διαφαίνονται οι ειδικότεροι σκοποί της μετεκπαίδευσης, πέρα από αυτούς που
ορίζει ο νόμος.
- Στο Δ.Δ.Ε. Πάτρας, στον Ο.Σ. καθίσταται σαφές ότι οι προαναφερθέντες γενικοί
σκοποί της μετεκπαίδευσης θα επιτευχθούν καλύτερα εάν το πρόγραμμα του α΄ έτους
επικεντρωθεί στην υλοποίηση του σκοπού της «μετεκπαίδευσης», ενώ το πρόγραμμα
του β΄ έτους σπουδών αφιερωθεί στην υλοποίηση του σκοπού της «εξειδίκευσης» (Ο.Σ.
Δ.Δ.Ε. Πάτρας, σ. 6). Έτσι, η μεν μετεκπαίδευση αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες
και αναφέρονται στη μελέτη, έρευνα και εμβάθυνση του «ποιον» διδάσκει ο δάσκαλος,
«τι» και «πώς» και «γιατί» διδάσκει. Η δε εξειδίκευση του β΄ έτους περιλαμβάνει
δύο τομείς επαγγελματικής σταδιοδρομίας των δασκάλων, τον τομέα των Σχολικών
Συμβούλων και τον τομέα των στελεχών για τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Στο τμήμα
Ειδικής Αγωγής δεν έχουν αναπτυχθεί τομείς εξειδίκευσης για το ακαδημαϊκό έτος 20062007, αλλά θα μελετηθούν, θα συζητηθούν, θα αποφασιστούν και θα συμπεριληφθούν
στον Ο.Σ. του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008 (Ο.Σ. Δ.Δ.Ε. Πάτρας, σ.7).
- Στο Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων παρά το γεγονός ότι έχει Ο.Σ., δεν υπάρχουν ειδικότεροι
σκοποί της μετεκπαίδευσης. Στον πρόλογο του Ο.Σ. αναφέρεται ότι κινείται στα πλαίσια
των σύγχρονων προβληματισμών.
«Έχοντας την πίστη ότι ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός εν γένει θα πρέπει να ανανεώνεται
τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, κατήρτισε και υλοποιεί ένα πρόγραμμα
σπουδών το οποίο θεωρούμε ότι, είναι σε θέση να καλύψει όχι μόνο τις τρέχουσες αλλά
και τις μελλοντικές ανάγκες ενός σύγχρονου και απαιτητικού εκπαιδευτικού συστήματος»
(Ο.Σ.Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων, σ.5).
- Στο Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, στον Οδηγό Σπουδών επίσης δεν υπάρχουν ειδικότεροι
σκοποί της μετεκπαίδευσης και αναφέρονται οι σκοποί όπως ορίστηκαν στο Ν.2327/95
(Ο.Σ. Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου).
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- Στο Δ.Δ.Ε. Ρόδου δεν υπάρχει Ο.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, όπου να
διαφαίνονται οι ειδικότεροι σκοποί της μετεκπαίδευσης, πέρα από αυτούς που ορίζει ο νόμος.
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι Ο.Σ. των Δ.Δ.Ε. διαφοροποιούνται ως προς τους
ειδικούς σκοπούς, τη φιλοσοφία και τον εν γένει προσανατολισμό τους. Είναι γεγονός ότι η
εκδηλούμενη διαφοροποίηση της φιλοσοφίας των Διδασκαλείων με βάση τη διερεύνησή
τους και κατά επέκταση η δυνατότητα εφαρμογής προσωπικού προγράμματος σπουδών
στο καθένα από αυτά, οφείλεται στην απαγκίστρωση από τον ασφυκτικό έλεγχο του
Υπουργείου Παιδείας και την ένταξή τους στα Π.Τ.Δ.Ε. (Βουλγαρίδου & Γεωργιάδου,
2010). Έτσι τα Παιδαγωγικά Τμήματα απέκτησαν με τα Διδασκαλεία ένα ισχυρό εργαλείο,
προκειμένου να διαδραματίσουν έναν ουσιαστικό ρόλο στη διαρκή διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πράξης και να παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης στο τόσο ζωτικό κομμάτι
της δια βίου εκπαίδευσης. Εύλογα εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα Διδασκαλεία δύνανται
- και είναι πολυδύναμες μονάδες μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης, επιμόρφωσης - να
παρέχουν εναλλακτικά και ευέλικτα προγράμματα με εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης
του Τμήματος (Κοντάκος, 2002).
Παράλληλα η καθιέρωση της συμμετοχής εκπροσώπων των μετεκπαιδευόμενων
και των δύο τμημάτων – Γενικής και Ειδικής – σε συζητήσεις και λήψεις αποφάσεων
που άπτονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση Π.Σ. κατά τις Γ.Σ.Ε.Σ., αποδέσμευε
τα Διδασκαλεία από μηχανισμούς επιβολής ελέγχου καθώς και από γραφειοκρατικές
και πολιτικο-ιδεολογικές επικρατούσες αντιλήψεις κυρίαρχων τάξεων. Συνεπώς η
αυτονομία και ο αυτοπροσδιορισμός των Π.Τ.Δ.Ε. - που ως τώρα διαθέτουν - αφενός
και η δυνατότητα ευελιξίας των Διδασκαλείων4 που διέθεταν πριν την παύση τους
(2010-2011) αφετέρου, σχετικά με το «τι» διδάσκεται, «γιατί» διδάσκεται και «πώς»
διδάσκεται .δημιουργούσαν προϋποθέσεις για την ανεύρεση της νέας ταυτότητάς
τους, τον προσανατολισμό και τον καθοριστικό ρόλο που μπορούσαν να επιτελέσουν
και να δώσουν ισχυρές απαντήσεις στις απαιτήσεις των καιρών. Ωστόσο, ως προς
την ευελιξία των Διδασκαλείων, προβάλλεται μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ αυτών και
της παραγωγής, των εργασιακών σχέσεων και των θεσμών, η οποία συμβάλλει στην
ενίσχυση του κεντρικού γραφειοκρατικού ελέγχου και ασκεί επιρροή στη διαμόρφωση
των προγραμμάτων σπουδών τους (Γρόλλιος, 2007).
Τέλος η μελέτη, η ερμηνεία και η αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών θα
μπορούσε να συμβάλλει στο ελάχιστο στο πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας, η οποία δεν
έχει αποτελέσει προτεραιότητα στη χάραξη και υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής
στη χώρα μας (Παππάς, 1995).

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Είναι αναγκαίο, σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, να αναγνωρίσουμε τον σημαντικό
4. Έρευνα : Βουλγαρίδου Ο.& Γεωργιάδου Ε., (2010).
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ρόλο του θεσμού της μετεκπαίδευσης και τα επιμορφωτικά οφέλη των εκπαιδευτικών
οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να φοιτήσουν ενδοϋπηρεσιακά στα διδασκαλεία, να
παρακολουθήσουν και να συγχρονιστούν με τη «νέα γνώση» στο πεδίο των επιστημών
της αγωγής, να συνδέσουν τη «θεωρία» με την «πράξη» και να μυηθούν στην κριτική
«εκπαιδευτική έρευνα» για περαιτέρω ενεργοποίηση και δράση (Carr & Kemmis, 2002).
Τα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης στα χρόνια λειτουργίας τους είχαν διαδραματίσει
έναν ουσιαστικό «επιμορφωτικό» ρόλο στη διαρκή διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης και στην παροχή δυνατότητας πρόσβασης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών στο τόσο
ζωτικό κομμάτι της δια βίου εκπαίδευσης.
Ως εκ τούτου ευελπιστούμε στην επαναφορά ενός επιστημονικού διαλόγου
ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη δημιουργία ενός πλαισίου
επαναπροσδιορισμού, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του θεσμού με σκοπό την
επαναλειτουργία της μετεκπαίδευσης ως ένας αναντίρρητα βασικός, καταξιωμένος,
επιμορφωτικός πυλώνας του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε την αυξητική τάση του φαινομένου
του σχολικού εκφοβισμού.Αν και ο εκφοβισμός στο σχολικό χώρο δεν είναι πρόσφατο
φαινόμενο, μόλις τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, τίθεται προς διερεύνηση. Άλλωστε η
λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού
τέθηκε σε ισχύ μόλις το τελευταίο διάστημα. (12/13).
Με το άρθρο αυτό θα απαντήσουμε στους προβληματισμούς και στις ανησυχίες των
μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για τον σχολικό εκφοβισμό τη σχολική χρονιά
2012-2013. Θα αναφερθούμε στις αιτίες που γεννούν αυτό το φαινόμενο ,τα μέσα που οι
μαθητές εφάρμοσαν για να αναδείξουν το πρόβλημα, τους ρόλους που ανέλαβαν για να
ενημερώσουν τους συμμαθητές τους και τη σχολική κοινότητα.Τέλος, θα αποδειχτεί ότι
το πρόβλημα μπορεί να περιοριστεί μόνο με τη συμμετοχή των ίδιων των μαθητών μετά
από ενθάρρυνση και παρέμβαση των εκπαιδευτικών και των γονιών τους.

Εισαγωγή - Προβληματική
Η σχολική βία αποτελεί υπαρκτό πρόβλημα στο σχολικό χώρο ή ένα παλιό και συνηθισμένο
φαινόμενο στο οποίο δίνουμε προσοχή λόγω της εισαγόμενης ενασχόλησης του από
άλλες χώρες;
-Γιατί κάποιοι μαθητές θέλουν να προκαλούν σε κάποιους άλλους πόνο;
-Πόσο πονούν οι ίδιοι ώστε να θέλουν να μεταδώσουν αυτό το αρνητικό συναίσθημα σε
άλλους;
-Ποιους αφορά η σχολική επιθετικότητα;
-Πως προσεγγίζει η σχολική κοινότητα αυτά τα φαινόμενα;
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα βασικά ερωτήματα, υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 20122013 το πρόγραμμα για το σχολικό εκφοβισμό ,από 29 μαθητές της Γ΄τάξης Γυμνασίου
του 3οου Γυμνασίου Πατρών. Οι μαθητές κορίτσια(18) και αγόρια (11) προσέγγισαν
το πρόβλημα αφού χρησιμοποίησαν ερωτηματολόγια τα οποία μοιράστηκαν σε
εκπαιδευτικούς και μαθητές. Με τη βοήθεια ειδικών ψυχολόγων μελέτησαν περιπτώσεις
ενδοσχολικής βίας. Συμμετείχαν σε θεατρικό δρώμενο υποδυόμενοι τους ρόλους του
θύματος και του θύτη,της οικογένειας και των εκπαιδευτικών.
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Ενημέρωσαν τους μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου κάνοντάς τους συμμέτοχους
στο πρόβλημα. Τέλος ,παρουσίασαν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στη σχολική
κοινότητα και την τοπική κοινωνία στο Μουσείο Επιστημών σε ημερίδα για τον
εθελοντισμό.

Κύριο Σώμα
Στα κύρια χαρακτηριστικά της σύγχρονης εκπαίδευσης πρέπει να αναφερθούν οι
αλλαγές που γίνονται μετά τη μεταπολίτευση στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Με το νομοθετικό διάταγμα 309/76 γίνεται υποχρεωτική η ενιάχρονη εκπαίδευση,
καθιερώνεται η δημοτική γλώσσα και δίνεται ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της
εκπαίδευσης. Παρατηρείται μια μαζικότητα στην εκπαίδευση η οποία οδηγεί στα μεγάλα
σχολικά συγκροτήματα,στις πολυάριθμες σχολικές μονάδες.
Με τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν στην Ευρώπη μετά το τέλος
των κομμουνιστικών καθεστώτων και την πτώση του τείχους του Βερολίνου 1989 ,η
μαζική μετανάστευση και προς τη χώρα μας αλλάζει το συσχετισμό των μαθητών και
από μονοπολιτισμικό το εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται πολυπολιτισμικό, δημιουργούνται
ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους και εκδηλώνονται προκαταλήψεις και ξενοφοβικές
τάσεις καθώς το ένστικτο της εδαφικότητας κατακλύζει τον ελλαδικό χώρο. Μια χώρα
ανέτοιμη να υποδεχτεί και να αποδεχτεί τον «Αλλο » καλείται να αντιμετωπίσει γρήγορα
και αποτελεσματικά τα νέα δεδομένα που παρουσιάζονται.
Τα τελευταία μάλιστα χρόνια, λόγω και της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την
ελληνική κοινωνία, αυξάνονται με καταιγιστικό ρυθμό φαινόμενα σχολικής βίας για
τα οποία η σχολική κοινότητα βρέθηκε ανέτοιμη να αντιμετωπίσει. Ανεξάρτητα από
το μέγεθος και τη σοβαρότητα του φαινομένου το σχολείο καλείται να προλάβει την
αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων και να θωρακίσει την ψυχική υγεία των αυριανών
πολιτών του. Στα πλαίσια αυτού του προβληματισμού 29 μαθητές,της Γ΄Γυμνασίου,του
3ου Γυμνασίου Πάτρας θέλησαν να διερευνήσουν τις αιτίες που οδηγούν κάποιους σε
θέση θύτη, κάποιους σε θέση θύματος και το ρόλο των υπολοίπων μελών της σχολικής
κοινότητας απέναντι σε αυτό το φαινόμενο.
Για να διερευνήσουν το θέμα:
• Παρακολούθησαν ταινίες και την εκπομπή «των Πρωταγωνιστών» με θέμα τη σχολική
βία « Η τρομοκρατία της αθωότητας»
• Επεξεργάστηκαν ερωτηματολόγια, που οι ίδιοι δημιούργησαν και μοίρασαν σε καθηγητές και μαθητές.
• Πήραν συνεντεύξεις από το διευθυντή και τον υποδιευθυντή του σχολείου τους καθώς
και από το σχολικό φύλακα και τις καθαρίστριες του σχολείου.
• Μελέτησαν με τη βοήθεια ψυχολόγου μελέτες περίπτωσης ενδοσχολικής βίας ,που οι
ίδιοι περιέγραψαν.
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• Κατέγραψαν συμπεριφορές μαθητών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
• Συμμετείχαν σε ανοιχτό εργαστήρι της ομάδας ΠαιΘέα για το σχολικό εκφοβισμό
• Ενημέρωσαν τη σχολική κοινότητα για την έρευνα τους
• Ενημέρωσαν την τοπική κοινωνία και τους γονείς τους
Η χώρα μας κατατάσσεται στην τέταρτη θέση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες σε θέματα ενδοσχολικής βίας. Ετσι τίθεται το ερώτημα:
-τι γεννά τη βία στο σχολικό περιβάλλον;
- Γιατί αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς η ενδοσχολική βία;
Η οικονομική κρίση, που πλήττει την ελληνική οικογένεια τα τελευταία τέσσερα
χρόνια, αποτελεί μόνο ένα παράγοντα τον οποίο οι εκπαιδευτικοί και η οικογένεια
θεωρούν καταλυτικό για την αυξανόμενη επιθετικότητα .
Οι οικονομικές ανισότητες, οι καινούριες μορφές ψυχαγωγίας των παιδιών, ο
έκδηλος ρατσισμός, η έλλειψη του απαραίτητου χρόνου των γονέων και τα λάθος
πρότυπα είναι κάποιες από τις αιτίες που ευνοούν παραβατικές συμπεριφορές των
παιδιών και δημιουργούν αυτό το πολυδιάστατο πρόβλημα που μέχρι πρότινος ήταν
παντελώς άγνωστο στην Ελλάδα.
Η ελλιπής επιτήρηση στα σχολεία κατά τη διάρκεια του διαλείμματος καθώς και
η αδιαφορία από το σχολικό σύστημα για τα κρούσματα του σχολικού εκφοβισμού
αυξάνουν την παραβατική συμπεριφορά αφού θεωρείται από τους έφηβους αποδεκτή.
Μήπως τελικά η οικονομική κρίση ανέδειξε το πρόβλημα της κρίσης των αξιών σε
μια κοινωνία που καθημερινά πλήττεται από την ατομικότητα της και αδυνατεί να
αποδεχτεί τους θεσμούς; Οι φορείς κοινωνικοποίησης οικογένεια -σχολείο αδυνατούν
να κοινωνικοποιήσουν τα μέλη τους μέσα από κανόνες κοινωνικής συμβίωσης .Τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ελλήνων πολιτών αν και αποτελούν σημαντικό
κεφάλαιο της ελληνικής νομοθεσίας δεν αρκούν από μόνα τους ώστε να θωρακιστεί
ο αυριανός πολίτης. Μήπως λοιπόν το βασικό ερώτημα πρέπει να είναι «ποιο πολίτη
θέλουμε και πως θα τον διαμορφώσουμε» και «ποιο ρόλο κατέχουν οι θεσμοί» όταν
αμφισβητούνται διαρκώς και παραβιάζονται οι ρόλοι τους;
Αρχικά μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια σε μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
και στους εκπαιδευτικούς.Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι η
πλειοψηφία των συμμετεχόντων μαθητών (24/29) είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι
στο πρόβλημα αφού πολλοί από αυτούς έχουν υπάρξει θύματα εκφοβισμού και κάποιοι
έχουν γίνει θύτες σε συμμαθητές τους (9/29).
Σε αντίθεση με τη διεθνή βιβλιογραφία που αναφέρει ότι μόνο το 10% των μαθητών
παρατηρητών παίρνει θέση σε περιστατικά βίας, στην έρευνα των μαθητών γίνεται
φανερό ότι η πλειοψηφία των μαθητών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο έχουν
υπερασπιστεί μαθητές θύματα (20/29). Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται από το προφίλ των
μαθητών αφού ένα μεγάλο μέρος αυτών έχουν γίνει θύματα εκφοβισμού. Οι ίδιοι ως
παρατηρητές ανέλαβαν να παρακολουθήσουν συμπεριφορές συμμαθητών τους κατά τη
διάρκεια του διαλείμματος και να συζητήσουν με μαθητές- θύματα.
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Στο σύνολο των 26 εκπαιδευτικών δέχτηκαν να απαντήσουν μόνο 13 .Οι περισσότεροι
δε θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα σχολικής βίας στο σχολείο.Αντιμετωπίζουν το
πρόβλημα με επιφυλακτικότητα και δυσπιστία θεωρώντας ότι δίνεται μεγάλη σημασία
σε συνηθισμένες συμπεριφορές οι οποίες πάντα αποτελούσαν γνώρισμα των παιδιών
που βρίσκονται στην εφηβεία. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους δεν αποδέχονται ότι
οι ίδιοι ασκούν οποιαδήποτε μορφή βίας στους μαθητές τους και κυρίως ψυχολογική.
Βλέπουμε δηλ.ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση στην προσέγγιση του θέματος για το τι η
κάθε πλευρά, μαθητής-εκπαιδευτικός αποδέχεται ως σχολικό εκφοβισμό . Αν λάβουμε
υπόψη μας την άποψη των μαθητών, ότι σχεδόν όλοι τους έχουν αισθανθεί ψυχολογική
βία (υποτίμηση,ειρωνεία κλπ) τότε διαπιστώνουμε τη διαφορετική αντίληψη στο τι η
κάθε πλευρά θεωρεί ως σχολικό εκφοβισμό . Υπάρχει λοιπόν μια τελείως διαφορετική
προσέγγιση η οποία δημιουργεί πρόβλημα επικοινωνίας και συνάντησης των
εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα.
Το βασικό λοιπόν ερώτημα που θα απαντηθεί είναι «Πως ορίζεται ο σχολικός
εκφοβισμός;»
Αποτελεί εσκεμμένη και επαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά του θύτη προς
τον άλλο (θύμα) ο οποίος είναι αδύναμος ψυχολογικά ,συναισθηματικά και σωματικά.
Με ξυλοδαρμούς,απειλές,ειρωνίες, απαξιωτικές συμπεριφορές,εκφοβισμούς μέσω
του διαδικτύου ( cyber bullying) και των κινητών, τραμπουκισμούς επιχειρείται ο
προπηλακισμός προς μαθητές οι οποίοι μπορεί να έχουν μια συγκεκριμένη σωματική
διάπλαση και σωματότυπο ή να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση ή να είναι οι «αφανείς»
μαθητές οι οποίοι συνήθως αρνούνται να αποκαλύψουν την κατάστασή που βιώνουν
ακόμα και στα πιο κοντινά τους πρόσωπα με αποτέλεσμα να απομονώνονται όλο και
πιο πολύ στο σχολικό περιβάλλον, να περιθωριοποιούνται, αφού ως παιδιά - θύματα
γίνονται στόχος για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι μαθητές-θύτες συνήθως έχουν αυστηρούς- αυταρχικούς γονείς.

Προφίλ Θύτη:

αποστρέφεται το σχολείο, απουσιάζει συχνά , δυσκολεύεται να ακολουθεί τους κανόνες
του σχολείου, έχει συνήθως επιθετική συμπεριφορά προς τους συμμαθητές του και
τους εκπαιδευτικούς , παρορμητικός και πιο δυνατός από τους συμμαθητές του –
θύματα. Συνήθως μεγαλώνει σε προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον με αδυναμία
επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του.

Παρατηρητές:

Οι μαθητές που είναι παρόντες σε περιστατικά βίας δεν αντιδρούν ή δεν αναφέρουν
τα περιστατικά στους εκπαιδευτικούς .Με τη στάση τους αυτή ενθαρρύνουν το θύτη
αποδεχόμενοι τη συμπεριφορά του. Αν και δεν συμμετέχουν στα περιστατικά η παθητική
αντιμετώπιση συμβάλλει στη διαιώνιση του προβλήματος.
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Οι εκπαιδευτικοί:

Η σχολική κοινότητα αποδεικνύεται οτι είναι απροετοίμαστη για την αντιμετώπιση
του σχολικού εκφοβισμού. Το μειωμένο ενδιαφέρον για τη συναισθηματική ζωή των
παιδιών, η έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών καθώς και η
μη ενημέρωση για τη σοβαρότητα που προκαλεί η κάθε μορφή βίας στο μαθητή –θύμα
δυσκολεύει την παρέμβαση των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να δίνουν την εντύπωση
ότι το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό και δεν τους αφορά. Συχνά αποσιωπούν περιστατικά
που πέφτουν στην αντίληψή τους διότι θεωρούν ότι εκθέτουν και στιγματίζουν
τους θύτες, τα θύματα και το κύρος του σχολείο και συζητούν ελάχιστα στην τάξη
σχετικές συμπεριφορές. Γενικά παρατηρείται έλλειμμα ενημέρωσης, περιορισμένη
ευαισθητοποίηση, σχετική άγνοια για τη διαχείριση του προβλήματος.

Οι γονείς:

Η ελλιπής κοινωνικοποίηση των παιδιών στα πλαίσια της οικογένειας συνάμα με ένα
περιβάλλον ασφυκτικά αυταρχικό στο οποίο η χρήση της βίας αποτελεί μέθοδο επίλυσης
των προβλημάτων συμβάλλουν ώστε να διαμορφωθεί το προφίλ του μαθητή –θύματος.
Συνήθως οι γονείς μιλούν ελάχιστα για το πρόβλημα με τα παιδιά τους αφού τα παιδιάθύματα αποφεύγουν από φόβο να παραδεχτούν αυτό που τους συμβαίνει, θεωρώντας
ότι έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα μόνα τους. Αισθάνονται
ενοχές , κλείνονται στον ευατό τους και δε ζητούν βοήθεια από το οικογενειακό τους
περιβάλλον. Η οικογένεια αν παρατηρήσει αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών της
όπως π.χ. άρνηση του σχολείου ,απομονώνεται από φίλους ή εκδηλώνει επιθετική
συμπεριφορά και προς την οικογένεια ,η παρέμβαση της χρειάζεται να είναι άμεση.
Διαφωτιστική είναι η παρέμβαση του Συνήγορου του παιδιού:
«Είναι µια διαδικασία, µέσα από την οποία οι συγκρούσεις, καυγάδες, εντάσεις και
οχλήσεις µεταξύ µαθητών επιδιώκεται να επιλύονται µε ειρηνικό τρόπο,µε τη συνδρομή
επιµορφωµένων εκπαιδευτικών και µαθητών – µεσολαβητών που βοηθούν ώστε οι
εµπλεκόµενοι να ακούσουν µε προσοχή και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον.
Στόχος είναι να καταλήξουν σε µια συµφωνία για να µην επαναληφθεί επιθετική ή
προσβλητική συµπεριφορά στο µέλλον.
Υπεύθυνοι είναι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι οποίοι αρχικά υποδέχονται και εξετάζουν
το αίτηµα των ενδιαφερόµενων – εµπλεκόµενων µαθητών. Στη συνέχεια, αναλαµβάνουν τη
διαµεσολάβηση µαθητές που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για αυτό τον ρόλο, οι οποίοι ακούν
µε προσοχή τα δύο µέρη και επιδιώκουν την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ τους.
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της σχολικής διαμεσολάβησης είναι το καλό σχολικό
κλίµα, η λειτουργία της δηµοκρατίας στο σχολείο και γενικότερα η έµπρακτη δέσµευση
της σχολικής κοινότητας για την αντιµετώπιση των συγκρούσεων και των προβληµάτων,
µέσα από τη συνεργασία και την αλληλοκατανόηση».( απόσπασμα από το Συνήγορο του
παιδιού).
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Ο σχολικός εκφοβισμός δεν αποτελεί ένα πρόβλημα που επιλύεται εύκολα . Αν
αποδεχτούμε ως εκπαιδευτικοί και γονείς ότι τα παιδιά μας ξεπερνούν σε ότι αφορά
στην χρήση τεχνολογία και ότι εμείς είμαστε οι μετανάστες του ψηφιακού κόσμου(
digital immigrants) μπορούμε να αντιληφθούμε την αδυναμία που έχουμε τόσο να
αντιληφθούμε όσο και να βοηθήσουμε τα περιστατικά εκείνα στα οποία εμπλέκεται το
διαδίκτυο (cyberbullying). Σε αυτές τις περιπτώσεις η σχολική κοινότητα αλλά και η
οικογένεια αδυνατεί να προσφέρει την αναγκαία βοήθεια με αποτέλεσμα τα περιστατικά
να γίνονται όλο και πιο συχνά και πολλές φορές να οδηγούνται τα θύματα σε ακραίες
συμπεριφορές με κίνδυνο και τη ζωή τους.

1. Αναλύοντας τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στους μαθητές, έγινε γνωστό ότι:

83%

Έχουν γίνει θύματα σχολικής βίας [24/29]

69%

Έχουν ασκήσει οποιαδήποτε μορφή βίας [20/29]

72%

Έχουν γίνει μάρτυρες περιστατικού βίας και υπερασπίστηκαν το θύμα [21/29]

45%

Πιστεύουν ότι το σχολείο δεν συμβάλλει στην καταπολέμηση της σχολικής βίας
[13/29]

76%

Παιδιά στα οποία έχει ασκηθεί βία από μέλη της οικογένειάς τους [22/29]

21%

Παιδιά που έχουν μιλήσει σε κάποιον καθηγητή ή στον διευθυντή για τα φαινόμενα
βίας [6/29]

45%

Παιδιά που έχουν μιλήσει στους γονείς τους για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
[13/29]
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24%

Παιδιά που θεωρούν ότι η οικογένειά τους δεν μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά
[7/29]

17%

Παιδιά που θεωρούν ότι βοήθησε ο καθηγητής / διευθυντής στο πρόβλημα που
περιέγραψαν [5/29[

17%

Παιδιά που γνωρίζουν άλλους που έχουν γίνει θύματα μέσω των υπολογιστών ή
των κινητών τηλεφώνων [5/29]

6%

Παιδιά που έχουν συκοφαντηθεί μέσω των υπολογιστών (cyberbullying)
[2/29]

100%

Έχουν λογαριασμό στο facebook [29/29]

2. Από τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στους εκπαιδευτικούς τα συμπεράσματα
είναι:

50%

Μόνο δεκατρείς [13] εκπαιδευτικοί από τους εικοσιέξι [26] απάντησαν στα
ερωτηματολόγια.

62%

Έχουν δεχτεί καταγγελία για σχολική βία [8/13]

8%

Έχουν προκαλέσει οποιαδήποτε μορφή βίας [1/13]
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85%

Θα βοηθήσουν μαθητή που έχει πρόβλημα σχολικής βίας [11/13]

100%

Έχουν αντιληφθεί μαθητές να είναι τελείως απομονωμένοι [13/13]

38%

Γνωρίζουν μαθητές θύτες [5/13]

46%

Επιθυμούν ενημέρωση για το σχολικό εκφοβισμό από ειδικούς [6/13]

54%

Είναι εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές [7/13]

15%

Έχουν λογαριασμό στο facebook [2/13]

3.

Από τη συνέντευξη με το Δ/ντή του Σχολείου διαπιστώθηκε ότι αποσιωπούνται ή
θεωρούνται ήσσονος σημασίας περιστατικά που τυχόν εμπλέκονται καθηγητές και
περιέχουν υποψία βίας. Αντίθετα η επέμβαση του Δ/ντη είναι άμεση σε περιστατικά που
εμπλέκονται μαθητές. Τότε και μόνο καλείται ο γονέας του μαθητή για να ενημερωθεί .
Η αντιμετώπιση των περιστατικών περιλαμβάνει ποινές κατασταλτικού χαρακτήρα (π.χ.
αποβολή ή αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος).
Υπάρχει αμηχανία από την πλευρά της διεύθυνσης για την αντιμετώπιση τέτοιων
περιστατικών, χαρακτηριστική η απάντηση: «δεν είναι εύκολη η συνομιλία με τον
εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό». Η προσπάθεια αφορά γενικόλογες τοποθετήσεις σχετικά
με την ενδεδειγμένη στάση των εκπαιδευτικών και μόνο στην περίπτωση ακραίων
συμπεριφορών προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες. Ωστόσο βεβαίωσε ότι έχουν
αυξηθεί τα περιστατικά λεκτικής και ψυχολογικής βίας εκ μέρους των καθηγητών προς
τους μαθητές που αποδίδεται στα αυξημένα προβλήματα οικογενειακά και οικονομικά.
Τέλος, θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει στο σχολικό χώρο κάποιος ειδικόςψυχολόγος ώστε να βοηθά σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι αλήθεια ότι η απουσία σχολικών
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ψυχολόγων διογκώνει τα προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με τη σχολική βία.
Η αναγκαιότητα ενημέρωσης για τα περιστατικά βίας και η συμβουλευτική σχέση που
μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στους ψυχολόγους με τους εκπαιδευτικούς και τους
γονείς μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων
των μαθητών και να βοηθήσει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολικού χώρου . Ο
σχολικός ψυχολόγος θα μπορούσε να συμμετέχει στη διαφώτιση και επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, διαφορετικότητας, επικοινωνίας
του σχολείου με την οικογένεια ώστε το σχολείο να προετοιμάζεται καλύτερα για την
αντιμετώπιση προβλημάτων.

4.

Στη συνέντευξη με το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου (καθαρίστρια,σχολικό
φύλακα),φάνηκε ότι γνωρίζουν συγκεκριμένους μαθητές οι οποίοι τρομοκρατούν τους
συμμαθητές τους στα διαλείμματα και την ώρα άφιξης και αποχώρησης από το χώρο του
σχολείου . Οι ίδιοι προσπαθούν να επέμβουν στο επεισόδιο και να τους απομακρύνουν
από τον αύλιο χώρο. Αφοπλιστική η στάση τους «Ας λύσουν τα προβλήματά τους αλλού».

5.

Για μια εβδομάδα μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανέλαβαν να παρακολουθήσουν
τη συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Καταγράφηκαν
συμπεριφορές οι οποίες συζητήθηκαν στην ολομέλεια και αποσαφηνίστηκαν οι έννοιες:
σχολική βία, σύγκρουση και πείραγμα.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές αφού χωρίστηκαν σε ομάδες και
παρακολούθησαν τις ταινίες ,απάντησαν σε φύλλα εργασίας.
• παρακολούθησαν ταινίες για το σχολικό εκφοβισμό(bullying),όπως «Το στοίχημα», «Οι
λέξεις πονάνε» ,«Romans’ Escape»
• παρακολούθησαν την εκπομπή Πρωταγωνιστές « Η τρομοκρατία της αθωότητας»
• Οι μαθητές με τη βοήθεια του υπεύθυνου του Συμβουλευτικού σταθμού νέων
Αχαϊας, εργάστηκαν πάνω σε μελέτες περίπτωσης που αφορούσαν περιστατικά βίας του
σχολείου τους.
• Συμμετείχαν σε εργαστήριο της Θεατροπαιδαγωγικής Ομάδας ΠαιΘέΑ, που απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας,και έχει καταρτίσει
πρόγραμμα με τίτλο «349 λεπτά ακόμα…» το οποίο αποτελεί μορφή Εμπλουτισμένου
Θεάτρου Φόρουμ, καθώς πριν από την παράσταση αξιοποιούνται τεχνικές του
εκπαιδευτικού δράματος (ανίχνευση σκέψης, ανακριτική καρέκλα, διάδρομος
συνείδησης, κ.ά.). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, που προορίζεται για μαθητές του
Γυμνασίου και εκπαιδευτικούς, παρουσιάζεται το αδιέξοδο ενός μαθητή- θύμα ομάδας
συμμαθητών του και δίνεται έμφαση στα επίπεδα των σχέσεων του θύματος με τους
υπόλοιπους μαθητές (θύτες, παρατηρητές), με τον εκπαιδευτικό του τμήματος και την
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οικογένεια. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία, μέσω των τεχνικών
του Θεάτρου Φόρουμ, να αντικαταστήσουν τον καταπιεζόμενο μαθητή (θύμα) και να
δοκιμάσουν έμπρακτα στρατηγικές διαχείρισης της κατάστασης.

Δράσεις
1. Στις 6 Μαρτίου 2013, ημέρα αφιερωμένη από το Υπουργείο Παιδείας στην ενημέρωση

της σχολικής κοινότητας για τη Σχολική βία, οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
για το σχολικό εκφοβισμό, ανέλαβαν την ενημέρωση όλων των μαθητών του σχολείου
τους .
Αφού χωρίστηκαν σε ομάδες (2-3 μαθητές), παρουσίασαν σε κάθε τμήμα του σχολείου
video για το σχολικό εκφοβισμό, επεξεργάστηκαν μελέτες περίπτωσης, συνομίλησαν με
τους μαθητές του σχολείου για περιπτώσεις στις οποίες υπήρξαν θύματα εκφοβισμού
ή ως θύτες άσκησαν βία σε άλλους συμμαθητές τους. Με τον τρόπο αυτό και άλλοι
μαθητές κατέθεσαν την προσωπική εμπειρία τους και δέχτηκαν να συμμετέχουν ως
εθελοντές - διαμεσολαβητές για τον περιορισμό του φαινομένου της σχολικής βίας στο
σχολείο τους.
Ακούστηκαν και καταγράφηκαν σημαντικές απόψεις από όλους τους μαθητές και
δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στη σχέση που διαμορφώνεται στη σχολική τάξη ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς και μαθητές. Επιβεβαιώθηκε η διαφορετική αντίληψη που έχουν οι
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές για το «τι θεωρείται βία». Οι μαθητές δίνουν μεγάλη σημασία
στον τρόπο που συμπεριφέρονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού
έργου ,στην παιδαγωγική ατµόσφαιρα της σχολικής τάξης και του σχολείου γενικότερα.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση δεκατετράχρονης μαθήτριας από
ασιατική χώρα, η οποία αφηγήθηκε την προσωπική της ιστορία και τα προβλήματα που
αντιμετώπισε τόσο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και στη δευτεροβάθμια. Έγινε
φανερό ότι η ρατσιστική βία λόγω χρώματος και διαφορετικής κουλτούρας αποτελεί
μείζον πρόβλημα για μαθητές που προέρχονται από άλλες χώρες.

2. Τα αποτελέσματα του προγράμματος για το σχολικό εκφοβισμό παρουσιάστηκαν από
τους ίδιους τους μαθητές, στο Μουσείο Επιστημών, στο δίκτυο για τον εθελοντισμό, τη
Νύχτα των Μουσείων στις 12 Μαϊου, παρουσία εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών και
εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.

