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Απαγορεφεται αυςτθρά θ αναδθμοςίευςθ, μζρουσ ι όλου, των πρακτικϊν του
Συνεδρίου για περιουςιακό όφελοσ χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια του δθμιουργοφ
ςφμφωνα με τον Ν. 2121/1993 όπωσ αυτόσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςθ του με τον
Ν. 4112/2013.
Θ ζντυπθ ι θλεκτρονικι αναπαραγωγι των ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν του Συνεδρίου
επιτρζπεται μόνο για εκπαιδευτικι ι ερευνθτικι χριςθ.
Θ χριςθ των τυχόν αποςπαςμάτων-αντιγράφων κα πρζπει οπωςδιποτε να
περιλαμβάνουν τθν αρχικι ςελίδα κακϊσ και τθν παροφςα επιςιμανςθ περί
πνευματικϊν δικαιωμάτων.

Θ τελικι ευκφνθ των περιεχομζνων των εργαςιϊν που δθμοςιεφονται ανικει ςτουσ ςυγγραφείσ
τουσ.
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ΟΓΑΝΩΤΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ
ΡΟΕΔΟΣ
Τερηάκθσ Γεϊργιοσ, Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ

ΜΕΛΘ
Αϊβαλιϊτθσ Βαςίλειοσ, Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λαςικίου
Ανδρεαδάκθ Βαςιλεία, Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Διοικθτικϊν Υποκζςεων
Αποςτολάκθσ Δθμιτριοσ, Διευκυντισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου
Γιγουρτάκθσ Νικόλαοσ, Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου
Ηερβάκθσ Στυλιανόσ, Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χανίων
Καλοκφρθ Βαςιλεία, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Καπετάνιου Ελζνθ, Εκπαιδευτικόσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κοντογιάννθσ Ευςτάκιοσ, Διευκυντισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εκφμνου
Κουτςουδάκθ Αικατερίνθ, Εκπαιδευτικόσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κουτςουράκθ Στζλα, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κριτςωτάκθσ Εμμανουιλ, Ρροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ
Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ
Μακράκθσ Γεϊργιοσ, Ρρόεδροσ Συλλόγου Εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Θρακλείου
«Δομινικοσ Κεοτοκόπουλοσ»
Μανουρά Ντιάνα, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μαςτοράκθσ Γιάννθσ, Διμαρχοσ Χερςονιςου
Μεταξάκθ Λωάννα, Διευκφντρια 2ου Δθμοτικοφ Σχολείου Λ. Χερςονιςου
Μθλιαράκθσ Εμμανουιλ, Διευκυντισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χανίων
Μουντράκθσ Ευκφμιοσ, Αντιδιμαρχοσ Τουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ Διμου Χερςονιςου
Μπαρμπεράκθσ Εμμανουιλ, Διευκυντισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λαςικίου
Ραπαδάκθσ Εμμανουιλ, Διευκυντισ 1ου Δθμοτικοφ Σχολείου Λ. Χερςονιςου
Ραπαδάκθσ Σταφροσ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ραρλαμάσ Κϊςτασ, Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ Διμου Χερςονιςου
Ρερικλειδάκθσ Γεϊργιοσ, Ρροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ
Ρ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ
Ρεριςτζρθ Μζλπω, Διευκφντρια Λυκείου
Ριταροκοίλθ Στζλλα, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ρουλλά Ελζνθ, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
θγάκθσ Ηαχαρίασ, Ρρόεδροσ ΕΛΜΕ Θρακλείου
Σθμανδθράκθσ Ραναγιϊτθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και
Απαςχόλθςθσ
Σπακαράκθ Ανδρονίκθ, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Σφακιανάκθ Άννα, Εκπαιδευτικόσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ταξάκθσ Ανδρζασ, Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εκφμνου
Τηαγκαράκθσ Ελευκζριοσ, Διοικθτικόσ υπάλλθλοσ
Τςαντθράκθσ Κϊςτασ, Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ Διμου Χερςονιςου
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ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ
Ανδρεάδου Χαρά, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ακαναςιάδθσ Κεοχάρθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων
Βαμβακίδθσ Δθμιτριοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Βαφζασ Νικόλαοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ
Γεροφκθ Μαργαρίτα, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Γρθγοράκθσ Λωάννθσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Γϊγουλοσ Γεϊργιοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Δαλακοφρα Κατερίνα, Επίκουρθ Κακθγιτρια Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ
Δαςκαλάκθσ Στυλιανόσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Δρακάκθ Μαρία, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ηαμπετάκθ Λιδα, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Λωαννίδου Αικατερίνθ, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Καδιανάκθ Μαρία, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κακλαμάνθ Σταματίνα, Επίκουρθ Κακθγιτρια Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ
Καλακάκθ Μαρία, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Καλαϊτηάκθ Αργυροφλα, Επίκουρθ Κακθγιτρια ΤΕΛ Κριτθσ
Καλογιαννάκθσ Μιχαιλ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ
Καλοκφρθ Βαςιλεία, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κανδεράκθ Μαριάννα, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Καςςωτάκθ-Ψαρουδάκθ Ρόπθ, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κατςαγκόλθσ Ακανάςιοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κατςαροφ Ελζνθ, Επίκουρθ Κακθγιτρια Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ
Καψάςκθ Αγγελικι, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κολιοραδάκθσ Μιχάλθσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κουτςελίνθ Μαίρθ, Κακθγιτρια Ρανεπιςτθμίου Κφπρου
Κουτςουράκθ Στζλα, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κριτςωτάκθσ Εμμανουιλ, Ρροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ
Κακοδιγθςθσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ
Μακρι Διμθτρα, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μαμάκθσ Γεϊργιοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μαράκθ Ελζνθ, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μαρτίνου Σωτθρία, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μπαγιάτθ Ειρινθ, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μπαδιεριτάκθ Μαρία, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μπερκοφτθσ Αντϊνιοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μυλωνάκθσ Αντϊνιοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ντοφλια Ακθνά, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Οικονομίδθσ Βαςίλειοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ
Ρανςελθνάσ Γεϊργιοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ραραςκευάσ Ραναγιϊτθσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ραυλίδου Βαςιλικι, Επίκουρθ Κακθγιτρια Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ
Ρερικλειδάκθσ Γεϊργιοσ, Ρροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ
Κακοδιγθςθσ Ρ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ
Ρλάτςκου Στζλλα, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
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Ρουλλά Ελζνθ, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
αμουτςάκθ Λωάννα, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Σιμιτηι – Δζλλα Ελευκερία, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Σιφακάκθσ Ρολυχρόνθσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Σπακαράκθ Ανδρονίκθ, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Στιβακτάκθσ Ευςτάκιοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Στρατιδάκθσ Ηαχαρίασ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Στριλιγκάσ Γεϊργιοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Τερηάκθσ Γεϊργιοσ, Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ
Τηωρτηάκθσ Λωάννθσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ρολζμθ – Τοδοφλου Μίνα, Ψυχολόγοσ – Ψυχοκεραπεφτρια
Τριπολιτάκθσ Κωνςταντίνοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ
Φραγκοφλθσ Λωςιφ, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΑΣΡΑΛΤΕ Θρακλείου Κριτθσ
Χαλεπάκθ Μαρία, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Χαραμισ Ραφλοσ, Αντιπρόεδροσ του ΛΕΡ
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ΕΡΛΤΟΡΘ ΚΛΤΩΝ
Aγγελιδάκθ Μαρία, Διευκφντρια ΔΛΕΚ
Αλεξανδροποφλου Αργυροφλα, Διευκφντρια Γυμναςίου
Βαϊρινοφ Κωνςταντία, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Βαςιλάκθ Αςπαςία, Εκπαιδευτικόσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Βενιανάκθ Αικατερίνθ, Αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνθ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Χανίων
Βιδάκθσ Νικόλαοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΤΕΛ Κριτθσ
Βοηαΐτθσ Γεϊργιοσ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Γεροφκθ Μαργαρίτα, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Γεωργαντά Βίκυ, Εκπαιδευτικόσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Γκινοφδθ Ακθνά, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Γρθγοράκθσ Λωάννθσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Γϊγουλοσ Γεϊργιοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Δρακάκθ Μαρία, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Δροςουλάκθσ Κωνςταντίνοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ηζκασ Χριςτόδουλοσ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Λωαννίδου Αικατερίνθ, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Καλογιαννάκθσ Μιχαιλ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ
Καλοκφρθ Βαςιλεία, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κανδεράκθ Μαριάννα, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Καρζλα Γεωργία, Εκπαιδευτικόσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Καςςωτάκθ-Ψαρουδάκθ Ρόπθ, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κατςαγκόλθσ Ακανάςιοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Καψάςκθ Αγγελικι, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κολυμπάρθ Τάνια, Εκπαιδευτικόσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κοτςιμπόσ Γεϊργιοσ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κουςκουρίδα Φραγκοφλα, Διευκφντρια Δθμοτικοφ Σχολείου
Κουτςουδάκθσ Γεϊργιοσ, Εκπαιδευτικόσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Λιάτςου Λαμπρινι, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μακρι Διμθτρα, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μαλζτςκοσ Ακανάςιοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μθτρογιαννοποφλου Αγγελικι, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μθτροποφλου Ελζνθ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μπαγιάτθ Ειρινθ, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μπαντουράκθ Ευτυχία, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μπερκοφτθσ Αντϊνιοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ντοφλια Ακθνά, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Οικονομίδθσ Βαςίλειοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ
Ρανςελθνάσ Γεϊργιοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ραπαδάκθσ Σταμάτθσ, Διευκυντισ Λυκείου
Ραπαντωνίου Ελζνθ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ραρκενιάδθ Μαρία, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ραχι Πλγα, Ρροϊςταμζνθ Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Δ/κμιασ
Εκπαίδευςθσ Λονίων Νιςων
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Ρερικλειδάκθσ Γεϊργιοσ, Ρροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ
Ρ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ
Ρλάτςκου Στζλλα, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
αμουτςάκθ Λωάννα, Σχολικι Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
ζντηθ Αργυρϊ, Ρροϊςταμζνθ Νθπιαγωγείου
ωιμπα Βαςιλικι, Διευκφντρια Δθμοτικοφ Σχολείου
Σαρίδου Χρυςάνκθ, Εκπαιδευτικόσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ
Σιακκισ Γεϊργιοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Σιςκόπουλοσ Ορζςτθσ, Εκπαιδευτικόσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Σκάρκοσ Χριςτοσ, Διευκυντισ Δθμοτικοφ Σχολείου
Σκορδιαλόσ Εμμανουιλ, Εκπαιδευτικόσ ςε ιδιωτικά εκπαιδευτιρια
Σπακαράκθ Ανδρονίκθ, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Σπετςωτάκθ οδάνκθ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Σταυροποφλου Ελζνθ, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Στιβακτάκθσ Ευςτάκιοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Τηιάκθ Δζςποινα, Ρροϊςταμζνθ Νθπιαγωγείου
Τηοβλά Ειρινθ, Διευκφντρια Δθμοτικοφ Σχολείου
Τηωρτηάκθσ Λωάννθσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Τριπολιτάκθσ Κωνςταντίνοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ
Τςαγκαράκθ Αργυρϊ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Τςαγλιϊτθσ Νεκτάριοσ, Υποδιευκυντισ Δθμοτικοφ Σχολείου
Τςαδιμασ Χριςτοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Φανουράκθ Ελευκερία, Υπεφκυνθ 1ου ΕΚΦΕ Θρακλείου
Φερεςίδθ Καλλιόπθ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Φραγκοφλθσ Λωςιφ, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΑΣΡΑΛΤΕ Θρακλείου Κριτθσ
Χατηθλίασ Χριςτοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Χουλιάρα Ξανκι, Εκπαιδευτικόσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

Συντονιςμόσ Επιτροπισ Κριτϊν
Κουτςουδάκθ Αικατερίνθ, Εκπαιδευτικόσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Κουτςουράκθ Στζλα, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Σφακιανάκθ Άννα, Εκπαιδευτικόσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
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ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ
Αλεξαντωνάκθ ία, 13ο-42ο Δθμ. Σχολείο Θρακλείου
Αμαριωτάκθ Γωγϊ, 1ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Αυγουςτάκθ Μαρία, 1ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Βαβουρανάκθ Βίλμα, Γυμνάςιο Επιςκοπισ
Βελεγράκθ Άννα, Δθμ. Σχολείο Γουρνϊν
Βλαχάκθ Κατερίνα, Δθμ. Σχολείο Κοκκίνθ Χάνι
Γκιουλμιχάλθ Αριάδνθ, Εςπερινό ΓΕΛ Θρακλείου
Δαςκαλάκθ Αικατερίνθ, 2ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Δερμιτηάκθ Μαρία, Δθμ. Σχολείο Κοκκίνθ Χάνι
Διαλεκτάκθ Ρελαγία, 28ο-57ο Δθμ. Σχολείο Θρακλείου
Ευαγγζλου Στυλιανι, 54ο Δθμ. Σχολείο Θρακλείου
Ηλατιλίδθσ Δθμιτρθσ, 1ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Κακουδάκθσ Ραναγιϊτθσ, Δθμ. Σχολείο Κοκκίνθ Χάνι
Καλογιαννάκθ Κάλεια, Εςπερινό Γυμνάςιο Θρακλείου
Καλοκφρθ Ελζνθ, Εςπερινό ΓΕΛ Θρακλείου
Καμπουράκθ Μελίνα, Εςπερινό ΓΕΛ Θρακλείου
Καραγιάννθ Αγγελικι, 2ο Δθμ. Σχολείο Μαλίων
Καραπαναγιϊτθ Μαρία, Δθμ. Σχολείο Κοκκίνθ Χάνι
Καρκαλζτςθ Φωτεινι, 1ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Καρκανάκθ Ακαναςία, Γυμνάςιο Χερςονιςου
Καςτελλιανοφ Ηαφείρα, Εςπερινό ΓΕΛ Θρακλείου
Κοφτςθ Κατερίνα, 1ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Κουτςογιαννάκθ Ακθνά, 1ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Κωςτάκθ Μαρία, Γυμνάςιο Κραψανοφ
Λουμπάκθ Μαρία, 52ο Δθμ. Σχολείο Θρακλείου
Μαλιωτάκθ Δζςποινα, Γυμνάςιο Αγίασ Βαρβάρασ
Μαρι Αρετι, 2ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Μαυρομανωλάκθ Ελζνθ, Εςπερινό Γυμνάςιο Θρακλείου
Μουδατςάκθσ Δθμιτρθσ, Εςπερινό ΓΕΛ Θρακλείου
Μουρτηίλα Τάνια, 13ο-42ο Δθμ. Σχολείο Θρακλείου
Ραπαγεωργίου Σοφία, 1ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Ραρκενιάδθ Μαρία, 1ο Δθμ. Σχολείο Μαλίων
Ριταροκοίλθ Μαρία, 1ο Γυμνάςιο Θρακλείου
Ρλευράκθ Θλζκτρα, 1ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Ρλουμάκθ Λιάνα, 1ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Ρολίτθ Μάριον, ΓΕΛ Καςτελλίου
αδαίοσ Λωάννθσ, 2ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
ογδάκθ Γεωργία, 13ο-42ο Δθμ. Σχολείο Θρακλείου
Σαμιωτάκθ Δζςποινα, 1ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Σκαμαντηοφρα Σπυριδοφλα, 1ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Σπυριδοποφλου Δζςποινα, 1ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Τηιϊτθ Μάγδα, Εςπερινό ΓΕΛ Θρακλείου
Φραγκουλιδάκθσ Ευάγγελοσ, Γυμνάςιο Καςτελλίου
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Ρροετοιμαςία Υλικοφ
Καδι Ευαγγελία, 1ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Μιχοποφλου Βαςιλικι, 1ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Σουργιαδάκθ Ευαγγελία, 1ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου
Χανιωτάκθσ Γιάννθσ, 1ο Δθμ. Σχολείο Λιμζνα Χερςονιςου

Συντονιςμόσ Γραμματείασ
Αποςτολίδου Τριανταφυλλιά, Διευκφντρια Δθμ. Σχολείου Κοκκίνθ Χάνι
Αςυνάνογλου Μαρία, Ρροϊςτ. Εκπ/κϊν Κεμάτων Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Θρακλείου
Καλλιτςάκθσ Γιάννθσ, Διευκυντισ 2ου Δθμ. Σχολείου Μαλίων
Μεταξάκθ Λωάννα, Διευκφντρια 2ου Δθμ. Σχολείου Λ. Χερςονιςου
Μπελιβανάκθσ Τθλζμαχοσ, Διευκυντισ 1ου Δθμ. Σχολείου Μαλίων
Ραπαδάκθσ Εμμανουιλ, Διευκυντισ 1ου Δθμ. Σχολείου Λ. Χερςονιςου
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ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ
Σκοπόσ του Συνεδρίου

ςελ. 18

Κεματικοί Άξονεσ

ςελ. 18

ΚΕΛΜΕΝΑ ΡΟΦΟΛΚΩΝ ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΕΩΝ ΚΑΛ ΕΓΑΣΤΘΛΩΝ
Σχεδιάηοντασ Ενδοςχολικά Δίκτυα Επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ των
Εκπαιδευτικϊν: ζνα παράδειγμα Καινοτόμου Επιμορφωτικοφ
Ρρογράμματοσ
Κουτςουράκθ Στζλα

ςελ. 20

Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και Τοπικι Κοινωνία: ο δρόμοσ για τθν
Αειφόρο Ανάπτυξθ
Κυριακάκθ Χαρίκλεια

ςελ. 33

Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα Comenius (2013-2015). Ενκάρρυνςθ τθσ
πρωτοβουλίασ και καλλιζργεια των δεξιοτιτων των μακθτϊν, διαρκισ
επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν
Κυριακοφ Αικατερίνθ

ςελ. 41

«Στο χαρζμι» - Μια πρόταςθ εφαρμογισ τθσ ςυναλλακτικισ κεωρίασ τθσ
Rosenblatt
Λιναρίτθ Μαρία

ςελ. 49

Ασ αφιςουμε τον πίνακα κι ασ γράψουμε ςτον θλεκτρονικό πίνακα:
Βιωματικό εργαςτιρι
Μακρι Διμθτρα

ςελ. 56

Ραραμφκια για αλλαγι, οι παπποφδεσ διθγοφνται ςτουσ μακθτζσ:
Συνεργαςίεσ τθσ 3θσ θλικίασ με το 11ο Γυμνάςιο Λλίου και το ενιαίο
ςχολείο του Corigliano d’Otranto (Λταλία)
Μακρι Διμθτρα

ςελ. 61

Γυμνάςιο Γζργερθσ – Διμοσ οφβα: Ζνα πετυχθμζνο παράδειγμα
ςφνδεςθσ ςχολείου και κοινωνίασ με ςτόχο τθν παιδεία και τθν βιϊςιμθ
ανάπτυξθ
Μανωλιοφδθσ Μιχ. Στζλιοσ

ςελ. 70

Επιτυχείσ εναλλακτικζσ προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
υποεπίδοςθσ και τθσ ςχολικισ διαρροισ ι πρϊιμθσ εγκατάλειψθσ του
ςχολείου
Μαρκαντζσ Λωάννθσ , Καρακατςάνθ Δζςποινα

ςελ. 80

Ο «ςχολικόσ κανονιςμόσ» ωσ προχπόκεςθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία
τθσ Σχολικισ Μονάδασ. Θ αξιοποίθςι του ςτθν 4θ Ρεριφζρεια Ρ.Ε. Ν.
Θρακλείου
Μαρτίνου Σωτθρία

ςελ. 91
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Συνάντθςθ Λςτορίασ και Μουςικισ: Διδακτικι προςζγγιςθ με τθ χριςθ
των ΤΡΕ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ Βϋ Λυκείου
Μαυρογιάννθ Αριςτζα

ςελ. 99

Μία βιωματικι προςζγγιςθ για το Σχολικό Επαγγελματικό
Ρροςανατολιςμό
Μιχαθλίδθ Αφροδίτθ

ςελ. 106

Μελζτθ Ρερίπτωςθσ: Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ και ανάγκεσ επιμόρφωςθσ
και ςυμβουλευτικισ των εκπαιδευτικϊν
Μιχαθλίδθ Αφροδίτθ

ςελ. 114

Ζρευνα για τθν ςυμπερίλθψθ ςτθν Ελλάδα
Μπαγιάτθ Ειρινθ

ςελ. 122

Νζεσ Οπτικζσ ςτθ Διαχείριςθ Ρροβλθμάτων ςτο Νθπιαγωγείο
Μπαδιεριτάκθ Μαρία
Χαβρεδάκθ Αργυρϊ

ςελ. 131

Σχολικό κλίμα και επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν: μια
ςχζςθ αυτονόθτθ;
Μπερκοφτθ Γεωργία

ςελ. 139

Σχολείο και πολιτιςμόσ: θ ςυμβολι τθσ πλουραλιςτικισ διδαςκαλίασ τθσ
Λςτορίασ ςτθ διαπολιτιςμικότθτα
Νεραντηισ Γ. Λωάννθσ

ςελ. 147

Κεςπρωτία, ςτα χρϊματα τθσ παράδοςθσ. Ραραδοςιακοί Οικιςμοί,
Ρετρογζφυρα, Νερόμυλοι...
Νικολάου Μάρκοσ, Σοκουτισ Χαρίςιοσ

ςελ. 156

Φιλαναγνωςτικζσ δράςεισ και …αποδράςεισ: ζνα πρόγραμμα
Φιλαναγνωςίασ για τθν καλλιζργεια αναγνωςτικϊν ζξεων και τθ
δθμιουργία ενεργϊν αναγνωςτϊν
Ντοφλια Ακθνά

ςελ. 163

«Μιλϊντασ» για τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά μζςα και ζξω από τθ
ςχολικι αίκουςα. Ο εκπαιδευτικόσ φάκελοσ «Στα ίχνθ τθσ γραφισ»
Οικονομίδου Ευγενία, Σθμανδθράκθ Χρυςάνκθ, Αθδόνθ Σοφία

ςελ. 172

Μια ιςτορία κα ςασ πω… Ρροτάςεισ για τθν αξιοποίθςθ του
εκπαιδευτικοφ φακζλου «Στα ίχνθ τθσ Γραφισ»
Οικονομίδου Ευγενία, Σθμανδθράκθ Χρυςάνκθ, Αθδόνθ Σοφία

ςελ. 181

Ο ρόλοσ των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
Ραπαδάκθσ Σταμάτιοσ

ςελ. 186
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Θ Λογοτεχνία ςτα Σχολεία Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ
Ραπαδογιαννάκθ Ελζνθ, Τςιρικοφδθσ Αντϊνθσ

ςελ. 196

CLASSDOJO: Ριο χαροφμενεσ τάξεισ
Ραπαδοκωςτάκθ Κοραλία

ςελ. 203

11 & κάτι: Τραγουδάμε ςτο ςχολείο (;) Διαςτάςεισ και δυναμικι μιασ
ςχολικισ μουςικισ ομάδασ.
Ρερακάκθ Ρολυξζνθ

ςελ. 207

Ομάδεσ ομοτίμων: Μια εναλλακτικι πρόταςθ ςτθν εκπαιδευτικι
κοινότθτα
Ρερακάκθ Σοφία, Καλοφδθ Ελευκερία, Χαλκιαδάκθ Μαρία

ςελ. 213

Θ διδακτικι των μακθματικϊν προβλθμάτων ςτισ δφο πρϊτεσ τάξεισ του
δθμοτικοφ ςχολείου – Ανάλυςθ περιεχομζνου των ςχολικϊν εγχειριδίων
Ρερικλειδάκθσ Γεϊργιοσ

ςελ. 220

Το ςχολείο ωσ ανοικτό ςφςτθμα ςτθν «οδό καινοτομίασ»
Ρεριςτζρθ Μελπομζνθ

ςελ. 231

Διάχυςθ λειτουργιϊν Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ και
Συμβουλευτικισ Σταδιοδρομίασ ςτο μάκθμα τθσ Αγγλικισ ςτθν τυπικι
και μθ τυπικι εκπαίδευςθ
Ρλάτςκου Στζλλα

ςελ. 241

Μακαίνω Αγγλικά για να γίνω ςκεπτόμενοσ πολίτθσ του κόςμου
Ρουλλά Ελζνθ

ςελ. 251

Μεταςχθματίηουςα μάκθςθ με επίκεντρο τον Άνκρωπο, ςτο ςθμερινό
ελλθνικό ςχολείο: Μετατρζποντασ το τμιμα από ακροιςτικό ςφνολο
ατόμων ςε κοινότθτα μάκθςθσ προςϊπων
αμουτςάκθ Α. Λωάννα

ςελ. 260

Tο επιςτθμονικό Συνζδριο Ραιδαγωγικισ Θγεςίασ: μια ενδεικτικι μελζτθ
περίπτωςθσ για τθ Συνεργαςία και τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων’’
(Στο πλαίςιο του αντίςτοιχου Διαςχολικοφ Δικτφου Συνεργαςίασ και
Αλλθλεγγφθσ ςχολικϊν μονάδων Δυτικισ Κριτθσ και Κφπρου)
αμουτςάκθ Α. Λωάννα, Μπαρρισ Κυριάκοσ

ςελ. 269

Καλλιεργϊντασ τθ ςυνζχεια ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, μζςα από
Συνεργατικά Δίκτυα και περιβάλλοντα μάκθςθσ για τθν Α/κμια και τθ
Δ/κμια Εκπαίδευςθ
αμουτςάκθ Α Λωάννα, Ντοφλια Ακθνά

ςελ. 277

Αποτελεςματικι Διαχείριςθ τθσ Εκπαιδευτικισ Αλλαγισ από τθ Σχολικι
Θγεςία: το Ραράδειγμα τθσ Μακθτικισ Αςιτίασ
ζντηθ Αργυρϊ

ςελ. 285
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«Νιϊκω-Διδάςκω-Μακαίνω-Επικοινωνϊ-Ηω».Θ Ρερίπτωςθ
Επιμορφωτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ
Στο Σχολικό Ρεριβάλλον, με αφετθρία τα Νζα Ρρογράμματα Σπουδϊν
Σπακαράκθ Ρ. Ανδρονίκθ

ςελ. 292

Θ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ των
αντικειμζνων του βιβλίου Φυςικισ Αγωγισ του Εκπαιδευτικοφ τθσ Εϋ και
ΣΤϋ τάξθσ Δθμοτικοφ
Σπετςωτάκθ οδάνκθ, Μουντάκθσ Κωνςταντίνοσ, Ραπαδόπουλοσ
Αντρζασ

ςελ. 304

Θ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του βιβλίου Φυςικισ Αγωγισ του μακθτι
των Εϋ και ΣΤϋ τάξεων Δθμοτικοφ
Σπετςωτάκθ οδάνκθ, Μουντάκθσ Κωνςταντίνοσ, Ραπαδόπουλοσ
Αντρζασ

ςελ. 312

Οι παράγοντεσ που δυςχεραίνουν τθν εφαρμογι των ςχολικϊν βιβλίων
Φυςικισ Αγωγισ τθσ Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ Δθμοτικοφ
Σπετςωτάκθ οδάνκθ, Μουντάκθσ Κωνςταντίνοσ, Ραπαδόπουλοσ
Αντρζασ

ςελ. 320

Δθμιουργϊντασ νζεσ κοινότθτεσ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ: Το
παράδειγμα ενόσ προγράμματοσ επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν από το
Κζντρο Ρρόλθψθσ Θρακλείου
Στρατάκθ Ειρινθ, Ρερακάκθ Σοφία

ςελ. 328

Θ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ κατά τθ μετατροπι του λογοτεχνικοφ
κειμζνου ςε ταινία μικροφ μικουσ
Σφακιανάκθ Σθμαντθράκθ Άννα

ςελ. 336

Εκπαίδευςθ τθσ προφορικισ γλϊςςασ με οπτικοακουςτικι
(βιο)ανατροφοδότθςθ μζςω του διαδικτυακοφ εργαλείου «Μιλϊ
Ελλθνικά-SpeakGreek»
Σφακιανάκθ Άννα Μφρωνοσ, Νικολαΐδου Κατερίνα, Ραπανικολάου
Γεϊργιοσ, Αβδελίδθσ Κωνςταντίνοσ, Καϊναδά Εφβοια

ςελ. 344

Ενδεικτικό Ερωτθματολόγιο Ανίχνευςθσ Στάςεων και Αντιλιψεων των
Μακθτϊν για «Το Σχολείο των Ονείρων τουσ»
Τηιρίτασ Εμμανουιλ, Κοκκινογζνθ Μαρία

ςελ. 354

Συμπεριλθπτικι Εκπαίδευςθ: Θ ςυμβολι των ΕΔΕΑΥ ςτθν εφαρμογι τθσ
Τριπολιτάκθσ Κωνςταντίνοσ, Βόκα Ελζνθ, Μαυράκθ Ηαχαρζνια,
Τραγουλιά Ελζνθ

ςελ. 361

Ταυτότθτεσ και ρόλοι ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ και εκπαιδευτικϊν
Τριπολιτάκθσ Κωνςταντίνοσ, Κορναράκθσ Γεϊργιοσ, Μαρτίνου
Σωτθρία, Σιμιτηι-Δζλλα Ελευκερία

ςελ. 370
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Διερεφνθςθ των αντιλιψεων των εκπαιδευόμενων του Σχολείου
Δεφτερθσ Ευκαιρίασ Τυλίςου Ν. Θρακλείου και των παραρτθμάτων του
ςε ςχζςθ με τθ ςυμβολι του κεςμοφ των ΣΔΕ ςτθν εκπαιδευτικι,
επαγγελματικι και κοινωνικι τουσ ζνταξθ και ανζλιξθ
Τςαγκουρνι Ελζνθ, Ραραςφρθσ Ματκαίοσ, Βαςιλογιαννάκθ Μαρία

ςελ. 384

Ειςιγθςθ από μακθτζσ πϊσ βίωςαν μια βιωματικι δράςθ με κζμα: «…
δεν είμαι χοντρόσ, κοντόσ είμαι ...» Γιατί τα παραπανίςια κιλά ενόσ
παιδιοφ δε γίνονται πάντα φψοσ.
Μακθτζσ-εκπρόςωποι του Τμιματοσ Α3 του 7ου Γυμναςίου Θρακλείου
Κριτθσ, Τςαμάνδουρασ Ηαχαρίασ

ςελ. 396

Θ Επίδραςθ τθσ Κυματοποίθςθσ ςτθν Σχολικι Επίδοςθ των
Μακθτϊν/τριϊν
Τςοράγλου Αγγελικι

ςελ. 407

Τροφι από τθ Σπιρουλίνα - Εκπαίδευςθ @ ESA
Φανουράκθ Α. Ελευκερία

ςελ. 415

Θ Αξιοποίθςθ Ζργων Τζχνθσ Στθ Διδακτικι Ρράξθ Με Στόχο Τθν
Ανάπτυξθ Τθσ Μεταςχθματίηουςασ Μάκθςθσ
Φραγκοφλθσ Λωςιφ

ςελ. 424

Συνεργαςία γονζων και εκπαιδευτικϊν ςτθν διαπαιδαγϊγθςθ των
παιδιϊν. Ρρακτικζσ εφαρμογισ ςτισ γερμανόφωνεσ χϊρεσ και τρόποι
προςαρμογισ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα.
Χατηθϊωάννου Αντιγόνθ Μζλιςςα Μρισ

ςελ. 434

Θ χριςθ των Τ.Ρ.Ε. ςτθν εκπαίδευςθ ωσ μζςο ςφνδεςθσ του ςχολείου με
τθν ςφγχρονθ κοινωνία. Σχζδιο διάρκρωςθσ ομαδοςυνεργατικισ
διδαςκαλίασ με τθ βοικεια των Τ.Ρ.Ε. με κζμα: «Ο βίοσ και το ζργο του
Μεγάλου Βαςιλείου»
Χοϊλοφσ Κ. Δθμιτριοσ

ςελ. 442

ΣΥΝΟΨΘ ΣΥΝΕΔΛΟΥ

ςελ. 450
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ΣΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΛΟΥ
Σκοπόσ του ςυνεδρίου ιταν να αποτυπϊςει τθν υφιςτάμενθ αντιςτοιχία των
εκπαιδευτικϊν αποτελεςμάτων του ςχολείου με τισ ςφγχρονεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ και
να διατυπϊςει προτάςεισ για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ςχζςθσ ςχολείου και κοινωνίασ,
ζτςι ϊςτε το ςχολείο να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του ατόμου για πολφπλευρθ
προςωπικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ.
Στο πλαίςιο αυτό επιδιϊχκθκε θ καταγραφι ερευνθτικϊν και κεωρθτικϊν
προςεγγίςεων και πρακτικϊν προτάςεων, θ ανταλλαγι γόνιμων προβλθματιςμϊν και
θ προϊκθςθ δθμιουργικοφ διαλόγου ςχετικά με τθν υφιςτάμενθ και τθν επικυμθτι
ςχζςθ ςχολείου-κοινωνίασ ςτθ διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ κοινωνικοοικονομικι
πραγματικότθτα.

ΚΕΜΑΤΛΚΟΛ ΑΞΟΝΕΣ
1. O ρόλοσ και οι λειτουργίεσ του ςχολείου από το παρελκόν ςτο μζλλον
2. Χαρακτθριςτικά του ςφγχρονου και ανοικτοφ ςχολείου: από τθ κεωρία ςτθν
πράξθ
2.1 Εκπαιδευτικι πολιτικι ςτον 21ο αιϊνα





Αναλυτικά προγράμματα: Από τθ ρθτορικι τθσ ςτοχοκεςίασ ςτθ διδακτικι
πράξθ
Σφγχρονεσ μεκοδολογικζσ και διδακτικζσ προςεγγίςεισ
Ανάπτυξθ αποκλίνουςασ ςκζψθσ
Συνεργατικά περιβάλλοντα μάκθςθσ

2.2 Το ςχολείο ωσ κοινότθτα: Ταυτότθτεσ και ρόλοι ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ,
εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν, γονζων









Το ςχολείο τθσ ςυμπερίλθψθσ
Συνεργαςία του ςχολείου με τθν κοινότθτα
Ανάπτυξθ ςυναιςκθματικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων
Ρρόλθψθ τθσ ςχολικισ διαρροισ και υποεπίδοςθσ
Σεβαςμόσ και αξιοποίθςθ του πολιτιςμικοφ κεφαλαίου των μακθτϊν και των
οικογενειϊν τουσ
Θ ςυμβολι του ςχολείου ςτθν οριοκζτθςθ και ενδυνάμωςθ του γονεϊκοφ
ρόλου
Σχολείο και πολιτιςμόσ
Διαρκισ επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν

2.3 Συμβουλευτικι ςτθν εκπαίδευςθ- ςχολικόσ επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ
ςτο ςφγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
Οι παραπάνω άξονεσ αφοροφν τόςο τθν υφιςτάμενθ όςο και τθν υπό διαμόρφωςθ
ςχζςθ ςχολείου και κοινωνίασ.
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ΚΕΛΜΕΝΑ ΡΟΦΟΛΚΩΝ ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΕΩΝ
ΚΑΛ ΕΓΑΣΤΘΛΩΝ
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Σχεδιάηοντασ Ενδοςχολικά Δίκτυα Επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ
των Εκπαιδευτικϊν: ζνα παράδειγμα Καινοτόμου
Επιμορφωτικοφ Ρρογράμματοσ
Κουτςουράκθ τζλα
Δρ. Επιςτθμϊν Αγωγισ-χ. φμβουλοσ Α/κμιασΕκπ/ςθσ Ν. Θρακλείου
e-mail: stkoutsour@gmail.com

Περίλθψθ
Στθν παροφςα εργαςία παρουςιάηεται μια πρόταςθ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ
ετιςιασ διάρκειασ. Ρροωκεί τισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ των ςυμπλθρωματικϊν
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (Ρ.Σ.), ενϊ ταυτόχρονα ςυνάδει με τα ςφγχρονα δεδομζνα
για τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν, επιχειρϊντασ να ανταποκρικεί
αποτελεςματικά ςτο νζο τοπίο των επιμορφωτικϊν τουσ αναγκϊν. Στοχεφει ςτθν
εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν με το ρόλο του ςχεδιαςτι τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ
και τθσ ςυλλογικισ (ςυν)διαμόρφωςθσ τθσ γνϊςθσ ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ και
άλλουσ εκπαιδευτικοφσ. Οργανϊνεται με όχθμα τα γνωςτικά αντικείμενα Γλϊςςασ και
Λογοτεχνίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ ςθμαντικζσ παραμζτρουσ και ςφγχρονα δεδομζνα
τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν, όπωσ οι αρχζσ εκπαίδευςθσ
ενθλίκων, θ ενδοςχολικι και θ εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ.
Λζξεισ-Κλειδιά: ενδοςχολικι επιμόρφωςθ, επαγγελματικι ανάπτυξθ, κοινότθτεσ
μάκθςθσ

1.Σφγχρονεσ τάςεισ ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν
Ρλθκϊρα ερευνθτικϊν δεδομζνων ςυντείνουν ςτθν άποψθ ότι τα παραδοςιακά
μοντζλα επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν πρζπει να αντικαταςτακοφν από δομζσ δια
βίου και διευρυμζνθσ μάκθςθσ, από εξειδικευμζνα και ςτοχευμζνα προγράμματα
κατάρτιςθσ και ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ ςε μια προςπάκεια διαρκοφσ βελτίωςθσ
των γνϊςεων, των δεξιοτιτων και των ςτάςεϊν τουσ. Στο πλαίςιο αυτό προκρίνονται
επαγγελματικζσ κοινότθτεσ πρακτικισ και μάκθςθσ, ςυνεργατικζσ και αναςτοχαςτικζσ
(Αρβανίτθ, 2013).
1.1.Ενδυνάμωςθ τθσ κουλτοφρασ επαγγελματικισ μάκθςθσ για/ςτοαποτελεςματικό
ςχολείο
Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν ςυνιςτά κακοριςτικό δείκτθ
βελτίωςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Οι διαςτάςεισ τθσ ςυνδζονται με μια δια βίου
επιμόρφωςθ λόγω των νζων ρόλων που αναλαμβάνουν ωσ αποτζλεςμα των διαρκϊσ
μεταβαλλόμενων περιβαλλόντων μάκθςθσ. Ρρόκειται για μια διαδικαςία κατά τθν
οποία οι εκπαιδευτικοί μεταςχθματίηουν διαρκϊσ τθν πρακτικι τουσ μζςα από τθν
εμπειρία, τθ ςυμμετοχι τουσ ςε τυπικισ και άτυπθσ μορφισ επιμόρφωςθ και τθ
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ςυςτθματικι (επαν)εξζταςθ τθσ διδαςκαλίασ τουσ (Glatthorn, 1995, Δοφκασ κ.ά.,
2008). Επιπλζον, οι εκπαιδευτικοί αναμζνεται να ανταποκρικοφν ςε νζα
προγράμματα ι καινοτομίεσ εφόςον διαπιςτϊςουν, μζςω τθσ αλλαγισ τθσ
διαδικαςίασ μάκθςθσ των μακθτϊν τουσ, ότι βελτιϊνουν τθν ποιότθτα τθσ
διδαςκαλίασ τουσ (Guskey, 1985). Κατά ςυνζπεια, θ επαγγελματικι ανάπτυξθ είναι
αποτελεςματικότερθ όταν βαςίηεται ςτο ςχολείο και ςε ςυγκεκριμζνεσ κακθμερινζσ
δραςτθριότθτεσ. Κεωρείται ςυνεργατικι διαδικαςία επειδι ο αναςτοχαςμόσ γίνεται
κυρίωσ και είναι αποτελεςματικότεροσ ςε αλλθλεπίδραςθ με μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ
κοινότθτασ (Clement & Vanderberghe, 2000, Darling-Hammond&McLaughlin, 1995).
Διαςφαλίηεται δε, μζςα από καλά ςχεδιαςμζνα προγράμματα διαρκοφσ
επιμόρφωςθσ και από μια ςυλλογικι κουλτοφρα επαγγελματικισ μάκθςθσ ςτο χϊρο
του ςχολείου.
Θ Αρβανίτθ (2013, ςς.19-22) ςυνοψίηοντασ ερευνθτικά δεδομζνα αναφζρει ότι
ενδυναμϊνεται θ κουλτοφρα επαγγελματικισ μάκθςθσ όταν θ επαγγελματικι μάκθςθ
ςτο αποτελεςματικό ςχολείο:
 αφορά πραγματικά προβλιματα τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθσ διδακτικισ
πρακτικισ και ανατροφοδοτείται με ερευνθτικά δεδομζνα
 ςτοχεφει ςτθ ςυνεργατικι επαγγελματικι μάκθςθ και τον αναςτοχαςμό
 εμπλζκει ςυςτθματικι αξιολόγθςθ του πλαιςίου επιμόρφωςθσ
 ςυνδυάηεται με τθν αλλαγι νοοτροπίασ και τθν εμπζδωςθ μιασ κουλτοφρασ
αλλαγισ και μεταςχθματιςμοφ ςτο ςχολείο που λειτουργεί ωσ κοινότθτα
μάκθςθσ
 αξιοποιεί με δθμιουργικό και παιδαγωγικά ενδεδειγμζνο τρόπο τισ νζεσ
τεχνολογίεσ
1.2.Κοινότθτεσ μάκθςθσ και πρακτικισ και επαγγελματικι ανάπτυξθ/μάκθςθ των
εκπαιδευτικϊν
Το αποτελεςματικό ςχολείο του 21ου αιϊνα κζλει τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςτι
και ςυν-δθμιουργό των περιβαλλόντων μάκθςθσ και όχι απλϊσ διαμεςολαβθτι τθσ
γνϊςθσ. Ζνασ τζτοιοσ ρόλοσ απαιτεί επαγγελματικι μάκθςθ θ οποία αποτελεί
ςυλλογικι ευκφνθ, πραγματϊνεται ςτο χϊρο του ςχολείου και ςτθρίηεται ςτθν
ζρευνα δράςθσ και τον επαγγελματικό αναςτοχαςμό (Αρβανίτθ, 2013).
Επιςθμαίνεται από τον Guskey (1985) θ ςπουδαιότθτα τθσ ευκαιρίασ που
προςφζρουν τα επιμορφωτικά προγράμματα να αποκτιςουν εμπειρίεσ οι
εκπαιδευτικοί και να τισ μοιραςτοφν μζςα ςε μια ςυνεργατικι ατμόςφαιρα. Με βάςθ
τα ςφγχρονα δεδομζνα είναι απαραίτθτο οι εκπαιδευτικοί να αναπτφςςουν μια
επαγγελματικι κουλτοφρα αμοιβαίασ υποςτιριξθσ και ανταλλαγισ και να
δθμιουργοφν επαγγελματικζσ κοινότθτεσ πρακτικισ. Για το ςκοπό αυτό προκρίνεται θ
κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν μζςα ςε ςυνεργατικά πλαίςια μάκθςθσ ςτο χϊρο τθσ
δουλειάσ τουσ, κακϊσ και ο μεταςχθματιςμόσ των ςχολείων ςε οργανιςμοφσ μάκθςθσ
που διευκολφνουν τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν.
Αρχισ γενομζνθσ από τθ ςυγκρότθςθ μιασ επαγγελματικισ κοινότθτασ πρακτικισ του
διδακτικοφ του προςωπικοφ με ςτόχο τθ βελτίωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
ξεκινά ο μεταςχθματιςμόσ του ςχολείου ςε κοινότθτα πρακτικισ ςτο πλαίςιο τθσ
οποίασ ο εκπαιδευτικόσ μακαίνει να λειτουργεί ωσ μζλοσ μιασ επαγγελματικισ
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ςυλλογικότθτασ με ξεκάκαρουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, επωφελοφμενοσ από τθν
πολυμορφία και τθν πολφτιμθ, αυτονόθτθ διαφορετικότθτα που ενςωματϊνει
(Αρβανίτθ, 2013).Θ χριςθ των ΤΡΕ διευκολφνει τθν ανάπτυξθ κοινοτιτων πρακτικισ
μεταξφ των εκπαιδευτικϊν διευρφνοντασ τισ δυνατότθτεσ αυτομόρφωςθσ, ενϊ
ταυτόχρονα εξοικειϊνει τουσ ςυμμετζχοντεσ με τθ χριςθ τουσ και ςυνακόλουκα
αυξάνει τθν πικανότθτα παραγωγικισ αξιοποίθςισ τουσ ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία (Κατςαροφ & Δεδοφλθ, 2008).

2.Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ ενδοςχολικισ
επιμόρφωςθσ
2.1.Μεκοδολογία επιμόρφωςθσ
Το προτεινόμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα, ακολουκϊντασ επιςτθμονικά
κριτιρια, απαντά ςε πραγματικζσ ανάγκεσ, ζχει ςαφϊσ προςδιοριςμζνουσ ςτόχουσ,
είναι ελκυςτικό ωσ προσ το περιεχόμενο και τθ μεκοδολογία του και παράλλθλα
ενςωματϊνει ςφγχρονα δεδομζνα που αναδεικνφονται από τα ςυμπλθρωματικά Ρ.Σ.
Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τθ διερεφνθςθ επιμορφωτικϊν αναγκϊν, τθ ςαφι
ςτοχοκεςία του, το ενδιαφζρον περιεχόμενό του και τισ ενεργθτικζσ μεκόδουσ που
υιοκετεί. Στθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων(διαςφαλίηει τθ μζγιςτθ
δυνατι ευελιξία ςτο χϊρο, το χρόνο και τουσ ιδιαίτερουσ ρυκμοφσ μάκθςθσ των
επιμορφοφμενων) (Rogers, 1998) και τθ μεκοδολογία τθσ εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθσ, τισ κοινότθτεσ μάκθςθσ και πρακτικισ των εκπαιδευτικϊν και,
επομζνωσ, ςχεδιάςτθκε ϊςτε το πλαίςιό του να διζπεται από τισ ακόλουκεσ αρχζσ
(Αναςταςιάδθσ, 2013):










Προαιρετικότθτα τθσ επιμορφωτικισ διαδικαςίασ.
Ενεργθτικι ςυμμετοχι του εκπαιδευομζνου που καλείται να γίνει ςυνδθμιουργόσ
του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, αξιοποιϊντασ τθν πολφτιμθ εμπειρία του και να τθ
μοιραςτεί με τουσ ςυναδζλφουσ του.
Ευρετικι πορεία προσ τθ γνϊςθ, μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ με το εκπαιδευτικό
υλικό, τον επιμορφωτι, τουσ άλλουσ επιμορφοφμενουσ, μζςα από τθ δθμιουργία
Κοινοτιτων Μάκθςθσ, αξιοποιϊντασ τισ ΤΡΕ και τθ μεκοδολογία τθσ εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ.
Άμεςθ εφαρμογι των επιμορφωτικϊν εμπειριϊν ςτθ ςχολικι τάξθ. Επιδιϊκεται θ
δθμιουργία κοινοτιτων μάκθςθσ ςτο κάκε ςχολείο, άμεςθ εφαρμογι των
επιμορφωτικϊν εμπειριϊν ςτθ ςχολικι τάξθ και ςυνεχισ αλλθλεπίδραςθ με τον
επιμορφωτι, το εκπαιδευτικό υλικό και τουσ υπόλοιπουσ επιμορφοφμενουσ.
Ευελιξία. Διαςφαλίηεται για το χϊρο, το χρόνο και το ρυκμό των επιμορφωτικϊν
δράςεων, ςυνδυάηοντασ τθν πρόςωπο με πρόςωπο ςυνάντθςθ με πρακτικζσ τθσ
εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, αξιοποιϊντασ ζντυπο και ψθφιακό εκπαιδευτικό
υλικό.
Κοινωνικι Αλλθλεπίδραςθ, μζςα από ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ και
ςυμμετοχικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ.
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2.1.1. Θεωρθτικό/παιδαγωγικό πλαίςιο

Θ επιμορφωτικι πρόταςθ βαςίηεται ςτο επιςτθμολογικό πλαίςιο τθσ Μάκθςθσ
μζςω Σχεδιαςμοφ (Kalantzis & Cope, 2004). Αντλεί τθ κεωρθτικι τθσ ςτιριξθ από τθν
πρόταςθ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ τθσ Αρβανίτθ (2013) και των ςυνεργατϊν τθσ
υιοκετϊντασ τισ βαςικζσ αρχζσ που τθν υποςτθρίηουν.
Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιάηει μακθςιακζσ εμπειρίεσ και αναςτοχάηεται πάνω ςε αυτζσ,
ενϊ τα διδακτικά ςχζδια τθσ τάξθσ του μετατρζπονται ςε ςχζδια προοριςμζνα για
μάκθςθ, που αξιοποιοφνται από όλουσ. Κατά τθ διαδικαςία βιϊνει το γνωςτό
(εγκατεςτθμζνθ πρακτικι) και ςτθ ςυνζχεια το νζο, εφαρμόηει κατάλλθλα και, όςο θ
εμπειρία αυξάνεται, με δθμιουργικό τρόπο μεταςχθματίηοντασ τισ πρακτικζσ του,
νοθματοδοτεί, με ορολογία ςτθν αρχι και αργότερα πλαιςιϊνει κεωρθτικά. Μακαίνει
ακόμθ να αναλφει τθ δουλειά του, λειτουργικά ςτθν αρχι, και αργότερα κριτικά,
πλαιςιϊνοντασ ςτοχαςτοκριτικά τουσ διδακτικοφσ του ςχεδιαςμοφσ.
2.1.2. θμαντικζσ πρόνοιεσ/αποφάςεισ











Στισ επιμορφωτικζσ διαδικαςίεσ ςυμμετζχουν μόνο δάςκαλοι, εξαιτίασ τθσ
επιλογισ του γνωςτικοφ αντικειμζνου (Γλϊςςα-Λογοτεχνία).
Επιλζγονται δυο ςχολεία. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των δαςκάλων που ςυμμετζχουν
δεν υπερβαίνει τουσ 30, αρικμόσ που επιτρζπει τθν εργαςία ςε ομάδεσ, τθν
εφαρμογι βιωματικϊν τεχνικϊν και είναι διαχειρίςιμοσ ωσ προσ τθν
υποςτιριξθ ςτθν τάξθ. Ο ςχεδιαςμόσ προβλζπει εμπλοκι περιςςότερων
ςχολικϊν μονάδων το επόμενο ζτοσ και γενίκευςθ ςτθ ςυνζχεια.
Αξιοποιοφνται εκπαιδευτικοί με εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό διδακτικϊν ενοτιτων
και εκπαιδευτικοί Ρλθροφορικισ, ςε επιτροπι διοργάνωςθσ και υποςτιριξθσ
τθσ δράςθσ.
Ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ (Σ.Σ.) αναλαμβάνει τθν επιμόρφωςθ ςτισ δια ηϊςθσ
ςυναντιςεισ και τθ διαρκι παροχι υποςτθρικτικοφ υλικοφ (άρκρων,
παρουςιάςεων, διδακτικϊν προτάςεων, εργαλείων ΤΡΕ κ.τ.λ.) με αναρτιςεισ
ςτα wiki των ομάδων και ςυμμετοχι ςτα forum ςυηθτιςεων. Επιπλζον
υποςτθρίηει τθν εφαρμογι ςτθν τάξθ με ςυνεργαςία με μικρζσ ομάδεσ
εκπαιδευτικϊν.
Θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν είναι προαιρετικι, κριτιριο όμωσ για τθ
ςυμμετοχι ενόσ ςχολείου είναι ο αρικμόσ των εκπαιδευτικϊν που εκδθλϊνουν
ενδιαφζρον και θ ςυναίνεςθ ολόκλθρου του ςχολείου, ςτο πλαίςιο τθσ «από τα
κάτω βελτίωςισ του» (Μπαγάκθσ, 2011).
Οι περιςςότερεσ δράςεισ πραγματοποιοφνται εκτόσ εργαςιακοφ ωραρίου.

2.1.3. κοπόσ και ςτόχοι του προγράμματοσ

Το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν με το νζο τουσ
ρόλο, του ςχεδιαςτι τθσ διαδικαςίασ τθσ μάκθςθσ και τθσ ςυλλογικισ
ςυνδιαμόρφωςθσ τθσ γνϊςθσ ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ και άλλουσ
εκπαιδευτικοφσ. Μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ είναι θ αξιοποίθςθ των δυο
ςχολείων/πολλαπλαςιαςτϊν, ςε επόμενο χρόνο, για τθν εφαρμογι του
προγράμματοσ ςε περιςςότερα ςχολεία και τελικά ςτθν επζκταςθ του ςε όλα τα
ςχολεία τθσ περιφζρειασ.
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2.1.4. Ενδεικτικοί ςτόχοι







H υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ για τθν εξοικείωςθ με το νζο του ρόλο, ωσ
ςχεδιαςτι και εμψυχωτι τθσ ςφγχρονθσ διδακτικισ διαδικαςίασ και τθν
αποτελεςματικι ανάλθψθ του ρόλου αυτοφ.
H δθμιουργία ςυνεργατικϊν Κοινοτιτων Μάκθςθσ και υποςτιριξθσ των
εκπαιδευτικϊν με αξιοποίθςθ τθσ μεκοδολογίασ τθσ εξ Αποςτάςεωσ
Εκπαίδευςθσ.
H μετατροπι ολόκλθρθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε κοινότθτα μάκθςθσ που
αναπτφςςει ςυλλογικι υπευκυνότθτα και ςυνδιαμορφϊνει τθν παραγωγι και
τθ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ, ςυνδζοντασ ζτςι το ςχολείο με διαδικαςίεσ Δια Βίου
Μάκθςθσ.
H ανάδειξθ του εκπαιδευτικοφ ωσ πυλϊνα αλλαγισ και, κατ’ επζκταςθ, θ
αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ.