3.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας στη
σχολική κοινότητα, παρουσία και μαθητών που είχαν βιώσει ανάλογα περιστατικά βίας
και οι οποίοι κατέθεσαν τις προσωπικές τους ιστορίες.
Με συντονιστές της συζήτησης τους ίδιους τους μαθητές η σχολική κοινότητα
αντάλλαξε απόψεις και πήρε αποφάσεις για νέες δράσεις που θα συνεχιστούν και το
σχολικό έτος 2013-2014.
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Συμπεράσματα
Οι πρόσφατες έρευνες για το φαινόμενο της σχολικής βίας στην Ελλάδα καταγράφουν
αυξητική τάση του φαινομένου. Η σχολική βία μπορεί να είναι σωματική ή ψυχολογική
και διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της σχολικής μονάδας. Οι συνέπειες για τα άτομα που εμπλέκονται είναι καταλυτικές
για την προσωπικότητα τους , όχι μόνο κατά τη διάρκεια της μαθητικής ζωής αλλά
και για την ενήλικη ζωή τους, αφού η χαμηλή αυτοεκτίμηση των μαθητών –θυμάτων
δεν μεταβάλλεται αλλά εδραιώνεται. Παρατηρείται το φαινόμενο να συμπεριφέρονται
ως θύματα του οικογενειακού και εργασιακού περιβάλλοντος τους υποτιμώντας τον
εαυτό τους αφού δεν συνειδητοποιούν την αξία της αυθύπαρκτης προσωπικότητας.
Από την πλευρά του μαθητή – θύτη η βία που ασκεί κατά τη μαθητική του ζωή,τον
συνοδεύει καθόλη τη διάρκεια της ζωής του. Θεωρεί ότι μόνο μέσω της βίαιης
συμπεριφοράς μπορεί να επιβάλλει τις απόψεις του, την ασκεί ως μέσο διαπαιδαγώγισης
στα μέλη της οικογένειας του και διαιωνίζει το πρότυπό του και σε όσους συναναστρέφεται.
Η βία είνα υιοθετιμένη συμπεριφορά που αντιγράφεται από το οικογενειακό περιβάλλον.
Tο προφίλ του θύτη προέρχεται από ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον που
χρησιμοποιεί τη βία ως μέθοδο επίλυσης προβλημάτων.
Η ομάδα εργασίας του 3ου Γυμνασίου Πατρών, κατέληξε ότι δυναμική χρειάζεται να
είναι η παρέμβαση της σχολικής κοινότητας σε μορφές βίας.
Οι κατασταλτικές ποινές δεν επιλύουν ριζικά το πρόβλημα αλλά η συνεργασία των
εμπλεκόμενων μερών και φορέων θα περιορίσουν αλλά και τέλος θα εξαλείψουν το
φαινόμενο.
Η σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου , η αυτοδέσμευση
της σχολικής κοινότητας για ενιαία δράση, η αποδοχή πρωτοκόλλου συνεργασίας
και η εφαρμογή κανόνων σύμφωνα με την πρόταση του Συνήγορου του Παιδιού θα
συμβάλλουν στην ύπαρξη ειρηνικού κλίματος στη σχολική ζωή.
Επιπλέον η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού από
εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς )είναι απαραίτητη
για την πρόληψη κάθε περιστατικού.
Εαν συνειδητοποιηθεί οτι η σχολική βία αφορά όλους : οικογένεια - σχολείο κοινωνία τότε μπορεί να περιοριστούν οι αιτίες που τη γεννούν .
Σε ότι αφορά τις περιπτώσεις του κυβερνο - εκφοβισμού (cyber bullying), μέσω
των κοινωνικών δικτύων και των κινητών τηλεφώνων, το σχολείο αποδεικνύεται
ανήμπορο να χειριστεί αυτές τις περιπτώσεις εξ αιτίας της αδυναμίας του εκπαιδευτικού
προσωπικού να χειρίζονται την τεχνολογία με την ευχέρεια που έχουν οι μαθητές (facebook, twitter, instagram).
Σημαντική θεωρείται η ίδρυση από το Υπουργείο Παιδείας του Παρατηρητηρίου για τη
σχολική βία ,με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί ουσιαστικά - όχι μόνο καταγράφοντας
περιστατικά - εάν στελεχωθεί με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο θα
έχει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων .
70

Τεύχος 2ο - Θεωρία και Πράξη στην Εκπαίδευση | ΠΕΣΣ

Βιβλιογραφία
• Olweus D . Εκφοβισμός και βία στο σχολείο. Αθήνα: Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (2009)
• Παραδεισιώτη, Α. & Τζιόγκουρος, Π. (2008). Η εκφοβιστική συμπεριφορά μεταξύ των
μαθητών στο σχολείο- Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη
ΙΙ
• Έρευνα του ερευνητικού πανεπιστημιακού ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής με θέμα
«Έφηβοι και Βία»
• Συνοπτικό εγχειρίδιο αντιμετώπισης Σχολικού Εκφοβισμού εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,Καραβόλτσου Α, 2013
• Η βία στα σχολεία και η σιωπή που τη θρέφει ,Μ Κατσουνάκη,Καθημερινή 27.1.13
• Ευρωπαικό πρόγραμμα Δάφνη 3 «Εγχειρίδιο για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την
αντιμετώπιση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς»
• Πανελλήνια έρευνα στους μαθητές από το ΕΠΙΨΥ, 2010
• Compass : Η βία στη ζωή μου

Ιστοσελίδες

http://www.antibullyingnetwork.gr/
www.pacific.jour.auth.gr
www.onevibefilms.com/bullying/greek
www.bullying.org
brightplanet.blogspot
http://www.diapolis.auth.gr
http://ekantartzi.blogspot.gr/
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/bia-sto-scholeio
epsype.blogspot.gr (Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου)
Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων στην Τάξη.
hamogelo.gr
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Η ανάπτυξη επιμορφωτικoύ προγράμματος αναστοχασμού
για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των πειραμάτων
στο μάθημα των Φυσικών του Δημοτικού Σχολείου
στη θεματική ενότητα: «Θερμότητα»,σύμφωνα με το
ερευνητικά εξελισσόμενο διδακτικό μοντέλο.
Αθανάσιος Γιαννίκας
Σχολικός Σύμβουλος 24ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

agiannikas@sch.gr

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται ο σχεδιασμός, η διαδικασία και η
μεθοδολογία ανάπτυξης ενός επιμορφωτικού προγράμματος εκπαιδευτικού αναστοχασμού, το οποίο συνδύασε και αξιοποίησε τις αρχές της σύγχρονης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της εφαρμοσμένης Διδακτικής στο Δημοτικό Σχολείο. Συγκεκριμένα σκοπός του
ήταν, να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να
καταστούν, συνεπώς, περισσότερο χειραφετημένοι, κοινωνικά υπεύθυνοι και αυτοδύναμοι,
μέσα από ενεργητικές διαδικασίες μάθησης. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού
οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν επιμορφωτικές δράσεις εργαστηριακού τύπου οι
οποίες εστίαζαν σε ανάπτυξη του αναστοχασμού στην εφαρμοσιμότητα του ερευνητικά
εξελισσόμενου διδακτικού μοντέλου στο μάθημα των Φυσικών του Δημοτικού Σχολείου στη
θεματική ενότητα: «Θερμότητα» και με έμφαση στο στάδιο της πειραματικής αντιμετώπισής
της. Επιπλέον από την πραγματοποίηση αυτών των ενεργητικών επιμορφωτικών
δράσεων αναδείχτηκαν και καταγράφηκαν συμπεράσματα και κατάλληλες οδηγίες για την
αποτελεσματικότερη εκτέλεση των πειραμάτων που προτείνονται στα αντίστοιχα σχολικά
εγχειρίδια Φυσικών και εξίσου διατυπώθηκαν ρεαλιστικές προτάσεις για την εκτέλεση
εναλλακτικών ισοδυνάμων πειραμάτων.

Εισαγωγή
Το διδακτικό μοντέλο που χρησιμοποιείται στα σχολικά εγχειρίδια των Φυσικών του
Δημοτικού Σχολείου: «Ερευνώ και ανακαλύπτω», είναι το ερευνητικά εξελισσόμενο
διδακτικό μοντέλο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανακαλυπτική διάσταση του
ερευνητικά εξελισσόμενου διδακτικού μοντέλου έγκειται στην ελεγχόμενη μετατόπιση
του μαθήματος στη συμμετοχή και δραστηριοποίηση του μαθητή (Διδακτική του ενεργού
υποκειμένου) και στην παράλληλη αναγωγή των φαινομένων σε προβλήματα, τα οποία
οι μαθητές αντιμετωπίζουν πειραματικά. Στο ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας το
πείραμα χρησιμοποιείται για την (επαν)ανακάλυψη της γνώσης και στο παραδοσιακό
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μοντέλο χρησιμοποιείται απλά για να επιβεβαιώσει µία θεωρία ή να επιβεβαιώσει τα
όσα ελέχθησαν από το δάσκαλο «αυθεντία». Άρα αυτή η μεθοδολογία της ανακάλυψης
βασίζεται στην ιστορικά καταξιωμένη ερευνητική ή επιστημονική μεθοδολογία που
απετέλεσε -και αποτελεί- το εργαλείο του ανθρώπου - ερευνητή ή επιστήμονα για τη
γνωριμία, την περιγραφή και την κατανόηση του φυσικού μας κόσμου. Αναλύοντας το
μοντέλο αυτό, ο όρος «ερευνητικό» στον τίτλο του σηματοδοτεί τον στόχο του μοντέλου
να βοηθήσει τους μαθητές να διερευνήσουν αυτόνομα το φυσικό περιβάλλον. Με
άλλα λόγια, σηματοδοτεί την προσπάθεια να βοηθηθεί ο μαθητής στηριζόμενος στις
προϋπάρχουσες ιδέες του, τα διαθέσιμα μέσα και με μεθόδους αντίστοιχες του μαθησιακού του δυναμικού να κατακτήσει αυτόνομα τις νέες γνώσεις και να δημιουργήσει ‘εν
γένει’ νέες γνωστικές δομές και σχήματα. Με τον όρο «εξελισσόμενο» δίνεται έμ-φαση
στο γεγονός ότι η ερευνητική αυτή προσπάθεια γίνεται ως μία δομημένη ανακάλυψη
μέσα από μια οργανωμένη διαδικασία διδασκαλίας - μάθησης και εξελίσσεται σε
συγκεκριμένα στάδια με χρονική ακολουθία. (Αποστολάκης κ.ά., 2006β)
Από τα αντίστοιχα βιβλία του δασκάλου για τα Φυσικά του Δημοτικού σχολείου
παραθέτουμε συνοπτική ανάλυση των επιμέρους διδακτικών σταδίων της προτεινόμενης
διδακτικής προσέγγισης:

• Εισαγωγικό ερέθισμα - Διατύπωση υποθέσεων:

Στο διδακτικό αυτό στάδιο επιδιώκεται ο προσανατολισμός του ενδιαφέροντος
των μαθητών στο φαινόμενο που θα μελετηθεί, επιδιώκεται να τεθεί η βάση του
«προβλήματος» και να δοθούν τα ερεθίσματα για την ανάπτυξή του. Στο στάδιο αυτό
προκαλείται και η διατύπωση υποθέσεων.

• Πειραματική αντιμετώπιση:

Στο στάδιο αυτό οι μαθητές εκτελούν ένα ή περισσότερα πειράματα, παρατηρούν
συστηματικά και καταγράφουν την παρατήρησή τους. Στην περίπτωση του πειράματος
πρέπει ο εκπαιδευτικός να αποφασίσει κατ’ αρχήν τη μορφή της εργασίας. Ανάλογα
με το διαθέσιμο χρόνο και την υπάρχουσα υποδομή θα επιλεγεί αν θα γίνει πείραμα
επίδειξης ή πείραμα σε ομάδες. Είναι προφανές ότι επιδιώκεται η ευρύτερη συμμετοχή
του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και ότι προτιμητέα διαδικασία είναι η εκτέλεση
του πειράματος σε ομάδες. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να καθοριστεί η μορφή της
συνεργασίας. Κατά την εκτέλεση του πειράματος ο εκπαιδευτικός έχει το δύσκολο ρόλο
του αρωγού παράλληλα για όλες τις ομάδες, τις οποίες και επισκέπτεται, χωρίς όμως
να παρεμβαίνει, για να μη μετατραπεί το πείραμα σε επίδειξη. Με κατάλληλα ερεθίσματα
μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να αντιμετωπίσει αυτόνομα το πρόβλημα, χωρίς να
προσφέρει έτοιμες λύσεις και απαντήσεις. Επιπλέον ο εκπαιδευτικός περιέρχεται την
τάξη εξασφαλίζοντας την ορθότητα των παρατηρήσεων που σημειώνουν οι μαθητές.

• Εξαγωγή συμπεράσματος:

Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των πειραμάτων και μέσα από συζήτηση στην τάξη,
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επιδιώκεται η αφηρηματοποίηση και η γενίκευση των παρατηρήσεων με τη διατύπωση
ενός συμπεράσματος. Μετά την εξαγωγή του συμπεράσματος οι μαθητές ανατρέχουν
στις υποθέσεις που διατύπωσαν στην αρχή του μαθήματος και ελέγχουν, με βάση όσα
μελέτησαν πειραματικά, την επιβεβαίωση ή απόρριψή τους. Μέσα από συζήτηση στην
τάξη οι μαθητές σχολιάζουν, επαναδιατυπώνουν, συμπληρώνουν ή διορθώνουν τις
υποθέσεις τους. Με τον τρόπο αυτό γίνεται σαφές ότι η πειραματική διαδικασία είναι
αυτή που οδηγεί στη διεύρυνση του γνωστικού πεδίου.

• Εμπέδωση - Γενίκευση:

Στο τελευταίο διδακτικό στάδιο επιδιώκεται η εμπέδωση και η γενίκευση των νέων
γνωστικών στοιχείων. Η γενίκευση των συμπερασμάτων, στα οποία οι μαθητές
κατέληξαν με την πειραματική διερεύνηση, με όσο το δυνατόν περισσότερες εφαρμογές
δίνει τη διάσταση της ευρύτητας του φαινομένου και δημιουργεί παράλληλα ευκαιρίες
για ασυνείδητη ανάκληση του συμπεράσματος, στο οποίο οι μαθητές κατέληξαν στο
σχολείο, κάθε φορά που οι μαθητές α-ντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή την
εφαρμογή με την οποία το συμπέρασμα συνδέθηκε (Αποστολάκης κ.ά., 2006β)».
Από την ανάλυση και την επεξεργασία των φάσεων του συγκεκριμένου διδακτικού μοντέλου καταδεικνύεται η σπουδαιότητα της σημασίας του πειράματος στη διδακτική των
Φυσικών Επιστημών, όπως άλλωστε έχει καταγραφεί και τονιστεί από σημαντικούς
ερευνητές στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, οι οποίοι θεωρούν ότι τα
πειράματα είναι ένα οργανικό και αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος της Φυσικής και
ένα πολύ ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια κατάλληλα εκπαιδευμένων δασκάλων.
Αυτή η διαπίστωση καθίσταται πιο ισχυρή αφού με βάση τις αρχές του εποικοδομητισμού ο
μαθητής και γενικότερα το άτομο κατασκευάζει τη δική του προσωπική γνώση, ερμηνεύει
με το δικό του τρόπο την πραγματικότητα που εξαρτάται από τις δικές του ιδέες και τις
νοητικές του κατασκευές. Συνεπώς το πείραμα στο εποικοδομητικό μοντέλο δεν είναι
ξέχωρο κομμάτι της διδασκαλίας αλλά είναι οργανικά συνδεδεμένο με όλες τις φάσεις
του αντίστοιχου μοντέλου. Έτσι, το πείραμα χρησιμοποιείται για να δώσει την απαραίτητη
εμπειρία στους μαθητές με το δάσκαλο βοηθό και καθοδηγητή. (Κόκκοτας,1998, Drivers
κ.ά.,1993).

Α. Επιλογή θεματικής - Πλαίσιο σκοποθεσίας1 - Μεθοδολογία και
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα από την ανάπτυξη του
επιμορφωτικού προγράμματος2 :
Η ενεργός εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα και δράσεις επαγγελματικής

1. Οι στρατηγικές δράσης της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθορίζονται από το εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικό,
πολιτισμικό & πολιτικό πλαίσιο και εντάσσονται σε μια τυπολογία στρατηγικών εκπαίδευσης με τους άξονες:
1.Πολιτικο-ιδεολογική στρατηγική. 2. Στρατηγική της συμπληρωματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 3.
Στρατηγική της επιστημονικής εξειδίκευσης.4. Στρατηγική της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης και
της αντιμετώπισης του αποκλεισμού.5. Στρατηγική της προσωπικής και κοινωνικο-πολιτιστικής ανάπτυξης.6.
Στρατηγική της ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης. (Βεργίδης, Καραλής, 2004: 14-15)
2. Το πρόγραμμα διεξήχθη με επιμορφωτικές δράσεις εργαστηριακού τύπου κατά το σχολικό έτος 2012-2013 και
είχε διάρκεια 12 ωρών. Επίσης στην υλοποίηση του συμμετείχε ως επιμορφώτρια και συντονίστρια των ομάδων
εργασίας η κ. Σοφία Λιανού εκπαιδευτικός ΠΕ-70 και πτυχιούχος του Φυσικού τμήματος του Παν/μίου Αθηνών.
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επιμόρφωσης που έχουν ως αντικείμενο τη στήριξη και τον εμπλουτισμό του
εκπαιδευτικού τους έργου, αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους
βελτίωσης της διδακτικής αλλά και της μαθησιακής διαδικασίας.
Συγκεκριμένα η ανάπτυξη ανάλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων στο χώρο της
εκπαιδευτικής πράξης, στοχεύουν:
• Στην αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας π.χ. στην επιλογή μεθόδων και
στρατηγικών διδασκαλίας, τρόπων οργάνωσης της τάξης, τεχνικών αξιολόγησης, με
βάση το επίπεδο γνωστικής ετοιμότητας, τις μαθησιακές ανάγκες και τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά των μαθητών,
• Στη διεύρυνση της ποιότητας της μαθησιακής διαδικασίας π.χ. στην ενεργό συμμε-τοχή
και αλληλεπίδραση των παιδιών και την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Αφού η
διδασκαλία των Φυσικών στο Δημοτικό Σχολείο μέσω της πειραματικής αντιμετώπισης
είναι πράξη και ως πράξη προϋποθέτει γνώση αλλά ταυτόχρονα είναι και πηγή γνώσης,
• Στη λειτουργία της διαδικασίας της αξιολόγησης π.χ. στη χρήση πολλαπλών τεχνικών
αξιολόγησης και την αξιοποίηση των πληροφοριών που απορρέουν από την αξιολόγηση
για βελτίωση της διδασκαλίας.
Επομένως η διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών και ιδιαιτέρως η διαδικασία
της πειραματικής αντιμετώπισης αποτελεί βασική βαθμίδα της προσωπικής,
επιστημονικής και μαθησιακής εξέλιξης των μαθητών γιατί αποτελεί ένα μοντέλο
διαλεκτικής διαμεσολάβησης ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Επιπλέον η βάση της
υλοποίησης του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος εδράζεται στις αρχές της
μετασχηματιστικής μάθησης που αναπτύχθηκε από τον J. Mezirow, ο οποίος υποστηρίζει
ότι η μάθηση δεν αποτελεί απλή συσσώρευση νέων γνώσεων, οι οποίες προστίθενται σε
παλαιότερες. Αλλά η μάθηση είναι μια διεργασία κατά την οποία αρκετές βασικές αξίες και
παραδοχές με βάση τις οποίες λειτουργούμε, αλλάζουν. Οι παραδοχές δεν είναι τίποτα
άλλο παρά οι αντιλήψεις των ενηλίκων εκπαιδευομένων για τον κόσμο, οι οποίες έχουν
αφομοιωθεί ασυνείδητα από τους ενήλικους εκπαιδευόμενους δια μέσου της διαδικασίας
της κοινωνικοποίησης. Συνεπώς, η μάθηση δεν είναι απλώς η προσθήκη νέων γνώσεων
σε όσα ήδη γνωρίζουμε, αλλά ο μετασχηματισμός της υπάρχουσας γνώσης ώστε να
επιτευχθεί μια νέα οπτική (μετασχηματίζουσα οπτική). Ο μετασχηματισμός της οπτικής
μπορεί να συμβεί, όταν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μέσω της κριτικής αυτόνομης σκέψης
συνειδητοποιήσουν πώς και γιατί οι παραδοχές που έχουν, περιορίζουν τον τρόπο με τον
οποίο αντιλαμβάνονται, κατανοούν, ερμηνεύουν και αισθάνονται τον κόσμο γύρω τους
(Θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης). Σύμφωνα με αυτήν αναγνωρίζονται οι
δυνατότητες του ατόμου για θετική προσωπική αλλαγή και δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στην αξιοποίηση των εμπειριών των ενηλίκων εκπαιδευομένων για κριτικό
στοχασμό (Κόκκος, 2007). Επιπλέον η εφαρμογή της μετασχηματίζουσας μάθησης
αναπτύσσει και προωθεί τον αναστοχασμό και ενισχύει αφενός τη μεγαλύτερη αποδοχή
των απόψεων των άλλων και αφετέρου, τη λιγότερη αντίσταση και μεγαλύτερη αποδοχή
στις νέες ιδέες (Τσιμπουκλή, Φίλλιπς, 2008).
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Επιπροσθέτως για την επιλογή της θεματικής του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος, αξιοποιήθηκε και η αντίστοιχη εμπειρία μας στον τομέα της επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών, όπως αυτή προέκυψε από τη δεκαετή και πλέον, άσκηση
καθηκόντων του Σχολικού Συμβούλου Δημοτικής Εκπ/σης και η οποία αποτέλεσε το
πυρήνα της διαδικασίας για την ανίχνευση - διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών
των εκπαιδευτικών της επιλεγμένης ομάδας στόχου για το μάθημα των Φυσικών. Για το
σκοπό αυτό επιλέχθηκε ως τεχνική διερεύνησης, η συνέντευξη μέσω της διατύπωσης
ανοικτών ερωτήσεων στους εκπαιδευτικούς που αποτελούσαν τη συγκεκριμένη ομάδα
στόχου δηλ. 40 εκπαιδευτικοί ΠΕ-70, οι οποίοι δίδασκαν στην Ε΄ & Στ΄ τάξη το μάθημα
των Φυσικών στα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής ευθύνης μας.
Τα βασικά συμπεράσματα όπως αυτά προέκυψαν από τη διαδικασία της διερεύνησης
ήταν:
α) η αξιοποίηση σχεδόν σε απόλυτο βαθμό του εγκεκριμένου διδακτικού εγχειριδίου
(βιβλιοκεντρικός προσανατολισμός)
β) σε αρκετές περιπτώσεις δεν πραγματοποιούνταν τα προτεινόμενα πειράματα (με τη χρήση
απλών μέσων) κυρίως λόγω: του ανεπαρκούς διδακτικού σχεδιασμού και οργάνωσης, της
έλλειψης επαρκούς διδακτικού χρόνου (το μάθημα προσφερόταν σε αρκετές περιπτώσεις
στις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες), του άγχους της κάλυψης της διδακτέας ύλης και της
αβεβαιότητας- ανασφάλειας για την αποτελεσματική υλοποίησής τους εντός του διδακτικού
και μαθησιακού πλαισίου, με αποτέλεσμα τη μη εξοικείωση των μαθητών με την
επιστημονική μεθοδολογία, γ) η εφαρμογή σε μεγάλη συχνότητα μονολιθικών διδακτικών
μεθόδων (συνήθως δασκαλοκεντρικών) και η συχνή έλλειψη εναλλακτικών, ευέλικτων και
συμμετοχικών διδακτικών στρατηγικών (μαθητοκεντρικών μεθόδων), δ) η στοχοθεσία του
μαθήματος εμπεριείχε σε μικρό βαθμό τον προσανατολισμό της επεξηγητικής αναφοράς σε
θέματα του μικρόκοσμου, ε) η σύνδεση του μαθήματος με την καθημερινή ζωή επιδεχόταν
περαι-τέρω ποιοτική βελτίωση μέσω των τεχνικών κατασκευών και, της γενίκευσης και
της εφαρμοσιμότητας των νέων γνώσεων και στ) η ελάχιστη ενσωμάτωση στη διάρκεια
της διδασκαλίας των ψηφιακών εργαλείων μέσω προσομοιώσεων και μοντελοποιήσεων.
Ως απόρροια της διαδικασίας αυτής, ήταν η διαμόρφωση του σκοπού του
επιμορφωτικού προγράμματος και ο οποίος επικεντρωνόταν στην ανάπτυξη του
αναστοχασμού στην εφαρμοσιμότητα του ερευνητικά εξελισσόμενου διδακτικού
μοντέλου στο μάθημα των Φυσικών του Δημοτικού Σχολείου στη θεματική ενότητα:
«Θερμότητα» και με έμφαση στο στάδιο της πειραματικής αντιμετώπισής της.
Επιπλέον το ερώτημα του κριτικού προσανατολισμού που τέθηκε εξαρχής στους
εκπαιδευτικούς της ομάδας στόχου ήταν: Με ποιους εναλλακτικούς διδακτικούς
και εκπαιδευτικούς τρόπους το μάθημα των Φυσικών γίνεται πιο ελκυστικό και
αποτελεσματικό για τους μαθητές και ιδιαίτερα όταν αυτό αφορά την προσπάθειά
τους για την κατανόηση του κόσμου στον οποίο ζούμε και την ερμηνεία των
φαινομένων των οποίων καθημερινά παρατηρούμε γύρω μας; Αποτέλεσμα του
σκοπού και του κριτικού ερωτήματος ήταν η οριοθέτηση των προσδοκώμενων
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μαθησιακών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του επιμορφωτικού προγράμματος
και τα οποία αναλύονταν σε επιμέρους άξονες:
α) στην ενδυνάμωση της ικανότητας των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική
υλοποίηση των πειραμάτων με τη χρήση απλών μέσων είτε από αυτούς είτε από τους
μαθητές τους, μέσω της βαθύτερης ανάλυσης των παραγόντων και των παραμέτρων
επιτυχούς πειραματικής αντιμετώπισής τους,
β) στην ενθάρρυνση της δημιουργικής ανάπτυξης και παρεμβατικής έκφρασης των
εκπαιδευτικών σε θέματα αναγνώρισης, επιλογής και εφαρμογής συμμετοχικών και
ευέλικτων διδακτικών στρατηγικών, και προσδιορισμού και σχεδιασμού οργανωμένων
προτάσεων για εναλλακτικές πειραματικές πρακτικές με σκοπό την επίτευξη της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας,
γ) στην περαιτέρω γνωριμία και η ενίσχυση της προσαρμογής των εκπαιδευτικών για
την αρμονική και ισόρροπη ενσωμάτωση στη διδασκαλία τους, των ψηφιακών εργαλείων
-μέσω της εφαρμογής προσομοιώσεων και μοντελοποιήσεων - και ο κριτικός έλεγχός τους
ως προς την αποτελεσματικότητά τους στη μαθησιακή διαδικασία και δ) στην επέκταση και
στην εμπέδωση αξιοποίησης βιωματικών, συμμετοχικών και συνερ-γατικών σχημάτων
προσωπικής, επιστημονικής και επαγγελματικής (εκπαιδευτικής) ανάπτυξης.
Δεδομένου ότι η διατύπωσή τους στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε στο τρισ-διάστατο
επίπεδο: των γνώσεων, των ικανοτήτων και των στάσεων, σύμφωνα με την επικρατούσα
διεθνή πρακτική και τη θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων (Noyé & Piveteau,1998:15-26).

Β. Ανάδειξη και καταγραφή συμπερασμάτων και κατάλληλων
οδηγιών για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των πειραμάτων
που προτείνονται στα εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια Φυσικών του
Δημοτικού Σχολείου3 και η διατύπωση προτάσεων για την εκτέλεση
εναλλακτικών ισοδυνάμων πειραμάτων.

ΦΥΣΙΚΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ

ΦΕ 1: ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Πείραμα: Βάλε μερικά παγάκια σε ένα δοχείο με λίγο νερό. Ανακάτεψε καλά
με ένα μολύβι. Αν λιώσουν όλα τα παγάκια, πρόσθεσε μερικά ακόμη, ώστε
να υπάρχουν στο ποτήρι συγχρόνως παγάκια και νερό. Χρησιμοποιώντας το
θερμόμετρο, μέτρησε τη θερμοκρασία του πάγου που λιώνει. (σελ. 71)
3. Για τα πειράματα που αποτέλεσαν το βασικό πυρήνα της επιμορφωτικής επεξεργασίας, δίνονται οι ακριβείς
διατυπώσεις που υπάρχουν στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια καθώς ο αριθμός της αντίστοιχης σελίδας σε αυτά.
(Αποστολάκης κ.ά., 2006α)
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Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες που δίνονται στο
βιβλίο του δασκάλου για να πετύχει το πείραμα. Ιδιαίτερα προσέχουμε την αναλογία
νερού - πάγου και το θερμόμετρο να μην ακουμπά στα τοιχώματα του δοχείου. Επίσης
προσέχουμε η στάθμη των ματιών μας να είναι στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με την ένδειξη
του θερμομέτρου.
Ακόμη κι αν χρησιμοποιήσουμε καθαρό νερό, η θερμοκρασία τήξης δεν θα είναι
00C. Πρέπει να εξηγήσουμε στους μαθητές ότι η θερμοκρασία τήξης του νερού είναι
00C, όταν το πείραμα γίνεται σε συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο και σε
ειδικές συνθήκες πίεσης.
Πείραμα: Ο / η εκπαιδευτικός βράζει νερό σε ένα δοχείο. Με ένα θερμόμετρο
μέτρησε τη θερμοκρασία του νερού που βράζει. (σελ. 72)
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, όπως και στο προηγούμενο πείραμα. Η ένταση της φλόγας
να είναι χαμηλή και να προσεχθεί να μην ακουμπά το θερμόμετρο στον πυθμένα ή στα
τοιχώματα της κατσαρόλας.

ΦΕ 2: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: ΔΥΟ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
Πείραμα: Ο / η εκπαιδευτικός θερμαίνει νερό σε ένα δοχείο. Μέτρα τη θερμοκρασία
κάθε λεπτό και συμπλήρωσε την παρατήρησή σου στον αντίστοιχο πίνακα. (σελ.
74)
Η εκτέλεση του πειράματος υλοποιείται εύκολα. Πρέπει όμως να υπενθυμίσουμε στους
μαθητές τον τρόπο που μετράμε σωστά τη θερμοκρασία (πού ακουμπάει το θερμόμετρο,
τη στάθμη των ματιών μας, κ.λπ.). Καλό είναι να εκτελεστεί το πείραμα από δύο μαθητές,
ο ένας να κρατά σωστά το θερμόμετρο και ο άλλος να διαβάζει την ένδειξη.
Πείραμα: Τοποθέτησε το μικρό δοχείο με το ζεστό νερό από το προηγούμενο
πείραμα μέσα σε ένα μεγαλύτερο δοχείο που το έχεις γεμίσει με κρύο νερό. Με
δύο θερμόμετρα παρακολούθησε τη μεταβολή της θερμοκρασίας του νερού στα
δύο δοχεία. Σημείωσε τις μετρήσεις σου στον πίνακα. (σελ. 75)
Το πείραμα είναι εύκολο, εφόσον προσεχθούν μερικές λεπτομέρειες. Η διαφορά στις
θερμοκρασίες του νερού στα δύο δοχεία να είναι σαφής. Οι ποσότητες του νερού να
είναι περίπου ίδιες στα δύο δοχεία. Ιδιαίτερα να προσεχθεί το μικρό δοχείο να είναι από
αγώγιμο υλικό, όπως είναι το μπρίκι, ώστε να επιτρέπεται η ροή θερμότητας προς το
μεγάλο δοχείο. Επίσης πρακτικότερο είναι το μικρό δοχείο να έχει μικρό στόμιο, ώστε
να περιοριστούν οι απώλειες ενέργειας προς το περιβάλλον.
Είναι πιθανό οι μαθητές να περιμένουν ότι όσο κατεβαίνει η θερμοκρασία στο μικρό
δοχείο, τόσο ανεβαίνει στο μεγάλο. Πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι αφενός έχουμε
απώλειες προς το περιβάλλον και αφετέρου έχει σημασία και η μάζα του νερού στα δύο
δοχεία. Για παράδειγμα, αν εκτελέσουμε ξανά το πείραμα και η ποσότητα νερού στο μικρό
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δοχείο είναι πολύ λίγη σε σχέση με την ποσότητα του νερού στο μεγάλο δοχείο θα
διαπιστώσουμε ότι η θερμοκρασία του νερού στο μικρό δοχείο θα μειωθεί πολύ αλλά
στο μεγάλο δοχείο η θερμοκρασία θα μείνει πρακτικά αμετάβλητη.

ΦΕ 3: ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ
Πειράματα
α) Βάλε στο μπρίκι λίγο νερό και πρόσθεσε δύο μεγάλα παγάκια. Ανακάτεψε καλά
με το κουταλάκι. Στερέωσε ένα κερί στο θρανίο σου με πλαστελίνη και άναψέ το.
Κράτησε το μπρίκι πάνω από τη φλόγα του κεριού και μέτρα τη θερμοκρασία στο
μπρίκι κάθε δύο λεπτά. Ανακάτευε το νερό όση ώρα μετράς τη θερμοκρασία. Τι
παρατηρείς; (σελ 78)
β) Γέμισε μια παγοθήκη με νερό και τοποθέτησέ τη στην κατάψυξη. Μέτρα τη
θερμοκρασία του νερού στην παγοθήκη κάθε πέντε λεπτά. Το πείραμα αυτό πρέπει
να το κάνεις στο σπίτι σου. (σελ 79)
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες που δίνονται στο
βιβλίο του δασκάλου για να πετύχουν τα πειράματα, όπως και στο πείραμα της σελ.
72. Μία επιπλέον δυσκολία είναι ότι το πρώτο πείραμα απαιτεί αρκετό χρόνο για την
υλοποίησή του, αφού πρέπει να χρησιμοποιηθεί κερί και όχι καμινέτο ώστε ο πάγος
να λιώνει αργά και να φανεί ότι κατά τη διάρκεια της τήξης η θερμοκρασία παραμένει
σταθερή.
Επίσης αρκετό χρόνο απαιτεί και το δεύτερο πείραμα. Παρόλο που συστήνεται να
γίνει στο σπίτι, εφόσον υπάρχει ψυγείο στο σχολείο, καλό είναι να πραγματοποιηθεί στο
σχολείο, επειδή οι μαθητές δυσκολεύονται ιδιαίτερα να αποδεχθούν ότι η θερμοκρασία
τήξης και η θερμοκρασία πήξης για ένα σώμα είναι ίδιες.
Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι στην εξήγηση του γεγονότος ότι δεν ανεβαίνει/
κατεβαίνει η θερμοκρασία. Εδώ πρέπει να ανατρέξουμε στη δομή της ύλης και στις
διαφορές ανάμεσα στη στερεή, στην υγρή και στην αέρια κατάσταση της ύλης. Να
υπενθυμίσουμε στους μαθητές ότι οι δυνάμεις μεταξύ των ατόμων των στερεών
είναι πολύ ισχυρές και ότι για να μετατραπεί ο πάγος σε νερό πρέπει να προσφέρουμε
ενέργεια, ενώ για τη μετατροπή του νερού σε πάγο ισχύει το αντίστροφο.

ΦΕ 4: ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
Πείραμα: Με ένα σταγονόμετρο ρίξε μία σταγόνα οινόπνευμα στο θρανίο σου. Παρατήρησε τη σταγόνα για μερικά λεπτά. (σελ. 82)
Το πείραμα είναι εύκολο. Μπορούμε να στάξουμε μία σταγόνα από νερό και μία από οινό79
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πνευμα και να παρατηρήσουμε ότι το οινόπνευμα εξατμίζεται πολύ γρήγορα. Προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν ότι το οινόπνευμα πήρε ενέργεια για να μετατραπεί σε
αέριο, στάζουμε λίγο οινόπνευμα στα χέρια των μαθητών και τους ζητάμε να μας πουν τι
αισθάνονται καθώς εξατμίζεται το οινόπνευμα. Οι μαθητές αναμένεται να πουν ότι τα χέρια
τους κρυώνουν. Εξηγούμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή το οινόπνευμα απορροφά θερμότητα
από τα χέρια τους και μετατρέπεται σε αέριο.

ΦΕ 5: ΒΡΑΣΜΟΣ
Πείραμα: Ο/η εκπαιδευτικός έχει βάλει λίγο νερό σε ένα διάφανο πυρίμαχο δοχείο.
Με ένα μαρκαδόρο έχει σημειώσει τη στάθμη του νερού στο δοχείο Χρησιμοποιώντας
ένα καμινέτο θερμαίνει το νερό στο δοχείο και μετρά τη θερμοκρασία του νερού
κάθε δύο λεπτά. Αφού σβήσει το καμινέτο και περιμένει λίγο, για να κρυώσει το
νερό, σημειώνει ξανά τη στάθμη του νερού στο δοχείο. Τι παρατηρείς; (σελ. 84)
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να πετύχει το πείραμα. Να επαναλάβουμε τις οδηγίες
μέτρησης και το σωστή θέση που πρέπει να έχει το θερμόμετρο. Όπως στα πειράματα
τήξης και πήξης, προσοχή πρέπει να δοθεί στην εξήγηση του γεγονότος ότι δεν ανεβαίνει
η θερμοκρασία όσο διαρκεί ο βρασμός. Επισημαίνουμε στους μαθητές ότι βρασμό έχουμε
όταν παράγονται φυσαλίδες σε όλη τη μάζα του νερού. Είναι σημαντικό για να γίνει η
διάκριση μεταξύ βρασμού και εξάτμισης. Πολλοί μαθητές πιστεύουν ότι το σύννεφο που
σχηματίζεται πάνω από μία κατσαρόλα με νερό που βράζει είναι νερό που έχει μετατραπεί
σε αέριο. Να επισημάνουμε ότι το νερό σε αέρια φυσική κατάσταση δεν είναι ορατό. Αν
μπορούμε να δούμε το νερό, αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται σε υγρή φυσική κατάσταση.
Το σύννεφο που παρατηρούμε πάνω από την κατσαρόλα αποτελείται από μικροσκοπικά
σταγονίδια νερού, που αιωρούνται στον αέρα.

ΦΕ 6: ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ
Πείραμα: Ζήτησε από τη δασκάλα ή το δάσκαλο σου να καρφώσει στην πάνω άκρη
ενός ξύλου δύο καρφιά, έτσι ώστε το κέρμα ίσα - ίσα να περνά ανάμεσά τους. Πιάσε
με το μανταλάκι το κέρμα από την άκρη του και θέρμανε το με το κερί. Πρόσεξε να
μην καεί το ξύλινο μανταλάκι. (σελ. 87)
Το πείραμα εκτελείται πολύ εύκολα.
Εάν υπάρχει στο εργαστήριο η συσκευή κυβικής διαστολής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
εναλλακτικά. Ενδιαφέρουσα συμπλήρωση είναι η εκτέλεση πειράματος με τη συσκευή
γραμμικής διαστολής με την οποία διαπιστώνεται ότι διαφορετικά στερεά διαστέλλονται
σε διαφορετικό βαθμό στην ίδια μεταβολή της θερμοκρασίας. Επιπλέον αν δεν υπάρχει η
συσκευή γραμμικής διαστολής στο εργαστήριο, μπορούμε να δείξουμε το ίδιο κάνοντας το
πείραμα της 3ης εργασίας στη σελίδα 92.
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Ο κύριος στη φωτογραφία έχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να ανοίξει το δοχείο. Τι
θα έκανες στη θέση του; Μπορείς να εξηγήσεις την απάντησή σου;

Η εξήγηση του γεγονότος ότι ανοίγει το καπάκι είναι ότι το μεταλλικό καπάκι διαστέλλεται
περισσότερο από το γυάλινο δοχείο.

ΦΕ 7: ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΥΓΡΑ
Πείραμα: Χρωμάτισε με νερομπογιά λίγο νερό και γέμισε με αυτό μέχρι πάνω το
μικρό μπουκαλάκι. Στερέωσε στο μπουκαλάκι με πλαστελίνη ένα καλαμάκι, όπως
βλέπεις στην εικόνα. Σημείωσε τη στάθμη του νερού στο καλαμάκι. Τοποθέτησε το
μπουκαλάκι στο μεγάλο δοχείο και ζήτησε από τη δασκάλα ή το δάσκαλο σου να
γεμίσει το μεγάλο δοχείο με ζεστό νερό. Σημείωσε με άλλο χρώμα τη στάθμη του
νερού στο καλαμάκι. Βγάλε το μικρό μπουκαλάκι από το μεγάλο δοχείο και άφησε
το να κρυώσει. Τι παρατηρείς; (σελ. 89)
Για την επιτυχία του πειράματος είναι σημαντικό οι μαθητές να γεμίσουν με χρωματισμένο νερό τελείως και το μπουκαλάκι και ένα μέρος από το καλαμάκι και να προσέξουν να μη μείνει αέρας μέσα στο μπουκαλάκι. Πρέπει επίσης να κλείσουν τελείως το
άνοιγμα γύρω από το μπουκαλάκι με πλαστελίνη. Επειδή η πλαστελίνη βρέχεται και
μπορεί να ξεκολλήσει είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε φελλό με τρύπα. Επίσης
είναι σημαντικό το νερό με το οποίο θα γεμίσουμε το μεγάλο δοχείο να είναι πολύ ζεστό.

ΦΕ 8: ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΙΑ

Πείραμα: «Το πνεύμα του μπουκαλιού»
Δοκίμασε κι εσύ να ξεγελάσεις τις φίλες ή τους φίλους σου με αυτό το τέχνασμα.
Τοποθέτησε ένα άδειο γυάλινο μπουκάλι στην κατάψυξη για μία ώρα. Μόλις το βγά81
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λεις από την κατάψυξη, βρέξε ένα κέρμα και τοποθέτησε το στο στόμιο του
μπουκαλιού. Πιάσε σφιχτά το μπουκάλι με τα δυο σου χέρια. «Το κέρμα
ανασηκώνεται, καθώς το πνεύμα βγαίνει από το μπουκάλι», θα πεις και θα
ακουστεί: κλικ, κλικ, κλικ... Σίγουρα δεν πιστεύεις στα πνεύματα! Μπορείς να
εξηγήσεις γιατί ανασηκώνεται το κέρμα; (σελ. 91)
Το πείραμα είναι πολύ εντυπωσιακό. Απαιτείται προσοχή στις υποδείξεις, δηλαδή το
κέρμα να καλύπτει το στόμιο του μπουκαλιού χωρίς να αφήνει κενό, να βρέξουμε λίγο
τη μία επιφάνεια του κέρματος και να το τοποθετήσουμε στο στόμιο του μπουκαλιού,
με τη βρεγμένη επιφάνεια να ακουμπά στο γυαλί. Το πείραμα πετυχαίνει καλύτερα, αν
βάλουμε το μπουκάλι για 5 - 10 λεπτά στην κατάψυξη.
Πείραμα: Πέρασε στο στόμιο ενός γυάλινου μπουκαλιού ένα μπαλόνι. Τοποθέτησε
το μπουκάλι πρώτα σε ζεστό και μετά σε κρύο νερό. Τι παρατηρείς; Συμπλήρωσε
την εικόνα ζωγραφίζοντας αυτό που βλέπεις. (σελ. 91)

Το πείραμα είναι εύκολο. Είναι πρακτικό τα μπαλόνια που θα χρησιμοποιήσουμε να τα
έχουμε φουσκώσει μία φορά πριν από την εκτέλεση του πειράματος. Προσέχουμε να
τοποθετήσουμε το μπουκάλι πρώτα στη λεκάνη με το ζεστό νερό και έπειτα στη λεκάνη
με το κρύο νερό.

ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ

ΦΕ 1: Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΓΗ
Πείραμα: Στερέωσε τη μία άκρη της βελόνας του πλεξίματος στο φελλό. Στάξε στη
βελόνα σταγόνες από κερί, όπως βλέπεις στην εικόνα. Θέρμανε τη βελόνα στην
άλλη άκρη της. (σελ. 5)
Το πείραμα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Ωστόσο θα πρέπει να προσέξουμε να
στάξουμε ίσες ποσότητες κεριού, ώστε να αρχίσει να λιώνει πρώτα το κερί που είναι πιο
κοντά στη φλόγα.
Δύο παραλλαγές του πειράματος είναι οι παρακάτω:
• Πραγματοποιούμε το ίδιο πείραμα αλλά αντί για βελόνα πλεξίματος χρησιμοποιούμε
ράβδους από διαφορετικά μέταλλα τις οποίες πλησιάζουμε ταυτόχρονα στη φλόγα.
Προσέχουμε οι ράβδοι να έχουν ίσο μήκος και να στάξουμε σε ίσες αποστάσεις κερί.
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Παρατηρούμε ότι σε κάθε ράβδο το κερί λιώνει σε διαφορετικό χρόνο.
• Στάζουμε λιωμένο κερί σε μία ξύλινη κουτάλα, σε ένα μεταλλικό κουτάλι, σε ένα πλαστικό κουτάλι, σε ένα καλαμάκι και σε μία γυάλινη ράβδο. Προσέχουμε το κερί να απέχει
εξίσου από την άλλη άκρη των αντικειμένων. Βάζουμε όρθια τα αντικείμενα μέσα σε ένα
ποτήρι στο οποίο ρίχνουμε καυτό νερό. Παρατηρούμε ότι το κερί δε λιώνει ταυτόχρονα
σε όλα τα αντικείμενα.
Οι δύο παραπάνω παραλλαγές βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν ότι διαφορετικά υλικά έχουν διαφορετική αγωγιμότητα και ότι ένας μονωτής είναι ένα υλικό που έχει
πολύ μικρή, σχεδόν μηδενική, αγωγιμότητα.

ΦΕ 2: Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΑ
Πειράματα:

α) Βάλε λίγο νερό σε δύο μπαλόνια. Δέσε τα μπαλόνια προσπαθώντας να μη μείνει
αέρας μέσα τους. Βάλε το ένα μπαλόνι σε παγωμένο και το άλλο σε ζεστό νερό.
Μετά από πέντε λεπτά ρίξε τα μπαλόνια στον κουβά, τον οποίο έχεις γεμίσει με νερό
από τη βρύση. Τι παρατηρείς; (σελ. 54)
β) Γέμισε ένα μπουκάλι με κρύο νερό κι ένα ποτήρι με ζεστό νερό που το έχεις
χρωματίσει με νερομπογιά. Σε ένα χοντρό χαρτόνι άνοιξε με ένα καρφί μία τρύπα.
Χρησιμοποιώντας το χαρτόνι τοποθέτησε το μπουκάλι πάνω στο ποτήρι, όπως
βλέπεις στην εικόνα. Πρόσεξε ώστε η τρύπα του χαρτονιού να βρίσκεται κάτω από
το στόμιο του μπουκαλιού. Τι παρατηρείς; (σελ. 55)

γ) Κράτησε ένα φύλλο χαρτί πάνω από ένα θερμαντικό σώμα. Τι παρατηρείς;
Σύγκρινε την παρατήρηση σου με αυτήν στο προηγούμενο πείραμα. (σελ. 55)
Στα δύο πρώτα πειράματα πρέπει να προσέξουμε η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο
ζεστό και στο κρύο νερό να είναι σημαντική. Δηλαδή, το κρύο νερό να είναι παγωμένο
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- γι’ αυτό προσθέτουμε παγάκια στο ποτήρι στο πρώτο πείραμα - και το ζεστό νερό να
είναι καυτό. Για να αποκτήσει το νερό που βρίσκεται στα δύο μπαλόνια ίδια θερμοκρασία
με το νερό στα ποτήρια χρειάζονται περίπου 5 λεπτά.
Στο τρίτο πείραμα εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, δεν θα μπορέσουμε να παρατηρήσουμε τα ρεύματα θερμότητας.
Η εκτέλεση των πειραμάτων δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη αν εξαιρέσουμε το γεγονός
ότι ο πρώτο πείραμα είναι χρονοβόρο. Προσοχή χρειάζεται στην εξήγηση, επειδή η
έννοια της πυκνότητας είναι δύσκολα αντιληπτή για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Ακόμη
πρέπει να τονιστεί η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ της μετάδοσης της θερμότητας με
αγωγή και της μεταφοράς με ρεύματα. Στην αγωγή δε μεταφέρεται ύλη σε αντίθεση με
ό,τι συμβαίνει στη μεταφορά με ρεύματα. Καλό είναι να επισημάνουμε το γεγονός ότι τα
καλοριφέρ τοποθετούνται στο κάτω μέρος των τοίχων σε αντίθεση με τα κλιματιστικά
που τοποθετούνται ψηλά.

ΦΕ3: Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Πείραμα: Πλησίασε την παλάμη σου στο κάτω μέρος μιας αναμμένης λάμπας. Τι
παρατηρείς; (σελ. 57)
Το πείραμα εκτελείται με ευκολία. Συμπληρωματικά, ζητάμε από ένα μαθητή να βάλει
το ένα χέρι του πάνω και το άλλο κάτω από τη λάμπα. Ο μαθητής θα διαπιστώσει ότι το
χέρι που είναι πάνω από τη λάμπα ζεσταίνεται περισσότερο, αφού σε αυτό η θερμότητα
μεταφέρεται και με ρεύματα.
Πείραμα: Τοποθέτησε το βιβλίο σου κάτω από μία λάμπα ή στο φως του Ήλιου για 5
λεπτά. Ακούμπησε μετά το δάχτυλο σου στο πλαίσιο που είναι χρωματισμένο λευκό
και στο πλαίσιο που είναι χρωματισμένο μαύρο. Τι παρατηρείς; (σελ. 58)
Το συγκεκριμένο πείραμα είναι εύκολο.
Εναλλακτικά μπορούμε να εκτελέσουμε το πείραμα:
Παίρνουμε τρία ίδια γυάλινα βάζα, π.χ. από μαρμελάδα. Τυλίγουμε το πρώτο με
αλουμινόχαρτο, το δεύτερο το αφήνουμε όπως είναι και το τρίτο το βάφουμε μαύρο.
Ανοίγουμε μία μικρή τρύπα σε κάθε καπάκι για το θερμόμετρο. Ρίχνουμε νερό της ίδιας
θερμοκρασίας και στα τρία βάζα και τα αφήνουμε στον ήλιο. Στις επιφάνειες των βάζων
που δε βλέπει ο ήλιος κολλάμε χοντρό χαρτόνι, για να περιορίσουμε τις απώλειες. Κάθε
τρία λεπτά ελέγχουμε τις θερμοκρασίες τους, φροντίζοντας να σκεπάζουμε τις τρύπες
στα καπάκια με πλαστελίνη μετά από κάθε μέτρηση. Θα παρατηρήσουμε ότι το μαύρο
βάζο ζεσταίνεται πιο γρήγορα, γιατί απορροφά πιο έντονα την ακτινοβολία. Το βάζο με
το αλουμινόχαρτο ζεσταίνεται πιο αγά από τα τρία, επειδή η επιφάνειά του αντανακλά
έντονα την ακτινοβολία. Αν στο εργαστήριο διαθέτουμε δοχεία μελέτης ακτινοβολίας,
μπορούμε χρησιμοποιώντας τα να κάνουμε ανάλογα πειράματα. Είναι σημαντικό να
επισημάνουμε ότι όταν μιλάμε για αγωγή χρησιμοποιούμε τον όρο μετάδοση, στα
ρεύματα χρησιμοποιούμε τον όρο μεταφορά και για την ακτινοβολία τον όρο διάδοση.
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Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ). Αξιολόγηση,
Παιδαγωγική και συμβουλευτική παρέμβαση
Λεωνίδας Β. Κατσίρας
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ13, Κηφισίας 16, Αθήνα

Περίληψη
Στην συγκεκριμένη εργασία θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος του
αυτιστικού φάσματος. Η μελέτη ξεκινά με την εισαγωγική αναφορά στη Διαταραχή
Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), την προβληματική της και το ζήτημα του εκπαιδευτικού
πλαισίου. Στη συνέχεια, καταγράφονται τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά και η μελέτη
επικεντρώνεται στη αυτιστική διαταραχή, με την πρόταση της εκπαιδευτικής
προσέγγισης που ακολουθεί. Στο τέλος, αποτυπώνονται τα γενικά συμπεράσματα και οι
βιβλιογραφικές αναφορές, που αποτέλεσαν πηγή ενδιαφέροντος και άντλησης για την
εν λόγω εργασία.

Abstract
In this work will be done literature review of the issue of autism spectrum. The study
begins with an introductory reference to Autism Spectrum Disorder (ASD), the problem
of the issue of the educational framework. Then, it will be recorded the corresponding
characteristics and the study focuses on autistic disorder, the proposal of the educational approach that follows. In the end, presents the general conclusions and references, which have been a source of interest and pumping for that work.

Λέξεις κλειδιά: Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), εκπαίδευση, παρέμβαση.

Εισαγωγή

Κριτήρια DSM-IV και DSM-V
Από την Άνοιξη του 2013, η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία εξέδωσε το DSM-V με τα
νέα διαγνωστικά κριτήρια στην Ψυχική Υγεία. Εξέδωσε και τα νέα διαγνωστικά κριτήρια
για τον αυτισμό. Μεγάλος προβληματισμός επικρατεί από τους ειδικούς διάγνωσης,
κατά πόσον τα νέα αυτά κριτήρια μπορούν να ορίσουν καλύτερα τον αυτισμό και κατά
πόσον αυτά τα νέα κριτήρια μπορούν να προσανατολίσουν καλύτερα τους μηχανισμούς
παρέμβασης.
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Τα νέα διαγνωστικά κριτήρια αναφέρουν «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 299.00» (“Autistic Spectrum Disorder”) και εξαφανίζονται όλα τα «είδη» των Αυτιστικών Διαταραχών
όπως το Σύνδρομο Άσπεργκερ (Asperger’s Disorder) και η Διάχυτη Αναπτυξιακή
Διαταραχή μη αλλιώς Προσδιοριζόμενη (PDD-NOS).
Τα επίπεδα βαρύτητας ή δυσκολίας βασίζονται στο ποσοστό στήριξης που το άτομο θα
έχει ανάγκη σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στους τομείς της κοινωνικής
επικοινωνίας (social communication), των περιορισμένων ειδικών ενδιαφερόντων (restricted interests) καθώς και των επαναλαμβανόμενων στερεοτυπικών συμπεριφορών
(repetitive behaviors).
Από την άλλη, τα κριτήρια χωρίστηκαν σε δύο μόνο ομάδες αντί των τριών που
υπήρχαν στο προηγούμενο εργαλείο: (Ι) «Επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική
επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση σε πληθώρα πλαισίων» με
δυσκολίες, όπως «κοινωνική - συναισθηματική αμοιβαιότητα», «συμπεριφορές μη
λεκτικής επικοινωνίας στην προσπάθεια για κοινωνική αλληλεπίδραση», «προσπάθεια
για ανάπτυξη, διατήρηση και κατανόηση των σχέσεων» και (ΙΙ) «Περιορισμένες,
επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες», με
δυσκολίες, όπως «στερεότυπη ή επαναλαμβανόμενη κίνηση, χρήση αντικειμένων ή
ομιλίας», (http://www.healio.com/pediatrics/journals/pedann, 10-9-2015).
Με τα νέα κριτήρια γίνονται πιο ευκρινείς οι τομείς που πρέπει να προσανατολιστεί η
παρέμβαση, (Εργοθεραπευτική, Λογοθεραπευτική και Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση),
αναδύονται μέθοδοι πραγματολογικής, δομημένης και αισθητηριακής παρέμβασης και
αποσαφηνίζονται πολλά δεδομένα σχετικά με τους μηχανισμούς σκέψης και λειτουργίας
του παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Σ. Αλεξάνδρου, http://www.proseggisi.gr, 10-9-2015).
Στο DSM –V «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» περιλαμβάνονται τα παρακάτω κριτήρια:
1. Επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε ποικίλα
πλαίσια: Δυσκολίες κοινωνικο/συναισθηματικής αμοιβαιότητας, δυσκολίες κοινωνικής
προσέγγισης και λειτουργικής επικοινωνίας, μέσω της μειωμένης ανταλλαγής
ενδιαφερόντων, συναισθημάτων και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, Ελλείμματα μη
λεκτικής επικοινωνίας, Δυσκολίες στην δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με τους
άλλους.
2. Περιορισμένες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες.
3. Τα συμπτώματα πρέπει να εμφανίζονται κατά την νηπιακή ηλικία.
4. Τα συμπτώματα περιορίζουν την καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου.
Τα παιδιά με ΔΑΦ μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά με την κατάλληλη θεραπευτική –
εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Είναι πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί τι επιπτώσεις θα έχει
αυτή η αλλαγή στην υποστήριξη και τις υπηρεσίες για τα άτομα με τέτοια διάγνωση.
(Πηγή: DSM–official site/ NAS/Autism Speaks/Ilona Roth (Understanding Autism in the
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21st century). Επιμ. – Μτφρ.: Σ. Μαγνήσαλης – Σ. Σαγιά. Επιστ. Επιμ.: Σ. Νότας).
Πολλοί εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
αποτελεί σπουδαία πρόκληση για εφαρμογή εκπαιδευτικών πλαισίων (Kalambouka
et al, 2007; Walton & Ιngersoll, 2012). Το άτομο που εκδηλώνει Διαταραχή Αυτιστικού
Φάσματος (ΔΑΦ) δύναται να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του, μέσω της κατάλληλης
εκπαιδευτικής παρέμβασης (McCleen, 2014). Η αντιμετώπιση αποσκοπεί στην βελτίωση
των συμπτωμάτων αναφορικά με τις δυσκολίες μάθησης. Το εκπαιδευτικό σχέδιο για κάθε
περίπτωση παιδιού δεν είναι στατικό και σταθερό, αλλά εξελίσσεται και αναδιαμορφώνεται
ανάλογα με ηλικία του, το αναπτυξιακό του προφίλ, τη συμπτωματολογία που εκδηλώνει
και το εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο συμμετέχει (Howlin et al, 2004).
Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού καλείται να διαδραματίσει
ενεργό δράση καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτική πορείας του παιδιού (Lord et al,
2002).
Η συμπτωματολογία και διάγνωση των Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος θα μπορούσε
να αποτελέσει αφορμή για τη υιοθέτηση ειδικών εκπαιδευτικών σχεδίων (Bryson et al,
2008).
Πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι κάθε περίπτωση παιδιού πρέπει να έχει αποκλειστική
και διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση και κάθε εκπαιδευτικό σχέδιο πρέπει
να είναι εξατομικευμένο για κάθε παιδί. Η εκδήλωση και συμπτωματολογία, λοιπόν,
διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο και από μέρα σε μέρα, κατά τη διάρκεια της ζωής
του και επηρεάζονται από την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντός του. Σε μία ιδανική
περίπτωση κι στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, περιπτώσεις με Διαταραχή
Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) θα πρέπει να αξιολογούνται εξατομικευμένα από σχολικό
ψυχολόγο, εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, από ειδικούς λογοθεραπευτές (Συριοπούλου
& Κασίμος, 2013).
Από τα δεδομένα της αξιολόγησης πηγάζουν οι ατομικοί εκπαιδευτικοί στόχοι
και σχεδιάζεται εν συνεχεία το Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το κάθε παιδί.
(Συριοπούλου & Κασίμος, 2013, Συριοπούλου -Δελλή, 2011).

Διαταραχή αυτιστικού φάσματος και ο προηγούμενος όρος
Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, είδη και αντίστοιχα
χαρακτηριστικά
Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ., P.D.D., Pervasive Developmental Disorders) χρησιμοποιείται συνώνυμα με τον όρο Διαταραχή του Φάσματος του
Αυτισμού (Νότας & Νικολαϊδου, 2006, Γενά (2002). Τα είδη, λοιπόν, και τα αντίστοιχα
χαρακτηριστικά είναι:
Η Αυτιστική διαταραχή (Autism, Αυτισµός Kanner ή Παιδικός αυτισµός ή βρεφονηπιακός αυτισµός). Πρόκειται για αναπτυξιακή διαταραχή, που εκδηλώνεται σε παιδιά
ηλικίας 3 ετών ως μία μη φυσιολογική λειτουργία και ανάπτυξη. Η διάγνωση γίνεται βάσει
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των ανωμαλιών που εντοπίζονται σε ηλικία πριν από τα 3 έτη. Βασικά, κοινά
χαρακτηριστικά της διαταραχής είναι:

i) «Ποιοτική έκπτωση στην κοινωνική διαντίδραση, όπως εκδηλώνεται µε
τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω
α) έντονη έκπτωση στην χρησιµοποίηση πολλαπλών µη λεκτικών συµπεριφορών, όπως
βλεµµατικής επαφής, έκφρασης προσώπου, στάσεων του σώµατος και χειρονοµιών για
τη ρύθµιση της κοινωνικής διαντίδρασης.
β) αδυναµία να αναπτύξει σχέσεις µε συνοµήλικους που να ταιριάζουν στο 16ο
αναπτυξιακό τους επίπεδο.
γ) µία έλλειψη αυθόρµητης αναζήτησης για να µοιραστεί χαρά, ενδιαφέροντα ή επιδόσεις
µε άλλα άτοµα (πχ. µε έλλειψη να επιδεικνύει, να φέρνει στην κουβέντα ή να επισηµαίνει
αντικείµενα ενδιαφέροντος)
δ) έλλειψη κοινωνικής ή συναισθηµατικής αµοιβαιότητας

ii) Ποιοτικές εκπτώσεις στην επικοινωνία όπως εκδηλώνονται µε τουλάχιστον
ένα από τα παρακάτω:
α) καθυστέρηση ή πλήρης έλλειψη ανάπτυξης της οµιλούµενης γλώσσας (που
δεν συνοδεύεται από προσπάθεια αντιστάθµισης µέσα από εναλλακτικούς τρόπους
επικοινωνίας όπως χειρονοµίες ή µίµηση)
β) σε άτοµα µε επαρκή οµιλία, έντονη έκπτωση στην ικανότητα να ξεκινήσουν ή να
διατηρήσουν µία συζήτηση µε άλλους
γ) στερεότυπη και επαναληπτική χρήση της γλώσσας ή ιδιοσυγκρασιακή χρήση της
γλώσσας
δ) έλλειψη ποικίλου, αυθόρμητου παιγνιδιού φαντασίας ή παιγνιδιού κοινωνικής
µίµησης που να ταιριάζει στο αναπτυξιακό του επίπεδο

iii) Περιορισμένο, επαναλαμβανόμενοι και στερεότυποι τύποι συμπεριφοράς,
ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων, όπως εκδηλώνονται µε τουλάχιστον ένα
από τα παρακάτω:
α) περίκλειστη απασχόληση µε έναν ή περισσότερους στερεότυπους και
περιορισμένους τύπους ενδιαφερόντων που είναι µη φυσιολογική είτε σε ένταση είτε
σε εστιασµό.
β) προφανώς άκαµπτη προσκόλληση σε συγκεκριμένες, µη λειτουργικές ρουτίνες ή
τελετουργίες
γ) στερεότυποι και επαναλαµβανόµενοι κινητικοί µαννερισµοί (πχ. "πέταγµα" ή
συστροφή των χεριών ή των δακτύλων ή σύµπλοκες κινήσεις όλου του σώµατος)
δ) επίµονη ενασχόληση µε µέρη αντικειµένων» (Μάνος, 1997:606; Νότας &
Νικολαϊδου, 2006).
Υπάρχουν και κάποια άλλα είδη αυτισμού, που αναφέρονται στο ICD-10*
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Κλινική εικόνα αυτισμού
Η διάγνωση του αυτισμού ακόμη και μέσω εργαστηριακών και αιματολογικών εξετάσεων δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία (Γκονέλα, 2006: 45, Κάκουρος- Μανιδάκη,
2003: 322 εξ). Το προηγούμενο εγχειρίδιο DSM– IV εντοπίζει τις διαταραχές σε τρεις
ευρείες περιοχές: στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία και στα στερεότυπα
πρότυπα της συμπεριφοράς ή των ειδικών ενδιαφερόντων (Νότας, 2006:5).
Η τυπική κλινική εικόνα των παιδιών με αυτισμό εμφανίζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι τα ακόλουθα:

Αυτιστική απομόνωση

Το παιδί φαίνεται να είναι κλεισμένο στον εαυτό του, σαν να µην ακούει ή να µη
βλέπει τα αντικείμενα και τα πρόσωπα που εμφανίζονται μπροστά του. Το βλέµµα του
μοιάζει να κοιτάζει τον ορίζοντα, ματιά του σαν να είναι διαπεραστική, να μην σταματά
κάπου. Αδιαφορεί για τους άλλους, δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον, δεν επικοινωνεί, δεν
ανταποκρίνεται, τους αντιμετωπίζει σαν να µην υπάρχουν, κλπ.

Ανάγκη του σταθερού - αµετακίνητου

Το αυτιστικό παιδί δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τα υλικά αντικείμενα, τα οποία
θέλει να περιεργαστεί, να τα αγγίξει, να τα μυρίσει, να τα βάλει στο στόμα του. Προτιμά
τα αντικείμενα, τα οποία κινούνται ή μετακινούνται.

Στερεοτυπίες των κινήσεων

συνεχή επανάληψη κινήσεων των χεριών τους. Αρέσκεται να κάνει κύκλους γύρω από
τον εαυτό του. Εκδηλώνει ιδιαίτερη εμμονή σε συγκεκριμένους ήχους και η αντίδρασή
του στο άκουσμα αυτών θα χαρακτηριζόταν εξαιρετικά υπερβολική.

Οι διαταραχές του λόγου είναι εμφανείς

Οι διαταραχές του λόγου σε παιδιά με αυτισμό είναι εμφανείς ήδη από την ηλικία των
πέντε χρόνων. Η έκφραση του παιδιού με αυτισμό στηρίζεται κυρίως στην παραγωγή
ήχων, µμουρμουρίζει ή επαναλαμβάνει λέξεις ή φράσεις που δεν έχουν νόημα οπότε
ευνόητο είναι ότι δυσχεραίνεται και παρεμποδίζεται η επικοινωνία του με το περιβάλλον
του.

Νοητική ανάπτυξη

Οι νοητικές ικανότητες συνυπάρχουν µε διαταραχές του λόγου. Τα περισσότερα
αυτιστικά παιδιά/έφηβοι έχουν μειωμένες νοητικές ικανότητες και οι δυσκολίες
τους είναι εμφανείς σε κάθε δραστηριότητα στην οποία καλούνται να κάνουν χρήση της
σκέψης τους. Σχεδόν το 70% των αυτιστικών παιδιών έχει νοητική στέρηση (Curatolo,
2003 ).
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Εκπαιδευτική αντιμετώπιση
Η αποτελεσματική εκπαιδευτική παρέμβαση και η συμβουλευτική παρέμβαση και μετά
την αλλαγή που πραγματοποιήθηκε με το DSM-V εξακολουθεί να παραμείνει η ίδια, όπως
και στο DSM-IV και εξαρτάται από την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, των
αναγκών του κάθε παιδιού και από τις συγκεκριμένες εξατομικευμένες στρατηγικές,
που στη εφαρμογή τους αποδεικνύονται οι ενδεδειγμένες. Το εξατομικευμένο σχέδιο
εκπαιδευτικής παρέμβασης βασίζεται στο αναπτυξιακό προφίλ, στις αξιολογήσεις και
κυρίως στις ανάγκες του παιδιού. Ένταξη σε σχολικό πλαίσιο. Βασική αρχή είναι ότι το
κάθε παιδί έχει εξατομικευμένο σχεδιασμό θεραπευτικής παρέμβασης.
Για να ενταχθεί ένα παιδί με αυτισμό σε σχολικό πλαίσιο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί
ένα εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η αναπτυξιακή προσέγγιση του
προγράμματος συνδυάζει την ανάγκη των παιδιών για συναισθηματικά ζεστό και
υποστηρικτικό περιβάλλον. Εμπλεκόμενος ο ενήλικας στις δραστηριότητες αυτές, στην
αρχή διακριτικά έπειτα περισσότερο ενεργά, επιδιώκει την δημιουργία σχέσης-κλειδί
που θα αποτελέσει την βάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Όταν μια συμπεριφορά πρέπει να τροποποιηθεί ή να εξαλειφθεί (επειδή είναι
επικίνδυνη ή εμποδίζει την αναπτυξιακή πορεία) τότε το παιδί λαμβάνει το μήνυμα ότι αυτή
δεν επιτρέπεται, αλλά ταυτόχρονα κατευθύνεται σε μια άλλη ελκυστική εναλλακτική και
αποδεκτή που την υποκαθιστά. Το εξατομικευμένο σχέδιο εκπαιδευτικής παρέμβασης
βασίζεται στο αναπτυξιακό προφίλ, στις αξιολογήσεις και κυρίως, στις ανάγκες του
παιδιού. Ακόμη και η γονεική συμμετοχή είναι επιβεβλημένη.
Οι παρεμβάσεις είναι το πρόγραμμα TEACCH και ABA, παρεμβάσεις PECS, MAKATON,
ενώ χρησιμοποιούνται και εκπαιδευτικές τεχνικές που αποβλέπουν στην υποβοήθηση
της ενσωμάτωσης σε σχολικό πλαίσιο.
Το Πρόγραμμα TEACCH. Τα κέντρα διάγνωσης, συμβουλευτικής και υποστήριξης
ατόμων με αυτισμό του μοντέλου TEACCH είναι εννέα (9) και όλα βρίσκονται στην
πολιτεία της Β. Καρολίνας (ΗΠΑ) (Σ. Μαυροπουλου, 2006: 73 εξ.). Η διδασκαλία με την
χρήση οπτικοποιημένου υλικού έχει αναδειχθεί ως ιδιαίτερα επιτυχημένη μέθοδος για
την κατάκτηση της αυτονομίας του παιδιού (MacDuff, Krantz & McClannachan, 1993˙
Pierce & Schreibman, 1994).
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλά προγράμματα εκπαιδευτικής
παρέμβασης. Μερικά από τα πιο γνωστά προγράμματα είναι τα κάτωθι:
H Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Applied Behavior Analysis – ABA). Η
έρευνα έχει δείξει ότι η παρέμβαση και ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ο οποίος βασίζεται
στις αρχές και πρακτικές της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς μπορεί να επιφέρει
γρήγορη, σύνθετη και σταθερή βελτίωση σε γνωστικές, επικοινωνιακές, κοινωνικές
δεξιότητες καθώς και δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και παιχνιδιού. (Siegel, 1996).
Το δομημένο πρόγραμμα του ΤΕΑCCH βοηθιέται η αυτονομία του μαθητή ενώ
ταυτόχρονα μειώνονται τα προβλήματα συμπεριφοράς.
Το PECS χρησιμοποιεί τεχνικές για να διδάξει στα παιδιά να ανταλλάσσουν μία εικόνα,
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ένα παιχνίδι ή μία δραστηριότητα. Το πλεονέκτημα του PECS είναι ότι η τεχνική του είναι
ξεκάθαρη και αποτελεί πρωτοβουλία του ίδιου του παιδιού. Οι στόχοι του PECS είναι η
αξιολόγηση αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ενισχυτές και η εκμάθηση
των απαντήσεων σε απλές ερωτήσεις με την χρήση συστημάτων πολλαπλών εικόνων.
Οι «κοινωνικές ιστορίες» αναπτύχθηκαν (Grey, 1991) για να χρησιμεύσουν
ως εργαλείο στην εκμάθηση κοινωνικών κανόνων στα παιδιά με αυτισμό. Μέσα από
ιστορίες που σχεδιάζονται γύρω από ένα συγκεκριμένο συμβάν, το παιδί λαμβάνει όσο το
δυνατόν πιο σαφείς πληροφορίες, που θα το βοηθήσουν να κατανοήσει την αναμενόμενη
ή κατάλληλη ανταπόκριση. Οι κοινωνικές ιστορίες γράφονται πάντα σε ενεστώτα χρόνο
και σε πρώτο πρόσωπο.
Στα προγράμματα παρέμβασης και στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που έχουν ήδη
αναλυθεί παρατηρούνται κάποια βασικά σημεία σύγκλισης:
Εστίαση στην επικοινωνία, οπτικοποίηση μαθησιακού περιβάλλοντος, εστίαση
στην κοινωνική αλληλεπίδραση, διδασκαλία εναλλακτικών προτύπων συμπεριφοράς,
εξατομικευμένη εκπαίδευση, ενεργή συμμετοχή των γονέων Πρέπει να σημειωθεί
ότι η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης εξαρτάται από τον τρόπο προσέγγισης και
μεθόδου των διαφόρων προγραμμάτων, αλλά και άλλους παράγοντες, που χρειάζεται
να συνυπολογιστούν κατά τον σχεδιασμό της.
Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε την κατάλληλη ή κατάλληλες προσεγγίσεις
είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού, ο βαθμός της διαταραχής και ο τρόπος
αντιμετώπισης.

Αξιολόγηση και κατάταξη ενισχυτών (Ε. Καδέρογλου,2004)
Η εύρεση κατάλληλων ενισχυτών γίνεται σημαντική, όταν η παρέμβαση αφορά παιδιά
με αυτισμό. Οι κοινωνικές επιβραβεύσεις (μπράβο, αγκαλιά, χάδι, χαμόγελο, λεκτική
επιβράβευση) δεν επαρκούν για να κινητοποιήσουν τα παιδιά κατά την διάρκεια της
όποιας εκπαιδευτικής πράξης. Η καλύτερη πηγή πληροφοριών για να διαπιστωθεί τι
αρέσει σε ένα παιδί είναι οι γονείς του.
Η καλύτερη ένδειξη για τον καλλίτερο ενισχυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλλει
το παιδί για να αποκτήσει κάτι. Αφού, συγκεντρωθούν κάποιοι ενισχυτές, θα πρέπει να
ιεραρχηθούν κατάλληλα.

Στρατηγικές ανάπτυξης επικοινωνιακού λόγου
Ο Halle (1984) περιγράφει τρεις τρόπους υπονόμευσης της επικοινωνίας:
Α) Ο περιβαλλοντικός αποκλεισμός. Στην περίπτωση αυτή τα πάντα είναι προσιτά
και σε διαθεσιμότητα στο παιδί, χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια.
Β) Ο μη λεκτικός αποκλεισμός. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι γνωστό το επίπεδο
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δεξιοτήτων του παιδιού και ως εκ τούτου δεν γνωρίζουμε αν πρέπει να διδαχθεί το
επόμενο βήμα.
Γ) Ο λεκτικός αποκλεισμός. Εδώ παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία και δεν
αφήνουμε να μάθουμε σε ένα παιδί που υστερεί ή έχει διαταραγμένη επικοινωνία.

Οι Frost & Bondy (2002) ξεχωρίζουν εννέα σημαντικές δεξιότητες επικοινωνίας
οι οποίες χωρίζονται σε δύο ομάδες:
Α) Παραγωγικές δεξιότητες, δηλ. δεξιότητες που χρειάζεται το παιδί για επικοινωνία
με τους άλλους
Β) Δεξιότητες Αναγνώρισης, δηλ. δεξιότητες που αφορούν την ανταπόκριση
των παιδιών με τους άλλους. Είναι σημαντικό λοιπόν να αξιολογηθούν οι παραπάνω
δεξιότητες και να αποτελέσουν διδακτικούς στόχους προτεραιότητας εάν δεν έχουν
κατακτηθεί από το παιδί.

Επικοινωνιακές προκλήσεις
Πρώτα πρέπει να προσδιοριστεί τι είναι πιθανόν να αρέσει στο παιδί (αξιολόγηση και
καταγραφή ενισχυτών) και μετά να οργανωθεί έτσι το φυσικό περιβάλλον, ώστε τα
αντικείμενα αυτά να μην είναι άμεσα διαθέσιμα. Μόλις το παιδί δείξει ενδιαφέρον για
ένα αντικείμενο διδάσκεται η επικοινωνία. Αυτή η τεχνική ονομάζεται Ευκαιριακή
Διδασκαλία (Ιncidental Teaching), (Hart & Riley, 1982).
Για να προετοιμαστεί το «σκηνικό» για επικοινωνία υπάρχουν ποικίλοι τρόποι που
ονομάζονται επικοινωνιακές προκλήσεις (Wetherby & Prizant, 1989). Nα μερικές από
αυτές: Φουσκώνουμε ένα μπαλόνι και σιγά σιγά το ξεφουσκώνουμε. Μετά το κρατάμε
κοντά στο στόμα μας και περιμένουμε. Τοποθετούμε το αγαπημένο του παιγνίδι σε ψηλό
ράφι και πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να σκεφθούμε. Με τέτοιες επικοινωνιακές
προκλήσεις και σύμφωνα με το παρόν επίπεδο δεξιοτήτων του παιδιού μπορούμε να
διδάξουμε επικοινωνιακές δεξιότητες.

Δημιουργώντας ευκαιρίες για επικοινωνία
Η M. Rappaport (1996) αναφέρει δέκα στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν είναι:
1. Ελαχιστοποίηση ευθέων ερωτήσεων. O Quill (1997) τονίζει οι ενήλικες
πιστεύουν ότι ο λόγος και η επικοινωνία αναπτύσσονται με το να ρωτούν πολλές
ερωτήσεις. Φυσικά είναι αδύνατον να αφαιρέσουμε από τον λόγο μας αυτού του τύπου
τις ερωτήσεις. Μπορούμε, όμως, να τις μετριάσουμε χρησιμοποιώντας τις παρακάτω
εναλλακτικές στρατηγικές.
2. Σχολιασμός. Αφηγούμαστε αυτό που συμβαίνει με τρόπο που θα μπορούσε να
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αναπαριστά τον εσωτερικό διάλογο του ίδιου του παιδιού, ενώ μπορούμε να σχολιάζουμε
και τις δικές μας παράλληλες ενέργειες. Σε μεγαλύτερα παιδιά μπορούμε να εντάξουμε
και περιγραφή σκέψεων ή συναισθημάτων.
3. Παύση για επικοινωνιακή ανταλλαγή. Κοιτάμε με προσμονή έχοντας πετύχει
πρώτα βλεμματική επαφή, με τα χείλια ελαφρώς ανοιχτά, τα φρύδια ανεβασμένα με το
κεφάλι και το σώμα προσανατολισμένα προς το παιδί. Κάποια παιδιά με αυτισμό δεν
αντέχουν την βλεμματική επαφή (Grandin, 1995; Williams, 1997).

Δημιουργία καταστάσεων επικοινωνίας: Αυτό γίνεται με την αποφυγή της άμεσης

κάλυψης των αναγκών ενός παιδιού, έτσι ώστε αυτό να πρέπει να επικοινωνήσει για να
πάρει αυτό που χρειάζεται.
4. Χρήση γλώσσας του σώματος. Δίνουμε έμφαση με τον τόνο της φωνής και την
γλώσσα του σώματος για να περάσει πιο εύκολα το μήνυμά μας.
5. Επίδειξη. Επιδεικνύουμε την σωστή χρήση λέξεων ή προτάσεων αντί να
διορθώνουμε λάθη.
6. Μείωση συνθετότητας. Στην πραγματικότητα ο λεκτικός βομβαρδισμός
οδηγεί σε πλήρη σύγχυση και απογοήτευση. Όταν λοιπόν σχολιάζουμε, απαντούμε ή
επιδεικνύουμε γλωσσικά πρότυπα πρέπει να απλοποιούμε αυτά που λέμε μειώνοντας
την συνθετότητα του λόγου μας, έτσι ώστε να αυξηθεί η καθαρότητα του μηνύματος. Η
Hodgon (1995) προτείνει την μείωση της γλώσσας σε φράσεις κλειδιά που είναι απλές
και το «πάντρεμά» τους με οπτικά βοηθήματα.
7. Εμφατικός τόνος, ένταση και ρυθμός στον λόγο. Αυτά βοηθούν το παιδί να
προσέχει τον λόγο και αποτελούν την αιτία για την οποία τα τραγούδια χρησιμοποιούνται
τόσο συχνά στο νηπιαγωγείο για να δώσουν γλωσσικά ερεθίσματα.
8. Βλεμματική επαφή. Εντολές, όπως «κοίτα με» δεν βοηθούν το παιδί. Μπορούμε,
όμως, να πλησιάσουμε το κεφάλι μας προς το αντικείμενο ή σ’ αυτό που θέλουμε να
κάνουμε εκείνη την στιγμή, έτσι ώστε η επαφή να πραγματοποιηθεί με φυσικό τρόπο.
10. Ενίσχυση της ανταπόκρισης. Πρέπει να ενισχύουμε κάθε μορφή επικοινωνίας,
λεκτική ή μη λεκτική. Οι Jordan & Powel (1996) προτείνουν οι εκπαιδευτές να δίνουν
νόημα και ενίσχυση σε κάποιους φθόγγους, που λέει το παιδί.
Ο Peeters (1997) τονίζει ότι τα άτομα τα οποία δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην
κοινωνική τους επικοινωνία οφείλουν να δείχνουν «ηθική ευγένεια» με το να είναι
ευέλικτοι, ώστε να επικοινωνούν με τα άτομα που δεν έχουν τέτοια ευελιξία.

Βασικά στοιχεία εκπαιδευτικής παρέμβασης
Το πρώτο βήμα να καταγράψουμε δηλαδή το παρόν επίπεδο δεξιοτήτων του παιδιού.
Στη συνέχει θέτουμε πρώτα τους μακροπρόθεσμους στόχους μας και με γνώμονα
πάντα
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το παρόν επίπεδο του συγκεκριμένου παιδιού ταξινομούμε τις επιμέρους δεξιότητες σε
βραχυπρόθεσμους στόχους.
Η σαφής περιγραφή της συμπεριφοράς του παιδιού. Εάν δεν δοθεί μία σαφής
περιγραφή, τότε είναι αδύνατον να εκτιμηθούν οι πραγματικές δυνατότητες του παιδιού
(Ν.P.A., 1985; Kαδέρογλου, Καλπαδάκη, Στέφου, Χαμάουϊ, 2000).
Ασάφειες. Ως ασάφειες ορίζονται οι μη ακριβείς περιγραφές συμπεριφοράς, οι οποίες
επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες.
Σαφείς περιγραφές συμπεριφοράς. Οι σαφείς περιγραφές συμπεριφοράς επιδέχονται
μία ερμηνεία και μπορούν να παρατηρηθούν και να καταγραφούν.