2.1.5. Τποςτθρικτικζσ δομζσ

Ζνα μακράσ διάρκειασ επιμορφωτικό πρόγραμμα απαιτεί ςυλλογικι οργάνωςθ
και υποςτιριξθ ςτθν εφαρμογι και ςτθν επζκταςι του. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ
αξιοποιείται το διακζςιμο ανκρϊπινο δυναμικό, θ εμπειρία, θ εξειδίκευςθ και θ
τεχνογνωςία του ςε δυο επίπεδα:
 Σε επίπεδο ςυμμετεχουςϊν ςχολικϊν μονάδων εκπαιδευτικοί με
εμπειρία/εξειδίκευςθ ςτο ςχεδιαςμό διδακτικϊν ενοτιτων, προγραμμάτων και
δραςτθριοτιτων ι/και επιμόρφωςθ ςτθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθ διδακτικι
πράξθ και εκπαιδευτικοί ΡΕ19/20 από κακεμιά, ςυνεπικουροφν το ζργο των
εκπαιδευτικϊν που επιμορφϊνονται. Οι τελευταίοι αξιοποιοφνται ςτθν
εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν με τα εργαλεία Web2.0 (π.χ. blog, wiki) και ςτθ
διαρκι ςτιριξι τουσ.
 Σε
επίπεδο
περιφζρειασ
ςυγκροτείται
οργανωτικι/υποςτθρικτικι
ομάδα/επιτροπι αποτελοφμενθ από Δ/ντζσ ςχολείων τθσ περιφζρειασ και
εκπαιδευτικοφσ με εξειδίκευςθ/εμπειρία, θ οποία ζχει τριπλό ρόλο: τθσ
ςυνειςφοράσ ςτθ διοργάνωςθ τθσ δράςθσ, τθσ υποςτιριξθσ των
ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν και τθσ διάχυςθσ των αποτελεςμάτων ςτισ
υπόλοιπεσ ςχολικζσ μονάδεσ. Θ ομάδα ςυνζρχεται ςε ςυςκζψεισ πριν τθν
δράςθ (οργανωτικά ηθτιματα), κατά τθ διάρκεια (ενδιάμεςθ εκτίμθςθ,
ανατροφοδότθςθ, επανακακοριςμόσ τθσ εξζλιξθσ) και ςτο τζλοσ (τελικι
αξιολόγθςθ, κακοριςμόσ ενεργειϊν επζκταςθσ και διάδοςθσ των
αποτελεςμάτων). Θ ίδια ομάδα ςυμμετζχει ςτισ τακτικζσ ςυςκζψεισ με όλουσ
τουσ Δ/ντζσ τθσ περιφζρειασ και ςυνειςφζρει ςτθν ενθμζρωςι τουσ και,
επιπλζον αναλαμβάνει τθν παρουςίαςθ πτυχϊν του προγράμματοσ μαηί με
τουσ εμπλεκόμενουσ εκπαιδευτικοφσ, ςε θμερίδα, ςε όλα τα ςχολεία τθσ
περιφζρειασ.
2.1.6. Μζςα

Θ εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν με το νζο τουσ ρόλο επιχειρείται με όχθμα τα
γνωςτικά αντικείμενα τθσ Γλϊςςασ και τθσ Λογοτεχνίασ. Τα νζα δεδομζνα ςτο
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περιεχόμενο και τισ επιδιϊξεισ τουσ, τισ διδακτικζσ προςεγγίςεισ και τθν παιδαγωγικι
φιλοςοφία ζχουν ενςωματωκεί ςτο Νζο Ρ.Σ. (Ρ.Λ.- ΥΡ.Ε.Ρ.Κ., 2011).
Χρθςιμοποιοφνται τα εργαςτιρια Θ/Υ και των δυο ςυμμετεχόντων ςχολείων (οι
ςυναντιςεισ μοιράηονται) και ςυνεργατικά εργαλεία του Web2.0:
 Διαμοιραηόμενα ζγγραφα Google (ςφγχρονθ και αςφγχρονθ ςυνεργατικι
δουλειά).
 Ομάδα Google για ανάρτθςθ υλικοφ και δθμιουργία ενοτιτων/κεμάτων
ςυηιτθςθσ.
 Wiki κάκε ομάδασ δουλειάσ για τθ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν (για
εςωτερικι χριςθ ςτθν ομάδα) με εξ αποςτάςεωσ επικοινωνία. Ανατίκενται
εργαςίεσ από τθν 4θ ςυνάντθςθ και εξισ, ςτισ οποίεσ ςυνδιαμορφϊνουν ςτο
Wiki τουσ ςενάρια. Κακϊσ εφαρμόηουν ςτθν τάξθ τουσ τα
τροποποιοφν/προςαρμόηουν
ςτθν
πορεία. Στθν
ίδια
πλατφόρμα
ςυμπλθρϊνεται θμερολόγιοτων εξ αποςτάςεωσ δραςτθριοτιτων (αξιοποιείται
και ςτθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ).
 Blog για τισ αναρτιςεισ των τελικϊν τουσ ςχεδιαςμϊν (για
δθμοςιοποίθςθ/κοινοποίθςθ, μοίραςμα τθσ δουλειάσ τουσ). Θ διεφκυνςθ του
blogγνωςτοποιείται ςε όλα τα ςχολεία τθσ περιφζρειασ με τθν ζναρξθ των
αναρτιςεων και προςτίκεται ωσ link ςτισ ιςτοςελίδεσ τουσ και ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ περιφζρειασ.
Εκτόσ από τα εργαλεία Web2.0 που ςτθρίηουν τθν επιμόρφωςθ αξιοποιοφνται
και λογιςμικά και εφαρμογζσ, τα οποία μποροφν να ενταχκοφν ςτο ςχεδιαςμό των
διδακτικϊν ενοτιτων που προςομοιϊνονται ςτθν 3θ και ςτθν 5θ επιμορφωτικι
ςυνάντθςθ (kidspiration, inspiration, YouTube, comicscreator, Ρφλθ Ελλθνικισ
Γλϊςςασ κ.τ.λ.), όςααρχεία λογιςμικϊν/εφαρμογϊν δθμιουργοφνται από τουσ
εκπαιδευτικοφσ και οριςμζνα που εμπλζκουν τουσ μακθτζσ ςε ςυνεργατικι
δθμιουργία και μάκθςθ (π.χ. ςυνεργατικι δθμιουργία κόμικ). Αξιοποιοφνται ακόμθ
τα ςυμπλθρωματικά Ρ.Σ. και ιδιαίτερα οι Οδθγοί Εκπαιδευτικοφ για τθ Γλϊςςα και τθ
Λογοτεχνία, τα διδακτικά εγχειρίδια, το Ψθφιακό Σχολείο, το Φωτόδεντρο για
πρόςβαςθ ςε ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό και τα εμπλουτιςμζνα ψθφιακά βιβλία.
2.2.Διδακτικζσ μζκοδοι
Ακολουκείται ςυνδυαςμόσ δια ηϊςθσ ςυνεδριϊν και εξ αποςτάςεωσ
ςυνεργαςίασ (Κατςαροφ &Δεδοφλθ, 2008). Επιπλζον λαμβάνεται πρόνοια για
εφαρμογι αρχϊν και διδακτικϊν τεχνικϊν τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ τόςο
ςε επίπεδο επιμορφωτικϊν δράςεων όςο και ςε επίπεδο διδακτικϊν προςεγγίςεων
ςτθν τάξθ. Αναλυτικότερα:
2.2.1. Δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ

Αξιοποιοφνται κυρίωσ ενεργθτικζσ-ςυμμετοχικζσ επιμορφωτικζσ μζκοδοι και
τεχνικζσ, οι οποίεσ ενκαρρφνουν τθν ανταλλαγι εμπειριϊν, τθ ςυνεργαςία, τθ
διερευνθτικι μάκθςθ και τθν ανάπτυξθ κριτικοφ ςτοχαςμοφ, όπωσ: εμπλουτιςμζνθ
ειςιγθςθ, καταιγιςμόσ ιδεϊν, τεχνικζσ βιωματικισ μάκθςθσ, εργαςία ςε ομάδεσ,
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προςομοίωςθ διδαςκαλίασ, μικροδιδαςκαλία, παιχνίδι ρόλων (Κατςαροφ & Δεδοφλθ,
2008).
2.2.2. Εξ αποςτάςεωσ επιμορφωτικζσ δράςεισ

Αξιοποιείται Wiki και τα διαμοιραηόμενα ζγγραφα Google για ςυνεργατικι
ςυγγραφι (ςε μικρζσ ομάδεσ) και για παροχι υλικοφ ςτουσ επιμορφωνόμενουσ
(άρκρα, καλζσ πρακτικζσ, προτάςεισ, παρουςιάςεισ των ςυναντιςεων, θμερολόγιο
δραςτθριοτιτων κ.ά)
Οι τελικοί ςχεδιαςμοί κάκε ομάδασ αναρτϊνται ςε ιςτολόγιο (Βlog).
2.2.3. Πρόνοια για διαφοροποιθμζνθ παιδαγωγικι

Λαμβάνεται ςε δυο επίπεδα:
 Σε επίπεδο επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν: ομαδοποιοφνται ανάλογα με τα
ενδιαφζροντα, τα κίνθτρα, τισ προτιμιςεισ και τα δυνατά τουσ ςθμεία (π.χ. ΤΡΕ,
τζχνθ κ.τ.λ.) προκειμζνου να αξιοποιιςει ο κακζνασ τισ γνϊςεισ/δεξιότθτζσ του
ςτο ζπακρο.
 Σε επίπεδο ςχεδιαςμοφ διδακτικισ ενότθτασ ενκαρρφνεται και υποςτθρίηεται θ
δθμιουργία διαφοροποιθμζνων δραςτθριοτιτων που ανταποκρίνονται ςε
διαφοροποιθμζνα επίπεδα ςτόχων (πυρθνικοί-μεταςχθματιςτικοί) (Κουτςελίνθ,
2002, 2006) με βάςθ δυναμικό, ενδιαφζροντα, μακθςιακό ςτυλ και πολλαπλι
νοθμοςφνθ των μακθτϊν, ςυνκικεσ και δεδομζνα κάκε τάξθσ. Αξιοποιοφνται
τεχνικζσ όπωσ: ευζλικτθ ομαδοποίθςθ, διαβακμιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ,
μακθςιακά ςυμβόλαια, αγκυροβολθτικζσ εργαςίεσ (Κουτςελίνθ, 2006,
Κουτςουράκθ, 2007,Tomlinson, 1995,2000,2004).
2.3.Δθμιουργία ποικίλου εκπαιδευτικοφ υλικοφ
Στθ διάρκεια του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ κα δθμιουργθκεί πρωτότυπο,
ποικίλο ζντυπο, οπτικοακουςτικό και θλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό από τουσ
ςυμμετζχοντεσ. Αναλυτικότερα, αναμζνεται να εκπονθκοφν ςχεδιαςμοί διδακτικϊν
ενοτιτων με τθ μορφι ςεναρίων, φφλλων εργαςίασ, γραφικϊν οργανωτϊν,
διαβακμιςμζνων δραςτθριοτιτων, αρχείων λογιςμικϊν, καρτελϊν με οδθγίεσ για τισ
ομάδεσ, φορμϊν αυτοαξιολόγθςθσ. Το υλικό δθμιουργείται ςυνεργατικά ςε
πλατφόρμεσ Web2.0 που υποςτθρίηουν τθ ςυνεργατικι εκπόνθςθ και το
διαμοιραςμό του, αλλά και ςε ζντυπθ μορφι.
2.4.Ρροπαραςκευαςτικζσ δράςεισ
2.4.1. Ενζργειεσ προετοιμαςίασ

Στο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ, τα
προθγοφμενα ζτθ ζχουν πραγματοποιθκεί ςυηθτιςεισ με όλουσ τουσ Συλλόγουσ
Διδαςκόντων, επιμορφωτικζσ δράςεισ προετοιμαςίασ, για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ
τθσ περιφζρειασ, από τθν αρχι τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ των ςυμπλθρωματικϊν Ρ.Σ.
(ςεμινάρια εργαςτθριακισ μορφισ και βιωματικϊν προςεγγίςεων) που προάγουν τθ
ςυνεργαςία ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ ειςάγουν ςτθ φιλοςοφία των
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κοινοτιτων μάκθςθσ, προςομοιϊςεισ διδαςκαλίασ με ζμφαςθ ςτθ διαφοροποίθςθ
τθσ διδαςκαλίασ, ςεμινάρια για τθ διδακτικι αξιοποίθςθ ΤΡΕ, για τθ φιλοςοφία και το
ςχεδιαςμό ςεναρίων, παρουςίαςθ και ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν κ.τ.λ. Σε πολλζσ
περιπτϊςεισ ζχουν αναπτυχκεί ςυςτθματικζσ ςυνεργατικζσ πρακτικζσ ςε βακμό
τζτοιο που να παραπζμπουν ςε κοινότθτεσ πρακτικισ.
Κατά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ οι δράςεισ αυτζσ ςυνεχίηονται
ςυςτθματοποιθμζνεσ και περιςςότερο ςτοχευμζνεσ ςτθν εξοικείωςθ των
εκπαιδευτικϊν με το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ τουσ, με ζμφαςθ ςτθ χριςθ και ςτθ
διδακτικι αξιοποίθςθ των Τ.Ρ.Ε.
Κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ, ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ,
πραγματοποιοφνται ςθμαντικζσ προκαταρκτικζσ ενζργειεσ, οι οποίεσ αναφζρονται
αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια.
2.5.Θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ
2.5.1. Προκαταρκτικζσ ενζργειεσ









Διερεφνθςθ επιμορφωτικϊν αναγκϊν. Ρραγματοποιείται μζςω επεξεργαςίασ
απαντιςεων θλεκτρονικοφ ερωτθματολογίου, δειγματολθπτικϊν ςυνεντεφξεων με
εκπ/κοφσ και προτάςεισ Συλλόγων Διδαςκόντων.
Ενθμζρωςθ όλων των ςχολείων. Μζςω ςυνάντθςθσ εργαςίασ με τουσ/τισ
διευκυντζσ/τριεσ, όπου λαμβάνει χϊρα αναλυτικι ενθμζρωςθ (ςτόχοι, δράςεισ,
οργανωτικό πλαίςιο, χρονοδιάγραμμα). Ακολουκεί ενθμζρωςθ των Σχολικϊν
Μονάδων, κατά τθν πρϊτθ προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ του Σ.Σ., με ςυνοπτικι
αναφορά ςτθν αναγκαιότθτα, τθ φιλοςοφία, τουσ ςτόχουσ και το χρονοδιάγραμμα
του προγράμματοσ.
Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ενδοςχολικι επιμόρφωςθ δυο
ςχολείων/πολλαπλαςιαςτϊν, θ οποία περιλαμβάνει: αναλυτικι αναφορά ςε
χρονοδιάγραμμα, ςτόχουσ και βακμό εμπλοκισ των εκπαιδευτικϊν (διάκεςθ
εξωδιδακτικοφ χρόνου, ςυνεργατικό ςχεδιαςμό διδακτικϊν ενοτιτων, ςυμμετοχι
ςε ςυηθτιςεισ/forum, εφαρμογι ςτθν τάξθ, θμερολόγια αναςτοχαςμοφ κ.τ.λ.), ςτα
κριτιρια επιλογισ των ςχολείων (αρικμόσ ςυμμετεχόντων, δεςμεφςεισ του
ςχολείου ωσ πολλαπλαςιαςτι/ςυντονιςτι ςε επόμενο χρόνο, δθμοςιοποίθςθ των
αποτελεςμάτων κ.τ.λ.), αλλά και ςτα οφζλθ που αναμζνεται να αποκομίςουν
εκπ/κοί& μακθτζσ.
Επιλογι δφο ςχολείων για εφαρμογι του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ και
γνωςτοποίθςι τουσ ςε όλθ τθν περιφζρεια.
υγκρότθςθ οργανωτικισ/ςυντονιςτικισ επιτροπισ. Στθν επιτροπι ςυμμετζχουν
ο Σ.Σ., τρεισ Δ/ντζσ/τριεσ (των ςυμμετεχόντων ςχολείων και ζνασ ακόμθ) και δυο
εκπαιδευτικοί (ζνασ από κάκε ςχολείο) με εξειδίκευςθ ι/και αξιόλογθ εμπειρία
ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ επιμόρφωςθσ και επιμορφωμζνων ςτο Βϋ Επίπεδο
ΤΡΕ, για τθν τακτικι ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ που ςυμμετζχουν.
Κακορίηονται αρμοδιότθτεσ, το οργανωτικό πλαίςιο και το χρονοδιάγραμμα
ενεργειϊν.

2.5.2. Φάςεισ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ

Το πρόγραμμα ςχεδιάςτθκε ϊςτε ςτθ διάρκεια τθσ χρονιάσ να
πραγματοποιθκοφν οκτϊ δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ, παράλλθλα με τισ εξ αποςτάςεωσ
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ςυνεδρίεσ και τθν τακτι διαμορφωτικι αξιολόγθςθ. Στον πίνακα 1 παρουςιάηονται το
περιεχόμενο και οι επιμορφωτικζσ τεχνικζσ των δια ηϊςθσ ςυναντιςεων.
ΔΛΑ ΗΩΣΘΣ ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ - Ρεριγραφι/Ρεριεχόμενο δραςτθριοτιτων
1θ ςυνάντθςθ-(εκτόσ εργαςιακοφ ωραρίου)
1. Διαμόρφωςθ ομάδασ: Γνωριμία, Ρροςδοκίεσ, Συμβόλαιο τθσ ομάδασ.
Καταγραφι αρχικϊν απόψεων ςυμμετεχόντων για τα Νζα/Συμπλθρωματικά
Ρρογράμματα Σπουδϊν (Ρ.Σ.)
2.Ενθμζρωςθ για τα Ρ.Σ.: Βαςικζσ αρχζσ/φιλοςοφία Νζων Ρ.Σ., Νζο Ρ.Σ. Γλϊςςασ
& Λογοτεχνίασ, καινοτομίεσ και διαφοροποιιςεισ από τα ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ.

Επιμορφωτικζσ
τεχνικζσ
Τεχνικζσ
βιωματικισ
μάκθςθσ
Καταιγιςμόσ
ιδεϊν
Εμπλουτιςμζνθ
ειςιγθςθ

2θ ςυνάντθςθ-(εκτόσ εργαςιακοφ ωραρίου)
1.Μελζτθ ζτοιμων ςεναρίων από τον Οδθγό Εκπαιδευτικοφ:Δυο ομάδεσ από κάκε
ςχολείο αναλαμβάνουν ςενάρια Λογοτεχνίασ και οι δυο άλλεσ
Γλϊςςασ.Επεξεργάηονται
εναλλακτικζσ
προτάςεισ
και
τροποποιιςεισ/προςαρμογζσ. Ρροετοιμαςία για δοκιμαςτικι εφαρμογι ενόσ
ζτοιμου, τροποποιθμζνου ςεναρίου ςτθν τάξθ.
2.Εξοικείωςθ με τισ θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ: Wiki και Blog.

Εργαςία ςε
ομάδεσ

3θ ςυνάντθςθ-(θμερίδα ςε εργαςιακό χρόνο)
1.Αναςτοχαςμόσ πρϊτων προςπακειϊν εφαρμογισ ζτοιμων ςεναρίων.
2.Ειδικά κζματα τθσ διδακτικισ Γλϊςςασ και Λογοτεχνίασ με εφαρμογι βαςικϊν
αρχϊν του Νζου Ρ.Σ. Δυο προςομοιϊςεισ διδαςκαλίασ:
 ςεναρίου γλϊςςασ Βϋτάξθσ-το κειμενικό είδοσ τθσ επιςτολισ
 ςεναρίου Λογοτεχνίασ-Χιουμοριςτικζσ ιςτορίεσ
Ρροετοιμαςία για εφαρμογι ςτθν τάξθ με κατάλλθλεσπροςαρμογζσ.

Εργαςία ςε
ομάδεσ
Μικροδιδαςκαλία
Ρροςομοίωςθ
διδαςκαλίασ
Ραιχνίδι ρόλων

Σφςκεψθοργανωτικισ/ςυντονιςτικισ επιτροπισ:Ενδιάμεςθ αποτίμθςθ του προγράμματοσ.
Αξιολόγθςθ τθσ πορείασ του προγράμματοσ και ανάλογοσ επανακακοριςμόσ των υπόλοιπων
δράςεων.
4θ ςυνάντθςθ-(εκτόσ εργαςιακοφ ωραρίου)
1.Αναςτοχαςμόσ/απολογιςμόσ εφαρμογισ1.
2.Σχεδιαςμόσ ενοτιτων και ςυνοδευτικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Σχεδιαςμόσ
διδακτικισ ενότθτασ ςε ομάδεσ (ανά τάξθ). Συνδιαμόρφωςθ δραςτθριοτιτων για
εφαρμογι ςτθν τάξθ με βοικεια το Ρ.Σ. και εργαλεία των ΤΡΕ. Οι επόμενεσ
δραςτθριότθτεσ Γλϊςςασ-Λογοτεχνίασ κα ςυνδιαμορφϊνονται ςτο Wiki κάκε
ομάδασ.

1

Εργαςία ςε
ομάδεσ

Στισ ςυναντιςεισ αναςτοχαςμοφ αξιοποιείται διαρκϊσ το ςχιμα: ατομικόσ αναςτοχαςμόσ, ςυηιτθςθ
βαςικϊν επιςθμάνςεων ςτθν ομάδα/τριάδα ι τετράδα και ανακοίνωςθ βαςικϊν ςθμείων από κάκε
ομάδα ςτθν ολομζλεια, με βάςθ τουσ άξονεσ:
α. Εμπειρίεσ/Ρροβλθματιςμοί (ποια διδακτικά ςενάρια δοφλεψαν, ςε ποια τάξθ, χρόνοσ,
δραςτθριότθτεσ, αντιδράςεισ μακθτϊν κ.τ.λ.) και
β. Βελτιωτικζσ προτάςεισ
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ΔΛΑ ΗΩΣΘΣ ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ - Ρεριγραφι/Ρεριεχόμενο δραςτθριοτιτων
5θ ςυνάντθςθ-(εκτόσ εργαςιακοφ ωραρίου)
1.Αναςτοχαςμόσ εφαρμογισ υλικοφ που δθμιουργικθκε από τισ ομάδεσ.
2. Ειδικά κζματα τθσ διδαςκαλίασ Γλϊςςασ και Λογοτεχνίασ με εφαρμογι
βαςικϊν αρχϊν του Νζου Ρ.Σ.
Ρροςομοιϊςεισ διδαςκαλίασ:
 ςεναρίου Γλϊςςασ Δϋτάξθσ-επιχειρθματολογικόσ λόγοσ.
 ςεναρίου Λογοτεχνίασ-Κόμικσ
Ρροετοιμαςία για εφαρμογι ςτθν τάξθ με κατάλλθλεσ προςαρμογζσ
6θ ςυνάντθςθ-(εκτόσ εργαςιακοφ ωραρίου)
1.Αναςτοχαςμόσ/απολογιςμόσεφαρμογισ.
2.Σχεδιαςμόσ ενοτιτων και ςυνοδευτικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ: Σχεδιαςμόσ
διδακτικισ ενότθτασ ςε ομάδεσ (ανά τάξθ). Συνδιαμόρφωςθ δραςτθριοτιτων για
εφαρμογι ςτθν τάξθ. Ρεριςςότερεσ δραςτθριότθτεσ Γλϊςςασ-Λογοτεχνίασ κα
ςυνδιαμορφϊνονται ςτο Wiki κάκε ομάδασ.

Επιμορφωτικζσ
τεχνικζσ
Εργαςία ςε
ομάδεσ.
Μικροδιδαςκαλία.
Ρροςομοίωςθ
διδαςκαλίασ.

Εργαςία ςε
ομάδεσ

7θ ςυνάντθςθ-(εκτόσ εργαςιακοφ ωραρίου)
1.Αναςτοχαςμόσ για τθ δθμιουργία και εφαρμογι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ:
Συηιτθςθ/αναςτοχαςμόσ για τθν εφαρμογι.
2.Σχεδιαςμόσ/ςυνδιαμόρφωςθ επόμενων δραςτθριοτιτων και υλικοφ για
εφαρμογι ςτθν τάξθ.

Εργαςία ςε
ομάδεσ

8θ ςυνάντθςθ-(εκτόσ εργαςιακοφ ωραρίου)
Τελικι αξιολόγθςθ τθσ επιμορφωτικισ δράςθσ: Αξιολόγθςθ ολόκλθρου του
προγράμματοσ με αναςτοχαςτικζσ διαδικαςίεσ και χριςθ ανϊνυμου
ερωτθματολογίου (ποιοτικζσ και ποςοτικζσ τεχνικζσ). Αξιοποίθςθ του
θμερολογίου για τθν εξ αποςτάςεωσ δραςτθριότθτα κάκε ομάδασ.

Τεχνικζσ
βιωματικισ
μάκθςθσ
Εργαςία ςε
ομάδεσ

Ρίνακασ 1: Οι δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ
Εξ αποςτάςεωσ ςυνεδρίεσ

Ραράλλθλα με τθ δια ηϊςθσ ςυνεργαςία οι ομάδεσ ςυνεργάηονται και ςτο Wiki
τουσ για το ςχεδιαςμό δυο διδακτικϊν ενοτιτων κακεμιά (μια Γλϊςςασ και μια
Λογοτεχνίασ), τισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ και τροποποιιςεισ ανά τάξθ και τμιμα.
Συμπλθρϊνουν το θμερολόγιο που τθρείται για τισ ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ2.
Ανοίγουν κζματα και ςυηθτοφν ςτθν ομάδα Google (κάποια από αυτά, ςτθν αρχι,
ξεκινοφν από το Σ.Σ.) και ςτο forum του Βlog όπου αναρτοφν τουσ τελικοφσ τουσ
ςχεδιαςμοφσ και το παραχκζν υλικό. Μελετοφν υλικό που αναρτάται ςτο wiki τουσ
από το Σ.Σ.

2

Σχετικό αδρομερζσ χρονοδιάγραμμα ςφγχρονων και αςφγχρονων ςυνεδριϊν και μελζτθσ ζχει
θ
ςυμφωνθκεί ςτο αρχικό ςυμβόλαιο κατά τθν 1 δια ηϊςθσ ςυνάντθςθ και ζχει επικαιροποιθκεί ςτθ
ςυνζχεια. Για τον επαναπρογραμματιςμό τουσ ςε όποια ομάδα χρειαςτεί ςυνεργάηεται και θ
οργανωτικι/ςυντονιςτικι επιτροπι.
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Διάχυςθ/δθμοςιοποίθςθ δραςτθριοτιτων

Για τθν τελικι αποτίμθςθ του προγράμματοσ, ςε ςφςκεψθ τθσ
οργανωτικισ/ςυντονιςτικισ επιτροπισ, προτείνονται ςχετικζσ διορκωτικζσ
παρεμβάςεισ με βάςθ τθ βιωμζνθ εμπειρία και οργανϊνονται δράςεισ
δθμοςιοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ των εκπαιδευτικϊν όλθσ τθσ περιφζρειασ.
Σε θμερίδα, ςε εργαςιακό χρόνο, για τθ δθμοςιοποίθςθ εμπειριϊν, διαδικαςιϊν και
αποτελεςμάτων, παρουςιάηεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ ο ςχεδιαςμόσ του
εκπονθκζντοσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ κατά τάξθ, θ εμπειρία και το περιεχόμενο που
ζχει διαμορφωκεί με τθ βοικεια των εργαλείων Web2.0 που χρθςιμοποιικθκαν.
Αξιοποιοφνται εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ και επίδειξθ/παρουςίαςθ. Ραράλλθλα, ςε
όλθ τθ διάρκεια πραγματοποιείται τακτι ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν για τθ δομι
και τθ διαδικαςία του προγράμματοσ, από τθν επιτροπι ςυντονιςμοφ/υποςτιριξθσ.
Συνοπτικι παρουςίαςθ των φάςεων υλοποίθςθσ του ενδοςχολικοφ επιμορφωτικοφ
προγράμματοσ αποτυπϊνεται ςτο ςχιμα 1.

Σχιμα 1: Σχθματικι παρουςίαςθ των φάςεων υλοποίθςθσ του επιμορφωτικοφ
προγράμματοσ
2.5.3. Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ
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Αρχικι αξιολόγθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςτάςεων των εκπαιδευτικϊν
ςχετικϊν με το ςτόχο του προγράμματοσ πραγματοποιείται ςτθν πρϊτθ δια ηϊςθσ
ςυνάντθςθ (καταιγιςμόσ, ιδεϊν, προςδοκίεσ των εκπαιδευτικϊν κ.τ.λ.).
Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ μζςω αναςτοχαςτικισ διαδικαςίασ ςτθν ομάδα γίνεται
ςτθν 3θ, 4θ, 5θ, 6θ, 7θ ςυνάντθςθ. Αναςτοχαςτικζσ αυτοαξιολογιςεισ
πραγματοποιοφνται και ςτο θμερολόγιο που τθρείται για τθν εξ αποςτάςεωσ
δραςτθριότθτα κάκε ομάδασ, το οποίο αναμζνεται να ςυνειςφζρει τόςο ςτθ
διαμορφωτικι όςο και ςτθν τελικι αξιολόγθςθ.
Τελικι αξιολόγθςθ πραγματοποιείται ςτθν 8θ ςυνάντθςθ, με εργαςία ςε
ομάδεσ, ανϊνυμο ερωτθματολόγιο που διανζμεται πριν τθ λιξθ του ςχ. ζτουσ ςτα
ςυμμετζχοντα ςχολεία (εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ) και μζςω παρουςίαςθσ των
δράςεων ςτθν θμερίδα.
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Περίλθψθ
Θ παροφςα εργαςία επιχειρεί να αναδείξει τθ ςχζςθ που δθμιουργείται μεταξφ
ςχολείου και τοπικισ κοινωνίασ μζςα από τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. Θ αλλθλεπίδραςθ και θ ςυνεργαςία μεταξφ κοινωνίασ
και ςχολείου οδθγοφν ςε υπεφκυνεσ ςτάςεισ και ςυμμετοχικζσ ςυμπεριφορζσ που
ςυμβάλλουν ςτθν Αειφόρο Ανάπτυξθ των ςφγχρονων κοινωνιϊν. Ο ρόλοσ τθσ
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Ρ.Ε.) είναι κακοριςτικόσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι,
κακϊσ προετοιμάηει περιβαλλοντικά υπεφκυνουσ πολίτεσ και ενκαρρφνει αλλαγζσ
ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν τθσ τοπικισ κοινωνίασ αναδεικνφοντασ κζματα που τθν
απαςχολοφν. Τθ διαπίςτωςθ αυτι ενιςχφει θ ςυνοπτικι παρουςίαςθ ενόσ
εφαρμοςμζνου προγράμματοσ Ρ.Ε. ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.
Λζξεισ – κλειδιά : Αειφόροσ Ανάπτυξθ, Σχολείο, Τοπικι Κοινωνία

1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι
Θ ςυνφπαρξθ οικολογικισ ιςορροπίασ και κοινωνικισ ευθμερίασ που
επιδιϊκουν οι ςφγχρονεσ κοινωνίεσ αποτελεί το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ Αειφόρου
Ανάπτυξθσ. Ιδθ από το 2003 ενςωματϊνεται θ ζννοια τθσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ ςτο
νζο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.), προβάλλοντασ
το ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ, θ οποία μπορεί να επιφζρει τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ ςτθ
ςυμπεριφορά των μακθτϊν – αυριανϊν πολιτϊν. Αποτελεί επίςθσ προχπόκεςθ για
τθν επίτευξθ τθσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ, αφοφ κα παράςχει ςτουσ πολίτεσ τισ βαςικζσ
δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθ διαςφάλιςθ τθσ αειφορίασ (UNESCO–UNEP, 1990;
Hopkins & McKeown, 2002). Θ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ (Ρ.Ε.) κεωρείται βαςικόσ
μοχλόσ των αλλαγϊν αυτϊν, κακϊσ για περιςςότερα από 30 χρόνια ζχει ωσ ςτόχο τθν
εκπαίδευςθ περιβαλλοντικά ενθμερωμζνων και ευαιςκθτοποιθμζνων πολιτϊν.
Μζςα ςτο πλαίςιο αυτό θ παροφςα εργαςία επιχειρεί να αναδείξει τθ ςχζςθ
που δθμιουργείται μεταξφ ςχολείου και τοπικισ κοινωνίασ μζςα από τθν υλοποίθςθ
προγραμμάτων Ρ.Ε, τα οποία δίνουν τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να ςυμμετζχουν ςτθ
λιψθ αποφάςεων, ζχοντασ αποκτιςει γνϊςεισ, ικανότθτεσ δράςθσ και κριτικισ
αξιολόγθςθσ, ζτςι ϊςτε να εργάηονται ατομικά και ςυλλογικά για τθν επίλυςθ
τοπικϊν περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων. Ταυτόχρονα όμωσ θ αποτελεςματικότθτα
των μεκοδολογικϊν και παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων όλων αυτϊν των
προγραμμάτων εξαρτάται και από το βακμό διάχυςθσ ςτο κοινωνικό περιβάλλον,
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τουσ τρόπουσ ςυμμετοχισ και τισ δυνατότθτεσ που παρζχουν για ενεργθτικι εμπλοκι
των πολιτϊν.

2. Σφνδεςθ Αειφόρου Ανάπτυξθσ και Εκπαίδευςθσ
Μια από τισ πρϊτεσ ςαφείσ αναφορζσ ςτισ ςχζςεισ ανάµεςα ςτθν Αειφόρο
Ανάπτυξθ και τθν Εκπαίδευςθ ζγινε ςτθν Ζκκεςθ τθσ Ραγκόςµιασ Επιτροπισ για το
Ρεριβάλλον και τθν Ανάπτυξθ «To Κοινό µασ Μζλλον», γνωςτι ωσ Αναφορά
Brundtland (WCED 1987). Με τθν ζκκεςθ αυτι ορίηεται ωσ «Αειφόροσ Ανάπτυξθ», «θ
ανάπτυξθ εκείνθ που ικανοποιεί τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ γενεάσ, χωρίσ να
διακυβεφει τθν ικανότθτα των μελλοντικϊν γενεϊν να ικανοποιοφν τισ δικζσ τουσ
ανάγκεσ». Αν και ςτο τελικό κείμενο δεν υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο για τθν
εκπαίδευςθ, γίνεται όμωσ λόγοσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ που µποροφν να
διαδραματίςουν κακοριςτικό ρόλο προσ το δρόµο για τθν Αειφόρο ανάπτυξθ.
H ςφνδεςθ τθσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ µε τθν εκπαίδευςθ διευκρινίςτθκε
περιςςότερο ςτθ Συνδιάςκεψθ των Θνωμζνων Εκνϊν για το Ρεριβάλλον και τθν
Ανάπτυξθ ςτο ίο (1992). Στο τελικό κείμενο, γνωςτό ωσ Ατηζντα 21, το κεφάλαιο 36
αφιερϊνεται ςτθν Εκπαίδευςθ, θ οποία κρίνεται ςθµαντικι για τθν προϊκθςθ τθσ
Αειφόρου Ανάπτυξθσ και τθ βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ των ανκρϊπων να
αντιμετωπίηουν περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ηθτιματα. Κεωρείται απαραίτθτοσ ο
προςανατολιςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ ςε κζματα που αφοροφν τθν τοπικι κοινωνία. Για
τθ μελζτθ των κεμάτων αυτϊν, προτείνεται ωσ αναγκαία θ ανάπτυξθ ςτο ςχολείο
δραςτθριοτιτων με τισ οποίεσ οι μακθτζσ ςυνεργάηονται με τοπικζσ υπθρεςίεσ ςτθν
ζρευνα ςε τοπικοφ ενδιαφζροντοσ οικοςυςτιματα, προςτατευόμενεσ περιοχζσ ι
άλλεσ περιοχζσ οικολογικισ κλθρονομιάσ (UNESCO, 1992).
Το 1997 πραγματοποιικθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ θ 3θ Διεκνισ Διάςκεψθ για τθν
Ρ.Ε. με κζμα : «Ρεριβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευςθ και Ευαιςκθτοποίθςθ των
Ρολιτϊν για τθν Αειφορία». Το 2002 ςτο Γιοχάνεςμπουργκ θ Διεκνισ Διάςκεψθ για
τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ επαναφζρει τθν Ατηζντα 21, δίνοντασ ζµφαςθ ςτο ότι θ
εκπαίδευςθ είναι ζνα ςθµαντικό εργαλείο για να αντιμετωπιςτοφν ηθτιµατα, όπωσ θ
αγροτικι ανάπτυξθ, θ υγεία, θ ςυµµετοχι τθσ κοινότθτασ, το περιβάλλον, τα
ανκρϊπινα δικαιϊµατα και οι αξίεσ. Αποκρυςταλλϊνεται θ ιδζα για μια «Eκπαίδευςθ
για τθν Aειφόρο Aνάπτυξθ» (ΕΑΑ) ι «Εκπαίδευςθ για τθν Aειφορία» (Gough, 2005) ι
«Ρεριβαλλοντικι Eκπαίδευςθ για τθν Aειφορία» (Tilbury, 2004). H εκπαίδευςθ αυτι
είναι προςανατολιςμζνθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςφνκετθσ και κριτικισ ςκζψθσ, ςτθν
ολιςτικι - ςυςτθμικι - διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ των κεμάτων και ςτθν ανάπτυξθ
δράςθσ. Το Δεκζμβριο του 2002 κακιερϊκθκε θ Δεκαετία του ΟΘΕ για τθν ΕΑΑ *2005 –
2014] (UNESCO, 2005). Απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ Δεκαετίασ ιταν να βρει θ ΕΑΑ εφαρμογι
ςε τοπικό επίπεδο ενςωματϊνοντασ τισ αρχζσ τθσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ ςε ζνα πλικοσ
μακθςιακϊν ςυνκθκϊν.
Στθ χϊρα µασ θ ζννοια τθσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ ενςωματϊνεται το 2003 ςτο
νζο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.) και υπάρχει
ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτθ ςφνδεςι τθσ με τθν παιδεία (Υ.Α. 210721/Γ2, ΦΕΚ
303/τ.Β/13-3-03) : «Θ αειφόροσ ανάπτυξθ αποτελεί αδιαμφιςβιτθτθ πρόταςθ για τθν
εξαςφάλιςθ τθσ ευθμερίασ ςε ολόκλθρο τον πλανιτθ, µζςα από τθν προςταςία και τθ
διατιρθςθ τθσ ιςορροπίασ του περιβάλλοντοσ … Για να επιτευχκεί αυτόσ ο ςκοπόσ
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απαιτείται κατάλλθλθ παιδεία, τθν οποία το ςχολείο µπορεί να εξαςφαλίςει για όλουσ
τουσ µακθτζσ - αυριανοφσ πολίτεσ…».
2.1. Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και τοπικι κοινωνία
Στο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 70, ςτθ Διάςκεψθ τθσ Τιφλίδασ, επιςθμαίνεται θ
ανάγκθ προςανατολιςμοφ τθσ Ρ.Ε. ςε κζματα που απαςχολοφν τισ τοπικζσ κοινωνίεσ
και θ ενεργόσ εμπλοκι των ατόμων ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων αυτϊν. Ππωσ
αναφζρεται «Θ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ πρζπει να απευκφνεται ςτθν κοινότθτα.
Κα πρζπει να εμπλζκει το άτομο ςε ενεργό διαδικαςία επίλυςθσ προβλιματοσ, μζςα
ςτο πλαίςιο των ιδιαίτερων πραγματικοτιτων και κα πρζπει να ενκαρρφνει τθν
ατομικι πρωτοβουλία, τθν αίςκθςθ τθσ υπευκυνότθτασ και τθ δζςμευςθ για τθ
δθμιουργία ενόσ καλφτερου μζλλοντοσ» (UNESCO, 1978: 24).
Θ περιβαλλοντικά υπεφκυνθ ςυμπεριφορά παραμζνει ο απϊτατοσ ςτόχοσ τθσ
Ρ.Ε. Τα περιβαλλοντικά μορφωμζνα άτομα, αν ζχουν το κίνθτρο και τθν ευκαιρία, κα
μετατραποφν ςε ενεργοφσ και ευαιςκθτοποιθμζνουσ πολίτεσ με δεξιότθτεσ
ςυςτθμικισ ςκζψθσ, λιψθσ αποφάςεων και ικανότθτα για δράςθ (Φλογαΐτθ, 2006).
Σφμφωνα με τουσ Hungerford και Volk (1990), οι εκπαιδευόμενοι αποδζχονται τθν
ευκφνθ τουσ απζναντι ςτο περιβάλλον και είναι πρόκυμοι να αγωνιςτοφν ςε τοπικό
επίπεδο, μόνο όταν αιςκάνονται ότι τα περιβαλλοντικά ηθτιματα είναι προςωπικι
τουσ υπόκεςθ και παράλλθλα νιϊκουν ότι ζχουν τθ δφναμθ και τισ ικανότθτεσ να
δράςουν.
Διαφαίνεται επομζνωσ από το βαςικό ςκοπό και τα κφρια γνωρίςματα τθσ Ρ.Ε.
(ι τθσ ΕΑΑ) ότι πρόκειται για μια δυναμικι εκπαίδευςθ, θ οποία ενκαρρφνει άτομα
κάκε θλικίασ να αναλάβουν ευκφνθ για τθ δθμιουργία και τθ διαμόρφωςθ ενόσ
αειφόρου μζλλοντοσ (Gough, 2005). Το ςχολείο οφείλει να ανταποκρικεί ςτο ςκοπό
αυτό προωκϊντασ αλλαγζσ οι οποίεσ ξεκινοφν μζςα από το ςχολείο και επεκτείνονται
ςτθν τοπικι κοινότθτα. Υπό αυτό το πρίςμα, θ Ρ.Ε ςτοχεφει ςε μια δθμοκρατικι
κοινωνία, όπου ενεργοί και περιβαλλοντικά εγγράμματοι πολίτεσ ςυμμετζχουν με
ουςιαςτικό και αποτελεςματικό τρόπο, με δθμιουργικότθτα και ευκφνθ (Σκαναβι,
2004).
Με δεδομζνο ότι θ Ρ.Ε. κεωρεί τον εξωτερικό κόςμο ωσ μια «διευρυμζνθ
αίκουςα διδαςκαλίασ», τα παιδιά και οι ενιλικεσ κινοφνται αμφίδρομα από και προσ
το ςχολείο, με αποτζλεςμα αυτό να μεταςχθματίηεται ουςιαςτικά ςε ζνα ανοιχτό
ςχολείο ςτθ ηωι (Γεωργόπουλοσ, 2014: 58). Θ εκμετάλλευςθ του εξωτερικοφ χϊρου
ςυνδζει το ςχολείο με τθν κοινότθτα, παρζχοντασ βιωματικό υλικό μζςω επιςκζψεων.
Θ ςφνδεςθ αυτι επιτυγχάνεται είτε όταν τα παιδιά επιςκζπτονται οργανιςμοφσ και
φορείσ ζξω από το ςχολείο, είτε όταν ειδικοί προςκαλοφνται να επιςκεφκοφν το χϊρο
του ςχολείου (ό.π.: 87).
Συνεπϊσ ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ προγραμμάτων Ρ.Ε παρζχει τθ
δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να αναπτφςςουν τθν αίςκθςθ τθσ εντοπιότθτασ
και τθσ ταυτότθτασ μζςα από τισ εμπειρίεσ και τισ αντιλιψεισ τουσ για το τοπικό
περιβάλλον. Δθμιουργοφν προςωπικζσ ςχζςεισ με βάςθ τθν υπάρχουςα γνϊςθ, τισ
εμπειρίεσ και τα αιςκιματά τουσ, εκτιμϊντασ τθ φυςικι και πολιτιςτικι τουσ
κλθρονομιά. Κατανοοφν ότι θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ ανκρϊπου και περιβάλλοντοσ
υπόκειται ςε αλλαγζσ και επθρεάηεται από τισ οικονομικζσ, πολιτικζσ και πολιτιςμικζσ
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περιςτάςεισ. Το ςφνκθμα «ςκζφτομαι παγκόςμια - δρω τοπικά» γίνεται θ νζα ςχολικι
πρακτικι, κακϊσ τα παιδιά αναπτφςςουν ενδιαφζρον για τθν ποιότθτα του
παγκόςμιου περιβάλλοντοσ, ενϊ ταυτόχρονα εμπλζκονται ςε μελζτεσ και δράςεισ για
το τοπικό περιβάλλον και τθ βελτίωςθ ι τθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτάσ του.
Καλλιεργείται ωσ αποτζλεςμα θ κουλτοφρα τθσ ενεργοφ πολιτειότθτασ ςτουσ
νεαροφσ μακθτζσ, γεγονόσ που αποδεικνφει τθν ουςιαςτικι ςυμβολι τθσ Ρ.Ε. ςτθν
αποτελεςματικότθτα των επιδιϊξεων και των ςτόχων του ςχολείου. Το ςχολείο
εξάλλου ωσ κεςμόσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τθν κοινωνία και μόνο μζςα ςε
αυτιν λειτουργεί. Ππωσ και θ Ρ.Ε. δε μπορεί να πετφχει τουσ ςτόχουσ τθσ μόνο μζςα
και μζςω του ςχολείου. Καλείται να εμπλζξει ενεργθτικά το κοινωνικό περιβάλλον, το
οποίο αςκεί άμεςθ επίδραςθ ςτουσ μακθτζσ και μζςα από αυτό να ειςπράξει
ςυμπαράςταςθ, αλλά και να επιτφχει αποτελζςματα, τόςο ςε αλλαγι ςτάςεων και
ςυμπεριφορϊν των πολιτϊν, όςο και ενίςχυςθ των παιδαγωγικϊν διαδικαςιϊν
(Ξωχζλλθσ, 2000 : 57).
Μια τζτοια προςζγγιςθ περιλαμβάνει: (1) τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθ
διερεφνθςθ του άμεςου τοπικοφ περιβάλλοντοσ, (2) τθ ςυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και
ςτθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνθσ πολιτικισ για τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων του άμεςου
τοπικοφ περιβάλλοντοσ, (3) τθ ςυνεργαςία του ςχολείου με τουσ γονείσ και τθν τοπικι
κοινότθτα ωσ ςυνεργάτεσ του ςχολείου, (4) τθν αξιοποίθςθ του τοπικοφ
περιβάλλοντοσ ωσ βαςικοφ χϊρου δράςθσ (Hart, 1997), (5) τθ διάχυςθ αλλά και
ειςαγωγι γνϊςθσ και ςτάςεων προσ και από τθν τοπικι κοινωνία ςε μια αμφίδρομθ
ςχζςθ (Ραπαγεωργάκθσ, 2005).
Θ ςυμμετοχι ςε περιβαλλοντικζσ δραςτθριότθτεσ και θ εναςχόλθςθ με τοπικά
φαινόμενα και γεγονότα δίνει αρκετά ερεκίςματα για τθν αφφπνιςθ του
ενδιαφζροντοσ του εκπαιδευόμενου, είτε για προβλιματα τθσ περιοχισ ςτθν οποία ο
ίδιοσ κινείται και πικανόν εργάηεται και τθσ κοινότθτασ ςτθν οποία είναι μζλοσ, είτε
για καταςτάςεισ που ο ίδιοσ γνωρίηει και αντιμετωπίηει κακθμερινά. Υπάρχει
επομζνωσ ζνα πεδίο δράςθσ και πικανισ βελτίωςθσ μιασ υπάρχουςασ κατάςταςθσ,
ςτθ διευκζτθςθ τθσ οποίασ μπορεί να ςυνειςφζρει, κακϊσ κεωρεί τον εαυτό του
πικανό επιβαρυντι ι ακόμα και δθμιουργό του τοπικοφ προβλιματοσ ι ουςιαςτικό
ςυμμζτοχο ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ (Ramsey,
1999).
Αν και οι δράςεισ τθσ Ρ.Ε. εντάςςονται ςτθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ, ωσ
διαδικαςία και πρακτικι αποτελεί ουςιαςτικι μορφι δια βίου μάκθςθσ. Αποβλζπει
ςτθν απόκτθςθ περιβαλλοντικισ παιδείασ από όλο το κοινωνικό ςφνολο και
κεωροφνται αποδζκτεσ τθσ πρόςωπα, φορείσ και κοινωνικζσ ομάδεσ, οι
δραςτθριότθτεσ των οποίων επθρεάηουν το περιβάλλον (βιοτζχνεσ, βιομιχανοι,
επαγγελματίεσ, κλπ). Ζτςι οι ομάδεσ αυτζσ μποροφν να κεωρθκοφν ότι
αντιπροςωπεφουν το «εξωτερικό περιβάλλον» τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ (Σωτθράκου,
1994: 29).
Θ επικοινωνία και θ αλλθλεπίδραςθ του ςχολείου με αυτό το «εξωτερικό
περιβάλλον» είναι ζνα από τα κριτιρια τθσ αποτελεςματικότθτάσ του. Οι απόψεισ και
οι πρακτικζσ γονζων, Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, Μθ Κυβερνθτικϊν
Οργανϊςεων αλλά και απλϊν πολιτϊν μποροφν να επθρεαςτοφν από τισ δράςεισ του
ςχολείου, αλλά και να λειτουργιςουν ανατροφοδοτικά, ωσ ςθμαντικό εργαλείο
περιβαλλοντικϊν ερεκιςμάτων και πρακτικϊν του (Σαΐτθσ, 2002: 85).
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Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο ο ρόλοσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, θ οποία κα πρζπει να
ζχει τθ δυνατότθτα να αλλθλεπιδρά απρόςκοπτα και δθμιουργικά ςε διάφορουσ
τομείσ επαναπροςδιορίηεται. Γίνεται πλζον λόγοσ για τθ δθμιουργία ενόσ ανοικτοφ
ςτθν κοινωνία ςχολείου με τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ να διαπερνά το φυςικό τθσ
χϊρο και να διαχζεται ςτθ ηωι τθσ γειτονιάσ, τθσ περιοχισ, τθσ πόλθσ. Θ διαςφνδεςθ
του ςχολείου με ομάδεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ φζρνει ςε επαφι το μακθςιακό
περιβάλλον με τα αυκεντικά προβλιματα τθσ περιοχισ και μπορεί να διαμορφϊςει
ζνα δίκτυο πολιτιςμοφ μεταξφ ςχολείου και τοπικισ κοινωνίασ. Οι ςχολικζσ
εγκαταςτάςεισ ζχουν τθ δυναμικι να μετατραποφν ςε λειτουργικοφσ χϊρουσ που
εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ για πολιτιςμό και δια-βίου εκπαίδευςθ τθσ τοπικισ ι
ευρφτερθσ κοινωνίασ. Ζτςι το ςφγχρονο και ανοικτό ςχολείο προωκεί τθ ςυνεργαςία
με γονείσ, πολίτεσ και κοινωνικζσ ομάδεσ, αφοφ ωσ εκπρόςωποι τθσ τοπικισ
κοινωνίασ μποροφν να διακζςουν τεχνολογικοφσ, οικονομικοφσ και πολιτιςτικοφσ
πόρουσ για τθν επίτευξθ των ςχολικϊν επιδιϊξεων.
Κρίνεται επομζνωσ απαραίτθτθ θ διάχυςθ τθσ Ρ.Ε. ςε όλο το κοινωνικό ςϊμα
μζςα από οργανωμζνεσ ςτρατθγικζσ. Οι ςτρατθγικζσ αυτζσ μπορεί να περιλαμβάνουν
τθ διοργάνωςθ διαλζξεων ι τθ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ μόνιμθσ επικοινωνίασ
για τθν αμφίδρομθ ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ προτεραιότθτεσ και τισ δράςεισ του
ςχολείου αλλά και τισ ανάγκεσ που ζχει θ τοπικι κοινωνία. Επίςθσ υπάρχει θ
δυνατότθτα για τθ ςυμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων και τθ ςυνδιοργάνωςθ δράςεων
ςτο πλαίςιο ςυλλόγων ι τοπικϊν οργάνων με ςτόχο τθ διαχείριςθ ενόσ τοπικοφ
ηθτιματοσ. Εξίςου ςθμαντικι είναι και θ αμοιβαία παροχι υλικοτεχνικισ ςτιριξθσ
(διάκεςθ αικουςϊν, βιβλιοκθκϊν και αντίςτροφα ειςαγωγι ςτο ςχολείο υλικϊν
πόρων και τεχνογνωςίασ) (Ραπαγεωργάκθσ, 2005).
Γίνεται φανερό ότι θ αποτελεςματικότθτά τθσ Ρ.Ε. προχποκζτει τθν
ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθν ανάπτυξθ δικτφου επικοινωνίασ και
ςυνεργαςίασ μεταξφ επιςτθμόνων και κοινωνικϊν φορζων. Οι γονείσ είναι ςυνικωσ
πιο ενιμεροι ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ φορείσ, αφοφ κφρια πθγι πλθροφόρθςθσ
είναι οι μακθτζσ. Θ επιτυχισ διάχυςθ των προγραμμάτων Ρ.Ε. προχποκζτει όχι μόνο
τθν απλι παρουςίαςθ ςε μια θμερίδα, οφτε τθν απλι ενθμζρωςθ, αλλά τθ ςυμμετοχι
των φορζων ςτθ ςυνδιαμόρφωςθ και ςυνδιοργάνωςθ δράςεων με το ςχεδιαςμό και
τθ διάχυςθ τθσ πλθροφόρθςθσ μζςα από τα ΜΜΕ (Καλαϊτηίδθσ, 2000: 6).
Μζςα από αυτζσ τισ διαδικαςίεσ θ Ρ.Ε. λειτουργεί ωσ αποτελεςματικι οδόσ για
τθν άμεςθ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν τοπικι κοινωνία, αντιμετωπίηοντασ τα παιδιά
ωσ εν δυνάμει ενεργοφσ πολίτεσ. Θ ςυνεργαςία με μζλθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και θ
ςυμμετοχι τουσ ςε δράςεισ ταυτίηεται με τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ
ςτρατθγικισ τθσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ και ιςοδυναμεί με απόκτθςθ γνϊςεων,
διαμόρφωςθ ςτάςεων και αντιλιψεων και εφαρμογι καλϊν πρακτικϊν.
2.2 Εφαρμοςμζνο παράδειγμα υλοποίθςθσ προγράμματοσ Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
Ρερνϊντασ από τθ κεωρία ςτθν πράξθ παρουςιάηεται ςυνοπτικά ο ςχεδιαςμόσ
και ο τρόποσ εργαςίασ ςε ζνα πρόγραμμα Ρ.Ε. που υλοποιικθκε κατά το τρζχον
ςχολικό ζτοσ 2015 – 2016 ςτο Γυμνάςιο Νζασ Αλικαρναςςοφ με τίτλο «Μαηί ςτθ
δράςθ : Ενεργοί μακθτζσ – Ενεργοί πολίτεσ». Συμμετείχαν 30 μακθτζσ από τμιματα
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και των τριϊν τάξεων. Το πρόγραμμα ςυντόνιηε παιδαγωγικι ομάδα 3 εκπαιδευτικϊν
του ςχολείου.
Οι βαςικοί ςτόχοι του προγράμματοσ, όπωσ περιγράφονται από τθν
παιδαγωγικι ομάδα ςτο αρχικό ςχζδιο, ιταν: α) Να αναγνωρίςουν οι μακθτζσ
προβλιματα ςχετικά με το χϊρο του ςχολείου και τον περιβάλλοντα χϊρο. β) Να
κατανοιςουν τθν αναγκαιότθτα αλλά και τθ δυνατότθτα παρζμβαςθσ για τθ βελτίωςθ
του ςχολικοφ και περιβάλλοντα χϊρου και να παρουςιάςουν προτεινόμενεσ λφςεισ. γ)
Να αναπτυχκεί κλίμα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν τθσ
περιβαλλοντικισ ομάδασ αλλά και με κοινωνικζσ ομάδεσ, φορείσ και εκελοντικζσ
οργανϊςεισ που δρουν ςτθν πόλθ.
Θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε περιλάμβανε βιωματικζσ προςεγγίςεισ με τθ
δθμιουργία ομάδων, καταγραφι των αναγκϊν και εμπειριϊν, ενθμερϊςεισ και
ςυηθτιςεισ με εκπροςϊπουσ εκελοντικϊν ομάδων και εκπροςϊπουσ φορζων.
Δθμιουργικθκε ζτςι ζνα δίκτυο ςυνεργαςίασ με τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου, το
Σφλλογο γονζων και κθδεμόνων, το γραφείο ςχολικϊν δραςτθριοτιτων,
εκπροςϊπουσ του Διμου και εκελοντικζσ οργανϊςεισ του Διμου Θρακλείου και τθσ
Νζασ Αλικαρναςςοφ. Μετά από παρατιρθςθ και ςυλλογι δεδομζνων ζγιναν
προτάςεισ για παρεμβάςεισ και ςτθ ςυνζχεια ςυμμετοχι ςε εκελοντικζσ δράςεισ. Θ
μελζτθ για τθν οργάνωςθ περαιτζρω δράςεων αποδεικνφει τθ βιωςιμότθτα του
προγράμματοσ αλλά και τθν ενεργό ςυμμετοχι μακθτϊν και πολιτϊν ςε
πρωτοβουλίεσ που οδθγοφν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ μζςα ςτο
οποίο ηουν. Θ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ περιλαμβάνει τθ δθμοςιοποίθςθ των
αποτελεςμάτων και τθν τελικι παρουςίαςθ όλων των δράςεων ςτθ ςχολικι κοινότθτα
και ςτθν τοπικι κοινωνία.
Είναι φανερό ότι το παραπάνω πρόγραμμα τόςο από τθ ςτοχοκεςία όςο και
από τισ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ που επιλζχτθκαν αποτζλεςε πεδίο γόνιμου
διαλόγου και ςυνεργαςιϊν για ανάλθψθ δράςθσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ.

3. Συμπεράςματα
Με βάςθ το παραπάνω παράδειγμα υλοποίθςθσ προγράμματοσ διαφαίνεται ότι
τα προγράμματα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ παρζχουν πολλαπλζσ δυνατότθτεσ όχι
μόνο ςτουσ μακθτζσ αλλά και ςτουσ πολίτεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν, οι οποίοι είναι
ςε κζςθ να αναγνωρίηουν και να κατανοοφν τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλιματα,
να διερευνοφν και να αξιολογοφν προτεινόμενεσ λφςεισ και να οδθγοφνται ςτθ δράςθ
μζςα από ςυνεργατικι λιψθ αποφάςεων και κατανόθςθ των δθμοκρατικϊν
διαδικαςιϊν ςυμμετοχισ.
Σφμφωνα με τθν UNESCO (1997), προκειμζνου να επζλκει αλλαγι
ςυμπεριφορϊν και τρόπου ηωισ με ςτόχο τθν αειφορία, πρζπει να ενιςχυκεί θ
ευαιςκθτοποίθςθ και θ ςυμμετοχι όλων των πολιτϊν. Θ Ρ.Ε. λειτουργεί προσ αυτιν
τθν κατεφκυνςθ και ςυνειςφζρει ςτο άνοιγμα του ςχολείου προσ τθν τοπικι κοινωνία
με τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν και διάλογου μεταξφ ςχολείου, τοπικϊν αρχϊν,
επιςτθμονικισ κοινότθτασ, επιχειριςεων, εκελοντικϊν οργανϊςεων και ΜΜΕ.
Το πεδίο τθσ Ρ.Ε. ευνοεί πρωτοβουλίεσ αμφίδρομθσ επικοινωνίασ, κοινοφ
ςχεδιαςμοφ δράςεων, αποτελεςματικϊν παρεμβάςεων και καλλιζργειασ κετικϊν
-38-

1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ

ςτάςεων ςτθν κοινωνία. Θ ενεργθτικι ζνταξθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςτθ διαδικαςία
υλοποίθςθσ περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων ςυνδράμει ουςιαςτικά ςτθν ανάδειξθ
και αντιμετϊπιςθ τοπικϊν προβλθμάτων. Εξάλλου τα αποτελζςματα των
προγραμμάτων Ρ.Ε. αφοροφν κατά κφριο λόγο το άμεςο φυςικό ι ανκρωπογενζσ
περιβάλλον, κακϊσ μεγάλο μζροσ του μακθτικοφ δυναμικοφ κα ςυνεχίςει να
δραςτθριοποιείται ωσ ενιλικεσ ςτον ίδιο χϊρο.
Ενιςχφονται κατά ςυνζπεια μζςα από τθν Ρ.Ε. οι ςυνκικεσ για τθ δθμιουργία
ιςχυρϊν δεςμϊν ανάμεςα ςτο ςχολείο και τθν κοινωνία και τθν από κοινοφ
προςπάκεια επιδίωξθσ του οράματοσ για ζνα αειφόρο μζλλον για όλουσ τουσ πολίτεσ,
μζςα από ςυνεργαςία, υπευκυνότθτα και ςυλλογικότθτα.
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Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα Comenius (2013-2015).
Ενκάρρυνςθ τθσ πρωτοβουλίασ και καλλιζργεια των
δεξιοτιτων των μακθτϊν, διαρκισ επαγγελματικι ανάπτυξθ
των εκπαιδευτικϊν
Κυριακοφ Αικατερίνθ
Δρ Ιςτορίασ τθσ Σζχνθσ, Κακθγιτρια Δ.Ε.
Πειραματικό χολείο Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν
katekyria@yahoo.gr

Περίλθψθ
H ειςιγθςθ αναφζρεται ςτθ ςυμμετοχι του Ρειραματικοφ Σχολείου του
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Ρ.Σ.Ρ.Α.) ςε πολυμερι ευρωπαϊκι ςφμπραξθ Comenius με
τίτλο "The Memory Room of Our Identity: Our Museums" (2013-2015). Με οδθγό τον
επίςθμο ιςτότοπο του Ρ.Σ.Ρ.Α. για το Comenius *www.memoroom.blogspot.gr+, θ
ςυντονίςτρια τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ παρουςιάηει τα οφζλθ που αποκόμιςε θ
ςχολικι κοινότθτα από τθ ςυνεργαςία οκτϊ ευρωπαϊκϊν ςχολείων και τθν εφαρμογι
ςφγχρονων διδακτικϊν και παιδαγωγικϊν μεκόδων με ςτόχο, μεταξφ άλλων, τθν
καλλιζργεια ποικίλων δεξιοτιτων των μακθτϊν και τθ διαρκι επαγγελματικι
ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν.
Λζξεισ κλειδιά: ςχολείο και ευρωπαϊκά προγράμματα, καινοτόμεσ εκπαιδευτικζσ
δράςεισ, δια βίου μάκθςθ.

1.Ειςαγωγι
Οι ςυμπράξεισ Comenius που υλοποιικθκαν τθ διετία 2013-2015 ιταν οι
τελευταίεσ πριν εγκαινιαςτοφν οι νζοι τφποι ςυμπράξεων μεταξφ ςχολείων και άλλων
φορζων ςτο πλαίςιο του Erasmus+. Μάλιςτα, ενϊ είχε ιδθ ξεκινιςει θ ενθμζρωςθ
των ςχολείων για το Erasmus+, από τισ παιδαγωγικζσ ομάδεσ των προγραμμάτων
Comenius ηθτικθκε αφενόσ να αξιοποιιςουν τθν εμπειρία των προθγοφμενων
δεκαετιϊν, αφετζρου να δοκιμαςτοφν ςε δράςεισ ενδεικτικζσ του νζου πνεφματοσ το
οποίο κα χαρακτιριηε πλζον τισ μελλοντικζσ ςυνεργαςίεσ κάτω από τθν «ομπρζλα»
του Erasmus +.
Στθν ειςιγθςι μασ κα παρουςιάςουμε τθ ςυμμετοχι του Ρειραματικοφ
Σχολείου του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςτθ ςφμπραξθ Comenius με τίτλο "The Memory
Room of Our Identity: Our Museums" (αρ. ςφμβαςθσ: 2013-1-ES-COM06-72443 8) και
τα οφζλθ που αποκόμιςε θ ςχολικι κοινότθτα ςε ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ των
δεξιοτιτων των μακθτϊν, τθ διαρκι προςωπικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ των
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εκπαιδευτικϊν, τθν εφαρμογι καινοτόμων διδακτικϊν μεκόδων και τθν υλοποίθςθ
καινοτόμων εκπαιδευτικϊν δράςεων3.
Τθν ομάδα των ςχολείων τθσ ςφμπραξθσ αποτελοφςαν τρία γυμνάςια (Λςπανία,
Λταλία, Βουλγαρία), τρία Επαγγελματικά Λφκεια/Σχολζσ (Ρολωνία, Σλοβενία,
ουμανία), ζνα Λφκειο Ραιδαγωγικισ Κατεφκυνςθσ (Τουρκία) και το Ρ.Σ.Ρ.Α, το
οποίο, ασ ςθμειωκεί, ιταν το μικρότερο ςχολείο (με κριτιριο τθ ςυνολικι δφναμθ
μακθτϊν και κακθγθτϊν), το μόνο από πρωτεφουςα χϊρασ και το μόνο ειδικοφ
χαρακτιρα (πειραματικό ςχολείο με Δθμοτικό-Γυμνάςιο-Λφκειο)4.
Επιδιϊξαμε να αναδείξουμε τον χαρακτιρα του Ρ.Σ.Ρ.Α., αφενόσ με τθ
ςυμμετοχι ςυνολικά 17 μακθτϊν διαφόρων θλικιϊν από τθν Γϋ Γυμναςίου ζωσ και
τθν Γϋ Λυκείου ςτθ διάρκεια τθσ διετίασ 2013-2015, αφετζρου με τθν εφαρμογι
ποικίλων μεκόδων ζρευνασ και διδαςκαλίασ και τθν παραγωγι πρωτότυπων
παραδοτζων κάκε κατθγορίασ (διερευνθτικά ερωτθματολόγια, πολυμεςικά παιγνίδια,
διδακτικό υλικό και πρωτότυπεσ καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ των μακθτϊν)5.