Καταγραφή διδακτικού στόχου
Ο κάθε διδακτικός στόχος σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης εκφράζει αυτό που θέλουμε
να διδάξουμε στο παιδί και διατυπώνεται με σαφή περιγραφή συμπεριφοράς, ώστε να
μπορεί να εκτιμηθεί αργότερα, εάν έχει επιτευχθεί και σε ποιο βαθμό. Εκτός, όμως, από
την σαφή περιγραφή του τι καλείται το παιδί να κάνει, ένας διδακτικός στόχος πρέπει
να μπορεί να απαντά στα παρακάτω ερωτήματα: ποιος, τι θα κάνει, πότε θα το κάνει
(συνθήκες) και ποιο θα είναι το κριτήριο επιτυχίας.
Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από την σαφήνεια, που πρέπει να χαρακτηρίζει το διδακτικό μας
στόχο, θα πρέπει να ορίζουμε και τις συνθήκες, βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί
η παρέμβαση, δηλ. ο τρόπος, το ποσοστό και το είδος βοήθειας που θα προσφερθεί στο
παιδί, αλλά και το κριτήριο επιτυχίας που θέτουμε για τη συγκεκριμένη δεξιότητα.

Είδη βοήθειας προς το παιδί είναι τα ακόλουθα:
Λεκτική βοήθεια
Μπορεί ο,τιδήποτε να λεχθεί, αρκεί να προκαλεί την ζητούμενη αντίδραση από το παιδί
π.χ. οδηγίες, ο πρώτος ήχος της λέξης που πρέπει το παιδί να πει κτλ.
Επίδειξη
Παρουσιάζουμε εμείς μια δραστηριότητα, έτσι ώστε το παιδί να μπορέσει να την
επαναλάβει. Αυτό είναι χρήσιμο όταν το παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί μόνο σε
προφορικές οδηγίες.
Οπτική
Οποιεσδήποτε οπτικές ενδείξεις - κλειδιά που δίνουμε στο παιδί για να αναδυθεί η σωστή
συμπεριφορά: π.χ. να δείξουμε στο παιδί με το δάχτυλο ποιο αντικείμενο πρέπει να διαλέξει
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ή να ιχνηλατεί πάνω σε τελείες για να μάθει να κάνει γραμμές.
Σωματική
Οτιδήποτε γίνεται με σωματική βοήθεια και προκαλεί την ανταπόκριση του παιδιού
π.χ. όταν οδηγούμε με το χέρι μας το παιδί να εκτελέσει κάποια δεξιότητα που είναι
δύσκολο να την κάνει μόνο του. Η μορφή αυτής της βοήθειας είναι πολύ χρήσιμη, όταν
το παιδί δεν μπορεί να κάνει πράγματα μόνο του. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου
βοήθειας εξαρτάται από το επίπεδο επίδοσης του παιδιού. Γνώμονα θα πρέπει πάντα τη
δυνατότητα του παιδιού να επιτύχει τον συγκεκριμένο στόχο (Ν.P.A., 1985; Kαδέρογλου,
Καλπαδάκη, Στέφου, Χαμάουϊ, 2000).

Διαφοροποίηση υλικών
Σε δραστηριότητες που αφορούν λεπτούς χειρισμούς θα μπορούσαμε να διαβαθμίσουμε
τα υλικά, που χρησιμοποιεί το παιδί (Ν.P.A., 1985; Kαδέρογλου, Καλπαδάκη, Στέφου,
Χαμάουϊ, 2000)

Μείωση αριθμού επιλογών
Σε δραστηριότητες που απαιτούν ταξινόμηση, ταύτιση ή η αναγνώριση μπορούμε να
δώσουμε τα υλικά με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να μειωθεί η δυσκολία των επιλογών,
που πρέπει να κάνει το παιδί (Ν.P.A., 1985; Kαδέρογλου, Καλπαδάκη, Στέφου, Χαμάουϊ,
2000).

Διαφοροποίηση του μεγέθους της προσπάθειας που απαιτείται
Ένας άλλος τρόπος για να επιτυγχάνονται μικρότερα διδακτικά βήματα είναι να διαφοροποιείται το μέγεθος προσπάθειας που απαιτείται από το παιδί.

Συμπερασματικά
Η σωστή διάγνωση πρέπει εξασφαλίζεται και άμεσα να δίνεται προτεραιότητα στην
έναρξη της πρώιμης παρέμβασης με την εκπαίδευση και συμμετοχή της οικογένειας.
Αργότερα η εκπαιδευτική παρέμβαση πρέπει να διακρίνεται από συνέπεια και συνέχιση
μέσα από τα διαφορετικά σχολικά πλαίσια της προσχολικής, δημοτικής και μέσης
εκπαίδευσης. Η παρέμβαση πρέπει πάντα να βασίζεται σε σαφή αξιολόγηση με καθορισμό
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που διαπραγματεύονται οι εκπαιδευτικοί
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σεβόμενοι τις προτεραιότητες της οικογένειας. Ειδικές μεθοδολογίες και προγράμματα
αλλά κυρίως ο συνδυασμός στοιχείων αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε συγκεκριμένου μαθητή. Εναλλακτικές
μέθοδοι επικοινωνίας και οπτικοποιημένο μαθησιακό περιβάλλον μπορούν να
βοηθήσουν αποτελεσματικά την μαθησιακή διαδικασία για τα παιδιά αυτά που
παρουσιάζουν προβλήματα σε πολλαπλά επίπεδα.
Η σπουδαιότερη όμως η ευελιξία και αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς, που
δέχονται την πρόκληση να πλησιάσουν, να αφουγκραστούν και να ακουμπήσουν το
αυτιστικό παιδί. Ο Σύμβουλος που εμπλέκεται σε μια συμβουλευτική διαδικασία θα
πρέπει να εφοδιαστεί με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, καθώς και επαρκή
πρακτική εκπαίδευση στη χρήση των ειδικών μεθόδων, τεχνικών δεξιοτήτων, μέσων
και υλικών που εφαρμόζονται στην πράξη από τις διάφορες θεωρίες (Κρουσταλάκης,
Γ. 1998).
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* όπως το Σύνδροµο Rett (Rett Syndrome (Μάνος,1997, 610, Κάκουρος- Μανιαδάκη,
2003, 337), Διαταραχή Asperger (Asperger Syndrome (Ε. Κακούρος- Κ. Μανιαδάκη,
Αθήνα, τυπωθήτω, σ. 336, (Baskin, Sperber & Price, 2006), Αποδιοργανωτική
Διαταραχή της Παιδικής Ηλικίας (Childhood Disintegrative Disorder) ή Σύνδροµο Heller, Βρεφονηπιακή άνοια ή Αποδιοργανωτική ψύχωση, (McPartland & Volkmar, 2012).
Επίσης, ο Άτυπος αυτισµός ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή - μη προσδιοριζόμενη
αλλιώς, P.D.D.-N.O.S., Pervasive Developmental Disorder- not otherwise specified (ICD10,1992:322). Ακόμη, το Σύνδροµο του Εύθραυστου Χ (Wing, 2000: 88) και το Σύνδροµο
Landau-Kleffner, (Wing, 2000: 89) και το Σύνδροµο Williams και τέλος το Σύνδροµο
Tourette αποτελεί μία νευρολογική διαταραχή, με κύρια συμπτώματα τα βογκήµατα και
τα απότομα τινάγματα, τις έµµονες ιδέες, τις αισχρολογίες, την έλλειψη συγκέντρωσης
προσοχής και την υπερδραστηριότητα (Wing, 2000: 90; Pober, 2010, McPartland & Klin,
2006; Baskin et al, 2006), (Happe, 1998; Στασινός, 2003).
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Περίληψη
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αποσκοπεί στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της
διδασκαλίας, των μαθητών, του εκπαιδευτικού, του σχολικού συστήματος και του Α.Π. Η
αξιολόγηση του μαθητή δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για το
μαθητή. Η αξιολόγηση στην παιδαγωγική της διάσταση έχει στόχο τη βελτίωση των μαθητών
και όχι την ιεραρχική κατάταξη και ταξινόμησή τους. Αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους για το
επίπεδο μάθησής τους. Ανάλογα με το σκοπό, το περιεχόμενο και τη διαδικασία διακρίνουμε
διάφορα είδη και μορφές αξιολόγησης. Στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης,
χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στοχεύει
στην ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά
το σχεδιασμό και την αξιολόγηση σταθμίζονται κι αξιολογούνται δεδομένα, διαδικασίες και
αποτελέσματα του εκπαιδευτικού έργου. Διερευνάται τέλος, η σχέση μεταξύ του θεσμού
του σχολικού συμβούλου και της αξιολόγησης.

1. Εισαγωγή
Αρχικά θα οριοθετήσουμε θεωρητικά την έννοια της αξιολόγησης και κυρίως της
εκπαιδευτικής αξιολόγησης, οι οποίες είναι έννοιες ευρείες και πολυδιάστατες. Θα
επιχειρήσουμε την εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «εκπαιδευτικό έργο» και θα
οριοθετήσουμε την έννοια της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Στη συνέχεια
θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε την εκπαιδευτική αξιολόγηση στο πλαίσιο της
αξιολόγησης του μαθητή και της αξιολόγησης του υπόλοιπου εκπαιδευτικού έργου.
Στον άξονα της αξιολόγησης του μαθητή, θα περιγράψουμε τα είδη και τις μορφές
αξιολόγησης, καθώς και διάφορα κριτήρια. Επίσης θα παρουσιάσουμε τα χαρακτηριστικά
ενός μαθητή που χρήζουν παρατήρησης κατά την αξιολόγησή του. Στον άξονα της
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, θα περιγράψουμε το σκοπό και τους στόχους,
όπως αυτοί απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία. Επίσης θα αναλύσουμε τα στάδια του
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σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και
θα παρουσιάσουμε σχηματικά τις παραμέτρους που περιλαμβάνουν. Ακόμη θα
παρουσιάσουμε τις σύγχρονες τάσεις διεθνώς στην εκπαιδευτική αξιολόγηση. Τέλος
θα γίνει αναφορά στη σχέση μεταξύ του θεσμού του σχολικού συμβούλου και της
αξιολόγησης - υποστήριξης του διδακτικού έργου.

2. Θεωρητικό πλαίσιο
Η έννοια της αξιολόγησης είναι μια πολύ ευρεία έννοια, αφού δεν υπάρχει σχεδόν καμιά
ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία να μην εμπεριέχει, τυπικά ή άτυπα, συνειδητά ή
ασυνείδητα, κάποια διαδικασία αξιολόγησης. Από τη νοικοκυρά που δοκιμάζει αν πέτυχε
το φαγητό, μέχρι τα στελέχη της πολυεθνικής εταιρείας που αξιολογούν αν πέτυχαν τους
οικονομικούς δείκτες-στόχους, η αξιολόγηση διατρέχει τις περισσότερες επαγγελματικές
δραστηριότητες και καθημερινές ασχολίες. Ανατρέχοντας στη σύγχρονη βιβλιογραφία
και νομοθεσία, προσπαθώντας να οριοθετήσουμε την έννοια της αξιολόγησης και
κυρίως της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, καταλήξαμε στους παρακάτω τρεις ορισμούς:
«Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που αποβλέπει στο να προσδιορίσει, όσο πιο
συστηματικά και αντικειμενικά γίνεται την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα μιας
δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους της» (UNESCO).
«Η αξιολόγηση είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να προσδιορίσει, κατά τρόπο
συστηματικό και αντικειμενικό, το αποτέλεσμα ορισμένης δραστηριότητας σε σχέση
με τους στόχους τους οποίους αυτή επιδιώκει και την καταλληλότητα των μέσων και
μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή τους. Στο χώρο της εκπαίδευσης,
αξιολόγηση είναι η συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης των
επιδιωκόμενων από το εκπαιδευτικό σύστημα σκοπών και ειδικών στόχων. Η
αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνει σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο σχολικής τάξης
ή σχολικής μονάδας, σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, με μέσα και μεθόδους
κατάλληλα σε κάθε περίπτωση» (Π.Δ. 8/94).
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση (Ματσαγγούρας 1998) είναι: «το σύνολο επιμέρους
συστηματικών και οργανωμένων διαδικασιών που αποσκοπούν στον προσδιορισμό
και στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού, των
μαθητών, του Α.Π., και του σχολικού συστήματος».
Η εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου εκπαιδευτικό έργο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα
τους ερευνητές και ο όρος έχει προσλάβει διάφορες σημασίες. Βασικό χαρακτηριστικό
γνώρισμα των εννοιολογικών αποσαφηνίσεων που έχουν διατυπωθεί είναι η συσχέτισή
τους με όλους τους παράγοντες που αφορούν στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο του
εκπαιδευτικού συστήματος, τη σχολική μονάδα και το έργο των συμμετεχόντων στην
εκπαιδευτική πράξη. Πρόκειται για σύνθετη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται όλες οι
παράμετροι της εκπαίδευσης, από την εκπαιδευτική νομοθεσία και τα προγράμματα
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σπουδών / σχολικά εγχειρίδια μέχρι τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή. Υπό την έννοια
αυτή, μπορεί να θεωρηθεί ότι το εκπαιδευτικό έργο συντελείται τόσο σε επίπεδο
εκπαιδευτικού συστήματος (μακροεπίπεδο) όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας και
σχολικής τάξης (μικροεπίπεδο). Κατ’ αναλογία, ο όρος αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου αφορά στη συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού στον οποίο επιτυγχάνονται
οι εκπαιδευτικοί στόχοι που απορρέουν τόσο από το ιδεώδες της αγωγής όσο και από
τις ανάγκες ένταξης των εκπαιδευομένων στο εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικό και
εκπαιδευτικό πλαίσιο.

3. Η αξιολόγηση του μαθητή
Σύμφωνα με το Π.Δ. 8/94: «Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική
διαδικασία με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία μάθησής του, προσδιορίζονται
τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται παράλληλα, άλλα χαρακτηριστικά του, τα
οποία σχετίζονται με το έργο του σχολείου. Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο
της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας, η οποία αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων
και ολοκληρώνεται με τον έλεγχο της επίτευξής τους. Πρώτιστος στόχος της είναι η
συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου καθώς
και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων για τα αποτελέσματα
των προσπαθειών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά
αποτελέσματα. Η αξιολόγηση του μαθητή δεν είναι αυτοσκοπός και σε καμιά περίπτωση
δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για το μαθητή. Δεν αναφέρεται
μόνο στην επίδοσή του στα διάφορα μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του,
όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που
αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία του με άλλα άτομα και ο σεβασμός
των κανόνων λειτουργίας του σχολείου».
Ιστορικά η συστηματική αξιολόγηση του μαθητή, ως επιλεκτική διαδικασία, θεσμοθετήθηκε στη βασική εκπαίδευση όταν κατέρρευσε η κληρονομούμενη κοινωνική
ιεραρχία και άρχισε πλέον η επίδοση και όχι η καταγωγή να είναι το βασικό κριτήριο
κατάληψης θέσεων στην κρατική μηχανή. Αυτή η επιλεκτική διάσταση της αξιολόγησης
δεν είναι απολύτως συμβατή με την αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη. Η αξιολόγηση
στην παιδαγωγική της διάσταση έχει στόχο τη βελτίωση των μαθητών και όχι την
ιεραρχική τους κατάταξη και ταξινόμησή τους. Έχει στόχο την αποτίμηση του επιπέδου
της κριτικής ικανότητας των μαθητών, την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και την ενημέρωση των ίδιων των μαθητών, αλλά και των γονέων τους για
το επίπεδο μάθησής τους.
Η αξιολόγηση επενεργεί θετικά (Τριλιανός 1998) στην αύξηση της προσπάθειας
του μαθητή, όταν συμβαδίζει με τις εξής θέσεις:
α) Θεωρείται σημαντική από το μαθητή, εφόσον τον βοηθάει να επιτύχει τους
στόχους του, β) είναι δίκαιη, αντικειμενική και αποδίδει με ακρίβεια την παρουσία
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του στο σχολείο, γ) απονέμεται σε όλους με πνεύμα ισότητας, αμεροληψίας
και συνέπειας, δ) παρέχεται συχνά και αμέσως μετά την αντίδραση του μαθητή, ε)
αναφέρεται στην πρόοδο που αυτός κάνει σε σχέση προς την προηγούμενη εμφάνισή
του και στ) παρέχει σε αυτόν σαφή ιδέα για το ποια είναι η μέγιστη προσπάθεια, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος των προσπαθειών που καταβάλλουν οι συμμαθητές του.
Σχετικές με την αξιολόγηση είναι οι επί μέρους έννοιες:
διόρθωση, μέτρηση, βαθμολόγηση.
Η διόρθωση αποτελεί προϋπόθεση της αξιολόγησης και αναφέρεται στη διαδικασία
εντοπισμού των λανθασμένων και των ορθών, σημαντικών στοιχείων των μαθητικών
εργασιών. Κύριος παιδαγωγικός σκοπός της διόρθωσης είναι η ανατροφοδότηση της
μαθησιακής διαδικασίας. Είναι απαραίτητο να γίνεται άμεσα και όποτε είναι εφικτό να
εμπλέκει τους μαθητές σε διαδικασίες αυτοδιόρθωσης.
Η μέτρηση αποτελεί μέρος της αξιολόγησης και αναφέρεται στη διαδικασία αποτίμησης
της αποτελεσματικότητας με κάποιο μετρικό σύστημα.
Η βαθμολόγηση είναι η έκφραση του αποτελέσματος της μέτρησης με τα στοιχεία
κάποιας βαθμολογικής κλίμακας.
Στο πλαίσιο μιας παιδαγωγικής διάστασης της αξιολόγησης, εσωτερικού και
διαμορφωτικού χαρακτήρα (Δαφέρμου κ.α. 2006), οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν μία
ερευνητική προσέγγιση για τον τρόπο που εργάζονται, μαθαίνουν να σχεδιάζουν και
να προγραμματίζουν τις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν με τα παιδιά της τάξης
τους, καθώς και να παρατηρούν και να καταγράφουν συστηματικά την εξέλιξη που
τα παιδιά σημειώνουν. Μαθαίνουν να μελετούν τις καταγραφές που πραγματοποιούν
και να τις χρησιμοποιούν για να βελτιώνουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους, για να
αναπροσαρμόζουν το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό τους παρέχοντας ευκαιρίες
εξέλιξης σε όλους τους μαθητές τους σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες
τους. Για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν τη μαθησιακή εξέλιξη, αλλά
και την εξέλιξη της κοινωνικοποίησης των παιδιών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν
τους παρακάτω τρόπους καταγραφής: α) να τηρούν ατομικούς φακέλους (Portfolios)
με τη μαθησιακή εξέλιξη κάθε παιδιού και να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια
για την αξιολόγηση αυτής της εξέλιξης, β) να μαγνητοφωνούν ή και να βιντεοσκοπούν
επεισόδια από τη σχολική ζωή και τις δραστηριότητες της τάξης και μετά να τα
αναλύουν-όπως γίνεται στην εθνογραφική έρευνα και την έρευνα δράσης (Altrichter
et al. 2001), γ) να παρατηρούν και να καταγράφουν τις κατασκευές που φτιάχνουν τα
παιδιά, τις στρατηγικές που αναπτύσσουν για την επίλυση προβλημάτων, αλλά και τις
συμπεριφορές που εκδηλώνουν στο παιχνίδι.
Γενικά τρόποι συλλογής δεδομένων (πριν ή κατά τη διάρκεια του μαθήματος / δραστη104
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ριότητας) είναι: Οι Ερωτήσεις, η Παρατήρηση, η Ακρόαση μαθητών, η Συζήτηση με τους
μαθητές, ο Εννοιολογικός χάρτης και η Αυτοαξιολόγηση – Ετεροαξιολόγηση.

3.1. Μορφές αξιολόγησης

Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση διακρίνουμε:

α) την αθροιστική και β) τη διαμορφωτική αξιολόγηση.
α) Η αθροιστική ή τελική (summative - assessment of learning) αξιολόγηση
επιχειρεί μια συνολική αποτίμηση του τελικού αποτελέσματος που είχε η εκπαιδευτική
παρέμβαση, χωρίς προσπάθεια αναζήτησης των αιτίων που οδήγησαν σε αυτό το
αποτέλεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση το αξιολογικό αποτέλεσμα αξιοποιείται κατά τη
λήψη αποφάσεων. Π.χ. για την προαγωγή των μαθητών, για την απλή αποτίμηση της
επίδοσής τους, κατά την επιλογή των κατάλληλων για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο
(πανελλήνιες εξετάσεις), των κατάλληλων εκπαιδευτικών για διορισμό κ.λ.π. Γίνεται
όταν ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί πληροφορίες/τεκμήρια (evidence) από τη διαδικασία
της μάθησης προκειμένου να εκφράσει μια αξιολογική κρίση για τα επιτεύγματα
του μαθητή. Είναι η αξιολόγηση που αξιολογεί την επίδοση του μαθητή, το τελικό
αποτέλεσμα και αποδίδεται με έναν βαθμό. Έχει στόχο να μετρήσει τη μάθηση στο τέλος
μιας συγκεκριμένης περιόδου (π.χ. στο τέλος μιας ενότητας, στο τέλος του τριμήνου,
στο τέλος του έτους). Η έμφαση στην περίπτωση αυτή δίδεται στη συνολική πρόοδο του
μαθητή σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος σπουδών.
β) Η διαμορφωτική (formative - assessment for learning) αξιολόγηση αντίθετα,
αναζητεί τις αιτίες των αποτελεσμάτων και επιχειρεί να κάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις
εγκαίρως, πριν οριστικοποιηθούν οι αποτυχίες της παρέμβασης. Γίνεται όταν ο
εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τεκμήρια σχετικά με την πρόοδο του μαθητή για να
ανατροφοδοτήσει τη διδασκαλία. Έχει στόχο να βελτιώσει τη μάθηση παρά να μετρήσει
το τελικό αποτέλεσμα, την επίδοση δηλαδή του μαθητή. Συμβαίνει κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας. Προσφέρει σαφή και έγκαιρη ανατροφοδότηση, καθιστά τον μαθητή ενεργό
συμμετέχοντα και παρέχει δεδομένα που μπορούν να αναμορφώσουν τη διδασκαλία
και τη μάθηση. Είναι φανερό ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τον πρωταρχικό λόγο
πρέπει να έχει η διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία λειτουργεί ανατροφοδοτικά και
βελτιωτικά για το μαθητή, τον εκπαιδευτικό και το πρόγραμμα. Έτσι, η αξιολόγηση
διατηρεί την παιδαγωγική της λειτουργία, που κατά την κείμενη σχολική νομοθεσία
είναι και το ζητούμενο. Η αξιολόγηση του μαθητή επηρεάζεται και διαμορφώνεται από
τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση (OECD 2013). Οι σύγχρονες αντιλήψεις για τη
μάθηση περιλαμβάνουν: την έμφαση στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και όχι στην
απόκτηση μεμονωμένων γνώσεων και ικανοτήτων (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα,
λύση προβλήματος, επικοινωνία, χρήση ΤΠΕ, συνεργατικές, κοινωνικές δεξιότητες και
δεξιότητες του πολίτη), την έμφαση στη «μάθηση για τη ζωή», τη «δια βίου μάθηση» και
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τη «μάθηση για τη μάθηση». Από τα προηγούμενα απορρέουν οι σύγχρονες αντιλήψεις
για την αξιολόγηση του μαθητή οι οποίες δίνουν έμφαση στη σημασία της διαμορφωτικής
αξιολόγησης ή της αξιολόγησης για τη μάθηση, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο μέρος
της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και όχι μια μεμονωμένη διαδικασία στο τέλος
μιας δεδομένης στιγμής. Η διαμορφωτική αξιολόγηση στηρίζεται στον κονστρουκτιβισμό
ή θεωρία του εποικοδομισμού (Glasersfeld 1984), η οποία υποστηρίζει ότι: «Ο μαθητής
είναι αυτός που οικοδομεί τη μάθηση». Αποτελέσματα έρευνας στην τάξη (Black &
Wiliam 1998) για τις επιπτώσεις της διαμορφωτικής αξιολόγησης ή αξιολόγησης για
τη μάθηση έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί: Εστίαζαν περισσότερο στη μάθηση παρά στις
δραστηριότητες και στην επίδοση των μαθητών. Προβληματίζονταν περισσότερο με τη
δική τους διδακτική πρακτική. Έδιναν περισσότερη εξουσία στους μαθητές. Βελτίωσαν
τις σχέσεις τους με τους μαθητές. Οι μαθητές πέτυχαν: Περισσότερη αυτοπεποίθηση και
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους («Γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν», «Μπορούν να
εστιάσουν περισσότερο στον στόχο). Ανάπτυξη δεξιοτήτων για διαχείριση προβλημάτων.
Περισσότερη επιμονή όταν προέκυπταν δυσκολίες. Βελτίωση στις επιδόσεις, στην
εμπλοκή, στην ενεργοποίηση και στην αυτονομία. Αλλαγές στις σχέσεις τους με τους
εκπαιδευτικούς. Η αξιολόγηση για τη μάθηση βοηθά τους μαθητές:
Να καταλάβουν τι θα μάθουν και για ποιο λόγο. Να αντιληφθούν τι ακριβώς αναμένεται
να κάνουν προκειμένου να κατακτήσουν τους μαθησιακούς στόχους. Να κατανοήσουν
τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών που τους ανατίθενται. Να καταλάβουν τι πρέπει
να κάνουν και πώς για να βελτιώσουν τις εργασίες τους και να κατακτήσουν τους
μαθησιακούς στόχους.
Τέλος, βασικά στοιχεία της αξιολόγησης για τη μάθηση είναι:
• Οι Προσδοκώμενοι μαθησιακοί στόχοι («Τι» και «Γιατί»):
περιγράφουν τι πρέπει να γνωρίζουν, να κατανοούν και να είναι ικανοί να κάνουν οι
μαθητές μετά το μάθημα ή μετά από μια σειρά μαθημάτων.
• Τα Κριτήρια επίτευξης των στόχων («Πώς;»):
συνοψίζουν τα βασικά βήματα ή τις βασικές οδηγίες που χρειάζεται να ακολουθήσει ο
μαθητής για να κατακτήσει τον προσδοκώμενο μαθησιακό στόχο.
• Η Διαμορφωτική ανατροφοδότηση:
Αναφέρεται στις πληροφορίες - λεκτικές, γραπτές ή μη λεκτικές - που δίνει ο
εκπαιδευτικός στον μαθητή: α) για την πορεία της μάθησης και της εξέλιξης του σε
διάφορους τομείς και β) για την πορεία της «εργασίας» του σε μια δεδομένη στιγμή σε
σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο.
• Η Διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων:
Να μπορούν οι μαθητές να διατυπώσουν τις δικές τους απόψεις ή να «σκεφθούν
δυνατά», να ενθαρρύνονται οι μαθητές να εξηγήσουν την απάντησή τους, να δίνεται
η ευκαιρία στους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις, να μην αξιολογούμε αρνητικά μια
«λάθος» απάντηση και η γνώμη κάθε μαθητή να είναι σεβαστή από τον εκπαιδευτικό και
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τους συμμαθητές.
• Η Αυτοαξιολόγηση και Ετεροαξιολόγηση: προϋποθέτουν ότι οι μαθητές θα
αναλάβουν ενεργητικό ρόλο στη μάθηση και στην αξιολόγησή της. Για να γίνει αυτό
πρέπει να γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτούς να γνωρίζουν και να κάνουν. Οι μαθητές
εμπλέκονται σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης όταν εξετάζουν στοχαστικά την εργασία
τους, διαπιστώνουν τι κάνουν καλά, τι χρειάζεται να βελτιώσουν και στη συνέχεια θέτουν
μαθησιακούς στόχους για τους ίδιους. Η αυτοαξιολόγηση προϋποθέτει μεταγνωστικές
δεξιότητες, προϋποθέτει δηλαδή αναστοχασμό, ερωτήσεις, λύση προβλήματος,
συγκριτική ανάλυση και ικανότητα να μοιράζεσαι τις σκέψεις σου με διαφορετικούς
τρόπους. Η διαμορφωτική ετεροαξιολόγηση, όπου οι μαθητές βοηθούν ο ένας τον
άλλον να βελτιώσουν την εργασία τους, έχει όφελος τόσο για το πρόσωπο που λαμβάνει
ανατροφοδότηση, αλλά και για το πρόσωπο που δίνει ανατροφοδότηση. Επειδή όταν
οι μαθητές πρέπει να αξιολογήσουν την εργασία του συμμαθητή τους, αυτόματα
διαμορφώνουν κριτήρια επιτυχίας. Μπορούν πιο εύκολα, μάλιστα, να αξιολογήσουν
την εργασία του άλλου, γιατί δεν είναι συναισθηματικά φορτισμένοι. Έτσι συνήθως
βλέπουμε ότι οι μαθητές στις επόμενες προσπάθειες τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα,
γιατί τους είναι πια σαφές τι σημαίνει να είναι η εργασία καλή. Το πραγματικό λοιπόν
όφελος της αυτοαξιολόγησης και της ετεροαξιολόγησης είναι ότι τόσο αυτός που δίνει
ανατροφοδότηση όσο και αυτός που παίρνει ωφελούνται.
Όπως αναφέρει ο Stake για να αποσαφηνίσει τη διαφορά διαμορφωτικής και τελικής
αξιολόγησης: «Όταν ο μάγειρας δοκιμάζει τη σούπα, έχουμε διαμορφωτική, ενώ όταν οι
καλεσμένοι δοκιμάζουν τη σούπα, έχουμε τελική» (Stake 2004).
Υποπερίπτωση της διαμορφωτικής είναι η διαγνωστική αξιολόγηση που εξετάζει
σε βάθος μια ορισμένη περιοχή δράσης του μαθητή, π.χ. στην αρχή της χρονιάς για να
διαγνώσει την ικανότητα μέτρησης ή την ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου. Είναι
ένα είδος διαμορφωτικής αξιολόγησης. Μπορεί να διεξαχθεί πριν την έναρξη μιας
διδακτικής ενότητας. Διερευνά τι γνωρίζουν και τι δεν γνωρίζουν οι μαθητές, τι μπορούν
και τι δεν μπορούν να κάνουν, ποιες είναι οι αντιλήψεις τους, ποιες είναι οι λανθασμένες
αντιλήψεις τους, πού έχουν δυσκολίες.
Για τους μαθητές, η αξιολόγηση που τους συγκρίνει με τους συμμαθητές τους
ερμηνεύεται ως ανταγωνισμός και δεν οδηγεί στη βελτίωση. Η ανατροφοδότηση από
τέτοιου είδους αξιολογικές πρακτικές μειώνει το κίνητρο για βελτίωση. Αποτελέσματα
έρευνας (Dweck 1986) έδειξαν ότι οι βαθμοί και η ιεραρχική κατάταξη των μαθητών
ενθαρρύνει τους μαθητές να επικεντρώνονται στους βαθμούς και όχι στις μαθησιακές
τους ανάγκες.
Μια άλλη περίπτωση είναι η εκτιμητική αξιολόγηση (Κόκκοτας, Π. 1998) που
χρησιμοποιείται στα πλαίσια του εθνικού συστήματος αξιολόγησης και παρέχει
πληροφορίες για την επιτυχία ή αποτυχία ομάδων μαθητών που μπορεί να χαρακτηρίσει
τη λειτουργία του σχολείου ή των σχολείων μιας περιοχής.
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3.2. Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κυριότερα κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων
της αξιολόγησης είναι τα παρακάτω:
α) Κριτήριο του μέσου όρου
Ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει προσωπική αντίληψη για τις δυνατότητες του «μέσου»
μαθητή και με κριτήριο την αντίληψη αυτή, αξιολογεί στη συνέχεια καθέναν από τους
μαθητές. Το κριτήριο αυτό λειτουργεί κυρίως στις άτυπες μορφές αξιολόγησης.
β) Κριτήριο αναλυτικού προγράμματος
Στα αναλυτικά προγράμματα που έχουν συγκεκριμένους και σαφείς στόχους και
αντίστοιχα τεστ, οι επίσημες επιδιώξεις του προγράμματος λειτουργούν ως κριτήριο. Οι
αντικειμενικοί στόχοι προσφέρονται ως κριτήρια αξιολόγησης.
γ) Κριτήριο νόρμας
Πρόκειται για στατιστικό κριτήριο, σύμφωνα με το οποίο οι βαθμοί των μαθητών της
τάξης πρέπει να ανταποκρίνονται στην καμπύλη κατανομής του Gauss. Ανταγωνιστικό
κριτήριο που εφαρμόζεται μόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
δ) Κριτήριο αυτοβελτίωσης: Η διαμορφωτική αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με βάση το
ρυθμό και το βαθμό αυτοβελτίωσης, κατά την αποτίμηση της οποίας πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η προϊστορία, το πλαίσιο μάθησης-ανάπτυξης εκάστοτε μαθητή. Αν μαζί με το
κριτήριο της αυτοβελτίωσης θεσμοθετήσουμε και διαδικασίες αυτοαξιολόγησης τότε
διασφαλίζεται η παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης.

3.3. Είδη αξιολόγησης

Ανάλογα με το περιεχόμενο και τη διαδικασία αξιολόγησης, με το «τι» δηλαδή κάθε φορά
αξιολογείται και το «πώς» αξιολογείται, διακρίνουμε τα παρακάτω είδη:
Αξιολόγηση της δηλωτικής γνώσης
Για τη συστηματική αξιολόγηση της δηλωτικής γνώσης ενδείκνυται ο εκπαιδευτικός
να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ πληροφοριών, εννοιών, κρίσεων, γενικεύσεων και
σχημάτων, διότι αποτελούν διαφορετικά είδη μάθησης που προϋποθέτουν διαφορετικές
νοητικές διαδικασίες και αξιολογούνται ανάλογα στο επίπεδο α)της απλής γνώσης, β)της
κατανόησης και γ)της εφαρμογής. Όσον αφορά τα όργανα αξιολόγησης της δηλωτικής
γνώσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε τυποποιημένα και σταθμισμένα
τεστ είτε άτυπα τεστ δικής του κατασκευής. Στη χώρα μας από σταθμισμένα τεστ υπάρχουν
μόνο τα «κριτήρια αξιολόγησης» επιμέλειας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κι αποβλέπουν
στον έλεγχο του βαθμού κατάκτησης των στόχων μιας ευρύτερης γνωστικής ενότητας.
Συχνά όμως ο εκπαιδευτικός καταφεύγει στα άτυπα τεστ δικής του σύνθεσης.
Αξιολόγηση της διαδικαστικής γνώσης
Βασικός σκοπός των διδασκαλιών της διαδικαστικής γνώσης είναι να καταστήσουν τους
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μαθητές ικανούς να χρησιμοποιούν με γρήγορο, ορθό και σταθερό τρόπο, διαδικασίες
και δεξιότητες. Αντικείμενο της αξιολόγησης της διαδικαστικής γνώσης είναι η ικανότητα
χρήσης δεξιοτήτων και διαδικασιών χωρίς λάθη και με ικανοποιητικό ρυθμό. Κριτήρια
αξιολόγησης είναι η ορθότητα, η ταχύτητα, η ακρίβεια και η χρήση των δεξιοτήτων στην
κατάλληλη περίσταση. Ως όργανα αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ατομικές
εργασίες με ασκήσεις που περιέχουν τις αξιολογούμενες δεξιότητες και διαδικασίες.
Πέρα από την εκτέλεση των γλωσσικο-μαθηματικών δεξιοτήτων, πρέπει να αξιολογείται
και η κατανόηση των αρχών που υπαγορεύουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ειδική
κατηγορία δεξιοτήτων απαρτίζουν οι γνωστικές δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η
σύγκριση, η κατηγοριοποίηση, η διάταξη, οι οποίες υπάγονται στη διαδικαστική γνώση.
Αξιολόγηση κοινωνικών στάσεων και αξιών
Η αξιολόγηση των στάσεων και αξιών είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση διότι οι επιπτώσεις
τους είναι βραδείς και μακροπρόθεσμες και δεν είναι άμεσα εμφανείς. Οι δυσκολίες
αυτές, μαζί με τη γενική αντίληψη υποβάθμισης του συναισθηματικού και αξιακού τομέα
έχουν ως αποτέλεσμα να γίνονται σπάνια συστηματικές διαδικασίες αξιολόγησης του
συναισθηματικού τομέα. Άτυπα όμως με βάση τη λεκτική και κοινωνική συμπεριφορά
των μαθητών, ο εκπαιδευτικός προβαίνει διαισθητικά σε αξιολογικές αποτιμήσεις.
Υπάρχουν και ερωτηματολόγια στάσεων και αξιών τα οποία περιλαμβάνουν αξιακές
δηλώσεις πάνω στις οποίες καλούνται οι εξεταζόμενοι να δηλώσουν αν συμφωνούν
ή διαφωνούν και σε ποιο βαθμό. Τέτοια ερωτηματολόγια μπορεί ο εκπαιδευτικός να
ζητήσει από τους μαθητές να συμπληρώσουν μία φορά πριν και μία φορά μετά την
παρέμβασή του.
Μαθητική αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση
Φυσική απόρροια της ενεργού εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία είναι
η θεσμοθέτηση της μαθητικής αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης ως αποδεκτών
μορφών αξιολόγησης. Χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά με την καθιερωμένη
αξιολόγηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό, με καλά αποτελέσματα στην προσπάθεια
εμβάθυνσης της μάθησης. Η σπουδαιότητά τους έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του μεταγνωστικού τομέα, των εσωτερικών κινήτρων,
αλλά και στην καλλιέργεια της νοητικής αυτονομίας και υπευθυνότητας.
Περιγραφική αξιολόγηση
Απάντηση στους προβληματισμούς γύρω από τη βαθμολόγηση επιχειρεί να δώσει η
περιγραφική αξιολόγηση που ξεφεύγει από τη λογική της τακτικής κλίμακας και παίρνει
τη μορφή της περιγραφικής αναφοράς της προόδου που έχει μέχρι τώρα κάνει ο μαθητής,
σε σχέση με τους προσδιορισμένους διδακτικούς στόχους. Π.χ. ο εκπαιδευτικός γράφει
στο δελτίο ελέγχου ότι ο μαθητής έμαθε στα μαθηματικά να κάνει διαιρέσεις διψήφιων,
αλλά δυσκολεύεται στις διαιρέσεις πολυψήφιων. Σύμφωνα με το Π.Δ. 8/94-άρθρο 3:
Καθιερώνεται ο θεσμός της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών όλων των τάξεων
του δημοτικού σχολείου, η οποία περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με την ευρύτερη
έννοια του όρου, καθώς και τις δραστηριότητες του μαθητή στα πλαίσια του σχολείου. Η
περιγραφική αξιολόγηση δίνει δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να πληροφορούν λεπτο109
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μερέστερα τόσο το μαθητή όσο και τους γονείς του για τα αποτελέσματα των προσπαθειών
του στο σχολείο, για τις δυνατότητες και τις κλίσεις του, καθώς και για ενδεχόμενες
ελλείψεις σε ορισμένους τομείς. Από το δάσκαλο τηρείται Παιδαγωγικό Ημερολόγιο
στο οποίο καταγράφονται αναλυτικότερα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης των
μαθητών. Στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού γίνεται μόνο περιγραφική αξιολόγηση
και δεν καταχωρίζεται καμιά βαθμολογία. Βλ. ενδεικτικά Πίνακα 1 για Περιγραφική
αξιολόγηση Α΄ τάξης.
Μεταγνωστική αξιολόγηση
Η επικράτηση της γνωστικής ψυχολογίας διεύρυνε το πεδίο της εκπαιδευτικής
αξιολόγησης. Έτσι ενώ παραδοσιακά η αξιολόγηση περιοριζόταν μόνο στο περιεχόμενο
της μάθησης και δεν αναφερόταν στις διαδικασίες σκέψης που οδήγησαν στην
αποκτηθείσα γνώση, τώρα άρχισε να διαμορφώνεται μια νέα διάσταση με τον όρο
«Μεταγνωστική αξιολόγηση». Με τον όρο μεταγνωστικό αναφερόμαστε στην ικανότητα
του ανθρώπου να συνειδητοποιεί το γεγονός ότι σκέφτεται. Αυτή η ικανότητα του
επιτρέπει να βελτιώνει διαρκώς τη γνωστική του αποτελεσματικότητα. Η αξιολόγηση
του τρόπου σκέψης γίνεται μέσα από τη μεταγνωστική αυτοανάλυση-αναστοχασμό του
μαθητή που αναφέρεται στον προγραμματισμό, καθοδήγηση και στην αυτοαξιολόγηση
του τρόπου και των συναισθημάτων που σχετίζονται με τη μαθησιακή δραστηριότητα.