2. Κυρίωσ Κζμα
2.1. Στόχοι τθσ ςφμπραξθσ
Ρρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ ςφμπραξθσ ιταν να αναδειχκεί το τρίπτυχο ΜουςείοΜνιμθ-Ταυτότθτα. Ραράλλθλα, με όχθμα τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά κάκε τόπου, κα
επιδιϊκαμε να προςεγγίςουμε τθν ζννοια του «άλλου», του ξζνου προσ εμάσ, με τθν
πεποίκθςθ ότι ςταδιακά οι μακθτζσ μασ κα γνϊριηαν τον πλοφτο τθσ ευρωπαϊκισ
ταυτότθτασ, τθν οποία ςυνκζτουν ποικίλεσ πολιτιςμικζσ παραδόςεισ, αντιλιψεισ και
δόγματα ι κρθςκείεσ.
Το γεγονόσ ότι όλοι οι εταίροι είχαν, κατά κάποιον τρόπο, «ςυναντθκεί» ςτο
κοντινό ι απϊτερο παρελκόν ιταν μία ακόμα πρόκλθςθ ςτθν προςζγγιςθ των
εννοιϊν τθσ μνιμθσ και τθσ ταυτότθτασ: Χϊρεσ ανατολικά και δυτικά τθσ Αδριατικισ
(ςφμφωνα με τθν κατά Huntington άποψθ περί ςφγκρουςθσ των πολιτιςμϊν)ˑ χϊρεσ
με ιςχυρότατο ιςτορικό γόθτρο αντιμζτωπεσ με τα αρνθτικά ςτερεότυπα του
«άτακτου» εαυτοφ τουσ και τον επίςθσ ςτερεοτυπικό καυμαςμό των υπολοίπων για
το αρχαίο παρελκόν τουσˑ ορκόδοξοι, κακολικοί, προτεςτάντεσ και μουςουλμάνοιˑ
χϊρεσ που θ ιςτορικι τουσ διαδρομι διαςταυρϊκθκε με το εβραϊκό ςτοιχείοˑ χϊρεσ
του πρϊθν «ανατολικοφ μπλοκ» είτε ςε τροχιά εντυπωςιακισ ανάπτυξθσ είτε ςε
αναηιτθςθ τθσ ευρωπαϊκισ τουσ ταυτότθτασ με όχθμα τθν αφφπνιςθ του
κρθςκευτικοφ ςυναιςκιματοσˑ όλεσ, χϊρεσ που βρζκθκαν επανειλθμμζνα
αντιμζτωπεσ ςτα πεδία πολφνεκρων μαχϊν – και όχι πάντοτε ςτο ίδιο ςτρατόπεδο –,
όταν δεν τελοφςαν οι μεν υπό τθν κατοχι των δε.
Βάςει του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ, οι άλλοι ςτόχοι του προγράμματοσ αφοροφςαν:

3

Τθν παιδαγωγικι ομάδα, με ςυντονίςτρια τθ γράφουςα, αποτζλεςαν οι φιλόλογοι Λ. Θλιοποφλου, Ρ.
Ραπαευαγγζλου, Ν. Ανδριϊτθσ, θ βιολόγοσ Ε. Λωαννίδου και θ κακθγιτρια Αγγλικισ Δ.Τηακϊςτα.
4

Αναλυτικά τα ςχολεία τθσ ςφμπραξθσ ςτο http://memoroom.blogspot.gr/2013/10/blog-post.html

5

Συνολικι εικόνα των παραδοτζων ςτο http://memoroom.blogspot.gr/p/blog-page_5269.html
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τθν ενκάρρυνςθ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ πρωτοβουλίασ των μακθτϊν.
τθ διακεματικι ι/και διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ.
τθν εξωςτρζφεια τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθ ςυνεργαςία τθσ με τοπικοφσ
φορείσ και πολιτιςτικά ιδρφματα (επιλεκτικά, και με επιχειριςεισ).
τθ διάχυςθ τθσ αποκτθκείςασ εμπειρίασ μζςω διαςχολικϊν δράςεων,
ανοικτϊν παρουςιάςεων, ςυμμετοχϊν ςε ςυνζδρια κ.ά.

2.2. Σκοποί τθσ ςφμπραξθσ
Αναφορικά με το τρίπτυχο Μουςείο-Μνιμθ-Ταυτότθτα ωσ κφριοι ςκοποί τθσ
ςφμπραξθσ (και κάκε ςχολείου χωριςτά) ορίςτθκαν θ ανάδειξθ του Μουςείου ωσ
κιβωτοφ τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ και θ διερεφνθςθ τθσ ςυμβολισ του Μουςείου ςτθ
διατιρθςθ τθσ ςυλλογικισ ταυτότθτασ ι ςτθν ανακεϊρθςι τθσ – ακόμθ και ςτθν
επινόθςθ μιασ νζασ ταυτότθτασ.
Το Μουςείο ωσ τόποσ ςυνάντθςθσ ποικίλων θλικιακϊν και κοινωνικϊν ομάδων,
που είναι φορείσ διαφορετικϊν ςυνθκειϊν, παραδόςεων, αντιλιψεων, ακόμα και
κρθςκειϊν, δεν αφορά μόνο το παρελκόν ενόσ τόπου (όπωσ το «αφθγείται» θ ζκκεςθ
των αντικειμζνων του υλικοφ του πολιτιςμοφ), αλλά και τθν κακθμερινι ηωι μιασ
ολόκλθρθσ περιοχισ ι κοινότθτασ. Το Μουςείο, ολοζνα και ςυχνότερα πλζον,
αποτελεί τόπο εκδθλϊςεων ι δραςτθριοτιτων που αφοροφν τθν κακθμερινότθτα του
τοπικοφ πλθκυςμοφ: εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται
από/ςτα μουςεία για μακθτζσˑ οργανωμζνεσ ξεναγιςεισ ςε μόνιμεσ ι περιοδικζσ
εκκζςεισ προςφζρονται για όλεσ τισ θλικίεσ ι ςε ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσˑ
κοινωνικά γεγονότα και καλλιτεχνικά δρϊμενα προςτίκενται κάκε χρόνο ςτο
θμερολόγιο εκδθλϊςεων των μουςείων – ακόμθ και «ευγενείσ» καταναλωτικζσ
ςυνικειεσ καλλιεργοφνται, π.χ. μζςω των πωλθτθρίων των μουςείων,
διαμορφϊνοντασ τελικά ζνα νζο τφπο επιςκζπτθ. Και φυςικά ζνασ ολόκλθροσ, και
ςυνικωσ ακζατοσ, κόςμοσ επιςτθμόνων και εξειδικευμζνων τεχνιτϊν, που εργάηονται
ςτα μουςεία, ςυμβάλλει κακθμερινά ςτθν ποιότθτα των προςφερόμενων
πολιτιςμικϊν αγακϊν, ςτθ διαπαιδαγϊγθςθ του κοινοφ και ςτθν ψυχαγωγία.
Ωσ προσ το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό μζροσ θ ςφμπραξθ επεδίωκε:






τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων μακθτϊν και κακθγθτϊν.
τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων (ςτα
μουςεία ι ςτθν πόλθ) από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ με τθν κακοδιγθςθ τθσ
παιδαγωγικισ ομάδασ και με τελικοφσ αποδζκτεσ τθ ςχολικι κοινότθτα και τισ
ομάδεσ των εταίρων.
τθν προαγωγι τθσ γλωςςομάκειασ (γλϊςςα εργαςίασ, τα αγγλικά).
τθν πραγματοποίθςθ του προγράμματοσ (αλλθλο)φιλοξενίασ και τθ
ςυνεργαςία των παιδαγωγικϊν ομάδων τθσ ςφμπραξθσ κατά τθ διάρκεια των
ςυναντιςεων εργαςίασ.

Θ ςφνδεςθ Μουςείου-Ταυτότθτασ ζδινε τθ δυνατότθτα, ςτθ διάρκεια τθσ
διετίασ, να «ανοίξουμε» το μουςείο ςτθν κοινότθτα και, χαράηοντασ τισ διαδρομζσ
μασ από μουςείο ςε μουςείο, να περπατιςουμε (ς)τθ ςφγχρονθ πόλθ, αλλά και (ς)το
παρελκόν τθσ. Σε επίπεδο ςφμπραξθσ επιλζχκθκαν οκτϊ κατθγορίεσ μουςείων:
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αρχαιολογικά, ιςτορικά, εκνογραφικά-λαϊκισ παράδοςθσ, λατρευτικισ παράδοςθσ και
πολιτιςμοφ, βιομθχανικισ κλθρονομιάσ, υπαίκρια και μικρά κεματικά μουςεία, κακϊσ
και μουςεία εκνικισ ταυτότθτασ (βλ. τον ςχετικό πίνακα ςτθν επόμενθ ςελίδα). Κάκε
ςυνάντθςθ εργαςίασ επικεντρϊκθκε ςε μία κατθγορία μουςείων. Κάκε ςχολείο
επζλεξε ζνα μουςείο (τθσ πόλθσ του ι μιασ ευρφτερθσ περιοχισ) ανά κατθγορία, με
ςτόχο να το παρουςιάςει ςτθν αντίςτοιχθ ςυνάντθςθ εργαςίασ. Σταδιακά λοιπόν οι
εταίροι γνϊριςαν διάφορουσ τομείσ τθσ οικονομικισ, κοινωνικισ και πνευματικισ
ηωισ κάκε ςυμμετζχουςασ χϊρασ.

2.3. Ρροχποκζςεισ και όροι υλοποίθςθσ του προγράμματοσ
Το χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν και δράςεων προχπζκετε άριςτθ γνϊςθ του
ιςτορικοφ πλαιςίου ςτο οποίο εντάςςεται κάκε μουςείο, ζγκαιρθ και ςαφι
κατανομι εργαςιϊν μεταξφ όλων των μελϊν τθσ ομάδασ (κακθγθτϊν και μακθτϊν)
εν όψει κάκε νζασ ςυνάντθςθσ εργαςίασ (αλλά και για τα τελικά παραδοτζα), κακϊσ
και εφαρμογι ποικίλων διδακτικϊν πρακτικϊν και παιδαγωγικϊν μεκόδων, όπωσ θ
ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ, θ εργαςία πεδίου, τα βιωματικά εργαςτιρια, θ
αυτοεπιμόρφωςθ και θ εμψφχωςθ, κακϊσ και ο αναςτοχαςμόσ.
Για τον γενικό προγραμματιςμό των εργαςιϊν λάβαμε υπόψθ τισ κατθγορίεσ
των παραδοτζων, όπωσ αυτζσ ςυμφωνικθκαν κατά τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ εργαςίασ
ςτθν Λςπανία. Ωσ «κοινά παραδοτζα» ορίςαμε βαςικζσ εργαςίεσ και εφαρμογζσ που
ανζλαβε κάκε ςχολείο με αποδζκτθ τα υπόλοιπα ςχολεία τθσ ςφμπραξθσ6. Επιπλζον,
κάκε ςχολείο μποροφςε να προχωριςει ςτον ςχεδιαςμό και άλλων παραδοτζων
ανάλογα με τουσ ιδιαίτερουσ παιδαγωγικοφσ του ςτόχουσ, π.χ. οι μακθτζσ του
Ρ.Σ.Ρ.Α. ςχεδίαςαν και εφάρμοςαν ςε ςυμμακθτζσ τουσ, αλλά και ςε ομάδα μακθτϊν
τθσ ςφμπραξθσ μια βιωματικι ξενάγθςθ ςτο Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο7, θ
οποία κατόπιν αναρτικθκε ςτον Ευρωπαϊκό Κθςαυρό, όπωσ άλλωςτε και όλα τα
παραδοτζα.
Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ επί μζρουσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων με
τελικοφσ αποδζκτεσ τθ ςχολικι κοινότθτα πραγματοποιικθκε από τουσ μακθτζσ τθσ
ομάδασ του Ρ.Σ.Ρ.Α. με τθ διακριτικι εποπτεία των κακθγθτϊν του Comenius και
ςυνζβαλε ςτθν ανάπτυξθ τθσ πρωτοβουλίασ και τθσ δθμιουργικότθτάσ τουσ. Στον
6

http://memoroom.blogspot.gr/2015/06/blog-post_62.html

7

https://drive.google.com/file/d/0BwicrdhuyKytbGFPcUp3LVg0eFk/view?pref=2&pli=1
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τομζα αυτόν ιταν ςθμαντικό να διερευνιςουμε τα ιδιαίτερα ενδιαφζροντα κάκε
μακθτι, να οργανϊςουμε μικρότερεσ ομάδεσ εργαςίασ με βάςθ αυτά τα
ενδιαφζροντα (και όχι π.χ. ςφμφωνα με θλικιακά κριτιρια) και να ενκαρρφνουμε τθ
ςυλλογικότθτα και τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ μακθτϊν διαφόρων θλικιϊν.
2.4. Στάδια εργαςίασ
Αρχικά οι μακθτζσ τθσ ομάδασ Comenius αλλά και ικανό δείγμα μακθτϊν του
ςχολείου (ολόκλθρθ θ Αϋ και Βϋ Γυμναςίου, το 25% του ςυνόλου των μακθτϊν του
Ρ.Σ.Ρ.Α.) κλικθκαν να απαντιςουν ςε διερευνθτικά ερωτθματολόγια για τθ ςχζςθ
των μακθτϊν με τα μουςεία γενικά8 .
Κατόπιν, ςτθν ολομζλεια τθσ ομάδασ ςυμφωνικθκαν οι βαςικζσ υποχρεϊςεισ
και οι διακεςιμότθτεσ των μελϊν και οργανϊκθκαν μικρότερεσ ομάδεσ εργαςίασ
ανάλογα με το ποιοι κα ςυμμετείχαν κάκε φορά ςτισ ςυναντιςεισ εργαςίασ, το κζμα
κάκε ςυνάντθςθσ, τα ειδικότερα ενδιαφζροντα των μακθτϊν και τισ δεξιότθτζσ τουσ
(φκίνουςα κακοδιγθςθ). Επιδιϊξαμε ςε κάκε μικρότερθ ομάδα εργαςίασ να υπάρχει
τουλάχιςτον ζνασ/μία μακθτισ/τρια με εγνωςμζνθ δεξιότθτα ςτισ ΤΡΕ και ςτθ χριςθ
οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ, ο οποίοσ/θ οποία κα λειτουργοφςε ωσ ςφνδεςμοσ τθσ
ομάδασ με τουσ επόπτεσ κακθγθτζσ, αλλά και ωσ άτυποσ «επιμορφωτισ/τρια» των
ςυμμακθτϊν/τριϊν του.
Ακολοφκθςαν οι εξορμιςεισ γνωριμίασ με τα μουςεία που είχαμε επιλζξει και θ
εργαςία πεδίου. Για τθν προετοιμαςία τθσ εξορμιςεων θ παιδαγωγικι ομάδα παριγε
ςυςτθματικά εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορεί ελεφκερα πλζον να
χρθςιμοποιθκεί από το κοινό (http://memoroom.blogspot.gr/2015/06/blogpost_4.html).
Κατά τισ εξορμιςεισ αυτζσ (ςε χρόνο ανεξάρτθτο από το ςχολικό ωράριο και
«ανοιχτό» ωσ προσ τθ διάρκεια) μασ ενδιζφερε επίςθσ θ εξερεφνθςθ του
περιβάλλοντοσ χϊρου και θ ζνταξθ του μουςείου ςε ζνα ευρφτερο ιςτορικό
(οικονομικό-κοινωνικό) πλαίςιο. Κατά τισ επιςκζψεισ οι μακθτζσ φωτογράφιηαν και
βιντεοςκοποφςαν ςυςτθματικά, αφενόσ για λόγουσ τεκμθρίωςθσ, αφετζρου για τισ
ατομικζσ, πιο προςωπικζσ εργαςίεσ τουσ, με τισ οποίεσ ελπίηαμε να αναδειχκεί θ
εφθβικι ματιά πάνω ςτο παρελκόν και το παρόν τθσ πόλθσ με αφορμι το Μουςείο.
Ρραγματοποιικθκαν δφο με τρεισ εξορμιςεισ για κάκε μουςείο, υπιρχε
ανατροφοδότθςθ μεταξφ των εξορμιςεων, κακϊσ και αναςτοχαςμόσ με τθν
ολοκλιρωςθ κάκε δράςθσ9.
Στισ ςυναντιςεισ εργαςίασ οι μακθτζσ μασ παρουςίαςαν ενϊπιον κοινοφ, ςτα
αγγλικά, όχι μόνο τα μουςεία που είχαν επιλεγεί, αλλά και τισ πρωτότυπεσ
καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ τουσ, επιχειρϊντασ μια πιο προςωπικι προςζγγιςθ του
Μουςείου, αλλά και τθσ Ακινασ.
Τελικό ςτάδιο εργαςίασ, ο αναςτοχαςμόσ. Χωρίσ να παραγνωρίηουμε τισ
ςυηθτιςεισ ςτθν ολομζλεια ι τθ ςυμπλιρωςθ του αναςτοχαςτικοφ φυλλαδίου με τθ
8

Βλ.https://drive.google.com/file/d/0BwicrdhuyKytdVlYdTlaOGJxaHc/view

9

https://vimeo.com/130359505, https://vimeo.com/84763927, https://vimeo.com/89629991,

http://memoroom.blogspot.gr/2014/10/haiku.html
https://drive.google.com/file/d/0BwicrdhuyKytVGsyblk5bjZXZVk/view?pref=2&pli=1
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λιξθ του προγράμματοσ, κεωροφμε ότι οι πιο ενδιαφζρουςεσ εκδοχζσ αναςτοχαςμοφ
υπιρξαν αφενόσ θ ελεφκερθ καλλιτεχνικι ζκφραςθ των μακθτϊν, αφετζρου θ
πραγματοποίθςθ ξεναγιςεων και βιωματικϊν εργαςτθρίων από τουσ μακθτζσ του
Comenius προσ τουσ μακθτζσ τθσ Βϋ Γυμναςίου του ςχολείου μασ και προσ τουσ
μακθτζσ των εταιρικϊν ςχολείων.

3. Συμπεράςματα
Τα οφζλθ που αποκόμιςε το Ρ.Σ.Ρ.Α. ωσ μζλοσ τθσ ςφμπραξθσ αφοροφν αφενόσ
τθ ςχολικι κοινότθτα, προσ τθν κατεφκυνςθ μιασ πιο εντατικισ ευρωπαϊκισ
ςυνεργαςίασ, αφετζρου τον κάκε ςυμμετζχοντα ξεχωριςτά. Για τισ ανάγκεσ των
δράςεων του προγράμματοσ γνωρίςαμε καλφτερα και παρουςιάςαμε (ενϊπιον
κοινοφ και ςε εφαρμογζσ παρουςίαςθσ) επτά δθμόςια μουςεία, δφο μουςεία υπό τθν
εποπτεία του Διμου Ακθναίων, δφο ιδιωτικά μουςεία, ζνα μουςείο κοινότθτασ, το
Εβραϊκό Μουςείο Ελλάδοσ, αλλά και τθν ίδια τθν Εβραϊκι Κοινότθτα Ακθνϊν.
Συνεργαςτικαμε άψογα με το προςωπικό των μουςείων και ιδιαίτερα με το τμιμα
Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων του Βυηαντινοφ και Χριςτιανικοφ Μουςείου, για το
οποίο οι μακθτζσ μασ ςχεδίαςαν και εφάρμοςαν τθν πρωτότυπθ βιωματικι ξενάγθςθ
που αναφζραμε παραπάνω. Συνεργαςτικαμε επίςθσ με το Ταμείο Αρχαιολογικϊν
Ρόρων και Απαλλοτριϊςεων (Τ.Α.Ρ.Α.), τθν εταιρεία Apivita, τισ εκδόςεισ Γαβριθλίδθ
και τθν ΑΣΚΤ/Εργαςτιρι Κεραμικισ10. Τζλοσ, ςτο πλαίςιο τθσ διάχυςθσ των
αποτελεςμάτων τθσ ςφμπραξθσ ςυνεργαςτικαμε με το 1ο «Λάππειο» Γυμνάςιο τθσ
Νάουςασ για κοινό πολιτιςτικό πρόγραμμα με τον τίτλο “Κρθςκευτικζσ κοινότθτεσ και
αςτικό τοπίο. Θ περίπτωςθ του ιςτορικοφ κζντρου τθσ Ακινασ και θ παλιά πόλθ τθσ
Νάουςασ” (ςχολ. ζτοσ 2015-2016).
3.1. Οφζλθ για τουσ μακθτζσ


Ρολφτιμθ εμπειρία από εναλλακτικοφσ τρόπουσ μάκθςθσ, π.χ. οι μακθτζσ ςε ρόλο
εμψυχωτι και ξεναγοφ (με «κοινό» τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τισ μακθτικζσ
ομάδεσ των εταίρων), ςυμμετοχι ςε βιωματικά και καλλιτεχνικά εργαςτιρια ι ςε
ομάδεσ που πραγματοποίθςαν εργαςία πεδίου ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ Ακινασ.
Ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τον ρόλο του Μουςείου και γνωριμία με το αςτικό
τοπίο και τθν ιςτορία του.
Επαφι με διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα κατά τθν εβδομάδα τθσ
φιλοξενίασ από τουσ εταίρουσ, με ςυνεπακόλουκο τθν υπζρβαςθ των
ςτερεοτφπων, ιδιαίτερα για τουσ βαλκάνιουσ γείτονζσ μασ και τθν Τουρκία. Ειδικά
ςτουσ μακθτζσ του Λυκείου δόκθκαν πολλά ερεκίςματα για ςυηιτθςθ πάνω ςτο
κοινό ιςτορικό παρελκόν των ευρωπαϊκϊν λαϊν και τθν ευρωπαϊκι ταυτότθτα, με



10

Στο εργαςτιρι αυτό θ μακιτριά μασ Χλόθ Ραρζ-Αναςταςιάδου ολοκλιρωςε το επιτοίχιο ζργο τθσ

"Haiku", βλ. http://memoroom.blogspot.gr/2014/10/haiku.html
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αποτζλεςμα γόνιμεσ ςυηθτιςεισ με όλθ τθν τάξθ κατά τθν επιςτροφι μασ από τισ
ςυναντιςεισ εργαςίασ.
3.2. Οφζλθ για τουσ κακθγθτζσ






Στουσ κακθγθτζσ
δόκθκαν κίνθτρα για προςωπικι ανάπτυξθ, κακϊσ
δοκιμάςτθκαν με επιτυχία ςε πολλαπλοφσ ρόλουσ (εμψυχωτι, ςυντονιςτι
ομάδασ/ομάδων, επιμορφωτι) και εφάρμοςαν ςυςτθματικά καινοτόμεσ
διδακτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ.
Στο πλαίςιο τθσ δια βίου μάκθςθσ εφάρμοςαν τθν αυτο-επιμόρφωςθ και
επιχείρθςαν τθν προϊκθςθ τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ, διαχζοντασ ςτουσ
υπόλοιπουσ κακθγθτζσ του ςχολείου τθν εμπειρία τουσ.
Εφαρμόηοντασ βαςικζσ αρχζσ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ςυνεργάςτθκαν
αποτελεςματικά με ευρωπαίουσ ςυναδζλφουσ τουσ για τθν προετοιμαςία και τθν
ανάρτθςθ ςτον Ευρωπαϊκό Κθςαυρό των κοινϊν παραδοτζων.
Κατά τισ ςυναντιςεισ εργαςίασ γνϊριςαν από κοντά τθν παροφςα κοινωνικοπολιτικι κατάςταςθ ςε αρκετζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Αναςτοχάςτθκαν πάνω ςε
κζματα ςυνφπαρξθσ, κρθςκευτικισ ανεκτικότθτασ, μνιμθσ και ταυτότθτασ, ενϊ
παράλλθλα τουσ δόκθκε θ ευκαιρία να αλλθλεπιδράςουν με τουσ ευρωπαίουσ
ςυναδζλφουσ τουσ ςε ηθτιματα διδακτικισ.

3.3. Οφζλθ για μακθτζσ και κακθγθτζσ





Oπτικο-ακουςτικόσ και ψθφιακόσ γραμματιςμόσ: Οι μακθτζσ δθμιοφργθςαν
πρωτότυπεσ ταινίεσ και χρθςιμοποίθςαν τισ νζεσ τεχνολογίεσ για να
επεξεργαςτοφν το υλικό τουσ, να ςχεδιάςουν πρωτότυπεσ παρουςιάςεισ, να
οργανϊςουν δραςτθριότθτεσ, να επικοινωνιςουν και να μοιραςτοφν μεταξφ
τουσ το αποτζλεςμα των εργαςιϊν τουσ και τισ εμπειρίεσ τουσ. Οι κακθγθτζσ
επιβεβαίωςαν επανειλθμμζνα τθν αξία τθσ ςτοχευμζνθσ χριςθσ των Τ.Ρ.Ε.
ςτθν εκπαίδευςθ, ενϊ ενκάρρυναν τουσ μακθτζσ τουσ να λειτουργιςουν
απολφτωσ ελεφκερα ωσ προσ τθ χριςθ/αξιοποίθςθ/ςφνκεςθ του πρωτογενοφσ
υλικοφ (αυτορρυκμιηόμενθ μάκθςθ).
Γλωςςομάκεια: Μακθτζσ και κακθγθτζσ χρθςιμοποίθςαν τθ γλϊςςα εργαςίασ
ςχεδόν όπωσ τθ μθτρικι τουσ, ξεπερνϊντασ κατά πολφ τισ απαιτιςεισ του
προγράμματοσ Comenius.
Τα παραδοτζα του προγράμματοσ αποτελοφν ενδεικτικό παράδειγμα χριςθσ
των νζων τεχνολογιϊν για τθν παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ, αλλά και
αξιοποίθςθσ των ξζνων γλωςςϊν ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ. Μποροφν
επίςθσ να αποτελζςουν αφετθρία για ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν Ευρωπαϊκι
ταυτότθτα, αλλά και για διαπολιτιςμικό διάλογο ανάμεςα ςε ευρωπαίουσ
μακθτζσ (βλ. http://memoroom.blogspot.gr/p/blog-page_5269.html).

Γενικά, ςε ςυμπράξεισ με κζμα τθ ςχζςθ Σχολείου και Ρολιτιςμοφ είναι
απαραίτθτο οι επόπτεσ κακθγθτζσ να διακζτουν αξιόλογο επίπεδο ιςτορικισ και
καλλιτεχνικισ παιδείασ, ϊςτε αφενόσ να αναδείξουν το βλζμμα των εφιβων πάνω
ςτα πράγματα και τθν εφθβικι δθμιουργικότθτα, αφετζρου να επωφελθκοφν και οι
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ίδιοι από τισ ευκαιρίεσ προςωπικισ ανάπτυξθσ που προςφζρει ζνα ευρωπαϊκό
πρόγραμμα. Μακθτζσ και κακθγθτζσ του Ρ.Σ.Ρ.Α. είχαμε τθν τφχθ να βιϊςουμε τθν
εμπειρία τθσ Ενωμζνθσ Ευρϊπθσ ςε μια ςτιγμι κρίςιμθ για τθν ευρωπαϊκι ταυτότθτα
και αυτό ςίγουρα κα αποδειχκεί ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτο μζλλον για όλουσ μασ.
Γενικά, τα ευρωπαϊκά προγράμματα που κα ςυνεχίςουν να αναδεικνφουν κζματα
πολιτιςμικισ παράδοςθσ, Μνιμθσ και Ταυτότθτασ κα ςυμβάλλουν πάντοτε ςθμαντικά
ςτθ διαμόρφωςθ κοινισ ευρωπαϊκισ ςυνείδθςθσ και αυτόσ είναι ζνασ βαςικόσ λόγοσ
που αξίηει να τα ςτθρίξουμε και να τα πριμοδοτιςουμε.

Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ
www.memoroom.blogspot.gr
https://www.iky.gr/en/discover-erasmus
https://www.iky.gr/en/component/k2/item/2537-erasmus-providing-more-andbetter-opportunities-to-support-europe-s-future-generations
http://www.europeansharedtreasure.eu/
Huntington, S. (2001) Θ ςφγκρουςθ των πολιτιςμϊν και ο αναςχθματιςμόσ τθσ
παγκόςμιασ τάξθσ, Ακινα: Τερηόπουλοσ.
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«Στο χαρζμι»
Μια πρόταςθ εφαρμογισ τθσ ςυναλλακτικισ κεωρίασ τθσ
Rosenblatt
Λιναρίτθ Μαρία
marilinariti@gmail.com
Εκπαιδευτικόσ ΠΕ02

Περίλθψθ
Θ «ςυναλλακτικι κεωρία» τθσ Rosenblatt ανικει τθ χορεία των ψυχαναλυτικϊν
αναγνωςτικϊν κεωριϊν και κζτει ςε πρϊτο πλάνο τον αναγνϊςτθ (reader) χωρίσ να
παραβλζπει τθ ςθμαςία του κειμζνου(text).Μιλά ουςιαςτικά για τθ ςχζςθ ςυναλλαγισ
κειμζνου και αναγνϊςτθ που οδθγεί τον δεφτερο ςτθν αναδθμιουργία του πρϊτου,
μζςα από τθν βίωςθ τθσ αναγνωςτικισ εμπειρίασ. Θ εργαςία αποτελεί ζνα εγχείρθμα
εφαρμογισ τθσ παραπάνω κεωρίασ με αφορμι τθ διδαςκαλία του αποςπάςματοσ
«ςτο Χαρζμι» του Γ. Βιηυθνοφ.
Λζξεισ-κλειδιά: κείμενο, αναγνϊςτθσ, ςυναλλαγι, αναδθμιουργία

1.Ρροβλθματικι και ςτόχοι τθσ εργαςίασ
Θ παροφςα εργαςία αποτελεί μια απόπειρα εφαρμογισ τθσ «ςυναλλακτικισ»
αναγνωςτικισ κεωρίασ τθσ Rosenblatt ςε κείμενο που ανκολογείται ςτα Κείμενα τθσ
Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ Γϋ Γυμναςίου με τίτλο «ςτο Χαρζμι», κείμενο που
αποτελεί απόςπαςμα και μάλιςτα αρχικό του διθγιματοσ του Γ. Βιηυθνοφ «Το μόνον
τθσ ηωισ του ταξίδιον». Θ «ςυναλλακτικι κεωρία ανικει ςτθν «ομάδα» των
«Υποκειμενικϊν-Ψυχαναλυτικϊν κεωριϊν ανάγνωςθσ, ςφμφωνα με τθν εξαπλι
κατθγοριοποίθςθ που προτείνει θ S. Suleiman (1980), θ οποία είναι πολφ χριςιμθ για
όποιον μελετάει τθν τυπολογία των αναγνωςτικϊν κεωριϊν (Τηιόβασ, 2003).Θ
επιλογι του ςυγκεκριμζνου αποςπάςματοσ του Γ. Βιηυθνοφ ζγινε με γνϊμονα τθν
προςωπικι γνϊςθ του κειμζνου αλλά και τθν «υφι» του, κακϊσ αποτελεί κείμενο
ψυχογραφικοφ χαρακτιρα. Θ ςθμαςία τθσ εργαςίασ ζγκειται ςτο γεγονόσ, ότι
επιχειρεί να ελζγξει, κατά πόςον θ ςυγκεκριμζνθ αναγνωςτικι κεωρία, μπορεί να
εφαρμοςτεί ςτο επιλεγζν απόςπαςμα κατά τθ διδακτικι πράξθ και να οδθγιςει ςε
ςυγκεκριμζνα μακθςιακά αποτελζςματα. Μια τζτοια προςζγγιςθ διαφοροποιείται
από τθν ερμθνευτικι μζκοδο που προτείνεται από το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο(2011)
ωσ μζκοδοσ προςζγγιςθσ των Κειμζνων Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ τθσ Γϋ Γυμναςίου κι
αυτό κακιςτά τθν εργαςία πιο ενδιαφζρουςα.
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2. Κφριο Μζροσ
2.1.Μεκοδολογία
Το μεκοδολογικό εργαλείο που κα χρθςιμοποιιςουμε για τθ μελζτθ και τθν
ανάλυςθ του επιλεγζντοσ αποςπάςματοσ, ςυγκροτεί θ κεωρία τθσ Rosenblatt, όπωσ
καταγράφεται ςτο κεωρθτικό μασ πλαίςιο. Θ διερεφνθςθ του αποςπάςματοσ
αποςκοπεί ςτθ δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ «ςυναλλακτικισ» κεωρίασ με αναφορά
ςτα βαςικά ςθμεία τθσ και τισ διδακτικζσ τουσ προεκτάςεισ. Συγκεκριμζνα ςτο
απόςπαςμά μασ κα προςπακιςουμε να διερευνιςουμε τισ ζννοιεσ:
Ζκκλθςθ(evocation)
Αντίδραςθ (response)
Εκλεκτικι προςοχι
Ρροςδοκίεσ αναγνϊςτθ-δθμιουργία δοκιμαςτικοφ πλαιςίου
Αυτοκριτικι του αναγνϊςτθ
Αναδθμιουργία του κειμζνου από τον αναγνϊςτθ
Κειμενικά ςτοιχεία και ςυναλλαγι με το κείμενο
Θ ανάγνωςθ ωσ βίωςθ μιασ αιςκθτικισ εμπειρίασ-αιςκθτικι ανάγνωςθ
Στο επιλεγζν λοιπόν απόςπαςμα κα προςπακιςουμε να εντοπίςουμε τα ςτοιχεία που
αναφζρκθκαν, κα επιχειρθκεί, με άλλα λόγια, θ εφαρμογι του μεκοδολογικοφ
εργαλείου τθσ μελζτθσ, θ οποία παρουςιάηεται ςτο δεφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ και
κα παρουςιάςουμε τισ διδακτικζσ ενζργειεσ και τα αναμενόμενα μακθςιακά
αποτελζςματα από τθν εφαρμογι του μεκοδολογικοφ μασ εργαλείου.
2.2.Το κεωρθτικό πλαίςιο -Θ «ςυναλλακτικι» κεωρία τθσ Rosenblatt
Ιδθ από τθ δεκαετία του 1930 θ Rosenblatt, επθρεαςμζνθ και από τον Dewey
(1931) και Piaget (1970) περιζγραψε τθ ςχζςθ αναγνϊςτθ κειμζνου, ωσ «ςυναλλαγι»
δθλ. ωσ μια δυαδικι ςχζςθ όπου ο αναγνϊςτθσ διαμορφϊνει και διαμορφϊνεται,
επιλζγει, απορρίπτει και τελικά αφομοιϊνει (Rosenblatt,1989). Σφμφωνα με τθν
«ςυναλλακτικι» κεωρία, o αναγνϊςτθσ ςυμμετζχει ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ του
νοιματοσ του κειμζνου, αφοφ μζςα από τθν τθ ςυνεφρεςθ με το κείμενο και τον
εντοπιςμό κειμενικϊν ενδείξεων, λεκτικϊν ςυμβόλων, ενεργοποιεί ςτοιχεία τθσ
εμπειρίασ του, εκφράηοντασ ςυγκεκριμζνεσ προςδοκίεσ και υποκζςεισ για το κείμενο.
Θ επικζντρωςθ (selective attention) ςε ςυγκεκριμζνα κειμενικά ςτοιχεία τον οδθγεί ςε
κάποιεσ ανταποκρίςεισ που κεωρεί ότι ςχετίηονται με όςα διαβάηει
(Rosenblatt,1978,1988).
Ο αναγνϊςτθσ λοιπόν βρίςκεται ςε μια ςχζςθ ςυναλλαγισ με το κείμενο, μια
ςχζςθ αμοιβαιότθτασ ςε αντίκεςθ με τον πακθτικό αναγνϊςτθ ι το πακθτικό κείμενο.
Βιϊνει μάλιςτα ζνα μοναδικό και ανεπανάλθπτο γεγονόσ ςε μια δεδομζνθ ςτιγμι και
ζνα ςυγκεκριμζνο τόπο(Rosenblatt,1978).Επομζνωσ είναι δυνατόν διαφορετικοί
αναγνϊςτεσ να δϊςουν διαφορετικι ερμθνεία ςτο ίδιο κείμενο ι ακόμθ και ο ίδιοσ
αναγνϊςτθσ, ςε διαφορετικι χρονικι ςτιγμι να το αναγνϊςει με ζναν διαφορετικό
τρόπο( Rosenblatt 1969,1978).
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2.3. Θ διδακτικι αξιοποίθςθ τθσ ¨ςυναλλακτικισ κεωρίασ τθσ Rosenblatt
Θ ςυγκεκριμζνθ κεωρία κατά τθ διδακτικι πράξθ, προχποκζτει τθν ζκφραςθ
των αναγνωςτικϊν ανταποκρίςεων των μακθτϊν. Οι μακθτζσ καλοφνται, με τθν
κακοδιγθςθ του δαςκάλου να απολαφςουν το αναγνωςτικό γεγονόσ, να
προςεγγίςουν το λογοτεχνικό βίωμα και να εκφράςουν τθν προγενζςτερθ
(λογοτεχνικι ι ςυναιςκθματικι) εμπειρία, μζςα από τισ επιλογζσ των λεκτικϊν
ςυμβόλων που κα κινθτοποιιςουν τισ αιςκιςεισ τουσ. Ωςτόςο ο μακθτισ δεν μζνει
μόνο ςτθν απόλαυςθ και τθ βίωςθ τθσ λογοτεχνικισ εμπειρίασ αλλά προχωράει ςτθν
αναδθμιουργία με αφορμι το λογοτεχνικό ¨γεγονόσ¨ (Rosenblatt, 1970).Μποροφν
δθλαδι οι μακθτζσ με αφορμι το λογοτεχνικό κείμενο να αναγνωρίςουν, να
ςυνδζςουν χαρακτθριςτικά με τουσ ιρωεσ ι να ανακαλζςουν ςυναιςκιματα που
βίωςαν ςε ανάλογεσ καταςτάςεισ ι να κυμθκοφν κάποιο λογοτεχνικό ζργο που
διάβαςαν παλιότερα (Ρολίτθσ, 1996, Rosenblatt, 1970).Ο ρόλοσ βζβαια του δαςκάλου
ςε μια τζτοια διαδικαςία είναι κακοριςτικόσ και ςυγκεκριμζνα διαμεςολαβθτικόσ.
Αφοφ πρϊτα ελζγξει τισ δικζσ του προκαταλιψεισ και ζχοντασ αποδεχτεί ότι δεν
βρίςκεται ςε κζςθ εξουςίασ απζναντι ςτο μακθτι, κα επιλζξει τα καταλλθλότερα
κείμενα γι αυτοφσ και κα τουσ βοθκιςει να μάκουν τισ «εναλλακτικζσ δυναμικότθτεσ»
του. Ο δάςκαλοσ χωρίσ να ζχει τθν πρόκεςθ να επιβλθκεί ςτουσ μακθτζσ και αφοφ
ζχει μελετιςει τθ δυναμικι τθσ τάξθσ του, τουσ ωκεί μζςα από τθν διαδικαςία αυτι
να γίνουν ενεργά άτομα, ευπροςάρμοςτεσ και ξεχωριςτζσ προςωπικότθτεσ
(Rosenblatt,1989).Αυτό μπορεί να γίνει μζςα από μια ςειρά δραςτθριότθτεσ
δθμιουργικισ γραφισ, είτε κατά τθν αϋ φάςθ τθσ διδαςκαλίασ (ζκκλθςθ) είτε κατά τθ
βϋ φάςθ (αντίδραςθ, αυτοκριτικι και αναδθμιουργία). Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ
τζτοιου τφπου κα μποροφςαμε να αναφζρουμε: α) επιλογι λζξεων που τουσ
τράβθξαν τθν προςοχι β) οι μακθτζσ κάνουν ζνα είδοσ παιχνιδιοφ προςπακϊντασ να
μαντζψουν ποια ςθμεία του κειμζνου κζντριςαν το ενδιαφζρον των ςυμμακθτϊν
τουσ (Cornett,1999) γ) καταγραφι ιςτορίασ που βίωςε ο μακθτισ ανάλογθ με εκείνθ
του ιρωα (Cox,1997) δ) παρουςίαςθ προςδοκιϊν-υποκζςεων ίςωσ και με παιγνιϊδθ
τρόπο και ζλεγχοσ τθσ επαλικευςθσ ι διάψευςθσ αυτϊν. Ραρά το γεγονόσ ότι οι
μακθτζσ διαβάηουν το ίδιο κείμενο, μπορεί να ςχθματίςουν διαφορετικζσ εικόνεσ ςτο
μυαλό τουσ (Karolides,1998). Μποροφν λοιπόν να τισ καταγράψουν (ι και να τισ
ηωγραφίςουν) και να ανταλλάξουν τισ διαφορετικζσ τουσ ανταποκρίςεισ απζναντι ςτο
κείμενο ι ακόμθ και να επιμελθκοφν ςεναρίου για τθν κινθματογραφικι μεταφοράσ
του ζργου (Cornett,1999). Είναι φανερό λοιπόν πόςο ςθμαντικό ρόλο ζχει ο δάςκαλοσ
να ενκαρρφνει τζτοιου είδουσ δθμιουργικζσ διαδικαςίεσ. Βζβαια, όπωσ επιςθμαίνει θ
Rosenblatt (1989), οι δάςκαλοι που ζχουν μάκει ςε διδακτικζσ πρακτικζσ πιο
παραδοςιακζσ, δυςκολεφονται ιδιαίτερα ςτο κζμα τθσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν,
αφοφ με τζτοια προςζγγιςθ αίρεται θ ςιγουριά τθσ μιασ και «ςωςτισ» απάντθςθσ. Θ
επιβολι τθσ «ςωςτισ» απάντθςθσ οδθγεί ουςιαςτικά ςε μια «ψευδοκατανόθςθ» του
νοιματοσ του λογοτεχνικοφ κειμζνου και όχι ςτθ βίωςθ του πραγματικοφ
λογοτεχνικοφ γεγονότοσ (Rosenblatt,1995). Είναι λοιπόν μια πρόκλθςθ για το δάςκαλο
να επιτρζψει ςτουσ μακθτζσ του μζςα από τθ βίωςθ τθσ λογοτεχνικισ εμπειρίασ και
τθ δθμιουργικότθτα να αναλάβουν τθν ευκφνθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ μακριά
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από προκαταλιψεισ και διδαςκαλικζσ αυκεντίεσ
και να κατακτιςουν ζτςι
δθμιουργικι ςκζψθ και αναγνωςτικι ωριμότθτα (Cox,1997).
2.4. Διδακτικι αξιοποίθςθ και εφαρμογι τθσ ςυναλλακτικισ κεωρίασ τθσ Rosenblatt
ςτο απόςπαςμα «Στο Χαρζμι» του Γ. Βιηυθνοφ.
Το απόςπαςμα που επιλζξαμε για να εφαρμόςουμε τθν κεωρία τθσ Rosenblatt
ζχει τον τίτλο «Στο Χαρζμι» και ανκολογείται ςτο βιβλίο Κείμενα Νεοελλθνικισ
Λογοτεχνίασ τθσ Γϋ Γυμναςίου. Αποτελεί περίπου το πρϊτο μιςό από το διιγθμα του Γ.
Βιηυθνοφ «Το μόνον τθσ ηωισ του ταξίδιον» και απευκφνεται ςε εφιβουσ που
βιϊνουν ι ιδθ ζχουν βιϊςει ςυναιςκιματα, κάποιεσ φορζσ και ζντονα. Κα
εξετάςουμε λοιπόν τθ δυνατότθτα εφαρμογισ και διδακτικισ αξιοποίθςθσ τθσ
κεωρίασ τθσ Rosenblatt και το βακμό που μπορεί το ςυγκεκριμζνο κείμενο να
αποτελζςει μια αιςκθτικι εμπειρία για τουσ μακθτζσ μζςα από τθν «ςυναλλαγι»
τουσ με αυτό. Αρχικά κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκοφμε εν ςυντομία ςτο περιεχόμενο
του αποςπάςματοσ και να το εντάξουμε ςτο ευρφτερο κείμενο. Επθρεαςμζνοσ ο
νεαρόσ αφθγθτισ μασ-που δεν είναι άλλοσ από τον ίδιο το Βιηυθνό ςε νεαρι θλικίααπό τα παραμφκια του παπποφ του, πίςτευε ότι οι βαςιλοποφλεσ ερωτεφονται τα
ραφτάκια τουσ, γιϋαυτό και αποφάςιςε να γίνει ραφτάκι για να τον ερωτευτεί θ
βαςιλοποφλα.Το απόςπαςμα λοιπόν παρουςιάηει τθν εμμονικι ςχεδόν αναηιτθςθ τθσ
βαςιλοποφλασ του μζςα ςτα άδυτα του χαρεμιοφ, όπου μπαινοζβγαινε ο αφθγθτισ
ωσ μακθτευόμενο ραφτόπουλο. Ραρακολουκοφμε μια αφιγθςθ που κινείται
ανάμεςα ςτισ ψευδαιςκιςεισ του νεαροφ αφθγθτι και τθν πραγματικότθτα, που
οδθγεί τελικά ςτθ ματαίωςθ και τθν ψυχικι απομόνωςθ του. Από κει και πζρα ςτο
υπόλοιπο διιγθμα, ενιλικασ πια ο αφθγθτισ Βιηυθνόσ, όταν επιςκζπτεται τον παπποφ
του, που είναι ετοιμοκάνατοσ μακαίνει ότι όλεσ οι ιςτορίεσ που του είχε αφθγθκεί για
τα ταξίδια που είχε κάνει ιταν ζνα δθμιοφργθμα τθσ φανταςίασ του. Ροτζ δεν είχε
πραγματοποιιςει κανζνα ταξίδι. Το μόνο πραγματικό του ταξίδι τελικά ιταν αυτό
ςτον «κάτω κόςμο», αφοφ το διιγθμα τελειϊνει με το κάνατο του παπποφ. Ιδθ με
τθν ανάγνωςθ του τίτλου «Στο Χαρζμι», μπορεί να ξεκινιςει μια πρϊτθ ςυναλλαγι
των μακθτϊν με το κείμενο, με τθν ζννοια ότι μποροφμε με τισ κατάλλθλεσ
ερωτιςεισ(τι ςκζφτθκεσ, τι ζνιωςεσ, τι φαντάςτθκεσ) να τουσ ενκαρρφνουμε να
εκφράςουν κάποιεσ πρϊτεσ υποκζςεισ ςχετικά με το περιεχόμενο του αποςπάςματοσ
και να διεγείρουμε το ενδιαφζρον τουσ. Οι μακθτζσ μποροφν να ενεργοποιιςουν
νοθτικζσ κυρίωσ διεργαςίεσ και ζτςι να διαμορφωκεί ζνα πρϊτο «δοκιμαςτικό
πλαίςιο» ζκφραςθσ των πρϊτων προςδοκιϊν τουσ για το περιεχόμενο του
αποςπάςματοσ. Κατά τθν «ζκκλθςθ» που γίνεται με τθν ανάγνωςθ του κειμζνου,
ζχουμε τθν αϋ φάςθ ενεργοποίθςθσ των μακθτϊν οι οποίοι μποροφν να ςθμειϊςουν
τα κειμενικά ςτοιχεία που τουσ τράβθξαν τθν προςοχι(selective attention).Αυτό
μπορεί να γίνει και με παιγνιϊδθ τρόπο υπό τθ μορφι «μάντεψε ποιο», δθλ. να
καταγράψουν τα κειμενικά ςτοιχεία που εςτίαςαν τθν προςοχι τουσ και να
μαντζψουν που εςτίαςαν οι ςυμμακθτζσ τουσ. Στθ φάςθ αυτι το κείμενο αποτελεί
ζνα κίνθτρο ενεργοποίθςθσ τθσ εμπειρίασ (νοθτικισ ι ςυναιςκθματικισ). Ρρζπει να
επιςθμάνουμε ότι θ ανάγνωςθ καλό κα ιταν να γίνει από το διδάςκοντα, παράλλθλα
με τθν όποια γλωςςικι εξομάλυνςθ χρειαςτεί, μιασ και θ γλϊςςα του Βιηυθνοφ δεν
τουσ είναι οικεία.
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Ζτςι περνάμε ςτθν αντίδραςθ των μακθτϊν που εκκζτουν τισ ανταποκρίςεισ
τουσ και πάντα εςτιάηουν ςε ςυγκεκριμζνεσ κειμενικζσ ενδείξεισ. Ζνα πρϊτο λοιπόν
«δοκιμαςτικό πλαίςιο» μπορεί να διαμορφωκεί ςτθ ςυνζχεια, κακϊσ οι μακθτζσ –
αναγνϊςτεσ προςπακοφν να αξιοποιιςουν το κείμενο ωσ «προςχζδιο» μζςα από τισ
ςυγκεκριμζνεσ κειμενικζσ ενδείξεισ. Ζνα πρϊτο ςτοιχείο που μπορεί να προκαλζςει
και να ενεργοποιιςει ςτοιχεία τθσ εμπειρίασ (από τθ ηωι ι τθ λογοτεχνία) ςτουσ
μακθτζσ, είναι θ εμβόλιμθ αφιγθςθ του παραμυκιοφ, που τόςο επθρζαςε τα παιδικά
χρόνια του αφθγθτι και κινθτοποίθςε τον εςωτερικό του κόςμο(« όταν ερωτευτεί
καμία βαςιλοποφλα με το ραφτάκι τθσ,,,,»,«Ο βαςιλιάσ με τθν κορϊνα…..», «εκεί
παρουςιάηεται εμπρόσ του θ χρυςόμαλλθ Νεράιδα….», «Ο βαςιλιάσ παίρνει το
ραφτόπουλο από το χζρι…..και του δίδει τθν κόρθ του…»). Οι μακθτζσ παρωκοφμενοι
από τον διδάςκοντα μποροφν να εκφράςουν δικά τουσ ςυναιςκιματα ι αντίςτοιχεσ
εμπειρίεσ που είτε βίωςαν ι γνωρίηουν, για παραμφκια που τουσ ζκαναν εντφπωςθ, ι
τουσ επθρζαςαν αρνθτικά ςτα παιδικά τουσ χρόνια. Στο ςθμείο αυτό μποροφν να
διατυπωκοφν ερωτιςεισ από τον διδάςκοντα για τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ ςχετικά με
τισ προςδοκίεσ του νεαροφ αφθγθτι, τισ ψευδαιςκιςεισ που του δθμιουργοφνται
μζςα ςτθ ηοφερι ατμόςφαιρα του χαρεμιοφ κακϊσ και τθν ματαίωςθ των
προςδοκιϊν του ιρωα .Οι μακθτζσ αναηθτοφν τισ κειμενικζσ ενδείξεισ που
αποκαλφπτουν αρχικά τισ ψευδαιςκιςεισ του ιρωα(«Βεβαίωσ κα ιτον αυτοφ μζςα θ
βαςιλοποφλα μου!», «ζκλιβόμθν αναλογιηόμενοσ ότι θ βαςιλοποφλα μου τικεται….ο
πάπποσ μου) και κατόπιν τθν ματαίωςθ αυτϊν(«…θ γλυκεία, θ πολφ γλυκεία εκείνθ
φωνι, δεν ιτο τθσ αγάπθσ μου τθσ βαςιλοποφλασ, αλλά του του γθραλεοτάτου
ευνοφχου του παλατίου») και προςπακοφν να τα εντάξουν και αυτά ςε ζνα
δοκιμαςτικό πλαίςιο. Ραρά το νεαρό τθσ θλικίασ τουσ οι ζφθβοι μποροφν να
διατυπϊςουν δικζσ προςδοκίεσ που διαψεφςτθκαν ι προςδοκίεσ για το μζλλον. Αυτό
βζβαια που μπορεί να ενεργοποιιςει αντιδράςεισ(πνευματικζσ αλλά κυρίωσ
ςυναιςκθματικζσ), είναι οι κειμενικζσ αναφορζσ ςτισ αντιδράςεισ του μικροφ αφθγθτι
από τθ ςυμπεριφορά των ςυμμακθτϊν του και τθν κατάκλιψθ ςτθν οποία πζφτει
(«εμάλωςα με όλουσ….δεν τουσ ομίλθςα καν ζκτοτε», «…ιρχθςα να καχεκτϊ και να
μαραίνωμαι…»), μιασ και είναι κζμα πολφ εφθβικό και επίκαιρο ειδικά ςτισ μζρεσ
μασ. Εδω ο ρόλοσ διδάςκοντα είναι κακοριςτικόσ και διαμεςολαβθτικόσ, ειδικά αν
δθμιουργθκοφν παρερμθνείεσ ι «ξεφφγει» θ ςυηιτθςθ από τα ςτοιχεία που το
κείμενο τουσ καλεί για να ςυναλλαχκοφν μαηί του.
Επειδι όμωσ θ ανάγνωςθ είναι κατεξοχιν ατομικι και δια-βιϊςα εμπειρία που
κατά τθν Rosenblatt (1978), μπορεί να οδθγιςει ςτθν αναδθμιουργία του κειμζνου
μζςα από τθν αναςφνκεςθ των κειμενικϊν ενδείξεων και τθν ενςωμάτωςθ των
ατομικϊν αλλά και ςυλλογικϊν ςκζψεων οι μακθτζσ μποροφν να δουλζψουν, τθ
δεφτερθ διδακτικι ϊρα, καλφτερα χωριςμζνοι ςε ομάδεσ, δθμιουργικά δουλεφοντασ
πάνω ςτισ παρακάτω ενδεικτικζσ εργαςίεσ: α) να αναδθμιουργιςουν τθν ιςτορία με
βάςθ τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα που τουσ δθμιουργικθκαν β) να διατυπϊςουν
τισ υποκζςεισ τουσ για τθ φυςιογνωμία του παπποφ και τουσ λόγουσ που κακόριςαν
τον ψυχιςμό του νεαροφ αφθγθτι(μια άλλθ ομάδα κα ζχει αναλάβει να διαβάςει τθ
ςυνζχεια του διθγιματοσ για να ζχομε και το κατάλλθλο πεδίο επιβεβαίωςθσ ι
διάψευςθσ των υποκζςεων των ςυμμακθτϊν τουσ. Οι μακθτζσ ανταλλάςςουν
απόψεισ, κρίνουν και αυτοκρίνονται Rosenblatt,1988). γ) Να καταγράψουν εμπειρίεσ
που τουσ ανακάλεςε θ ιςτορία. δ)μζςα από τθν εκλεκτικι προςοχι ςε ςτοιχεία που
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τουσ ζκαναν εντφπωςθ να περιγράψουν το ψυχολογικό προφίλ του ιρωα.
(Rosenblatt1994).
Θ ςυγκεκριμζνθ αναγνωςτικι προςζγγιςθ εφαρμόςτθκε ςτθν πράξθ ςε ζνα
ςυνεχόμενο δίωρο διδαςκαλίασ με τα παρακάτω αποτελζςματα: Κατ’ αρχιν οι
μακθτζσ βίωςαν ςυναιςκιματα και είχαν τθν δυνατότθτα να τα εκφράςουν μζςα από
τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ που είτε εξζφραςαν ςτθν τάξθ είτε αντάλλαξαν μεταξφ τουσ.
Ρροβλθματίςτθκαν για κζματα που τουσ αφοροφν αφοφ με τθν εκλεκτικι τουσ
προςοχι τα παιδιά ουςιαςτικά επζλεξαν αυτό που τουσ ενδιαφζρει και τελικά τουσ
αφορά όχι μόνο γνωςτικά αλλά και ωσ βίωμα. Με τισ ομαδικζσ εργαςίεσ που
παρουςίαςαν ςε επόμενο δίωρο θ διδακτικι πράξθ και θ ανάγνωςθ του κειμζνου
εξελίχτθκαν ςε δθμιουργία και αναδθμιουργία αυτοφ.

3.Συμπεράςματα
Μζςα από μια τζτοια διδακτικι πρακτικι κινθτοποιοφνται νοθτικζσ αλλά και
ςυναιςκθματικζσ διεργαςίεσ εκ μζρουσ των μακθτϊν και αξιοποιοφνται οι πολλαπλζσ
«κειμενικζσ πικανότθτεσ» που προβάλλουν τθν «ανοικτότθτα» του κειμζνου και
ωκοφν ςτθν «αιςκθτικι» ανάγνωςθ. Θ ανάγνωςθ ζτςι δεν είναι μια απλι
ςυςςϊρευςθ πλθροφοριϊν αλλά μια αιςκθτικι εμπειρία που βιϊνει ο μακθτισ, όχι
μόνο κατά τθ διάρκεια τθσ ανάγνωςθσ αλλά και μετά από αυτιν(Rosenblatt,1989).
Ωςτόςο πρζπει να επιςθμάνουμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι προςζγγιςθ και θ
προςπάκεια εφαρμογισ τθσ «ςυναλλακτικισ» κεωρίασ δεν αποτελεί «μονόδρομο»
διδαςκαλίασ οφτε υπόδειγμα διδακτικισ τθσ λογοτεχνίασ. Απλά θ ςυγκεκριμζνθ
αναγνωςτικι κεωρία δίνει τθν ελευκερία ςε διδάςκοντεσ και διδαςκομζνουσ από τθ
μια να αυτενεργιςουν και τθν άλλθ να ακολουκιςουν ςτζρεα μονοπάτια, όπωσ είναι
θ «ςυναλλαγι» αναγνϊςτθ και κειμζνου, ςτθ βάςθ μιασ τίμιασ και ιςότιμθσ ςχζςθσ
για τθν αναδθμιουργία του «ποιιματοσ», κατά τθν οποία ο αναγνϊςτθσ αναδθμιουργεί αλλά και το κείμενο τον κακοδθγεί με τισ ενδείξεισ και τα λεκτικά του
ςφμβολα.

Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ
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Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο.

-55-

ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ

Ασ αφιςουμε τον πίνακα κι ασ γράψουμε ςτον θλεκτρονικό
πίνακα: Βιωματικό εργαςτιρι
Μακρι Διμθτρα
χολικι φμβουλοσ Δ.Ε. κλ. ΠΕ15, Ζδρα ΔΙ.Δ.Ε Αϋ Ακινασ, Aνάκεςθ ΔΙ.Δ.Ε Γϋ Ακινασ
& ΔΙ.Δ.Ε. Περιφζρειασ Κριτθσ
dimimacri@gmail.com

Περίλθψθ
Υπάρχουν τεχνολογικζσ εφαρμογζσ που μπορεί να ςτθρίξουν τθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία και να επεκτείνουν τθ μάκθςθ, όπωσ οι εφαρμογζσ padlet και linoit που
είναι ψθφιακοί διαδικτυακοί πίνακεσ ανακοινϊςεων όπου, οι χριςτεσ μποροφν να
αναρτοφν και να δθμοςιεφουν πολυμεςικό υλικό. Ρροτείνοντασ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ
το ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο παρουςιάηουμε τα ςυγκεκριμζνα εργαλεία, μελετοφμε
εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ και ταυτόχρονα προτείνουμε εργαλεία που απαντοφν ςε
πολλαπλά επίπεδα τθσ εκτεταμζνθσ ψθφιακισ ταξινομίασ του Bloom.
Λζξεισ-κλειδιά: εφαρμογζσ padlet, linoit, Τεχνολογία, μάκθςθ

1. Ειςαγωγι
Κοινόσ τόποσ ςτθν κακθμερινι ηωι των μακθτϊν είναι πλζον θ Τεχνολογία. Για
να μπορζςει όμωσ θ Τεχνολογία να ςυμβάλλει ςτθ μάκθςθ κα πρζπει να
χρθςιμοποιθκεί ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςτθν εμπλοκι των μακθτϊν. Πμωσ
πάνω από όλα, δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι θ τεχνολογία είναι ζνα εργαλείο, και ωσ
τζτοιο κα πρζπει να επιλζγεται ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, ειδικά όταν είναι το
καλφτερο εργαλείο για μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. Υπάρχουν λοιπόν τεχνολογικζσ
εφαρμογζσ που μπορεί να ςτθρίξουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και να επεκτείνουν
τθ μάκθςθ. Οι εφαρμογζσ padlet και linoit είναι ψθφιακοί διαδικτυακοί πίνακεσ
ανακοινϊςεων όπου οι χριςτεσ μποροφν να αναρτοφν και να δθμοςιεφουν
πολυμεςικό υλικό. Θ πρόςβαςθ ςε αυτζσ μπορεί να γίνει από οποιαδιποτε κινθτι
ςυςκευι, ακόμα και από οποιονδιποτε φυλομετρθτι (browser) ενόσ PC. Ακόμα κι
όταν κάποιοι μακθτζσ ζχουν περιοριςμζνθ εμπειρία με τθν τεχνολογία και
χρειάηονται χρόνο, γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθ χριςθ τουσ, οι διαδραςτικοί πίνακεσ
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ανεξάρτθτα ι να χρθςιμοποιθκοφν για ζνα
προκακοριςμζνο ςκοπό με μεγάλθ ευκολία από τουσ μακθτζσ.

2. Βιωματικό εργαςτιρι: Ασ αφιςουμε τον πίνακα κι ασ γράψουμε ςτον
θλεκτρονικό πίνακα
Σφμφωνα με τθν εκτεταμζνθ ψθφιακι ταξινομία, όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτο
ζργο τθσ Marta Turcsanyi-Szabs, ςε κάκε επίπεδο τθσ ταξινομίασ του Bloom μποροφν
να προτακοφν ενδεικτικά «Λειτουργικά Επίπεδα» τα οποία αντιςτοιχοφν ςε
-56-

1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ

διαφορετικά κάκε φορά ψθφιακά εργαλεία web 2.0. (Μακρι, 2015). Συνεπϊσ,
προτείνοντασ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ το ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο παρουςιάηουμε
ταυτόχρονα εργαλεία που απαντοφν ςε πολλαπλά επίπεδα τθσ εκτεταμζνθσ
ψθφιακισ ταξινομίασ, όπωσ «διαμοιράηοντασ», «δθμιουργϊντασ», «εφαρμόηοντασ»
και «διαςυνδζοντασ».
Οι εφαρμογζσ Padlet (padlet.com/) και Linoit (linoit.com/) είναι δωρεάν web
εφαρμογζσ που διακζτουν ζνα εικονικό τοίχο, όπου πολλοί χριςτεσ μποροφν να
δθμοςιεφουν ςχόλια, εικόνεσ, βίντεο και άλλα μζςα με ςκοπό να κάνουν λίςτα, να
ςυγκεντρϊςουν, να διαμοιράςουν και να αποκθκεφςουν πολφτιμεσ ιδζεσ για
μελλοντικι αναφορά. Για τθ διδαςκαλία και γενικότερα για τθ μάκθςθ, αυτό μπορεί
να είναι χριςιμο για τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ανταλλαγισ γνϊςεων
των μακθτϊν γφρω από ςυγκεκριμζνα κζματα. Οι εφαρμογζσ Padlet και το Linoit
μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν για δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν ςυνικωσ χαρτί
ι αυτοκόλλθτα και οι οποίεσ μποροφν πλζον να ςυγκεντρωκοφν ςτον εικονικό τοίχο,
μζςα από τθ ςυνεργαςία των μακθτϊν ι το διαμοιραςμό των αναρτιςεων και των
τοίχων. Είναι επίςθσ εργαλεία κατάλλθλα για brainstorming ςε μία ςυγκεκριμζνθ
διδακτικι ενότθτα ι ςε μία ζννοια. Και για τισ δφο εφαρμογζσ υπάρχουν κάποιεσ
βαςικζσ λειτουργίεσ, όπωσ για παράδειγμα: α/ λειτουργοφν ςε desktop, laptop,
τθλζφωνο ι tablet με ςφνδεςθ ςτο Internet, β/ δεν προαπαιτείται sign up από τουσ
μακθτζσ για να τα χρθςιμοποιιςουν, γ/ μπορεί ο κάκε μακθτισ να ζχει άμεςθ κζα
των αναρτιςεων των άλλων μακθτϊν, δ/ ο εκπαιδευτικόσ ωσ δθμιουργόσ του τοίχου
μπορεί να παρακολουκεί, να μετακινεί ι και να διαγράψει δθμοςιεφςεισ, ε/ οι
μακθτζσ μποροφν να επεξεργαςτοφν μόνο τα δικά τουσ μθνφματα, ςτ/ οι ρυκμίςεισ
απορριτου μπορεί να περιορίςουν τον τοίχο ςε οριςμζνουσ χριςτεσ, η/ οι μακθτζσ
μποροφν να μεταφζρουν και να αποκζςουν ζγγραφα από τθν επιφάνεια εργαςίασ
τουσ, θ/ οι μακθτζσ μποροφν επίςθσ να προςκζςουν διαφορετικά μζςα για τα ςχόλιά
τουσ (π.χ. podcasts, βίντεο, εικόνεσ και άλλα docs), κ/ οι δθμοςιεφςεισ ζχουν ποικίλθ
διάταξθ ςτο linoit και είναι ςε ελεφκερθ μορφι, ςτο padlet μπορεί να είναι επίςθσ και
ςε κάκετθ μορφι (όπωσ οι αναρτιςεισ ςε blog), ι/ τα αντίγραφα των τοίχων μποροφν
να διαμοιραςτοφν ι να εξαχκοφν ςε μια ποικιλία μορφϊν ι να ενςωματωκοφν ςε
web-based περιεχόμενο. Ασ δοφμε κάποιεσ απλζσ λειτουργίεσ για τισ δφο εφαρμογζσ:
1. Εφαρμογι Linoit

Εικόνα 1. Τοίχοσ ςε εφαρμογι Linoit. Δθμιουργόσ Δ. Μακρι
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Για να χρθςιμοποιιςουμε τθν εφαρμογι αρκεί να δθμιουργιςουμε ζνα
λογαριαςμό χριςτθ με το mail μασ και τον κωδικό πρόςβαςθσ. Στθ ςυνζχεια
μποροφμε να ξεκινιςουμε τθ διαμόρφωςθ του ψθφιακοφ πίνακα ανακοινϊςεων μασ,
ωσ εξισ:
 Στθν πάνω δεξιά γωνία του πίνακα μασ κα εμφανιςτεί μια ποικιλία από post itδιαφόρων χρωμάτων-τα οποία επιλζγοντασ ι ςζρνοντασ τα εμφανίηονται ςτον
πίνακα ανακοινϊςεων μασ.
 Μποροφμε να κακορίςουμε το χρϊμα και το μζγεκοσ των γραμμάτων πριν τθ
δθμοςίευςι του ι να ορίςουμε θμερομθνία δθμοςίευςθσ του post it. Μόλισ
ολοκλθρϊςουμε τθ διαμόρφωςθ, το post it εμφανίηεται ςτον πίνακα μασ.
 Μποροφμε να ποςτάρουμε κείμενο, φωτογραφία και λεηάντασ που τθν αφορά,
video, ςε παράκυρο ζτοιμο να ξεκινιςει, με τθν απλι ενςωμάτωςθ τθσ
ψθφιακισ του διεφκυνςθσ ςτο youtube, οποιαςδιποτε μορφισ ςυνθμμζνο
αρχείο (pdf, ppt, keynote).
 Θ εφαρμογι επιτρζπει επίςθσ τθν ταυτόχρονθ χριςθ ενόσ πίνακα
ανακοινϊςεων από πολλοφσ διαφορετικοφσ χριςτεσ. Το μόνο που χρειάηεται
είναι θ ψθφιακι διεφκυνςθ του πίνακα, ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα οι
υπόλοιποι χριςτεσ να αναρτοφν υλικό ς’ αυτόν.
2. Εφαρμογι Padlet

Εικόνα 2. Τοίχοσ ςε εφαρμογι Padlet. Δθμιουργόσ Δ. Μακρι
Οι χριςτεσ ειςζρχονται ςτο Padlet με τθ χριςθ email και κωδικοφ. Από τθν
αρχικι οκόνθ (control panel), επιλζγει κανείσ τθν επιλογι ‘Δθμιουργία νζου τοίχου’
και μεταφζρεται ςε ζναν κενό λευκό τοίχο. Δεξιά, θ επιλογι «modify padlet” μασ
επιτρζπει να κάνουμε όλεσ τισ απαραίτθτεσ μορφοποιιςεισ του πίνακα. Θ τοποκζτθςθ
υλικοφ ςτον τοίχο είναι πανεφκολθ:
•
•
•

Απλά ςφρουμε και αφινουμε το αντικείμενο όπου κζλουμε να προςκζςουμε
κάτι ι διπλοπατάμε δεξί κλικ οπουδιποτε ςτον τοίχο.
Το Padlet ρωτά τι είδοσ υλικό κζλουμε να προςκζςουμε (π.χ. υπερςφνδεςμο,
αρχείο, φωτογραφία κ.ά).
Επιβεβαιϊνουμε και το αντικείμενο μασ κα δθμοςιευτεί ςτον τοίχο ςασ με τθ
μορφι ενόσ post-it.
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•
•

Μπορεί κανείσ να ‘ποςτάρει’ οπουδιποτε ςτον τοίχο κακϊσ ζχει τθν επιλογι να
κινθκεί προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ.
Θ εφαρμογι επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ χριςθ ενόσ πίνακα ανακοινϊςεων από
πολλοφσ διαφορετικοφσ χριςτεσ. Το μόνο που χρειάηεται είναι θ ψθφιακι
διεφκυνςθ του πίνακα, ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα οι υπόλοιποι χριςτεσ να
αναρτοφν υλικό ς’ αυτόν τον πίνακα.

Κλείνοντασ μποροφμε να αναφζρουμε ότι οι δφο αυτζσ εφαρμογζσ μπορεί να
χρθςιμοποιθκοφν για να ςυμπλθρϊςουν οι μακθτζσ τισ δραςτθριότθτεσ που
απαιτοφνται και να ςυηθτιςουν τισ ιδζεσ τουσ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ ι
εκτόσ χρόνου τάξθσ. Τζλοσ, μπορεί κανείσ να ορίςει ζναν τοίχο για με μία
ςυγκεκριμζνθ χρονικι διάρκεια ι να δθμιουργιςει πολλοφσ διαφορετικοφσ για
διάφορα κζματα ι δραςτθριότθτεσ.

3. Αποτελζςματα - Συμπεράςματα
Ο τρόποσ με τον οποίο οι μακθτζσ ςχετίηονται με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ
επθρεάηεται από τθ δομι των δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ εμπλζκονται. Οι δφο
εφαρμογζσ διαμορφϊνουν δραςτθριότθτεσ που μπορεί να ςυμβάλλουν ςτθν
ανάπτυξθ των κινιτρων και να ενιςχφςουν τθ μάκθςθ ζτςι ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν
για τθν κοινωνικοποίθςθ τθσ τάξθσ (Umbach & Wawrzynski, 2005), για τθν προϊκθςθ
τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ, όπωσ θ ανταλλαγι ιδεϊν, για τθν ομαδικι μάκθςθ
ςφμφωνα με τον Vygotsky (Woolfolk, 2005), τθ ςυρραφι ι τθν επιμζλεια των πόρων
πάνω ςε ζνα κζμα, τθν κατανόθςθ του μακθτι για ζνα κζμα ι μια ζννοια κακϊσ
τζλοσ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου ενόσ μακθτι με τθν πάροδο του χρόνου.

Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ
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Συνεδρίου, (ΕΛΔΛΚΟ) ΤΕΥΧΟΣ, 6, 31-40.
Umbach, P. D., & Wawrzynski, M. R. (2005). Faculty do matter: The role of college
faculty in student learning and engagement. Research in Higher Education, 47(2),
15–184.
Woolfolk, A. (2005). Εκπαιδευτικι Ψυχολογία. Ακινα: Εκδόςεισ Ζλλθν.

Δικτυογραφία
https://www.youtube.com/watch?v=tk6c1XkZ-Yw
https://vimeo.com/3159609
https://vimeo.com/41684211
http://edtech.gr/lino-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81
%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%AF/
http://www.4teachers.org/
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https://www.youtube.com/watch?v=bt6orv2QfZw
http://edtech.gr/padlet/
http://www.uq.edu.au/teach/social-media-tools/padlet.html
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Ραραμφκια για αλλαγι, οι παπποφδεσ διθγοφνται ςτουσ
μακθτζσ: Συνεργαςίεσ τθσ 3θσ θλικίασ με το 11ο Γυμνάςιο Λλίου
και το ενιαίο ςχολείο του Corigliano d’Otranto (Λταλία)
Μακρι Διμθτρα
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Περίλθψθ
Θ πολιτιςτικι κλθρονομιά και κυρίωσ θ άυλθ πολιτιςτικι κλθρονομιά (ΑΡΚ) αποτελεί
πολιτιςτικι ζκφραςθ που παραμζνει ηωντανι μζχρι ςιμερα και μεταδίδεται από
γενιά ςε γενιά (Διεκνισ ςφμβαςθ Unesco). Θ πολιτιςτικι κλθρονομιά αποτζλεςε
κακοριςτικό ςθμείο εκκίνθςθσ των δράςεων του προγράμματοσ Comenius Regio
ARCA.DIA.logue με φορείσ, τθ ΔΛ.Δ.Ε. Αϋ Ακινασ και τθν Εκπαιδευτικι Ρεριφζρεια
Απουλίασ (Λταλία), που μζςα από ποικιλότροπεσ βιωματικζσ προςεγγίςεισ και
εκπαιδευτικζσ δράςεισ, όπωσ οι διαγενεακζσ δράςεισ, ζκεςαν ερευνθτικά
ερωτιματα με ςκοπό τθ μεταλαμπάδευςθ τθσ με τθ διαμεςολάβθςθ του ςχολείου.
Στθ δράςθ ςυνεργάςτθκε το 2ο ΚΑΡΘ Λλίου με το 11ο Γυμνάςιο Λλίου και το κζντρο
θλικιωμζνων του Corigliano d’Otrnato με τουσ μακθτζσ του αντίςτοιχου ςχολείου.
Λζξεισ-κλειδιά: Comenius Regio ARCA.DIA.logue, παραμφκια, ςυνεργαςίεσ

1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι
Θ πολιτιςτικι κλθρονομιά και κυρίωσ θ άυλθ πολιτιςτικι κλθρονομιά (ΑΡΚ)
αποτελεί πολιτιςτικι ζκφραςθ που παραμζνει ηωντανι μζχρι ςιμερα και
αναγνωρίηεται ωσ ςθμαντικι από τουσ ίδιουσ τουσ ανκρϊπουσ που κατζχουν τθ
γνϊςθ τθσ, γιατί ςυνδζεται με τθν κοινότθτα και μεταβιβάηεται από γενιά ςε γενιά,
(Σφμβαςθ τθσ Unesco). Στθν πρόκλθςθ αυτι οι εκπαιδευτικοί του 11ου Γυμναςίου
Λλίου και του ςυνεργαηόμενου, μζςω του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Comenius
Regio ARCA.DIA.logue, Ενιαίου Σχολείου του Corigliano d’Otranto con Melpigniano
(Εκπαιδευτικι Ρεριφζρεια τθσ Απουλίασ – Κάτω Λταλία) ςπάηοντασ τθν
«ιδρυματοποίθςθ» και ανοίγοντασ το ςχολείο ςτθν τοπικι κοινωνία ςυνεργάςτθκαν
με όμορουσ κεςμοκετθμζνουσ φορείσ τθσ Τρίτθσ θλικίασ ςτισ αντίςτοιχεσ τοπικζσ
κοινωνίεσ. Απϊτεροσ ςτόχοσ αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ ιταν μζςα από τισ διαγενεακζσ
δράςεισ που ςχεδίαςε και υλοποίθςε το πρόγραμμα να βοθκθκοφν οι μακθτζσ ζτςι
ϊςτε να βιϊςουν ενεργά το άγγιγμα του παρελκόντοσ ςτο παρόν και να αιςκανκοφν
τθ ςυνζχεια τθσ ηωισ ςτθ ςθμερινι εποχι. Οι αφθγιςεισ παραμυκιϊν από τουσ
παπποφδεσ του 2ου ΚΑΡΘ Λλίου και του Κζντρου θλικιωμζνων του Corigliano
d’Otranto ςτουσ μακθτζσ των ςχολείων κακϊσ και οι άλλεσ διαγενεακζσ δράςεισ
εντάχκθκαν ποικιλοτρόπωσ ςτθ διδακτικι διαδικαςία. Στο ςθμείο αυτό να
ςθμειϊςουμε ότι οι αφθγιςεισ των παραμυκιϊν ςυνιςτοφν μία από τισ κατθγορίεσ
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των προςχεδιαςμζνων δράςεων του προγράμματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι
παπποφδεσ, «τα ηωντανά βιβλία» ςφμφωνα με το ςυγγραφζα κ. Λ. Καλποφηο ςε
διάλεξι του ςτο 11ο Γυμνάςιο Λλίου με τισ αφθγιςεισ παραμυκιϊν και άλλεσ
διαγενεακζσ δράςεισ ειςιγαγαν τουσ μακθτζσ ςτθν προβλθματικι τθσ άυλθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και λειτοφργθςαν ωσ καταλυτικό γεγονόσ ςτθν ζναρξθ
μιασ μεταςχθματίηουςασ διεργαςίασ για όλα τα δρϊντα υποκείμενα τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ιτοι αρχικά για τουσ εκπαιδευτικοφσ που οδθγικθκαν
ςτθν ανακεϊρθςθ των πρακτικϊν τουσ κακϊσ και για τουσ μακθτζσ που οδθγικθκαν
ςτθ διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνων αντιλιψεων ςχετικά με τθν Ραράδοςθ.

2. Ρρογράμματα ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων
2.1. Κεωρθτικό πλαίςιο
Ο όροσ «βιωματικι μάκθςθ» παραπζμπει ςε ζναν εναλλακτικό τρόπο
μάκθςθσ, που κζτει τθν εμπειρία ωσ ακρογωνιαίο λίκο ςτθν εκπαίδευςθ (Dewey,
1938/1997). Στο πλαίςιο μιασ βιωματικισ μάκθςθσ οι εκπαιδευτικοί οργανϊνουν
και παρουςιάηουν εκπαιδευτικό υλικό μζςα από βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ και
ζτςι δεν χρθςιμοποιοφνται βιβλία, ι μια προκακοριςμζνθ διδακτικι φλθ, οφτε
φυςικά χρθςιμοποιοφν τθν απομνθμόνευςθ. Οι εκπαιδευτικοί οργανϊνοντασ
βιωματικζσ εμπειρίεσ φζρνουν ςε άμεςθ επαφι το μακθτι με το αντικείμενο το
οποίο χρειάηεται να γνωρίςει και τον βοθκοφν να επεξεργαςτεί αυτι τθν εμπειρία
(Τριλίβα – Αναγνωςτοποφλου, 2008).
Στθ δικι μασ περίπτωςθ το αντικείμενο μελζτθσ μασ ιταν θ άυλθ πολιτιςτικι
κλθρονομιά, δθλαδι όλεσ οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και παραγωγζσ που ζχουν
αξία να κλθρονομθκοφν και να διατθρθκοφν ςτθ μνιμθ: εκνικι ι/και τοπικι
γλϊςςα, όπωσ για παράδειγμα θ μειονοτικι γλϊςςα γκρίκο, θ οποία είναι τοπικι
διάλεκτοσ των ελλθνόφωνων χωριϊν τθσ Απουλίασ που βρίςκονται ςτθν περιοχι του
Σαλζντο, ο τρόποσ ηωισ, τα ζκιμα, οι τελετζσ, οποιαδιποτε προφορικι παράδοςθ, οι
μφκοι, τα παραμφκια, οι πεποικιςεισ, και, τζλοσ, αξίεσ όπωσ θ δθμοκρατία, θ
γνϊςθ, θ τεχνογνωςία (χειροτεχνίεσ, γεωργία, τρόφιμα ..), οι λογοτεχνικζσ και
καλλιτεχνικζσ παραγωγζσ (ταινίεσ, μουςικι ...) κ.ά. Συνεπϊσ, κεωριςαμε ότι οι
«παπποφδεσ» θ γενιά που γνωρίηει τισ ρίηεσ τθσ, τον πολιτιςμό που προθγικθκε απ’
αυτιν, μπορεί να ενςταλάξει δυναμικά το δικό τθσ βίωμα, το βίωμα του πολιτιςμοφ
που ζηθςε και να το μεταλαμπαδεφςει ςτουσ νζουσ βιωματικά. Για το λόγο αυτό και
ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ βιωματικισ προςζγγιςθσ εργάςτθκαν οι εκπαιδευτικοί του
11ου Γυμνάςιου Λλίου και οι εκπαιδευτικοί του Ενιαίου Σχολείου του Corigliano
d’Otranto con Melpigniano και ςχεδίαςαν βιωματικζσ δράςεισ, ςτθν Ελλάδα, ςε
ςυνεργαςία με το 2ο ΚΑΡΘ Λλίου και το Σφλλογο Αρκάδων Λλίου και, ςτθν Λταλία, ςε
ςυνεργαςία με το κζντρο Θλικιωμζνων του Corigliano d’Otranto. Οι δράςεισ ιταν
πολλζσ και ποικίλεσ και κάλυψαν πολλά γνωςτικά αντικείμενα, παρουςιάςτθκαν δε
ςυνολικά ςτο βιβλίο που εξζδωςε το πρόγραμμα με τίτλο «Διαγενεακζσ ςχζςεισ και
ςχολικι εκπαίδευςθ: διακεματικό ςενάριο διδαςκαλίασ ςτο πλαίςιο του
ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Comenius Regio ARCA.DIA.logue - 11o Γυμνάςιο Λλίου”.
Μία δράςθ παρουςιάςτθκε επίςθσ ςε μορφι ιςτοεξερεφνθςθσ ςτο διαδικτυακό
τόπο του προγράμματοσ, (βλζπε: http://zunal.com/webquest.php?w=289467). Στο
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πλαίςιο των δράςεων αυτϊν οι μακθτζσ διερεφνθςαν, ςυμμετείχαν διανοθτικά,
ςυναιςκθματικά
και
κοινωνικά
ςε
αυκεντικζσ
δραςτθριότθτεσ
και
ευαιςκθτοποιικθκαν ςε κζματα άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομίασ. Με τον τρόπο
αυτό και μζςα από τθν βιωματικι εκπαίδευςθ, οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ
ςυμμετείχαν ενεργθτικά ςε καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ που ςτθ ςυνζχεια τισ
αναςτοχάςτθκαν με ςτόχο τον εμπλουτιςμό των γνϊςεϊν τουσ, τθν ανάπτυξθ των
ικανοτιτων τουσ και τθ διαμόρφωςθ θκικϊν αξιϊν (Starnes, 1999). Μζςα από αυτι
τθ διαδικαςία και ςφμφωνα με τουσ Anderson, Boud και Cohen (2000) θ μάκθςθ που
προζκυψε με τον τρόπο αυτό για τουσ μακθτζσ ζχει πλζον προςωπικό νόθμα, γιατί
ςυμμετείχαν με όλεσ τισ ικανότθτζσ τουσ και τισ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ τουσ ςτισ
δράςεισ αυτζσ.
2.2. Μεκοδολογία
Κυρίαρχο ςτοιχείο ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ είναι θ αφιγθςθ των
«παπποφδων» ςτουσ μακθτζσ των ςχολείων. Μια αφιγθςθ ςχεδιαςμζνθ και
ενταγμζνθ ςε μία ευρφτερθ βιωματικι εκπαιδευτικι δράςθ. Ασ μθν ξεχνάμε ότι θ
αφιγθςθ και το παραμφκι ζχει αντίκτυπο ςτθν ψυχολογία του παιδιοφ και αποτελεί
μία εςωτερικι ανάγκθ βακειά ριηωμζνθ ςτο παιδί, (Σοφρλασ, 1961). Στθν Ελλάδα, οι
«παπποφδεσ» αφθγικθκαν παραμφκια ςε μακθτζσ Γυμναςίου, ςτθν Λταλία, ςε
κάποιεσ αφθγιςεισ ςυμμετείχαν και μακθτζσ Δθμοτικοφ. Στο ςθμείο αυτό να
ςθμειϊςουμε ότι, ςτθν Ελλάδα, ο Διμοσ Λλίου είχε ιδθ καταγράψει και ςυλλζξει
παραμφκια από τα μζλθ των ΚΑΡΘ και είχε «πιλοτικά αξιοποιιςει» τουσ παπποφδεσ
ωσ αφθγθτζσ ςε νθπιαγωγεία του Διμου. Τα παραμφκια που είχαν ςυλλεχκεί με
αυτό τον τρόπο τα είχε επεξεργαςτεί ςε ζνα μικρό καλαίςκθτο βιβλίο εκδόςεων του
Διμου Λλίου. Το πρόγραμμα Comenius Regio ARCA.DIA.logue αρχικά αξιοποίθςε τα
παραμφκια που είχε καταγράψει ο Διμοσ Λλίου. Τα μετάφραςε ςτα αγγλικά και
απζδωςε τθν αγγλικι τουσ μετάφραςθ ςε ψθφιακι μορφι, ςτθ μορφι ψθφιακϊν
βιβλίων.

Εικόνα 1.: Ψθφιακζσ αποδόςεισ ςτα αγγλικά καταγραφϊν ελλθνικϊν παραμυκιϊν
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Θ υποδράςθ αυτι περιλαμβάνει ουςιαςτικά τζςςερα παραμφκια: «α/ The
Princess and the inventive young man – θ πριγκίπιςςα και ο επινοθτικόσ νζοσ, β/ The
lazy old man – ο γερο-τεμπζλθσ, γ/ The smart daughter of the villager - θ ζξυπνθ
κόρθ του χωρικοφ, δ/ The three prices – οι τρεισ πρίγκιπεσ». Τα καταγεγραμμζνα και
μεταφραςμζνα ςτα αγγλικά ψθφιακά παραμφκια είναι ελεφκερα προςβάςιμα ςτο
διαδίκτυο ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ. Πποιοσ κζλει, μπορεί να τα βρει και να
τα
διαβάςει
ςτθ
διεφκυνςθ
Greek’s
tales
in
English
e-book:
https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/tales-for-change/.
Το λογιςμικό που χρθςιμοποιικθκε για τθν ψθφιακι διαςκευι είναι ελεφκερο
ςτο
διαδίκτυο
και
είναι
προςβάςιμο
ςτθ
διεφκυνςθ
«https://www.storyjumper.com». Το εργαλείο αυτό είναι ζνα εργαλείο δθμιουργίασ
βιβλίων και εικονογράφθςισ τουσ. Δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να φτιάξει τισ
δικζσ του ιςτορίεσ εφκολα και γριγορα χρθςιμοποιϊντασ είτε ζτοιμα πρότυπα, είτε
ξεκινϊντασ από το μθδζν. Για τθ εικονογράφθςθ τθσ ιςτορίασ μπορεί κανείσ να
χρθςιμοποιιςει ζτοιμεσ ςκθνζσ και εικόνεσ ι να ανεβάςει φωτογραφίεσ τθσ
επιλογισ του από το δικό του υπολογιςτι. Εμείσ ςτα δικά μασ ψθφιακά παραμφκια
χρθςιμοποιιςαμε και τισ δφο αυτζσ δυνατότθτεσ. Στο εργαλείο αυτό όταν
ολοκλθρωκεί θ ιςτορία τότε μπορεί κανείσ να τθν εκτυπϊςει ι να τθ ςτείλει ςε
φίλουσ ςτο θλεκτρονικό τουσ ταχυδρομείο ι να αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο. Εμείσ
προτιμιςαμε να τισ αναρτιςουμε ςτο διαδίκτυο, ςτον επίςθμο ιςτότοπο του ζργου.
Θ ανωτζρω υποδράςθ, ουςιαςτικά, είναι κα λζγαμε μία παράπλευρθ δράςθ του
προγράμματοσ με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ του ιδθ υπάρχοντοσ υλικοφ που μασ είχε
παραδοκεί από το Διμο Λλίου για αξιοποίθςθ. Στο πρόγραμμα μασ οι «παπποφδεσ»
είχαν ςυνεχι ενεργι δράςθ αφοφ προςκλικθκαν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και
δραςτθριοποιικθκαν ςε διαγενεακά εργαςτιρια:
1. Εργαςτιρι 1, «Ραραμφκια για αλλαγζσ»: οι παπποφδεσ διθγικθκαν παραμφκια
ςτουσ μακθτζσ. Στθν Ελλάδα, διθγικθκαν ζνα γνωςτό λαϊκό παραμφκι: «θ κυρά-Καλι
και οι δϊδεκα μινεσ» και μια ιςτορία: «το μζλι τθσ ςυγνϊμθσ» και ςτθν Λταλία οι
παπποφδεσ διθγικθκαν δφο γρεκάνικα παραμφκια: «Franco st’anguria – O Φράγκο
ςτα αγγοφρια» και «Lo sciakuddhi – το ξωτικό».

Εικόνα 2. Οι «παπποφδεσ» αφθγοφνται παραμφκια ςτουσ μακθτζσ του 11ου
Γυμναςίου Λλίου & του IC di Corigliano d’Otrnato con Melpigniano
Σε κάκε αφιγθςθ ςυμμετείχε ζνα τμιμα του ςχολείου κάκε φορά, ανάλογα με
τισ επιλογζσ των εκπαιδευτικϊν. Στθν Ελλάδα όλεσ οι δράςεισ ζγιναν ςε μακθτζσ
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Γυμναςίου, ενϊ ςτθν Λταλία επειδι το ςχολείο ιταν Ενιαίο, δθλ. είχε ταυτόχρονα ςε
κοινι διεφκυνςθ Νθπιαγωγείο, Δθμοτικό και Γυμνάςιο, οι δράςεισ με τα παραμφκια
ζγιναν ςτο Δθμοτικό.
2. Εργαςτιρι 2, «Ζνασ παπποφσ για φίλοσ»: ςτθ δράςθ αυτι οι «παπποφδεσ» μίλθςαν
για τα επαγγζλματα και τον τρόπο ηωισ του παρελκόντοσ. Θ δράςθ αυτι
πραγματοποιικθκε τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν Λταλία. Στθν Λταλία θ δράςθ
πραγματοποιικθκε το 2ο ζτοσ και εςτίαςε μόνο ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα. Στθν Ελλάδα
θ δράςθ ιταν διετισ, ςτο δεφτερο ζτοσ οι παπποφδεσ αναφζρκθκαν ςτα επαγγζλματα
και τον τρόπο ηωισ του παρελκόντοσ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μάλιςτα θ δράςθ είχε
βιωματικό χαρακτιρα. Για παράδειγμα, οι «γιαγιάδεσ» ζδειξαν ςε μακιτριεσ βελονιζσ
και οι μακιτριεσ κζντθςαν μπομπονιζρεσ που τισ προςζφεραν ωσ δϊρο ςτο κεατρικό
δρϊμενο του «Ραραδοςιακοφ Γάμου», επίςθσ οι μακθτζσ και οι «παπποφδεσ»
ςυνεργάςτθκαν και παρουςίαςαν παραδοςιακζσ ςυνταγζσ από τθν Αρκαδία και τθν
Απουλία, (οι μακθτζσ αναηιτθςαν διαδικτυκά τισ ςυνταγζσ και οι γιαγιάδεσ τισ
προετοίμαςαν και όλοι μαηί τισ γεφτθκαν ςτο πλαίςιο ενόσ παραδοςιακοφ γλεντιοφ).
Στθν Ελλάδα κατά το πρϊτο ζτοσ το εργαςτιρι ξεκίνθςε με τθ δράςθ «Ζνα πρωινό με
τον παπποφ και τθ γιαγιά», δράςθ που ζφερε τισ δφο γενιζσ ςε μια πρϊτθ
εκπαιδευτικά ςχεδιαςμζνθ επαφι και ςτθ ςυνζχεια ακολοφκθςαν ςταδιακά και άλλεσ
δράςεισ.
3. Εργαςτιρι 3: «Ivo isiume” (= Εγϊ Κινοφμαι). Το ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο ςτιριξε ο
Διμοσ του Corigliano d’Otranto και ζλαβε χϊρα ςτα ςτάδιο τθσ πόλθσ. Στθν Λταλία,
δράςεισ που ςυνδζονται με τθ φυςικι αγωγι ζγιναν και από τθν κακθγιτρια Φυςικισ
Αγωγισ κ. Β. Μανϊλα ςτο κάςτρο του Corigliano d’Otranto.

Εικόνα 3: «Ivo isiume” (= Εγϊ Κινοφμαι)
2.3. Ραραμφκια για αλλαγι
Στο ςθμείο αυτό κα αναφερκοφμε πιο αναλυτικά ςτισ δράςεισ του πρϊτου
εργαςτθρίου με κζμα τα παραμφκια. Αρχικά κα μιλιςουμε για τισ δράςεισ ςτθν
Ελλάδα:
1. Θ δράςθ «παραμφκια για αλλαγι» προετοιμάςτθκε αρχικά με ζνα βιωματικό
ενδοςχολικό ςεμινάριο, το οποίο ζλαβε χϊρα και ςτα δφο ςχολεία που ςυμμετείχαν
ςτο πρόγραμμα ςτισ 10/09/2014 & ςτισ 10/12/2014. Το ςεμινάριο είχε κζμα: «Α
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Fairytale: an alternative approach to teaching – Tο παραμφκι μία εναλλακτικι
διδακτικι μζκοδοσ» με ειςθγιτριεσ τισ κκ. Μπεφάκθ Ραναγιϊτα και Κουρουτςίδου
Σοφία, οι οποίεσ είχαν λάβει αριςτείο εκπαίδευςθσ για τθ δράςθ τουσ με κζμα τα
παραμφκια. Στο ςεμινάριο οι εκπαιδευτικοί με βάςθ τθ κεωρία του Prop και με τθν
κακοδιγθςθ των επιμορφωτϊν ζφτιαξαν το δικό τουσ παραμφκι, ςυνειδθτοποιϊντασ
με τον τρόπο αυτό τθ δομι ενόσ παραμυκιοφ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ βρίςκει
κανείσ
ςτθ
δ/νςθ:
https://comeniusarcadia.wordpress.com/2014/09/13/apresentation-about-morphology-of-the-tale/
2. Στθ ςυνζχεια, ςε ζνα επόμενο επίπεδο δράςεων ακολοφκθςαν οι αφθγιςεισ των
«παπποφδων» οι οποίεσ εντάχκθκαν ςτο πλαίςιο τριϊν διδακτικϊν ςεναρίων: α. το
πρϊτο ςενάριο: «Κόκκινθ κλωςτι δεμζνθ…» είχε ωσ υπεφκυνεσ κακθγιτριεσ τισ κκ.
Καρακόιδα Ρελαγία (ΡΕ02) και Ραναγιωτοποφλου Αλεξάνδρα (ΡΕ01), β. το δεφτερο:
«Πταν θ γιαγιά μασ διθγείται ζνα παραμφκι …» είχε ωσ υπεφκυνεσ κακθγιτριεσ τισ κκ.
Μθτροςφλθ Ευγενία (ΡΕ15) και Συγγενιϊτθ Ευαγγελία (ΡΕ02) και γ. το τρίτο
«Ραντρεφοντασ τθν τεχνολογία με τθν Ραράδοςθ» είχε ωσ υπεφκυνεσ κακθγιτριεσ τισ
κκ. Μιτςιου Γεωργία (ΡΕ01) και Ραναγιωτοποφλου Αλεξάνδρα (ΡΕ01). Και τα τρία
διδακτικά ςενάρια ζχουν παρουςιαςτεί αναλυτικά ςτο βιβλίο «Διαγενεακζσ ςχζςεισ
και ςχολικι εκπαίδευςθ: διακεματικό ςενάριο διδαςκαλίασ ςτο πλαίςιο του
ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Comenius Regio ARCA.DIA.logue- 11o Γυμνάςιο Λλίου”. Με
τον
τρόπο
αυτό
τα
ςενάρια
είναι
προςβάςιμα
ςτθ
δ/νςθ:
https://comeniusarcadia.wordpress.com/2015/09/05/relations-between-generationsand-school-a-book-published-by-the-a-athens-di-d-e/
3. Μετά τισ αφθγιςεισ των «παπποφδων» δθμιουργικθκε κι ζνα διαδικτυακό ςενάριο
για τθ Γαλλικι Γλϊςςα, βαςιςμζνο ςτισ ΤΡΕ, ςε μορφι ιςτοεξερεφνθςθσ.

Εικόνα 4. Διδακτικό ςενάριο ςτθ Γαλλικι Γλϊςςα
Το ςενάριο αυτό βαςίηεται ςτθν αφιγθςθ του λαϊκοφ παραμυκιοφ «Θ κυρά
Καλι και οι δϊδεκα μινεσ» και είναι διακζςιμο ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ
ςτθ διεφκυνςθ: http://zunal.com/webquest.php?w=289467, και είναι προςβάςιμο
ςτο εκπαιδευτικό κοινό.
4. Τζλοσ, κα αναφερκοφμε ςε μία παράπλευρθ ςυνεργαςία που γζννθςε μία αξιόλογθ
δράςθ. Το 4ο ΓΕΛ Λλίου βαςίςτθκε ςτο παραμφκι «Θ κυρά Καλι και οι δϊδεκα μινεσ»
και δθμιοφργθςε μία κεατρικι παράςταςθ ςκιϊν.
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Εικόνα 5. Κζατρο ςκιϊν: Θ κυρά Καλι και οι δϊδεκα μινεσ
Ολόκλθρθ τθν παράςταςθ μπορεί να τθ δει κανείσ αναρτθμζνθ ςτον ιςτότοπο
του προγράμματοσ ςτθ δ/νςθ:
https://comeniusarcadia.wordpress.com/2014/04/29/shadow-theater-by-4thsenior-high-school-of-ilion/
Στθν Λταλία οι δράςεισ ιταν οι εξισ:
1. Αρχικά, δθμοςιεφκθκαν ςτα ιταλικά και ςε μορφι διαδικτυακοφ βιβλίου με τθ
χριςθ του ελεφκερου λογιςμικοφ flipsnack δφο παραμφκια: α/ το παραμφκι «Vero
verissimo» του Hans Christian Andersen και β/ το παραμφκι «le fate» του Carlo
Collodi. Τα παραμφκια είναι αναρτθμζνα ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ και είναι
ελεφκερα διακζςιμα και προςβάςιμα από του εκπαιδευτικοφσ ςτισ εξισ δ/νςεισ:
http://www.flipsnack.com/Dimac/vero-verissimo.html,
http://files.flipsnack.com/iframe/embed.html?hash=fdh5gm9m&wmode=window&bg
color=EEEEEE&t=1410653212.
2. Οι αφθγιςεισ των παπποφδων των δφο γρεκάνικων παραμυκιϊν, οδιγθςαν ςε δφο
κινθματογραφικζσ διαςκευζσ των παραμυκιϊν.
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Εικόνα 6. Τα γρεκάνικα παραμφκια
Τα βίντεο είναι αναρτθμζνα ςτον ιςτότοπο του Σχολείου και βρίςκονται
αναρτθμζνα ςτθ διεφκυνςθ:https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/talesfor-change/ Σθμαντικό είναι ότι οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τθ μειονοτικι γλϊςςα
γκρίκο για να αποδϊςουν τα παραμφκια, ακριβϊσ όπωσ τουσ τα αφθγικθκαν οι
«παπποφδεσ».

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα
Μζςα από τισ πολυςχιδείσ διαγενεακζσ δράςεισ του προγράμματοσ, τισ
αφθγιςεισ των «παπποφδων» και τισ αξιολογιςεισ που ςυνόδευαν τθν κάκε δράςθ
επιβεβαιϊκθκε το ότι οι αφθγιςεισ είναι πολιτιςμικά εργαλεία με τα οποία
οργανϊνουμε και μακαίνουμε μζςα από τθν εμπειρία (Engestrom, Meittinen &
Punamaki, 1999) γεγονόσ που αποτελοφςε απϊτερο ςτόχο του προγράμματοσ.
Ουςιαςτικά ειςάγαμε τθν αφιγθςθ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και με τον τρόπο
αυτό βοθκιςαμε τουσ μακθτζσ αφ’ ενόσ να αναρωτθκοφν για τισ αξίεσ που
«κλθρονόμθςαν» από το κοινωνικό τουσ πλαίςιο και αφ’ ετζρου να
νοθματοδοτιςουν τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ.
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Γυμνάςιο Γζργερθσ – Διμοσ οφβα: Ζνα πετυχθμζνο
παράδειγμα ςφνδεςθσ ςχολείου και κοινωνίασ με ςτόχο τθν
παιδεία και τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ
Μανωλιοφδθσ Μιχ. τζλιοσ
Γεωλόγοσ - Εκπαιδευτικόσ, Εςπερινό Γυμνάςιο Θρακλείου
manolstel@gmail.com

Περίλθψθ
Τθν πενταετία 1995 – 2000 ςτθν περιοχι του πρϊθν Διμου οφβα (οικιςμοί Γζργερθσ,
Νιβρφτου και Ραναςοφ), θ οποία βρίςκεται ςτισ Νοτιοανατολικζσ παρυφζσ του
Ψθλορείτθ, ςε επαφι με τθν βόρεια πλευρά τθσ Μεςαράσ, επιχειρικθκε μια ςυνολικι
εκπαιδευτικι και αναπτυξιακι παρζμβαςθ του Γυμναςίου Γζργερθσ, ςε ςυνεργαςία
με τον πρϊθν Διμο οφβα. Διαμορφϊκθκε ο ςχεδιαςμόσ και υλοποιικθκαν ςειρά
δράςεων που άλλαξαν, ςε λιγότερο από μια πενταετία, τα οικονομικά αλλά και
πολιτιςμικά δεδομζνα τθσ περιοχισ. Οι δράςεισ που υλοποιικθκαν ιταν: Μδρυςθ
Μουςείου Φυςικισ Λςτορίασ ςτο Γυμνάςιο, παρουςίαςθ πιλοτικισ δράςθσ «Μδρυςθ
Μουςείου Τοπικισ Φυςικισ Λςτορίασ», πολυεταιρικι ςφμπραξθ Γυμναςίου Γζργερθσ,
2ου Γυμναςίου Κιςςάμου, Λυκείου Σορωνισ όδου για το πρόγραμμα «Σφνδεςθ
Φυςικοφ και Ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ για τθν ανάπτυξθ», δθμιουργία κιπου
ενδθμικϊν και ςθμαντικϊν φυτϊν ςτο Γυμνάςιο Γζργερθσ, περίφραξθ μζρουσ του
δάςουσ ςτο οφβα και του χϊρου που βρίςκεται το Ανζγνωρο, δθμιουργία Κζντρου
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ.
Λζξεισ-κλειδιά: Γζργερθ, Διμοσ οφβα, πολυεταιρικι ςφμπραξθ, Ρεριβαλλοντικι
εκπαίδευςθ, μουςείο φυςικισ ιςτορίασ.

1. Ειςαγωγι – Ρροβλθματικι
Θ ςφνδεςθ ςχολείου και κοινωνίασ είναι αναγκαία για το ςχολείο που ανοίγεται
ςτθν κοινωνία, αλλά και τθν ίδια τθν κοινωνία που αντλεί από το ςχολείο τθ γνϊςθ
για τθν εξζλιξθ τθσ. Το πετυχθμζνο παράδειγμα που περιγράφεται ςτθν παροφςα
ανακοίνωςθ ςκοπό ζχει να κοινοποιιςει αυτι τθν εμπειρία ςτθν εκπαιδευτικι
κοινότθτα. Τα ερωτιματα που τζκθκαν αφοροφςαν:
1. Θ εμπλοκι των μακθτϊν/τριϊν ςε προγράμματα περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ κα βοθκοφςε τθ μακθςιακι διεργαςία ι κα τθ δυςκόλευε, λόγω
ανάλωςθσ του χρόνου ςε δράςεισ παράλλθλεσ του ςχολείου;
2. Ρϊσ κα βριςκόταν θ τεχνογνωςία για εξειδικευμζνεσ δράςεισ όπωσ θ Μδρυςθ
Μουςείου Τοπικισ Φυςικισ Λςτορίασ κ.λπ;
3. Ρϊσ κα υπιρχε διάχυςθ των αποτελεςμάτων ςτθν τοπικι κοινωνία;
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2. Κυρίωσ Μζροσ
2.1. Τα γεγονότα
2.1.1. Κδρυςθ Μουςείου Σοπικισ Φυςικισ Ιςτορίασ
Το Μουςείο Φυςικισ Λςτορίασ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ οργάνωνε εκκζςεισ
(1995) ςτα Νεϊρια, τον Κοφλε κλπ, παρουςιάηοντασ τα είδθ τθσ πανίδασ και τθσ
χλωρίδασ τθσ Κριτθσ, με ςτόχο τθν Μδρυςθ ενόσ κεντρικοφ Μουςείου Φυςικισ
Λςτορίασ και κάποιων περιφερειακϊν. Υπιρχε ςχετικό αίτθμα του Ρανεπιςτθμίου για
ςτζγαςθ ςτθν παλιά Θλεκτρικι. Αποτζλεςμα κάποιεσ περιοχζσ να εκδθλϊςουν
ενδιαφζρον για να ςτεγάςουν τα τοπικά Μουςεία. (εφθμερίδα «Θ Αλλαγι» 5-11996).

Ο Διευκυντισ του Γυμναςίου Κϊςτασ Καλογιαννάκθσ πρότεινε ςτο ςφλλογο
κακθγθτϊν του Γυμναςίου Γζργερθσ να δθμιουργθκεί Μουςείο Φυςικισ Λςτορίασ ςτο
Γυμνάςιο. Στόχοσ του Μουςείου κα ιταν «θ ανάδειξθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ
τθσ περιοχισ των νοτιοανατολικϊν παρυφϊν του Ψθλορείτθ, του κάμπου τθσ
Μεςαράσ, των δυτικϊν Αςτερουςίων και θ εκπαίδευςθ των κατοίκων».
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Ζγινε ςχεδιαςμόσ (από τον επιςτθμονικά υπεφκυνο Στζλιο Μανωλιοφδθ, που
εγκρίκθκε από το ςφλλογο διδαςκόντων) και ακολοφκθςε εκελοντικι ςυγκρότθςθ των
ομάδων των παιδιϊν, επιμεριςμόσ των αντικειμζνων δθλαδι πετρϊματα
(Μουντράκθσ, 1985), απολικϊματα, (Χριςτοδοφλου, 1963), πανίδα (Σφικασ 1989),
χλωρίδα κ.λπ. και χρονικόσ προγραμματιςμόσ.
Ανά μινα γινόταν ανατροφοδότθςθ ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ. Υπιρξε
ςθμαντικό ενδιαφζρον από όλεσ τισ ομάδεσ των παιδιϊν και βελτίωςθ τθσ ατομικισ
τουσ επίδοςθσ. Μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ ανζπτυξαν δραςτθριότθτεσ και
ζμακαν αρκετά πράγματα.

Τον Λοφνιο (1997) παρουςιάςκθκε ολοκλθρωμζνθ θ αίκουςα γεωλογίασ (Λζκκασ,
1999) ςτθν εκδιλωςθ που ανζλαβαν να υποςτθρίξουν εκελοντικά οι γυναίκεσ τθσ
Γζργερθσ, ετοιμάηοντασ εξαιρετικά τοπικά εδζςματα. Υπιρξε μεγάλθ ςυμμετοχι των
κατοίκων που αγκάλιαςαν τθν προςπάκεια («το Μουςείο μασ» ζλεγαν), και πολλϊν
επιςκεπτϊν.
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Ακολοφκθςαν αρκετζσ δράςεισ:
1. Ραρουςίαςθ πιλοτικισ δράςθσ ςτα πλαίςια του ΕΡΕΑΕΚ Λ «Μδρυςθ Μουςείου
Τοπικισ Φυςικισ Λςτορίασ».
2. Ρολυεταιρικι ςφμπραξθ: Γυμναςίου Γζργερθσ, 2ου Γυμναςίου Κίςςαμου και
Λυκείου Σορωνισ όδου για το πρόγραμμα. «Σφνδεςθ φυςικοφ και
ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ για τθν ανάπτυξθ » 1998- 1999.
3. Δθμιουργία κιπου ενδθμικϊν και ςθμαντικϊν φυτϊν ςτο Γυμνάςιο Γζργερθσ.
4. Ρερίφραξθ του χϊρου που βρίςκεται το Ανζγνωρο (Γυμνάςιο Γζργερθσ –
Διμοσ οφβα- Δ/νςθ Δαςϊν Θρακλείου).
5. Ρερίφραξθ μζρουσ του δάςουσ του οφβα ςτα πλαίςια του προγράμματοσ
LIFE.
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2.1.2. Παρουςίαςθ πιλοτικισ δράςθσ ςτα πλαίςια του ΕΠΕΑΕΚ Ι «Κδρυςθ
Μουςείου Σοπικισ Φυςικισ Ιςτορίασ»
Θ ιδζα ιταν να παρουςιαςκεί θ εμπειρία και θ γνϊςθ που προζκυψε ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ. Το πρόγραμμα ιταν δομθμζνο με τζτοιο τρόπο, ϊςτε
θ παρουςίαςθ αίκουςασ να εναλλάςςεται με τισ επιςκζψεισ πεδίου. Ραρά τισ πολλζσ
ϊρεσ που είχαν προβλεφκεί, πρωί και απόγευμα, το ενδιαφζρον διατθρικθκε ωσ το
τζλοσ και θ προβλθματικι που αναπτφχκθκε ιταν ευεργετικι για όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ. Ακολοφκθςε «ηωντανι» αξιολόγθςθ (Ηαβλανόσ 2003) και ενεργθτικόσ
διάλογοσ που ζδειξαν πωσ το δεκαιμερο αυτό ιταν πολφ κετικό. Ζνα ςτοιχείο
αξιολόγθςθσ είναι το γεγονόσ πωσ 15 από τουσ 19 ςυναδζλφουσ / -ςεσ που
ςυμμετείχαν υλοποίθςαν ουςιαςτικά προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, τα
επόμενα χρόνια, με καταλυτικζσ ςυνζπειεσ για τισ περιοχζσ τουσ.

2.1.3. Πολυεταιρικι ςφμπραξθ: Γυμναςίου Γζργερθσ, 2ου Γυμναςίου
Κίςςαμου και Λυκείου ορωνισ Ρόδου για το πρόγραμμα «φνδεςθ
φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ για τθν ανάπτυξθ» 19981999.
Στόχοσ του προγράμματοσ: θ καταγραφι των φυςικϊν και πολιτιςμικϊν
πόρων για βιϊςιμθ ανάπτυξθ των περιοχϊν (οφβα, Κίςςαμου και Σορωνισ).
Τελικό παραδοτζο: CD-ROM.
Στο ςχζδιο εργαςίασ από το Γυμνάςιο Γζργερθσ ςυμμετείχαν τρεισ κακθγθτζσ
και μια κακθγιτρια, δεκαπζντε μακθτζσ και δεκαπζντε μακιτριεσ τθσ Δευτζρασ και
τθσ Τρίτθσ τάξθσ του ςχολείου.
Ζγιναν πολλζσ επιςκζψεισ ςε ςθμεία του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ
περιβάλλοντοσ και ςτισ τρεισ περιοχζσ, τθν πρϊτθ χρονιά, ςε εφαρμογι του
αναλυτικοφ ςχεδιαςμοφ.
Εξωτερικοί ςυνεργάτεσ ιταν το ΛΤΕ (τμιμα Υπολογιςτικϊν Μακθματικϊν), θ
Διεφκυνςθ Δαςϊν Θρακλείου, το ΓΕΩΤΕΕ/ παράρτθμα Κριτθσ, ο Διμοσ οφβα και οι
ςφλλογοι γονζων και κθδεμόνων των ςχολείων.
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Στόχοσ του προγράμματοσ θ καταγραφι των φυςικϊν και πολιτιςμικϊν πόρων
με ςτόχο τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ των περιοχϊν (οφβα, Κίςςαμου και Σορωνισ) και θ
αποτφπωςθ τουσ ςτο τελικό παραδοτζο, που είχε προβλεφκεί να είναι CD-ROM.
Ο Διμοσ οφβα ςυμπλιρωςε τον προχπολογιςμό όπωσ και οι ςφλλογοι γονζων
Κίςςαμου και Σορωνισ όδου.
Θ μζκοδοσ τθσ εφαρμογισ ςχεδίου εργαςίασ (project) ιταν γνωςτι
(Γεωργόπουλοσ & Τςαλίκθ, 1998) από τθ δθμιουργία του μουςείου, αλλά το πεδίο
ιταν ευρφτερο και τα τρία ςχολεία ζπρεπε να βρουν κοινό βθματιςμό. Διαμορφϊκθκε
διετισ αναλυτικόσ ςχεδιαςμόσ, με ανά τρίμθνο παραδοτζα και πλθρωμζσ. Οι
ςυνάδελφοι από τα άλλα ςχολεία επζδειξαν επαγγελματιςμό και ιταν ςυνεπείσ.

Στα δφο χρόνια που διιρκεςε το πρόγραμμα οι μακθτζσ, οι κακθγθτζσ, ειδικοί
επιςτιμονεσ δαςολόγοι, βιολόγοι, γεωπόνοι περιδιάβθκαν τισ τρεισ περιοχζσ,
βρζκθκαν νζα είδθ ςτθν περιοχι (φυτϊν π.χ. Κρθτικό Κεφαλάνκθρα ςτο οφβα,
Ανζγνωρο κ.λπ.).
Γενικά εκτιμικθκε θ όλθ προςπάκεια, ωσ προςπάκεια ολόκλθρθσ τθσ κοινωνίασ
για καταγραφι, περιγραφι και τελικά αξιοποίθςθ των ςτοιχείων εκείνων του φυςικοφ
αλλά και του ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ, που μποροφν να χτίςουν μια ιπιασ
μορφισ ανάπτυξθ, δεν κα επιβαρφνει ςθμαντικά το περιβάλλον και παράλλθλα κα
οδθγεί ςτθ διατιρθςθ των ςτοιχείων εκείνων που κινδυνεφουν.
Ράντωσ όλα αυτά οδιγθςαν ςε αφφπνιςθ ολόκλθρθ τθν τοπικι κοινωνία που
ςτθριγμζνθ ςτισ δικζσ τθσ δυνάμεισ, προςπακεί να χτίςει τθ δικιά τθσ πορεία ςτο
παγκόςμιο πλζον χωριό. Ενδεικτικά υπιρξαν πρωτοβουλίεσ:
1. Από γυναίκεσ (που ςτιριηαν τισ εκδθλϊςεισ του ςχολείου) οι οποίεσ με τθν
ςτιριξθ του Διμου οφβα (με κοινωνικι λειτουργό), ςυγκρότθςαν το
ςυνεταιριςμό «ΛΔΑΛΑ ΓΘ» που παράγει παραδοςιακά προϊόντα.
2. Ο παπά Σταφροσ Ξθμεράκθσ επεξζτεινε το Μελιςςοτροφικό ςυνεταιριςμό και
παράγουν ξυνόχοντρο με πολφ καλι υποδοχι από τισ αγορζσ.
3. Ο φοφρνοσ τθσ περιοχισ ζγινε παραδοςιακόσ και παράγει πλζον προϊόντα με
βάςθ τθν παράδοςθ.
4. Δθμιουργικθκαν ιδιωτικζσ μονάδεσ για παραγωγι και διάκεςθ παραδοςιακϊν
προϊόντων ακόμα και ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ.
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5. Ο ςφλλογοσ Γεργιανϊν Θρακλείου εξζδωςε θμερολόγιο για το 1998 με κζμα το
μουςείο Φυςικισ Λςτορίασ, τθν πανίδα και τθν χλωρίδα τθσ περιοχισ και ςτόχο
εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό.
2.1.4. Δθμιουργία κιπου ενδθμικϊν και ςθμαντικϊν φυτϊν:
Σε χϊρο 2.000 τετραγωνικϊν μζτρων ςχεδιάςτθκε, με τθ ςυνεργαςία τθσ
Διεφκυνςθσ Δαςϊν Θρακλείου, κιποσ ενδθμικϊν και ςθμαντικϊν φυτϊν τθσ Κριτθσ.
Διαμορφϊκθκαν οι διάδρομοι παρατιρθςθσ και περιπάτου από τθν Διεφκυνςθ
Δαςϊν Θρακλείου. Επιλζχκθκαν τα είδθ προσ φφτευςθ, είτε από το φυτϊριο τθσ
Διεφκυνςθσ Δαςϊν Θρακλείου, είτε αυτοφυι και φυτεφτθκαν από τισ ομάδεσ των
μακθτϊν.

2.1.5. Περίφραξθ του χϊρου που βρίςκεται το Ανζγνωρο
Με ςυνεργαςία του Γυμναςίου Γζργερθσ του Διμου οφβα (ανζλαβε τα
εργατικά) και τθσ Διεφκυνςθσ Δαςϊν Θρακλείου (ζςτειλε τα υλικά τθσ περίφραξθσ)
περιφράχκθκε ο χϊροσ του ςθμαντικοφ και ενδθμικοφ Ανζγνωρου (Zelkova
ambelicea) ςτθν περιοχι του όρουσ Διπλόρι, ςτισ ΒΑ παρυφζσ του Δάςουσ του οφβα
2.1.6. Περίφραξθ μζρουσ του δάςουσ του Ροφβα ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ LIFE.
Στο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE, o AKOMM υπζβαλε πρόταςθ για τθν
προςταςία του δάςουσ του οφβα. Θ διαπίςτωςθ πωσ, λόγω υπερβόςκθςθσ, δεν
υπάρχει φυςικι αναγζννθςθ του δάςουσ, οδιγθςε ςτθν άμεςθ ανάγκθ για περίφραξθ
και προςταςία τμιματοσ του δάςουσ για να εξακολουκιςει να υπάρχει. Στισ
αξιολογιςεισ που ακολοφκθςαν, οι εκπρόςωποι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που ιλκαν
εντυπωςιάςκθκαν από τθ ςυμβολι του ςχολείου ςτθν προςπάκεια τθσ περιοχισ για
βιϊςιμθ ανάπτυξθ.
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2.1.7. Δθμιουργία Κζντρου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Ροφβα
Θ πρόταςθ για τθ δθμιουργία Κζντρου περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ που κα
μετζφερε αυτι ακριβϊσ τθν εμπειρία ςφνδεςθσ ςχολείου και κοινωνίασ ςτθν
εκπαιδευτικι κοινότθτα, είχε αίςιο τζλοσ. Σχεδιάςτθκε και ολοκλθρϊκθκε εντόσ του
χϊρου, ςχολικό ςυγκρότθμα για να ςτεγάςει το Γυμνάςιο ϊςτε να αποδεςμευτοφν οι
χϊροι για να τθ λειτουργία του ΚΡΕ.
Το Κ.Ρ.Ε. οφβα λειτοφργθςε για λίγα χρόνια οπότε ςυγχωνεφτθκε με το ΚΡΕ
Αρχανϊν και Γουβϊν.
Θ γνϊςθ από τθν επί δζκα πζντε χρόνια αρμονικισ ςχζςθσ του ςχολείου με τθν
κοινωνία κα ζπρεπε να αξιολογθκεί και μεταλαμπαδευτεί.

3.

Συηιτθςθ - Συμπεράςματα

Θ ίδρυςθ του Μουςείου Φυςικισ Λςτορίασ, θ καταγραφι των φυςικϊν και
πολιτιςτικϊν πόρων από μακθτζσ και κακθγθτζσ του Γυμναςίου Γζργερθσ, ςτα
πλαίςια των ςχεδίων δράςθσ που αναφζρκθκαν, οδιγθςαν τθν τοπικι κοινωνία ςτο
να αξιολογιςει (Ηαβλανόσ 2003)καλφτερα τα πλεονεκτιματα του πολιτιςμικοφ αλλά
και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και να αναπτφξει δραςτθριότθτεσ που οδθγοφν, ιδθ,
ςτθ βιϊςιμθ τοπικι ανάπτυξθ. Ραράλλθλα θ εκπαίδευςθ για τουσ μακθτζσ γίνεται
πιο ενδιαφζρουςα και βακφτερθ ωσ βιωματικι διαδικαςία, ζχει ολιςτικι προςζγγιςθ
και δθμιουργεί εςωτερικά κίνθτρα για τουσ ίδιουσ.
Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα από τθν εκπαιδευτικι μασ Λςτορία. Ο
παιδαγωγόσ Αλζξανδροσ Δελμοφηοσ και ο Διμαρχοσ Βόλου Δθμ. Σαράτςθσ πριν
πολλά χρόνια άνοιξαν το δρόμο για αλλαγι τθσ ελλθνικισ παιδαγωγικισ ςκζψθσ και
πράξθσ («ςχολείο ςτθ φφςθ και τθ ηωι»).
Θ εκπαίδευςθ μπορεί να διαμορφϊςει τθν παιδεία, μζςα από τθν ςυνεργαςία
των ςχολικϊν μονάδων με τουσ φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τουσ
επιςτθμονικοφσ φορείσ.
Υπιρξαν αποτελζςματα τα οποία φάνθκαν από τθν αρχι. Χαρακτθριςτικό και
ςυγκρίςιμο ςτοιχείο είναι πωσ ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ του Λοφνθ 1996 (ςτο μάκθμα
τθσ Γεωγραφίασ) οι μακθτζσ τθσ πρϊτθσ τάξθσ του Γυμναςίου Γζργερθσ ςε ερϊτθςθ
για το τι είναι απολίκωμα απάντθςε το 100 %, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτο
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Γυμνάςιο Αρχανϊν (που κεωροφνταν υψθλότερου μακθςιακοφ επιπζδου) δεν
ξεπζραςε το 70 %..
Στο Λφκειο τθσ Αγίασ Βαρβάρασ διαπιςτϊκθκε, τα επόμενα χρόνια, διαφορά των
μακθτϊν/ μακθτριϊν που προερχόταν από το Γυμνάςιο Γζργερθσ ςε ςχζςθ με άλλα
Γυμνάςια. Δθλαδι οι μακθτζσ απόφοιτοι του Γυμναςίου Γζργερθσ πιγαιναν ςτο
Λφκειο με «ενδιαφζρον για μάκθςθ», «ζτοιμοι για ςυλλογικι δουλειά», «φρόντιηαν
τθν κακαριότθτα τθσ τάξθσ τουσ», «ςυνεργαηόταν με τουσ ςυμμακθτζσ και τουσ
κακθγθτζσ», «αναλάμβαναν με ευκφνθ ό,τι ζκαναν», «λειτουργοφςαν υπεφκυνα»
κ.λπ.
Αν ςυνοψίςουμε
1. Θ μακθςιακι διαδικαςία ζγινε πιο ενδιαφζρουςα για όλουσ τουσ μακθτζσ,
αφοφ αςχολικθκαν με το άμεςο περιβάλλον τουσ.
2. Θ ςυλλογικότθτα ηθτοφμενο ςτθν Ελλθνικι πραγματικότθτα δοκιμάςτθκε και
ςτο τζλοσ τα αποτελζςματα ιταν κετικά. Οι περιςςότεροι μακθτζσ
κατζγραψαν, ωσ ζνα από τα αποτελζςματα τθσ ςυμμετοχισ τουσ, το ότι
ζμακαν να ςυνεργάηονται.
3. Θ φλθ αρκετϊν μακθμάτων ςυνδζκθκε με τα ςχζδια εργαςίασ. Θ Βιολογία, θ
Γεωγραφία, θ Τοπικι Λςτορία, τα Κρθςκευτικά, θ Ρλθροφορικι κ.λπ. είχαν
πτυχζσ που ςυναντοφςαν τμιματα των ςχεδίων εργαςίασ (Διακεματικι
προςζγγιςθ).
4. Το ςχολείο αναγνωρίςτθκε (απζκτθςε κφροσ) ςτθν τοπικι κοινωνία.
5. Θ βιϊςιμθ τοπικι ανάπτυξθ περνά μζςα από τθν αξιοποίθςθ των
πλεονεκτθμάτων του φυςικοφ και πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ.
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Περίλθψθ
Στόχοσ τθσ παρουςίαςθσ είναι να διερευνθκοφν παρεμβάςεισ και μονιμότερεσ δομζσ
που ζχουν εφαρμοςτεί για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ υποεκπαίδευςθσ και τθσ μακθτικισ
διαρροισ ςε διάφορεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Αρχικά αναλφεται θ εμπειρία του
Ρειραματικοφ Λυκείου του Saint-Nazaire, που ιδρφκθκε το 1982 με ςτόχο τθν
πρόλθψθ τθσ μακθτικισ διαρροισ και λειτουργεί μζχρι ςιμερα, ακολουκϊντασ
εναλλακτικά πρότυπα μακθςιακϊν καταςτάςεων με αυτοδιαχειριςτικι λογικι. Στθ
ςυνζχεια γίνεται αναφορά ςτθν παιδαγωγικι παρζμβαςθ με χριςθ τθσ παιδαγωγικισ
Freinet ςτο ςχολικό ςυγκρότθμα Concorde ςτθν πόλθ τθσ Λίλλθσ (2001-2006) με
πρωτοβουλία τθσ περιφερειακισ ςχολικισ επικεϊρθςθσ. Τζλοσ εξετάηεται θ
λειτουργία των μικρολυκείων (microlycées) από το 2000 μζχρι ςιμερα ςτο γαλλικό
εκπαιδευτικό πλαίςιο.
Λζξεισ-Κλειδιά: μικρολφκεια, πειραματικό Λφκειο, μζκοδοσ Freinet, αυτονομία.