Πίνακας 1. Περιγραφική αξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας Α΄ τάξης

110

Τεύχος 2ο - Θεωρία και Πράξη στην Εκπαίδευση | ΠΕΣΣ

3.4. Άξια παρατήρησης χαρακτηριστικά ενός μαθητή

Γενικά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός μαθητή (Κωνσταντίνου 1995) που
είναι άξια παρατήρησης κατά τη διαδικασία της περιγραφικής αξιολόγησης, μπορούμε
να τα διακρίνουμε στα χαρακτηριστικά που εκδηλώνονται στο μάθημα και στα
χαρακτηριστικά που εκδηλώνονται εκτός μαθήματος.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος
Μαθησιακή συμπεριφορά, στάση μαθητή στο καινούργιο, επεξεργασία εντυπώσεων,
διατήρηση μάθησης, ετοιμότητα μάθησης, συμμετοχή στο μάθημα, ικανότητα
αυτοσυγκέντρωσης, εκπλήρωση των σχολικών εργασιών, ατομικότητα και κοινωνική
συμπεριφορά, επικοινωνία με τους άλλους, διάθεση αυτοκριτικής, επιδεξιότητα στους
χειρισμούς, συντονισμός των κινήσεων του σώματος, ιδιαιτερότητες της υγείας και της
σωματικής διάπλασης.
Δεξιότητες των μαθητών που κυρίως αξιολογούνται
Η κατανόηση πληροφοριών, η εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων ή στην
αντιμετώπιση καταστάσεων, αν αποφεύγει να φιλονικεί, η δεξιότητα ανάλυσης,
η συνθετική ικανότητα, η κριτική σκέψη, η παρατηρητικότητα, η φαντασία, η
δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία, η συμμετοχή στη διδακτική πράξη, το ενδιαφέρον
για τα μαθήματα, οι πρωτοβουλίες, ο βαθμός συνεργασίας με τους συμμαθητές και τους
εκπαιδευτικούς.
Εκτός μαθήματος
α) Πριν από το μάθημα: Ο τρόπος με τον οποίο κρεμά τα ρούχα, η ταχύτητα που ντύ111
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νεται, η εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς (λεκτικής ή σωματικής) στους συμμαθητές
του, αν κρύβει πράγματα συμμαθητών, τα παιχνίδια με άλλα παιδιά, η ήρεμη απασχόληση,
αν συγκρίνει τη δουλειά του με αυτή των συμμαθητών του, η προσπάθεια επικοινωνίας
με το διπλανό του και με τον εκπαιδευτικό, η τήρηση των συμφωνηθέντων κανόνων
συμπεριφοράς για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
β) Στο διάλειμμα: Αν ανήκει σταθερά σε συγκεκριμένη ομάδα παιχνιδιού, αν
προσπαθεί να ενταχθεί σε κάποια ομάδα, η αποδοχή του ή όχι από την πλειονότητα
των συμμαθητών, η συναναστροφή με τον ίδιο συμμαθητή, αν είναι συχνά μόνος του
στα διαλείμματα, η επικοινωνία με μαθητές από άλλες τάξεις, ο τρόπος συμμετοχής σε
παιχνίδια, η αποδοχή των ιδεών των άλλων, η επιθετική συμπεριφορά, η τήρηση των
κανόνων, η επικοινωνία με τον εφημερεύοντα, η διάθεση φιλονικίας, η συχνή εμπλοκή
σε συγκρούσεις, η βοήθεια προς τους αδύνατους μαθητές.
γ) Σε εκδρομές και περιπάτους: Αν μοιράζεται τα πράγματά του με τους άλλους,
αν συμβιβάζεται με τους συμμαθητές του, αν αποφεύγει να φιλονικεί, η ανάληψη
καθοδηγητικού ρόλου στα παιχνίδια, η συχνή συναναστροφή με συμμαθητές του ίδιου ή
διαφορετικού φύλου, ο τρόπος διαχείρισης των χρημάτων, οι διατροφικές επιλογές του,
το πώς συναναστρέφεται με άλλους συμμαθητές, αν αποδέχεται περιθωριοποιημένους
συμμαθητές του.

4. H αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
Σύμφωνα με το Ν. 2986/13-2-2002 άρθρο 4: «Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου είναι η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας
και σχέσης με τους μαθητές. Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται
η συνεχής βελτίωση της διδακτικής πρακτικής μέσα στην τάξη, η ποιοτική ανάπτυξη
της σχολικής ζωής, η επιτάχυνση της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος,
η άμβλυνση των ανισοτήτων λειτουργίας μεταξύ των διαφόρων σχολικών μονάδων,
η μείωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας, η ταχύτερη μετάδοση των πληροφοριών,
η αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, η επισήμανση των
αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος, η αποτίμηση των προσπαθειών και η
κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την αναβάθμιση
του συνολικού εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Η αξιολόγηση δεν αποτελεί απλώς μία
διαδικασία ελεγκτικού ή διαπιστωτικού χαρακτήρα, αλλά ανατροφοδοτεί τη διδακτική
πράξη επιδιώκοντας τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και τη βελτίωση
όλων των εκπαιδευτικών παραγόντων. Έχει ως κύριο στόχο τη διασφάλιση σε όλους
τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της δυνατότητας
έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα την
ισότητα ευκαιριών πρόσβασης. Αυτό συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό και την ποιοτική
αναβάθμιση της εκπαίδευσης, αλλά και της κοινωνίας, δεδομένου ότι η ισόρροπη ανά112
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πτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και η πρόσβαση στη γνώση αποτελούν
καθοριστικούς παράγοντες για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων ανατίθεται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής
Έρευνας και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο» (πλέον στο ΙΕΠ).
Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, διακρίνουμε τους γενικότερους σκοπούς της
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίοι είναι:
• η αποτίμηση των προσπαθειών και η κινητοποίηση όλων των παραγόντων που
μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
αποτελέσματος συνολικά,
• η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής
διαδικασίας,
• η συνεχής ανατροφοδότηση και βελτίωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας και
η δημιουργία σχέσεων, ποιοτικής φύσης, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

5. Σχεδιασμός - Υλοποίηση - Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
Η διαδικασία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι συστημικού χαρακτήρα
και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές περιοχές/παραμέτρους:
Διαθέσιμα μέσα – πόροι, Προγράμματα Σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό, Έμψυχο
δυναμικό, Διοικητικό πλαίσιο, Θεσμικό πλαίσιο, Παιδαγωγικό κλίμα, Διδακτική –
μαθησιακή διαδικασία, Εκπαιδευτικά επιτεύγματα.
Είτε σε επίπεδο ευρύτερης περιφέρειας, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας ο σχεδιασμός,
η υλοποίηση και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι απαραίτητες διαδικασίες
για την αναβάθμιση και βελτίωση του συνολικού εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Ο
υπεύθυνος φορέας κατά περίπτωση, πρέπει να σταθμίσει τα δεδομένα, να αξιολογήσει
τη λειτουργία τους μέσα στις διάφορες διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη τη συστημική
αλληλεπίδραση, να καταγράψει τις πιθανές ελλείψεις και να προγραμματίσει βελτιωτικές
παρεμβάσεις. Στο τέλος ασφαλώς, πρέπει να αξιολογήσει τα αποτελέσματα ώστε να
υπάρξει η κατάλληλη ανατροφοδότηση και να προγραμματίσει περαιτέρω ενέργειες
για την επόμενη σχολική χρονιά. Αναλυτικά οι επιμέρους παράμετροι αναφέρονται στο
παρακάτω σχήμα 1:
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Δεδομένα

Μέσα – πόροι

Κτίριο, χώροι,
εξοπλισμός, οικονομικοί πόροι.

Προγράμματα
σπουδών

Εκπαιδευτικοί

Αναλυτικό πρόγραμμα,
βιβλία δασκάλου, οδηγίες,
επικουρικά προγράμματα.

Διδάσκοντες.

Διαδικασίες

Διοίκηση

Συντονισμός σχολικής ζωής.
Διαμόρφωση
σχολικού προγράμματος
Αξιοποίηση μέσων – πόρων

Κλίμα-Σχέσεις

Διδακτική
Μαθησιακή

Εκπαιδευτικών,
εκπαιδευτικών -μαθητών,
μαθητών μεταξύ τους,
σχολείου -οικογένειας

Ποιότητα διδασκαλίας.
Ποιότητα μάθησης.
Λειτουργία αξιολόγησης.

σχολείου

Αποτελέσματα

Επιτεύγματα
Φοίτηση
Διαρροή μαθητών
Επίδοση
Πρόοδος μαθητών
Ατομική ανάπτυξη
Κοινωνική ανάπτυξη

Σχήμα 1. Παράμετροι σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης
εκπαιδευτικού έργου

6. Διεθνείς τάσεις στην εκπαιδευτική αξιολόγηση
Σύμφωνα με συγκριτική μελέτη του ΟΟΣΑ για την εκπαιδευτική αξιολόγηση (OECD 2013)
που: συγκρίνει την εμπειρία 28 χωρών του ΟΟΣΑ σε πολιτικές/πρακτικές αξιολόγησης,
αναλύει τα προτερήματα και μειονεκτήματα των διαφορετικών προσεγγίσεων και δίνει
κατευθύνσεις για τις πολιτικές σχετικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση, τα κοινά σημεία
στις διεθνείς πρακτικές εκπ/κής αξιολόγησης είναι:
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διεύρυνση της χρήσης της αξιολόγησης, δημιουργία ειδικών φορέων για εποπτεία
του συστήματος της αξιολόγησης, διεύρυνση και διαφοροποίηση της αξιολόγησης,
εισαγωγή εκπ/κής μέτρησης και ανάπτυξης δεικτών, εισαγωγή σταθμισμένων εθνικών
αξιολογήσεων, χρήση αποτελεσμάτων αξιολόγησης σε διαφορετικούς σκοπούς,
αυξανόμενη έμφαση στη λογοδοσία, εμπιστοσύνη στα εκπαιδευτικά πρότυπα,
διεθνοποίηση αξιολόγησης, βελτιώσεις στην τεχνολογία πληροφορικής.
Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση πολιτικών εκπ/κής αξιολόγησης:
μεγαλύτερη αυτονομία των σχολείων, σημαντικός ρόλος των μηχανισμών τύπου αγοράς,
εμφάνιση της Νέας Δημόσιας Διαχείρισης, ολοένα μεγαλύτερη σημασία που αποδίδεται
στην εκπαίδευση παγκοσμίως, συνεχώς μεγαλύτερη απαίτηση για αποτελεσματική
χρήση των δημόσιων πόρων, μετατόπιση από την ποσότητα στην «ποιότητα σε όλα»,
προσδοκίες από τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, υψηλότερο μορφωτικό
επίπεδο γονέων, πιο σύγχρονα συστήματα για πιστοποίηση μάθησης και αναγνώριση
δεξιοτήτων, έμφαση για λήψη αποφάσεων με βάση στοιχεία (evidence-based policy),
τεχνολογικά επιτεύγματα, ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα για την εκπαίδευση, τα ΜΜΕ.
Κατευθύνσεις διαμόρφωσης εθνικών εκπ/κών πολιτικών αξιολόγησης μαθητή:
Δεν υπάρχει μοναδικό ή διεθνές μοντέλο καλής πρακτικής αξιολόγησης μαθητή. Η
ανάπτυξη οποιασδήποτε πρακτικής αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη
συγκεκριμένη κουλτούρα της χώρας και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού της
συστήματος. Η κάθε χώρα πρέπει να θέσει τις δικές της προτεραιότητες σε σχέση με
τις πολιτικές αξιολόγησης του μαθητή. Ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις
επιπτώσεις μιας εκπ/κής πολιτικής ή μιας πρακτικής στην αξιολόγηση του μαθητή.
Ως προς τη διακυβέρνηση:
Η καθιέρωση ενός συνεκτικού πλαισίου αξιολόγησης του μαθητή. Η ανάπτυξη σαφών
στόχων και μαθησιακής προόδου που θα κατευθύνουν την αξιολόγηση του μαθητή.
Η εξασφάλιση ισορροπίας διαμορφωτικής - συνολικής αξιολόγησης του μαθητή.
Καθιέρωση μέτρων προστασίας από υπερβολική χρήση της τυποποιημένης αξιολόγησης.
Διανομή αρμοδιοτήτων για τη διακυβέρνηση και την εφαρμογή της αξιολόγησης. Η
χρήση διαφορετικών ειδών αξιολόγησης για ολοκληρωμένη εικόνα της επίδοσης του
μαθητή.
Ως προς τις Διαδικασίες:
Υποστήριξη για αποτελεσματική διαδικασία διαμορφωτικής αξιολόγησης. Διευκρίνιση
των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της επίδοσης σύμφωνα με
εθνικούς στόχους. Διασφάλιση της συνοχής της αξιολόγησης και βαθμολόγησης μεταξύ
σχολείων. Προώθηση μορφών αξιολόγησης που να αξιολογούν τις βασικές δεξιότητες.
Χρήση καινοτόμων μεθόδων αξιολόγησης από συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς τομείς (π.χ.
επαγγελματική εκπαίδευση, ειδική αγωγή, διαπολιτισμική αγωγή). Χρήση της δυνατότητας
των ΤΠΕ να αναπτύξουν σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης. Διασφάλιση ότι η αξιολόγηση
των μαθητών είναι συμπεριληπτική και ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες όλων των
μαθητών.
Ως προς την ικανότητα για αξιολόγηση του μαθητή:
Οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν ικανότητες αξιολόγησης ώστε να μπορούν να αξιολογούν
την επίδοσή τους στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν τον
πυρήνα της αξιολόγησης του μαθητή, αλλά πρέπει να τους δοθούν ευκαιρίες επαγγελματικής
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ανάπτυξης για να αναπτύξουν ικανότητες αποτίμησης της απόδοσης του μαθητή.
Οι φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής μαζί με τους πανεπιστημιακούς να
προσδιορίσουν τους τομείς προτεραιότητας όσον αφορά την αξιολόγηση μαθητή
και να τους συμπεριλάβουν στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων μπορεί να συμβάλλει στον προσδιορισμό
των τομέων της αξιολόγησης του μαθητή στους οποίους οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
αναπτύξουν περισσότερες δεξιότητες.
Τέλος ως προς την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης: Να είναι
ενημερωτικό το πλαίσιο αξιολόγησης, παράγοντας υψηλής ποιότητας πληροφορίες που
να μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς, γονείς, εκπ/κά στελέχη κ.ά.

7. Ο σχολικός σύμβουλος, η αξιολόγηση και η επιστημονική
καθοδήγηση
Με το Ν.2525/97 έχουμε ρύθμιση του θέματος της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Άρθρο 8, Ν.2525/97 παρ.1: Ως αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης νοείται, η διαδικασία αποτίμησης
της ποιότητας της παρεχόμενης Εκπ/σης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών
και των στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Πρόσφατα
με το Ν.2986/13-2-2002 έχουμε, επιπλέον ρύθμιση του θέματος της αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Υπάρχει έντονη διαφωνία μεταξύ
των συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών και του ΥΠΑΙΘ, με αποτέλεσμα
η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών να παραμένει ως σήμερα ανενεργή και μόνο στα
χαρτιά. Σχετική επιχειρηματολογία έχει αναπτυχθεί, υπέρ και κατά της αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού (Δημητρόπουλος 1998).
Η πλέον ενδεικνυόμενη, συμβιβαστική λύση είναι η αξιολόγηση της διδασκαλίας
και όχι του διδάσκοντα, η έμφαση στον τρόπο άσκησης της εποπτείας και όχι στον
εποπτεύοντα. Η υπέρβαση της σύγκρουσης μεταξύ της παροχής βοήθειας από μέρους
του εποπτεύοντος στο διδάσκοντα και του ταυτόχρονου αξιολογικού του ρόλου είναι
δυνατή με τη διαγνωστική αξιολόγηση. Με τον όρο αυτό εννοούμε:
α) την ανάλυση της μεθόδευσης της προσφοράς της ύλης του συγκεκριμένου
γνωστικού αντικειμένου,
β) τη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των σκοπών και στόχων της διδασκαλίας
κατά τη μαθησιακή διαδικασία,
γ) τη διακρίβωση του επιπέδου της σχεσιοδυναμικής διδάσκοντος και διδασκομένων.
Βασικός στόχος της διαγνωστικής αξιολόγησης είναι η επισήμανση των θετικών και
αρνητικών στοιχείων της όλης άσκησης του διδακτικού έργου, με σκοπό την ενίσχυση
των πρώτων και τη μείωση ή απάλειψη των δεύτερων. Ο Σχολικός Σύμβουλος (Σ.Σ.)
λειτουργεί ως εξειδικευμένος «παθολόγος» της Εκπαίδευσης, που με βάση τα δεδομένα
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της διάγνωσης παρέχει τις «θεραπευτικές» του συμβουλές για την αντιμετώπιση
ασθενών σημείων κατά την εφαρμογή του Α.Π. και της διδακτικής πράξης. Σύμφωνα με
το Ν.2525/97: «Όταν ο Σ.Σ. διαπιστώνει ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν αδυναμία
στην άσκηση εκπαιδευτικού έργου, παράλληλα με τη σύνταξη της υπηρεσιακής
έκθεσης, προτείνει να εφαρμοστεί πρόγραμμα επιμόρφωσης, αναλυτικά σε κάθε
έναν από αυτούς». Θα συνοδεύεται η εφαρμογή αξιολόγησης λοιπόν, από λειτουργία
κατάλληλων κέντρων επιμόρφωσης για την εξάλειψη των διαπιστωμένων αδυναμιών
κάποιων εκπαιδευτικών;
Η διαγνωστική αξιολόγηση φυσιολογικά δεν περατούται ποτέ και ο ρόλος του
εποπτεύοντος Σ.Σ. έχει ως απώτερο στόχο την καλλιέργεια στο διδάσκοντα της
ικανότητας απόκτησης από μέρους του της ευχέρειας για διάγνωση των προσωπικών
του επιδόσεων και αδυναμιών. Έτσι θα είναι σε θέση να αυτοαξιολογείται και να
βελτιώνεται. Η εξέλιξη του εκπαιδευτικού (Fullan & Hargreaves 1995) δε σημαίνει
απλώς αλλαγή της συμπεριφοράς του, αλλά αλλαγή και της προσωπικότητάς του. Η
συμπεριφορά και οι πεποιθήσεις συνδέονται στενά. Αναγνωρίζοντας ότι η εξέλιξη του
εκπαιδευτικού είναι και διαδικασία προσωπικής εξέλιξης, κάνουμε ένα βήμα προς τα
εμπρός στις προσπάθειές μας για βελτίωση.
Κλειδί είναι η επαγγελματική ευσυνειδησία και το φιλότιμο του καθενός. Αν πούμε
στους μαθητές να αυτοαξιολογηθούν οι καλοί και φιλότιμοι διστάζουν να βάλουν άριστα
στον εαυτό τους. Όχι επανάπαυση, αλλά διαρκής προσωπική αναζήτηση, επιμόρφωση και
ενημέρωση για τις εξελίξεις του Εκπαιδευτικού γίγνεσθαι (είτε θεσμικά απ’ την πολιτεία
είτε κατά μόνας με δική μας πρωτοβουλία). Αυτό θα οδηγήσει στην αυτογνωσία, στην
ενίσχυση της επαγγελματικής αυτοπεποίθησης και του επιστημονικού κύρους μας (αν
πατάμε γερά στα πόδια μας αυτό περνά και στον κοινωνικό μας περίγυρο, σε μαθητές
και γονείς).
Οι εκπαιδευτικοί οποιασδήποτε ειδικότητας πρέπει να γνωρίζουν τις νέες εξελίξεις
στην ειδικότητά τους (Miller 2002). Οι ίδιοι οι Σ.Σ. όχι μόνο δεν τα γνωρίζουν όλα,
αλλά και έχουν ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης για τις επιστημονικές εξελίξεις για να
επιμορφώσουν με τη σειρά τους, τους εκπ/κούς. Οι ενσυνείδητοι εκπαιδευτικοί που
ενδιαφέρονται για τη συνεχή τους αυτοβελτίωση, θα βρουν στο θεσμό του Σ.Σ. ένα
γνήσιο συμπαραστάτη, που θα τους συμβουλέψει, θα διαγνώσει τις αδυναμίες τους,
θα τους βοηθήσει στην προσπάθειά τους να λύσουν τις δυσκολίες τους, θα ενθαρρύνει
τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες τους και πάνω απ’ όλα θα τους σταθεί ανθρώπινα ως
συνάδελφος, ώστε να προσαρμοστούν ομαλά στα νέα καθήκοντά τους, να αποκτήσουν
υψηλό αυτοσυναίσθημα και να καλυτερεύσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους, μέσα κι έξω
από το σχολείο. Ο Σ.Σ. δεν είναι και δεν πρέπει να είναι «μπαμπούλας», είναι συνάδελφος
και συνεργάτης και ο θεσμός καταξιώνεται καθημερινά, όχι στα γραφειοκρατικά
γρανάζια, αλλά στα σχολεία δίπλα στους μάχιμους εκπαιδευτικούς. Είτε μέσ’ απ’ τα ΠΕΚ
είτε με ημερίδες-σεμινάρια ή ενδοσχολικές επιμορφώσεις, ο Σ.Σ. επιμορφώνει τους
εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς του για τις νέες εξελίξεις της επιστήμης τους.
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Περίληψη
Αφορμή για την παρούσα εργασία ήταν η ενασχόλησή μας με τη διδασκαλία σε διάφορα
σχολεία και εκπαιδευτήρια που παρέχουν κάποιου τύπου επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση: Τεχνικά-Επαγγελματικά Λύκεια, Τεχνικές σχολές, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ,
κατάρτιση μέσα στην επιχείρηση, ΚΕΚ, κ.ά. Άλλα από αυτά τα εκπαιδευτήρια θεωρούνται
ότι προσφέρουν Εκπαίδευση και άλλα χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική τους διαδικασία
ως Κατάρτιση.
Διδάσκοντας παρόμοια μαθήματα στους εκπαιδευτικούς αυτούς οργανισμούς,
παρατηρήσαμε πως δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές σε ότι αφορά στο περιεχόμενο
και στις μεθόδους της διδασκαλίας, τουλάχιστον τέτοιες που να δικαιολογούν και να
οριοθετούν μια σαφή διάκριση ανάμεσα στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Παρ’ όλα
αυτά, στον καθημερινό λόγο οι δύο όροι Εκπαίδευση και Κατάρτιση χρησιμοποιούνται
ευρέως για να χαρακτηρίσουν τόσο διακριτές διαδικασίες, όσο και διακριτά εκπαιδευτικά
ιδρύματα και σχολικές μονάδες.
Διαπιστώσαμε ακόμη ότι οι δύο όροι χρησιμοποιούνται με διαφορετική σημασία και
περιεχόμενο από άτομο σε άτομο, χωρίς δηλαδή να υπάρχει μια καθολική συμφωνία για
τη χρήση και το εννοιολογικό τους περιεχόμενο.
Θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια να προσδιορίσουμε αυτό το δίπολο, φωτίζοντας
περισσότερο ορισμένες πλευρές του. Σε πρώτο επίπεδο θα αναφερθούμε στους όρους
Εκπαίδευση και Κατάρτιση γενικά, και σε δεύτερο επίπεδο θα ασχοληθούμε με τους
ίδιους όρους όπως χρησιμοποιούνται στις σχολές που χαρακτηρίζονται ως τεχνικές επαγγελματικές.

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, κατάρτιση, ΕΠΑ.Λ, επαγγελματική εκπαίδευση

Εισαγωγή
Σε ότι αφορά στην εκπαίδευση, ευρήματα διεθνών συγκριτικών ερευνών καταδεικνύουν
ότι η στενή διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις της αγοράς
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εργασίας και της οικονομίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα σύστημα
επαγγελματικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας που θα διευκολύνει τη μετάβαση από
το σχολείο στην ενεργό ζωή (Ιωαννίδου & Σταύρου, 2013). Στη χώρα μας, η έρευνα για
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ανεπαρκής. Δεν υπάρχει ένα εθνικό
δίκτυο θεσμοθετημένων ερευνητικών κέντρων το οποίο να μελετά διαφορετικές πτυχές
του συστήματος, να υποστηρίζει τη καινοτομία και τη συνεχή βελτίωση του (CEDEFOP,
2011). Επιπλέον στην Ελλάδα, οι περισσότερες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί
στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι αποσπασματικές και
εντάσσονται στις υποχρεώσεις (παραδοτέα) κοινοτικών προγραμμάτων. Αυτό έχει ως
συνέπεια να αξιοποιούνται από ελάχιστα έως καθόλου από τις αρμόδιες αρχές, αφού δεν
εντάσσονται σε ένα μόνιμο μηχανισμό έρευνας, παρακολούθησης και μελέτης του τοπίου
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ανεπαρκής και αποσπασματική
επιστημονική υποστήριξη επηρεάζει και την πορεία οποιασδήποτε προσπάθειας
μεταρρύθμισης ή μερικής αλλαγής στον τομέα αυτό (Ιωαννίδου & Σταύρου, 2013).
Ακολούθως, θα αναφερθούμε σε ορισμένα χαρακτηριστικά των εννοιών Εκπαίδευση
και Κατάρτιση, έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί όσο το δυνατόν πληρέστερα το εννοιολογικό
τους πλαίσιο.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση διαφέρουν ως προς τον σκοπό
Προφανώς και η Εκπαίδευση (Education) και η Κατάρτιση (Training) είναι διαδικασίες
μάθησης. Η βασική διάκρισή τους σύμφωνα με την εκπαιδευτική βιβλιογραφία αφορά
τον επιδιωκόμενο σκοπό:
• Η Εκπαίδευση προσδιορίζεται γενικά ως διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων
των ατόμων, ως ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων τους και ως διαμόρφωση στάσεων
και αξιών. Αποσκοπεί στη συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας του εκπαιδευόμενου
και στη διευκόλυνση της κοινωνικής του ένταξης.
• Η Κατάρτιση προσδιορίζεται πιο στενά, ως απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων
- ικανοτήτων που θα καταστήσουν ικανό τον καταρτισθέντα να εξασκήσει μια
δραστηριότητα ή ένα επάγγελμα (Moodie, 2002).
Γενικά, μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι η Εκπαίδευση δίνει έμφαση στην ερμηνεία
του κόσμου, στο «γιατί» συμβαίνει κάτι, στη Θεωρία, ενώ η Κατάρτιση δίνει έμφαση
στην εφαρμογή, στο «πως» πραγματοποιείται κάτι, στην Πράξη. Σχετικές θεωρήσεις που
αναφέρονται στον σκοπό της κάθε μιας, θεωρούν την Κατάρτιση ως προετοιμασία για το
επάγγελμα, ενώ την Εκπαίδευση ως προετοιμασία για τη ζωή.
Μία άλλη πιο στενή θεώρηση που έχει τις ρίζες της στο παρελθόν, δεν ανταποκρίνεται
όμως στις σημερινές συνθήκες, διακρίνει την Κατάρτιση ως εκπαιδευτική διαδικασία
που προετοιμάζει άτομα για να εργασθούν σε επαγγέλματα που διευθύνονται από
άλλους και την Εκπαίδευση ως διαδικασία που προετοιμάζει άτομα για να εργασθούν
αυτόνομα (Moodie, 2002).
Η διάκριση γίνεται λιγότερο σαφής στην περίπτωση που αναφέρεται κανείς σε
προγράμματα σπουδών και σχολικές μονάδες που παρέχουν - από το θεσμικό τους
πλαίσιο - εκτός της γενικής παιδείας και επαγγελματικά εφόδια στους μαθητές. Στην
περίπτωση δηλαδή που αναφέρεται κανείς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και
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στην Επαγγελματική Κατάρτιση. Η σωστή επαγγελματική Εκπαίδευση και η σωστή
επαγγελματική Κατάρτιση οφείλουν να προωθούν την αντιληπτική, αναλυτική και
συνθετική ικανότητα του εκπαιδευόμενου ή καταρτιζόμενου. Είναι επομένως το ίδιο
ωφέλιμες και χρήσιμες για τους μαθητές /σπουδαστές, καθώς - στην πράξη - έχουν
παρόμοια μαθησιακά αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop - Centre for the development of vocational training), ο όρος επαγγελματική κατάρτιση αναφέρεται στο «μέρος της επαγγελματικής
εκπαίδευσης που παρέχει τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, με τις
οποίες ολοκληρώνεται η επαγγελματική επάρκεια του εκπαιδευόμενου» (Cedefop,
1996).
Γενικότερα, ως κατάρτιση θεωρείται η εξειδικευμένη μαθησιακή δραστηριότητα
που προετοιμάζει κάποιον να αναλάβει ένα ρόλο ή ένα έργο, συνήθως μέσα σε ένα
επαγγελματικό πλαίσιο (Γούλας, κ.ά., 2013).
Η κατάρτιση ως μαθησιακή διαδικασία διαφέρει τόσο από την εκπαίδευση, όσο
και από την επιμόρφωση. Η τελευταία απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες του
εργατικού δυναμικού και στοχεύει στη παροχή εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων
(εφοδίων) που απαιτούνται από τα συστήματα απασχόλησης και που για μια σειρά από
λόγους δεν κατέστη δυνατό να παρασχεθούν στα άτομα, είτε μέσα από το εκπαιδευτικό
σύστημα, είτε μέσα από το σύστημα της τεχνικής εκπαίδευσης, είτε μέσα από τις ίδιες τις
επιχειρήσεις.
Η επαγγελματική κατάρτιση διακρίνεται σε αρχική και συνεχιζόμενη. Ως αρχική
επαγγελματική κατάρτιση, θεωρείται η μαθησιακή διαδικασία, δια μέσου της οποίας
παρέχονται στα άτομα βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε συγκεκριμένες
ειδικότητες ή εξειδικεύσεις, που αποσκοπούν στην ένταξη στην αγορά εργασίας και στην
επαγγελματική κινητικότητα και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ,
2004). Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση θεωρείται η μαθησιακή διαδικασία, δια
μέσου της οποίας στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, παρέχονται στα άτομα γνώσεις
και δεξιότητες που συμπληρώνουν, βελτιώνουν και αναβαθμίζουν αυτές που έχουν
αποκτηθεί από το εκπαιδευτικό σύστημα, την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, την
επαγγελματική εμπειρία ή και από άλλες μη τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης, με
σκοπό την ένταξη ή επανένταξη των ατόμων στην απασχόληση, την επαγγελματική
εξέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη (Παπαηλίας, κ.ά., 1997).
Από μια άλλη σκοπιά, η επαγγελματική κατάρτιση είναι τομέας του πεδίου της
εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 2002). Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης είναι προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οι βασικοί στόχοι των οποίων
συνδέονται με την επαγγελματική σφαίρα και τις ανάγκες της οικονομίας, δηλαδή
την αναβάθμιση των γνώσεων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την
καταπολέμηση της ανεργίας και την οικονομική και κοινωνική ένταξη των συμμετεχόντων
(Γούλας, κ.ά., 2013).
Τελικά, οι δυο σκοποί εμπλέκονται μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται: Η
επαγγελματική Εκπαίδευση χρησιμοποιεί το πρακτικό επαγγελματικό περιεχόμενο
για να επιτύχει την κατάκτηση και της απαιτούμενης θεωρίας, ώστε αυτή η γνώση να
μπορεί να μεταφερθεί και να εφαρμοστεί στον τόπο εργασίας. Από την άλλη πλευρά, η
επαγγελματική Κατάρτιση έχοντας ως αφετηρία τον καθαρό σκοπό της προετοιμασίας για
ένα επάγγελμα, θέλει τη θεωρητική γνώση ως απαραίτητο συστατικό για τη δημιουργία
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ενός καλύτερου, σκεπτόμενου, πιο αποδοτικού, εργαζόμενου ικανού να αντιμετωπίσει
τα επαγγελματικά καθήκοντα και τις προκλήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας
(Stevenson, 1993).

Εκπαίδευση και Κατάρτιση έχουν διαφορετική ιστορική καταγωγή
Οι διαφορετικές εννοιολογικές αποχρώσεις των δύο όρων έλκουν την καταγωγή τους
από την διαφορετική ιστορική τους διαδρομή.
Οι διαδικασίες Κατάρτισης για διάφορες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής
εμφανίζονται στις πρώτες οργανωμένες ανθρώπινες κοινωνίες, προκειμένου τα μέλη
τους να αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες σχετικές με το κυνήγι, την καλλιέργεια της
γης, την προετοιμασία της τροφής, την κατασκευή σκευών, την οικοδομική, κλπ. Οι
δεξιότητες αυτές πραγματοποιούνταν αρχικά στο πλαίσιο της οικογένειας. Αργότερα,
με την αύξηση του καταμερισμού της εργασίας, δημιουργήθηκαν οι συντεχνίες, όπου ο
μαθητευόμενος φούρναρης, κτίστης, υφαντουργός, κλπ., εκπαιδευόταν μαθητεύοντας
δίπλα στον μάστορα για να αποκτήσει τις ικανότητες για τη συγκεκριμένη τέχνη. Αυτή
ήταν η διαδικασία μάθησης για τα κατώτερα και μεσαία στρώματα της κοινωνίας, μέχρι
την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, όπου και δημιουργήθηκαν τα δημόσια
σχολεία που απευθύνονταν σε όλο τον πληθυσμό. Η κατάρτιση αυτή, με τη μορφή της
μαθητείας, επιζεί μέχρι τις μέρες μας σε ορισμένα παραδοσιακά επαγγέλματα και στις μη
ανεπτυγμένες οικονομίες.
Η Εκπαίδευση εκτιμάται πως έχει τις ρίζες της στους αρχαίους Έλληνες. Αναπτύχθηκε
παράλληλα με τον διαχωρισμό της πνευματικής από την χειρωνακτική εργασία. Η αρχαία
κοινωνία αποτελείτο από ελεύθερους πολίτες και δούλους. Διαχωριζόταν δηλαδή
πρακτικά σε αυτούς που είχαν λάβει εκπαίδευση και σε αυτούς που απλά εργάζονταν.
Σε όλες τις κοινωνικές δομές που ακολούθησαν, η Εκπαίδευση, δηλαδή η εκμάθηση
των ανώτερων πνευματικών δημιουργημάτων του γραπτού λόγου, των μαθηματικών,
των καλών τεχνών, της φιλοσοφίας, κλπ. απευθυνόταν στα άτομα της εκάστοτε
ανώτερης τάξης που είχε την πολιτική και θρησκευτική εξουσία (Αριστοτέλης, 1989).
Η Εκπαίδευση αυτή πήρε την πρώτη τυπική της μορφή στα μεσαιωνικά πανεπιστήμια
του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Από τον 18ο αιώνα και μετά, η Εκπαίδευση
έπαψε να είναι αποκλειστικό προνόμιο της άρχουσας τάξης και άρχισε να γενικεύεται,
περιλαμβάνοντας σταδιακά και τα άλλα στρώματα της κοινωνίας.
Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από την εποχή του Λούθηρου και συνεχίστηκαν με
παιδαγωγούς όπως ο Comenius, o Pestalozzi, o Dewey, κ.ά. (Τριαντάρη, 2012), με την
εισαγωγή χειρωνακτικών - πρακτικών δραστηριοτήτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα,
η διάκριση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διατηρείται και στις μέρες μας, αποτυπώνοντας
τις ιδεολογικές της καταβολές και τα σχετικά στερεότυπα.
Στην ιεράρχηση των θέσεων εργασίας, όσον αφορά το κοινωνικό status και τις
οικονομικές απολαβές, αντιστοιχεί μια ιεράρχηση που αρχίζει με την καθαρή Εκπαίδευση
(π.χ. για τους καθηγητές Πανεπιστημίου) και για να καταλήξει στη στοιχειώδη Κατάρτιση
(π.χ. για τους ανειδίκευτους εργάτες της οικοδομής). Στην κοινή αντίληψη δηλαδή,
Εκπαίδευση και Κατάρτιση θεωρούνται πως βρίσκονται μεταξύ τους σε μια ιεραρχική
σχέση, ως μια αντανάκλαση του δίπολου Θεωρίας / Πράξης, όπου φυσικά την
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πρωτοκαθεδρία έχει η Θεωρία. Έτσι, η Εκπαίδευση θεωρείται πιο «ευγενής» λειτουργία,
ενώ η Κατάρτιση μια πιο «ταπεινή» δραστηριότητα. Ακόμη, θεωρείται ότι η Εκπαίδευση
είναι «δύσκολη», απαιτεί υψηλές πνευματικές ικανότητες που δεν τις κατέχουν όλα
τα άτομα, ενώ η Κατάρτιση είναι «εύκολη» και όλοι μπορούν να καταρτιστούν. Κατά
συνέπεια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν εκπαίδευση έχουν υψηλότερο
κύρος από τα ιδρύματα που προσφέρουν Κατάρτιση, κ. ο. κ.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση διαφέρουν ως προς το περιεχόμενο
των διδασκόμενων αντικειμένων
Ας εξετάσουμε όμως τα χαρακτηριστικά της κάθε μιας μαθησιακής διαδικασίας. Ως απόρροια
της διαφορετικής προέλευσης τους, η Εκπαίδευση και η Κατάρτιση διαφέρουν γενικά ως
προς το περιεχόμενο των διδασκόμενων αντικειμένων. Τα μαθήματα που απαρτίζουν την
Εκπαίδευση, λόγω της ακαδημαϊκής καταγωγής της από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα,
έχουν συνήθως τίτλο και περιεχόμενο αντίστοιχο με τα μαθήματα των πανεπιστημίων.
Στην ουσία πρόκειται για απλοποιημένη εκδοχή των βασικών επιστημονικών κλάδων, των
Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας, της Οικονομίας,
κλπ., που καλλιεργούνται στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προσαρμοσμένων στο
γνωστικό επίπεδο των μαθητών ανάλογα με την ηλικία τους (ΥΠΑΙΘ, 2013). Κύριο μέλημα
της Εκπαίδευσης είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών, νόμων και φαινομένων που
διέπουν κάθε επιστημονικό κλάδο μέσω των οποίων ο μαθητής θα αποκτήσει τα εργαλεία
ερμηνείας του κόσμου.
Αντίθετα, τα προγράμματα Κατάρτισης επικεντρώνονται στην πράξη. Οι διδασκόμενες
ενότητες έχουν άμεση αναφορά στις πρακτικές δεξιότητες που επιτυγχάνονται μετά την
ολοκλήρωση της κατάρτισης. Καταρτίζεται κάποιος για να γίνει υδραυλικός, ξυλουργός,
ή ηλεκτροτεχνίτης. Επισημαίνεται πως στις διαδικασίες κατάρτισης δεν περιλαμβάνονται
μόνον χειρωνακτικές δραστηριότητες, αλλά και πνευματικές, όπως η χρήση των Η/Υ, η
Λογιστική, η τεχνική των πωλήσεων, κλπ.
Η διάκριση των μαθημάτων σε μαθήματα Εκπαίδευσης και μαθήματα Κατάρτισης είναι
εμφανής αν παρατηρήσει κανείς τα Πρόγραμμα σπουδών μιας επαγγελματικής σχολής:
Υπάρχουν μαθήματα Γενικής Παιδείας όπως τα Μαθηματικά, η Ελληνική Γλώσσα, η Φυσική
και βασικά μαθήματα εφαρμοσμένων επιστημών με τίτλους όπως Στοιχεία Μηχανικής
και Αντοχή Υλικών, Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας, Ιστορία της Τέχνης, Αρχές
Ηλεκτρονικής, Ηλεκτροτεχνία, Θερμοδυναμική, κ. ά., τα οποία θεωρούνται εν γένει ότι
ανήκουν στην Εκπαίδευση. Άλλα μαθήματα με τίτλους όπως Εργαστήριο Μηχανολογικών
Κατασκευών, Ηλεκτρικό σύστημα αυτοκινήτου, Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις,
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες, Εφαρμογές πολυμέσων, Εργασίες σύγχρονου Γραφείου
(ΥΠΑΙΘ, 2007) κλπ., παραπέμπουν στην Κατάρτιση. Σε μια γενικευμένη προσέγγιση,
τα μαθήματα Εκπαίδευσης στα προγράμματα σπουδών είναι όσα χαρακτηρίζονται ως
θεωρητικά, ενώ τα μαθήματα Κατάρτισης είναι όσα χαρακτηρίζονται ως εργαστηριακά, είτε
ως μικτά με έμφαση στο εργαστηριακό τους μέρος.
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Από την άλλη πλευρά, διαδικασίες Εκπαίδευσης μπορούν να αναζητηθούν και μέσα
στο περιεχόμενο των επαγγελματικών μαθημάτων του σχολικού Προγράμματος τα
οποία θεωρούνται γενικά ως μαθήματα Κατάρτισης. Π.χ. ένα μάθημα για τις Μηχανές
Εσωτερικής Καύσης μπορεί να περιλαμβάνει εισαγωγικές ενότητες σχετικές με
βασικές αρχές της Θερμοδυναμικής (που θεωρούνται Εκπαίδευση) και στη συνέχεια να
πραγματεύεται τα πρακτικά - κατασκευαστικά θέματα των μηχανών που ανήκουν στην
Κατάρτιση.
Κάποια (λιγότερα) στοιχεία Κατάρτισης μπορεί να βρει κανείς και στα θεωρητικά
μαθήματα γενικής παιδείας. Η εφαρμογή αλγορίθμων για τις 4 πράξεις στα Μαθηματικά,
η καλλιγραφία, η χρήση του Η/Υ, η σχεδίαση από το μαθητή ενός χάρτη για το μάθημα
της Γεωγραφίας, και άλλα ανάλογα, μπορούν να θεωρηθούν διαδικασίες Κατάρτισης.
Μια άλλη χαρακτηριστική διάκριση της Εκπαίδευσης από την Κατάρτιση αφορά τη
χρονική απαξίωση. Το περιεχόμενο των μαθημάτων που θεωρούνται ως Εκπαίδευση,
παραμένει εν πολλοίς αναλλοίωτο με την πάροδο του χρόνου. Οι αλλαγές έχουν να κάνουν
κυρίως με την επιλογή της ύλης από το αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, ώστε αυτή να
ανταποκρίνεται στις τρέχουσες κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής. Δηλαδή, αν
στην Ιστορία ή στην Λογοτεχνία θα δοθεί έμφαση σε αυτή ή στην άλλη ιστορική περίοδο,
αν στα Μαθηματικά θα δοθεί έμφαση στην Ευκλείδεια ή στην Αναλυτική Γεωμετρία, αν
θα συρρικνωθεί η Χημεία προς όφελος της Βιολογίας, κ. ο. κ. Οι βασικές όμως αρχές
και νόμοι των διαφόρων επιστημονικών κλάδων δεν αλλάζουν, όπως θα διαπιστώσει
κανείς εξετάζοντας διδακτικά βιβλία που απέχουν μεταξύ τους δεκαετίες. Τα μαθησιακά
αποτελέσματα που αποκτώνται είναι μόνιμα, η χρησιμότητά τους διαρκεί για μια ζωή.
Αντίθετα, τα προγράμματα κατάρτισης έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. H
εκμάθηση ενός λογισμικού, του χειρισμού μιας συσκευής ελέγχου και μετρήσεων, μιας
παραγωγικής διαδικασίας, μιας τεχνικής εκτυπώσεων, κ.ά., μπορεί να μην έχει καμιά
χρησιμότητα μετά από λίγα χρόνια, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με όλο και πιο
γρήγορους ρυθμούς, απαξιώνοντας πολλές φορές παραδοσιακές δεξιότητες που είχαν
αποκτηθεί από τους εργαζόμενους με μεγάλη δαπάνη κόπου και χρόνου. Γι’ αυτό το λόγο
άλλωστε, τα προγράμματα της δια βίου μάθησης ασχολούνται κυρίως με την κατάρτιση
και την επανακατάρτιση των εργαζομένων προκειμένου αυτοί να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις νέων επαγγελμάτων και νέων δεξιοτήτων - ικανοτήτων και όχι με την σε
βάθος εκπαίδευσή τους σε επιστημονικές αρχές και νόμους (Fortino, 2012).