1. Ειςαγωγι - προβλθματικι
Ζνα πολφ ζντονο πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν τα ςφγχρονα εκπαιδευτικά
ςυςτιματα είναι θ ςχολικι διαρροι και θ πρόωρθ εγκατάλειψθ του ςχολείου (Early
School Leaving). Σχολικι διαρροι είναι θ εγκατάλειψθ μιασ οποιαςδιποτε βακμίδασ
εκπαίδευςθσ ι τάξθσ, ςτθν οποία ζχει ειςζλκει ο μακθτισ, πριν τθν ολοκλθρϊςει.
Βαςικζσ παράμετροι του οριςμοφ είναι θ ςχολικι βακμίδα, θ μονιμότθτα τθσ
απομάκρυνςθσ, το χρονικό ςθμείο καταγραφισ. Για να υπάρχει ςυγκριςιμότθτα και
ομοιογζνεια των δεδομζνων ζχει ειςαχκεί ο δείκτθσ για τθν πρόωρθ εγκατάλειψθ του
ςχολείου που περιλαμβάνει τουσ νζουσ 18-24 ετϊν, οι οποίοι ζχουν ολοκλθρϊςει το
πολφ, τον κατϊτερο κφκλο τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ISCED2) και βρίςκονται
εκτόσ δομϊν εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ. Στόχοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το 2020
είναι να πζςει το ποςοςτό του δείκτθ Ρ.Ε.Σ. κάτω από το 10%. Στθν Ελλάδα το 2015
είναι ιδθ 9% κάτω από τον κοινοτικό μζςο όρο, αλλά με αυξθτικζσ τάςεισ, λόγω
κρίςθσ (Καρναβάσ et al, 2015).
Οι ευρωπαϊκζσ χϊρεσ εφαρμόηουν ποικίλεσ πολιτικζσ προλθπτικϊν μζτρων
αντιμετϊπιςθσ τθσ ςχολικισ διαρροισ, τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του Σχολείου αλλά
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και τθσ υποεπίδοςθσ. Κα μποροφςαμε να διακρίνουμε τρεισ κατθγορίεσ εναλλακτικϊν
προςεγγίςεων:
Α. Οικογζνειεσ και ςχολείο μαηί. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δίνεται προτεραιότθτα

ςτθ ςυνεργαςία ςχολείου και οικογζνειασ ( Αυςτρία, Γερμανία, Θν. Βαςίλειο,
Ολλανδία, ωςία). Ρροωκοφνται προγράμματα ενδυνάμωςθσ τθσ οικογζνειασ και τθσ
γονεϊκισ ςυμμετοχισ κακϊσ και ομαδικζσ ςυνεδρίεσ οικογενειϊν και παρακολοφκθςθ
από ειδικευμζνο προςωπικό. (Conze, 2012)
Β. Πρϊιμθ τοποκζτθςθ ςε εκπαιδευτικι διαδρομι (Early tracking). Αρκετζσ χϊρεσ

προωκοφν τθν πρϊιμθ τοποκζτθςθ ςε εκπαιδευτικι διαδρομι (Early tracking) όπωσ οι
Σκανδιναβικζσ χϊρεσ, θ Ολλανδία και θ Λταλία. Συγκεκριμζνα κεωρείται ςθμαντικι θ
τοποκζτθςθ μακθτϊν ςε χωριςτά τμιματα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, τα οποία
ςυνικωσ εξειδικεφονται είτε ςτθ Γενικι είτε ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, πριν
τθν ανϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (Καρναβάσ et al, 2015).
Γ. Καινοτόμεσ εναλλακτικζσ πρακτικζσ. Αρκετζσ χϊρεσ δίνουν προτεραιότθτα ςτισ

ενεργζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και τισ καινοτόμεσ, εναλλακτικζσ δράςεισ (Κυρίωσ
Γαλλία, Δανία, Λουξεμβοφργο). Εμπνζονται από τθν κλθρονομιά τθσ Νζασ Αγωγισ, τθν
παιδαγωγικι Freinet και τθ Κεςμικι Ραιδαγωγικι για να επαναπροςδιορίςουν τθ
κζςθ του μακθτι ςτοχεφοντασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ πολιτειότθτασ, τθσ αυτονομίασ, τθσ
δθμιουργικότθτασ, τθσ εγκάρςιασ ςκζψθσ, του κριτικοφ γραμματιςμοφ και τθσ
αυτοπραγμάτωςθσ (Conze, 2012).
Ρροςβλζποντασ ςε μια εκπαίδευςθ για όλουσ λειτουργοφν ςτθ Γαλλία ποικίλεσ
πειραματικζσ δομζσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ και τθσ ςχολικισ
αποτυχίασ. Οι δομζσ αυτζσ (Σχολεία δεφτερθσ ευκαιρίασ, Ρειραματικά Λφκεια,
Μικρολφκεια, Καινοτόμοι πόλοι Λυκείου, Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ)
εποπτεφονται από το Τμιμα Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ τθσ Καινοτομίασ και του
Ρειραματιςμοφ (DRDIE) του Υπουργείου Ραιδείασ, που ιδρφκθκε το 2010. Το άρκρο
34 του νόμου για τον εκπαιδευτικό προςανατολιςμό (2005) παρζχει επαρκι κεςμικι
ςτιριξθ για τθν ανάδυςθ του πειραματιςμοφ και δίνει τθ δυνατότθτα αυτονομίασ
ϊςτε να ακολουκοφνται ιδιαίτερεσ πρακτικζσ που αποκλίνουν από τθ γενικι
κεςμοκζτθςθ. Οι παρεμβάςεισ προβλζπονται για μεμονωμζνεσ τάξεισ ι και για
ςχολικζσ μονάδεσ, μετά από αξιολόγθςθ και ζγκριςθ των περιφερειακϊν
εκπαιδευτικϊν αρχϊν και ζχει μζγιςτθ διάρκεια πζντε ετϊν. Θ ςυνεργαςία των δομϊν
εκπαίδευςθσ ςε επίπεδο ςχολικϊν μονάδων προωκείται μζςω τθσ Ομοςπονδίασ
Καινοτόμων Δθμοςίων Σχολικϊν Λδρυμάτων (FESPI) (Guibert, Longhi, 2003).
Μζςα από πολιτικζσ και παιδαγωγικζσ διεργαςίεσ αρκετά χρόνια νωρίτερα
γεννικθκε θ παιδαγωγικι αυτοδιοίκθςθ, θ οποία ςτθρίχκθκε ςτθ ςυνάντθςθ ατόμων
που εφάρμοηαν τθν μοντζρνα παιδαγωγικι και προζρχονταν από το κίνθμα Freinet
και παιδαγωγϊν με ελευκεριακι ςυνείδθςθ και ευαιςκθςία. Βαςικότερθ πθγι τθσ
αυτονομίασ τθσ ομάδασ αποτελεί ο Célestin Freinet, ο οποίοσ ζχοντασ γνωρίςει όλεσ
τισ μεγάλεσ κριτικζσ παιδαγωγικζσ των αρχϊν του αιϊνα ειςιγαγε ςτθν τάξθ του
ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ, ςτισ οποίεσ οι ςτρατθγικζσ μάκθςθσ βαςίηονται ςτθ
δθμοκρατικι και ςυνεργατικι οργάνωςθ τθσ ηωισ (Μπαλτάσ, 2014 β). Θ παιδαγωγικι
αυτοδιοίκθςθ επθρεάςτθκε ιδιαίτερα, ωςτόςο, και από τισ διάφορεσ κριτικζσ που
αςκικθκαν ςτο κίνθμα Freinet και είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν ίδρυςθ τθσ Ομάδασ
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Κεςμικισ Ραιδαγωγικισ. Στόχοι αυτισ τθσ ομάδασ υπιρξαν θ ανάλυςθ τθσ ομάδαστάξθσ και θ ανάπτυξθ ςχζςεων μθ κακοδθγθτικοφ χαρακτιρα. (Καρακατςάνθ, 2001)
Θ μεγάλθ κοινωνικι και πολιτικι αμφιςβιτθςθ του 1968 οδιγθςε ςτθν
αναηωπφρωςθ του ονείρου τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αυτονομίασ. Θ επικυμία
αλλαγισ του τρόπου ηωισ και διαφοροποίθςθσ του τρόπου αντίλθψθσ διαμόρφωςε
μια νζα κεϊρθςθ του κεςμοφ και τθσ εκπαίδευςθσ και ςυνζβαλε ςτθν εμφάνιςθ
πολυάρικμων περιπτϊςεων αντιαυταρχικισ εκπαίδευςθσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Στθ
ςυνζχεια θ αυτοδιοίκθςθ ςυνδζκθκε με τισ παιδαγωγικισ αντιλιψεισ τθσ Νζασ
Αγωγισ, όπωσ αυτζσ αποκρυςταλλϊκθκαν ςτισ αρχζσ του αιϊνα κάτω από τθν
επίδραςθ μιασ ελευκεριακισ παιδαγωγικισ.
Θ παιδαγωγικι αυτοκυβζρνθςθ παρουςιάηεται ωσ όργανο τθσ κεςμικισ
παιδαγωγικισ, ωσ εργαλείο ανάλυςθσ των κεςμϊν, ωσ αντι-κεςμόσ, ακόμα και ωσ
εκπαιδευτικό ςφςτθμα που αντιςτοιχεί ςτθ ςφγχρονθ μορφι αρνθτικισ παιδαγωγικισ
εμπνευςμζνθσ από τον ουςςϊ. Θ αυτοδιαχείριςθ γίνεται αντιλθπτι ωσ θ απόλυτθ
αυτονομία από εξωτερικοφσ κεςμοφσ, αλλά και ωσ θ οργάνωςθ του ςυνολικοφ
ςχεδίου μάκθςθσ από τουσ διδάςκοντεσ και τουσ μακθτζσ (Dumazedier, 2010).
Επιςθμαίνεται, επίςθσ, θ ςθμαςία ςυνυπολογιςμοφ και των δφο πλευρϊν ςτθν
αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ και τθσ λειτουργίασ του, κακϊσ αναφζρεται
ότι το ςφνολο των ςυμμετεχόντων κα πρζπει να διαμορφϊνει ιςότιμα τθν πράξθ και
τθν πρακτικι.
Θ παιδαγωγικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ ζχει πριν από όλα πολιτικό χαρακτιρα,
κακϊσ απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ είναι να οδθγιςει ςε μια μορφι κοινωνικισ
χειραφζτθςθσ. Αυτό ςυνδζεται με τθν άποψθ ότι θ αντικεςμικι δράςθ μπορεί να
ξεκινιςει από το εςωτερικό του ςχολικοφ κεςμοφ. Θ ςυνεχισ κριτικι ανάλυςθ των
εςωτερικϊν δομϊν του ςχολείου και των παιδαγωγικϊν ςχζςεων που αναπτφςςονται
ςτο πλαίςιό του, αλλά και θ επινόθςθ μιασ ςειράσ τεχνικϊν (εργαςία ςε ομάδεσ,
ςυμβοφλια ςυνεργαςίασ και διαχείριςθσ από τουσ μακθτζσ, ςχολικόσ ςυνεταιριςμόσ,
ςχολικι αλλθλογραφία) οδθγοφν ςτθν αμφιςβιτθςθ των εξωτερικϊν δομϊν και τθσ
ευρφτερθσ κεςμικισ ομάδασ (Ραγϊνθ, 2007).
Ο Jean-Gabriel Cohn-Bendit απθφκυνε το 1981 ςτον τότε Υπουργό Ραιδείασ μια
επιςτολι (Ανοιχτό Γράμμα ςτον Σφντροφο Υπουργό) αναπτφςςοντασ ςε αυτόν τθ
ςθμαςία ίδρυςθσ ενόσ Λυκείου που κα το δθμιουργοφςαν από κοινοφ οι κακθγθτζσ
και οι μακθτζσ. Ο Υπουργόσ κεϊρθςε πολφ ενδιαφζρουςα αυτι τθν πρόταςθ και
απευκφνκθκε ςε ανκρϊπουσ που είχαν αντίςτοιχθ εμπειρία για τθ ςφλλθψθ, τθν
οργάνωςθ και τθ διαχείριςθ ενόσ τζτοιου ιδρφματοσ. Με τον τρόπο αυτό δινόταν και
πάλι θ ελπίδα ςε αυτοφσ που ζνιωκαν ότι τουσ είχε αφαιρεκεί θ φανταςία και θ
δθμιουργικότθτα. Από τθν αρχι θ αυτοδιοίκθςθ ιταν θ βαςικότερθ αρχι πάνω ςτθν
οποία επρόκειτο να οικοδομθκεί το νζο αυτό ςχολείο: θ αυτοκυβζρνθςθ με τθν
ζννοια τθσ απόλυτθσ αυτονομίασ ςε ςχζςθ με το κεςμικό πλαίςιο και τθσ εςωτερικισ
αυτοδιοίκθςθσ χάρθ ςτθ διαμόρφωςθ από τουσ ίδιουσ τουσ διδάςκοντεσ και τουσ
μακθτζσ του ςυνολικοφ πλαιςίου λειτουργίασ. Στόχοσ αυτισ τθσ πρωτοβουλίασ ιταν
να καταςτιςει και πάλι το άτομο κφριο υπεφκυνο τθσ πορείασ του (Cohn-Bendit,
2013).
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2. Επιτυχείσ απόπειρεσ αντιμετϊπιςθσ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του
ςχολείου ςτθ Γαλλία
2.1. Το πειραματικό λφκειο του Saint-Nazaire
H εμπειρία του Ρειραματικοφ Λυκείου του Saint-Nazaire, που άνοιξε τισ πφλεσ
του το 1982, ξεκίνθςε από τθν πρωτοβουλία μιασ ομάδασ εκπαιδευτικϊν που
υπθρετοφςαν ςτθ Δθμόςια Εκπαίδευςθ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν ζνιωκαν άνετα
ςτα δθμόςια ςχολεία, όπου υπθρετοφςαν, λόγω των δεςμεφςεων και των
περιοριςμϊν που υφίςταντο. Απϊτεροσ ςτόχοσ ιταν να τεκεί ςε εφαρμογι μια
εναλλακτικι παιδαγωγικι, ζνα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό ςχζδιο. Το εγχείρθμα είχε
επθρεαςτεί από τθν ελευκεριακι παιδαγωγικι των ςχολείων του Αμβοφργου και από
το γενικότερο ενκουςιαςμό για το ρόλο τθσ αυτοδιαχείριςθσ. Ο τρόποσ λειτουργίασ
του ςχολείου –τα πρϊτα χρόνια φπαρξισ του- βαςίςτθκε ςτθ βεβαιότθτα ότι όλοι όςοι
ςυμμετζχουν, τόςο δθλαδι τα μζλθ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ όςο και οι μακθτζσ,
ζχουν αρκετι γνϊςθ, κζλθςθ και εμπιςτοςφνθ και μποροφν να οργανϊςουν από
κοινοφ ζνα Λφκειο, που κα μπορεί να ανταποκρίνεται ςτθ δικι τουσ άποψθ περί
ελευκερίασ (Cohn-Bendit, 2001). Θ ελευκερία δεν είναι μια μεταφυςικι ζννοια, αλλά
ζνα ςτοιχείο τθσ ίδιασ τθσ φπαρξθσ και τθσ λειτουργίασ του ςχολείου. Βαςικό ςτοιχείο
τθσ οργάνωςθσ του ςχολείου είναι θ εκπαιδευτικι ομάδα. Κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ
προςδιορίηεται όχι με βάςθ τθν αρχικι του κζςθ, αλλά τισ επιλογζσ των
δραςτθριοτιτων και τθν κατανομι των ρόλων που υιοκετοφνται για τθν καλφτερθ
λειτουργία του ιδρφματοσ. Θ πρακτικι ςυνεργατικοφ χαρακτιρα εξαλείφει τθν
κλαςικι αντίλθψθ του διδάςκοντα γνϊςτθ και μεταδότθ των γνϊςεων για χάρθ των
υποκειμζνων που εμπλζκονται ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ ομάδασ και διαμορφϊνουν το
δικό τουσ τρόπο ανακάλυψθσ και απόκτθςθσ τθσ γνϊςθσ. Συνδιαχείριςθ και
αυτοδιαχείριςθ διαπλζκονται για χάρθ ενόσ δθμοκρατικοφ και ςυλλογικοφ πνεφματοσ
που χαρακτθρίηει όλεσ τισ εςωτερικζσ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ. (Cohn-Bendit,
2013). Κάκε μακθτισ καλείται να ενταχκεί ςε μια ομάδα ςυνειδθτοποιϊντασ ότι
ςυμφζρον του είναι να βρει τα μζςα που κα του επιτρζψουν να δϊςει ςτο δικό του
ατομικό ςχζδιο τθ δυναμικι, που κα ςυμβάλλει και ςτο ςυλλογικό ςχζδιο. Θ πορεία
του υποκειμζνου και του ςχεδίου του ανατροφοδοτείται από τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ
μζςα από μια ςυγκρουςιακι αντίλθψθ του ιδρφματοσ-κεςμοφ. Το βαςικότερο
ςτοιχείο τθσ αυτοδιοίκθςθσ -θ Γενικι Συνζλευςθ- που αποτζλεςε τθν πιο ςυνθκιςμζνθ
πρακτικι και το βαςικότερο φορζα λιψθσ αποφάςεων από τθν πρϊτθ κιόλασ χρονιά
λειτουργίασ του ςχολείου, υποβακμίςτθκε ςτθ ςυνζχεια κακϊσ δζχτθκε από παντοφ
κριτικι. Κεωρικθκε ότι, πίςω από τθν υποτικζμενθ διαφάνεια των διαφόρων
υποκειμενικοτιτων, θ Γενικι Συνζλευςθ επιβάλλει μια ςειρά χαριςματικϊν
προςωπικοτιτων, που περιορίηουν τθν παρουςία και τθν εκπροςϊπθςθ
περιςςότερων υποκειμενικοτιτων ςτθν εξουςία και αφινουν να επιβλθκεί μια μορφι
αυταρχικότθτασ. Το ςτοιχείο αυτό κεωρείται ο μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ των
φιλελεφκερων παιδαγωγικϊν που δθμιουργεί λανκαςμζνα ελευκεριακζσ αυταπάτεσ.
Θ Γενικι Συνζλευςθ ζδωςε τθ κζςθ τθσ ςε μια επιτροπι μεικτοφ χαρακτιρα, θ οποία
ςυγκζντρωνε κακθγθτζσ και εκελοντζσ μακθτζσ και κατόπιν ςτο Συμβοφλιο του
Λδρφματοσ. (Closquinet et al, 2007)
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Στο Λφκειο αυτό λειτουργοφν οι «ομάδεσ βάςθσ», οι οποίεσ περιλαμβάνουν
τρεισ διδάςκοντεσ και είκοςι περίπου μακθτζσ δθμιουργϊντασ τα λεγόμενα «κφτταρα
ηωισ» του ιδρφματοσ. Μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτο ςχολείο αυτό δίνεται περιςςότερο
ςτθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία του ιδρφματοσ παρά ςτθν υιοκζτθςθ παιδαγωγικϊν
τεχνικϊν και διδακτικϊν ςυνταγϊν. Ρραγματοποιοφνται εργαςτιρια ςε
δεκαπενκιμερθ βάςθ κατανεμθμζνα ςε τρία τμιματα:
Φφςθ-Ανκρωπιςτικζσ
Σπουδζσ-Γλϊςςεσ, ενϊ το απόγευμα προςφζρονται Πμιλοι δραςτθριοτιτων. Πςοι
επικυμοφν να δϊςουν εξετάςεισ για το Ακαδθμαϊκό Απολυτιριο (bac)
παρακολουκοφν ειδικά εργαςτιρια προετοιμαςίασ. Είναι αυτονόθτο ότι ςε αυτό το
Σχολείο δεν υπάρχει Διευκυντισ, οφτε Ραιδαγωγικόσ Σφμβουλοσ. Δεν ζχουν λόγο
φπαρξθσ θ βακμολογία και τα απουςιολόγια. Δεν παρατθρείται ανταγωνιςμόσ και βία,
οφτε επιλεκτικζσ διαδικαςίεσ ( Lycée Expérimental de Saint-Nazaire, 1985).
2.1.1. Αξιολόγθςθ
Θ ελευκερία των παιδιϊν αποκτά το νόθμά τθσ μζςα από τθ κεςμικι δφναμθ
που τουσ αναγνωρίηεται: το άτομο αναγνωρίηεται πριν από όλα ωσ υποκείμενο μζςα
ςτο κεςμό, υποκείμενο του κεςμοφ. Ο μακθτισ ςτο Saint-Nazaire μπορεί να
αντιλαμβάνεται ποφ υπάρχει μζςα ςτο κεςμό και πϊσ εντάςςεται ςε αυτόν. Με άλλα
λόγια ο μακθτισ βρίςκεται αντιμζτωποσ με τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία του
ςχολείου, θ εκπαιδευτικι ομάδα (θ «ομάδα») κζτει ςε εφαρμογι μια πολιτικι και
παιδαγωγικι πειραματικι διαδικαςία (αυτοδιοίκθςθ και αυτονομία). Θ εμπλοκι των
παιδιϊν ςτθ διαχείριςθ των ςχολικϊν υποκζςεων ςε κακθμερινό επίπεδο αποτελεί
ζναν βαςικό όρο λειτουργίασ του ςχεδίου αυτοφ που ςυμβάλλει ςτθν εμπζδωςθ των
κανόνων ςυνφπαρξθσ. Το να είναι οι μακθτζσ πρωταγωνιςτζσ τθσ ηωισ του ιδρφματοσ
αποτελεί, επίςθσ, μια θκικι και πολιτικι αγωγι, ςυμβάλλει ςτθ διαπαιδαγϊγθςθ του
πολίτθ. Θ βαςικότερθ παιδαγωγικι αρχι είναι ο πειραματικόσ ψθλαφιςμόσ, με τθν
ζννοια ότι το ενδιαφζρον δεν επικεντρϊνεται ςτθν «καλι απάντθςθ» του δαςκάλου
(του επαΐοντοσ) απζναντι ςτον μακθτι (που αγνοεί) αλλά ςε μια κοινι επεξεργαςία
των απαντιςεων, ςε μια καταςκευι τθσ γνϊςθσ Ραιδαγωγικό ενδιαφζρον ζχει θ
μακθςιακι πορεία, θ ανάδυςθ δυναμικισ και όχι πάγιεσ παιδαγωγικζσ καταςτάςεισ.
Λειτουργικόσ μοχλόσ θ ςυναίνεςθ και κεντρικόσ ςτόχοσ θ αυτονομία. Θ αυτοαξιολόγθςθ των μακθτϊν ςυηθτείται ςτθν ομάδα. Το Σχολείο αξιολογείται ςτο τζλοσ
κάκε χρονιάσ από επιτροπι του Υπουργείου Ραιδείασ και θ επιτυχισ αξιολόγθςθ είναι
κριτιριο για τθ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ του.
2.2. Θ παιδαγωγικι παρζμβαςθ ςτο ςυγκρότθμα Concorde
Αρκετά ςθμαντικι είναι θ εφαρμογι τθσ παιδαγωγικισ Freinet ςτο ςχολικό
ςυγκρότθμα Concorde ςτθν πόλθ τθσ Lille, ςε ζνα πρϊτο ςτάδιο τθν περίοδο 20012006. Ρρόκειται για Νθπιαγωγείο-δθμοτικό/ γυμνάςιο-λφκειο, το οποίο ανικει ςε
Ηϊνθ Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ και δζχεται ςχολικό πλθκυςμό από λαϊκά
ςτρϊματα με δυςκολίεσ από κοινωνικι και μακθςιακι άποψθ. Το ςυγκεκριμζνο
ςχολείο τθσ Γαλλίασ είχε πολφ κακι φιμθ μζχρι τον Σεπτζμβριο του 2001 λόγω
χαμθλϊν ποςοςτϊν ςχολικισ επιτυχίασ όςο και κρουςμάτων βίασ. (Ραγϊνθ, 2007) Για
να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα αυτό, θ ςχολικι επικεϊρθςθ αποφάςιςε να ανακζςει
τθ διεφκυνςθ και τθ λειτουργία του ςχολείου ςε μια ομάδα δαςκάλων που αποτελοφν
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μζροσ του παιδαγωγικοφ κινιματοσ Freinet. Bαςικζσ αρχζσ αυτοφ του μοντζλου είναι
θ ςυγκρότθςθ ςε μικρο-κοινωνία, θ κεςμοκζτθςθ νόμων και κανόνων, θ προϊκθςθ
τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ κεςμϊν λιψθσ αποφάςεων, θ προϊκθςθ ομάδων
ςυνεργαςίασ και θ ςυγκρότθςθ μιασ κοινισ κουλτοφρασ. Θ πολιτειότθτα εντόσ τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ και θ κοινωνικότθτα αποτελοφν βαςικζσ αρχζσ, τίκενται ςυνεχϊσ
ωσ αντικείμενα, ςτόχοι και προχποκζςεισ μάκθςθσ, αποτελοφν αρχζσ ηωισ και
δθμοκρατικισ ςυνφπαρξθσ. Λειτουργοφν, επίςθσ, μακθτικά ςυμβοφλια, ορίηονται
ςχολικοί κανονιςμοί ωσ τρόποσ οργάνωςθσ τθσ ςχολικισ ηωισ και αναλφονται τα
προβλιματα τθσ ςχολικισ κακθμερινότθτασ (Goehlich, 2003).
Βαςικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ ςτο ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό εγχείρθμα είναι
οι εξισ:
Α) Συλλογικά ςχζδια εργαςίασ. Θ ομάδα κακορίηει τα ςυλλογικά ςχζδια εργαςίασ, τα
οποία ζχουν βαρφνουςα ςθμαςία. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ γίνονται με τθν όςο το
δυνατόν πιο εφικτι ςυνεργαςία των παιδιϊν, ενϊ ο εκπαιδευτικόσ απλά
διαδραματίηει διαρκϊσ το ρόλο του εγγυθτι των αποφάςεων, που πάρκθκαν από τθν
ομάδα, αν και ςυχνά ανατροφοδοτεί, αν χρειαςτεί το ενδιαφζρον για τισ
προαποφαςιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ.
Β) Ατομικά ςχζδια εργαςίασ. Κάκε παιδί ζχει τθ δυνατότθτα να αναπτφξει και ατομικά
ςχζδια εργαςίασ. Ζχει το δικαίωμα να δουλζψει μόνο του ςε ςχζςθ με τα κζντρα
ενδιαφερόντων του ι ακόμθ και ςτουσ τομείσ με τουσ οποίουσ δεν είναι τόςο
εξοικειωμζνο ι ζχει ςυνειδθτοποιιςει μόνο του πωσ μια επιπλζον προςπάκεια
απαιτείται.
Γ) Οικοδόμθςθ τθσ εξουςίασ των παιδιϊν. Στο πλαίςιο αυτό ζνασ ςυγκεκριμζνοσ
βακμόσ εξουςίασ αναλογεί ςτα παιδιά. Εάν τα παιδιά μποροφν να δράςουν μζςα ςτισ
«ηϊνεσ» ελευκερίασ που τουσ κζτει θ κεςμικι διοίκθςθ, ο εκπαιδευτικόσ δεν κα
πρζπει να διςτάςει να ςυμφωνιςει από κοινοφ με τα παιδιά για να κρίνουν από
κοινοφ κατά πόςον χρειάηεται όριο ι όχι. Πλα αυτά αποφαςίηονται κατά τθ διάρκεια
των ςυμβουλίων. τάξθ είναι ανοιχτι ςτον ζξω κόςμο.(Μπαλτάσ, 2014 α)
Δ) Θ τάξθ επικοινωνεί με άλλεσ τάξεισ, άλλα παιδιά, άλλουσ ενιλικουσ. Βγαίνει ζξω
από το ςχολείο, κάνει επιςκζψεισ και προςκαλεί ανκρϊπουσ που μποροφν να
προςδϊςουν κάτι, να μοιραςτοφν μια εμπειρία ηωισ.
Ε) Ενκαρρφνεται θ ζκδοςθ εφθμερίδασ
Στ) Ρροωκείται το πνεφμα τθσ ζρευνασ και ο πειραματικόσ ψθλαφιςμόσ. Στθν τάξθ
Freinet ο πειραματικόσ ψθλαφιςμόσ ενκαρρφνεται ιδιαίτερα. Οι δραςτθριότθτεσ
μάλιςτα που προτείνονται είκιςται να προγραμματίηονται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να
ευνοείται θ ςτρατθγικι αυτι μάκθςθσ. Μειϊνεται λοιπόν θ παραδοςιακι διδαςκαλία
(ex cathedra) και δίνεται περιςςότεροσ χρόνοσ για πειραματιςμοφσ, ςυγκρίςεισ,
αξιολογιςεισ, ςυηθτιςεισ αλλά και αναηιτθςθ λφςεων πζρα από τα κακιερωμζνα
(Freinet, 1977).
Η) Ευνοείται θ ελεφκερθ ζκφραςθ. Θ εργαςία αποβλζπει ςτο να απελευκερωκοφν τα
παιδιά από τισ προςωπικζσ τουσ «αλυςίδεσ» και να εκφράςουν το βακφτερο τουσ
είναι μζςω του ςχεδίου, τθσ ηωγραφικισ, τθσ ςωματικισ ζκφραςθσ, του κεάτρου, τθσ
μουςικισ και τθσ γραφισ.
Θ) Ο εκπαιδευτικόσ αναηθτά δομζσ και λειτουργίεσ, που ευνοοφν τθ ςυνεργαςία
μεταξφ των παιδιϊν και όχι τον ανταγωνιςμό. (Maury, 1998).
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2.2.1. Θ αξιολόγθςθ τθσ παρζμβαςθσ
Θ ερευνθτικι ομάδα Theodile που εργάηεται ςτο Ρανεπιςτιμιο Lille ΛΛΛ ανζλαβε
τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ εμπειρίασ αυτισ. Συγκεκριμζνα αναλφκθκαν:
εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και αρχζσ, οι παρεμβάςεισ των δαςκάλων, θ ςυμπεριφορά, οι
δθλϊςεισ –αυκόρμθτεσ ι μθ- των μακθτϊν. Για τθν αξιολόγθςθ αυτι ζγινε
ςυνδυαςμόσ διαφόρων κεωρθτικϊν προςεγγίςεων: κοινωνιολογικι, διδακτικι,
ψυχολογικι, ψυχαναλυτικι. Αναλφκθκαν τα αποτελζςματα των μακθτϊν αλλά και
των διαδικαςιϊν μάκθςθσ, τθσ ςχζςθσ τουσ με το λάκοσ και τθ γνϊςθ, ενϊ υπιρξε
ςυνδυαςμόσ ςυγχρονικισ προςζγγιςθσ (ςφγκριςθ με άλλα ςχολεία τθν ίδια περίοδο)
και διαχρονικισ (ςτο ίδιο ςχολείο μζςα ςτο χρόνο). Με τθ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι
και παιδαγωγικι μζκοδο μειϊκθκε θ βία από τον πρϊτο κιόλασ χρόνο λειτουργίασ
του ςχολείου. Μάλιςτα, κατά το δεφτερο και τρίτο χρόνο, μειϊκθκε το επίπεδο
ανοχισ τθσ βίασ από τουσ μακθτζσ, γεγονόσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ, αφοφ ςθματοδοτεί
τθν υιοκζτθςθ καινοφριων κανόνων. Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν το νόμο του ςχολείου
και αποδζχονται τθν εγκυρότθτά του. Αυτό το αποτζλεςμα ςχετίηεται με τον τρόπο
διαχείριςθσ τθσ ςχολικισ ηωισ και τθν πραγματικι ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτον
κακοριςμό και τθν εφαρμογι των ςχολικϊν κανονιςμϊν. Στα ςχολείο αυτό ο
ςεβαςμόσ τόςο προσ το δάςκαλο όςο και προσ τουσ κανονιςμοφσ είναι πολφ μεγάλοσ.
Θ θκικι ανάπτυξθ (υπευκυνότθτα, αυτονομία) του παιδιοφ επιτυγχάνεται όχι μζςα
από θκικολογίεσ, αλλά μζςα από τθν κακθμερινι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ
διαχείριςθ τθσ ηωισ τουσ ςτο ςχολείο και τισ τελετουργίεσ μάκθςθσ. Οι διαδικαςίεσ
του ςυμβουλίου τθσ τάξθσ, κακϊσ και το δικαίωμα λόγου που ζχουν τα παιδιά ςτο
ςχολείο, τουσ δίνουν τθν ευκαιρία να αναπτφξουν δεξιότθτεσ επικοινωνίασ (π.χ.
ενεργθτικι ακρόαςθ, επιχειρθματολογία) και τθ δεξιότθτα κριτικισ ςκζψθσ και
προβλθματιςμοφ. Ζνα άλλο ενδιαφζρον ςθμείο είναι επίςθσ το γεγονόσ ότι οι
μακθτζσ του ςχολείου αναφζρονται πολφ ςυχνά ςε κυρϊςεισ αμοιβαιότθτασ ςε
αντίκεςθ με τισ κακαρτιριεσ κυρϊςεισ. Οι κυρϊςεισ αμοιβαιότθτασ ςχετίηονται άμεςα
με τισ ςυνζπειεσ τθσ πράξθσ για το άτομο και τθν ομάδα. Οι διαδικαςίεσ μάκθςθσ
βοθκοφν επίςθσ το μακθτι να γίνει καλόσ παρατθρθτισ, δεξιότθτα που διευκολφνει
τθν κοινωνικοποίθςι του. Το κλίμα «εργαςίασ» και «δικαιοςφνθσ» που επικρατεί ςτο
ςχολείο δθμιουργεί κετικά ςυναιςκιματα ςτα παιδιά, με αποτζλεςμα να
επιτυγχάνεται ζνασ δεςμόσ μεταξφ ςχολείου και παιδιοφ.Το παιδί αναδεικνφεται μζςα
από τθ δουλειά του ςτο ςχολείο και τθ ςχολικι του επιτυχία. Οι μακθςιακζσ
δεξιότθτεσ των παιδιϊν (π.χ. ζρευνα, αξιοποίθςθ μζςων μάκθςθσ, τεχνικζσ ςτα
μακθματικά) βελτιϊνονται κατά πολφ. Τα παιδιά αναπτφςςουν τθν ικανότθτα τθσ
αξιολόγθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ.
2.3. Μικρολφκεια
Τα μικρολφκεια λειτουργοφν ςτο Γαλλικό Δθμόςιο Εκπαιδευτικό Σφςτθμα
προςαρτθμζνα ςε Λφκεια. Απευκφνονται ςε νζουσ 16 -25 ετϊν που ζχουν
εγκαταλείψει το ςχολείο μερικοφσ μινεσ ι και χρόνια (drop out), αλλά και ςε αυτοφσ
που δεν ζχουν κανονικι φοίτθςθ και μζνουν ςτο ςχολείο χωρίσ να ανικουν εκεί
πραγματικά (drop in). Κάκε μικρολφκειο ακολουκεί μια ιδιαίτερθ πρακτικι, ωςτόςο
κα μποροφςαμε να ςυγκεντρϊςουμε κάποιεσ κοινζσ λογικζσ λειτουργίασ και
εφαρμογισ.
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2.3.1. Δομι-λειτουργία και Φιλοςοφία
● Διαμόρφωςθ μιασ ςχολικισ οργάνωςθσ τθσ ςυμπερίλθψθσ που δεν κα
βαςίηεται ςε επιλεκτικζσ ςτρατθγικζσ.
● Ευζλικτθ οργάνωςθ και όχι άκαμπτθ τιρθςθ εξωτερικϊν δεςμεφςεων και
αρχϊν.
● Συνδιαμόρφωςθ ωρολογίου και αναλυτικοφ προγράμματοσ, φλθσ, ςχολικοφ
χρόνου και ρυκμοφ.
● Μικρό μζγεκοσ ςχολείου (80 με 100 μακθτζσ) και μικρόσ αρικμόσ μακθτϊν ανά
τμιμα (10 με 12 μακθτζσ). Ομάδα εκπαιδευτικϊν με ενκουςιαςμό και όραμα
για το ςυγκεκριμζνο λειτοφργθμα και μακθτζσ που προςζρχονται με τθ κζλθςι
τουσ.
● Συνεργατικι δράςθ ςε ομάδεσ. Οι εκπαιδευτικοί ςε τακτικά εβδομαδιαία
ςυμβοφλια, διερευνοφν τθ ςχολικι πραγματικότθτα, προκρίνουν
κατευκφνςεισ, αναλφουν ανάλογεσ προςπάκειεσ και αντιλαμβάνονται τισ
επιμορφωτικζσ τουσ ανάγκεσ.
● Κακθγθτζσ και μακθτζσ που ςυνδιαμορφϊνουν τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ και
ενδυναμϊνουν τον ψυχολογικό μθχανιςμό τθσ μεταςτροφισ. Το Συμβοφλιο,
όπου διερευνϊνται και παίρνουν ρυκμό θ δθμιουργικότθτα και οι δεξιότθτεσ
των νζων, είναι θ βάςθ αυτισ τθσ προςπάκειασ. Υποκινοφνται νζεσ δυναμικζσ.
Με βάςθ τα παραπάνω ο F. Oury παρουςιάηει το Συμβοφλιο ωσ το μάτι, τον
εγκζφαλο και τθν καρδιά τθσ ομάδασ.(Vasquez,Oury,1971).
● Ειςαγωγι καινοτομιϊν ςτθ ςχολικι ηωι. Υπάρχει θ λογικι τθσ μακθςιακισ
περιπζτειασ που ενκουςιάηει τουσ νζουσ (αγγλοςαξονικόσ νεολογιςμόσ
Edventure). Μεταξφ άλλων τα ςτοχευμζνα ταξίδια, που ζχουν μια πολφ ιςχυρι
δυναμικι και δίνουν ρυκμό κατά τθ ςχολικι χρονιά, οι εποπτευόμενεσ
προςωπικζσ εργαςίεσ (TPE), ετιςια ερευνθτικι εργαςία, με κοινό κζμα, που
οδθγεί ςε διακεματικζσ δράςεισ. (Bloch, 2011).
Ακολουκείται θ κομβικι αρχι τθσ ευμενοφσ διάκεςθσ (bienveillance) ςτθν
επικοινωνία με τουσ νζουσ με ςυνιςτϊςεσ τθν εμπιςτοςφνθ, τθν ενςυναίςκθςθ, τθ
ςυνεργαςία και τθν αλλθλεγγφθ (Broux,De Saint-Denis, 2013). Θ αποδραματοποίθςθ
και θ απομυκοποίθςθ των αρνθτικϊν εμπειριϊν κακϊσ και θ ζμφαςθ ςτισ δεξιότθτεσ
του νζου είναι ςυνειδθτζσ επιλογζσ. Λαμβάνεται υπόψθ θ προςωπικι διαδρομι κάκε
μακθτι και εφαρμόηεται εξατομικευμζνθ δράςθ που απαιτεί μεγάλθ ςυνειδθτότθτα
και προςπάκεια εκ μζρουσ του εκπαιδευτικοφ.
Είναι ςθμαντικι θ προςωπικι εποπτεία τθσ εργαςίασ και τθσ ψυχικισ
ενδυνάμωςθσ. Οι κακθγθτζσ αναλαμβάνουν το ρόλο του μζντορα ςε μικρι ομάδα
μακθτϊν (6-8 νζοι) μζςα ςτον εργαςιακό τουσ χρόνο. Υπογραμμίηεται θ φπαρξθ
κάποιου που παρωκεί, κινθτροδοτεί, εμπνζει και παίηει κρίςιμο ρόλο ςτθν
εκπαιδευτικι διαδρομι. Λδιαίτερθσ ςθμαςίασ είναι θ ςυνεργαςία με τθν οικογζνεια,
τθν τοπικι κοινωνία, τον ςφμβουλο προςανατολιςμοφ, τον ψυχολόγο, τον κοινωνικό
λειτουργό, και τον ειδικό παιδαγωγό κ.α. Μεγάλθσ αξίασ είναι θ επικοινωνία με τουσ
παλιοφσ μακθτζσ και θ δθμιουργία ευρφτερθσ κοινότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ όλων,
μακθτϊν και αποφοίτων. (Bernard, 2011). Οι κακθγθτζσ και μακθτζσ ζχουν κοινι
αίκουςα-γραφείο, όπου είναι τα ερμάριά τουσ. Εκεί ςυηθτοφν ςε ςυντροφικό κλίμα,
δθμιουργϊντασ ατμόςφαιρα οικείασ, μθ τυπικισ επικοινωνίασ (convivialité). Θ
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παραδοςιακι λογικι τθσ παιδαγωγικισ «πρόςωπο απζναντι ςε πρόςωπο»
αντικακίςταται από οριηόντιεσ ςχζςεισ «δίπλα ςτον άλλο» είτε πρόκειται για
κακθγθτι ι μακθτι.
2.3.2. Αξιολόγθςθ τθσ εναλλακτικισ λογικισ των Μικρολυκείων.
Τα Μικρολφκεια αποτελοφν κατά ςυνζπεια πεδία ζρευνασ-δράςθσ και οι
εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν το ρόλο του κακθγθτι ερευνθτι. Οι μακθτζσ ζχουν
ανάγκθ να αναγνωριςτοφν ωσ ιδιαίτερεσ προςωπικότθτεσ και μοναδικότθτεσ και όχι
να χάνονται μζςα ςτθ «ςχολικι μάηα». Είναι ςθμαντικό να απελευκερωκεί ο λόγοσ
τουσ και να τουσ ακοφςουν. Οι μακθτζσ που δεν βρίςκουν καμία κζςθ ςτθ ςχολικι
ςυλλογικότθτα είναι αυτοί που πικανά κα εγκαταλείψουν το ςχολείο. Σε διάφορεσ
ζρευνεσ τουσ αποκαλοφν «διακριτικοφσ», «αποςταςιοποιθμζνουσ», «διαφανείσ» και
αποτελοφν ςε ποςοςτό 30-45% τουσ πρόωρα εγκαταλείποντεσ το ςχολείο. (EsterleHedibel, 2007).Άλλοι διεκδικοφν τθ κζςθ τουσ ζχοντασ παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ
εξωτερικεφοντασ τον «εςωτερικό τουσ κόρυβο». Στο Μικρολφκειο επιχειρείται θ εκ
νζου κοινωνικοποίθςθ, θ αναδόμθςθ του υποκειμζνου και θ επανανακάλυψθ τθσ
ςχολικισ ηωισ. Οι «απόκλθροι του πολιτιςμικοφ κεφαλαίου» δθμιουργοφν τθ δικι
τουσ ςυμβολικι κοινότθτα (Bourdieu, Passeron, 1964). Θ ζννοια τθσ ςυλλογικότθτασ
πθγάηει από τθν επικυμία για ςυμμετοχι ςτθν ομάδα και ζτςι είναι απαλλαγμζνθ από
κάκε αυταρχικι επιβολι. Αντί να υπάρχει ζνα ιδεατό πρότυπο μακθτι, εκτιμϊνται οι
πραγματϊςεισ του μακθτι, αυτά που καταφζρνει να κάνει κακϊσ επίςθσ και θ ενεργι
προςωπικι εμπλοκι ςτισ πρακτικζσ του ςχολείου, ςτισ ςυλλογικότθτεσ και θ φφςθ των
ςχζςεων με τουσ ςυμμακθτζσ του και τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ ομάδασ.Θ επιτυχία
ςτισ εξετάςεισ του ακαδθμαϊκοφ απολυτθρίου (Baccalauréat) ςε πολλά Μικρολφκεια
ξεπερνάει το 80% επί των προςερχομζνων ςε αυτζσ (Broux N., De Saint-Denis E.,
2013). Θ επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου κεωρείται ςυμβολικι δικαίωςθ τθσ προςπάκειασ
μεταςτροφισ του νζου υποκειμζνου. Επιχειρείται παράλλθλα θ διάχυςθ των
καινοτόμων πρακτικϊν ςε ςυνζδρια, ςυναντιςεισ εργαςίασ, διαδραςτικζσ
παρουςιάςεισ, κοινότθτεσ μάκθςθσ και ςε εκδθλϊςεισ ςε ςυνεργαςία με άλλουσ
οργανιςμοφσ.

3. Συηιτθςθ - ςυμπεράςματα
Οι παιδαγωγικζσ ςυνκικεσ ςτθν Ελλθνικι Εκπαίδευςθ ζχουν εξελιχκεί ςε
ςχολικζσ ρουτίνεσ ενόσ ςυγκεντρωτικοφ, εξεταςιοκεντρικοφ και επιλεκτικοφ
ςυςτιματοσ. Είναι επιτακτικι θ αλλαγι τθσ παιδαγωγικισ φιλοςοφίασ και θ ανάγκθ
προϊκθςθσ εναλλακτικϊν μεκόδων οργάνωςθσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Κα ιταν
καίρια, προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, θ εφαρμογι: ςυνεργατικϊν μοντζλων
εκπαίδευςθσ και ενεργθτικισ μάκθςθσ και διδαςκαλίασ, ενδοςχολικισ διερεφνθςθσ
και ανάπτυξθσ, εναλλακτικϊν και ευζλικτων διδακτικϊν προτάςεων, δθμιουργικϊν
πρακτικϊν όπωσ ο πειραματικόσ ψθλαφιςμόσ, τα ςχολικά ςυμβοφλια και θ
αυτοδιοίκθςθ-αυτοδιαχείριςθ.
Κα πρζπει να γίνει επεξεργαςία προτάςεων για περιοριςμό του φαινομζνου τθσ
εγκατάλειψθσ του ςχολείου, με βάςθ τθν αποτίμθςθ των παραπάνω πραγματϊςεων,
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αποβλζποντασ ςε μια ευζλικτθ ςχολικι δομι με αυτονομία, με δυνατότθτα
διαμόρφωςθσ ωρολογίου και αναλυτικοφ προγράμματοσ από κακθγθτζσ και μακθτζσ,
φπαρξθ μεντόρων για τθ ψυχικι ενδυνάμωςθ των μακθτϊν και ενκάρρυνςθ τθσ
επιμονισ ςτθν προςπάκεια, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ ευμενοφσ διάκεςθσ
(bienveillance). Στόχοσ είναι να διαμορφωκεί μια προςζγγιςθ που να ζχει καινοτόμο
χαρακτιρα, δεδομζνου ότι θ εκπαιδευτικι κοινότθτα καλείται να διερευνά ςυνεχϊσ
τθν πραγματικότθτά τθσ και να ανακεωροφνται πρακτικζσ, μζκοδοι, ςχζςθ με τθ
γνϊςθ, κζςθ υπευκυνότθτασ ςτο κοινωνικό ςφνολο και πρόκεςθ αυτοπραγμάτωςθσ.
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Ο «ςχολικόσ κανονιςμόσ» ωσ προχπόκεςθ για τθν εφρυκμθ
λειτουργία τθσ Σχολικισ Μονάδασ. Θ αξιοποίθςι του ςτθν 4θ
Ρεριφζρεια Ρ.Ε. Ν. Θρακλείου
Δρ. Μαρτίνου ωτθρία
χολικι φμβουλοσ 4θσ Περιφζρειασ Π.Ε. Ν. Θρακλείου
smarti@edc.uoc.gr

Περίλθψθ
Στθν εργαςία μασ, παρουςιάηεται θ προςπάκεια διαμόρφωςθσ ςχολικϊν κανονιςμϊν
από τα Δθμοτικά Σχολεία τθσ 4θσ Ρεριφζρειασ Ρ.Ε. Ν. Θρακλείου, το ςχολικό ζτοσ
2015-2016. Θ δράςθ υλοποιικθκε μετά από ςχετικι γραπτι κακοδιγθςθ προσ τουσ
Διευκυντζσ/ντριεσ των Σχολικϊν Μονάδων, να κζςουν το πλαίςιο λειτουργίασ του
ςχολείου ςε ςχζςθ με τουσ γονείσ και τουσ μακθτζσ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ
αςφάλεια των μακθτϊν και θ καλι ςυνεργαςία με τουσ γονείσ. Οι κανονιςμοί που
ςυντάχκθκαν από τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιδιαιτερότθτεσ κάκε Σχολικισ Μονάδασ, παρουςιάςτθκαν ςε ειδικι ςυνάντθςθ που
διοργανϊκθκε από τθ Σχολικι Σφμβουλο και δόκθκαν ενυπόγραφα ςτουσ γονείσ ι
αναρτικθκαν ςτισ ιςτοςελίδεσ.
Λζξεισ-Κλειδιά: Σχολικοί κανονιςμοί, Διευκυντζσ/ντριεσ, Σφλλογοι διδαςκόντων

1.

Ειςαγωγι – Ρροβλθματικι

Κακϊσ υπιρχαν γονείσ ςτα Σχολεία τθσ Ρεριφζρειάσ μασ που αγνοοφςαν τθν
ιεραρχικι αντιμετϊπιςθ κεμάτων και κατζφευγαν απευκείασ ςτθ Σχολικι Σφμβουλο
για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, αποφαςίςτθκε ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ με τουσ
Διευκυντζσ/ντριεσ των Σχολικϊν Μονάδων τθ ςχολικι χρονιά 2015-2016, που
πραγματοποιικθκε αρχζσ του Σεπτζμβρθ, οι ςχολικζσ μονάδεσ, να ςυντάξουν τουσ
κανονιςμοφσ λειτουργίασ τουσ. Με ςχετικι εγκφκλιο που ςτθρίχτθκε ςτθν κείμενθ
νομοκεςία, (Ρ.Δ. 201/1998), και ςτισ «νζεσ ρυκμίςεισ» για τθ κζςπιςθ κανονιςμϊν
λειτουργίασ των Σχολείων (2002), ηθτικθκε θ ςφνταξθ του κανονιςμοφ να γίνει μζςα
από διαλογικι ςυηιτθςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων και να λθφκοφν υπόψθ οι
ιδιαιτερότθτεσ κάκε Σχολικισ Μονάδασ. (ΦΕΚ1340/2002). Ενδεικτικά πεδία που
περιλαμβάνει ο κανονιςμόσ για τουσ μακθτζσ αφοροφν τθν ϊρα άφιξθσαναχϊρθςθσ, των μακθτϊν, τθν πρωινι προςευχι, τουσ ετερόδοξουσ μακθτζσ. Το
ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και ςτθν περιουςία του ςχολείου, τθν παρουςία τρίτων ςτο
χϊρο του ςχολείου, τθν αποχϊρθςθ αςκενοφσ μακθτι. Το διάλειμμα, το παιχνίδι
ςτθν αυλι, τουσ χϊρουσ που κινοφνται οι μακθτζσ. Τθν επίλυςθ διαφωνιϊν, τθ
χριςθ των Κινθτϊν τθλεφϊνων και κζματα επιτιρθςθσ.
Αντίςτοιχα, ο κανονιςμόσ για τουσ γονείσ περιλαμβάνει οδθγίεσ για τισ κφρεσ
ειςόδου- εξόδου, που ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο: 2368/Γ2/9-1-2007 ΥΡΕΚΡ πρζπει οι
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πόρτεσ να παραμζνουν κλειςτζσ τισ ϊρεσ λειτουργίασ του ςχολείου. Τθν πρωινι
προςευχι, τθν παραλαβι μακθτϊν, τθ φοίτθςθ ςτο ολοιμερο και τθν ϊρα
αποχϊρθςθσ από αυτό. Τισ ϊρεσ ςυνεργαςίασ εκπαιδευτικϊν με γονείσ, τουσ
τρόπουσ επικοινωνίασ γονζων με το ςχολείο. Τισ απουςίεσ μακθτϊν, τθν ϊρα τθσ
Γυμναςτικισ, τθν αλλαγι κζςθσ μακθτι ςτθν τάξθ. Τθν εμφάνιςθ μακθτϊν, τθν
επίπλθξθ και από ποιουσ επιτρζπεται. Τισ αργίεσ, γιορτζσ, δραςτθριότθτεσ, ωρολόγιο
πρόγραμμα, ςεμινάρια Σχολικισ Συμβοφλου, τισ προςπάκειεσ για υιοκζτθςθ αξιϊν,
τον ςεβαςμό ςτον άλλο, τθν αποδοχι τθσ ιδιαιτερότθτασ, τθν αντιμετϊπιςθ bullying.
Τθν ςυνεργαςία με τθ Σχολικι Σφμβουλο για τθν επίλυςθ κεμάτων. Οδθγίεσ για τισ
εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο χϊρο του ςχολείου. Το ρόλο του Διευκυντι/ντριασ
τθσ ςχολικισ μονάδασ. τθ διαδικαςία μετεγγραφϊν.

2.