Εκπαίδευση και Κατάρτιση διαφέρουν ως προς τη διδακτική
μεθοδολογία
Η Κατάρτιση είναι μια «κλειστή» διαδικασία. Πραγματοποιείται συνήθως με
στοχευμένα σεμινάρια, εξειδικευμένα τεχνικά εγχειρίδια, πρακτικές ασκήσεις και με τη
μέθοδο της μαθητείας. Χρησιμοποιείται πολύ η κατευθυνόμενη διδασκαλία με διαδοχικά
βήματα, η απομνημόνευση, καθώς και η επαγωγική μέθοδος όταν πρόκειται για την
εκμάθηση αφηρημένων εννοιών. Συχνά το ζητούμενο δεν είναι να κατανοήσει ο μαθητής
σε βάθος μια διαδικασία, αλλά να μάθει να την εκτελεί σωστά.
Βασική μεθοδολογική αρχή της είναι ότι ο μαθητής μαθαίνει καλύτερα «κάνοντας»
ο ίδιος πράγματα, δηλαδή η βιωματική μάθηση μέσω των εμπειριών. Παρ’ όλο που ο
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μαθητής ενθαρρύνεται να αναπτύξει ανεξάρτητο τρόπο σκέψης, η συνήθης πρακτική
δείχνει πως η Κατάρτιση δεν έχει στις άμεσες προτεραιότητές της την εφαρμογή
διδακτικών καινοτομιών προς αυτή την κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό των προγραμμάτων
κατάρτισης είναι πως σχεδιάζονται έτσι, ώστε να έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια
(συνήθως μικρή) και σαφώς καθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα που μπορούν
εύκολα να ελεγχθούν. Η Κατάρτιση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί πλήρως με το τέλος
του συγκεκριμένου προγράμματος.
Η Εκπαίδευση είναι μια πιο «ανοικτή» διαδικασία. Οφείλει να ενθαρρύνει την
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και να χρησιμοποιεί ποικίλες διδακτικές μεθόδους που
ενθαρρύνουν την αμφισβήτηση και τον αναστοχασμό. Στοχεύει στο να καταστήσει
τους μαθητές ικανούς για αυτόνομη δράση, να τους ανοίξει το οπτικό πεδίο ώστε να
αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους θεώρησης και χειρισμού των πραγμάτων, να τους
αναπτύξει ολόπλευρα. Σε μια ουσιαστική και σε βάθος Εκπαίδευση, δεν υπάρχουν
σωστές ή λάθος απαντήσεις. Συχνά αντί για εγχειρίδια χρησιμοποιούνται πηγές ή/και
σχολικά βιβλία που δείχνουν στους μαθητές τις προεκτάσεις των διαφόρων μαθημάτων
και τους ωθούν σε περαιτέρω μελέτη. Πράγμα φυσικό, αφού τα διδακτικά αντικείμενα με
τα οποία συνήθως ασχολείται η Εκπαίδευση, αρχίζουν από το Δημοτικό και συνεχίζονται
μέχρι και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συχνά με το ίδιο όνομα.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση έχουν συμπληρωματικότητα
Σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα μια «ποσότητα» Εκπαίδευσης προηγείται χρονικά της
όποιας Κατάρτισης. Συνήθως η υποχρεωτική εκπαίδευση (στη χώρα μας αποτελείται
από το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο) περιλαμβάνει προγράμματα που
θεωρούνται ως Εκπαίδευση. Στη συνέχεια υπάρχουν εναλλακτικά προγράμματα που
μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως Εκπαίδευση, είτε ως Κατάρτιση, είτε ως μικτά, τα
οποία εκτείνονται στα επόμενα έτη σπουδών και συνεχίζονται με τη δια βίου μάθηση σε
όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου.
Όσο πιο ψηλά στην κοινωνική ιεραρχία είναι μια θέση εργασίας, όσον αφορά την
επαγγελματική ευθύνη και αυτονομία, τόσο υψηλότερη θεωρείται η Εκπαίδευση που
πρέπει να αποκτηθεί για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου παρατηρούνται επικαλύψεις μεταξύ Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης. Για παράδειγμα, ένα μεσαίο στέλεχος (ένας εργοδηγός) μιας βιομηχανίας
στην Γερμανία, ο οποίος έχει φοιτήσει στις Σχολές του δυϊκού συστήματος μαθητείας
της χώρας του, έχει καθήκοντα που απαιτούν μεγάλη υπευθυνότητα και ικανότητα
αυτόνομης δράσης για τον σχεδιασμό και προγραμματισμό διαφόρων εργασιών. Σε
βιομηχανίες που είναι εγκατεστημένες σε άλλες χώρες, π.χ. στη Γαλλία ή την Ελλάδα, οι
οποίες έχουν τον ίδιο εξοπλισμό και παρόμοια παραγωγική διαδικασία, τα ίδια καθήκοντα
ανατίθενται σε άτομα που έχουν αποφοιτήσει από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και έχουν λάβει σαφώς περισσότερη Εκπαίδευση, αλλά λιγότερη πρακτική Κατάρτιση,
σε σχέση με τους Γερμανούς συναδέλφους τους (Σταύρου, 1983). Οι διαφορές αυτές
οφείλονται σε κοινωνικούς, οικονομικούς και ιστορικούς λόγους, καθώς και στην
ποιότητα των προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Δείχνουν όμως ότι υπάρχει
και δυνατότητα υποκατάστασης μεταξύ των δύο, ιδίως όταν πρόκειται για την απόκτηση
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μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία μπορούν να επιτευχθούν είτε με μακρόχρονη
εργασιακή εμπειρία στην επιχείρηση, είτε εναλλακτικά με παρακολούθηση εκπαιδευτικού
σχολικού προγράμματος.
Κοινή διαπίστωση εξ άλλου είναι ότι αν υπάρχει το απαιτούμενο επίπεδο
Εκπαίδευσης (γενικής ή προ-επαγγελματικής), το χρονικό διάστημα της Κατάρτισης
για μια συγκεκριμένη εργασία περιορίζεται σημαντικά. Μειώνεται δηλαδή ο χρόνος
που χρειάζεται ο νεοπροσλαμβανόμενος εργαζόμενος για να αναπτύξει τις αναγκαίες
ικανότητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Θεωρείται δηλαδή - γενικά - πως έχει
ανώτερη αντιληπτική ικανότητα και ικανότητα γρήγορης προσαρμογής στις απαιτήσεις
της θέσης εργασίας, καθώς μπορεί να διακρίνει καλύτερα τις «αιτίες» των πραγμάτων,
σε σχέση με έναν άλλο εργαζόμενο που διαθέτει «φτωχή» παιδεία.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση διαφέρουν ως προς τους φορείς
παροχής και το θεσμικό πλαίσιο
Η Εκπαίδευση σε όλες τις χώρες παρέχεται κυρίως από το Κράτος και δημόσιους
φορείς όπως τα Λύκεια και τα Πανεπιστήμια. Η παρουσία ιδιωτών είναι μικρή. Αντίθετα
οι φορείς που παρέχουν Κατάρτιση μπορεί να είναι επίσης κρατικοί, υπάρχει όμως
ποικιλία μη κρατικών ή ημικρατικών φορέων που δραστηριοποιείται σε προγράμματα
κατάρτισης: επαγγελματικές ενώσεις, επιχειρήσεις, ιδιωτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές
οργανώσεις, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, κλπ. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ικανότητες
που αποκτώνται με δράσεις κατάρτισης δημιουργούν προστιθέμενες αξίες στην
παραγωγική διαδικασία και εξυπηρετούν επείγουσες και πιεστικές οικονομικές ανάγκες
των επιχειρήσεων και των ατόμων. Επομένως, επηρεάζονται άμεσα από συμφέρονται
εργοδοτών και εργαζομένων, που θέλουν να έχουν λόγο στο σχεδιασμό και την
υλοποίησή τους.
Ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, οι Σχολές που είναι
προσανατολισμένες περισσότερο προς την Κατάρτιση, επιζητούν συνήθως τη συμμετοχή
στα όργανα Διοίκησης και λήψης αποφάσεων εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων και
των επιχειρήσεων που έχουν σχέση με την παραγωγή, ενώ στις Σχολές που παρέχουν
καθαρή Εκπαίδευση η συμμετοχή αυτών των φορέων τις περισσότερες φορές λείπει, ή
αφορά τους γονείς των μαθητών (π.χ. στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση) , είτε μέλη
της ακαδημαϊκής κοινότητας από άλλα ιδρύματα (στα Πανεπιστήμια).
Διαφέρουν επίσης γενικά και ως προς τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών
και τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η Εκπαίδευση
παρέχει Απολυτήρια, Πτυχία και Διπλώματα, κλπ. Οι εκπαιδευτικοί τίτλοι σπουδών
της Εκπαίδευσης προκύπτουν από τον μέσο όρο της βαθμολογίας στα μαθήματα
που παρακολούθησε ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. Πιστοποιούν
το βάθος και το εύρος των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στα διάφορα
επιστημονικά αντικείμενα που απαρτίζουν το πρόγραμμα σπουδών.
Η Κατάρτιση πιστοποιείται με Επαγγελματικά πτυχία, Πιστοποιητικά που βεβαιώνουν
επιτυχία σε τελικές δοκιμασίες, Βεβαιώσεις παρακολούθησης, κλπ. Ενδιαφέρεται για
το τελικό αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρώτιστο μέλημά της είναι να
διαπιστώσει εάν το άτομο που περάτωσε το πρόγραμμα κατάρτισης κατέχει επαρκώς τις
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γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Δεν
ενδιαφέρει η πορεία που ακολούθησε ο σπουδαστής, γι’ αυτό και δίνει ιδιαίτερο
βάρος στις τελικές δοκιμασίες αξιολόγησης που σχεδιάζονται με βάση λεπτομερείς
προδιαγραφές. Πολλά πιστοποιητικά περαίωσης μιας κατάρτισης απλά αναφέρουν ότι
ο σπουδαστής πέρασε επιτυχώς την τελική διαδικασία αξιολόγησης. Π.χ. τα Πτυχία που
χορηγούν τα ΙΕΚ, ή το Δίπλωμα (άδεια) Οδήγησης.

Οι σύγχρονες τάσεις στα προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Σε όλες τις χώρες τα εκπαιδευτικά συστήματα που προσφέρουν Εκπαίδευση και
Κατάρτιση επηρεάζονται έντονα από τις εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία.
Σημειώνονται συνοπτικά οι κυριότερες:
• Το πέρασμα από το Φορντικό μοντέλο μαζικής παραγωγής στην ευέλικτη παραγωγή
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του πελάτη, επιφέρει σημαντικές ανάγκες στα προσόντα
που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι. Σε σχέση με το παρελθόν, όπου αρκούσε να έχουν
τεχνικές δεξιότητες και πειθαρχία, σήμερα χρειάζονται επιπλέον να έχουν σύνθετες
ικανότητες ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να επιλύουν προβλήματα, να έχουν
επικοινωνιακές δεξιότητες, να λειτουργούν και να συνεργάζονται σε ομάδες, κ.ά. (Descy
& Tessaring, 2000).
• Οι ραγδαίες εξελίξεις στην οργάνωση της παραγωγής και στην τεχνολογία καταργούν
ολόκληρα επαγγέλματα και δημιουργούν συνεχώς νέες θέσεις εργασίας που
χρειάζονται εργαζόμενους με νέες γνώσεις και δεξιότητες. Οι εργαζόμενοι της εποχής
μας θα χρειασθεί να αλλάξουν αρκετές φορές στη ζωή τους περιεχόμενο εργασίας
και να επανακαταρτιστούν με βάση τα νέα δεδομένα. Δεν αρκεί η αρχική εκπαίδευση
/κατάρτιση. Οι απόφοιτοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τη δια βίου μάθηση
(Descy & Tessaring, 2000; Keeley, 2007).
• Η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει όλα τα επαγγέλματα καθώς και την καθημερινή
ζωή. Συνεχείς δράσεις κατάρτισης στη χρήση των νέων τεχνολογιών είναι πλέον
συστατικό όλων των προγραμμάτων σπουδών από το δημοτικό μέχρι το Πανεπιστήμιο
και καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος των προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης /
κατάρτισης (OECD, 2010).
• Η παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για την εκμάθηση
ξένων γλωσσών και την κατανόηση άλλων πολιτισμών (OECD, 2010).
Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, τα εκπαιδευτικά συστήματα αναθεωρούν τα
προγράμματα σπουδών, τη διδακτική μεθοδολογία και την οργανωτική τους δομή
προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.
Κυριαρχεί το κίνημα των γενικών ή βασικών δεξιοτήτων (generic skills) σύμφωνα με
το οποίο τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να δώσουν έμφαση στις βασικές δεξιότητες
όπως η ανάγνωση, η γραφή και η αριθμητική με αναφορά στις πρακτικές ανάγκες
της καθημερινής ζωής και σε δεξιότητες συναφείς με τον εντοπισμό και την επίλυση
προβλημάτων, την εργασία σε ομάδες, την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη δημιουργική σκέ127
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ψη, τη χρήση υπολογιστών, την ικανότητα του να μαθαίνει κανείς μόνος του και άλλες
επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες. Αυτές οι ικανότητες θεωρούνται ότι
πρέπει να καλλιεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, καθώς διευκολύνουν την
ομαλή ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και προετοιμάζουν τους σπουδαστές
για τη δια βίου μάθηση. Η τάση αυτή έχει γίνει ευρέως αποδεκτή στην Ε.Ε. και είναι
επίσημη θέση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε.Ε. και άλλων χωρών και διεθνών
οργανισμών (Ε.Ε., 2006).
Διακρίνονται δύο παραλλαγές αυτής της τάσης. Η πρώτη παραλλαγή θεωρεί ότι
η καλλιέργεια των γενικών δεξιοτήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τα
προγράμματα σπουδών κάθε τύπου σχολείου, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο
πλαίσιο. Η δεύτερη διατείνεται ότι οι ικανότητες αυτές πρέπει να συνδέονται με ένα
ευρύ επαγγελματικό πλαίσιο και να αναφέρονται σε βασικά επαγγελματικά προβλήματα
μιας συγκεκριμένης κατηγορίας θέσεων εργασίας και ότι δεν μπορούν να διδάσκονται
ανεξάρτητα. Π.χ., η κοινωνική δεξιότητα της ομαδικής εργασίας δεν είναι μόνο ατομική
ικανότητα αλλά αποκτά νόημα μόνο μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας και
στη συγκεκριμένη ομάδα έργου. Τα πλεονεκτήματα της πρώτης προσέγγισης είναι πως
δεν τυποποιεί τον εργαζόμενο, τον κάνει πιο προσαρμόσιμο για την μελλοντική ρευστή
αγορά εργασίας, στοιχίζει λιγότερο, μειονεκτεί όμως ως προς την εργασιακή ετοιμότητα
και την παραγωγικότητα του απόφοιτου. Πρόκειται στην ουσία για αντανάκλαση της
παραδοσιακής διαίρεσης και διαμάχης στην Ευρώπη μεταξύ των δύο κυρίαρχων
μοντέλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: των δυικών συστημάτων
μαθητείας και των συστημάτων σχολικής ή πολυκλαδικής εκπαίδευσης (Descy & Tessaring, 2000).
Ως προς τη διδακτική μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται, το κυρίαρχο
μοντέλο της εποικοδόμησης της γνώσης, που εφαρμόζεται σε όλες σχεδόν τις χώρες,
εμπλουτίζεται με τεχνικές «πλαισιωμένης» διδασκαλίας και μάθησης, με βάση το
περιβάλλον εφαρμογής των γνώσεων ώστε να συσχετίζεται το περιεχόμενο της
εκπαίδευσης /κατάρτισης με καταστάσεις του πραγματικού κόσμου και να είναι σε θέση
οι σπουδαστές να συνδέουν τη γνώση με τις εφαρμογές της, όταν θα ασκούν στο μέλλον
ένα επάγγελμα (Velde, 2006). Ακόμη και η παραδοσιακή μαθητεία που παλαιότερα
αποσκοπούσε μόνο στην απόκτηση συγκεκριμένων τεχνικών δεξιοτήτων, αλλάζει
χαρακτήρα, παίρνει τη μορφή της «γνωστικής» μαθητείας όπου ο καταρτιζόμενος αποκτά
ικανότητες χειρισμού σύνθετων και απρόβλεπτων καταστάσεων που θα παρουσιαστούν
κατά την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων του (Jossberger et.al, 2010; Eschuk,
2003; UNESCO, 2012).
Με βάση τα προηγούμενα, τα κράτη της Ε.Ε. κάνουν προσπάθειες για τη βελτίωση
της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης & κατάρτισης και εφαρμόζουν διάφορες
στρατηγικές για την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες (UNESCO, 2001). Αναφέρουμε
συνοπτικά μερικές από αυτές τις μεταρρυθμίσεις:
• Σε όσες χώρες επικρατεί το διπλό σύστημα επαγγελματικής / γενικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης παρατηρείται «πλησίασμα» των δύο τύπων σχολείων. Εισάγονται περισσότερα
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μαθήματα γενικής παιδείας και γενικά επαγγελματικά μαθήματα στο επαγγελματικό
σχολείο και περισσότερα μαθήματα τεχνολογικού περιεχομένου στο γενικό σχολείο.
Ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο τύπων σχολείων, η αμοιβαία μεταφορά
πιστωτικών μονάδων και η μεταπήδηση των μαθητών από το ένα σχολείο στο άλλο.
Προβλέπονται κοινές διαδικασίες αξιολόγησης, πιστοποίησης και αναγνώρισης των
παρεχόμενων τίτλων μεταξύ των σχολικών μονάδων της επαγγελματικής και γενικής
εκπαίδευσης, ώστε οι δύο κλάδοι της εκπαίδευσης να καταστούν κατ αρχήν ισότιμοι
(Lauglo & Maclean, 2005; Stevenson, 1993).
• Τα προγράμματα σπουδών των επαγγελματικών σχολών δομούνται ως μια «πυραμίδα»
εξειδίκευσης η οποία στη βάση της περιλαμβάνει μαθήματα ευρέως φάσματος τα οποία
σταδιακά εξειδικεύονται σε μαθήματα ειδικής εφαρμογής (Sorge, 1985).
• Σε αρκετές χώρες ενοποιείται η επαγγελματική και γενική εκπαίδευση σε ένα τύπο
πολυκλαδικού σχολείου στο οποίο οι μαθητές παρακολουθούν κοινό πρόγραμμα
κορμού (Lauglo & Maclean, 2005).
• Προσφέρονται μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών του επαγγελματικού σχολείων που
εκτός από την άμεση επαγγελματική διέξοδο θα τους δώσουν τα εφόδια για συνέχιση
σπουδών σε ανώτερο επίπεδο (Lauglo & Maclean, 2005).
• Σε κάποιες περιπτώσεις επιμηκύνεται η διάρκεια σπουδών της υποχρεωτικής γενικής
εκπαίδευσης ώστε η επαγγελματική κατάρτιση να αρχίζει σε μεγαλύτερη ηλικία (Malamud & Pop-Eleches, 2010).
• Ενθαρρύνεται γενικά η συνεργασία των σχολείων με τον κόσμο της εργασίας (UNESCO, 2012; OECD, 2009).

Η Ελληνική πραγματικότητα
Η απουσία παράδοσης στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, έχει
επισημανθεί σε διάφορες έρευνες (Χασάπης, 1994α & 1994β, Ευστράτογλου, 1997,
Ιακωβίδης, 1998). Ιδιαίτερα για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση έχει
επισημανθεί ότι η απουσία αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι δράσεις της έχουν
προκύψει όχι ως προϊόν ζήτησης για υπηρεσίες κατάρτισης, αλλά ως αποτέλεσμα των
χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού κοινοτικού ταμείου (Μπαλούρδος & Χρυσάκης
1998, Ρομπόλης, κ.ά., 1999, Παπαδόγαμβρος, 2002, Παληός, 2003, ΓΓΔΒΜ, 2012),
συνιστούν τα βασικά αίτια των κύριων προβλημάτων και δυσλειτουργιών της, και
της διαπιστωμένης μειωμένης ελκυστικότητας (Ζωγόπουλος & Μπιζίμη, 2016) και
αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ερευνών (Εθνική Ερευνητική Έκθεση,
2009, ΓΓΔΒΜ, 2012), τα βασικά αίτια αναφέρονται στη ραγδαία και άναρχη ανάπτυξη του
συστήματος, στην απουσία σταθερών και στέρεων δομών, στην απουσία κουλτούρας και
αξιών της συνεχιζόμενης κατάρτισης, στην ελλιπή ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης
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της αγοράς εργασίας και διάγνωσης των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων,
στην απουσία ενός κεντρικού συντονιστικού φορέα, στη μη συστηματική παρέμβαση
του κράτους, τόσο στο θεσμικό όσο και στο λειτουργικό πεδίο της κατάρτισης (Cahuc & Zylberger, 2004), στην ανεπαρκή αρχική επαγγελματική κατάρτιση με συνέπεια
την υποκατάσταση της από την συνεχιζόμενη, τον ισχνό βαθμό συνάφειας μεταξύ
απασχόλησης και γνωστικού αντικειμένου κατάρτισης (ΕΣΥΕ, 2004, Γούλας, κ.ά., 2013).
Η Επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα ασκείται από ένα μεγάλο αριθμό πιστοποιημένων φορέων, που ανήκουν στο δημόσιο, ιδιωτικό και ευρύτερο κοινωνικό τομέα.
Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου όπως Επιμελητήρια,
Οργανισμοί, Συνδικάτα και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εμπλέκονται στις διαδικασίες της
επαγγελματικής κατάρτισης. Ταυτοχρόνως, στην επαγγελματική κατάρτιση εντάσσονται
και οι δραστηριότητες κατάρτισης που παρέχονται από μεγάλες συνήθως επιχειρήσεις
και οργανισμούς, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των προσόντων του εργατικού τους
δυναμικού (Γαλατά, κ.ά., 2001).
Στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης ο νόμος εντάσσει τέσσερεις κατηγορίες
φορέων επαγγελματικής κατάρτισης: τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) καταργήθηκε, το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης και το Κολλέγιο. Κάθε μία κατηγορία φορέων απευθύνεται σε διαφορετική
ηλικιακή ομάδα και σε διαφορετικών προσόντων άτομα.
Στην Ελλάδα η διάκριση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αντιμετωπίζεται κυρίως ως θέμα
τυπικής (νομικής) υφής:
Στο Ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» ορίζονται τα
εξής:
«Τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα»: Το σύστημα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας
και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
«Τυπική εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού
εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων
σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης
εκπαιδευτικής κλίμακας. Στην τυπική εκπαίδευση εντάσσεται και η γενική τυπική
εκπαίδευση ενηλίκων.
«Μη τυπική εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό
πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην
απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει την
αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη
γενική εκπαίδευση ενηλίκων.
Στην Ελλάδα δηλαδή η διάκριση Εκπαίδευση - Κατάρτιση προσδιορίζεται σχεδόν
αποκλειστικά ως τυπική (θεσμική) διάκριση, με βάση δηλαδή τα τυπικά χαρακτηριστικά
των δύο μορφών. Πιο συγκεκριμένα:
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Εκπαίδευση
Οι βαθμίδες έχουν αποκλειστικές ονομασίες (Γυμνάσιο, Λύκειο, Πανεπιστήμιο, ΑΤΕΙ),
οι τίτλοι σπουδών έχουν βαθμολογία ανά μάθημα και αποκτώνται με ενδοσχολικές
εξετάσεις, υπάρχουν μαθήματα γενικής παιδείας, οι διδάσκοντες είναι κυρίως
μόνιμοι υπάλληλοι, υφίσταται Σύλλογος διδασκόντων, Σύγκλητος, οι εκπαιδευτικοί
εκπροσωπούνται στα υπηρεσιακά συμβούλια, παρατηρείται ισχυρή συνδικαλιστική
οργάνωση των διδασκόντων, δεν υπάρχει κατά κανόνα εκπροσώπηση κοινωνικών
φορέων στα όργανα λήψης αποφάσεων, κ. ά.
Κατάρτιση: Παρατηρούνται διάφορες ονομασίες Σχολών (π.χ. ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΕΚ, ΙΝΕΔΕΒΙΜ,
κλπ.), οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών είναι κυρίως Πιστοποιητικά επιτυχούς δοκιμασίας
σε τελικές εξετάσεις πιστοποίησης, υφίστανται μόνο επαγγελματικά μαθήματα και ιδίως
εργαστηριακά και μαθητεία, διακρίνουμε ελαστικές σχέσεις εργασίας στο εκπαιδευτικό
προσωπικό (ωρομίσθιοι), κυριαρχούν οι συγκεντρωτικές διαδικασίες στη Διοίκηση (μη
συλλογικά όργανα, οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά κύριο λόγο από τον Διευθυντή),
υπάρχει ασθενής συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εκπαιδευτών, υπάρχει μεγαλύτερη
εκπροσώπηση κοινωνικών φορέων στα όργανα λήψης αποφάσεων, κ. ά.
Συμπερασματικά, για την Ελλάδα μπορούμε να πούμε πως έχει επικρατήσει το
απλουστευτικό σχήμα:
Τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα = Εκπαίδευση
Μη τυπική εκπαίδευση = Κατάρτιση
Δεν ενδιαφέρει δηλαδή αν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής
διαδικασίας είναι εκπαίδευση ή κατάρτιση. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα διπλό «δίκτυο»
επαγγελματικών σχολών: Τα ΕΠΑΛ με πρόγραμμα σπουδών αποτελούμενο από μαθήματα γενικής παιδείας και επαγγελματικά μαθήματα που παραπέμπει σε Εκπαίδευση. Οι
ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ με πρόγραμμα σπουδών αποτελούμενο αποκλειστικά από
πρακτικά επαγγελματικά μαθήματα ειδικότητας που παραπέμπει σαφώς σε Κατάρτιση.
Εντούτοις και οι δύο τύποι σχολών ανήκουν τυπικά στην Εκπαίδευση.
Συμπεράσματα – Προτάσεις
Στη χώρα μας επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αγωνίζονται ακόμη να βρουν
το δρόμο τους. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε αυτό τον τομέα έχει δύο σοβαρές
αδυναμίες (Πάγκαλος, 1989, Πεσμαζόγλου, 1987):
▶ Την ανεπαρκή ανάπτυξή του όσον αφορά τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
▶ Την μικρή σύνδεσή του με τον κόσμο της εργασίας.
Η εκπαιδευτική πολιτική χαρακτηρίζεται από έλλειμμα μακροχρόνιου και εις βάθος
σχεδιασμού, ενώ δείχνει να μη λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις και
τις ελληνικές ιδιαιτερότητες. Αναφέρονται ενδεικτικά: η θέσπιση και ανάπτυξη του
πολυκλαδικού Λυκείου (1985), το οποίο μετά από λίγα χρόνια καταργείται, παρ’ όλη τη
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θετική αξιολόγησή του, η μετάβαση, στη συνέχεια (1999), σε ένα σύστημα
προσανατολισμένο προς την εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση με τα ΤΕΕ 1ου και
2ου Κύκλου κλπ., το οποίο στη συνέχεια (2005) καταργήθηκε με την ίδρυση των ΕΠΑΛ,
κ. ο. κ.
Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η σύγχυση και η επικάλυψη μεταξύ Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης παραμένει. Είναι ένας από τους λόγους ο οποίος εμποδίζει την εφαρμογή
μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση στη χώρα μας. Μπορούν να διατυπωθούν πολλά ερωτηματικά που
επιβεβαιώνουν τη σύγχυση αυτή, όσον αφορά δηλαδή τι είναι εκπαίδευση και τι
κατάρτιση. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα:
▶ Γιατί τα ΙΕΚ δεν ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση;
▶ Γιατί οι ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση, ενώ τα ΙΕΚ όχι;
▶ Πόσο διαφέρουν τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑΛ από τα ΙΕΚ;
▶ Πόσο διαφέρουν οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ από τους εκπαιδευτές των ΙΕΚ;
▶ Πόσο διαφέρουν οι εργαστηριακές υποδομές των ΕΠΑΛ από αυτές των ΙΕΚ;
▶ Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ δίνουν εξωτερικές εξετάσεις πιστοποίησης για να πάρουν τις
επαγγελματικές Άδειες. Γιατί οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ για να πάρουν τις ίδιες
Άδειες δίνουν μόνον ενδοσχολικές εξετάσεις;
▶ Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ έχουν ειδική πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί
οι απόφοιτοι των ΙΕΚ, κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, δεν έχουν; (Μπορούν να
συμμετέχουν μόνον στις πανελλαδικές των ΓΕΛ).
Στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και της Μαθητείας στην Ελλάδα, επιχειρείται μια ολιστική προσέγγιση της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).
Η ενιαία όμως θεώρηση θα πρέπει να επεκτείνεται σε όλες τις εκφάνσεις των
διαδικασιών εκπαίδευσης και κατάρτισης συμπεριλαμβάνοντας τα μαθησιακά
αποτελέσματα, τα επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα, τα επαγγελματικά
περιγράμματα, τα προγράμματα σπουδών, τις διδακτικές μεθοδολογίες, τις κοινές
διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, τη σύνδεση των ομοειδών σχολικών μονάδων
(κατάρτισης ή εκπαίδευσης) με την παραγωγή, το νομικό καθεστώς, καθώς και άλλους
παράγοντες που σχετίζονται με τις δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
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Οι συνεργατικές σχέσεις σχολικών συμβούλων και υπευθύνων
σχολικών δραστηριοτήτων, κλειδί της προαγωγής καινοτομιών
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
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email: papadoma@hotmail.com

Α. Περίληψη
Οι θεσμοί του Σχολικού Συμβούλου (Σ.Σ.) και των Προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών
Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων) δια των Υπευθύνων τους σχετίζονται με την
εκπαιδευτική καινοτομία. Η παρούσα εργασία στοχεύει μέσω της παράθεσης σχετικών
εγκυκλίων κυρίως, στην ανάδειξη ζητημάτων που υπάρχουν στη συμπόρευση των δύο
αυτών θεσμών στο ελληνικό σχολείο (δημοτικό & νηπιαγωγείο) με σκοπό την ποιοτική
ενίσχυση των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμάτων, την ενθάρρυνση και αξιοποίηση
της καινοτομίας στο πλαίσιό τους. Βέβαια, οι εγκύκλιοι
δείχνουν την τάση συχνά όμως αδυνατούν να αποτυπώσουν τη δυναμική του χώρου,
αποτυγχάνουν να χαράξουν πλαίσιο και δεν επιτρέπουν ως γραφειοκρατικά κείμενα
την εμβάθυνση στο ζήτημα, πχ. του πώς παράγονται οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο
θεσμών, το πώς μπορεί να γίνει η μεταξύ τους συμπόρευση, κ.ά.. Το παρόν κείμενο
επιδιώκει μέσω της περιγραφής της πραγματικότητας να συμβάλλει ως ένα πρώτο
βήμα στην περαιτέρω επιστημονική συζήτηση ερμηνείας και σύνθεσης προτάσεων στο
ζήτημα.