Κυρίωσ Μζροσ

Οι κανόνεσ ρφκμιςθσ ποικίλων παραμζτρων και πτυχϊν τθσ κακθμερινισ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ αλλά και οι κανόνεσ ρφκμιςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ των
μακθτϊν και των μακθτριϊν, αποτζλεςαν προτεραιότθτα τθσ εκπαιδευτικισ
πολιτικισ, κακϊσ το 2002, το Υπουργείο Ραιδείασ ζδωςε ςτθ δθμοςιότθτα ζνα
κείμενο με τισ «νζεσ» ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ κανονιςμϊν λειτουργίασ των
ςχολείων. Το κείμενο με τον τίτλο «Βαςικζσ Αρχζσ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ των
Σχολείων» περιείχε ζνα ςφνολο αρχϊν, κανόνων και διευκετιςεων, με βάςθ τισ
οποίεσ κάκε ςχολείο κα διαμόρφωνε τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ του.
Είναι γνωςτό πωσ ςτο χϊρο του Δθμοτικοφ Σχολείου, οι μακθτζσ περνοφν
πολλζσ ϊρεσ, μακαίνουν, δθμιουργοφν, ςυνεργάηονται, παίηουν, χαίρονται αλλά
αντιμετωπίηουν και δυςκολίεσ. Οι κανόνεσ λειτουργίασ τθσ Σχολικισ Μονάδασ,
δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ, ϊςτε να πραγματοποιθκεί ανενόχλθτα, μεκοδικά
και αποτελεςματικότερα θ εκπαιδευτικι διαδικαςία και το ςχολείο να λειτουργεί ωσ
μια κοινότθτα αγωγισ (http://bit.ly/1dJCMlA). Γνωρίηοντασ πωσ θ ςχολικι κοινότθτα
ςτοχεφει ςτθν πρόοδο των μακθτϊν, αλλά και ςτθν υιοκζτθςθ ςθμαντικϊν αξιϊν,
όπωσ θ ςυνεργαςία κι θ αλλθλεγγφθ, ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ αποδοχι τθσ
ιδιαιτερότθτασ του «άλλου», θ ενςυναίςκθςθ, ο ςεβαςμόσ όλων ςε από κοινοφ
ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ, θ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, θ αγωγι υγείασ κ.λπ. με το
ζγγραφο με Α.Ρ.69/2/11/2015, που ςτάλκθκε ςτουσ/ςτισ κ.Διευκυντζσ/ντριεσ,
τουσ/τισ κ. Ρροϊςταμζνουσ/νεσ και τουσ Εκπαιδευτικοφσ των 3/κεςίων και άνω
Δθμοτικϊν Σχολείων: 9ο Θρακλείου, 10ο Θρακλείου, 16ο Θρακλείου, 18ο Θρακλείου,
32ο Θρακλείου, 35ο Θρακλείου, 36ο Θρακλείου, 46ο Θρακλείου, Aγ. Κωμά, Aγ. Σφλλα,
Βαςιλειϊν, Μεγάλθσ Βρφςθσ Ρροφιτθ Θλία, Τςιφοφτ Καςτελίου τθσ 4 θσ Ρεριφζρειασ
Ρ.Ε. Ν. Θρακλείου, ηθτιςαμε να ςυνταχκεί από όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ ο
κανονιςμόσ λειτουργίασ τουσ που κα αφορά γονείσ και μακθτζσ, και που κα τον
υπογράψουν οι γονείσ και κα τον επιςτρζψουν. (Κα τουσ δοκεί φωτοτυπθμζνο
ενυπόγραφο αντίγραφο).
Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων κάκε Σχολικισ Μονάδασ ιταν αρμόδιοσ να
αποφαςίςει και να οριοκετιςει τον κανονιςμό λαμβάνοντασ υπόψθ του και τθ
ςχετικι νομοκεςία. Πλα τα ςχολεία τθσ Ρεριφζρειασ ανταποκρίκθκαν και ςυνζταξαν
τουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ τουσ. Οι ςφλλογοι διδαςκόντων των ςχολικϊν
μονάδων διατφπωςαν κάποιουσ κανόνεσ με τθ μορφι κειμζνου και κάποιουσ άλλουσ
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εικονικά και με τθν αξιοποίθςθ θρϊων από τα ςχολικά εγχειρίδια, όπωσ φαίνεται και
ςτο ακόλουκο εικαςτικό ζργο από το 35ο Δθμοτικό Σχολείο Θρακλείου.
Ενδεικτικά αναφζρουμε και περιεχόμενα από τουσ ςχολικοφσ κανονιςμοφσ
Σχολείων τθσ Ρεριφζρειάσ μασ:
Άφιξθ των μακθτϊν/τριϊν ςτο ςχολείο του Αγίου Σφλλα. Θ άφιξθ των
μακθτϊν το πρωί γίνεται από τθν κεντρικι είςοδο του ςχολείου από τισ 7:55 π.μ. ωσ
τισ 8:10 π.μ. που χτυπά το κουδοφνι για τθν ζναρξθ των μακθμάτων. Στθ ςυνζχεια θ
είςοδοσ του ςχολείου κλείνει για λόγουσ αςφαλείασ. Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ βοθκά
ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου (Mαρτίνου 2016, ς. 56).
Αποχϊρθςθ των μακθτϊν/τριϊν από το ςχολείο Οι μακθτζσ ςε καμία
περίπτωςθ δε φεφγουν πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων χωρίσ άδεια. Αν
παρουςιαςτεί ανάγκθ αποχϊρθςθσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου (π.χ.
αςκζνεια) γίνεται πάντοτε με τθ ςυνοδεία γονζα ι κθδεμόνα και, φυςικά, αφοφ ζχει
ενθμερωκεί ςχετικά το Σχολείο. Οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί μεριμνοφν για τθν
αςφαλι αποχϊρθςθ των παιδιϊν. Αποχωροφν αφοφ αποχωριςουν και οι
μεταφερόμενοι μακθτζσ. Θ ευκφνθ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν μετά το ωράριο
λειτουργίασ βαραίνει αποκλειςτικά το γονζα/κθδεμόνα. Οι γονείσ-κθδεμόνεσ είναι
υποχρεωμζνοι να γνωρίηουν το ωράριο άφιξθσ και αποχϊρθςθσ των παιδιϊν τουσ
από το ςχολείο.
Για οποιαδιποτε μεταβολι των ωρϊν άφιξθσ των μακθτϊν ςτο ςχολείο ι
αναχϊρθςισ τουσ κα υπάρχει ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων
(Mαρτίνου 2016, ς. 57).
Ρρωινι ςυγκζντρωςθ - Ρροςευχι: Πλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ
ςυμμετζχουν ςτθν πρωινι προςευχι με ςεβαςμό.
Ετερόδοξοι μακθτζσ ζχουν δικαίωμα να μθ μετζχουν ςτθν προςευχι,
οφείλουν, όμωσ, να βρίςκονται ςε παράταξθ με τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ, όςο αυτι
διαρκεί και να ςζβονται τθν ιερότθτα τθσ ςτιγμισ.
Εκκλθςιαςμόσ των μακθτϊν γίνεται πάντα με τθ ςυνοδεία των εκπαιδευτικϊν
τθσ κάκε τάξθσ και αφοφ ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά οι γονείσ/κθδεμόνεσ. Οι
γονείσ/κθδεμόνεσ που δεν επικυμοφν να ςυμμετάςχουν τα παιδιά τουσ ςτον
εκκλθςιαςμό πρζπει να ενθμερϊςουν ςχετικά το ςχολείο. Οι μακθτζσ προςζρχονται
κανονικά ςτο ςχολείο και επιτθροφνται εντόσ του διδακτθρίου από εκπαιδευτικό.
Σχολικζσ γιορτζσ - Διδακτικζσ επιςκζψεισ Οι ςχολικζσ γιορτζσ, εκνικζσ,
κρθςκευτικζσ ι άλλου τφπου (π.χ. λιξθσ ςχολικοφ ζτουσ) κακϊσ και οι διδακτικζσ
επιςκζψεισ αποτελοφν μζροσ τθσ ςχολικισ ηωισ και βοθκοφν ςτθν αποτελεςματικι
πραγμάτωςθ του ςχολικοφ ζργου, γι’ αυτό ςυμμετζχουν ςε αυτζσ όλοι οι μακθτζσ
εκτόσ ςοβαρισ αιτίασ για τθν οποία ενθμερϊνεται ζγκαιρα το Σχολείο. Θ
ςυμπεριφορά και οι υποχρεϊςεισ των μακθτϊν κατά τθ διάρκειά τουσ είναι
υποδειγματικι και ανάλογθ με το υπόλοιπο ςχολικό πρόγραμμα.
Στισ ςχολικζσ γιορτζσ το ωράριο διαμορφϊνεται κατά περίπτωςθ και οι γονείσ
ενθμερϊνονται εκ των προτζρων για το πρόγραμμα τθσ γιορτισ.
Σε περίπτωςθ διδακτικισ επίςκεψθσ τθρείται γενικά το θμεριςιο ςχολικό
διδακτικό ωράριο, ενϊ κα υπάρχει ενθμζρωςθ εκ των προτζρων προσ γονείσ και
μακθτζσ ςε περίπτωςθ αλλαγισ των ωρϊν άφιξθσ και αποχϊρθςθσ από το ςχολείο
(Μαρτίνου, 2016, ς.19 ).
Φοίτθςθ-Συμπεριφορά μακθτϊν/τριϊν: Οι μακθτζσ δεν απουςιάηουν από το
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ςχολείο χωρίσ ςοβαρό λόγο. Θ ελλιπισ φοίτθςθ οδθγεί ςε μακθςιακι υςτζρθςθ και
μπορεί να οδθγιςει ςε επανάλθψθ τθσ ίδιασ τάξθσ.
Οι μακθτζσ επιβάλλεται να παίηουν, χωρίσ να αςκοφν οποιουδιποτε είδουσ βία
(λεκτικι, ςωματικι, ψυχολογικι) προσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Θ βία απαγορεφεται
κάτω από οποιεςδιποτε ςυνκικεσ και λαμβάνονται αυςτθρά μζτρα για τθν
αντιμετϊπιςι τθσ. Για οποιοδιποτε πρόβλθμα αντιμετωπίηουν οφείλουν να
απευκφνονται ςτουσ εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοφσ που βρίςκονται ςτο προαφλιο
του ςχολείου. Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων και του διαλείμματοσ θ
ςυμπεριφορά των μακθτϊν κα πρζπει να είναι ευγενικι προσ δαςκάλουσ και
ςυμμακθτζσ. Δεν κα πρζπει να προςβάλλουν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ για λόγουσ
ςωματικοφσ (π.χ. για το φψοσ ι το βάροσ τουσ), εκνικοφσ (π.χ. για τθν καταγωγι τουσ
από άλλθ χϊρα), κρθςκευτικοφσ ι φυλετικοφσ (π.χ. χρϊμα δζρματοσ, μαλλιϊν). Δεν
κα πρζπει να διαδίδουν φιμεσ οφτε να αποκλείουν ςυμμακθτζσ τουσ από ομαδικζσ
δράςεισ του ςχολείου, παρακινϊντασ και άλλουσ να κάνουν το ίδιο, ι να τουσ
ειρωνεφονται και να τουσ αςκοφν κακόβουλθ κριτικι. Δεν κα πρζπει να προβαίνουν
ςε χριςθ ι φκορά πραγμάτων ςυμμακθτϊν τουσ που δεν τουσ ανικουν. Κα πρζπει
να βοθκοφν τουσ μακθτζσ των μικρϊν τάξεων ςτα προβλιματα που τυχόν
αντιμετωπίηουν (π.χ. να τουσ δίνουν χϊρο για παιχνίδι ι να ενθμερϊνουν αμζςωσ
τουσ εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοφσ αν ζχουν τραυματιςτεί). Κα πρζπει να
ςυμπεριφζρονται φιλικά ςε όλουσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και να προςτατεφουν
ενεργθτικά όςουσ δζχονται πειράγματα ι άλλου είδουσ βία, ενθμερϊνοντασ ςχετικά
τουσ δαςκάλουσ για τουσ μακθτζσ που ςυμπεριφζρονται με άςχθμο τρόπο.
Κα πρζπει να φροντίηουν να κρατοφν κακαρά τα ςχολικά τουσ βιβλία και
τετράδια και να ζχουν τα απαραίτθτα για το κακθμερινό πρόγραμμά τουσ,
φροντίηοντασ να μθν τα ξεχνοφν ςτο ςπίτι. Οι μακθτζσ φροντίηουν κατά τθ διάρκεια
του διαλείμματοσ να ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ τουσ για φαγθτό, νερό και τουαλζτα.
Οι μακθτζσ φροντίηουν να πετοφν τα ςκουπίδια τουσ ςτουσ κάδουσ, ϊςτε οι
τάξεισ και το ςχολείο να είναι κακαρά. Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ όλοι οι
μακθτζσ/τριεσ βγαίνουν ςτο προαφλιο. Σε περίπτωςθ κακοκαιρίασ παραμζνουν ςτθν
τάξθ ι ςτο υπόςτεγο. Μόλισ χτυπιςει το κουδοφνι για τθ λιξθ τθσ διδακτικισ ϊρασ
και τθν ζναρξθ του διαλείμματοσ οι μακθτζσ δεν ςθκϊνονται οφτε αποχωροφν από
τθν αίκουςα, χωρίσ τθν άδεια του δαςκάλου τουσ. Ο δάςκαλοσ αποχωρεί τελευταίοσ
από τθν αίκουςα. Θ προςταςία του ςχολικοφ κτιρίου και τθσ περιουςίασ του είναι
υπόκεςθ όλων.
Οι μακθτζσ/τριεσ χρθςιμοποιοφν μόνο τισ τουαλζτεσ, ςφμφωνα με το φφλο
τουσ, και τθροφν τουσ ςτοιχειϊδεισ κανόνεσ υγιεινισ (π.χ. τα χαρτιά ςτουσ κάδουσ,
τακτικό πλφςιμο χεριϊν, κλείςιμο τθσ βρφςθσ).
Οι μακθτζσ/τριεσ, δεν επιτρζπεται να φζρνουν ςτο ςχολείο αντικείμενα
πολφτιμα ι επικίνδυνα. Θ χριςθ και κατοχι κινθτϊν τθλεφϊνων δεν επιτρζπεται ςτο
χϊρο του ςχολείου.
Γονείσ & Κθδεμόνεσ: Οι κθδεμόνεσ μποροφν και πρζπει να ενθμερϊνονται
τακτικά για τθν πρόοδο και ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ από το δάςκαλο τθσ
τάξθσ, ςφμφωνα με τθν προκακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα ςυνάντθςθσ.
Είναι απαραίτθτο να διαβάηουν προςεκτικά τισ ανακοινϊςεισ που μεταφζρουν
οι μακθτζσ και να ενθμερϊνονται για κζματα λειτουργίασ του ςχολείου.
Οφείλουν να γνωςτοποιοφν ςτο δάςκαλο τθσ τάξθσ και ςτθ διεφκυνςθ του
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ςχολείου κάκε ιδιαιτερότθτα που αφορά τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία του παιδιοφ
τουσ. Κανζνασ ενιλικασ δεν ζχει το δικαίωμα να επιπλιττει ι να τιμωρεί ι να
νουκετεί άλλο παιδί εκτόσ τθσ οικογζνειάσ του ςτο χϊρο του ςχολείου. Για
οποιοδιποτε κζμα προκφψει ενθμερϊνεται ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ ι θ Ρροϊςταμζνθ,
οι οποίοι διευκετοφν το κζμα.
Γενικά κανζνασ ανιλικοσ ι ενιλικοσ δεν ζχει το δικαίωμα να βρίςκεται ςτο
χϊρο του ςχολείου, χωρίσ άδεια.
Σε
περίπτωςθ
απουςίασ
μακθτι,
ιδιαίτερα
μακροχρόνιασ
ι
επαναλαμβανόμενθσ, είναι απαραίτθτο να ενθμερϊνεται ζγκαιρα το ςχολείο. Το
τθλζφωνο του ςχολείου (2810 881218) είναι ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε
ενθμζρωςθ.
Σε περίπτωςθ αδιακεςίασ μακθτι κατά τθν παραμονι του ςτο ςχολείο
ενθμερϊνεται τθλεφωνικά ο γονζασ/κθδεμόνασ του από το δάςκαλο τθσ τάξθσ ι τθν
Ρροϊςταμζνθ του ςχολείου για τθν άμεςθ προςζλευςι του ςτο ςχολείο και τθν
παραλαβι του παιδιοφ του (ό.π. ς. 58).
Σχολικι Λςτοςελίδα: Το ςχολείο διακζτει και λειτουργεί επίςθμο ιςτολόγιο ςτθ
βάςθ του Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου (Ρ.Σ.Δ.). Για κάκε άλλθ ιςτοςελίδα που
εμφανίηεται με τα ςτοιχεία του ςχολείου μασ ςτο διαδίκτυο ο/θ διευκυντισ/ντρια
και το προςωπικό δε φζρουν καμία ευκφνθ.
Υπεφκυνοσ/θ για τθ διαχείριςθ του παραπάνω επίςθμου ιςτότοπου είναι ο/θ
διευκυντισ/ντρια του ςχολείου.
Ολοιμερο: Οι μακθτζσ/τριεσ το πρωί αφινουν τα τςαντάκια με το φαγθτό
τουσ ςτθν αίκουςα του ολοιμερου. Πταν το φαγθτό τουσ χρειάηεται ψυγείο
τοποκετοφν μόνο τα μπολ τουσ μζςα ςτο ψυγείο και όχι και τα τςαντάκια λόγω
κανόνων υγιεινισ. Τα ςκεφθ είναι γυάλινα ι κατάλλθλα πλαςτικά όχι μεταλλικά, για
να μποροφν να ηεςτακοφν ςτο φοφρνο μικροκυμάτων.
Το ολοιμερο πρόγραμμα αποτελεί ςυνζχεια του πρωινοφ προγράμματοσ. Θ
φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν που είναι γραμμζνα ςτο Ολοιμερο πρόγραμμα είναι
υποχρεωτικι μετά τθν λιξθ του πρωινοφ τουσ προγράμματοσ. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ
ενθμερϊνουν ζγκαιρα για τυχόν απουςία. Οι άνευ λόγου ςυνεχείσ απουςίεσ
αποτελοφν αίτιο διακοπισ φοίτθςθσ.
Τθρείται το ωράριο αποχϊρθςθσ, όπωσ ζχει δθλωκεί από τουσ
γονείσ/κθδεμόνεσ. Οι μακθτζσ/τριεσ αποχωροφν με τθν ςυνοδεία των ενθλίκων που
ζχουν δθλωκεί. Σε περίπτωςθ που κα παραλάβει τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ του
ςχολείου άλλο πρόςωπο πρζπει να ζχει προθγθκεί ενθμζρωςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ. Δεν δίνονται οι μακθτζσ/τριεσ του ςχολείου ςε άγνωςτα άτομα προσ
τον/τθν εκπαιδευτικό.
Θ ςυμπεριφορά τουσ είναι ευγενικι προσ τον/τθν εκπαιδευτικό και τουσ
ςυμμακθτζσ/τριεσ τουσ. Θ θςυχία και ο ςεβαςμόσ είναι απαραίτθτοσ για τθ ςωςτι
λειτουργία του ολοιμερου λόγω τθσ διαφορετικότθτασ των παιδιϊν θλικιακά και
γνωςτικά.
Φαρμακευτικι Αγωγι: Οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεοφνται να ζχουν τισ
απαραίτθτεσ ιατρικζσ ι φαρμακευτικζσ γνϊςεισ, ϊςτε να ςυνειςφζρουν με
εξειδικευμζνεσ πράξεισ (χοριγθςθ φαρμάκου από το ςτόμα ι ςε ενζςιμθ μορφι) ςε
ειδικοφ τφπου αςκζνειεσ των μακθτϊν/τριϊν (εφθβικό ι ηαχαρϊδθ διαβιτθ,
επιλθπτικζσ κρίςεισ κ.ά.), αλλά και ςε εποχικζσ ιϊςεισ.
-95-

ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ

Αυτό δεν αποκλείει τθν υποχρζωςθ των εκπαιδευτικϊν να παρζχουν τισ
ςτοιχειϊδεισ πρϊτεσ βοικειεσ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ του ςχολείου. Οι υπεφκυνοι
φαρμακείου και οι Διευκυντζσ/Διευκφντριεσ, ζχουν παρακολουκιςει επιμορφωτικό
ςεμινάριο του ΕΚΑΒ για τισ Ρρϊτεσ Βοικειεσ και γνωρίηουν τι πρζπει να κάνουν.
Σε περιπτϊςεισ που απαιτείται φαρμακευτικι αγωγι, οι γονείσ και κθδεμόνεσ
των μακθτϊν/τριϊν, οφείλουν να αιτοφνται τθν άδεια των διευκυντϊν τθσ ςχολικισ
μονάδασ, προκειμζνου να ειςζρχονται οι ίδιοι ι άλλο πρόςωπο το οποίο κα
υποδείξουν ςχετικά ςτο χϊρο του ςχολείου, ϊςτε να τθ χορθγιςουν.
Σε ζκτακτα ςοβαρά ιατρικά περιςτατικά μακθτϊν/τριϊν οι διευκυντζσ/ντριεσ
οφείλουν μόνο να καλοφν το ΕΚΑΒ (166) για διακομιδι του/τθσ μακθτι/τριασ, ενϊ
ταυτόχρονα ενθμερϊνουν τουσ γονείσ του/τθσ.
Κυλικείο: Κφριο χαρακτθριςτικό του κυλικείου είναι θ κακαριότθτα και θ
ποιότθτα των τροφίμων που ελζγχονται, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ υγεία των
μακθτϊν/τριϊν και προςωπικοφ.
Ραρζχει είδθ τροφϊν, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε εγκυκλίουσ των αρμόδιων
υπουργείων και ακολουκεί πιςτά τισ υγειονομικζσ υποδείξεισ τθσ νομοκεςίασ.
Οι μακθτζσ/τριεσ τθροφν τθ ςειρά ςτο κυλικείο.
Οι γονείσ ειςζρχονται ςτο χϊρο του ςχολείου για τθν διευκζτθςθ των
οικονομικϊν τουσ υποχρεϊςεων προσ το κυλικείο μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ
εφθμερεφοντεσ.
Τα παιδιά κάνουν παράπονα: Πταν παιδιά εκφράηουν παράπονα για το
Σχολείο ι για τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, τα ακοφμε προςεκτικά, χωρίσ να παίρνουμε
κζςθ αν δε βεβαιωκοφμε πϊσ ζχει το κζμα.
Να μθν μασ διαφεφγει ότι ςυχνά τα παιδιά, προκειμζνου να δικαιολογθκοφν ι
επειδι αντιλαμβάνονται τα γεγονότα με τρόπο διαφορετικό απ’ ό,τι εμείσ οι
μεγάλοι, μεταφζρουν ανακρίβειεσ ι παρουςιάηουν τθ μιςι αλικεια, και όςο
γίνονται πιςτευτά, τόςο ςυνεχίηουν.
Στθ ςυνζχεια απευκυνόμαςτε ςτο Σχολείο, για να ακοφςουμε και τθν άλλθ
άποψθ, ςτθν περίπτωςθ που το παράπονο ζχει να κάνει με αυτό ι να αναλάβει τθ
διερεφνθςθ και τθ διευκζτθςθ του κζματοσ, αν υπάρχει διαφορά με άλλο παιδί.
Τα αρνθτικά ςχόλια προσ το ςχολείο -ζςτω και άκελά μασ- βλάπτουν και το
παιδί μασ. Δεν ςτρεφόμαςτε εναντίον άλλου παιδιοφ ι τθσ οικογζνειάσ του.
Θ αντιμετϊπιςθ κάκε κζματοσ μπορεί να προκφψει , μόνο μετά από
ςυνεργαςία των γονζων/κθδεμόνων με το ςχολείο και ςε καμία περίπτωςθ οι γονείσ
δεν ζχουν τθ δικαιοδοςία επιβολισ οποιαδιποτε ποινισ ι επίπλθξθσ προσ άλλα
παιδιά ςτο χϊρο του ςχολείου.
Οι διευκυντζσ των Σχολικϊν Μονάδων παρουςίαςαν τουσ κανονιςμοφσ τουσ
(βλ. Eςωτερικοί κανονιςμοί…), ςε προγραμματιςμζνθ ςυνάντθςθ ςτο 36ο Δθμοτικό
Σχολείο Θρακλείου. Θ ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε τθν Τρίτθ 15 ∆εκεµβρίου 2015
ςτο 36ο Δθμοτικό Σχολείο μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Σχολικισ Συμβοφλου με
αρικμό 85/ 8-12-2015.

3.

Συηιτθςθ – Συμπεράςματα

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ ςφνταξθσ κανονιςμϊν λειτουργίασ των ςχολικϊν
μονάδων ζγινε αποδεκτι με ιδιαίτερο ενδιαφζρον από τουσ τουσ/τισ κ.
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∆ιευκυντζσ/ντριεσ και τουσ/τισ κ. Ρροϊςταµζνουσ/νεσ των 3/κεςίων και άνω
∆θµοτικϊν Σχολείων τθσ 4θσ Ρεριφζρειασ Ρ/κµιασ Εκπ/ςθσ Ν. Θρακλείου. Πλα τα
Στελζχθ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προςπάκειασ τόνιςαν πωσ ο κανονιςμόσ
λειτουργίασ τθσ Σχολικισ Μονάδασ βοικθςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ και
ιδιαίτερα τουσ γονείσ. Διλωςαν επίςθσ πωσ θ δράςθ πρζπει να γίνει γνωςτι και
ςτουσ ςυναδζλφουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ των άλλων Ρεριφερειϊν και να
εφαρμοςτεί ςτα Σχολεία τουσ. Μετά από τθν ανταλλαγι ιδεϊν και καλϊν πρακτικϊν
ςτθ ςυνάντθςθ που πραγματοποιικθκε ςτο 36ο Δθμοτικό Σχολείο, κάποιοι ςχολικοί
κανονιςμοί εμπλουτίςτθκαν και αρκετά ςχολεία μεταμόρφωςαν τουσ ςχολικοφσ τουσ
χϊρουσ. Διευκυντζσ/ντριεσ Σχολικϊν μονάδων με μακθτζσ μετακινοφμενουσ και από
μακρινζσ περιοχζσ, προκειμζνου να βοθκιςουν τα παιδιά να ζχουν ζγκαιρθ
προςζλευςθ ςτο Σχολείο και να ξεκινά θ μζρα τουσ πιο χαλαρά, παρουςίαςαν τα
παρακάτω ζξι (6) ςθμεία που αφοροφν και τθ ςχετικι προετοιμαςία ςτο ςπίτι.
Συςτινουν λοιπόν ςτουσ μακθτζσ:
1. Να ετοιμάηουν τθν τςάντα τουσ από το προθγοφμενο βράδυ, για να μθν
ξεχνοφν λόγω τθσ βιαςφνθσ τουσ τα απαραίτθτα.
2. Να κοιμοφνται αρκετά και να μθν αργοφν να κοιμθκοφν το βράδυ, ϊςτε να
ςθκϊνονται νωρίσ το πρωί.
3. Να ζχουν ςτο δωμάτιό τουσ ξυπνθτιρι και να ξζρουν ότι το πρωινό ξφπνθμα
είναι δικι τουσ υποχρζωςθ και με αυτό τον τρόπο γίνονται περιςςότερο
υπεφκυνα.
4. Να γνωρίηουν τα ροφχα που κα φορζςουν από το προθγοφμενο βράδυ και να
αποφεφγεται πικανι διαφωνία το πρωί.
5. Το πρωί να μθν ανοίγουν τθν τθλεόραςθ με παιδικά. Ζνα παιδί που τρϊει ι
ντφνεται, ενϊ παράλλθλα βλζπει τθλεόραςθ, είναι ςίγουρο ότι κα τα κάνει όλα
ςε πολφ πιο αργοφσ ρυκμοφσ.
6. Να υπολογίηουν περιςςότερο χρόνο από αυτόν που απαιτείται, κακϊσ πάντα
υπάρχει θ πικανότθτα κάτι να πάει ςτραβά.
Αξίηουν
ιδιαίτερεσ
ευχαριςτίεσ
ςτουσ
Διευκυντζσ/ντριεσ,
ςτουσ
Ρροϊςταμζνουσ/νεσ και τουσ Συλλόγουσ διδαςκόντων των Σχολικϊν Μονάδων τθσ
4θσ Ρεριφζρειασ Ρ.Ε. Ν. Θρακλείου, που τθ ςχολικι χρονιά 2015-2016,
ςυνεργάςτθκαν δθμιουργικά και λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ ιδιαιτερότθτεσ των
ςχολικϊν τουσ μονάδων, ςυνζταξαν τουσ ςχολικοφσ κανονιςμοφσ ωσ ςφνολο
κανόνων και προχποκζςεων, που ςυντελοφν ςτθν αποτελεςματικότερθ υλοποίθςθ
τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.

Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ
Βαςικζσ αρχζσ κανονιςμοφ λειτουργίασ ςχολείων ΥΡΕΡΚ. Ανακτικθκε από:
http://bit.ly/1dJCMlA
Eςωτερικοί κανονιςμοί Δθμοτικϊν Σχολείων 4θσ Ρεριφζρειασ Ρ.Ε.Ν. Θρακλείου το
ςχολικό ζτοσ 2015-2016.
Μαρτίνου Σωτθρία, (2016). Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Σχολικισ Μονάδασ.
Θράκλειο: Εκδότθσ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ
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Κριτθσ - 4θ Ρεριφζρεια Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θρακλείου.
Aνακτικθκε 7 Νοεμβρίου 2016 από http://ss4pirakl.blogspot.gr/
Ρ.Δ. 201/1998(ΦΕΚ 161, Τ. Αϋ), Οργάνωςθ και Λειτουργία Δθμοτικϊν Σχολείων.
Υ.Α.
Φ.353.1/324/105657/Δ1/02
Εκπαιδευτικϊν.
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Συνάντθςθ Λςτορίασ και Μουςικισ: Διδακτικι προςζγγιςθ με
τθ χριςθ των ΤΡΕ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ Βϋ Λυκείου
Μαυρογιάννθ Αριςτζα
Φιλόλογοσ Δ.Ε., Μεταπτυχιακι Ειδίκευςθ Α.Π.Θ.
amayrog@gmail.com

Περίλθψθ
Θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία πραγματεφεται τθν παρουςίαςθ μιασ διδακτικισ
προςζγγιςθσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ Βϋ Λυκείου ςε ςυνδυαςμό
με τθ χριςθ τθσ μουςικισ και των ΤΡΕ. Από τθ διδάςκουςα αξιοποιικθκε δθμιουργικά
θ πρόκεςθ μιασ μακιτριασ με υψθλό επίπεδο μουςικϊν γνϊςεων να αναλάβει
ςυνκετικι εργαςία ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ τζχνθσ τθσ Μουςικισ από τον 6 ο ζωσ τον
19ο αιϊνα. Ζτςι τα ιςτορικά γεγονότα απζκτθςαν με τθ χριςθ ιςτορικϊν χαρτϊν
ξεκάκαρθ διάςταςθ ςτον χϊρο και επενδφκθκαν μουςικά με τα
αντιπροςωπευτικότερα κομμάτια. Στο εξισ θ εργαςία λειτοφργθςε ωσ διδακτικό
ςενάριο επανάλθψθσ, προκειμζνου όλοι οι μακθτζσ του τμιματοσ να επαναλάβουν
και να εμπεδϊςουν αποτελεςματικότερα τθν ιςτορικι γνϊςθ μζςα από τθν Τζχνθ, ςτα
πλαίςια τθσ διαχείριςθσ του ςυνόλου τθσ φλθσ πριν από τισ τελικζσ εξετάςεισ.
Λζξεισ-κλειδιά: Λςτορία, Τζχνθ, Μουςικι

1. Ειςαγωγι – Ρροβλθματικι
Οι ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ τθσ διδακτικισ τθσ Λςτορίασ επιςθμαίνουν τα
προβλιματα τθσ αποκλειςτικισ χριςθσ τθσ ιςτορικισ αφιγθςθσ και επικεντρϊνονται
ςτα πλεονεκτιματα τθσ ενεργθτικισ και διερευνθτικισ μάκθςθσ. Ουςιαςτικι υπιρξε θ
ςυνειςφορά του Howard Gardner (1990), που υποςτιριξε ότι, εφόςον για τθ γνωςτικι
ανάπτυξθ του ατόμου ςθμαντικό ρόλο παίηει θ αιςκθτικι εμπειρία, το εκπαιδευτικό
ςφςτθμα πρζπει να ςτοχεφει ςτθν καλλιζργεια όςο το δυνατόν περιςςότερων από τα
είδθ νοθμοςφνθσ που διακζτει ο μακθτισ. Ππωσ απαντάται ςτθν Ντοφλια (2012) ςτθν
ίδια κατεφκυνςθ κινικθκαν και οι Freire, Olson, Eisner και άλλοι, αναδεικνφοντασ τθν
ανάγκθ εκπόνθςθσ διαφόρων προγραμμάτων με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ για
τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ του μακθτι. Μάλιςτα ο Eisner (2002) προχϊρθςε
περιςςότερο κεωρϊντασ ότι θ αιςκθτικι εμπειρία ζχει αδιαμφιςβιτθτθ αξία ωσ μζςο
γνωςτικισ ανάπτυξθσ και πολιτιςτικισ ενδυνάμωςθσ του μακθτι. Ρρόςφατα μάλιςτα
υποςτθρίχκθκε ότι θ τζχνθ δφναται να ενεργοποιιςει και τθ ςτοχαςτικι διάκεςθ του
μακθτι και να ςυμβάλλει ςτθ μεταγνϊςθ (Κόκκοσ, Α. κ.ά., 2011).
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2. Κυρίωσ μζροσ
2.1 Οι ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ τθσ Λςτορίασ
Στισ μζρεσ μασ υποςτθρίηεται όλο και περιςςότερο ότι το μάκθμα τθσ Λςτορίασ
μζςα από τθ δυνατότθτα αναςκόπθςθσ και κριτικοφ αναςτοχαςμοφ μπορεί να
ανατρζψει τον αφοριςμό πωσ «όςεσ κοινωνίεσ δεν γνωρίηουν τθν ιςτορία τουσ είναι
αναγκαςμζνεσ να τθν επαναλάβουν» (Μαμοφρα, 2011). Ωςτόςο, παρά τισ αγακζσ
προκζςεισ, θ διδακτικι πράξθ μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ ςυχνότατα διαψεφδει τισ
προςδοκίεσ και δεν οδθγεί ςτα αναμενόμενα μακθςιακά αποτελζςματα, όπωσ
φαίνεται από τθ χαμθλι κατά κανόνα επίδοςθ των μακθτϊν κατά τισ τελικζσ
εξετάςεισ.
Το γεγονόσ αυτό οδιγθςε τα τελευταία χρόνια ςτθν μετατόπιςθ του
ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ από το ίδιο το γνωςτικό αντικείμενο τθσ Λςτορίασ ςτισ
διαδικαςίεσ τθσ διδακτικισ του μακιματοσ και ςτισ αποδοτικότερεσ τεχνικζσ μάκθςθσ
(Μαμοφρα, 2011). Από τθν πλευρά τθσ ςχολικισ πραγματικότθτασ, οι περιςςότεροι
κακθγθτζσ τθσ Λςτορίασ, εκτόσ από τισ αναπόφευκτεσ διαφορζσ τουσ που ςχετίηονται
με αντικειμενικοφσ παράγοντεσ (κατεφκυνςθ ςπουδϊν, χρόνια υπθρεςίασ,
εκπαιδευτικό περιβάλλον και χωρο-χρόνοσ διδακτικισ πράξθσ) αλλά και
υποκειμενικοφσ (γνωςτικζσ, πολιτιςμικζσ και επικοινωνιακζσ διαφοροποιιςεισ),
ςυχνά αντιλαμβάνονται διαφορετικά τθ φφςθ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ, τον ςκοπό τθσ
διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ και, κυρίωσ, τον τρόπο με τον οποίο κα εμπλζξουν τισ αρχζσ
και τισ αξίεσ τουσ ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ και κα κάνουν κοινωνοφσ τθσ
γνϊςθσ τουσ μακθτζσ τουσ (Husbands et.al., 2003).
Άλλωςτε πολλζσ από τισ παραμζτρουσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ
επθρεάηονται από τουσ προςανατολιςμοφσ τθσ μετανεωτερικισ εποχισ, κατά τθν
οποία κυριαρχεί θ αμφιςβιτθςθ των αυκεντιϊν, άρα και του ενόσ, μοναδικοφ και
αδιαπραγμάτευτου τρόπου ςκζψθσ, κακϊσ το ςφγχρονο γίγνεςκαι αναδεικνφει
διαφορετικοφσ τρόπουσ ςκζψθσ και νζα πλαίςια οργάνωςθσ τθσ ηωισ. Μζςα ςε αυτά
τα δεδομζνα ο ςφγχρονοσ εκπαιδευτικόσ καλείται να μεταςχθματιςτεί ςε
ενορχθςτρωτι και ςυντονιςτι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (Φρυδάκθ, 2005), ςε
διευκολυντι τθσ μάκθςθσ που με ςεβαςμό ςτισ ατομικζσ ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν
του κα διαμορφϊςει ζνα μακθςιακό περιβάλλον που κα ευνοεί τθν ανάλθψθ
πρωτοβουλιϊν και τθ λιψθ αποφάςεων με ςτόχο τθν οικοδόμθςθ τθσ ιςτορικισ
γνϊςθσ.
Από τθν άλλθ πλευρά, ο μακθτισ παφει να αντιμετωπίηεται ωσ πακθτικόσ
αποδζκτθσ γνϊςεων που δεν επιδζχονται αμφιςβιτθςθ και αρχίηει να
αντιμετωπίηεται ωσ αυκφπαρκτθ οντότθτα που είναι ςε κζςθ να κάνει ενεργθτικζσ
επιλογζσ και δικαιοφται να αξιοποιεί τα ιδιαίτερα ενδιαφζροντά του, προκειμζνου να
διαμορφϊςει ζνα πιο ευχάριςτο, άρα και πιο αποτελεςματικό περιβάλλον μάκθςθσ
(Bloom, 1990). Καλλιεργϊντασ τισ κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ ωσ ενεργθτικό υποκείμενο
κα είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνεται τισ ποικίλεσ εκδοχζσ τισ πραγματικότθτασ και
μζςω τθσ ολόπλευρθσ ανάπτυξισ του μπορεί να αναδειχκεί ωσ πρόςωπο που
ςυμμετζχει δθμιουργικά ςτθ ςχολικι πράξθ και ςε ζνα πλαίςιο ιςότιμθσ δράςθσ
ςυνδιαμορφϊνει τθ διδαςκαλία (Μαμοφρα, 2011), κακϊσ επιδιϊκεται να είναι ο ίδιοσ
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ςε κζςθ να «ςχθματοποιεί» τθ γνϊςθ που χρειάηεται, προκειμζνου να τθν εντάξει ςτο
ευρφτερο κοινωνικό και πολιτιςμικό του περιβάλλον.
2.2 Μάκθςθ μζςα από τθν τζχνθ με τθ βιωματικι μζκοδο
Από τον Howard Gardner (1983) ζχει επιςθμανκεί ωσ ςοβαρότατο λάκοσ θ
αντιμετϊπιςθ των παιδιϊν ωσ παραλλαγϊν του ίδιου ατόμου, κακϊσ αποτζλεςμα
αυτισ τθσ κεϊρθςθσ ιταν οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιοφν κατά τθν διδαςκαλία τθσ
ίδιασ κεματικισ ενότθτασ τον ίδιο τρόπο διδαςκαλίασ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ.
Αντίκετα, ςτισ μζρεσ μασ κεωρείται δεδομζνθ θ ανάγκθ για διαφοροποιθμζνθ
διδαςκαλία και αναγνωρίηεται ο ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ άτυπθσ εκπαίδευςθσ ςτθν
ικανοποίθςθ του ςφγχρονου αιτιματοσ για ολιςτικι εκπαίδευςθ (Σκζμπερθ, 2010),
για γνϊςθ δθλαδι που αντιμετωπίηει τον εκπαιδευόμενο ωσ όλον. Θ Κακοφρου-Χρόνθ
(2002) κεωρεί ότι μζςα από τθ ςφνδεςθ του Αναλυτικοφ Σχολικοφ Ρρογράμματοσ και
τθσ Τζχνθσ γίνεται εφικτό να αναδειχκεί θ αλλθλεξάρτθςθ των επιμζρουσ μακθμάτων
και θ αξιοποίθςθ δυνατοτιτων των μακθτϊν ςε ςχζςθ με το φυςικό και κοινωνικό
τουσ περιβάλλον που ςε άλλθ περίπτωςθ κα ζμεναν αναξιοποίθτεσ.
Ππωσ αναφζρει θ Ντοφλια (2012) πολλοί παιδαγωγοί και φιλόςοφοι, μεταξφ
των οποίων ο Brenand, ο Gardner, ο Efland, ζχουν τονίςει ότι θ επαφι με τθν τζχνθ
όχι μόνο αναπτφςςει τθν αιςκθτικι εμπειρία του ατόμου, αλλά και ςυμβάλλει ςτθν
ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθν καλλιζργεια του κριτικοφ ςτοχαςμοφ.
Μάλιςτα, ο John Dewey (1980) υποςτιριξε ότι μζςω τθσ αιςκθτικισ εμπειρίασ που
προςφζρει θ επαφι με τισ τζχνεσ οδθγοφμαςτε ςτθν ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ, που
κεωρείται βαςικό ςτοιχείο τθσ διεργαςίασ τθσ μάκθςθσ.
Στο ςφγχρονο Γενικό Λφκειο, όμωσ, θ επαφι του μακθτι με τθν τζχνθ είναι
ελάχιςτθ και περιορίηεται ςε απεικονίςεισ ηωγραφικϊν ζργων μζςα ςτα ςχολικά
βιβλία ι ςε μουςικζσ εκδθλϊςεισ κατά τισ ςχολικζσ εορτζσ. Για να λειτουργιςει,
λοιπόν, ςε άλλο επίπεδο θ διδαςκαλία μζςω των τεχνϊν, μπορεί να αξιοποιθκεί μόνο
το πεδίο τθσ ερευνθτικισ- ςυνκετικισ εργαςίασ που ζνασ μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα
να επιλζξει αυτοβοφλωσ. Σε αυτό το πλαίςιο είναι δεδομζνθ θ εξζχουςασ ςθμαςίασ
ςυμβολι τθσ μεκόδου Project, που ςε μεγάλο βακμό μπορεί να ταυτιςτεί με τθν
Βιωματικι-Επικοινωνιακι Διδαςκαλία. Ρρόκειται για τθ μζκοδο που κατά τον
Χρυςαφίδθ (2006) ςτθρίηεται ςτισ ανάγκεσ και τα βιϊματα των μακθτϊν, οι οποίοι
ςυμμετζχουν κακοριςτικά ςτθ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ και τθσ οργάνωςθσ τθσ
διδαςκαλίασ προκειμζνου να επιτφχουν τθ μάκθςθ μζςα από τθν αναηιτθςθ
προβλθματιςμϊν που οι ίδιοι ζχουν κζςει.
2.3. Συνάντθςθ Λςτορίασ και Μουςικισ: θ διδακτικι μασ πρόταςθ
Στθν περίπτωςι μασ θ μζκοδοσ Project αξιοποιικθκε όταν μια μακιτρια τθσ Βϋ
Λυκείου ςτα πλαίςια τθσ προαιρετικισ ανάλθψθσ εργαςιϊν για τθν εμπζδωςθ του
μακιματοσ ηιτθςε να κάνει εργαςία ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ μουςικισ ςτθν υπό
διδαςκαλία περίοδο, κακϊσ θ ίδια είχε αποκτιςει μζςω τθσ άτυπθσ εκπαίδευςθσ
υψθλό επίπεδο μουςικισ δεξιότθτασ και κατάρτιςθσ. Με δεδομζνο ότι θ μζκοδοσ
μπορεί να ξεκινιςει από τα πρακτικά ενδιαφζροντα ατόμου ι ομάδασ και δφναται να
οδθγιςει ςε χριςιμα αποτελζςματα (Χρυςαφίδθσ, 2006), θ διδάςκουςα επιχείρθςε
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να αξιοποιιςει διδακτικά τθν ευκαιρία δθμιουργϊντασ ζνα διδακτικό ςενάριο
επανάλθψθσ τθσ φλθσ όπου κα εμπλζκονταν ενεργά και οι υπόλοιποι μακθτζσ μζςω
τθσ ομαδο-ςυνεργατικισ μεκόδου.
Το ςυγκεκριμζνο διδακτικό ςενάριο βαςίςτθκε ςτθν προςπάκεια τθσ
διδάςκουςασ να φζρει πιο κοντά τουσ μακθτζσ ςτθν ιςτορικι γνϊςθ με εναλλακτικό
τρόπο διδαςκαλίασ ςε ζνα γνωςτικό αντικείμενο όχι ιδιαίτερα αγαπθτό. Μετά από
ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ για τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιηαν κάκε χρόνο
προκειμζνου να ανταποκρικοφν αποτελεςματικά ςτθ μελζτθ μιασ υπερβολικά
εκτενοφσ ιςτορικισ περιόδου, από τον 6ο ωσ του 19ο αιϊνα, για τισ τελικζσ εξετάςεισ
ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ Β’ Λυκείου ιρκε θ ιδζα: κα αξιοποιοφςαμε τθν εργαςία τθσ
μακιτριασ με τίτλο «Συνάντθςθ τθσ Λςτορίασ με τθ Μουςικι» ςτα πλαίςια τθσ
επανάλθψθσ του ςυνόλου τθσ φλθσ πριν από τισ τελικζσ εξετάςεισ. Θ μακιτρια ςε
ςυνεργαςία με τθ διδάςκουςα είχε ιδθ κάνει αφενόσ τοποκζτθςθ τθσ διδακτζασ φλθσ
ςτο χϊρο με χριςθ ιςτορικϊν χαρτϊν και είχε αφετζρου επιλζξει τα χαρακτθριςτικά
μουςικά κομμάτια που ςυνζβαλαν ςτο να αντιλθφκεί ο ακροατισ τθ διαχρονικι
εξζλιξθ τθσ Μουςικισ Βυηαντίου και Δυτικισ Ευρϊπθσ. Το γεγονόσ τθσ δθμιουργίασ
τθσ εργαςίασ με το λογιςμικό powerpoint ςυνζβαλε ςτθν ευκολία παρουςίαςθσ ςε
ολόκλθρο το τμιμα.
Σκοπόσ τθσ ςυνκετικισ εργαςίασ ιταν θ προςπάκεια να ςυςχετιςτεί θ τζχνθ τθσ
μουςικισ άμεςα με τα ιςτορικά τθσ ςυμφραηόμενα (Robinson, 1997) και να
αναδειχκεί θ μουςικι ςε παράγοντα εισ βάκοσ κατανόθςθσ και ερμθνείασ των
ιςτορικϊν δεδομζνων. Ρεραιτζρω θ χριςθ των ιςτορικϊν χαρτϊν μζςα ςτθν εργαςία
τθσ μακιτριασ και θ ενεργοποίθςθ και των υπόλοιπων μακθτϊν του τμιματοσ να
μελετιςουν τουσ ιςτορικοφσ χάρτεσ τθσ περιόδου μποροφςε να λειτουργιςει ωσ
ςυμπλθρωματικι βοικεια για τθν επανάλθψθ τθσ φλθσ. Κα ιταν δυνατόν, μάλιςτα,
να ςυμβάλλει ϊςτε οι μακθτζσ να γνωρίςουν τθ βυηαντινι μουςικι και να
κατανοιςουν τθ ςχζςθ τθσ με τθν διαμόρφωςθ τθσ μουςικισ ςτθ δυτικι Ευρϊπθ.
Διαμορφϊκθκε, λοιπόν, από τθ διδάςκουςα μια ςειρά από ειδικότερεσ
προςδοκίεσ, προκειμζνου οι μακθτζσ να αντιλθφκοφν τισ αδιάκοπεσ αναηθτιςεισ τθσ
τζχνθσ ωσ αδιάςπαςτθσ ςυνζχειασ που δε γνωρίηει ςφνορα, αλλά απλϊνεται
ελεφκερα από λαό ςε λαό. Βαςικόσ ςτόχοσ ιταν να κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι οι
κοινωνικοοικονομικζσ και κρθςκευτικζσ παράμετροι κάκε εποχισ αλλθλεπιδροφν με
τθν τζχνθ και επθρεάηουν τθν εξζλιξι τθσ. Επιπλζον, να ςυνειδθτοποιιςουν ότι όταν
αλλάηουν οι οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ, αλλάηει και ο τρόποσ ηωισ των
ανκρϊπων, αλλά και οι αιςκθτικζσ αξίεσ μαηί με τα καλλιτεχνικά δθμιουργιματα.
Ρεραιτζρω, λειτοφργθςαν και απϊτεροι ςτόχοι. Αρχικά, να καλλιεργιςουν οι
μακθτζσ το «μουςικό τουσ αυτί» μζςα από τθν ακρόαςθ μουςικϊν ςυνκζςεων και να
εξαςκθκοφν ςτο να διακρίνουν το πραγματικό ζργο τζχνθσ από το εφιμερα «ωραίο».
Επιπλζον, να αντιλθφκοφν ότι το μάκθμα τθσ Iςτορίασ δεν είναι μια ανοφςια και
βαρετι απαρίκμθςθ γεγονότων, αλλά κομμάτι τθσ πραγματικισ ηωισ αλθκινϊν
ανκρϊπων. Ραράλλθλα, να καλλιεργιςουν τθν κριτικι και αναλυτικι ςκζψθ, που κα
τουσ επιτρζψει να επιχειροφν παρόμοιεσ ςυγκρίςεισ και ςε άλλα γνωςτικά
αντικείμενα. Κυρίωσ, όμωσ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι μποροφν να μακαίνουν από
παντοφ, άρα να αξιοποιοφν τισ κλίςεισ των ςυμμακθτϊν τουσ για να καλλιεργοφνται
αιςκθτικά και θκικά, ϊςτε να δοκεί νζο νόθμα ςτο ιδιαίτερα ςυμβολικό και χριςιμο
ςτθν εποχι μασ «Ζνασ για όλουσ και όλοι για ζναν», που ο γνωςτόσ Γάλλοσ
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μυκιςτοριογράφοσ Αλζξανδροσ Δουμάσ αξιοποίθςε ωσ εμβλθματικι φράςθ ςτο ζργο
του «Οι τρεισ ςωματοφφλακεσ».
2.4. Ζνταξθ τθσ διδακτικισ δράςθσ ςτον ετιςιο προγραμματιςμό
Σθμειϊνεται ότι ακολουκϊντασ τθν παράκλθςθ των μακθτϊν για βοικεια του
διδάςκοντα ςτθν επανάλθψθ τθσ φλθσ και μετά από πρόταςθ των ίδιων των παιδιϊν
επιχειρικθκε να αξιοποιθκεί θ εργαςία για τθν «Συνάντθςθ τθσ Λςτορίασ με τθν
Μουςικι» ωσ διδακτικό ςενάριο. Γι’ αυτό το λόγο δθμιουργικθκε και ζνα φφλλο
εργαςίασ, προκειμζνου οι μακθτζσ να εντοπίςουν ευκολότερα τα ςθμεία ςφηευξθσ τθσ
υπάρχουςασ ιςτορικισ τουσ γνϊςθσ με τισ νζεσ πλθροφορίεσ για τθ μουςικι τθσ
περιόδου που είχαν προκφψει από τθν εργαςία τθσ ςυμμακιτριάσ τουσ.
Ρροτείνεται θ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι προςζγγιςθ να λάβει χϊρα αμζςωσ μετά
τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ, ωσ βαςικόσ άξονασ για τθν επανάλθψθ και τθν
βακφτερθ εμπζδωςθ τθσ φλθσ. Θ διδαςκαλία μπορεί να υλοποιθκεί ςε 2 φάςεισ, ςε 4
διδακτικζσ ϊρεσ ςυνολικά, ςε αίκουςα που διακζτει διαδραςτικό πίνακα και
θχοςφςτθμα.
Οι μακθτζσ ενθμερϊνονται ότι κα ακολουκιςει ςτο επόμενο μάκθμα μια
«διαφορετικι» προςζγγιςθ τθσ φλθσ (10 λεπτά ςτο τζλοσ τθσ προθγοφμενθσ ϊρασ).
Ενκαρρφνονται να προετοιμαςτοφν κατ’ οίκον μελετϊντασ κυρίωσ τουσ χρονολογικοφσ
πίνακεσ και τουσ χάρτεσ των αντίςτοιχων ενοτιτων, προκειμζνου να εμπεδωκεί θ
προγενζςτερθ επανάλθψι τουσ, αλλά και να δθμιουργθκεί το κατάλλθλο
παιδαγωγικό κλίμα για τθν παρουςίαςθ. Οι μακθτζσ χωρίηονται από τθ διδάςκουςα
ςε τρεισ ανομοιογενείσ ομάδεσ των οκτϊ ατόμων με τισ ονομαςίεσ: «ιςτορικοί»,
«χαρτογράφοι» και «μουςικοί» για να προετοιμαςτοφν για το ρόλο που κα παίξουν
κατά τθ δθμιουργία τθσ γραμμισ του χρόνου ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ.
Κατά τθν Αϋ φάςθ (2 διδακτικζσ ϊρεσ) μοιράηεται ςτουσ μακθτζσ ζνα φφλλο
εργαςίασ με απλά ερωτιματα ςχετικά με τθν ιςτορία τθσ μουςικισ. Οι μακθτζσ
ενκαρρφνονται να απαντοφν ςτα ερωτιματα κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ,
προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί αφενόσ το ςυνεχζσ τουσ ενδιαφζρον και αφετζρου θ
ανάδειξθ πικανϊν αποριϊν. Ακολουκεί με ιδεοκφελλα θ ςφνκεςθ των ςτοιχείων για
τθ μουςικι ςτο Βυηάντιο. Θ διδάςκουςα ζχει ρόλο κακοδθγθτικό, εξομαλφνοντασ τα
δφςκολα ςθμεία και κζτοντασ επιμζρουσ κζματα προβλθματιςμοφ.
Κατά τθν Βϋ φάςθ (2 διδακτικζσ ϊρεσ) ολοκλθρϊνεται θ παρουςίαςθ τθσ
εξελικτικισ πορείασ τθσ μουςικισ ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ με παράλλθλθ ακρόαςθ
μουςικϊν κομματιϊν αντιπροςωπευτικϊν για κάκε περίοδο. Ακολουκεί με
ιδεοκφελλα θ ςφνκεςθ των ςτοιχείων για τθ δυτικο-ευρωπαϊκι μουςικι. Θ
διδάςκουςα διαδραματίηει ρόλο κακοδθγθτικό, εξομαλφνοντασ τα δφςκολα ςθμεία
και κζτοντασ επιμζρουσ κζματα προβλθματιςμοφ. Ρερίπου 15 λεπτά πριν
ολοκλθρωκεί και το δεφτερο δίωρο οι μακθτζσ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθ
γραμμι του χρόνου που ζχει δθμιουργθκεί με χαρτόνια ςτουσ τοίχουσ τθσ αίκουςασ.
Καίριεσ ιςτορικζσ πλθροφορίεσ τοποκετοφν «οι ιςτορικοί», φωτοτυπίεσ από
ιςτορικοφσ χάρτεσ «οι χαρτογράφοι» και πλθροφορίεσ που τουσ ζκαναν εντφπωςθ για
τθ μουςικι τθσ κάκε περιόδου «οι μουςικοί».
Μετά το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ ηθτείται από τουσ μακθτζσ να αξιολογιςουν τθν
ςυγκεκριμζνθ προςπάκεια για διαφορετικι προςζγγιςθ τθσ φλθσ τόςο ωσ προσ το
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επίπεδο τθσ πρόκλθςθσ ενδιαφζροντοσ, όςο και ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα
τθσ διάχυςθσ νζων γνϊςεων. Στο τζλοσ μοιράηονται ςτουσ μακθτζσ CD με όλα τα
μουςικά κομμάτια που είχαν επιλεγεί ωσ πιο αντιπροςωπευτικά για τθν κάκε εποχι.
Σε όλουσ τουσ μακθτζσ ανατίκεται ωσ εργαςία ςτο ςπίτι να γράψουν ςε ζνα ςυνεχζσ
κείμενο 500 περίπου λζξεων μια ςφντομθ περίλθψθ τθσ φλθσ που διδάχκθκαν ςτθ Βϋ
Λυκείου προςκζτοντασ όςο το δυνατόν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και για τθ
μουςικι, θ οποία ςτο επόμενο μάκθμα παραδίδεται ςτθ διδάςκουςα για
διαμορφωτικι αξιολόγθςθ. Ζτςι γίνεται δυνατό να αξιολογιςει θ διδάςκουςα τθν
αποδοτικότθτα του διδακτικοφ ςεναρίου για τθν κατάκτθςθ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ και
να προβεί ςε πικανζσ αλλαγζσ. Ρεραιτζρω θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ μπορεί να
ςυμβάλει, ϊςτε οι ίδιοι οι μακθτζσ να διαπιςτϊςουν τισ ενδεχόμενεσ αδυναμίεσ τουσ
ςτθν εμπζδωςθ τθσ φλθσ προκειμζνου να τισ αντιμετωπίςουν πριν από τθν τελικι
αξιολόγθςθ.

3. Συμπζραςμα
Οφείλουμε να παραδεχτοφμε ότι ωσ αναςταλτικοί παράγοντεσ/περιοριςμοί
κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ τθσ διδακτικισ μασ πρόταςθσ λειτοφργθςαν το
ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα, ο φόρτοσ εργαςίασ, ο περιοριςμζνοσ χρόνοσ (ανάγκθ
ολοκλιρωςθσ τθσ φλθσ) και θ εξεταςιοκεντρικι νοοτροπία των μακθτϊν. Είναι,
επίςθσ, γεγονόσ ότι για να μπορζςει θ μακιτρια να ολοκλθρϊςει το απαιτθτικό
εγχείρθμα μιασ τόςο εκτενοφσ και περίπλοκθσ εργαςίασ, απαιτικθκε θ εκπαιδευτικόσ
να λειτουργεί βοθκθτικά, ςυντονιςτικά και ενκαρρυντικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια του
ςχολικοφ ζτουσ εκτόσ ωραρίου διδαςκαλίασ.
Ωςτόςο, τα τελευταία χρόνια επιβεβαιϊνεται όλο και περιςςότερο από τθ
διεκνι επιςτθμονικι κοινότθτα ότι θ εκπαίδευςθ μζςα από κάκε μορφι τζχνθσ
δθμιουργεί προχποκζςεισ αποτελεςματικισ μάκθςθσ, κακϊσ αναπτφςςει τθν κριτικι
ςκζψθ, τθ δθμιουργικότθτα και τθ φανταςία των μακθτϊν. Εφόςον οι εκπαιδευτικοί
αξιοποιοφν τθν τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ ςυμβάλλουν ςτθν καλλιζργεια τθσ αντίλθψθσ
ότι ο πολιτιςμόσ με τισ διάφορεσ μορφζσ του δεν είναι αποκλειςμζνοσ από τθν
εκπαιδευτικι πραγματικότθτα, αλλά αντίκετα γίνεται μζροσ τθσ μακθςιακισ
διαδικαςίασ και ςυντελεί -μαηί με άλλουσ παράγοντεσ- ςτθν πολφπλευρθ ανάπτυξθ
τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν.
Συνεπϊσ, θ επαφι με τθν τζχνθ λειτουργεί ωσ πεδίο όπου καλλιεργείται ζνασ
τρόποσ ςκζψθσ που εναντιϊνεται ςτισ απόπειρεσ ομογενοποίθςθσ και μθχανιςτικισ
μάκθςθσ. Ζτςι δίνεται θ δυνατότθτα να «αποδράςουμε» από τον κακαρά
γνωςιοκεντρικό χαρακτιρα που ζχει λάβει θ διδαςκαλία ςτο Λφκειο και να κάνουμε
πράξθ τθν εφςτοχθ παρατιρθςθ του Νίτςε (2015) «Θ τζχνθ κζλει τθ ηωι, είναι πιο
δυνατι από τθ γνϊςθ».
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Περίλθψθ
Στα πλαίςια του μακιματοσ “Σχολικόσ Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ –
Ρεριβάλλον Εργαςίασ – Αςφάλεια και Υγιεινι”, οι μακθτζσ πρζπει μεταξφ άλλων να
αποκτιςουν γνϊςθ για τουσ τομείσ και τισ ειδικότθτεσ που λειτουργοφν ςτα
Επαγγελματικά Λφκεια ϊςτε να κακορίςουν τθ δικι τουσ επαγγελματικι πορεία.
Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει μία βιωματικι διδακτικι πρακτικι με επί τόπου
επιςκζψεισ ςτα εργαςτιρια του Εργαςτθριακοφ Κζντρου. Ρεριγράφεται θ
προετοιμαςία των μακθτϊν και οι ενζργειεσ του εκπαιδευτικοφ πριν, κατά τθ διάρκεια
και μετά το τζλοσ τθσ επίςκεψθσ. Γίνεται επίςθσ αναφορά ςτισ απόψεισ των μακθτϊν
και ςτα οφζλθ που αποκόμιςαν από αυτι τθ διδακτικι προςζγγιςθ. Τζλοσ
περιγράφονται οι τρόποι που μπορεί θ πρακτικι αυτι να επεκτακεί.
Λζξεισ-Κλειδιά: Βιωματικι Ρροςζγγιςθ, Σχολικόσ Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ,
Εκπαιδευτικι Επίςκεψθ.

1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι
Το μάκθμα “Σχολικόσ Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ – Ρεριβάλλον Εργαςίασ
– Αςφάλεια και Υγιεινι” διδάςκεται ςτθν Α τάξθ του Επαγγελματικοφ Λυκείου ςε όλεσ
τισ Ομάδεσ Ρροςανατολιςμοφ με βαςικό ςτόχο να προετοιμάςει τουσ/τισ
μακθτζσ/τριεσ για τθν επιλογι ςχολείου/τομζα/ειδικότθτασ ςτθ Β τάξθ κακϊσ και να
τουσ εφοδιάςει με γνϊςεισ και ςτοιχεία αυτογνωςίασ για τθν μετζπειτα
επαγγελματικι τουσ πορεία.
Στα πλαίςια αυτοφ του μακιματοσ, οι μακθτζσ/τριεσ πρζπει μεταξφ άλλων να
αποκτιςουν γνϊςθ για τουσ τομείσ και τισ ειδικότθτεσ που λειτουργοφν ςτα
Επαγγελματικά Λφκεια, για τθ διάρκρωςθ των μακθμάτων κάκε ειδικότθτασ κακϊσ
και για τθ διάκριςθ ςε μακιματα Γενικισ Ραιδείασ, Κεωρθτικά και Εργαςτθριακά. Θ
ζννοια του μακιματοσ και των εργαςτθριακϊν αςκιςεων ςε οργανωμζνα ςχολικά
εργαςτιρια των τομζων είναι καινοφρια για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ κακϊσ ςτθ μζχρι
τϊρα μακθςιακι τουσ πορεία το μάκθμα γίνεται ςτθν τάξθ ι ςτα ςχολικά εργαςτιρια
Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ΣΕΦΕ) ι Ρλθροφορικισ και Εφαρμογϊν Θ/Υ (ΣΕΡΕΘΥ) τα οποία
όμωσ διαφζρουν αρκετά από τα εργαςτιρια των τομζων ςτισ αυτόνομεσ ςχολικζσ
μονάδεσ των Εργαςτθριακϊν Κζντρων. Ακόμα και θ ζννοια των Εργαςτθριακϊν
Κζντρων, ωσ αυτόνομων ςχολικϊν μονάδων, είναι νζα.
Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει μία διδακτικι πρακτικι για τθν επίτευξθ αυτοφ του
ςτόχου. Θ προςζγγιςθ αυτι πραγματοποιικθκε κατά το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ με
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κετικά αποτελζςματα ςτο ςχολείο μασ και επαναλαμβάνεται και φζτοσ. Θ προςζγγιςθ
ζγινε με βιωματικό τρόπο με επί τόπου επιςκζψεισ ςτα εργαςτιρια του
Εργαςτθριακοφ Κζντρου, παρακολοφκθςθ
τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ
μακθτϊν/τριϊν, επίδειξθ του εξοπλιςμοφ και επεξιγθςθ/ανάλυςθ από
εκπαιδευτικοφσ Υπεφκυνουσ Τομζων και Εργαςτθρίων.
Στθν εργαςία αρχικά καταγράφεται θ διάρκρωςθ τθσ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Κατόπιν επεξθγείται ο ςκοπόσ και
οι ςτόχοι του μακιματοσ του Σχολικοφ Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ.
Ακολοφκωσ περιγράφεται θ διδακτικι προςζγγιςθ και αναλφεται ςε ςτάδια
όπωσ θ προετοιμαςία των μακθτϊν/τριϊν και οι ενζργειεσ του εκπαιδευτικοφ πριν,
κατά τθ διάρκεια και μετά το τζλοσ τθσ επίςκεψθσ για τθν προϊκθςθ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Γίνεται επίςθσ αναφορά ςτισ απόψεισ των μακθτϊν και
ςτα οφζλθ που αποκόμιςαν από αυτι τθ διδακτικι προςζγγιςθ.
Τζλοσ περιγράφονται οι τρόποι που μπορεί θ πρακτικι αυτι να επεκτακεί ςε
άλλα ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ (Γυμνάςια – Επαγγελματικά Λφκεια) μζςω
διδακτικϊν επιςκζψεων, ςυνεννόθςθσ των Συλλόγων Διδαςκόντων των
εμπλεκόμενων ςχολείων ι/και καινοτόμων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων των
Κζντρων Συμβουλευτικισ και Ρροςανατολιςμοφ πάντα ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία.