Λέξεις κλειδιά: δραστηριότητα, δράση, σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα
σχολικών δραστηριοτήτων, καινοτομία

Β. Εισαγωγή
Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου (Σ.Σ.) εισήχθη στην ελληνική εκπαίδευση με το
Ν.1304/1982. Δυο χρόνια μετά, με Προεδρικά Διατάγματα1 , καθορίστηκαν τα καθήκοντα
και οι αρμοδιότητές του και άρχισε να ενεργοποιείται ο θεσμός, αίτημα των ίδιων των
εκπαιδευτικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους. Την ίδια περίπου χρονική
περίοδο εισάγεται ένας άλλος σημαντικός θεσμός η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση2 ;
1. Αριθμ. 214 και 277 Π.Δ./1984
2. Σταδιακά στην Π.Ε εντάσσονταν και προγράμματα που εστίαζαν και στα πεδία αγωγή υγείας και πολιτισμού τα
οποία θεσμοθετήθηκαν αργότερα ως αυτόνομες κατηγορίες προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, Αγωγής
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(Π.Ε.) όχι ως μάθημα στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά ως καινοτομία3. Οι δυο αυτοί
θεσμοί έκτοτε έχουν παράλληλες διαδρομές, συνδέονται με την καινοτομία στην εκπαίδευση4
αλλά με περιορισμένα σημεία σύγκλισης και συνεργατικής συμπόρευσης. Η έρευνα στο ζήτημα
ελλιπής και τα σχετικά ερωτήματα πολλά. Για παράδειγμα, το σώμα των Σ.Σ. αποτέλεσε μέρος
των πρώτων επιμορφούμενων ομάδων «κρίσιμης μάζας» εκπαιδευτικών που στη συνέχεια
καθόρισαν την πορεία της Π.Ε. Εκπαιδεύτηκε από την Πολιτεία, εάν όχι τότε, στη συνέχεια στο
αντικείμενο αυτό αλλά και στην Αγωγή Υγείας (Α.Υ.) και στα Πολιτιστικά Θέματα (Π.Θ.) ώστε με
τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες, να λειτουργήσει στη συνέχεια πολλαπλασιαστικά και
να συμβάλλει στην ενσωμάτωση των αντικειμένων αυτών και των καινοτομιών που κομίζουν
στο σχολείο; Δόθηκε στους Υπευθύνους Π.Ε., Α.Υ. & Π.Θ η δυνατότητα να προάγουν από άλλη
θέση «στελέχους» –εφόσον υπήρχε η προσωπική βούληση- την εμπειρία που απέκτησαν από
τη θητεία τους στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων; Πού οφείλεται η μέχρι σήμερα
αποστολή διευκρινιστικών εγκυκλίων/ εγγράφων προκειμένου να αποσαφηνιστούν θέματα
σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών που συχνά αντί να επιλύει, περιπλέκει
τα ζητήματα; Ποιοί κίνδυνοι εκφυλισμού ελλοχεύουν, ποιές οι μέθοδοι αποτίμησής τους;
Πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων
περισσότερο αναγκαίο από ποτέ; Μπορεί να συμβάλει στη συνέργεια αυτή ο θεσμός της
Αυτοαξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας (ΑΕΕ), αλλά και άλλες εκπαιδευτικές
καινοτομίες;

Γ. Σχολικές δραστηριότητες: Σύντομη περιγραφή θεσμικού πλαισίου
Δραστηριότητα είναι το σύνολο των ενεργειών σε ορισμένο πεδίο δράσεως. Σύμφωνα με
τον Mager, 1985, 23) οι περιγραφές στόχων αναφέρουν πάντα μια δραστηριότητα. Η σχολική
δραστηριότητα νοείται συνήθως ως μια έννοια που χαρακτηρίζει μια μορφή δράσης του
μαθητή. Μια δραστηριότητα μπορεί να συνδυάζεται με άλλες
Υγείας(Α.Υ.) και Πολιτιστικών θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων και ορίστηκαν οι αντίστοιχοι Υπεύθυνοι. Η
Π.Ε., η πρώτη κατηγορία προγραμμάτων αυτού του είδους και η Α.Υ. και τα Π.Θ. που ακολούθησαν, υποστηρίζονται
σήμερα στους πολύ μεγάλους πληθυσμιακά νομούς από έναν Υπεύθυνο ανά πεδίο (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ.), ή συνολικά
όλα τα πεδία από έναν Υπεύθυνο στους μικρότερους νομούς. Οι Υπεύθυνοι που είναι ενταγμένοι στην διοικητική
ιεραρχία, αν και το έργο τους είναι κατά κύριο λόγο καθοδηγητικό (Περδίκης, 2004, σ. 8), παρακολουθούν,
υποστηρίζουν και αξιολογούν τα πολύμηνα προγράμματα των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, με
οδηγίες προφορικές ή (και) γραπτές, εκπαιδευτικό υλικό, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, κ.ά.
3. Ως «καινοτομία» ετυμολογικά ορίζεται μια ενέργεια που χαρακτηρίζεται από νέα, πρωτοποριακή αντίληψη
για την πραγματικότητα (Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής Α.Π.Θ., 1999). Η εκπαιδευτική καινοτομία εισηγείται νέες,
πρωτοποριακές αντιλήψεις για την εκπαιδευτική πραγματικότητα. (Σχίζα, 2001, 113). Μια καινοτομία συνιστά μια
διαδικασία όχι μόνο μάθησης (νέων μεθόδων, υλικών , κ.ά.) μα και επανακοινωνικοποίησης, δηλαδή δημιουργίας
νέων σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών. (Τρικαλίτη, Α., 312)
4. Η καθιέρωση και η ενίσχυση της καινοτομίας και δημιουργικότητας αποτελεί κεντρική επιδίωξη του Νέου Σχολείου
σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξής του. Σύμφωνα με το Αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, Κ. Β΄, Άρθρο 8,
με την υποστήριξη και την εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών ασχολείται και ο Σ.Σ. Έχει ως αρμοδιότητα να
γίνεται κατανοητό το περιεχόμενο και η φιλοσοφία τους για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους. Αποτυπώνει
την εκπαιδευτική πραγματικότητα, επισημαίνει τις αδυναμίες της εφαρμογής και προτείνει λύσεις. Συμμετέχει στον
προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία ευθύνης του, σημαντικό μέρος του οποίου καταλαμβάνουν
τα προγράμματα και δραστηριότητες ανεξαρτήτως του σχηματικού διαχωρισμού τους. Ενθαρρύνει και καθοδηγεί
τους εκπαιδευτικούς και συνεργάζεται μαζί τους για την εφαρμογή του προγραμματισμού κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους. Επίσης οι Σ.Σ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Άρθρο 7, έχουν την αρμοδιότητα
της παιδαγωγικής καθοδήγησης προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων
αντισταθμιστικού χαρακτήρα τα οποία εφαρμόζονται στα σχολεία ευθύνης τους.
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ώστε να διευκολύνει το μαθητή στην προσέγγιση ενός στόχου, ή να οδηγεί σε κάποιο
γενικότερο συμπέρασμα. Δραστηριότητες άλλοτε με μεγάλο βαθμό αυτονομίας και
άλλοτε με μικρότερο αξιοποιούνται στην πραγμάτωση στόχων διαφόρων γνωστικών
αντικειμένων, στη διερεύνηση της σχολικής ετοιμότητας, στην πρόληψη και αντιμετώπιση
προβλημάτων τάξης, στην έρευνα δράσης, στα σχέδια εργασίας, στα εκπαιδευτικά
δίκτυα, στο πλαίσιο των σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή άλλου φορέα, κ.ά.
Οι δραστηριότητες αυτές διαφέρουν ως προς την υποχρεωτικότητα ή μη και ποικίλουν
συχνά ως προς τη δομή, τον τρόπο σχεδιασμού, το στόχο, τη μεθοδολογία, το περιεχόμενο,
το χώρο υλοποίησης, τα μέσα/υλικά, τον τρόπο εμπλοκής των συμμετεχόντων, την
αξιολόγησή τους, κ.ά.. Εμπλέκουν τα παιδιά ατομικά, ομαδικά, συλλογικά ή με μικτό
τρόπο και μπορούν να είναι σταθερές που γίνονται ανά τακτά καθορισμένα χρονικά
διαστήματα (ρουτίνες), περιστασιακές αλλά και προγραμματισμένες, με προκαθορισμένη
ή ανοικτή διάρκεια και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει το ενδιαφέρον των
παιδιών. Διακρίνονται σε βιωματικές, εμπράγματες ή αναπαραστατικές. Σημαντικό
είδος δραστηριότητας, είναι οι «αυθόρμητες δραστηριότητες» που επιλέγονται και
αναπτύσσονται από τα παιδιά, σύμφωνα με το ρυθμό τους και τις ανάγκες τους από ένα
σκόπιμα οργανωμένο περιβάλλον εντός ή (και) εκτός σχολείου. Συχνά οι δραστηριότητες
αυτές είναι και δημιουργικές.
Οι «δημιουργικές δραστηριότητες» διαφέρουν από τις αναπαραγωγικές. Ο μαθητής
στο πλαίσιό τους προσαρμόζει γνώσεις και δεξιότητες σε μια νέα κατάσταση με βάση τους
συνειρμούς, αποκτά ικανότητα επισήμανσης της δομής του υπό μελέτη «αντικειμένου»,
δημιουργεί τη βάση για την συχνά απαραίτητη ανάγκη εγκατάλειψης στερεότυπων κατά
την αναζήτηση νέων γνώσεων και τρόπων δράσης5. Στη δημιουργική δραστηριότητα
δεν αρκεί μόνο η απόκτηση γνώσεων για τους τρόπους δράσης ή η υπόδειξη των
μεθόδων ενέργειας. Για να συσσωρευτεί πείρα επιβάλλεται το παιδί να ενταχθεί ενεργά
κινητοποιώντας όλες του τις δυνάμεις στη δραστηριότητα που επιτάσσει την πρακτική
εκπλήρωση των δημιουργικών καθηκόντων. Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν και
εξακολουθούν να συμβάλλουν τα «Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων»,
καθώς κατά κανόνα ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και δημιουργούν τις συνθήκες
επισήμανσης, κατανόησης και αναζήτησης λύσεων σε κάποιο αντικείμενο (θέμα, ζήτημα/
πρόβλημα, φαινόμενο). Τα προγράμματα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο των «Σχολικών
Δραστηριοτήτων».
Ο όρος «Σχολικές δραστηριότητες», θεσμικά αναφέρεται στις εγκυκλίους
Γ2/4867/28-8-1992 ΥΠΕΠΘ ΦΕΚ 629 Β΄ για τη Δευτεροβάθμια και Γ1/377/865/18-91992 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις οποίες κάθε σχολείο (δημόσιο
ή ιδιωτικό, ή σχολή) προαιρετικά μπορεί να πραγματοποιεί είτε να συμμετέχει, με τους
5. Ανάμεσα στις έννοιες «δραστηριότητα» και «δράση» σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία υπάρχει διάκριση.
Μια δράση αποφασίζεται από τους εμπλεκόμενους και στοχεύει στο να φέρει μια αλλαγή (στον τρόπο επίλυσης
κάποιου προβλήματος, μιας κατάστασης προσωπικής, τοπικής κ.λπ.). Ωστόσο, κάποιες φορές η διάκριση αυτή
δεν είναι τόσο φανερή. Ως «δράσεις» μπορούν να θεωρηθούν και «δραστηριότητες» οι οποίες δεν έχουν άμεσο
αποτέλεσμα αυτές καθαυτές, αλλά σχεδιάζονται, γιατί αποτελούν τα απαραίτητα βήματα για να πραγματοποιηθεί
μια δράση. (Τσαλίκη, 2005, σ. 288)
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μαθητές του ή σε συνεργασία με μαθητές άλλου σχολείου και τοπικούς φορείς, στην
πραγματοποίηση εντός και εκτός του σχολικού χώρου δραστηριοτήτων που αποσκοπούν
στην πνευματική ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια, στη δημιουργική έκφραση
και στην ευαισθητοποίησή τους. Αντικείμενα των δραστηριοτήτων αυτών είναι:1) Τα
Πολιτιστικά, Επιστημονικά θέματα 2) η Περιβαλλοντική εκπαίδευση 3) η Αγωγή Υγείας.
Στο πλαίσιο της οργάνωσής τους μπορούν να ενταχθούν και άλλες εκδηλώσεις, λ.χ.
η έκδοση μαθητικού λογοτεχνικού περιοδικού, να αξιοποιούνται δυνατότητες των
κοινοτικών προγραμμάτων, κ.ά.. Κατά τη λήξη των μαθημάτων πραγματοποιείται
πολιτιστικό διήμερο παρουσίασης της εργασίας που συντελέσθηκε κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους. Εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται και με την ευκαιρία
εθνικών, θρησκευτικών κ.α. εορτών.
Η διάρκεια στο χρόνο και οι τακτικές συναντήσεις των συμμετεχόντων είναι
σημαντικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα6 και
τα δίκτυα σχολείων από μια ευκαιριακή δραστηριότητα με κάποια αφορμή (λ.χ. μια
εκδήλωση, μια εκδρομή, κ.λπ). Τα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιούνται παράλληλα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα
κάθε τάξης σε ώρες που καθορίζονται ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου και το
ωρολόγιο πρόγραμμα των συμμετεχόντων. Η συμμετοχή σε αυτά είναι προαιρετική για
τους εκπαιδευτικούς και η εμπλοκή των μαθητών ενεργητική και δημιουργική. Για τη
διαδικασία ανάπτυξής τους τηρείται μια τυπική διαδικασία.

Γ1. Σχολικές δραστηριότητες:
Προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα
Το Υ.ΠΕ.Π.Θ. σε πρόσφατη εγκύκλιό του7 προκειμένου να αποσαφηνίσει θέματα
σχεδιασμού και υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση «σχηματικά» τα χωρίζει σε δύο κατηγορίες: Προαιρετικά εκπαιδευτικά
Προγράμματα και τα Υποχρεωτικά Προγράμματα.
Τα Προαιρετικά εκπαιδευτικά Προγράμματα είναι αυτά που δεν προβλέπονται από
τα ενιαία και καθολικής υποχρεωτικής εφαρμογής αναλυτικά προγράμματα, έχουν
εθελοντικό χαρακτήρα και χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες:
α. Τα Προαιρετικά – Εθελοντικά - Προγράμματα, δραστηριότητες: Οι σχολικές
μονάδες8, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού μπορούν όπως αναφέρθηκε
να πραγματοποιούν εθελοντικά διδακτικές επισκέψεις σε χώρους ιστορικής και
πολιτιστικής αναφοράς, κτλ, οργανώνουν, συμμετέχουν και πραγματοποιούν κάθε είδους
6. Ο όρος πρόγραμμα χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς και περιπτώσεις και σημαίνει σχέδιο, σκοπό,
χρονοδιάγραμμα εργασιών, ενεργειών και διαδικασιών (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό τ.7,
σ.4001), υλοποίηση και αξιολόγηση.
7. Αριθ. Πρωτ. 184060 /Γ1 /02/12/2013
8. Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Π.Δ. 200 και στο Άρθρο 13 του Π.Δ. 201 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄/1-7-1998), «Οργάνωση
και λειτουργία των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων» και Φ. 353.1/324/10565/Δ1 (ΦΕΚ 1340/16-102002) Υπ. Απόφαση (Άρθρα 36-39 & 7-11)
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εκδηλώσεις και δραστηριότητες που ικανοποιούν τις ανάγκες του διδακτικού
προγράμματος και φέρνουν το παιδί σε επαφή με το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον
(τοπικό & εθνικό) μέσω συνεργασιών και με καλλιτέχνες, ειδικούς επιστήμονες,
με την πιλοτική εφαρμογή νέων προγραμμάτων, καινοτομιών, κ.ά. Προϋπόθεση
για την υλοποίησή τους είναι: α) η ένταξη στον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό
που υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο9 β) η ύπαρξη απόφασης του Συλλόγου
Διδασκόντων γ) η εναρμόνισή τους με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ.10. Τα προγράμματα
αυτά δεν υποστηρίζονται συστηματικά από τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων.
β. Τα Προαιρετικά – Εθελοντικά – Προγράμματα (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής
Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da
Vinci και eTwinning), δηλ. τα «Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων υλοποιούνται
σύμφωνα με εγκύκλιο που αποστέλλει η Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) συνήθως εντός του
μήνα Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Βασική Υ.Α., που καθορίζει το πλαίσιό τους για
την Α/θμια Εκπ/ση, είναι η Γ1/377/865, ΦΕΚ 577, τ. Β΄/23-9-1992 Υπουργική Απόφαση,
στην οποία έχουμε αναφερθεί διεξοδικά. Τα προγράμματα αυτά στη βιβλιογραφία όσο
και στη σχολική καθημερινότητα αναφέρονται ή νοούνται και με τον όρο «Καινοτόμα
Προγράμματα» και τα οποία υποστηρίζονται συστηματικά από τον Υπεύθυνο Σχολικών
Δραστηριοτήτων. Έχει ειπωθεί πως η θεσμοθέτησή τους είναι χαλαρή (υπουργικές
αποφάσεις) και πως οι οδηγίες εφαρμογής τους εξαρτώνται κυρίως από τους κατά
τόπους Υπευθύνους και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Αυτό συχνά εγείρει ενστάσεις από
την πλευρά των Σχολικών Συμβούλων που υποστηρίζουν πως για κάθε δραστηριότητα
στο χώρο του σχολείου υπεύθυνοι, εκτός του Δ/ντή και του Συλλόγου Διδασκόντων,
είναι οι ίδιοι καθώς εγκρίνουν και θεωρούν τα ωρολόγια προγράμματα, σύμφωνα με το
θεσμικό πλαίσιο11.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε και αφορούσε στη διεισδυτικότητα και βιωσιμότητα
των προγραμμάτων αυτών οι Σχολικοί Σύμβουλοι σε ένα πολύ μικρό ποσοστό (7%)
δηλώνουν ότι η υλοποίησή τους είναι επιτυχής και μόνο ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι
οι καινοτόμες διδακτικές στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης οι οποίες εφαρμόζονται
κατά την υλοποίησή τους, αξιοποιούνται αρκετά κατά την καθημερινή διδακτική πρακτική
από τους εκπαιδευτικούς Τα προβλήματα τα αποδίδουν κυρίως στο ανελαστικό Α.Π., και
στην ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Σημειώνεται όμως πως η πλειονότητά
τους επιθυμεί τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων αυτών. Πιστεύουν πως μπορούν να
λειτουργήσουν ως μοχλός εξέλιξης και ανάπτυξης της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε
υψηλό ποσοστό 79%. (Σπυροπούλου, Δ., κ.ά., 2008, 95-97 ).
9. (Υ.Α. Αριθ. Φ.353/324/105657/Δ1 - Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β΄/16-10-2002, Άρθρο 7, παρ. 1).
10.ΦΕΚ 304/13-3-2003, τ. Β΄
11.Φ. 353.1/324/10565/Δ1 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002), Άρθρο 10, παρ. 2, εδαφ. Στ΄, Υ.Α, όπως συμπληρώθηκε –
τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. (Φ.353.1/28/126721/Δ1 – ΦΕΚ 2341, τ.Β΄/11-09-2013) Υπ. Απόφαση, και β) Π.Δ.
200/201 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄/1-7-1998), Άρθρο 10, παρ. 3.α.
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Δ. Υποχρεωτικά προγράμματα
Τα «Υποχρεωτικά Προγράμματα» (προγράμματα & σχέδια εργασίας) με τη γενίκευση
της Ευέλικτης Ζώνης (Ε.Ζ.) υλοποιούνται σε κάθε τάξη στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση12 . Προκειμένου να εγκριθούν τα προγράμματα αυτά από το Σχολικό
Σύμβουλο πρέπει να υπάρχει συμβατότητα και εναρμόνισή τους με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα
Α.Π.Σ. (ΦΕΚ 304/13-3-2003, τ. Β΄). Σημειώνεται13 ότι μπορούν να κοινοποιηθούν και
στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας διεύθυνσης, εφόσον οι εκπ/
κοί χρειάζονται ενημέρωση για επιπρόσθετο υλικό, επιμορφωτικές εκδηλώσεις, ή
βοήθεια -σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο - στη μεθοδολογία και στο γνωστικό
πλαίσιο ανάπτυξης των προγραμμάτων14. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν την αποκλειστική
ευθύνη εφαρμογής, παρακολούθησης και στήριξης της Ε.Ζ. ή Ζώνης Δημιουργικών
Διαθεματικών Δραστηριοτήτων που αποτελεί την ομπρέλα, εντός της οποίας εντάσσονται
όλες οι Σχολικές Δραστηριότητες και τα Προαιρετικά Προγράμματα ως μέρος αυτής15. Ο
χρόνος εφαρμογής της Ε.Ζ. για το Δημοτικό Σχολείο ορίστηκε στις 3 ώρες για τις Α΄,
Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις και 2 ώρες για τις Ε΄, Στ΄ τάξεις, ενώ στο νηπιαγωγείο υπάρχει
μεγαλύτερη αυτονομία. Με την Ε.Ζ., ο διδακτικός χρόνος δεν είναι πλέον ανασταλτικός
παράγοντας στη χρήση εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης αλλά αντίθετα γίνεται όρος
για ποιοτική αναβάθμιση. (Αγγελοπούλου, 2005, 43)
Η Ευέλικτη Ζώνη συμβάλλει δημιουργική μάθηση τόσο ως καινοτομία που βασίζεται
στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης με ανοικτή θεματική και ενεργό συμμετοχή
του μαθητή, όσο και ως «ευέλικτος χρόνος» επιτρέποντας εκτός των «υποχρεωτικών»
σχεδίων εργασίας/προγραμμάτων που γίνονται στο πλαίσιό της και την ανάπτυξη των
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων τα οποία δεν έβρισκαν χώρο στο ασφυκτικό
ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα πριν τη γενίκευσή της.
Η Ευέλικτη Ζώνη συνιστά εκπαιδευτική καινοτομία με το περιεχόμενο και τη βαρύτητα
που αποδίδει στον όρο η παιδαγωγική βιβλιογραφία (Ματσαγγούρας, 2002, 16). Η Ε.Ζ.,
ως φιλόδοξη παρέμβαση αλλαγής στο σχολικό μας σύστημα, χρειάζεται μετά από αρκετά
χρόνια λειτουργίας της να αποσαφηνιστεί πως αξιοποιείται στην πράξη.

12. Σύμφωνα με την (Φ12.1/545/85812/Γ1 – ΦΕΚ 1280/2005 τ. Β΄/31-08-2005) Υ.Α..
13. Σύμφωνα με την «121118/Γ7/8-10-2012 και ΑΔΑ: Β4349-ΛΣΙ) εγκύκλιο της ΣΕΠΕΔ
14. Σύμφωνα με την (παρ. 9 της Υ.Α. – Φ 12.1/545/85812/Γ1 – ΦΕΚ 1280/2005 τ. Β΄).
15. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1280/13-9-05/§6β.
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Ε. Προβληματισμός για το πλαίσιο συνεργασίας σχολικών
συμβούλων και υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων μέσα στα
εκπαιδευτικά προγράμματα Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Διαβάζοντας τις πρόσφατες εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.Π.Θ.16 σχετικές με τα Προγράμματα
Σχολικών Δραστηριοτήτων αλλά και τα έγγραφα των συλλογικών οργάνων τόσο
των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων17 όσο και των Σχολικών Συμβούλων18
αναρωτιέται κανείς τι είναι αυτό που εμποδίζει την απρόσκοπτη μεταξύ τους συνεργασία
και χάνεται πολύτιμος εργασιακά χρόνος σε ανακοινοποιήσεις, διευκρινήσεις και
μικροπροστριβές. Για παράδειγμα, με αφορμή έγγραφο για ανάκληση της Υ.Α. 126889/
Γ1/11-09-2013, οι συντάκτες19 του σωστά κατά την άποψή μου τονίζουν ότι δεν πρέπει
να υποτιμηθεί ο δικός τους ρόλος. Η ΠΕΣΣ με τη σειρά της επισημαίνει προβλήματα
που δημιουργούνται με την υπ’ αριθμ. 92998/Γ7/10-8-012 Υ.Α., σχετική με τη διαδικασία
επιλογής, τοποθέτησης και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών
Δραστηριοτήτων.

Ζ. Διαπιστώσεις
Πέρασε μια εικοσαετία και πλέον λειτουργίας των θεσμοθετημένων «Προγραμμάτων
Σχολικών Δραστηριοτήτων» που συμπεριλήφθηκαν στην πορεία σε έναν προϋπάρχον
θεσμό, των «Σχολικών Δραστηριοτήτων» και καταλαμβάνουν έως σήμερα - με βάση
16. 1. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχ. Έτους 2013-2014, Φ12/427/79844/Γ1/11-06-2013/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/Δ/νση Σπουδών/Τμήμα Α΄2. Προγράμματα Σχολικών
Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων), Αριθ. Πρωτ.:126889/
Γ7/11-09-2013/Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/ΣΕΠΕΔ/ΤΜΉΜΑ Β΄ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής
Αγωγής, Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής 3. Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων), Ανακοινοποίηση στο Ορθό (13-09-2013) Αριθ. Πρωτ.:126889/Γ7/11-092013/Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/ΣΕΠΕΔ/ΤΜΉΜΑ Β΄ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής, Τμήμα
Δ΄ Αισθητικής Αγωγής 4. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδ
ρομίας,ΑγωγήςΥγείας,Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenious-Leonardo da vinci και ε
Τwinning) για το Σχολικό Έτος 2013-2014), 163790/Γ7/31-10-2013/ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/ΣΕΠΕΔ/
ΤΜΉΜΑ Α΄ ΣΕΠ, Β’ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής, Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής και Ευρωπαϊκά
Προγράμματα 5. Διευκρινήσεις ως προς την εγκύκλιο Ανακοινοποίηση στο Ορθό της Αριθμ. Πρωτ.: 126889/Γ7/1109-2013/Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/ΣΕΠΕΔ/ΤΜΉΜΑ Β΄ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής,
Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής, 165947/Γ7/04-11-2013//ΣΕΠΕΔ/ΤΜΉΜΑ Β΄ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής
Αγωγής, Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής 6. Απάντηση σε έγγραφο, 184060/Γ1/02-12-2013/Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων /Δ/νσης Σπουδών 7. Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της βασικής διαδικασίας
επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων
καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. Αριθμ. Πρωτοκ.: 92998/Γ7/10-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ/ΣΕΠΕΔ//
ΤΜΉΜΑ Β΄ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής, Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής.
17. Σημειώνεται ότι με πρωτοβουλία των Υπευθύνων έχουν συσταθεί και οι αντίστοιχες κατά πεδίο Ενώσεις: η
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Π.Ε. (έτος ίδρυσης 1992), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Αγωγής Υγείας και η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων.
18. 1. Αίτημα για ανάκληση Εγκυκλίου Ανακοινοποίησης της Υ.Α. 126889/Γ1/11-09-2013, Αριθμ. Πρωτοκ.: 23/2309-3013, της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., του Πανελληνίου Συλλόγου Α.Υ. και της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπ/κών Πολιτιστικών
Θεμάτων 2. Ανακοίνωση για τις Σχολικές Δραστηριότητες, Αριθμ. Πρωτοκ.:165/22-11-2012 της ΠΕΣΣ
«Προκήρυξη θέσεων Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-Αγωγής ΥγείαςΠολιτιστικών Θεμάτων) στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Αριθμ. Πρωτοκ.: …20-07-2012
19. Αριθμ. Πρωτοκ.: 23/23-09-3013, της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., του Πανελληνίου Συλλόγου Α.Υ. και της Πανελλήνιας Ένωσης
Εκπ/κών Πολιτιστικών Θεμάτων
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το θεσμικό πλαίσιο παρά τις σχετικές αντιρρήσεις20 - το σημαντικότερο μέρος τους. Η
συζήτηση όσον αφορά στα όποια προβλήματα, στην αξία αλλά στην ανάγκη βιωσιμότητας
των «Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων» έχει τεθεί από καιρό21. Η όποια
αντιπαράθεση δεν οδηγεί παρά σε έναν φαύλο κύκλο εγκλωβισμού που παρεμποδίζει
την εξέλιξη και ανάπτυξή τους με αναλλοίωτα τα δομικά χαρακτηριστικά τους. Οι
εμπλεκόμενοι σ’ αυτά καλούνται να τα υποστηρίξουν αποτελεσματικά και ποιοτικά
αντιμετωπίζοντας την πανελλαδική αύξηση των προγραμμάτων αυτών, παράλληλα με τη
συγχώνευση των 3 δράσεων (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ.) στις περισσότερες Διευθύνσεις της χώρας,
τη διακοπή της χρηματοδότησης μετακίνησης των Υπευθύνων, το γραφειοκρατικό
βάρος των υπερκείμενων των σχολικών μονάδων, κ.ά., όπως επίσης και το γεγονός
πως οι Υπεύθυνοι δεν είναι «απλά αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί». Στο χρόνο απέκτησαν
εξειδίκευση, έχουν πίστη στο θεσμό, στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στο
σύγχρονο ασταθές τοπίο, κατάρτιση και εμπειρία, είναι τα πρόσωπα που για 20 και πλέον
έτη συνετέλεσαν καθοριστικά στην προώθηση, εφαρμογή, υποστήριξη καινοτομιών,
μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Εφόσον υπάρχουν κάποιοι κύκλο που υπονομεύουν
«…είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα τον πετυχημένο θεσμό που υπηρετούν…», θα
πρέπει αυτοί να αποκαλυφθούν και να «πειστούν για το αντίθετο». Παράλληλα κρίνεται
αναγκαία η ανάπτυξη «κουλτούρας συνεργασίας» μεταξύ όλων των εμπλεκομένων
(Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Υπευθύνων Σχολικών
δραστηριοτήτων, κ.ά.) στις δραστηριότητες και στα εκπαιδευτικά προγράμματα
(υποχρεωτικά ή μη) καθώς όλα μοιράζονται σχολικό χρόνο στο ωρολόγιο πρόγραμμα
(με διάχυση σε όλα τα μαθήματα, στο ολοήμερο, στο πλαίσιο της ευέλικτης, στα μαθήματα
ειδικοτήτων). Στο πλαίσιό της, μπορεί να αποτιμηθεί ο τρόπος υλοποίησής τους ειδικά στις
περιπτώσεις που διεξάγονται πολλά προγράμματα και δραστηριότητες μακράς διάρκειας
από τον ίδιο εκπαιδευτικό. Επείγει επίσης, να αποσαφηνιστούν παρανοήσεις και ασάφειες
που δημιουργούν φαινόμενα «σύγχυσης» στους εκπαιδευτικούς που είναι η ψυχή των
Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των Σχολικών Δραστηριοτήτων και η
ποιοτική αξιοποίηση του «ζωτικού χρόνου» για την ανάπτυξή των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων (υποχρεωτικών ή μη) από τον εκπαιδευτικό, θα συνέβαλαν μεταξύ
άλλων στην απόκτηση όχι μόνο συνεργατικής κουλτούρας αλλά και κουλτούρας
αξιολόγησης.
Η διοίκηση και οι καινοτομίες στο νέο σχολείο συμβαδίζουν και δεν μπορεί πλέον
να μονοπωλούνται από μια «ομάδα εκπαιδευτικών». Τα «καινοτόμα εγχειρήματα»
στην εκπαίδευση αυξάνονται καθώς και η «ζήτηση» των Προγραμμάτων Καινοτόμων
Δραστηριοτήτων, ενώ οι συνθήκες «πιέζουν». Το Υπουργείο και Θρησκευμάτων «καινο20. Η «ατυχής» αναφορά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στην Αγωγή Υγείας και στα προσφάτως θεσμοθετημένα
προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων «ως σχολικές δραστηριότητες» πρέπει να
επανεξεταστεί. «...Όσον αφορά μάλιστα στο θέμα των διαφόρων ‘αγωγών’, για τις οποίες κάποιοι υποστηρίζουν ότι
συνιστά έναν τεχνητό διαχωρισμό, θα πρέπει ίσως να εξεταστεί η πρόταση πως η κάθε μια από αυτές τις ‘αγωγές’
μπορεί να αποτυπωθεί στο μοντέλο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως καινοτομίας, αναζητώντας τον ιδιαίτερο
τύπο φίλτρου στην εστίαση σε κάποιον από τους τρεις κόσμους (αντικειμενικό, προσωπικό και κοινωνικό) ή σε
κάποια από τις τρεις αξιακές σφαίρες: επιστήμη, δίκαιο, τέχνη (Ηabermas, 1993, 1996∙Καβουλάκος, 1997)-με πλήρη
συναίσθηση για τη μη διαχωρισμότητά τους» (Σχίζα, 2001:122).
21. Βλ. Κούσουλας, Γ. κ.ά., (2001, 52)
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τομεί» αναλαμβάνοντας λ.χ. τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της
Σχολικής βίας και του Εκφοβισμού22 (υπεύθυνοι των Τοπικών Δικτύων είναι κυρίως
οι κατά τόπους Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων), με σκοπό τη μέριμνα για την
πρόνοια και ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας ενάντια στη σχολική βία και
τον εκφοβισμό, ώστε να αποτυπωθεί με σαφήνεια σε Πανελλαδικό επίπεδο το εύρος του
φαινομένου και να συγκροτηθεί το πρωτογενές υλικό καταγραφής και μελέτης23.
Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) – Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής
Μονάδας24 με το Παρατηρητήριό της συνιστά και αυτή σύμφωνα με τους συντάκτες
της ένα «καινοτόμο εγχείρημα» υποστήριξης της αλλαγής δομών, διαδικασιών,
σχέσεων και κουλτούρας στη σχολική μονάδα γενικεύτηκε. Στο πλαίσιό της, αλλά
και γενικότερα μεταξύ των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο
σχολείο, συμπεριλαμβάνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι καινοτομίες και
οι υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις. Η συνεργατική λειτουργία
Σχολικών Συμβούλων και Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των
προαναφερομένων μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σημαντικών σκοπών της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Αγωγής Υγείας, των Πολιτιστικών Θεμάτων και
Καλλιτεχνικών Αγώνων και όχι μόνο.

22. Αριθμ. 159704/Γ7/17-12-2012 Υ.Α.
23. http://paratiritirio.minedu.gov.gr/.
24. Παρατηρητήριο ΑΕΕ http://aee.iep.edu.gr/about/webpage
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Η ενισχυτική διδασκαλία (ε.δ.)
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Dr., M.A. Χρίστος Πατσάλης
Σχολ. Σύμβουλος Δ.Ε.

Περίληψη
Στο άρθρο αυτό επιδιώκεται, να αναδειχθεί η αξία της εισαγωγής του προγράμματος της
«Ενισχυτικής Διδασκαλίας» στην εκπαίδευση, και η συμβολή του στην ακαδημαϊκή εξέλιξη
του μαθητικού πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται. Περεταίρω αναπτύσσεται προβληματισμός, που εμπλουτίζει την τεχνογνωσία της λειτουργίας του, ενώ διατυπώνονται
προτάσεις για την επιτυχή εφαρμογή του και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

Εισαγωγή
Η ενισχυτική διδασκαλία έχει εφαρμοστεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αρκετά χρόνια
πριν, και παρά τη χρησιμότατα της, ως αντισταθμιστικού εκπαιδευτικού παράγοντα,
δεν απέκτησε το κύρος που της αναλογεί. Ο αντιδεοντολογικός τρόπος εφαρμογής
της, η γραφειοκρατική, εκ μέρους της πολιτείας, αντιμετώπισή της σε συνδυασμό
και με την υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης των αλλοδαπών μαθητών και
μαθητών με ειδικές ανάγκες, έχουν προκαλέσει σύγχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Η σύγχυση αυτή αφορά στο μαθητικό πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται, στους ρόλους
των εμπλεκομένων στο ζήτημα κ.α.
Ένεκα τούτου, θεωρήσαμε αναγκαίο, λόγω της θέσης μας και της εμπειρίας,
που διαθέτουμε, να αναδείξουμε το ζήτημα μέσα από τη νομική - διοικητική , την
ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική του διάσταση, και περεταίρω να διατυπώσουμε
προτάσεις, με την προσδοκία να συμβάλουμε στην αλλαγή της υπάρχους κατάστασης
προς το βέλτιστο.

1. Ορισμός
Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (ΕΔ) νοείται σε διδακτικό επίπεδο η παρακολούθηση
από το μαθητή ιδιαίτερου αυτοτελούς προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεο146
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ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι
χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια (Π.Δ.462/1991 άρθρο 5, § 1) μη ενεργητική
ερευνητική.

2. Σκοπός του προγράμματος - Θεωρητική θεμελίωση
Η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος, που έχει το χαρακτήρα αντισταθμιστικής
αγωγής, αποβλέπει στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού - μορφωτικού επιπέδου των
μαθητών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συγκεκριμένου τύπου μαθησιακές δυσκολίες
(κατανόησης και αφομοίωσης της ύλης) και έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης,
χωρίς να αποκλείονται από αυτό βέβαια και μαθητές που επιθυμούν τη βελτίωση
των επιδόσεών τους. Επιμέρους στόχοι που επιδιώκονται από τη συγκρότηση και
λειτουργία τμημάτων Ε.Δ. είναι η βελτίωσης της σχολικής επίδοσης των μαθητών που τα
παρακολουθούν και η αποδοτική συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Περαιτέρω
προσδοκάται η υπέρβαση των κοινωνικών ανισοτήτων ως και η αντιμετώπιση της
σχολικής διαρροής και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Θεωρητικό υπόβαθρο για την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων απετέλεσαν ο
συμπεριφορισμός και οι γνωστικές - κοινωνικογνωστικές θεωρητικές κατευθύνσεις. Η
συμπεριφοριστική αντίληψη ότι η γνώση είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης του ατόμου
σε εξωτερικά ερεθίσματα, και μεταβιβάζεται στο μαθητή από το δάσκαλο με την τεχνική
των μικρών βημάτων, όπου οι μαθητές εργάζονται ταυτόχρονα συντονιζόμενοι από το
δάσκαλο, εμπλούτισε την θεωρία της διδασκαλίας και τις διδακτικές προσεγγίσεις με
την άμεση διδασκαλία που διεκπεραιώνεται με τα παρακάτω βήματα:
- Επίδειξη
παρουσίαση του αντικειμένου διδασκαλίας από τον/την εκπαιδευτικό στο μαθητή
- Καθοδήγηση
Δάσκαλος και μαθητής εκτελούν από κοινού την εργασία
- Εξέταση, διόρθωση
Ο μαθητής εκτελεί μόνος του την εργασία και ο δάσκαλος παρεμβαίνει διορθωτικά.
- Ενίσχυση
Ο δάσκαλος ενισχύει τους μαθητές με συχνές συμβολικές αμοιβές, οι οποίες μειώνονται
σταδιακά .
Οι γνωστικές και κοινωνικογνωστικές προσεγγίσεις, από την άλλη, με το διδακτικό
τους πρόταγμα, δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και βελτίωση των γνωστικών ικανοτήτων
- αναγκών και μεταγνωστικών ικανοτήτων του μαθητή (αντίληψη, μνήμη, προσοχή,
ακουστική ή οπτική αντίληψη, περιέργεια, ερευνητική διάθεση, επίλυση προβλημάτων)
στοιχεία, που παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία επεξεργασίας των γνωστικών
πληροφοριών, τα οποία, όταν λειτουργούν καλά, επηρεάζουν θετικά τη διαδικασία της
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μάθησης και επιπροσθέτως υποβοηθούν το μαθητή να μάθει πως μαθαίνει.
Οι προσεγγίσεις αμφοτέρων των θεωρητικών κατευθύνσεων παρέχουν δυνατότητες
ανάπτυξης και καλλιέργειας των διαφερόντων των μαθητών ως και ευκαιρίες για
αυτενέργεια και αυτοκακαθοδήγηση, για αυτό θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται
εναλλακτικά ή συνδυαστικά ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας και τις
δυνατότητες των μαθητών.

2. Εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα - πρόσωπα, διαδικασίες
2.1. Σύλλογος των διδασκόντων

Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο1 το σχετικό με αυτού του τύπου τις
παιδαγωγικές – διδακτικές παρεμβάσεις, ο σύλλογος διδασκόντων συντάσσει ειδικό
ωρολόγιο2 και αναλυτικό πρόγραμμα Ε.Δ., ανάλογα με τα μαθησιακά προβλήματα των
παιδιών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, το οποίο το εφαρμόζει, το αξιολογεί
και το αναπροσαρμόζει αναλόγως με από¬φαση του και έπειτα από σχετική εισήγησή
του. Έργο του συλλόγου διδασκόντων είναι ακόμα και η συζήτηση των εκθέσεων των
εκπαιδευτικών των τμημάτων Ε.Δ..

2.2. Διευθυντής
Ο Διευθυντής του σχολείου εισηγείται στο σύλλογο διδασκόντων τη συγκρότηση
τμημάτων Ε.Δ. στηριζόμενος στις προτάσεις των δασκάλων των τάξεων, από τις οποίες
προέρχονται οι μαθητές που έχουν ανάγκη πρόσθετης υποστήριξης .
Φέρει επίσης την ευθύνη για τη σύνταξης γενικής έκθεσης. «Αντίγραφο γενικής έκθεσης
διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στο
Γραφείο των Σχολικών Συμβούλων » .

2.3. Σχολικός Σύμβουλος
Ο Σχολικός Σύμβουλος έχει την αρμοδιότητα της παιδαγωγικής καθοδήγησης των
προγραμμάτων αυτών, τα οποία εφαρμόζονται στα σχολεία ευθύνης του, και συνεργάζεται με το Διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων στις διάφορες φάσεις ανάπτυξής
τους .

1. Νόμος : 1824 του 1988 με τον οποίο καθιερώνεται επίσημα στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο - Προεδρικό Διάταγμα:
462/1991με το οποίο ρυθμίζεται ο τρόπος εφαρμογής της.- Εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Γ1/576/26-4-1995.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες τους οι μαθητές διδάσκονται 1-2 διδακτικές ώρες την ημέρα σε ομάδες όχι περισσότερων
των πέντε (5) μαθητών κατά μάθημα. και μέχρι 6 ώρες την εβδομάδα κατά ή μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου
προγράμματος Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή.
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2.4. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Το βασικό κορμό του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας κατά μάθημα θα πρέπει
να καταρτίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, μέλημα του οποίου είναι και η μέριμνα για
τη συγγραφή, όπου απαιτείται, βοηθητικών εγχειριδίων (Π.Δ. 462/1991, Άρθρο 5,
§ 6). Επειδή όμως αυτό δε συμβαίνει επιφορτίζεται για την εξεύρεση, επιλογή και
σύνθεση του κατάλληλου διδακτικού και εποπτικού υλικού ο διδάσκων εκπαιδευτικός.
αντισταθμίζοντας τη μορφωτική τουλάχιστον υστέρηση.