2. Κυρίωσ Μζροσ
2.1 Διάρκρωςθ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
Με το νόμο 4186/2013 «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και
λοιπζσ διατάξεισ» κακορίηεται το πλαίςιο λειτουργίασ του νζου Επαγγελματικοφ
Λυκείου (ΕΡΑ.Λ.). Σκοπόσ του ΕΡΑ.Λ. είναι (απόςπαςμα από το ΦΕΚ 193/τ.Α/17-92013):
α) Θ παροχι γενικισ παιδείασ υψθλοφ επιπζδου, που κα ςυμβάλλει ςτθν ιςόρροπθ
γνωςτικι, ςυναιςκθματικι, πνευματικι και ςωματικι ανάπτυξθ όλων των μακθτϊν.
β) Θ προαγωγι τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθσ πρωτοβουλίασ, τθσ δθμιουργικότθτασ και των
ικανοτιτων των μακθτϊν.
γ) Θ καλλιζργεια τθσ εκνικισ, κρθςκευτικισ και πολιτιςμικισ μασ κλθρονομιάσ αλλά
και θ προετοιμαςία των νζων για τθν κοινωνία των ευρωπαίων πολιτϊν.
δ) Ο ςεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθσ διαφορετικότθτασ και τθσ
πολιτιςμικισ ετερότθτασ ςτο πλαίςιο μιασ πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ.
ε) Θ ενδυνάμωςθ των αξιϊν τθσ ελευκερίασ, τθσ δθμοκρατίασ, τθσ ςυλλογικότθτασ και
τθσ αλλθλεγγφθσ και θ διαμόρφωςθ ςυνείδθςθσ ενεργοφ πολίτθ.
ςτ) Θ διαςφάλιςθ τθσ ιςορροπίασ ςτθ ςχολικι ηωι οφτωσ ϊςτε οι μακθτζσ να ζχουν τθ
δυνατότθτα να ςυνδυάηουν τθ γνϊςθ, τον ελεφκερο χρόνο, τθ δθμιουργία και τθ
ςυμμετοχι.
η) Θ καλλιζργεια των βαςικϊν κοινωνικϊν δεξιοτιτων που είναι αναγκαίεσ για τθν
ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ και τθν κοινωνικι ζνταξθ.
θ) Θ παροχι ολοκλθρωμζνων επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων για τθν
πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ.
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κ) Θ ενδυνάμωςθ τθσ δυνατότθτασ παρακολοφκθςθσ των εργαςιακϊν εξελίξεων,
κακϊσ και τθσ δυνατότθτασ πρόςλθψθσ και αφομοίωςθσ των νζων τεχνολογικϊν και
επαγγελματικϊν γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ Δια Βίου
Μάκθςθσ.
ι) Θ δυνατότθτα επαγγελματικισ ανζλιξθσ μζςω ςπουδϊν ςε ανϊτερθ εκπαιδευτικι
βακμίδα και
ια) Θ ανάπτυξθ δράςεων που διαςφαλίηουν τθν ποιότθτα τθσ τεχνικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ
Το Επαγγελματικό Λφκειο προςφζρει δφο κφκλουσ ςπουδϊν, τον
Δευτεροβάκμιο Κφκλο Σπουδϊν που ανικει ςτο τυπικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τθν
προαιρετικι Τάξθ Μακθτείασ. Στο Δευτεροβάκμιο Κφκλο λειτουργοφν οι Α, Β και Γ
τάξεισ.
Στθν Α τάξθ εφαρμόηεται πρόγραμμα ςπουδϊν 35 ωρϊν εβδομαδιαίωσ εκ των
οποίων οι 22 ϊρεσ είναι μακιματα Γενικισ Ραιδείασ και οι 13 ϊρεσ είναι μακιματα
ειδικοτιτων ανά Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ. Στθ Β και Γ τάξθ εφαρμόηεται πρόγραμμα
ςπουδϊν 35 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ εκ των οποίων οι 12 ϊρεσ είναι Γενικισ Ραιδείασ και
οι 23 είναι μακιματα ειδικότθτασ που αποτελοφνται κατά προςζγγιςθ από 50%
κεωρθτικό μζροσ και 50% εργαςτθριακό.
Το εργαςτθριακό μζροσ των μακθμάτων γίνεται ςτα Εργαςτθριακά Κζντρα
(Ε.Κ.), πρϊθν Σχολικά Εργαςτθριακά Κζντρα, θ λειτουργία των οποίων κακορίςτθκε με
το βαςικό Νόμο 1566/1985 και πλζον διζπεται από τισ διατάξεισ του ΦΕΚ 1318/2015.
Τα Ε.Κ. είναι ςχολικζσ μονάδεσ με αυτοτελι διοικθτικι δομι και ςυνεργάηονται με τα
ΕΡΑ.Λ. τθσ περιοχισ τουσ. Διακζτουν εργαςτιρια ειδικότθτασ με κατάλλθλθ
διαμόρφωςθ και εξοπλιςμό των εργαςτθριακϊν χϊρων, ϊςτε να μπορεί να
υποςτθριχκεί θ εργαςτθριακι άςκθςθ των μακθτϊν και θ διδαςκαλία των
αντίςτοιχων μακθμάτων. Είναι εξοπλιςμζνα με ςφγχρονα ολοκλθρωμζνα
εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςυμβατικισ κακϊσ και νζασ τεχνολογίασ και προςομοίωςθσ.
Συνολικά ςτα ΕΡΑ.Λ. κατά το ςχολικό ζτοσ 2015-2016 λειτουργοφςαν 6 Ομάδεσ
Ρροςανατολιςμοφ, πάνω από 10 Τομείσ και πάνω από 30 ειδικότθτεσ. Σθμειϊνεται ότι
με το Νόμο 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α/11-05-3016) καταργοφνται οι Ομάδεσ
Ρροςανατολιςμοφ και τα μακιματα τουσ αντικακίςτανται από μακιματα
προςανατολιςμοφ και επιλογισ από το ςχολικό ζτοσ 2016-2017. Ο/Θ μακθτισ/τρια
και πάλι μπορεί να επιλζξει Τομζα και Ειδικότθτα ςτθ Β τάξθ, ανεξάρτθτα από τθν
Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ι τα μακιματα επιλογισ που είχε παρακολουκιςει ςτθν Α
τάξθ.
2.2 Το μάκθμα «Σχολικόσ Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ – Ρεριβάλλον
Εργαςίασ – Αςφάλεια και Υγιεινι»
Το μάκθμα «Σχολικόσ Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ – Ρεριβάλλον
Εργαςίασ – Αςφάλεια και Υγιεινι» εντάςςεται ςτα μακιματα ειδικότθτασ κάκε
Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ. Σφμφωνα με τθν Υ.Α. των Οδθγιϊν Διδαςκαλίασ του
μακιματοσ, βαςικόσ ςκοπόσ του είναι να εφοδιάςει το/τθ μακθτι/τρια με τισ
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ, γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κα επιτρζψουν τθ ςταδιακι
ζνταξθ ςε μια δυναμικά μεταβαλλόμενθ αγορά εργαςίασ αλλά και ςτθν ενεργό
κοινωνικι ηωι.
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Οι ειδικότεροι ςτόχοι του μακιματοσ είναι (απόςπαςμα από τθ ςχετικι Υ.Α.
Φ2/177558/Δ4 του Υπουργείου Ραιδείασ, ΦΕΚ 2446/τ.Β/13-11-2015):
-να υποςτθρίξει το μακθτι να εντοπίςει τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτθριςτικά του που
διαμορφϊνουν τισ εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ του αποφάςεισ
-να διευκολφνει - υποςτθρίξει το μακθτι ςτθν προςπάκειά του να αναηθτιςει ενεργά
ζγκυρθ και πρόςφατθ πλθροφόρθςθ ςε κζματα που αφοροφν ςτθν επαγγελματικι
του ςταδιοδρομία, αναπτφςςοντασ παράλλθλα δεξιότθτεσ ςυγκζντρωςθσ, κριτικισ
ανάγνωςθσ και διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ
-να ενεργοποιιςει - ευαιςκθτοποιιςει το μακθτι ϊςτε ενεργά - ςυνειδθτά και ϊριμα
(ανάλογα με τθν θλικιακι και αναπτυξιακι του πορεία) να πάρει αποφάςεισ που
αφοροφν ςτθ ςταδιοδρομία του (και ειδικότερα να επιλζξει ειδικότθτα αφότου ζχει
γνωρίςει τισ ιδιαιτερότθτεσ των ειδικοτιτων που περιλαμβάνει θ ομάδα
προςανατολιςμοφ του)
-να ενθμερϊςει - ευαιςκθτοποιιςει το μακθτι ςε κζματα που αφοροφν ςτο
περιεχόμενο/αντικείμενο των ειδικοτιτων τθσ ομάδασ προςανατολιςμοφ του
-να ςυνδζςει τθ κεωρθτικι εκπαίδευςθ με τισ ςφγχρονεσ ςυνκικεσ/απαιτιςεισ ςτθν
αγορά εργαςίασ ςε τοπικό, εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
-να αναδείξει τισ αρχζσ, προχποκζςεισ και πρακτικζσ διαςφάλιςθσ τθσ ατομικισ
υγείασ και αςφάλειασ του εργαηόμενου ςτο εργαςιακό πλαίςιο
-να προετοιμάςει το μακθτι ςε κζματα που αφοροφν ςτο μελλοντικό του ρόλο ωσ
εργαηόμενο ϊςτε να ενταχκεί ομαλά ςτθν αγορά εργαςίασ.
Σε ςυμφωνία με το παραπάνω πλαίςιο, το μάκθμα αυτό πρζπει να διακζτει τα
εξισ χαρακτθριςτικά:
-να είναι μακθτοκεντρικό προςαρμοςμζνο ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του αναπτυξιακοφ
και θλικιακοφ ςταδίου που βρίςκονται οι μακθτζσ/τριεσ
-να είναι ευζλικτο με δυνατότθτα προςαρμογισ και ανανζωςθσ ανάλογα με τισ
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και ςυνκικεσ τόςο ςε επίπεδο ατόμου - ομάδασ όςο και ςε
επίπεδο τοπικισ πραγματικότθτασ
-να είναι ςφγχρονο και να ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ
εργαςίασ (λαμβάνοντασ υπόψθ τισ κοινωνικοοικονομικζσ ανακατατάξεισ, τισ
τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςε τοπικό, εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δίνοντασ παράλλθλα
τθν κοινωνικι ανκρωποκεντρικι διάςταςθ τθσ ςταδιοδρομίασ -προςωπικι και
επαγγελματικι ανάπτυξθ-)
-να λειτουργεί λιγότερο ςυμβατικά όςον αφορά το ρόλο του/τθσ εκπαιδευτικοφ ο
οποίοσ, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, αναλαμβάνει ρόλο κφρια διευκολυντικόυποςτθρικτικό-εμψυχωτικό παρά θγετικό- κακοδθγθτικό- δαςκαλοκεντρικό
-να χρθςιμοποιεί μζςα και μεκόδουσ που ανταποκρίνονται ςτθν ενεργό ςυμμετοχικι
μάκθςθ, που διεγείρουν το διαφζρον, που καλλιεργοφν τθν ανάπτυξθ κριτικϊν
ατόμων.
Σθμειϊνεται ότι με το νζο ωρολόγιο πρόγραμμα για το ςχολικό ζτοσ 2016-2017
ςε εξειδίκευςθ του Νόμου 4386/2016 το μάκθμα γίνεται Γενικισ Ραιδείασ αντί
Ρροςανατολιςμοφ, χωρίσ ωςτόςο να αλλάηει θ γενικι ςτοχοκεςία του.
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2.3 Διδακτικι Ρροςζγγιςθ
Θ βιωματικι μάκθςθ «αποτελεί ζναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευςθσ που
επεκτείνεται πζρα από τα κρανία, τα ςχολικά βιβλία, τθ μετωπικι διδαςκαλία και τθν
απομνθμόνευςθ τθσ φλθσ» (Τριλίβα & Αναγνωςτοποφλου, 2008, ς. 29). Στόχοσ τθσ
είναι να φζρει τον/τθν μακθτι/τρια ςε άμεςθ επαφι με το αντικείμενο μάκθςθσ,
μζςα από τθν ζρευνα, τθν εργαςία πεδίου, τθν παρατιρθςθ, κ.ο.κ. Οι διαδικαςίεσ και
οι μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται ςτθ βιωματικι μάκθςθ ςυμβάλλουν ςτθ
διαδικαςία κατανόθςθσ του εαυτοφ μασ (Καμαρινοφ, 1998), αλλά και τθσ ανάπτυξθσ
τθσ προςωπικότθτασ ςυνολικά.
Επομζνωσ, με βάςθ τθ ςτοχοκεςία του Σ.Ε.Ρ. που αναπτφχκθκε ςτθν
προθγοφμενθ υποενότθτα θ βιωματικι μάκθςθ προςφζρεται ιδανικά για να
επιτευχκοφν αυτοί οι ςτόχοι (Δθμθτρόπουλοσ, 1998).
Θ βιωματικι προςζγγιςθ που ακολουκιςαμε χωρίηεται ςε τρία ςτάδια.
Α. τάδιο εξερεφνθςθσ

Στο πρϊτο ςτάδιο οι μακθτζσ/τριεσ αποκτοφν περιςςότερεσ γνϊςεισ για ζνα
ςυγκεκριμζνο Τομζα και τισ Ειδικότθτζσ του. Καταγράφουν το αναλυτικό πρόγραμμα
ςπουδϊν, το επαγγελματικό περίγραμμα, τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται και τισ
δεξιότθτεσ που αποκτοφνται κακϊσ και διερευνοφν τθ δυνατότθτα περαιτζρω
ςπουδϊν. Θ καταγραφι αυτι γίνεται με ζρευνα, είτε με ςυνεντεφξεισ γνωςτϊν, είτε
με αναφορά ςε πθγζσ, είτε μζςω Διαδικτφου ςε επιλεγμζνεσ πφλεσ Επαγγελματικοφ
Ρροςανατολιςμοφ με τθν υποβοικθςθ και προτροπι του διδάςκοντα.
Β. Βιωματικό τάδιο

Στο δεφτερο ςτάδιο πραγματοποιείται επίςκεψθ ςτο χϊρο των εργαςτθρίων. Οι
μακθτζσ ξεναγοφνται ςτο χϊρο των εργαςτθρίων από τον Υπεφκυνο Τομζα ι τον
αντίςτοιχο Υπεφκυνο Εργαςτθρίου. Ο Υπεφκυνοσ επεξθγεί τθ λειτουργία του
εξοπλιςμοφ, κάνει επίδειξθ επιλεγμζνων εργαςτθριακϊν αςκιςεων, ενθμερϊνει για
τα επαγγελματικά δικαιϊματα και απαντάει ςτισ απορίεσ των μακθτϊν.
Κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ οι μακθτζσ ζχουν μαηί τουσ Φφλλο Εργαςίασ, όπου
ςθμειϊνουν τον εξοπλιςμό, παρατθροφν και/ι φωτογραφίηουν το χϊρο υπό τθν
επίβλεψθ του διδάςκοντα και καταγράφουν τισ εντυπϊςεισ τουσ.
Γ. τάδιο Αναςτοχαςμοφ

Μετά τθν επίςκεψθ, πίςω ςτθν τάξθ οι μακθτζσ ςυγκρίνουν τισ γνϊςεισ τουσ
που απζκτθςαν μζςω τθσ ζρευνασ ςτο πρϊτο ςτάδιο με τθν εμπειρία τουσ κατά τθν
επίςκεψθ ςτο δεφτερο ςτάδιο. Καταγράφουν τα αποτελζςματα τθσ ςφγκριςθσ,
αναςτοχάηονται για τθν εμπειρία τουσ και ςυμπλθρϊνουν κατάλλθλα το
επαγγελματικό προφίλ τθσ ειδικότθτασ.
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Μζςω αυτισ τθσ προςζγγιςθσ, τα οφζλθ για τουσ μακθτζσ είναι πολλαπλά.
Καταρχάσ ζρχονται απευκείασ ςε επαφι με τουσ υπεφκυνουσ και μακαίνουν από
πρϊτο χζρι για το περιβάλλον εργαςίασ. Αποκτοφν πρόςβαςθ ςε ειδικοφσ με χρόνια
εμπειρίασ ςτο χϊρο και μποροφν να επιλφςουν ςυγκεκριμζνεσ απορίεσ. Θ προςζγγιςθ
απαιτεί τθν ενεργι ςτάςθ και ςυμμετοχι των μακθτϊν, που προςελκφει περιςςότερο
το ενδιαφζρον τουσ. Γίνεται επίςθσ ςφνδεςθ με τισ δεξιότθτεσ, τισ κλίςεισ τουσ και τα
ενδιαφζροντά τουσ κακϊσ απαιτείται πολφπλευρθ ανάπτυξθ του κζματοσ.
Ωσ προσ το ίδιο το μάκθμα, με τθν πρόταςθ αυτι, υπάρχει ςφνδεςθ με όλο το
τρίπτυχο του μακιματοσ Σχολικόσ Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ – Εργαςιακό
Ρεριβάλλον – Αςφάλεια και Υγιεινι κακϊσ και για το επάγγελμα ενθμερϊνονται και
το περιβάλλον εργαςίασ βλζπουν και τα μζτρα αςφαλείασ καταγράφουν. Γίνεται
επίςθσ ευκολότερθ θ τιρθςθ του portfolio και θ ςυγγραφι τθσ γραπτισ εργαςίασ από
τουσ μακθτζσ κακϊσ ζχουν απτά παραδείγματα ςτα χζρια τουσ.
2.4 Νομοκετικό Ρλαίςιο εφαρμογισ
Θ βιωματικι αυτι προςζγγιςθ (διδακτικι πρόταςθ) περιλαμβάνει επίςκεψθ
εκτόσ του ςχολικοφ χϊρου ςε ϊρεσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ. Ο διδάςκοντασ
λοιπόν οφείλει να τθρεί τθ ςχετικι νομοκεςία που διζπει τισ επιςκζψεισ μακθτϊν.
Θ βαςικι νομοκεςία για τισ Σχολικζσ Εκδρομζσ-Επιςκζψεισ αναφζρεται ςτθν
Υπουργικι Απόφαςθ 129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769/τ.Β/2-12-2011).
Θ διδακτικι αυτι πρόταςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζςω διδακτικισ
επίςκεψθσ. Ππωσ αναφζρεται ςτο ςχετικό ΦΕΚ, δίνεται θ δυνατότθτα διεξαγωγισ
μακθμάτων του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςε εξωςχολικοφσ χϊρουσ, με τθ
διοργάνωςθ ςχετικϊν διδακτικϊν επιςκζψεων, οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο
μζροσ του ετιςιου ςχεδιαςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε επίπεδο τάξθσ και
ςχολικισ μονάδασ. Με τον τρόπο αυτό, θ εμπειρία ςυνιςτά τθ βάςθ απόκτθςθσ τθσ
γνϊςθσ και το ςχολείο ανοίγεται ςτθ ηωι και ςτθν κοινωνία. Ρραγματοποιοφνται
οποτεδιποτε μζςα ςτο διδακτικό ζτοσ ζωσ εννζα (9) ανά τάξθ διδακτικζσ επιςκζψεισ,
με διάρκεια μίασ ι περιςςοτζρων διδακτικϊν ωρϊν.
Θ πρόταςθ μπορεί επίςθσ να πραγματοποιθκεί μζςω εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ
ςτο πλαίςιο καινοτόμων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Ρραγματοποιοφνται ζωσ δφο
(2) εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων και αφοροφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα μακθτϊν – εκπαιδευτικϊν οι
οποίοι υλοποιοφν τα προαναφερόμενα προγράμματα. Καινοτόμο πρόγραμμα κα
μποροφςε να είναι ζνα πρόγραμμα Αγωγισ Σταδιοδρομίασ που αφορά το
επαγγελματικό μζλλον των μακθτϊν/τριϊν.
Ειδικά για τα ΕΡΑ.Λ. θ νομοκεςία δίνει τθ δυνατότθτα διεξαγωγισ μζρουσ του
μακιματοσ ειδικότθτασ ςε Ε.Κ. Σφμφωνα με το ζγγραφο 197427/Δ4/4-12-2015 του
Υπουργείου Ραιδείασ ςυνιςτάται θ διδαςκαλία οριςμζνων ενοτιτων να
πραγματοποιείται ςτα αντίςτοιχα εργαςτιρια κατεφκυνςθσ, με ςτόχο τθν πρακτικι
εφαρμογι τουσ. Ο προγραμματιςμόσ των διδαςκαλιϊν για τισ επιλεγόμενεσ ενότθτεσ
κα γίνεται μετά από ςυνεννόθςθ των αντιςτοίχων διδαςκόντων, των μακθμάτων
προςανατολιςμοφ, με τουσ Διευκυντζσ των ΕΡΑ.Λ και Ε.Κ. Για τθν εφαρμογι των
ανωτζρω κα πρζπει να υπάρχει απόφαςθ των ςυλλόγων κακθγθτϊν των ΕΡΑ.Λ. και
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Ε.Κ., ςτθν οποία κα ορίηονται επακριβϊσ θ θμερομθνία, οι διδακτικζσ ϊρεσ και οι
εκπαιδευτικοί που κα πραγματοποιιςουν τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ.
Για τα Γυμνάςια, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ των Βιωματικϊν Δράςεων τθσ Γ
τάξθσ και ςτο διδακτικό αντικείμενο «Σχολικόσ Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ» θ
εγκφκλιοσ 32374/Δ2/24-02-2016 του Υπουργείου Ραιδείασ προβλζπει ότι θ
ενθμζρωςθ μπορεί να γίνει από υπεφκυνουσ Σχολικοφ Επαγγελματικοφ
Ρροςανατολιςμοφ των Κζντρων Συμβουλευτικισ και Ρροςανατολιςμοφ-ΚΕ.ΣΥ.Ρ ςε
ςυνεργαςία με εκπαιδευτικοφσ των ΕΡΑΛ και ςε ςυνδυαςμό με διδακτικζσ επιςκζψεισ
ςε εγκαταςτάςεισ των Εργαςτθριακϊν Κζντρων για μια βιωματικι προςζγγιςθ.
Σθμαντικι είναι επίςθσ θ ςυμβολι των Κζντρων ΣυμβουλευτικισΡροςανατολιςμοφ (ΚΕ.ΣΥ.Ρ.) ςτθν ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ των μακθτϊν. Εκτόσ
του ότι εξυπθρετοφν μεμονωμζνουσ μακθτζσ που απευκφνονται ςε αυτά για
επαγγελματικό προςανατολιςμό, προςφζρουν και καινοτόμα εκπαιδευτικά
προγράμματα όπωσ για παράδειγμα το «Ράμε Εργαςτιρια;» του ΚΕ.ΣΥ.Ρ. Θρακλείου
που υλοποιεί αντίςτοιχθ ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ επίςκεψθσ ςτουσ χϊρουσ των Ε.Κ.
για τα Γυμνάςια του Νομοφ. Υλοποιεί επίςθσ και τισ «Θμζρεσ Καριζρασ», όπου
διδάςκοντεσ και μζροσ του εξοπλιςμοφ του Ε.Κ. μεταφζρεται ςε ςχολεία που δεν
μποροφν να μεταβοφν ςτο Ε.Κ. και γίνεται θ αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ ςτο χϊρο του
ςχολείου.

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα
Μζςα από το μάκθμα του Σ.Ε.Ρ. οι μακθτζσ καλοφνται να αποκτιςουν γνϊςεισ
και δεξιότθτεσ που κα τουσ βοθκιςουν ςτθν ορκι επιλογι Τομζα και Ειδικότθτασ
αρχικά κακϊσ και ςτθν μετζπειτα επαγγελματικι επιλογι τουσ. Καλοφνται επίςθσ να
εξοικειωκοφν με τον επαγγελματικό χϊρο ςτον οποίο δυνθτικά κα αςκιςουν το
επάγγελμα τουσ και να κατανοιςουν βαςικζσ ζννοιεσ επαγγελματικισ αςφάλειασ και
υγιεινισ.
Θ βιωματικι πρόταςθ που περιγράφεται, υλοποιικθκε ςτο ΕΡΑ.Λ. τθσ
διδάςκουςασ κατά το περςινό ςχολικό ζτοσ με μεγάλθ επιτυχία και επαναλαμβάνεται
και κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ από άλλο διδάςκοντα. Οι μακθτζσ επζδειξαν
ενδιαφζρον κατά τισ επιςκζψεισ, ακόμα και για Τομείσ που αρχικά δεν τουσ
προςζλκυαν. Θ επακόλουκθ ςυηιτθςθ τόςο με τουσ αντίςτοιχουσ Υπεφκυνουσ
Τομζων, όςο και κατά τθ διάρκεια του ςταδίου αναςτοχαςμοφ ςτθν τάξθ ζδειξε ότι οι
μακθτζσ ερευνοφν το επαγγελματικό τουσ μζλλον και αξιοποιοφν τισ προςφερόμενεσ
εναλλακτικζσ επιλογζσ.
Φυςικά θ πρόταςθ δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί χωρίσ τθν αντίςτοιχθ καλι
ςυνεργαςία και ςυνεννόθςθ των εμπλεκόμενων φορζων, ςχολικϊν μονάδων και
ατόμων, θ οποία υπιρξε άριςτθ ςτθ δικι μασ περίπτωςθ.
Ξεπερνϊντασ τα όποια διαδικαςτικά προβλιματα, πιςτεφουμε ότι αξίηει θ
προςπάκεια για τθν καλφτερθ και πολφπλευρθ ανάπτυξθ των μακθτϊν.
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Περίλθψθ
Θ εργαςία εςτιάηει ςτισ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν για ςυμβουλευτικι ςε κζματα
αντιμετϊπιςθσ μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Μζςα από μία ποςοτικι ζρευνα
καταγράφονται και αναλφονται οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν ενόσ ςχολείου με
μεγάλο πλικοσ μακθτϊν. Συγκεκριμζνα καταγράφεται θ ιδθ υπάρχουςα επιμόρφωςθ
που τυχόν ζχουν κακϊσ και οι επιπλζον επιμορφωτικζσ τουσ ανάγκεσ ςε κζματα
αναγνϊριςθσ και αντιμετϊπιςθσ μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Οι εκπαιδευτικοί
ερωτικθκαν επίςθσ για τισ ανάγκεσ τουσ ςε κζματα ςυμβουλευτικισ, τόςο ςτθ
διαχείριςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ όςο και ςτθν υποςτιριξθ των μακθτϊν/τριϊν και τθ
ςυνεργαςία με τισ οικογζνειεσ τουσ. Τζλοσ οι εκπαιδευτικοί ερωτικθκαν και για τον
προτεινόμενο τρόπο υλοποίθςθσ τθσ ςυμβουλευτικισ διαδικαςίασ.
Λζξεισ-Κλειδιά: Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ, Επιμόρφωςθ, Συμβουλευτικι.

1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι
Θ παροφςα εργαςία επιχειρεί να προςεγγίςει τθ ςυμβουλευτικι εντόσ του
ςχολικοφ περιβάλλοντοσ με επίκεντρο τθ διαχείριςθ και αντιμετϊπιςθ μακθτϊν/τριϊν
με μακθςιακζσ δυςκολίεσ.
Το λειτοφργθμα του εκπαιδευτικοφ απαιτεί, εκτόσ από διαρκι επαγγελματικι
ανάπτυξθ, και ςυνεχι ενθμζρωςθ για νζεσ μεκόδουσ και παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ.
Ρζρα από τισ ανάγκεσ επιμόρφωςθσ καταγράφεται επίςθσ ςτθ βιβλιογραφία θ ανάγκθ
των εκπαιδευτικϊν για ςυμβουλευτικι ςε μια ςειρά κεμάτων που ςχετίηονται με το
ςχολικό περιβάλλον. Στθ ςθμερινι τάξθ ο εκπαιδευτικόσ αντιμετωπίηει κακθμερινά
πολλαπλζσ προκλιςεισ προκειμζνου να επιτφχει το ςτόχο τθσ εξειδικευμζνθσ και
διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ. Οι προκλιςεισ αυτζσ πολλαπλαςιάηονται με τθν
φπαρξθ μακθτϊν με διαφοροποιθμζνο γνωςτικό, αντιλθπτικό ι/και ςυναιςκθματικό
επίπεδο ςε κάκε τάξθ.
Σε αυτό λοιπόν το ςθμείο είναι κακοριςτικόσ ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ,
ανεξαρτιτωσ του πλαιςίου εργαςίασ του, ο οποίοσ κα πρζπει να αφοςιϊνεται με όλθ
του τθν αγάπθ ςτα παιδιά, να αντιλαμβάνεται το τυχόν πρόβλθμα που κα προκφψει
και να το αντιμετωπίηει με όλο του το ςκζνοσ και το ςεβαςμό. Ρολφ ςθμαντικό ρόλο
επίςθσ, ςε αυτό το ςθμείο, ζχει θ εκπαίδευςθ αλλά και θ διαρκισ υποςτιριξθ των
εκπαιδευτικϊν προκειμζνου να δουλζψουν με μακθτζσ με ιδιαιτερότθτεσ, αλλά και
να διευκολφνουν τουσ μακθτζσ αυτοφσ να ενταχκοφν όςο το δυνατόν ομαλότερα ςτο
ςχολικό κοινωνικό ςφνολο.
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Θ παροφςα εργαςία ςτοχεφει να εντοπίςει και να αναδείξει τισ ανάγκεσ των
εκπαιδευτικϊν, ειδικότερα όςον αφορά τθν παροχι ςυμβουλευτικισ, προκειμζνου να
επιτφχουν τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των μακθτϊν/τριϊν με μακθςιακζσ
δυςκολίεσ μζςα ςτθν κανονικι ςχολικι τάξθ.
Σε αυτό το πλαίςιο, θ εργαςία παρουςιάηεται μζςα από τρία διακριτά μζρθ.
Στο πρϊτο μζροσ (κεωρθτικι μελζτθ) γίνεται ςφντομθ βιβλιογραφικι
αναςκόπθςθ εςτιάηοντασ ςτα δφο βαςικά κεματικά πεδία ενδιαφζροντοσ, τισ
μακθςιακζσ δυςκολίεσ και τθ ςχολικι ςυμβουλευτικι.
Στο δεφτερο μζροσ (μελζτθ περίπτωςθσ) παρουςιάηεται ο ςκοπόσ, θ
μεκοδολογία και τα ευριματα από τθ διεξαγωγι μιασ μικρισ κλίμακασ ζρευνασ, θ
οποία πραγματοποιικθκε ςε δείγμα εκπαιδευτικϊν από ζνα Επαγγελματικό Λφκειο
τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, ςτο οποίο φοιτοφν μακθτζσ/τριεσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ.
Σκοπόσ είναι θ καταγραφι των απόψεων των εκπαιδευτικϊν για τισ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ, για τθ ςχολικι ςυμβουλευτικι και για τθ χρθςιμότθτα τθσ ςχολικισ
ςυμβουλευτικισ ςτθν αντιμετϊπιςθ των αυξθμζνων αναγκϊν των μακθτϊν/τριϊν με
μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθ διερεφνθςθ του επιπζδου
επιμόρφωςθσ και πλθροφόρθςθσ των εκπαιδευτικϊν αναφορικά με το πεδίο των
μακθςιακϊν δυςκολιϊν αλλά και θ καταγραφι επιπλζον επιμορφωτικϊν αναγκϊν
προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Οι εκπαιδευτικοί ερωτικθκαν επίςθσ για τισ ανάγκεσ
τουσ ςε κζματα ςυμβουλευτικισ και για τον προτεινόμενο τρόπο υλοποίθςθσ τθσ
ςυμβουλευτικισ διαδικαςίασ.
Στο τελευταίο μζροσ παρουςιάηονται τα κυριότερα ςυμπεράςματα από τθ
ςυνολικι μελζτθ και τθν ζρευνα. Τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ αλλά και θ
αποτφπωςθ μζςα από τθν υφιςτάμενθ βιβλιογραφία προςφζρονται για προτάςεισ
περαιτζρω αξιοποίθςθσ των υπαρχουςϊν εκπαιδευτικϊν δομϊν.

2. Κυρίωσ Μζροσ
2.1 Κεωρθτικό πλαίςιο
Οι ςκοποί και οι προςεγγίςεισ τθσ ςχολικισ ςυμβουλευτικισ και τθσ
παιδαγωγικισ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςχεδόν ευκυγραμμίηονται (Δθμθτρόπουλοσ,
2005), απευκυνόμενεσ ςτο άτομο και ςτθν εξζλιξθ, ολοκλιρωςθ και αυτοπραγμάτωςι
του. Θ άςκθςθ τθσ ςυμβουλευτικισ μζςα ςτο χϊρο του ςχολείου παρουςιάηεται με
δφο διακριτζσ προεκτάςεισ ςτθ βιβλιογραφία. Από τθ μια εντοπίηονται οι αναφορζσ
για το ςυμβουλευτικό ρόλο που αναπτφςςει ο ίδιοσ ο εκπαιδευτικόσ (Μαλικιϊςθ–
Λοΐηου, 2001), ο οποίοσ καλείται να δθμιουργιςει καλζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ με
τουσ/τισ μακθτζσ/τριζσ του που βαςίηονται ςτθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ, τθν εκτίμθςθ
και τον αλλθλοςεβαςμό, προκειμζνου να μπορζςει να λειτουργιςει ωσ ςφμβουλοσ
και εμψυχωτισ για αυτοφσ/ζσ. Από τθν άλλθ παρουςιάηεται ο ρόλοσ του ανεξάρτθτου
ςυμβοφλου, ο οποίοσ λειτουργεί υποςτθρικτικά και ενιςχφει το ζργο του
εκπαιδευτικοφ (Brown et al., 2006). Ουςιαςτικά, ςτα ςφγχρονα παιδαγωγικά μοντζλα,
αυτοί οι δφο ρόλοι ςυνδζονται και αλλθλοςυμπλθρϊνονται.
Σε αυτό ακριβϊσ το πλαίςιο ο ςυμβουλευτικόσ ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ αποκτά
ιδιαίτερθ βαρφτθτα και διευκολφνει τθ μάκθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ ζχει ζνα ςφνκετο
ρόλο, καλοφμενοσ όχι απλά να μεταφζρει γνϊςεισ, αλλά να αξιοποιιςει τθν
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κακθμερινι και ουςιαςτικι επαφι με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ προκειμζνου να τουσ
υποςτθρίξει να ανταπεξζλκουν ςε μια ςειρά από ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν και
τουσ δυςκολεφουν (π.χ. δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ, διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, εςωτερικζσ
ςυγκροφςεισ, εντάςεισ κατά τθ μεταβατικι περίοδο τθσ εφθβείασ, διλιμματα
αναφορικά με τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προςανατολιςμό, κ.ά.).
Ολοκλθρϊνοντασ τθν αναφορά ςτο ρόλο τθσ ςχολικισ ςυμβουλευτικισ, κρίνεται
ςκόπιμθ θ ςτοχευμζνθ αναηιτθςθ τθσ διαςφνδεςισ τθσ με τθ διαχείριςθ των
μακθςιακϊν δυςκολιϊν μζςα ςτο χϊρο του ςχολείου και ειδικότερα ςτθ βακμίδα τθσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Οι μακθςιακζσ δυςκολίεσ είναι ζνασ γενικόσ όροσ ο οποίοσ αναφζρεται ςε μια
ανομοιογενι ομάδα διαταραχϊν οι οποίεσ εκδθλϊνονται με ςθμαντικζσ δυςκολίεσ
ςτθν πρόςκτθςθ και χριςθ ικανοτιτων ακρόαςθσ, ομιλίασ, ανάγνωςθσ, γραφισ,
ςυλλογιςμοφ ι μακθματικϊν ικανοτιτων. Οι διαταραχζσ αυτζσ είναι εγγενείσ ςτο
άτομο και αποδίδονται ςε δυςλειτουργία του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ.
Ραρά το γεγονόσ ότι υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ
αιτιολογία των μακθςιακϊν δυςκολιϊν είναι οργανικι, οι τεχνικζσ που ςυνικωσ
χρθςιμοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςι τουσ ςτθρίηονται βαςικά ςε ψυχοκοινωνικζσ
και εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ. Σθμαντικό είναι θ προςπάκεια να επικεντρωκεί ςτθ
βελτίωςθ του επιπζδου αυτοελζγχου και αυτοεκτίμθςθσ. Για αυτό είναι ςθμαντικό ο
ειδικόσ να ζχει τθ ςυνεργαςία τόςο των γονζων όςο και των εκπαιδευτικϊν.
Άρα γίνεται αντιλθπτόσ ο ουςιαςτικόσ ρόλοσ που μπορεί να διαδραματίςει θ
ςυμβουλευτικι προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, υποςτθρίηοντασ τον εκπαιδευτικό,
δουλεφοντασ με τθν οικογζνεια αλλά και με τον/τθν μακθτι/τρια (Κουρκοφτασ &
Xavier, 2012). Τα παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ παρουςιάηουν αδυναμίεσ όχι μόνο
ςε γνωςτικό αλλά και ςε κοινωνικό και ςυναιςκθματικό επίπεδο, γεγονόσ που τουσ
δθμιουργεί ζντονο ςτρεσ, ψυχολογικό αδιζξοδο, άμυνεσ και φοβίεσ. (Αντωνίου &
Γάκθ, 2013)
Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ μπορεί να βοθκιςει ουςιαςτικά ςτθν εμψφχωςθ και
ενδυνάμωςθ των μακθτϊν αυτϊν, βοθκϊντασ ςτθν ουςία να ςπάςει ο φαφλοσ κφκλοσ
και τα αδιζξοδα που βιϊνουν, μετατρζποντασ τθν αδυναμία και διαφορετικότθτά
τουσ ςε προτζρθμα.
Στο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, θ ςυμβουλευτικι είναι ςυνυφαςμζνθ με
τθν ειδικι αγωγι και το ςχολικό επαγγελματικό προςανατολιςμό.
Σφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, οι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των
μακθτϊν με αναπθρία και με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ διερευνϊνται και
διαπιςτϊνονται από τα Κζντρα Διαφοροδιάγνωςθσ Διάγνωςθσ και Υποςτιριξθσ
Ειδικϊν Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν (ΚΕΔΔΥ), τθν Ειδικι Διαγνωςτικι Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ (ΕΔΕΑ) και τα πιςτοποιθμζνα από το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και
Κρθςκευμάτων Λατροπαιδαγωγικά Κζντρα (ΛΡΔ) άλλων Υπουργείων.
Ρροβλζπεται θ ίδρυςθ των Κζντρων Συμβουλευτικισ – Ρροςανατολιςμοφ
(ΚΕΣΥΡ) ςτισ ζδρεσ των νομϊν. Επίςθσ λειτουργοφν οι Συμβουλευτικοί Στακμοί Νζων
(ΣΣΝ), δομζσ που αφοροφν τισ ψυχοκοινωνικζσ ανάγκεσ και τθ ςτιριξθ όλων των
εμπλεκομζνων μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Σθμειϊνεται τζλοσ, ότι ςτα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (ΣΔΕ) τα οποία
απευκφνονται ςε πολίτεσ 18 ετϊν και άνω οι οποίοι δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθν
υποχρεωτικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ λειτουργοφν τα Γραφεία Συμβουλευτικισ.
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2.2 Σκοπόσ και Ερευνθτικά ερωτιματα
Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ καταγραφι των απόψεων των
εκπαιδευτικϊν για τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, για τθ ςχολικι ςυμβουλευτικι και για
τθ χρθςιμότθτα τθσ ςχολικισ ςυμβουλευτικισ ςτθν αντιμετϊπιςθ των μακθςιακϊν
δυςκολιϊν.
Τα ερευνθτικά ερωτιματα είναι τα εξισ:
-Τι χαρακτθριςτικά ζχουν οι μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, ςφμφωνα με τουσ
εκπαιδευτικοφσ;
-Ροιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ Σχολικισ Συμβουλευτικισ;
-Ζχουν οι εκπαιδευτικοί ανάγκθ υποςτιριξθσ ςτθ Συμβουλευτικι;
-Ροιοσ είναι πιο κατάλλθλοσ για τθν εφαρμογι τθσ Συμβουλευτικισ ςτο ςχολείο;
-Τι ανάγκθ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ζχουν οι μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
2.3 Μεκοδολογία Ζρευνασ
Θ ζρευνα που παρουςιάηεται ςτθν παροφςα εργαςία εφαρμόηει τθ
διερευνθτικι – περιγραφικι ςτρατθγικι (Ραραςκευόπουλοσ, 1993). Θ ςυγκεκριμζνθ
ςτρατθγικι κρίνεται θ πλζον κατάλλθλθ δεδομζνου ότι επιχειρείται θ εξζταςθ ενόσ
γνωςτικοφ αντικειμζνου, για το οποίο υπάρχει ςχετικά περιοριςμζνθ ερευνθτικι
δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα.
Για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ προτιμικθκε θ ςυλλογι δεδομζνων με κατάλλθλα
διαμορφωμζνο ερωτθματολόγιο, ζνα εργαλείο που χρθςιμοποιείται ευρφτατα ςτισ
κοινωνικζσ ζρευνεσ και επιτρζπει ζμμεςα τθ ςυλλογι πολλϊν και διαφόρων
πλθροφοριϊν από ζνα δείγμα του πλθκυςμοφ ςε ςφντομο χρονικά διάςτθμα και τθν
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων γενικεφςιμων για τον πλθκυςμό μετά από τθ ςτατιςτικι
τουσ ανάλυςθ (Βάμβουκασ, 2007).
Το ερωτθματολόγιο τθσ παροφςασ ζρευνασ αποτελείται από τζςςερα μζρθ.
Στο πρϊτο μζροσ ηθτοφνται τα δθμογραφικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων ςτθν
ζρευνα. Το δεφτερο μζροσ ςχετίηεται με τθν εμπειρία και τισ γνϊςεισ του ερωτϊμενου
αναφορικά με τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Το τρίτο μζροσ διερευνά τισ απόψεισ του
ερωτϊμενου αναφορικά με το ρόλο και τθ χρθςιμότθτα τθσ ςχολικισ ςυμβουλευτικισ
ςτθν αντιμετϊπιςθ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Τζλοσ, το τζταρτο μζροσ αποτελεί
ελεφκερο πεδίο για τυχόν αναγραφι ςχολίων και παρατθριςεων για το
ερωτθματολόγιο ι/και το κζμα τθσ παροφςασ ζρευνασ. Πλεσ οι ερωτιςεισ (εκτόσ του
τελευταίου ελεφκερου τζταρτου μζρουσ) είναι κλειςτοφ τφπου για εφκολθ
ςυμπλιρωςθ. Στισ ερωτιςεισ του δεφτερου και τρίτου μζρουσ χρθςιμοποιικθκε
πενταβάκμια κλίμακα Likert (Cohen & Manion, 2000).
Σθμειϊνεται ότι τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά προςδιορίςτθκαν λαμβάνοντασ
υπόψθ τθ ςχετικότθτα, τθ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ, το βακμό κάλυψθσ, τθν
ακρίβεια και αντικειμενικότθτα και τθν ευελιξία για τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν
προβλθμάτων κακϊσ και θκικά ερευνθτικά κριτιρια που πρζπει να τθροφνται (Alston
& Bowles, 2003).
Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊκθκαν ςχετικά με τθν ζρευνα τόςο μζςω τθσ
ςυνοδευτικισ επιςτολισ του ερωτθματολογίου όςο και με προφορικι παρουςίαςθ.
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Θ παροφςα ζρευνα πραγματοποιικθκε τον Απρίλιο 2016 ςε ζνα ςχολείο ςτθν
πόλθ του Θρακλείου με τετρακόςιουσ πενιντα (450) μακθτζσ και εξιντα (65)
εκπαιδευτικοφσ. Ωσ ςχολείο Δευτεροβάκμιασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ζχει
υψθλό ποςοςτό μακθτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, που αποφεφγει τισ ακαδθμαϊκζσ
απαιτιςεισ του Γενικοφ Λυκείου και επιπλζον είναι το μοναδικό του νομοφ με
Τμιματα Ζνταξθσ και ζτςι είναι υψθλότερο του μζςου όρου το ποςοςτό μακθτϊν με
μακθςιακζσ δυςκολίεσ.
Το δείγμα επιλζχκθκε ωσ δείγμα ευκολίασ κακϊσ θ ςυγγραφζασ είχε εφκολθ
πρόςβαςθ.
Το αρχικό ερωτθματολόγιο ςυγκροτικθκε μετά από τθ μελζτθ τθσ ςχετικισ
βιβλιογραφίασ και δόκθκε πιλοτικά ςε επτά εκπαιδευτικοφσ. Με βάςθ τισ
παρατθριςεισ τουσ, ζγινε τροποποίθςθ και ακολοφκθςε διανομι του τελικοφ
ερωτθματολογίου.
2.4 Ραρουςίαςθ ευρθμάτων
Το ερωτθματολόγιο επιςτράφθκε ςυμπλθρωμζνο από ςυνολικά πενιντα επτά
(57) εκπαιδευτικοφσ. Ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ ερωτθματολογίων κρίνεται αρκετά
ικανοποιθτικόσ και φαίνεται να υπιρξε κετικι ανταπόκριςθ των ερωτϊμενων για
ςυμμετοχι και ενδιαφζρον για το ςυγκεκριμζνο κζμα.
Εξετάηοντασ το δείγμα ωσ προσ τισ ςπουδζσ διαπιςτϊνεται ότι πάνω από τουσ
μιςοφσ εκπαιδευτικοφσ διακζτουν και πρόςκετουσ τίτλουσ εκτόσ του βαςικοφ πτυχίου
διοριςμοφ με τα δφο τρίτα αυτϊν να ζχουν μεταπτυχιακό και οι υπόλοιποι είτε
δεφτερο πτυχίο είτε πτυχίο παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ τθσ ΑΣΡΑΛΤΕ.
Πλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματοσ ζχουν διδάξει ςε μακθτζσ με μακθςιακζσ
δυςκολίεσ (57 ςτουσ 57) ενϊ επίςθσ μεγάλο είναι και το ποςοςτό των εκπαιδευτικϊν
που γνωρίηουν ότι οι μακθτζσ τουσ ζχουν διάγνωςθ και αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν
δυςκολιϊν τουσ (97,2% απάντθςε ότι κάποιεσ ι οι περιςςότερεσ περιπτϊςεισ είναι με
γνωμάτευςθ). Εξάλλου, τα δφο τρίτα των εκπαιδευτικϊν (66,7%) απάντθςαν ότι ζχουν
επιμόρφωςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν ςτο ςχολείο.
Ακολοφκωσ παρουςιάηονται καταρχάσ ςυνοπτικά τα αποτελζςματα ςχετικά με
τα χαρακτθριςτικά μακθτϊν/τριϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, ςφμφωνα με τθν
εμπειρία των εκπαιδευτικϊν.
Υψθλζσ μζςεσ τιμζσ που αντιςτοιχοφν ςε ςυχνι και πολφ ςυχνι εμφάνιςθ
ςυγκεντρϊνουν τα χαρακτθριςτικά των ερωτιςεων «6.2 δυςκολία εφαρμογισ
ςφνκετων οδθγιϊν και κανόνων» (4,23/5), «6.1 δυςκολία ςυγκζντρωςθσ ςε ζνα ζργο»
(4,09/5),
«6.3
δυςκολία
τόςο
ςτθν
κατανόθςθ
όςο
και
ςτθν
κωδικοποίθςθ/αποκωδικοποίθςθ του γραπτοφ λόγου» (4,00/5), και «6.4 δυςκολία με
αφθρθμζνεσ ζννοιεσ» (3,86/5). Τα χαρακτθριςτικά αυτά ζχουν επίςθσ και τθ
χαμθλότερθ τυπικι απόκλιςθ.
Αντίκετα τθ χαμθλότερθ μζςθ τιμι ςυγκεντρϊνει θ ερϊτθςθ «6.10 απόρριψθ
από το ςχολικό περιβάλλον» (2,02/5) για τθν οποία φαίνεται να υπάρχει ιςχυρι
διαφωνία. Οι εκπαιδευτικοί είναι επίςθσ τθσ άποψθσ ότι ςπάνια ι μερικζσ φορζσ
απομονϊνεται ζνα παιδί με μακθςιακζσ δυςκολίεσ από το οικογενειακό του
περιβάλλον (ερϊτθςθ 6.11 με 2,35/5 μζςθ τιμι). Λίγο περιςςότερο πιςτεφουν ότι οι
μακθςιακζσ δυςκολίεσ είναι αιτία απομόνωςθσ από τουσ ςυμμακθτζσ/ςυμμακιτριεσ
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(ερϊτθςθ 6.8 με 2,58/5 μζςθ τιμι) χωρίσ και πάλι να υπάρχει υψθλι ςυμφωνία.
Σπάνια ι μερικζσ φορζσ οι μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ πζφτουν κφματα
ςχολικισ βίασ και εκφοβιςμοφ (μζςθ τιμι 2,54/5) ι γίνονται κφτεσ οι ίδιοι (μζςθ τιμι
2,35/5) ι αναπτφςςουν παραβατικι ςυμπεριφορά (2,49/5) ι εκδθλϊνουν κρίςεισ
κυμοφ και επικετικότθτα (2,49/5 μζςθ τιμι).
Θ επαφι με μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ κακϊσ και οι τυχόν
επιμορφϊςεισ πάνω ςτο αντικείμενο, ζχουν οδθγιςει πάνω από τουσ μιςοφσ
εκπαιδευτικοφσ (57,9%) ςε ςυνεργαςία με φορείσ παροχισ ςυμβουλευτικισ.
Αναφζρονται κυρίωσ το ΚΕΔΔΥ, το ΚΕΣΥΡ και ο Συμβουλευτικόσ Στακμόσ Νζων.
Υψθλά ποςοςτά ςυγκεντρϊνει επίςθσ θ ςυνεργαςία με το ςφμβουλο εντόσ τθσ
ςχολικισ μονάδασ.
Ωσ προσ τισ εργαςίεσ που άπτονται τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, οι
εκπαιδευτικοί διαφωνοφν ζντονα ότι δουλειά του εκπαιδευτικοφ είναι μόνο θ παροχι
γνϊςεων (ερϊτθμα 10.1, μζςθ τιμι 1,61/5) ενϊ επίςθσ διαφωνοφν ότι ο
εκπαιδευτικόσ πρζπει να αςχολείται ειδικά και μόνο με τα πιο ζξυπνα παιδιά
(ερϊτθμα 10.3, 1,70/5 μζςθ τιμι). Αντίκετα ςυμφωνοφν ότι κάκε μακθτισ ζχει
ταλζντα τα οποία ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να αναγνωρίηει και να αναπτφςςει
(ερϊτθμα 10.5 με 4,25/5 μζςθ τιμι) και ότι επίκεντρο τθσ δουλειάσ του εκπαιδευτικοφ
είναι ο μακθτισ (ερϊτθμα 10.2 με 4,33/5 μζςθ τιμι).
Θ ερϊτθςθ για τθ χρθςιμότθτα τθσ ςχολικισ ςυμβουλευτικισ ςτθν αντιμετϊπιςθ
των μακθςιακϊν δυςκολιϊν ςυγκεντρϊνει πολφ υψθλά ποςοςτά ςυμφωνίασ ςε όλεσ
τισ μορφζσ.
Ρροθγείται θ ςυνδυαςμζνθ ευαιςκθτοποίθςθ και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ
γονζων, εκπαιδευτικϊν και τοπικισ κοινότθτασ (ερϊτθςθ 11.6 με 4,25 μζςθ τιμι).
Αντίςτοιχα υψθλά ποςοςτά ςυμφωνίασ ςυναντάμε και ςτο ρόλο τθσ ςχολικισ
ςυμβουλευτικισ όςον αφορά τθ διαχείριςθ των μακθτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ.
Ζτςι, με μικρι τυπικι απόκλιςθ, θ υψθλότερθ μζςθ τιμι είναι 4,09 για τθν
παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςε ατομικό ι ομαδικό επίπεδο (ερϊτθςθ 12.6)
με ίςθ προτεραιότθτα ςτθ βοικεια ςτθν αποτελεςματικότερθ ςυνεργαςία ςχολείου
και οικογζνειασ (ερϊτθςθ 12.1 με 4,09 μζςθ τιμι) με αντίςτοιχα μικρι τυπικι
απόκλιςθ.

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα
Ο αρικμόσ των ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων είναι αρκετά μεγάλοσ και
ικανοποιθτικόσ ςε ςχζςθ με το πλικοσ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετεί ςτο ςχολείο.
Ζτςι μποροφν να βγουν ςυμπεράςματα, αν και λόγω του δείγματοσ ευκολίασ δεν είναι
εφκολο να γενικευκοφν ςτο γενικό πλθκυςμό.
Ππωσ προαναφζρκθκε, ςτο ςχολείο που διεξάχκθκε θ ζρευνα λειτουργοφν
Τμιματα Ζνταξθσ οπότε είναι φυςικό οι εκπαιδευτικοί να είναι ευαιςκθτοποιθμζνοι
και να γνωρίηουν για το κζμα. Τθν τριβι αυτι των εκπαιδευτικϊν φανερϊνουν και οι
απαντιςεισ τουσ ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά των μακθτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ.
Επίςθσ οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν ότι ςπάνια απομονϊνεται ζνασ μακθτισ ςτο
ςχολείο από το προςωπικό του ςχολείου εξαιτίασ μακθςιακϊν δυςκολιϊν.
Κακϊσ είναι ελάχιςτα τα ςχολεία Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ που διακζτουν
κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και ψυχολόγουσ ςε μόνιμθ βάςθ (κυρίωσ τα ςχολεία Ειδικισ
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Αγωγισ) εικάηουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που απάντθςαν ότι ζχουν ςυνεργαςία με το
ςφμβουλο εννοοφν τον αντίςτοιχο ςχολικό ςφμβουλο τθσ ειδικότθτασ που ζχει τθν
παιδαγωγικι ευκφνθ. Ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ ωσ κακοδθγθτισ και επιμορφωτισ
προχπάρχει τθσ ζννοιασ τθσ Σχολικισ Συμβουλευτικισ και του ςχολικοφ ςυμβοφλου
ωσ ψυχολόγου.
Ζνα ςυντριπτικό ποςοςτό 91,2% των εκπαιδευτικϊν αναφζρει ότι ζχουν υπάρξει
φορζσ που χρειάςτθκε να προςφζρουν ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ςτουσ μακθτζσ
τουσ ι και ςτισ οικογζνειεσ τουσ. Και μόνο από αυτό το μεγάλο ποςοςτό κα
μποροφςαμε να επιχειρθματολογιςουμε για τθν αναγκαιότθτα τθσ ςχολικισ
ςυμβουλευτικισ.
Θ ερϊτθςθ για τθ χρθςιμότθτα τθσ ςχολικισ ςυμβουλευτικισ ςτθν αντιμετϊπιςθ
των μακθςιακϊν δυςκολιϊν ςυγκεντρϊνει πολφ υψθλά ποςοςτά ςυμφωνίασ ςε όλεσ
τισ μορφζσ.
Να ςθμειωκεί εδϊ ότι τθ μικρότερθ τιμι ςυμφωνίασ ςυναντάμε για το ρόλο τθσ
ςυμβουλευτικισ ωσ παρζμβαςθσ ςτο ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ για
αλλαγι κλίματοσ (ερϊτθςθ 12.11 με 3,82/5 μζςθ τιμι). Ζτςι θ ςχολικι ςυμβουλευτικι
είναι για τουσ εκπαιδευτικοφσ ςυνυφαςμζνθ ωσ ζννοια με τθ ςυμβουλευτικι των
μακθτϊν και των οικογενειϊν τουσ και όχι με τθ ςυμβουλευτικι για τουσ
εκπαιδευτικοφσ και το ευρφτερο ςχολικό πλαίςιο.
Τζλοσ θ επόμενθ μικρότερθ μζςθ τιμι (3,98) είναι ςτο ρόλο τθσ ςχολικισ
ςυμβουλευτικισ για παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ και
προςανατολιςμοφ (ερϊτθςθ 12.9). Θ επαγγελματικι ςυμβουλευτικι και θ ςχολικι
ςυμβουλευτικι φαίνονται ωσ δφο ανεξάρτθτεσ ζννοιεσ.
Μεγάλο ενδιαφζρον επίςθσ παρουςιάηουν οι απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν ωσ
προσ το ποιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι τθσ ςχολικισ ςυμβουλευτικισ για να
επιτευχκοφν καλφτερα αποτελζςματα.
Ράνω από τα δφο τρίτα των εκπαιδευτικϊν είπαν ότι καταλλθλότεροσ είναι ο
ειδικά καταρτιςμζνοσ εκπαιδευτικόσ με ι χωρίσ τθν εποπτεία του ςυμβοφλου (26,3%
και 43,9% αντίςτοιχα). Ρερίπου το ζνα τρίτο είπε ότι καταλλθλότεροσ είναι ο
ςφμβουλοσ ςε ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτικό (ποςοςτό 28,1%) και μόλισ το 1,8%
πιςτεφει ότι ο ςφμβουλοσ μόνο του κα κάνει καλφτερθ δουλειά.
Ζτςι οι εκπαιδευτικοί πιςτεφουν ότι είναι ςτα κακικοντά τουσ να εφαρμόηουν
ςυμβουλευτικι ςτουσ μακθτζσ τουσ, μετά από κατάλλθλθ επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ.
Τζλοσ ςτθν ερϊτθςθ για το πλαίςιο εφαρμογισ τθσ ςχολικισ ςυμβουλευτικισ οι
περιςςότεροι απάντθςαν με ςυνδυαςμό μεκόδων, αφοφ τουσ δόκθκε τζτοια επιλογι
(ποςοςτό 59,6%).
Αρκετοί ιταν αυτοί που είπαν ότι θ ςυμβουλευτικι πρζπει να γίνεται ατομικά
ςτον μακθτι με μακθςιακζσ δυςκολίεσ (ποςοςτό 24,6%) ενϊ το υπόλοιπο 15,8%
μοιράςτθκε ανάμεςα ςε ομαδικι ςυμβουλευτικι μακθτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ
ι ομαδικι ςυμβουλευτικι γενικισ μακθτικισ ομάδασ ανεξάρτθτα από μακθςιακζσ
δυςκολίεσ.
Γενικά από τισ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν καταγράφεται θ ανάγκθ φπαρξθσ
ςχολικισ ςυμβουλευτικισ, ενϊ παράλλθλα διαφαίνεται μια άποψθ «περιχαράκωςθσ»
τθσ ιδιότθτασ του εκπαιδευτικοφ και των ςυνδεμζνων με αυτι εργαςιϊν που οι
εκπαιδευτικοί κεωροφν δικζσ τουσ και δεν τισ αφινουν εφκολα ςε άλλουσ.
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Κλείνοντασ, θ βαςικι αξία τθσ παροφςασ ζρευνασ αναφζρεται ςτθν καλφτερθ
κατανόθςθ τθσ τρζχουςασ πραγματικότθτασ και των αναγκϊν που αφοροφν το
ςυγκεκριμζνο πεδίο μελζτθσ (ςυμβουλευτικι και μακθςιακζσ δυςκολίεσ), το οποίο
είναι εξαιρετικά επίκαιρο και παρουςιάηει ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςτθν Ελλάδα.
Σφμφωνα με τον Popper (1989), όςο περιςςότερο μακαίνουμε για τον κόςμο και όςο
βακφτερθ είναι θ γνϊςθ, τόςο πιο ςυνειδθτι, ςυγκεκριμζνθ και ςαφισ κα είναι θ
πλθροφόρθςι μασ για το τι δεν ξζρουμε, τισ γνϊςεισ μασ και τθν άγνοιά μασ.
Επομζνωσ, τα πορίςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ μποροφν μελλοντικά να
αξιοποιθκοφν, είτε ςε ερευνθτικό επίπεδο με μια ςυγκριτικι μελζτθσ ι με ςτόχο το
ςχεδιαςμό και τθν ενδυνάμωςθ του κλάδου τθσ ςχολικισ ςυμβουλευτικισ ςτο
ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Επομζνωσ, θ παροφςα μελζτθ περίπτωςθσ, παρότι
περιοριςμζνθσ ζκταςθσ επιδιϊκει να ςυνειςφζρει ςτον εμπλουτιςμό τθσ υπάρχουςασ
γνϊςθσ για ακαδθμαϊκοφσ ι και ευρφτερα αναπτυξιακοφσ ςκοποφσ.
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Περίλθψθ
Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα εξετάηει ςε ποιο βακμό και ςε ποιεσ παραμζτρουσ τθσ
διδαςκαλίασ οι εκπαιδευτικοί γενικισ αγωγισ ζχουν εξοικειωκεί ςτο να αναπτφςςουν
ςυνεργαςία με το εκπαιδευτικό προςωπικό ειδικισ αγωγισ ςτο πλαίςιο τθσ γενικισ
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Αποτελεί ζρευνα επιςκόπθςθσ ςε πανελλαδικό επίπεδο.
Ειδικότερα, προκφπτει ότι οι εκπαιδευτικοί θλικίασ μικρότερθσ των 30 ετϊν,
Ραράλλθλθσ Στιριξθσ και όςοι εργάηονται ςε πολυκζςια ςχολεία αντιμετωπίηουν τισ
περιςςότερεσ δυςκολίεσ ςτθν προςπάκεια τουσ να ςυνεργαςτοφν αποτελεςματικά με
τον ςυν διδάςκοντα. Επίςθσ, οι εκπαιδευτικοί αξιολογοφν ότι θ ζλλειψθ ςυνεργατικισ
κουλτοφρασ, θ απουςία επιμόρφωςθσ ςτθν ςυνεκπαίδευςθ, το αςαφζσ κεςμικό
πλαίςιο και οι ελλείψεισ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ δυςχεραίνουν το ζργο τουσ.
Αναμζνεται θ ζρευνα να ςυμβάλει ςτθν ανάδειξθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των
εκπαιδευτικϊν.