2.5. Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί
Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τους/ις
Δασκάλους/λες των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας.
Έχουν δε την υποχρέωση μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος να υποβάλουν
στο Διευθυντή του σχολείου σχετική έκθεση ανά μάθημα. Οι εκθέσεις αυτές συζητούνται
από το σύλλογο διδασκόντων στο πλαίσιο του γενικού απολογισμού του εκπαιδευτικού
έργου του σχολείου.

2.6. Γονείς
Η γνώμη των γονέων θα πρέπει να είναι σεβαστή και η συμμετοχή τους ουσιαστική. Η
πλήρης και υπεύθυνη ενημέρωση τους, μπορεί να λειτουργήσει απενοχοποιητικά για
το θεσμό, ώστε να μην τον αντιμετωπίζουν αρνητικά ,θεωρώντας πως στιγματίζονται
τα παιδιά τους με τη φοίτηση σε τμήμα Ε.Δ.. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να τονιστεί
σε αυτούς ο προληπτικός και επανορθωτικός χαρακτήρας της Ε.Δ., προκειμένου να
μην οδηγήσουν οι αδυναμίες των μαθητών σε σχολική αποτυχία, και περαιτέρω να
αποφευχθούν οι οδυνηρές συνέπειες της.

3. Εφαρμογή Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Όταν σε ένα σχολικό συγκρότημα υπάρχουν οι προϋποθέσεις να λειτουργούν: Τμήμα
ένταξης, Φροντιστηριακό Τμήμα και Τάξη Υποδοχής (Τ.Υ., Ι, ΙΙ), ανακύπτει το ερώτημα
ποιος μπορεί να είναι ο πληθυσμός - στόχος του προγράμματος Ε.Δ.. Αναφορικά με το
Τμήμα ένταξης επιτρέπεται σε αυτό η φοίτηση, σύμφωνα με προϋποθέσεις3, μαθητών με

3. Θα πρέπει πρώτα οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
να έχουν διερευνηθεί και διαπιστωθεί από τα ΚΕΔΔΥ.
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αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες4 έτσι όπως ορίζονται στο Άρθρο 3, §1του
νόμου: 3699/2008: «Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται
όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές
δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών
προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη
διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και
μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται
ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί,
αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι),
κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας λόγου, ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία,
δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα,
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές
αναπηρίες.
2. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες,
προβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή
λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
3. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή
περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει
κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
ανατίθεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους
απευθύνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου».
Στα Φροντιστηριακά Τμήματα5, η λειτουργία των οποίων πραγματοποιείται εκτός
σχολικού ωραρίου, προορίζονται να φοιτήσουν παλιννοστούντες και αλλοδαποί
μαθητές, οι οποίοι είτε δεν φοίτησαν σε Τάξη Υποδοχής και αντιμετωπίζουν γλωσσικές
δυσκολίες, είτε εντάχθηκαν στα υποστηρικτικά γι’ αυτούς μέτρα και παρακολούθησαν
τα σχετικά μαθήματα αλλά εξακολουθούν να δυσκολεύονται γλωσσικά κατά την
ένταξή τους στην συνήθη τάξη (Φ.1.Τ.Υ. / 1339 / 100642 /Γ1/ 14 - 9 - 2007 ).
Στο πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ), που ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους
(Τ.Υ. Ι και Τ.Υ. ΙΙ ) και εντάσσεται μέσα στο Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, φοιτήσουν
επίσης παλιννοστούντες, αλλοδαποί μαθητές και παιδιών Ρομά.
4. Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή
σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
5. Τελευταία έχουν προστεθεί στα ονόματα των προγραμμάτων αυτών ( Φ.Τ. , Τ.Υ.) τα αρχικά ΖΕΠ (= Ζώνη
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ) . Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ολόκληρος ο νομός Αττικής έχει χαρακτηριστεί
ως Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας . Οι ΖΕΠ είναι ένα πρόγραμμα σε πιλοτική εφαρμογή, το οποίο βασίζεται
στη λογική της θετικής διάκρισης και στοχεύει στην προώθηση της ισότιμης ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα
των μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα παιδιά στα οποία απευθύνονται τα προγράμματα Ε.Δ. δεν
ανήκουν στην κατηγορία των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ούτε είναι παλιννοστούντες ή αλλοδαποί. Το μαθησιακό τους προφίλ, ως προς τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν - ο τύπος του προβλήματος μάθησης, είναι επομένως
το ζητούμενο προκειμένου να γίνει η σωστή επιλογή και η περαιτέρω αποτελεσματική
αντιμετώπιση. Τα χαρακτηριστικά αυτά έτσι όπως προκύπτουν από το πνεύμα του
υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Εγκύκλιος Φ22/66/Γ1/186/3-3-1992 Γ1/346/8-6-1984 ) αναφέρονται σε μαθητές, που δεν ανήκουν, κατά κανόνα, σε γλωσσικές
ή άλλες μειονότητες, οι οποίοι :
- Παρουσιάζουν καθυστέρηση, μη οφειλόμενη βέβαια σε οργανικές αδυναμίες
ή νοητική υστέρηση, ως προς την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων (π.χ. δεν έχουν
κατακτήσει τους βασικούς μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικού
υπολογισμού ή και τα δύο), οι οποίες μπορεί να αποδίδονται , είτε σε ελλιπή φοίτηση,
είτε σε αναστολές, που ανάγονται στο οικογενειακό ή ακόμα και στο σχολικό και το
γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον .
- Εμφανίζουν δυσκολία στην κατανόηση και αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης και ως εκ
τούτου χαμηλή ανταπόκριση στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος της τάξης
τους, στη γλώσσα και τα μαθηματικά.
- Παρουσιάζουν "μαθησιακές ελλείψεις", δηλαδή γνωστικά - μαθησιακά κενά στις
πρώτες, κυρίως, τάξεις σε βασικά σημεία της διδασκαλίας: Ανάγνωση, Γραφή, και
δυσκολεύονται επομένως να κατανοήσουν και να αποκτήσουν νέες γνώσεις, αφού η
γνώση κωδι-κοποιείται και τυγχάνει επεξεργασίας με βάση προϋπάρχουσες έννοιες,
σημασιολογικά δίκτυα και γνωστικά σχήματα (Vosniadou, 1994), (πχ η μη ύπαρξη
υψηλού επιπέδου φωνολογικής συνειδητότητας ως "μαθησιακή έλλειψη" προκαλεί
δυσκολίες στην κατάκτηση του γραπτού λόγου).
- Έχουν χαμηλές επιδόσεις (κάτω από το μέσο όρο της τάξης τους) στην ανάγνωση,
γραφή, γνωρίζουν βασικές μαθηματικές έννοιες και πράξεις, αλλά έχουν δυσκολίες να
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της τάξης τους, οι οποίες βέβαια δεν συνδέονται με
προβλήματα νοημοσύνης. Είναι μαθητές των οποίων τα λάθη οφείλονται: σε απροσεξία,
σε φτωχές μαθησιακές δεξιότητες ή περιορισμένες γνώσεις . Δεν είναι λάθη ρουτίνας
αλλά επαναλαμβανόμενα σε ένα βασικό στάδιο όπως π.χ. σε μια περίπτωση της
ανάγνωσης, όπου το λάθος οφείλεται σε δυσκολία διάκρισης διαφορετικών λέξεων, οι
οποίες όμως περιλαμβάνουν τα ίδια γράμματα (Της – Στη), και ανάγεται σε λειτουργικές
αδυναμίες.
Πρόκειται ουσιαστικά για «ήπιας μορφής» και «μεταβατικού - εφήμερου»
χαρακτήρα δυσκολίες μάθησης, με πεδίο αναφοράς δυσχέρειες περισσότερο γενικευμένες
που πολλές φορές αλληλοκαλύπτονται μεταξύ των μαθησιακών τομέων (μαθηματικά,
ορθογραφία, κατανόηση, ανάγνωση, γραπτή έκφραση). Δεν αντιπροσωπεύουν τις
μαθησιακές δυσκολίες, που ορίζονται ως ένα σύνολο διαταραχών που παρουσιάζονται
κατά την διαδικασία πρόσκτησης και χρήσης του λόγου, της γραφής, της ανάγνωσης, των
μαθηματικών και της συλλογιστικής ικανότητας, θεωρούνται ως εγγενείς διαταραχές που
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οφείλονται, ίσως, σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και αναφέρονται ως πρωτογενείς διαταραχές, ενώ δεν οφείλονται ούτε σε ελλείψεις στην
αισθητηριακή αντίληψη ούτε σε νοητική καθυστέρηση ούτε σε συναισθηματικές
διαταραχές ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ωστόσο συχνά συνοδεύονται από τέτοιου
είδους προβλήματα. (Παντελιάδου, 2000)

3.1. Διαγνωστικά εργαλεία - Ανίχνευση των δυσκολιών
Πέραν του ζητήματος των μαθησιακών χαρακτηριστικών, ένα άλλο θέμα που ανακύπτει
εδώ είναι τα μέσα – τα διαγνωστικά – αξιολογικά εργαλεία με τα οποία θα γίνει
η αναγνώριση και η επιλογή των μαθητών αυτών για τη συγκρότηση τμήματος Ε.Δ..
Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα από την πολιτεία έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά
όργανα αξιολόγησης των εν λόγω μαθητών, πράγμα που προϋποθέτει πρωτίστως
τον εννοιολογικό προσδιορισμό αυτού του τύπου των δυσκολιών μάθησης, για
αυτό προτείνεται η αξιοποίηση της άτυπης αξιολόγησης και των αξιολογικού6 τύπου
προτάσεων των Δάσκαλων των τάξεων, στις οποίες φοιτούν οι μαθητές με αδυναμίες.
H εγκυρότητα του δασκάλου έγκεινται στο ότι, όπως διαπιστώνουν έρευνες, οι
πληροφορίες που αυτοί συγκεντρώνουν είναι περισσότερες και πιο αξιόλογες από αυτές
που συλλέγονται από νευρολογικές και ψυχολογικές εξετάσεις (Σ. Πολυχρονοπούλου –
Ζαχαρόγιωργα, 1995). Σ΄ αυτό συνηγορεί και η θέση που διατυπώνει η Παντελιάδου
σχετικά με την «ιδίαν αντίληψη του δασκάλου της τάξης» στο ζήτημα και την ουσιαστική
συμβολή του στην αξιολόγηση της σχολικής τοποθέτησης η οποία ενισχύει το επιχείρημά
της επιπροσθέτως με παραπομπή στους Lewis και Doorlag ( Παντελιάδου, 1995).
Έγκυρος φορέας αξιολόγησης των μαθησιακών προβλημάτων των μαθητών, είναι η
αξιολόγηση της επίδοσης και μαθησιακής συμπεριφοράς τους από το δάσκαλο και για
έναν άλλο λόγο: προκειμένου να μην ετικετοποιούνται αυτά, με βάση ψυχολογικές ή
ιατρικές κατηγορίες (Richards & Dooley, 2004).
Η συλλογή των πληροφοριών για την αξιολόγηση, ωστόσο, θα πρέπει να γίνεται
συστηματικά και να οργανώνεται με τρόπο, που θα διευκολύνει τη λήψη εκπαιδευτικών
αποφάσεων αναφορικά με τη μέθοδο διδακτικής παρέμβασης, το περιεχόμενο του
διδακτικού υλικού και τα εποπτικά μέσα με τα οποία θα υποστηριχθεί η διδασκαλία.
Η σημασία της εποπτείας για την επιτυχία της διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη. Είναι
αποφασιστικής σημασίας ιδιαίτερα στις χαμηλότερες βαθμίδες και τις μικρότερες τάξεις
του σχολείου, επειδή ο παραστατικός κύκλος των μαθητών είναι περιορισμένος και η
αφηρημένη σκέψη υπό εξέλιξη (Νημά & Καψάλης: 2002).

6. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να αναφέρονται σε ποικίλου τύπου και ευρέως φάσματος διδακτικών στόχων,
όχι μόνο στην απομνημόνευση γνώσεων. ( Πλαίσιο :γνώσεις - δεξιότητες δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνιακή
ικανότητα, η φαντασία, η λήψη πρωτοβουλιών, κλπ.)
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Ως μέσον συλλογής δεδομένων - πληροφοριών χρησιμοποιείται συνήθως η
παρατήρηση7 (συστηματική και άτυπη) και κάποιες αυτοσχέδιες δοκιμασίες (δέσμη
ερωτήσεων ή ασκήσεων με προκαθορισμένες σωστές απαντήσεις). Παρατηρεί π.χ. ο
Δάσκαλος και επισημαίνει τη δυνατότητα ή μη του μαθητή της Α΄ τάξης για αναγνώριση
των διακριτών μερών των λέξεων και την ικανότητα χειρισμού των φωνολογικών μερών,
προκειμένου να αποφανθεί για τη φωνολογική του επίγνωση8. Δοκιμάζει ακόμα τους
μαθητές στην ανάλυση διαφόρων λέξεων σε συλλαβές ή φωνήματα, στην αναγνώριση
των φθόγγων και των γραμμάτων ( π.χ. των (λ), (γ), (χ), που παρουσιάζουν δυσκολία),
στην αρχή, τη μέση ή το τέλος μιας λέξης.
Οι επισημάνσεις οφείλουν να διατυπώνονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και να
περιγράφουν με σαφήνεια κάποιο γνωστικό κενό ή μια μαθησιακή δυσχέρεια στη Γλώσσα
ή τα Μαθηματικά σε σχέση με τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος. Π.χ. δεν
μπορεί να κατανοήσει την έννοια του αριθμού και ειδικότερα έχει δυσχέρεια στο να
εκτιμήσει τις ποσότητες, ενώ δυσκολεύεται και στους νοερούς υπολογισμούς.
Αναφορικά με τη Γλώσσα: παρουσιάζεται σύγχυση, ως προς την προφορά, των
γραμμάτων που μοιάζουν μεταξύ τους (δ αντί θ και β αντί φ) . Δυσκολεύεται να αντιληφθεί
την αντιστοιχία μεταξύ του γραπτού και προφορικού κώδικα, ειδικότερα υστερεί στο
ζήτημα της αναγνώρισης των φωνολογικών συστατικών των γλωσσικών μονάδων.
Αδυνατεί να αναλύει μια λέξη στα επιμέρους φωνήματα της και αντίστροφα ή να ανακαλεί
τις γραφοφωνημικές αντιστοιχίες .
Διαπιστώσεις - διατυπώσεις του τύπου: « Αυτό το παιδί δυσκολεύεται στην ανάγνωση
ή στα μαθηματικά» δεν διευκολύνουν στη «χαρτογράφηση» του μαθησιακού προφίλ
μαθητή και στην κατάρτιση του Προγράμματος Ε. Δ. .
Τομείς αναφοράς που διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό για την αξιολόγηση των
μαθητών θα μπορούσαν να είναι οι εμφανιζόμενοι στην παρακάτω ρουμπρίκα.

Σχήμα 1 . Ρουμπρίκα αξιολόγησης μαθητών για το Π.Ε.Δ.
7. Η μέθοδος της φυσικής παρατήρησης στην τάξη (μέθοδος έρευνας και τεχνική συλλογής δεδομένων που γίνεται
σύμφωνα με ορισμένες αρχές) ως και η συνέντευξη διευκολύνουν τον/την εκπαιδευτικό να καθορίσει τη μέθοδο
και το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει. Η συνέντευξη είναι μία άμεση, προσωπική επαφή με τη μορφή
συνομιλίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στο παιδί ή τους γονείς του με σκοπό τον καθορισμό της φύσης και
των αιτιών ενός προβλήματος και τον προσδιορισμό του περιβάλλον μέσα στο οποίο εμφανίζεται το πρόβλημα
(Βάμβουκας, Μ. (1991): Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, εκδ. :Γρηγόρη, Αθήνα .).
8. Η φωνολογική επίγνωση αναφέρεται στη σαφή κατανόηση ότι οι λέξεις αποτελούνται από διακριτά μέρη και
στην ικανότητα χρήσης αυτών των φωνολογικών μερών. Κυρίως αναφέρεται στην ανάλυση, σύνθεση, διάκριση,
απομόνωση, αφαίρεση και αντιστροφή των φωνολογικών μονάδων (Παντελιάδου, 2000).
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Τις πληροφορίες, που παίρνει ο εκπαιδευτικός του προγράμματος Ε.Δ. από το Δάσκαλο
της τάξης και εκείνες, που ο ίδιος συλλέγει από την επαφή του με το κάθε παιδί, τις
συνθέτεικαι τις ερμηνεύει έτσι ώστε να συγκροτήσει το προφίλ του μαθητή (π.χ.
γνωστικό υπόβαθρο, δεξιότητες, κοινωνικό περιβάλλον κ.τ.λ.) και να καταλήξει στην
απόφαση του τρόπου, που αυτός θα βοηθηθεί.

3.2. Παραγωγή διδακτικού υλικού - διδακτικές παρεμβάσεις
Είναι απαραίτητο το διδακτικό υλικό να αναπτυχτεί σύμφωνα με τα κενά και τις δυσχέρειες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, να διευκολύνει με τη δομή του διαφορετικές
μαθησιακές διαδρομές και να είναι εναλλακτικό ως προς τα κανάλια πρόσβασης, ώστε
να παρέχει την ευχέρεια στο παιδί, να προσλαμβάνει με τον δικό του τρόπο τη νέα
πληροφορία.
Ως πηγές άντλησης υλικού μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα βιβλία του τμήματος
ένταξης, της βιβλιοθήκης του σχολείου και βιβλία από το εμπόριο. Σε ψηφιακή μορφή
σχετικά με το μάθημα της Γλώσσας το λογισμικό: «Ο Ξεφτέρης και η γραμματική»
(ενότητα: Γλώσσα Α΄ και Β΄ τάξης) ως και το λογισμικό «Ταξίδι στη χώρα των γραμμάτων»
για τις αντίστοιχες τάξεις. Ειδικότερα για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων, μπορεί
να αντληθεί υλικό από το λογισμικό Λογομάθεια+™9. Επίσης η ύπαρξη δυνατότητας
χρήσης του διαδικτύου δίνει επιπλέον ευκαιρίες, μέσω της πλοήγησης σε αυτό, για
ανάπτυξη του απαιτούμενου υλικού.
Αναζητώντας για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός , κατά την ώρα της διδασκαλίας,
πληροφορίες σχετικές με το συλλαβισμό μπορεί να αντλήσει από τη διεύθυνση:
katsba.ueuo.com/dim/.../glw-syllabismos.htm, πλούσιο ασκησιολόγιο (20 ασκήσεις)
και θεωρία, προκειμένου να πραγματευτεί με το/η μαθητή/τρια αυτό το γραμματικό
φαινόμενο σε όλη του την έκταση .
Επίσης, στους μαθητές/τριες των Γ΄ κα Δ΄ τάξεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
εκπαιδευτικό λογισμικό διδασκαλίας της γλώσσας, ως πηγή , για επιλογή δραστηριοτήτων,
αφού αυτό είναι συμβατό με το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος και του
ΔΕΠΠΣ για το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας και με την αξιοποίηση του υλικού του
υποστηρίζονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω :
- η ενεργοποίηση μηχανισμών ακουστικής και απαντητικής ικανότητας για όσα
παιδιά δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα ως μητρική ή δεν τη χρησιμοποιούν στην
καθημερινή τους επικοινωνία αρκετά συχνά ή αρκετό χρονικό διάστημα,
- η αποτελεσματική ακρόαση, η αναγνώριση και η ερμηνεία διαθέσεων, προθέσεων
και συναισθημάτων σε επίπεδο ανάγνωσης και ακρόασης,
9. Έχει εκδοθεί από το Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) και πρωτοκυκλοφόρησε το 1998. Πρόκειται για ένα
πλήρες ηλεκτρονικό βιβλίο που αναφέρεται στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας με χρήση της τεχνολογίας
διαλογικών πολυμέσων, και καλύπτει όλα τα γλωσσικά επίπεδα: Συντακτικό, Γραμματική, Ορθογραφία, Λεξιλόγιο
(Παραγωγή – Σύνθεση λέξεων, κ.ά.).
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- η περιγραφή και η αφήγηση γεγονότων, η ανάλυση,
-η κατανόηση του περιεχομένου κάθε κειμενικού είδους και η δυνατότητα σύνταξής τους
-η προσαρμογή λεξιλογίου, ύφους κατά περίσταση επικοινωνίας, η δομή της πρότασης,
της παραγράφου, του κειμένου
-η εσωτερίκευση πτωτικών κλιτικών σχημάτων, ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων και
αντωνυμιών, μέσω της επικοινωνιακής μεθόδου της γλωσσικής διδασκαλίας (απόσπασμα από το εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού).

3.2.1. Στοιχεία του εκπαιδευτικού λογισμικού «Ο Ξεφτέρης»
Σύμφωνα με το Βιβλίο Δασκάλου (ΥΠΕΠΘ, Βιβλίο Δασκάλου ,2006), αυτό το εκπαιδευτικό
λογισμικό, είναι ένα προϊόν πολυμέσων που συνδυάζει τη μάθηση με την ψυχαγωγία σε
ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον ,πλούσιο σε ερεθίσματα, απευθυνόμενο σε μαθητές
της Α΄ Δημοτικού , με δραστηριότητες, κατά τέτοιο τρόπο δομημένες , ώστε το παιδί να
μην είναι παθητικός δέκτης αλλά συμμέτοχος στη δράση μιας ιστορίας και να κατακτά τη
γνώση σταδιακά περνώντας από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο με βιωματικό τρόπο .
Ειδικότερα, από άποψη στοχοθεσίας, αυτό επιτρέπει, ώστε οι μαθητές:
• Να εμπεδώσουν τη φυσική, ρέουσα και εκφραστική αναγνωστική δεξιότητα
• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους
• Να αναγνωρίζουν, με σημείο αναφοράς την εικόνα ενός αντικειμένου, τη γραπτή
απόδοσή του με λέξη.
• Να αποκτήσουν φωνημική επίγνωση, ώστε να αρθρώνουν και να προφέρουν σωστά
τις λέξεις .
• Να κατανοήσουν τη σχέση φωνημάτων – γραμμάτων, στην οποία στηρίζεται ο βασικός
μηχανισμός ανάγνωσης.
• Να διαμορφώσουν το λεξιλόγιο τους από σημασιολογική, φωνητική και ορθογραφική
άποψη.
• Να χρησιμοποιούν τα σωστά σύμβολα για τη γραπτή απόδοση των φθόγγων.
• Να συνδέουν γραπτές λέξεις με τις αντίστοιχες τους προφορικές.
• Να ασκηθούν στην αντίληψη ήχων, φωνημάτων και συμβόλων.
• Να αναλύουν ηχητικά τις λέξεις.
• Να εξοικειωθούν οπτικοακουστικά με φωνήματα και με τις πρώτες συλλαβές που
αποτελούν λέξεις.
• Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στο μάθημα της γλώσσας.
• Να δρουν σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον, στο οποίο θα νοιώθουν ευχάριστα.
Συμβάλλει επίσης στο :
• Να κατανοήσουν τις έννοιες αρχή - μέση - τέλος.
• Να αναγνωρίζουν οπτικά ίδιες λέξεις.
• Να αναγνωρίζουν όμοιες λέξεις ανάμεσα σε άλλες.
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• Να αναγνωρίζουν τις σχετικές θέσεις των γραμμάτων μέσα στη λέξη.
• Να αναγνωρίζουν τα φωνήματα (συλλαβές) στην αρχή ,στο τέλος αλλά και σε
οποιοδήποτε σημείο της λέξης.
• Να αναγνωρίζουν τις καταλήξεις.
• Να αναγνωρίζουν τα φωνήματα στην αρχή της λέξης
• Να συνθέτουν συλλαβές και να φτιάχνουν λέξεις.
• Να χωρίζουν μια σύνθετη λέξη στα συνθετικά της.
• Να συλλαβίζουν μια λέξη.
• Να διακρίνουν τη λεπτή ηχητική διαφορά μεταξύ φωνημάτων .
• Να αναλύουν λέξεις σε συλλαβές και γράμματα και να τις συνθέτουν.
• Να ασκούνται στην προσεκτική ακρόαση και να κατανοούν αυτό που τους ζητείται.
• Να αποκτήσουν οπτικοακουστική αντίληψη των λέξεων.
Με παιγνιώδη μορφή φέρνουν το μαθητή σε επαφή με διάφορες αναγνωστικές
δραστηριότητες που σχετίζονται:
• Την κατάτμηση της λέξης σε επίπεδο μονάδων (γράμματα, συλλαβές, μορφήματα, κτλ.)
• Τη συνολική αντίληψη των λέξεων ώστε ο μικρός αναγνώστης να εξοικειωθεί με την
εικόνα της λέξης.
• Την απομνημόνευση των γραμμάτων, των συλλαβών, και της συνολικής εικόνας της
λέξης.
• Τη σύνδεση της λέξης με τη σημασία της.
Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για την κάλυψη και άλλων μαθησιακών αναγκών μπορεί κανείς
να αναζητήσει στις ιστοσελίδες:
http://e- yliko.sch.gr/resource/supportmaterial/EduAll.aspx
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko
http://opensoft.sch.gr (λογισμικό ανοικτού κώδικα)
Η διαδραστική πλατφόρμα:
www.skoool.gr επίσης, παρέχει πλούσιο υλικό.
Τα λογισμικά αυτά και γενικότερα οι ΤΠΕ ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται διότι:
- δημιουργούν συνθήκες διαδραστικών περιβαλλόντων μάθησης.
- προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών αναπαραστάσεων σύμφωνα με
το πλαίσιο των αρχών της θεωρίας της γνωσιακής ευελιξίας (Kearsley, 2000) κατά την
οποία οι μαθησιακές δραστηριότητες πρέπει να προσφέρουν πολλαπλές αναπαραστάσεις
του γνωστικού περιεχομένου.
- μέσα από τις πολλαπλές δυνατότητες τους στην πρόσβαση και εξασφάλιση εικόνων
μπορούν να υποστηρίζουν αποτελεσματικά το «χτίσιμο» .
- μέσω αυτών, των αφηρημένων εννοιών του μαθήματος, εμπλουτίζουν και καθιστούν περισσότερο ενδιαφέρον το εκπαιδευτικό υλικό και συμβάλλουν έτσι στην ελκυ156
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στικότερη και πολύπλευρη παρουσίαση της ύλης, προκαλώντας περαιτέρω την
ενεργοποίηση του μαθητή (Πατσάλης , 2010).
- η δυνατότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή για αυτόματη καταχώρηση της μαθησιακής
προόδου του μαθητή συντελεί στην αύξηση των κινήτρων του (Walter et al., 1993).

3.3. Διαδικασία σχεδιασμού
Κατά το σχεδιασμό, που προηγείται των διδακτικών παρεμβάσεων, θα πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα που συνδέονται στενά μεταξύ τους και κατά κανόνα το ένα
καθορίζει το άλλο :
Μέσω των διαθέσιμων πληροφοριών προσδιορίζονται οι γνώσεις, οι ικανότητες δεξιότητες και οι συμπεριφορές που επιδιώκεται να αναπτυχθούν από τη διδακτική
παρέμβαση, διαδικασία με την οποία ορίζεται, διευκολύνεται κατά κάποιον τρόπο το
πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια γίνεται ο καθορισμός και η
οργάνωση του περιεχομένου τους, αρθρωμένου στους στόχους. Οι στόχοι διατυπώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναφέρονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η
επιθυμητή συμπεριφορά θα πρέπει να εκδηλωθεί και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν
για την αξιολόγηση του αποτελέσματος (Mager, 2000). Αναφέρονται, δηλαδή, στα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα της διδασκαλίας με σαφή και αναλυτικό τρόπο.
Αυτά τα αποτελέσματα εκφράζονται ως διανοητικές δεξιότητες (γνωστικοί στόχοι),
ως στάσεις, αξίες και συμπεριφορές (συναισθηματικοί στόχοι), ως χειρωνακτικές ή
φυσικές ικανότητες (ψυχοκινητικοί στόχοι). Παίζουν, δε, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
των εσωτερικών κινήτρων, ενόσω ορίζονται ως επιμέρους βήματα με βάση τα οποία οι
μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν την πρόοδο τους10. Οι μαθητές αξιολογούν την επιτυχία
τους χρησιμοποιώντας τους κοντινούς στόχους - βήματα ως κριτήρια (Stephen, N. κ.α.,
2008:464). Κατόπιν επιλέγεται η εφαρμογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών
και μέσων για την επίτευξή των στόχων, και δρομολογείται μια ακολουθία διδακτικών
πρακτικών για την υλοποίηση τους.

3.3. Αξιολόγηση
Η προβλεπόμενη αξιολόγηση των μαθητών και των συντελεστών της διδακτικής
παρέμβασης αποτελεί το επιστέγασμα της εφαρμογής του προγράμματος της Ε.Δ. Η αξιο10. Για να είναι, οι στόχοι, αποτελεσματικοί, θα πρέπει να είναι πραγματοποιήσιμοι κοντινοί και όχι μακροπρόθεσμοι,
συγκεκριμένοι και όχι γενικοί,. Το βασικά ρήματα στη διατύπωση τους, πρέπει να προσδιορίζει τι θα είναι ικανοί
να κάνουν μετά το τέλος της διδασκαλίας οι μαθητές .Προς τούτο είναι φρόνιμο να χρησιμοποιούνται ρήματα
που δηλώνουν συγκεκριμένη φανερή ενέργεια όπως: εκτελώ πράξεις ,γράφω, ανακεφαλαιώνω, περιγράφω ,
καθορίζω, εξηγώ, ανακοινώνω, λύνω.
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λόγηση εδώ έχει χαρακτήρα διευκολυντικό και ανατροφοδοτικό αφορά τόσο το μαθητή
όσο και το Δάσκαλο. Μέσα από τις δοκιμασίες, που οφείλουν να έχουν ως οδηγό τους
διατυπωθέντες στόχους, ο μαθητής γνωρίζει το επίπεδο της προόδου του και τον τρόπο
ξεπεράσματος των αδυναμιών του (Λεγάκη, 1980), ενώ ο εκπαιδευτικός αναστοχάζεται
πάνω στο υλικό που χρησιμοποιεί, στον τρόπο διατύπωσης των στόχων, στα μέσα και
τη μέθοδο διδασκαλίας σε σχέση με τον κάθε μαθητή . Οι αξιολογικές παρεμβάσεις
του εκπαιδευτικού κατατείνουν στο να δημιουργηθεί μια νοητική σύγκρουση στο
μαθητή που θα του να επιτρέψει να αμφισβητήσει και να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική προσέγγισης των προβλημάτων, που καλείται να επιλύσει (Παπαμιχαήλ,1985).

Σχήμα 2. Σχηματική παράσταση της σχέσης στόχων περιεχομένων των
διδακτικών παρεμβάσεων, μεθοδολογίας, τεχνικής και μέσων
3.4. Ο Φάκελος του μαθητή
Από την αρχή της εφαρμογής προγράμματος Ε. Δ. δημιουργείται ατομικός Φάκελος
των μαθητών. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται επιλεγμένα δείγματα εργασιών, οι οποίες
στο σύνολο τους αποτυπώνουν το ιστορικό των προσπαθειών, των επιδόσεων και της
προόδου του κάθε μαθητή (Hecker, 2004). Έτσι ενημερώνεται το παιδί για αυτό που
έχει επιτύχει11α και παράλληλα συνειδητοποιεί ότι η μάθηση είναι μια υπόθεση για την
οποία αξίζει να κοπιάζει. Το συλλεχθέν υλικό με τα επιτεύγματα συντελεί επίσης στην
ενδυνάμωση των μαθητών για τη συνέχιση καταβολής προσπάθειας, ενώ πληροφορεί

11α. Ο σχολιασμός και η απόδοση αξίας στα μαθησιακά επιτεύγματα του παιδιού προκαλεί στον εγκέφαλο του
ψυχολογικές διαδικασίες ανάλογες με εκείνες της αμοιβής, οι οποίες παρωθούν το άτομο και ενισχύουν τα κίνητρα
του για περαιτέρω μάθηση (Spitzer, 2002)
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τον εκπαιδευτικό για τα αδύνατα και δυνατά σημεία κάθε ατόμου, εξοπλίζοντάς τον
έτσι με γνώση, ώστε να ρυθμίζει αναλόγως τη διδακτική, μαθησιακή δραστηριότητα.
Παρέχει επίσης στους γονείς πληροφόρηση για τις ιδιαίτερες ανάγκες, την εξέλιξη και το
επίπεδο του παιδιού τους, για τον τρόπο εργασίας και τη διαδικασία που μαθαίνει, στοιχεία όλα πολύτιμα στη μεταξύ τους σχέση, ως και στη διαμόρφωση στάσης απέναντι
στο πρόγραμμα Ε.Δ..

3.5. Διαχείριση παιδαγωγικών - διδακτικών ζητημάτων
Η αξιολογική αποτίμηση της δουλειάς των μαθητών, συνήθως, γίνεται μέσω της τονισμένης υπογράμμισης και απαρίθμησης των λαθών, που αυτοί κάνουν. Έτσι προβάλλονται οι αδυναμίες αντί των δυνατοτήτων και τα παιδιά λαμβάνουν γνώση περισσότερο
των αποτυχιών τους από ότι των επιτευγμάτων τους, με δυσάρεστες, για αυτά, συνέπειες
μακροπρόθεσμα. Η παραπάνω διαπίστωση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποσιωπούνται
τα σφάλματα του μαθητή, απλά θα πρέπει να αναδεικνύονται οι δυνατές πλευρές του, να
αποδίδεται έμφαση πρωτίστως σε αυτές και πέρα από αυτό να καλλιεργείται η αντίληψη
ότι τα λάθη είναι μέρος της διαδικασίας της μάθησης. Οι λανθασμένες απαντήσεις δεν
απορρίπτονται αλλά γίνονται αφορμή να δοθούν πρόσθετες πληροφορίες, μέσω των
οποίων παροτρύνεται ο μαθητής: να προχωρήσει σε νέους συλλογισμούς αναλύοντας τα
λάθη του σε αντιπαραβολή με τις στρατηγικές που χρησιμοποίησε και τον οδήγησαν στο
λανθασμένο αποτέλεσμα, να ξαναπροσπαθήσει αναθεωρώντας τις εν λόγω στρατηγικές
και στη συνέχεια να ανακαλύψει άλλες αποτρεπτικές της επανάληψης του φαινομένου.
Η αποδοχή και η αντιμετώπιση του παιδιού στη βάση της ολόπλευρης εκτίµησης της
παρουσίας του, στάση, που αποπνέει σεβασμό προς το ίδιο, και δημιουργεί συνθήκες για
παραγωγικότερη διαχείριση των αδυναμιών του.
Η πρόσθετη διδακτική στήριξη, μέσω του ΠΕΔ, που είναι προσανατολισμένη προς το
μαθησιακό έλλειμμα και ο τονισμός της διαδικασίας επιλογής για φοίτηση στο πρόγραμμα
με την πρόσκαιρη αποχώρηση - απομάκρυνση του μαθητή από τον «κορμό » της τάξης,
συνιστούν ανασταλτικούς παράγοντες , αφού ο μεν πρώτος με τη μονομέρεια του οδηγεί
σε αρνητικά συναισθήματα (π.χ. ταπείνωση) ενώ ο δεύτερος σε στιγματισμό12. Για αυτό,
σε κάθε τέτοια περίπτωση, εκτός από την αναθεώρηση της αξιολογικής στάσης του
εκπαιδευτικού, ενδείκνυται η διδασκαλία, στον ξεχωριστό χώρο, να διεκπεραιώνεται,
κατά το δυνατόν, με ομαδική μορφή, αφού έτσι ενισχύεται ο βαθμός ετοιμότητας του
μαθητή, ενώ δεν φορτίζεται τόσο πολύ αρνητικά η διαφορετικότητα του από όσο, εάν

12. Αυτό αποτυπώνεται στις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της ομάδας τάξης με τα εν λόγω άτομα,
ανεξάρτητα από το φύλο, να διατηρούν χαμηλή κονωνιομετρική θέση. Τέτοιο παράδειγμα έχουμε από πρόσφατη
κοινωνοιμέτρηση σε σχολείο της περιοχής ευθύνης μας , η οποία δείχνει ότι χαρακτηρίστηκαν λιγότερο δημοφιλή
και ως εκ τούτου περισσότερο απορριπτέα (rejected) από τους άλλους συμμαθητές τους .
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αυτός οδηγείτο στο ιδιαίτερο μάθημα ατομικά. Ο εκπαιδευτικός του προγράμματος θα
πρέπει να διακατέχεται, από τη μετουσιωμένη σε πράξη πεποίθηση ότι κάθε μαθητής µε
την κατάλληλη βοήθεια θα μπορέσει να τα καταφέρει . Έτσι θα αποτραπεί η εμφάνιση του
φαινομένου της "επίκτητης ανεπάρκειας" ( Dweck ,1992) δηλαδή της κατάστασης στην
οποία επέρχεται ο μαθητής , κατά την οποία, λόγω της πίστης του, στο αξεπέραστο της
αποτυχίας του, νιώθει αποδυναμωμένος και παραιτείται βαθμιαία από κάθε προσπάθεια
για βελτίωση.

5. Συμπεράσματα - Προτάσεις
Το Πρόγραμμα Ε.Δ., ως μια εκπαιδευτική παρέμβαση ενταξιακού προσανα-τολισμού, με
τη μορφή της εξωτερικής διαφοροποίησης, παράγει κάποια αποτελέσματα, τα οποία θα
πρέπει να τύχουν αποτίμησης, προκειμένου να καταδειχθεί κατά πόσον ευοδώνεται ο
σκοπός της λειτουργίας του. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, για την επιτυχή εφαρμογή του
και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, είναι ανάγκη να στηρίζεται η διακριτότητα του
θεσμικού του ρόλου (μαθητικός πληθυσμός που συμμετέχει, απρόσκοπτη ολοκλήρωση
του προγράμματος,…) και να στελεχώνεται με Δασκάλους/λες αποκλειστικής
απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί μια διαρκής και ειδική επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν:
- επιστημονικές μεθόδους, τρόπου αξιολόγησης και επιλογής των μαθητών, οι οποίοι
θα φοιτήσουν σε αυτό, πχ γνώση των κατηγοριών συμπτωμάτων, που διαφοροποιούν
δυσλεξικούς μαθητές και τα παιδιά που προορίζονται για στο ΠΕΔ (Τα δυσλεξικά παιδιά
εκδηλώνουν δυσκολία, κυρίως, στην αποκωδικοποίηση της ανάγνωσης, όχι όμως στην
κατανόησή της. Έχουν επίσης δυσκολία στο να γράψουν ορθογραφημένα. Έτσι και οι
εμφανιζόμενες αναγνωστικές δυσκολίες τους, αφού δεν προκαλούνται από νοητικές
αδυναμίες δεν συνυπάρχουν με δυσκολίες στην κατανόηση του γραπτού ή προφορικού
λόγου).
- θέματα διαχείρισης παιδαγωγικών - διδακτικών προβλημάτων (οργάνωση της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης και της παιδαγωγικής σχέσης)
- την αναζήτηση , αξιοποίηση συμβατικού - ψηφιακού υλικού με βάση τις ανάγκες κάθε
μαθητή και κριτήρια αξιολόγησης του (πχ σε ότι αφορά την ενίσχυση της φωνηματικής
δομής των λέξεων ένα βασικό κριτήριο που πρέπει να πληρούται είναι η δυνατότητα
άσκησης μέσω δραστηριοτήτων αισθητοποίησης).
- ζητήματα προετοιμασίας και σχεδιασμού της διδακτικής παρέμβασης ως και τρόπου
διατύπωσης των στόχων συμπεριλαμβανομένου και του αξιολογικού ελέγχου υλοποίησής τους .
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