1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι
Υπό το πρίςμα τθσ διεκνοφσ τάςθσ που διζπει τθν Ειδικι Αγωγι, ο Υπουργόσ
Ραιδείασ προανιγγειλε πρόςφατα (5/02/2016) νζο κεςμικό πλαίςιο για τθν ειδικι
αγωγι, δθλϊνοντασ ςτθ Βουλι «περνάμε ςτον κεςμό τθσ ςυνεκπαίδευςθσ και τθσ
ςυμπερίλθψθσ» χωρίσ αυτό να προδικάηει τθ μελλοντικι κατάργθςθ όλων των
ειδικϊν ςχολείων. Ειδικότερα, και ςφμφωνα με τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ. πρωτ.
27922/Γ6, ΦΕΚ 449/3/12/2007, οι εκπαιδευτικοί Ειδικισ Αγωγισ (ΕΑ) πρζπει να
ςυνεργάηονται με τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, ϊςτε να υπάρχει ςφνδεςθ μεταξφ του
κοινοφ και του εξειδικευμζνου προγράμματοσ ωσ προσ το περιεχόμενο και τον τρόπο
υλοποίθςθσ του (π.χ. ςυνδιδαςκαλία). Στόχοσ παραμζνει θ πλιρθσ ζνταξθ ςτο ςχολικό
περιβάλλον των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (ΕΕΑ).
Ωςτόςο, διεκνϊσ προκφπτει ότι οι εκπαιδευτικοί γενικισ αγωγισ (ΓΑ) μπορεί να
ζχουν περιοριςμζνθ εμπιςτοςφνθ ςτθν ικανότθτα του δαςκάλου ΕΑ να διδάξει το
πρόγραμμα ςπουδϊν (Gately S.E. & Gately Jr., 1994; Cook & Friend, 1995; Cook &
Friend, 1998; NASDSE, 2002; Strogilos, V. Nikolaraizi, M. & Tragoulia, E., 2012), και ωσ
εκ τοφτου μπορεί να είναι απρόκυμοι να ανακζςουν πρωταγωνιςτικό ρόλο κατά τθ
διδαςκαλία ςτον εκπαιδευτικό ΕΑ παρά τα οφζλθ που μπορεί να αποκομίςει το
ςφνολο των μακθτϊν κακϊσ, όλο και πιο ποικιλόμορφεσ ομάδεσ μακθτϊν φοιτοφν
ςτισ τάξεισ γενικισ εκπαίδευςθσ.
Σκοπόσ τθσ ζρευνάσ μασ είναι να διαπιςτωκεί ςε ποιο βακμό και ςε ποιεσ
παραμζτρουσ τθσ διδαςκαλίασ οι εκπαιδευτικοί ΓΑ ζχουν εξοικειωκεί να
αναπτφςςουν ςυνεργαςία με το εκπαιδευτικό προςωπικό ΕΑ ςτο πλαίςιο τθσ γενικισ
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πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα. Αναμζνετε ότι τα αποτελζςματα τθσ
ζρευνασ, πρόκειται να ςυμβάλουν ςτθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ ςυνεκπαίδευςθσ
και να δϊςουν ςτοιχεία για τισ ανάγκεσ ςε επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν.

2. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ
2.1. Ερευνθτικό Εργαλείο
Ωσ ερευνθτικό εργαλείο χρθςιμοποιικθκε το ερωτθματολόγιο (βλ. Ραράρτθμα),
το οποίο ςυντάχκθκε από τθν ερευνιτρια βαςιςμζνο ςτθ ςχετικι με το κζμα
βιβλιογραφία (Gately S.E. & Gately Jr., 1994; Sharpe M.N. and Hawes M.E., 2003 κτλ.)
και περιλαμβάνει και ερωτιςεισ για δθμογραφικζσ μεταβλθτζσ, που επθρεάηουν
ςφμφωνα με άλλουσ ερευνθτζσ τισ ςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα
ςυμπερίλθψθσ (Γεροςίμου Ε., 2012; Ακανάςογλου, Ε., 2014).
2.2. Δειγματολθψία
Ωσ πλθκυςμόσ τθσ ζρευνασ ορίηονται οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ (προςχολικισ και δθμοτικισ) ςτθν Ελλάδα που είναι είτε εκπαιδευτικοί
τάξθσ, είτε εκπαιδευτικοί Τμθμάτων Ζνταξθσ (ΤΕ) και Ραράλλθλθσ Στιριξθσ (ΡΣ). Το
δείγμα αποτζλεςαν τα πρϊτα 322 υποκείμενα μιασ πιο εκτεταμζνθσ ζρευνασ που
είναι ςε εξζλιξθ και ξεκίνθςε τθν άνοιξθ του 2016. Στθ μεγαλφτερθ ζρευνα
χρθςιμοποιικθκε θ δειγματολθψία κατά δεςμίδεσ. Ο πλθκυςμόσ χωρίςτθκε ςε
ςτρϊματα με γεωγραφικά κριτιρια. Από τθν κάκε Δ/νςθ Εκπ/ςθσ που ςυμμετείχε
ςτθν ζρευνα επιλζχτθκαν με κλιρωςθ 5 ςχολεία ςτα οποία λειτουργοφςε Τμιμα
Ζνταξθσ. Λόγω του είδουσ τθσ δειγματολθψίασ που εφαρμόςτθκε τα αποτελζςματα
τθσ ζρευνασ είναι γενικεφςιμα.
2.3. Ερευνθτικά Ερωτιματα – είδοσ ζρευνασ
Με βάςθ το ςκοπό τθσ ζρευνασ τα ερευνθτικά ερωτιματα είναι ςε ποιο βακμό
οι ςυνεργαηόμενοι εκπαιδευτικοί γενικισ (ΓΑ) και ειδικισ (ΕΑ) αγωγισ:
1. Διερευνοφν από κοινοφ τισ τροποποιιςεισ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν,
ςχεδιάηουν από κοινοφ τα εκπαιδευτικά μακιματα, ϊςτε να επιτραπεί ςτουσ
μακθτζσ με ΕΕΑ να ςυμμετάςχουν πιο ενεργά ςτθ διδαςκαλία (ερωτιςεισ 11,
12, 16 , 19 και 20)
2. Συνεργάηονται και αλλθλοεπιδροφν ιςότιμα κατά τθν παρουςίαςθ του
εκπαιδευτικοφ μακιματοσ, κακϊσ και αποκτοφν δεξιότθτεσ αποτελεςματικισ
επικοινωνίασ (ερωτιςεισ 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 17, 18 και 21);
3. Συμμετζχουν εξίςου ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ τάξθσ
(ερωτιςεισ 7, 15, 22);
4. Ανταλλάςςουν απόψεισ ςχετικά με το μακθςιακό ςτόχο και με τισ επιδόςεισ
ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ κα αξιολογθκοφν (ερωτιςεισ 3, 4, 8, 13, 23, 24α κι 24β);
5. Συναντοφν κάποιεσ δυςκολίεσ ςτθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία και που τισ
αποδίδουν (ερϊτθςθ 25Α και 25Β );
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Ακόμθ:
6. Ροια είναι δθμογραφικά ςτοιχεία των υποκειμζνων τθσ ζρευνασ;
7. Εάν και πϊσ ςχετίηονται οι δθμογραφικζσ μεταβλθτζσ με τισ παραπάνω
παραμζτρουσ (ερωτιματα 1 - 5);
Αποτελεί Ζρευνα επιςκόπθςθσ. Για τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία των δεδομζνων
κα χρθςιμοποιθκεί το SPSS21. Στισ κλειςτζσ ερωτιςεισ κα γίνει καταγραφι των
απόλυτων και ςχετικϊν ςυχνοτιτων των απαντιςεων. Στισ ανοικτζσ ερωτιςεισ, κα
γίνει ποιοτικι ανάλυςθ των δεδομζνων, εκλαμβάνοντασ τισ εναλλακτικζσ απαντιςεισ
ςε κάκε ερϊτθςθ - μεταβλθτι ωσ κατθγορίεσ. Επίςθσ, κα εφαρμοςτεί και το
ςτατιςτικό κριτιριο χ2, κεωρϊντασ τα δθμογραφικά ςτοιχεία ωσ ανεξάρτθτεσ
μεταβλθτζσ. Θ αξιολόγθςθ τθσ βαρφτθτασ ενόσ δείκτθ ςυνάφειασ γίνεται πάντα με
βάςθ τθ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα του δείκτθ. Μια πικανότθτα 5% (p<0,05)
κεωρικθκε ωσ το ςθμείο χαρακτθριςμοφ του αποτελζςματοσ ωσ ςτατιςτικά
ςθμαντικοφ.

3. Αποτελζςματα
3.1. Δθμογραφικά ςτοιχεία
Σφμφωνα με τα δθμογραφικά ςτοιχεία οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα είναι ςτθν
πλειοψθφία τουσ γυναίκεσ, κυρίωσ κάτω των 30 ετϊν ι μεταξφ 41 - 50 ετϊν, ζχουν
πτυχίο Ρανεπιςτθμίου, είναι εκπαιδευτικοί τάξθσ, με 5 - 10 ζτθ προχπθρεςίασ,
υπθρετοφν ςε πολυκζςια ςχολεία, ζχουν επιμορφωκεί ςτθν ΕΑ κυρίωσ από θμερίδεσ
και ςεμινάρια. Το δείγμα αυτισ τθσ πιλοτικισ ζρευνασ αποτζλεςαν εκπαιδευτικοί που
υπθρετοφςαν ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ από όλθ τθν Ελλάδα, όπωσ προκφπτει
και από τον πίνακα Λ:
Ρίνακασ Λ: Αρικμόσ εκπαιδευτικϊν που ςυμμετείχαν ανά Ρεριφζρεια Α/κμιασ Εκπ/ςθσ
ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΑΡΟΛΥΤΘ ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ ΣΧΕΤΛΚΘ ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ (%)
1. ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΛΑΣ & ΚΑΚΘΣ
2. ΑΤΤΛΚΘΣ
3. ΒΟΕΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ
4. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
5. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΛΑΣ
6. ΘΡΕΛΟΥ
7. ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ
8. ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ
9. ΚΕΝΤ. ΜΑΚ/ΝΛΑΣ
10. ΚΘΤΘΣ
11. ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ
12. ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
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20

6,2

40
4
20
14
5
6
6
86
92
23
6
322

12,4
1,2
6,2
4,3
1,6
1,9
1,9
26,7
28,6
7,1
1,9
100,0
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Επίςθσ, τα υποκείμενα, που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, υπθρετοφςαν ςτθ γενικι
πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτισ παρακάτω κζςεισ (Ριν. ΛΛ):
Ρίνακασ ΛΛ: Κζςθ υπθρζτθςθσ υποκειμζνων ζρευνασ ςτθ γενικι πρωτοβάκμια
εκπαίδευςθ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΛ
ΤΑΞΘΣ (ΓΑ)
ΤΕ (ΕΑ)
ΡΑΑΛΘΛΛΘΣ ΣΤΘΛΞΘΣ (ΕΑ)
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΟΛΥΤΘ ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ
158
58
106
322

ΣΧΕΤΛΚΘ ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ (%)
49,1
18,0
32,9
100,0

3.2. Δεδομζνα για τα υπόλοιπα ερωτιματα τθσ ζρευνασ
3.2.1. Αποτελζςματα ςτατιςτικισ ανάλυςθσ
Οι εκπαιδευτικοί ΓΑ και ΕΑ δθλϊνουν, με βάςθ τισ απόλυτεσ και ςχετικζσ
ςυχνότθτεσ των απαντιςεων τουσ ςτο ειδικό μζροσ του ερωτθματολογίου, ότι γενικά
ςυνεργάηονται αποτελεςματικά, ωςτόςο, προκφπτει ότι, μερικζσ μόνο φορζσ
χρθςιμοποιοφνται από κοινοφ πολλοί και διαφορετικοί τρόποι για τθν αξιολόγθςθ των
μακθτϊν, ενϊ ςπάνια ςυμβαίνει να παρουςιάςουν το μάκθμα ςτθν τάξθ
ςυνδιδαςκαλίασ.
Στθν ανοικτι ερϊτθςθ 25β οι εκπαιδευτικοί δθλϊνουν ότι, προβλιματα
δθμιουργοφνται από διάφορουσ παράγοντεσ (βλ. Ριν. ΛΛΛ) με κυριότερθ τθ νοοτροπία
των εκπαιδευτικϊν που διακρίνεται από ζλλειψθ ςυνεργατικισ κουλτοφρασ (27%),
π.χ. «Ρροκατάλθψθ, ανταγωνιςμόσ, αυκεντία του δαςκάλου τθσ τάξθσ» (Υποκείμενο
35). Εξίςου αναςταλτικόσ παράγοντασ για τθν αποτελεςματικι ςυνεργαςία
εκπαιδευτικϊν ΕΑ και ΓΑ αποτελεί θ ζλλειψθ επιμόρφωςθσ ςτθν ςυνεκπαίδευςθ
(25,7%), πχ. «Από τθ φφςθ τθσ θ ςυνεργαςία δφο εκπαιδευτικϊν ςτθν ίδια τάξθ
αποτελεί δφςκολο εγχείρθμα….Χρειάηεται επιμόρφωςθ ουςιαςτικι και ςυςτθματικι»
(Υποκείμενο 322). Εκτιμάται ωσ επόμενοσ παράγοντασ που επιδρά αρνθτικά ςτθν
αποτελεςματικι ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν θ αςάφεια αρμοδιοτιτων των
εκπαιδευτικϊν γενικισ και ειδικισ αγωγισ από το κεςμικό πλαίςιο (10,8%) πχ.
«…Είναι αναγκαίο να κεςπιςτεί νομικά θ ςυνεκπαίδευςθ και θ διδαςκαλία να γίνεται
από κοινοφ με επί μζρουσ ευκφνεσ για τθν καλφτερθ λειτουργία τθσ τάξθσ και τθν
πραγματικι ζνταξθ των μακθτϊν και όχι περικωριοποίθςθ τουσ με "τον δικό τουσ
δάςκαλο", μόνοι τουσ..». (Υποκείμενο 247). Ραρόμοια, προβλιματα εκτιμάται ότι
προκφπτουν και από τισ ελλείψεισ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (10,8%) π.χ.
«Ζλλειψθ κτιριακισ υποδομισ και παιδαγωγικοφ υλικοφ, μεγάλοσ αρικμόσ μακθτϊν
ςτθν τάξθ, …πλθκϊρα διδακτζασ φλθσ δυςχεραίνουν ακόμα περιςςότερο το ζργο
μου» (Υποκείμενο 50). Τζλοσ, ζνα μικρό ποςοςτό εκπαιδευτικϊν κεωρεί ωσ αιτία
αναποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ τθν αρνθτικι ςτάςθ απζναντι ςτα παιδιά με ΕΕΑ
(1,6%) π.χ. «…τα παιδιά με ΔΕΡΥ χρειάηονται τθν θρεμία και τθν ζλλειψθ
περιβαλλοντικϊν ερεκιςμάτων τθν οποία και βρίςκουν ςτα Τμιματα Ζνταξθσ»
(Υποκείμενο 26).
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Ρίνακασ ΛΛΛ: Εμπόδια που ςυναντοφν κατά τθ ςυνεργαςία τουσ οι εκπαιδευτικοί

3.2.2. Αποτελζςματα με το ςτατιςτικό κριτιριο χ2
Από τθν περαιτζρω ςτατιςτικι ανάλυςθ - κατά τθν εφαρμογι του ςτατιςτικοφ
κριτιριου χ2 - προκφπτει ότι μεγαλφτερθ δυςκολία να ςυνεργαςτοφν αποτελεςματικά
με τον ςυν διδάςκοντα αντιμετωπίηουν κυρίωσ οι εκπαιδευτικοί θλικίασ μικρότερθσ
των 30 ετϊν, Ραράλλθλθσ Στιριξθσ και όςοι εργάηονται ςε πολυκζςια ςχολεία.
Οι εκπαιδευτικοί θλικίασ κάτω των 30 ετϊν δθλϊνουν ςε μεγαλφτερο ποςοςτό
επί του ςυνολικοφ δείγματοσ ότι ςπάνια ςυνεργάηονται ικανοποιθτικά με τον ςυν
διδάςκοντα ςε δεκατρείσ από τισ εικοςιπζντε ςυνολικά ερωτιςεισ. Ειδικότερα,
υποςτθρίηουν ότι ςπάνια: διερευνοφν από κοινοφ τισ τροποποιιςεισ ςτο πρόγραμμα
ςπουδϊν που επιβάλλεται να εφαρμοςτοφν (ερωτιςεισ 12, 16 ςε επίπεδο ςτατιςτικισ
ςθμαντικότθτασ p=0,02 και p=0,009 αντίςτοιχα), ο χρόνοσ επαρκεί για τον από κοινοφ
προγραμματιςμό τθσ διδαςκαλίασ (ερϊτθςθ 20, p=0,001), ςυνεργάηονται και
αλλθλοεπιδροφν ιςότιμα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ (ερωτιςεισ 6, 10, 21 ςε επίπεδο
ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ p=0,004, p= 0, 006 και p=0,00 αντίςτοιχα), ςυμμετζχουν
εξίςου ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ τάξθσ (ερωτιςεισ 7, 15 ςε
επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ p=0,01 και p=0,004 αντίςτοιχα), προςδιορίηουν
με ςαφινεια το μακθςιακό ςτόχο και ςυηθτοφν πϊσ οι μακθτζσ κα αξιολογοφνται ςε
ςχζςθ με το ςτόχο (ερωτιςεισ 8, 23 ςε επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ p=0,00
και p=0,037 αντίςτοιχα), ανταλλάςςουν απόψεισ ςχετικά με το περιεχόμενο ςπουδϊν
και τισ επιδόςεισ ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ κα αξιολογθκοφν (ερωτιςεισ 4, 13 ςε
επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ p=0,00 αμφότερεσ) και τζλοσ ότι ςπάνια
ςυναποφαςίηουν από κοινοφ για τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν με ΕΕΑ (ερϊτθςθ 24 α,
p=0,00). Ραράλλθλα, οι εκπαιδευτικοί θλικίασ μικρότερθσ των 30 ετϊν υποςτθρίηουν
ότι ο εκπαιδευτικόσ ΡΣ ι ΤΕ αξιολογεί του μακθτζσ με ΕΕΑ (ερϊτθςθ 24β , p=0,00),
ενϊ αντίκετα οι εκπαιδευτικοί θλικίασ 41-50 ετϊν υποςτθρίηουν ότι υπεφκυνοσ είναι
ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ (ερϊτθςθ 24β , p=0,00).
Αντίςτοιχα και οι εκπαιδευτικοί Ραράλλθλθσ Στιριξθσ (ΡΣ) δθλϊνουν κατά
πλειοψθφία ότι ςπάνια ςυνεργάηονται ικανοποιθτικά με τον ςυν διδάςκοντα ςε
δεκαοκτϊ από τισ εικοςιπζντε ςυνολικά ερωτιςεισ. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί ΡΣ
δθλϊνουν ότι ςπάνια: διερευνοφν από κοινοφ τισ τροποποιιςεισ ςτο πρόγραμμα
ςπουδϊν (ερωτιςεισ 12, 16 ςε επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ p=0,00 και
p=0,007 αντίςτοιχα), ο χρόνοσ επαρκεί για τον από κοινοφ προγραμματιςμό τθσ
διδαςκαλίασ (ερϊτθςθ 20, p=0,003), αποκτοφν δεξιότθτεσ αποτελεςματικισ
επικοινωνίασ (ερωτιςεισ 9, 17 ςε επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ p=0,00
αμφότερεσ), ιςότιμα ςυνεργάηονται και αλλθλοεπιδροφν ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ
(ερωτιςεισ 2, 6, 10, 14, 18, 21 ςε επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ p=0,009 και
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p=0,00, p=0,002, p=0,004, p=0,00 p=0,009 αντίςτοιχα), ςυμμετζχουν εξίςου ςτθν
ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ τάξθσ (ερωτιςεισ 7, 15 ςε επίπεδο
ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ p=0,003 και p=0,00 αντίςτοιχα), προςδιορίηουν από
κοινοφ το μακθςιακό ςτόχο (ερωτιςεισ 8, 23 ςε επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ
p=0,00 και p=0,002 αντίςτοιχα), ανταλλάςςουν απόψεισ ςχετικά με το περιεχόμενο
ςπουδϊν ι τισ επιδόςεισ ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ κα αξιολογθκοφν (ερωτιςεισ 4, 13 ςε
επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ p=0,00 αμφότερεσ) και αποφαςίηουν από κοινοφ
για τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν με ΕΕΑ (ερϊτθςθ 24 α, p=0,00). Αντικζτωσ, οι
εκπαιδευτικοί τάξθσ υποςτθρίηουν ότι ςυνικωσ ςυνεργάηονται ικανοποιθτικά ςτισ
ερωτιςεισ: 7, 8, 9,10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 και 24. Τζλοσ, οι
εκπαιδευτικοί τάξθσ κεωροφν ότι «οι ίδιοι είναι υπεφκυνοι για τθν παρακολοφκθςθ
τθσ αποτελεςματικότθτασ του εγχειριματοσ ςτουσ μακθτζσ με ΕΕΑ» (ερϊτθςθ 24β,
p=0,00), ςε αντίκεςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ ΡΣ, που εκλαμβάνουν αυτι τθν
αρμοδιότθτα ωσ δικι τουσ.
Ανάλογεσ απόψεισ εκφράηουν και οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςε
πολυκζςια ςχολεία κακϊσ κυρίωσ αυτοί υποςτθρίηουν ότι ςπάνια: διερευνοφν από
κοινοφ τισ τροποποιιςεισ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν (ερϊτθςθ 16, p=0,011), το
χιοφμορ χρθςιμοποιείται ςτθν τάξθ (ερϊτθςθ 9, p=0,02), θ τοποκζτθςθ και θ διάταξθ
των υλικϊν, των ςπουδαςτϊν και των δαςκάλων επιτρζπει ιςότιμα ςτουσ δυο
εκπαιδευτικοφσ να ςυνεργάηονται (ερωτιςεισ 6, 10, 14, 18, 21 ςε επίπεδο ςτατιςτικισ
ςθμαντικότθτασ p=0,004, p=0,001, p=0,001, p=0,001, και p=0,022 αντίςτοιχα), ο
χρόνοσ επαρκεί για τον από κοινοφ προγραμματιςμό τθσ διδαςκαλίασ (ερϊτθςθ 20,
p=0,013) και ςυμμετζχουν εξίςου ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ
τάξθσ (ερϊτθςθ 22, p=0,01). Σε αντίκεςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ολιγοκζςιων
ςχολείων που ςτθν πλειοψθφία τουσ επιλζγουν το ςυνικωσ ςτισ παραπάνω
απαντιςεισ.
Τζλοσ, καταγράφθκε ότι οι εκπαιδευτικοί με επιμόρφωςθ ςτθν ΕΑ, που όπωσ
ζχουμε ιδθ αναφζρει τθν απόκτθςαν κυρίωσ από θμερίδεσ και ςεμινάρια, απαντοφν
ςε μεγαλφτερο ποςοςτό επί του ςυνολικοφ δείγματοσ ότι ςυνικωσ: διαβάηουν εφκολα
τα μθ λεκτικά ςυνκιματα του ςυν διδάςκοντα ςτθν τάξθ (ερϊτθςθ 1, p=0,026),
καταλαβαίνουν τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο των προγραμμάτων ςπουδϊν
(ερϊτθςθ 3, p=0,03), και ότι ο ςχεδιαςμόσ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ μπορεί να
είναι αυκόρμθτοσ (ερϊτθςθ 5, p=0,026).

4. Συηιτθςθ – Συμπεράςματα
Από τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ προκφπτει ότι το μεγαλφτερο εμπόδιο που
ςυναντοφν ςτθ ςυνεργαςία τουσ οι εκπαιδευτικοί ΓΑ και ΕΑ είναι θ ζλλειψθ
ςυνεργατικισ κουλτοφρασ, όπωσ υποδεικνφεται και από προθγοφμενεσ ζρευνεσ (π.χ.
Gately S.E. & Gately Jr., 1994; Cook & Friend, 1995; Cook & Friend, 1998). Από τθ
ςυγκεκριμζνθ, ωςτόςο, ζρευνα προκφπτει ότι θ ζλλειψθ ςυνεργατικισ κουλτοφρασ
επιδρά αρνθτικά κυρίωσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ Ραράλλθλθσ Στιριξθσ, θλικίασ
μικρότερθσ των 30 ετϊν και ςε όςουσ εργάηονται ςε πολυκζςια ςχολεία. Επίςθσ, οι
εκπαιδευτικοί αξιολογοφν ότι θ απουςία επιμόρφωςθσ ςτθν ςυνεκπαίδευςθ, οι
ελλείψεισ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και το αςαφζσ κεςμικό πλαίςιο που διζπει
τθ ςυνεργαςία γενικϊν και ειδικϊν παιδαγωγϊν δυςχεραίνει το ζργο τουσ.
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Είναι ςαφζσ ότι χρειάηεται να γίνουν αλλαγζσ ςτα ςχετικά περιχαρακωμζνα
αναλυτικά προγράμματα, ϊςτε να ανταποκρίνονται και ςτισ ΕΕΑ των μακθτϊν που
φοιτοφν ςτθ γενικι εκπαίδευςθ. Ακόμθ, κα πρζπει να διατυπωκεί πιο λεπτομερζσ
κεςμικό πλαίςιο, ϊςτε να κακορίηει τόςο το ρόλο κάκε εκπαιδευτικοφ, όςο και
ςυγκεκριμζνεσ προςδοκίεσ από τουσ ςυνεργαηόμενουσ εκπαιδευτικοφσ. Επιπρόςκετα
κρίνεται αναγκαίο να ςτελεχϊνονται ζγκαιρα και επαρκϊσ ςε εκπαιδευτικό
προςωπικό, κατά προτίμθςθ με γνϊςεισ ςτθν ΕΑ, τα ΤΕ και οι κζςεισ ΡΣ.
Ωςτόςο, πιο ζντονθ αναδεικνφεται θ ανάγκθ
να ευαιςκθτοποιθκοφν
περιςςότερο οι εκπαιδευτικοί ΓΑ που μπορεί να είναι απρόκυμοι να ανακζςουν
πρωταγωνιςτικό ρόλο κατά τθ διδαςκαλία ςτον εκπαιδευτικό ΕΑ ι ςε νεότερουσ
θλικιακά εκπαιδευτικοφσ, παρά τα οφζλθ που μπορεί να αποκομίςει το ςφνολο των
μακθτϊν κακϊσ, όλο και πιο ποικιλόμορφεσ ομάδεσ μακθτϊν φοιτοφν ςτισ τάξεισ
γενικισ εκπαίδευςθσ. Για τθν άρςθ τθσ ζλλειψθσ κουλτοφρασ ςυνεργαςίασ κα πρζπει
να γίνει ευαιςκθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν μζςα από επιμόρφωςθ, ϊςτε να
εκπαιδευτοφν ςε (α) ςυνεργατικζσ ςτρατθγικζσ για τθν αφξθςθ τθσ επικοινωνίασ και
τθ διευκόλυνςθ των ςχζςεων ςυνεργαςίασ μεταξφ των παιδαγωγϊν ΕΑ και ΓΑ, και (β)
ςε διάφορεσ ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ (π.χ. διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, από
κοινοφ διαχείριςθ τθσ τάξθσ κτλ.) που «αςκείται» ςτο περιβάλλον τθσ τάξθσ (Sharpe
M.N. and Hawes M.E., 2003). Κεςμικά επιμορφωτικό ρόλο ζχουν οι Σχολικοί
Σφμβουλοι Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ, κακϊσ κα μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν
καλλιζργεια τθσ ςυνυπευκυνότθτασ των εκπαιδευτικϊν για όλουσ τουσ μακθτζσ. Θ
ςυνυπευκυνότθτα προχποκζτει τθν αντιμετϊπιςθ μιασ βακιά ριηωμζνθσ αντίλθψθσ,
ςφμφωνα με τθν οποία οι μακθτζσ με ΕΕΑ ανικουν ςε μία διαφορετικι παιδαγωγικι
κατθγορία και, ωσ εκ τοφτου, αποτελοφν τθν αποκλειςτικι ευκφνθ των ειδικϊν
παιδαγωγϊν.
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ΡΑΑΤΘΜΑ - ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ
Γενικά ςτοιχεία
1.1. Φφλο *
1.2. Θλικία *
1.3. Σπουδζσ * Βαςικό Ρτυχίο (Ραν/μιο-Σχολι)
1.4. Κζςθ που κατζχετε; *Εκπαιδευτικόσ Τάξθσ - Τμιματοσ Ζνταξθσ - Ραράλλθλθσ
Στιριξθσ
1.5. Ζτθ προχπθρεςίασ: *
1.6. Σχολείο που υπθρετείτε: *Ολιγοκζςιο (1/κζςιο ζωσ 5/κζςιο) -Ρολυκζςιο (6/κζςιο
και άνω)
1.7. Ρεριφζρεια του Σχολείου που υπθρετείτε (π.χ. Κριτθσ): *
1.8. Ζχετε ενθμερωκεί ςτο παρελκόν για κζματα ςυνεκπαίδευςθσ μακθτϊν με τυπικι
ανάπτυξθ με μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ *
Αν ναι, αναφζρατε από που ζχετε ενθμερωκεί: *
Ειδικό μζροσ
Ραρακαλϊ απαντιςτε ςε κάκε ερϊτθςθ παρακάτω, κυκλϊνοντασ τον αρικμό που
περιγράφει καλφτερα τθν άποψθ ςασ (1: Σπάνια 2: Μερικζσ φορζσ 3: Συνικωσ).
1. Μπορϊ να διαβάςω εφκολα τα μθ λεκτικά ςυνκιματα του ςυν διδάςκοντα ςτθν
τάξθ
2. Νιϊκω άνετα και κινοφμαι ελεφκερα ςτθν τάξθ ςυνδιδαςκαλίασ
3. Καταλαβαίνω τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο των προγραμμάτων ςπουδϊν που
διδάςκονται ςτθν τάξθ, ςε ςυνεργαςία με τον ςυν διδάςκοντα *
4. Και οι δφο εκπαιδευτικοί ςτθν τάξθ ςυνδιδαςκαλίασ ςυμφωνιςαμε ςχετικά με τουσ
ςτόχουσ διδαςκαλίασ
5. Ο ςχεδιαςμόσ μπορεί να είναι αυκόρμθτοσ, με τισ αλλαγζσ να ςυμβαίνουν κατά τθ
διάρκεια του εκπαιδευτικοφ μακιματοσ
6. Μου ςυμβαίνει ςυχνά να παρουςιάςω το μάκθμα ςτθν τάξθ ςυνδιδαςκαλίασ
7. Οι κανόνεσ ςτθν τάξθ και οι ρουτίνεσ ζχουν από κοινοφ αναπτυχκεί με τον ςυν
διδάςκοντα
8. Ρολλοί και διαφορετικοί τρόποι χρθςιμοποιοφνται από κοινοφ για τθν αξιολόγθςθ
των μακθτϊν *
9. Το χιοφμορ χρθςιμοποιείται ςυχνά ςτθν τάξθ
10. Πλα τα υλικά χρθςιμοποιοφνται από κοινοφ με τον ςυν διδάςκοντα ςτθν τάξθ
11. Είμαι εξοικειωμζνοσ με τισ μεκόδουσ και τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται κατά τθ
διδαςκαλία του κάκε μακιματοσ
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12. Οι τροποποιιςεισ των ςτόχων για τουσ μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ αποφαςίηονται
από κοινοφ με τον ςυν διδάςκοντα *
13. Ο προγραμματιςμόσ και ο ςχεδιαςμόσ των μακθμάτων είναι θ κοινι ευκφνθ και
των δφο εκπαιδευτικϊν *
14. Θ "κιμωλία" περνά ελεφκερα μεταξφ των δφο εκπαιδευτικϊν
15. Μια ποικιλία τεχνικϊν διαχείριςθσ τθσ τάξθσ χρθςιμοποιοφνται για τθν ενίςχυςθ
τθσ μάκθςθσ όλων των μακθτϊν
16. Δοκιμζσ και τροποποιιςεισ ςτθν διδαςκαλία με γνϊμονα τθν αποδοτικότθτα τθσ
αποφαςίηεται ςε ςυνεργαςία με τον ςυν διδάςκοντα *
17. Θ επικοινωνία μεταξφ των δφο εκπαιδευτικϊν είναι ανοιχτι και ειλικρινισ *
18. Είναι ελεφκερθ θ κίνθςθ των εκπαιδευτικϊν ςε όλουσ τουσ χϊρουσ τθσ τάξθσ
(δθλαδι δεν ζχει παραχωρθκεί μόνο μια «γωνία» εργαςίασ ςτον εκπαιδευτικό
παράλλθλθσ ςτιριξθσ)
19. Νιϊκω αυτοπεποίκθςθ για τισ γνϊςεισ μου ςχετικά με το περιεχόμενο του
προγράμματοσ ςπουδϊν *
20. Ο χρόνοσ επαρκεί (ι βρίςκεται) για τον από κοινοφ προγραμματιςμό τθσ
διδαςκαλίασ *
21. Οι μακθτζσ δζχονται και τουσ δφο δαςκάλουσ ωσ ιςότιμουσ εταίρουσ ςτθν
διαδικαςία τθσ μάκθςθσ *
22. Θ διαχείριςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν είναι κοινι ευκφνθ και των δφο
δαςκάλων *
23. Οι ςκοποί και ςτόχοι των Εξατομικευμζνων Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων,
κεωροφνται ωσ τμιμα τθσ από κοινοφ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ *
24. Ζχετε, ωσ ςυνεργατικι ομάδα, κακορίςει ποιοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του εγχειριματοσ ςτουσ μακθτζσ με
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ * Κακορίςτε: *
εκπαιδευτικόσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ ι τμιματοσ ζνταξθσ
εκπαιδευτικόσ γενικισ αγωγισ τθσ τάξθσ
από κοινοφ
25. Τυχόν δυςκολίεσ ςτθ ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν ειδικισ και γενικισ αγωγισ, τισ
αποδίδετε: *
 ςε ζλλειψθ επιμόρφωςθσ
 δυςκολία εγχειριματοσ
 ανεπαρκι εμπειρία ςτθν ςυνεκπαίδευςθ
 Άλλο:
Αναπτφξτε ςφντομα τθν άποψθ ςασ:

-130-

1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ

Νζεσ Οπτικζσ ςτθ Διαχείριςθ Ρροβλθμάτων ςτο Νθπιαγωγείο
Μπαδιεριτάκθ Μαρία
χολικι φμβουλοσ Π.Α. 69θσ & 19θσ Εκπ/κισ Περιφζρειασ Ν. Ρεκφμνου &
Ν. Θρακλείου
mabadierit@gmail.com
Χαβρεδάκθ Αργυρϊ
Νθπιαγωγόσ – Ψυχολόγοσ
argyroha@yahoo.gr

Περίλθψθ
Θ ανίχνευςθ –μζςω ερωτθματολογίων- των αναγκϊν των νθπιαγωγϊν τθσ 69θσ
Εκπαιδευτικισ Ρεριφζρειασ Ρ.Α. Κριτθσ μασ οδιγθςε ςτθν οργάνωςθ προγράμματοσ
με κζμα «Ρροςωπικι και Κοινωνικι ανάπτυξθ του παιδιοφ» που ζγινε με τθν
μεκοδολογία τθσ ζρευνασ δράςθσ. Στο επίκεντρο τθσ μελζτθσ μασ ιταν τα παιδιά που
παρουςιάηουν προβλιματα ςυμπεριφοράσ ςτο ςχολείο. Σε όλθ τθ διαδικαςία
ςθμαντικό ρόλο διαδραμάτιςε ο αναςτοχαςμόσ επί τθσ δράςθσ που κατθφκυνε τθν
όλθ εξζλιξι τθσ. Οι νθπιαγωγοί μζςω ερωτθματολογίου αξιολόγθςαν το πρόγραμμα
και διλωςαν ότι ιταν ιδιαίτερα χριςιμο και επικυμοφν ςυνζχιςθ τθσ επιμόρφωςθσ με
τον ίδιο ςυμμετοχικό χαρακτιρα.
Λζξεισ-κλειδιά: προβλιματα ςυμπεριφοράσ, ζρευνα δράςθσ, επικοινωνία ςτο
νθπιαγωγείο

1. Ειςαγωγι – Ρροβλθματικι
Σε ζνα ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο κόςμο, όπου αξίεσ, μζςα και ρόλοι αλλάηουν
πριν καν αφομοιωκοφν από τα άτομα, οι εκπαιδευτικοί καλοφνται πολλζσ φορζσ να
ανταπεξζλκουν με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο ςτθ διαμόρφωςθ ςυμπεριφορϊν
ςτα νεαρά άτομα. Ακόμθ και βαςικοί όροι όπωσ «ςυμμόρφωςθ» και «πεικαρχία»
ζχουν πλζον αντικαταςτακεί με όρουσ που δθλϊνουν τθν επικοινωνιακι και
ςυνεργατικι ςυμμετοχι του παιδιοφ ςτθν εξζλιξι του.
Οι νθπιαγωγοί είναι ςαφϊσ, μζςα από τθ βαςικι τουσ εκπαίδευςθ,
ευαιςκθτοποιθμζνεσ ςχετικά με τισ ανάγκεσ τθσ προςχολικισ θλικίασ και τθν
παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ των μικρϊν παιδιϊν. Πμωσ, όπωσ προβλζπαμε και
επιβεβαιϊκθκε από τα αποτελζςματα του αρχικοφ ερωτθματολογίου, πολλζσ φορζσ
νιϊκουν αδυναμία ςτθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ παιδιϊν που παρουςιάηουν
δυςκολίεσ ςτθν προςαρμογι τουσ ςτουσ κανόνεσ του ςχολείου.
Εξακριβϊνοντασ αυτό το «κενό» ςτθν επάρκεια που επικυμοφμε να βιϊνουν οι
νθπιαγωγοί ςτθν κακθμερινι τουσ εργαςία ςτο ςχολείο, οργανϊςαμε ζνα ετιςιο
πρόγραμμα με το γενικό τίτλο «Ρροςωπικι και Κοινωνικι ανάπτυξθ του παιδιοφ». Το
πρόγραμμα αυτό διιρκθςε από τον Οκτϊβριο του 2014 ζωσ τον Μάιο του 2015 και
-131-

ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ

πραγματοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με τον ΟΚΑΝΑ εκφμνου. Ομιλθτζσ των
ςεμιναρίων ιταν κυρίωσ ψυχολόγοι του παραπάνω φορζα. Επίςθσ ςτο πλαίςιο του
ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ οργανϊκθκε τριιμερο βιωματικό ςεμινάριο με
καλεςμζνθ τθν κ. Νάντια Κουρμοφςθ που είναι μια από τουσ ςυγγραφείσ του βιβλίου
«Βιματα για τθ ηωι: Ρρόγραμμα ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων για το
νθπιαγωγείο».
Αφοφ ολοκλθρϊκθκαν όλα τα ςεμινάρια, ομάδα νθπιαγωγϊν που ςυμμετείχαν,
παρουςίαςαν προγράμματα που εφιρμοςαν ςτισ τάξεισ τουσ με κζμα τθ διαχείριςθ
των δφςκολων ςυναιςκθμάτων των παιδιϊν (κυμόσ, λφπθ, ηιλια, απογοιτευςθ).

2. Κυρίωσ μζροσ
2.1. Κεωρθτικό πλαίςιο
Από τισ ειςθγιςεισ του προγράμματοσ ξεχωρίςαμε και επιςθμάναμε τισ βαςικζσ
κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τουσ που προζρχονται από τθ Συςτθμικι Ψυχολογία και τθ
Κετικι Ψυχολογία. Ραρακάτω αναφζρουμε ςυνοπτικά τισ βαςικζσ κζςεισ τουσ και τθ
ςχζςθ τουσ με τθν εκπαίδευςθ.
2.1.1 υςτθμικι Ψυχολογία

Βαςικι κζςθ τθσ Συςτθμικισ Ψυχολογίασ είναι ότι για να κατανοιςει κάποιοσ
ζνα άτομο ι μια ςυμπεριφορά πρζπει να κατανοιςει τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ
μζςα ςτο οποίο αλλθλεπιδρά. Θ ςυςτθμικι ψυχολογία ζχει αναπτυχκεί κυρίωσ γφρω
από το οικογενειακό ςφςτθμα και ζχει ςυμβάλλει ιδιαίτερα ςτθν κεραπευτικι
διάςταςθ δυςλειτουργικϊν οικογενειϊν που παρουςιάηουν ςυμπτϊματα μζςω ενόσ ι
περιςςότερων μελϊν τουσ (Goldenberg I. & Goldenberg H., 2005). Ωςτόςο, οι βαςικζσ
λειτουργίεσ των κοινωνικϊν ςυςτθμάτων ζχουν κοινζσ διαςτάςεισ και οι γνϊςεισ που
προζρχονται από τον ςυγκεκριμζνο κλάδο τθσ ψυχολογίασ ζχουν αξιοποιθκεί και ςτο
χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ (Ρολζμθ-Τοδοφλου, 2010).
Συγκεκριμζνα, θ «δφςκολθ ςυμπεριφορά» που μπορεί να παρουςιάηει ζνα παιδί
ςτθν τάξθ, κεωρείται ωσ ανάγκθ επικοινωνίασ από το παιδί που δεν ζχει βρει τον
κατάλλθλο τρόπο να τθν εκφράςει. Από τθ μεριά του ο εκπαιδευτικόσ δεν πρζπει να
περικωριοποιιςει, απομονϊςει, ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο να ενοχοποιιςει το
παιδί κι ζτςι να επιτρζψει να γίνει «το μαφρο πρόβατο τθσ τάξθσ». Αντίκετα ο ρόλοσ
του είναι να διερευνιςει κετικοφσ τρόπουσ χειριςμοφ ςτθν αλλθλεπίδραςθ του με τον
μακθτι τον οποίο πρζπει με πολλαπλοφσ τρόπουσ να προςκαλεί για να ςυμμετζχει
ενεργά ςτα δρϊμενα τθσ τάξθσ. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να
βοθκθκεί με τθ γνϊςθ και εφαρμογι τεχνικϊν τθσ ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ που κα
ενιςχφςουν τισ αλλθλεπιδράςεισ και τθν επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν και του
υποςυςτιματοσ μακθτζσ-εκπαιδευτικόσ (Γιϊτςα, 2014).
Αξιοςθμείωτθ είναι θ οικοςυςτθμικι προςζγγιςθ ςτθν εκπαίδευςθ των Molnar
και Linquist (1994) που δίνουν ζμφαςθ ςτθν αλλαγι που μπορεί να φζρει ςτο
ςφςτθμα ακόμθ και θ αλλαγι ςτθ ςκζψθ ενόσ μόνο μζλουσ του. Ζτςι, ςτθν περίπτωςθ
τθσ ςχολικισ τάξθσ, παρεμβάςεισ ςτθ κεϊρθςθ των εκπαιδευτικϊν πάνω ςε
καταςτάςεισ που αξιολογοφν ωσ δφςκολεσ και προβλθματικζσ, μποροφν να
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επθρεάςουν τθ ςυμπεριφορά τουσ και αυτό και μόνο μπορεί να αλλάξει τθ
ςυμπεριφορά των παιδιϊν και να βελτιϊςει τισ ςχζςεισ μεταξφ όλων των μελϊν του
ςυςτιματοσ (Λαμπράκθ & Ραρίτςθσ, 2010).
Θ ςυςτθμικι προςζγγιςθ μπορεί να αξιοποιθκεί ςτο ςχολικό πλαίςιο όχι μόνο
ςτθ διαχείριςθ δφςκολων καταςτάςεων αλλά και γενικότερα ςτθ βελτίωςθ και εξζλιξθ
των ςχζςεων όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Ωσ μζλθ κεωροφνται όλα τα
άτομα που ςυμμετζχουν ςτο ευρφτερο κοινωνικό ςφςτθμα του ςχολείου.
Συγκεκριμζνα, ςτο νθπιαγωγείο το ςφςτθμα αποτελείται από τα νιπια, τουσ
νθπιαγωγοφσ, τθν προϊςταμζνθ, το βοθκθτικό προςωπικό και τουσ γονείσ των
παιδιϊν. Οι ςχολζσ γονζων που λειτουργοφν με ψυχολόγουσ ςε πολλά ςχολεία
βαςίηουν τθ λειτουργία τουσ κυρίωσ ςε μοντζλα ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ (Γιϊτςα,
Μακρι, Κουτελοφ, Σταματελάτου & Χαβρεδάκθ, 2012).
2.1.2. Θετικι Ψυχολογία

Βαςικι αρχι τθσ Κετικισ Ψυχολογίασ είναι ότι οι άνκρωποι είναι κατά βάςθ
καλοί – καλοπροαίρετοι και ότι θ ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά δεν ζχει πάντοτε ιδιοτελι
προςανατολιςμό, αλλά μπορεί να διαμορφϊνεται με βάςθ το γενικό καλό, τθν
επιδίωξθ τθσ αρετισ και τθν αυτοπραγμάτωςθ (Γαλάνθσ κ.ά., 2011). Ζτςι, ενϊ θ
παραδοςιακι ψυχολογία εςτιάηει ςτα ελλείμματα, ςτα προβλιματα και ςτισ
διαταραχζσ θ Κετικι Ψυχολογία εςτιάηει ςτθν υπεροχι, τα ταλζντα, και γενικά ςτθν
αφξθςθ τθσ χαράσ που υποςτθρίηει ότι ςυντελεί ςτθν ανάπτυξθ των γνωςτικϊν
ικανοτιτων και ςτθν αφξθςθ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ δθμιουργικότθτασ.
Ειδικά ςτο χϊρο του ςχολείου δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ και όχι
ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που μπορεί να επιτευχκεί μζςω τθσ
δθμιουργίασ ενόσ κετικοφ ψυχολογικοφ κλίματοσ ωσ προσ τον ςυναιςκθματικό τομζα
και κατϋ επζκταςθ τον μακθςιακό (Κουδιγκζλθ, 2011). Ζνασ από τουσ βαςικοφσ
παράγοντεσ για τθ δθμιουργία ενόσ τζτοιου κλίματοσ είναι θ ςυνεχισ ενίςχυςθ τθσ
αυτοεικόνασ των παιδιϊν ζτςι ϊςτε να βιϊνουν κακθμερινά πολλά κετικά
ςυναιςκιματα (χαρά, ελπίδα, αιςιοδοξία).
Επιπλζον, ςτο κετικό ψυχολογικό κλίμα ςυμβάλλει θ ςυςτθματικι καλλιζργεια
των κοινωνικϊν δεξιοτιτων των παιδιϊν κακϊσ και θ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ
των αγχογόνων καταςτάςεων που βιϊνουν. Λδιαίτερα ςθμαντικι κζςθ ςτθν
προςωπικι και κοινωνικι ανάπτυξθ ζχει θ αναγνϊριςθ των ςυναιςκθμάτων από τα
ίδια τα άτομα και θ ικανότθτα διαχείριςισ τουσ με τρόπο που προάγει τθν
επικοινωνία. Αυτι θ ικανότθτα οδθγεί ςτθ ρφκμιςθ των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων
και ςτθν αφξθςθ των κετικϊν (Κουδιγκζλθ, 2011· Κουρμοφςθ & Κοφτρασ, 2011).
Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Κετικισ Ψυχολογίασ, ο εκπαιδευτικόσ πρζπει
να οργανϊνει δραςτθριότθτεσ που «βάηουν» τα παιδιά ςε κατάςταςθ ψυχολογικισ
ροισ. Ο όροσ «ψυχολογικι ροι» ειςιχκθ από τον Csikszentmihalyi (1975) και
περιγράφει τθν κατάςταςθ του ατόμου που είναι πλιρωσ απορροφθμζνο από τθν
εναςχόλθςι του με ζνα αντικείμενο. Αυτό ςυμβαίνει κυρίωσ όταν οι δραςτθριότθτεσ
βρίςκονται ςε ζνα βακμό δυςκολίασ λίγο ανϊτερο από αυτόν ςτον οποίον μπορεί να
ανταπεξζλκει το παιδί ζτςι ϊςτε να κινθτοποιοφνται ςτο μζγιςτο οι ικανότθτεσ και τα
ταλζντα του. Σε μια τζτοια κατάςταςθ θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ διευκολφνεται με
τον καλφτερο τρόπο (Seligmana, Ernstb, Gillhamc, Reivicha & Linkinsd, 2009).
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2.2. Μεκοδολογία
Θ ζρευνα δράςθσ αποτελεί τθν ερευνθτικι προςζγγιςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ
δράςθσ, αποτελεί δθλαδι ζναν απλό και ςυγχρόνωσ επιςτθμονικό τρόπο για ζναν
επαγγελματία, τόςο ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ όςο και ςε άλλουσ χϊρουσ, να
εξετάςει και να αξιολογιςει τισ πρακτικζσ που ακολουκεί (Μάγοσ & Ραναγοποφλου,
2008). Σφμφωνα με τουσ Carr & Kemmis (1986) θ ζρευνα δράςθσ είναι μια μορφι
αναςτοχαςτικισ ζρευνασ που υλοποιείται από τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ (π.χ.
ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ από εκπαιδευτζσ, εκπαιδευόμενουσ, ςυντονιςτζσ,
ςυμβοφλουσ κλπ) ςε εκπαιδευτικό ι γενικότερο κοινωνικό πλαίςιο με ςκοπό τθ
βελτίωςθ των κοινωνικϊν ι εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν τουσ, αλλά και τθσ βακφτερθσ
κατανόθςθσ των πρακτικϊν αυτϊν και του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο
πραγματοποιοφνται. Θ αξιοποίθςθ τθσ υπάρχουςασ επαγγελματικισ εμπειρίασ με
ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ πρακτικισ αποτελεί το βαςικό πυρινα τθσ ζρευνασ δράςθσ.
Το ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ ακολουκεί εκείνο τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ δράςθσ.
Θ ςυμμετοχικι διάςταςθ τθσ ζρευνασ δράςθσ αναδεικνφει τθν καταλλθλότθτά τθσ για
τθν αξιοποίθςι τθσ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, όπου θ ενεργθτικι ςυμμετοχι του
εκπαιδευομζνου αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ αποτελεςματικισ μάκθςθσ.
Στθν ζρευνά μασ ο ςχεδιαςμόσ πραγματοποιικθκε με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ
χρονιάσ 2014-15, μετά από το αρχικό ερωτθματολόγιο που δόκθκε ςτουσ
νθπιαγωγοφσ όπου διερευνικθκαν οι ανάγκεσ τουσ για επιμόρφωςθ. Με βάςθ τισ
απαντιςεισ οργανϊςαμε ςειρά ςεμιναρίων από ψυχολόγουσ με εναρκτιρια
ςυνάντθςθ το Νοζμβριου του 2014. Ραράλλθλα, θ κάκε νθπιαγωγόσ παροτρφνκθκε
να κάνει τον προςωπικό τθσ ςχεδιαςμό για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςυμπεριφοράσ
παιδιϊν ςτθν τάξθ τθσ που κεωροφςε ότι προκαλοφν προβλιματα ςτθν ομαλι
λειτουργία τθσ ομάδασ.
Θ ςυνεργαςία, θ επικοινωνία και θ αλλθλεπίδραςθ ςτθν ζρευνα δράςθσ,
δθμιουργοφν το πλαίςιο για τθν ανάπτυξθ ενόσ ανοιχτοφ προβλθματιςμοφ, ο οποίοσ
πολλαπλαςιάηει και διευρφνει το ςτοχαςμό και τθ ςυνζχεια τθσ όλθσ ερευνθτικισ
διαδικαςίασ (Μάγοσ & Ραναγοποφλου, 2008). Γι’ αυτό το λόγο, μετά από κάκε
ειςιγθςθ ςτισ ςυναντιςεισ μασ, δινόταν αρκετόσ χρόνοσ για ςυηθτιςεισ, περαιτζρω
αναςτοχαςμό και κατάκεςθ προτάςεων και προβλθματιςμϊν.
Θ ζρευνα δράςθσ είναι διαδικαςία προςβάςιμθ ςτον κάκε ενδιαφερόμενο,
αρκεί να ζχει το κίνθτρο και τθν επικυμία για διερεφνθςθ των κακθμερινϊν
εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν που ακολουκεί. Γι’ αυτό θ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμά μασ
ιταν προαιρετικι. Το πρόγραμμα πραγματοποιικθκε εκτόσ ωραρίου εργαςίασ,
απογευματινζσ ϊρεσ και θ ςυνολικι του διάρκεια ιταν 45 ϊρεσ. Οι ςυμμετζχοντεσ
ιταν πενιντα νθπιαγωγοί (γυναίκεσ). Θ θλικιακι κλίμακα κυμαινόταν από τα 28 ζωσ
τα 52 ζτθ, ενϊ όλοι ιταν εν ενεργεία Νθπιαγωγοί, τζςςερισ αναπλθρωτζσ και ςαράντα
ζξι μόνιμοι.
Από τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ τζκθκε το πλαίςιο που προχπόκετε τθ ςυνεπι
παρακολοφκθςθ των ειςθγιςεων, αλλά και τθ ςυνεχι προςπάκεια των
ςυμμετεχόντων να εφαρμόηουν τισ νζεσ μεκόδουσ παρζμβαςθσ ςτθν κακθμερινι
λειτουργία τθσ ομάδασ ςτο νθπιαγωγείο.
Σθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ ζρευνασ δράςθσ είναι ότι ζχει και κεωρθτικι και
πρακτικι διάςταςθ. Δθλαδι, είναι προςανατολιςμζνθ ςτθ δράςθ, ςτθν πρακτικι
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εφαρμογι, αλλά ςυγχρόνωσ ςυνδζεται άμεςα με τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ που
αφοροφν τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ (Αltrrichter, Posch & Somekh, 2001; Hopkins, 1985;
Τςάφοσ & Κατςαροφ, 2000).
Ρζραν του ίδιου του ερευνθτι, κακϊσ και των ςυναδζλφων του - ςυνερευνθτϊν
που πικανόν από κοινοφ απαρτίηουν τθν ερευνθτικι ομάδα τθσ ζρευνασ δράςθσ ζνασ
άλλοσ ρόλοσ-κλειδί ςτθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ δράςθσ είναι ο ρόλοσ του διευκολυντι
που ςτθν ζρευνά μασ είχε θ Σχολικι Σφμβουλοσ τθσ Ρεριφζρειασ.
Στθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ δράςθσ κοινι είναι και θ ζννοια του κριτικοφ
φίλου (McNiff, Lomax & Whitehead, 2003), δθλαδι ενόσ προςϊπου που
παρακολουκεί από κοντά τθν εξζλιξθ τθσ ζρευνασ δράςθσ και προςφζρει τισ
κατάλλθλεσ γόνιμεσ παρατθριςεισ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ και τθν ολοκλιρωςι τθσ.
Χωρίσ να είναι απαραίτθτο, ο κριτικόσ φίλοσ μπορεί να είναι το ίδιο πρόςωπο με το
διευκολυντι όπωσ ακριβϊσ ζγινε και ςτθν ζρευνά μασ. Κοινό ςτοιχείο και των δφο
ρόλων είναι θ ενδυνάμωςθ του ερευνθτι και θ υποςτιριξι του, όπου αυτι
χρειάηεται, ϊςτε θ ζρευνα δράςθσ να αποτελζςει εντζλει ουςιαςτικό εργαλείο
επαγγελματικισ ανάπτυξθσ.
Τζλοσ, το ερευνθτικό θμερολόγιο χρθςιμοποιικθκε από τισ νθπιαγωγοφσ υπό
τθν κακοδιγθςθ τθσ Σχολικισ Συμβοφλου, ωσ πολφτιμο εργαλείο για αναςτοχαςμό
και επεξεργαςία των δυςλειτουργικϊν ςτοιχείων που εμπόδιηαν τθν εξζλιξθ και
βελτίωςθ των προβλθμάτων ςτθν τάξθ.
2.3 Ανάλυςθ δεδομζνων
Ρροκειμζνου να κατανοιςουμε τον τρόπο που οι νθπιαγωγοί αξιολόγθςαν τθν
εφαρμογι του προγράμματοσ, δϊςαμε ζνα ερωτθματολόγιο πριν και ζνα μετά τθ
λιξθ του. Αφοφ επεξεργαςτικαμε τισ απαντιςεισ οδθγθκικαμε ςτα ςυμπεράςματα
για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ όλθσ προςπάκειάσ μασ.
Ραρακάτω παρακζτουμε τα ερωτιματα που δόκθκαν ςτο αρχικό
ερωτθματολόγιο και τα ποςοςτά ςτισ απαντιςεισ:
Τι προςδοκάτε από αυτό το Ρρόγραμμα; Α. Αποτελεςματικι παρζμβαςθ ςτα ίδια τα
παιδιά 19%, Β. Απόκτθςθ περιςςότερων γνϊςεων για τθν κατανόθςθ των δφςκολων
περιπτϊςεων 8%, Γ. Απόκτθςθ περιςςότερων τεχνικϊν διαχείριςθσ τθσ τάξθσ του
Νθπιαγωγείου 42%, Δ. Συνδυαςμόσ Β-Γ 15%, Ε. Συνδυαςμόσ Α-Β-Γ,15%
Ροιεσ ςυμπεριφορζσ των παιδιϊν τθσ τάξθσ του Νθπιαγωγείου ςασ δυςκολεφουν; Α.
Τα επικετικά 35%, Β. Τα υπερκινθτικά 23%, Γ. Τα παιδιά με δυςκολίεσ ςτθν
επικοινωνία και ςτθ γλϊςςα 23%, Δ. Τα παιδιά που ςυμμετζχουν ςε bulling 8%, Ε.
Κάτι άλλο 11%.
Ροιοσ είναι ο κφριοσ τρόποσ παρζμβαςθσ που χρθςιμοποιείτε ςυνικωσ ςτθν
αντιμετϊπιςθ των δφςκολων καταςτάςεων ςτθν τάξθ; Α. Συηιτθςθ με γονείσ 12%, Β.
Ραραμφκια ςχετικά 15%, Γ. Συηθτιςεισ και δραςτθριότθτεσ ανάλογεσ με τθν
ςυμπεριφορά του παιδιοφ που μασ προβλθματίηει 62%, Δ. Κάτι άλλο 12%.
Ρόςο αποτελεςματικζσ βρίςκετε ότι είναι οι παρεμβάςεισ που μζχρι τϊρα
εφαρμόςατε ςε ςχζςθ με το χρόνο που αφιερϊςατε για αυτζσ μζςα ςτθν τάξθ;
Α. Ράρα Ρολφ 15% Β. Αρκετά 38%, Γ. Λίγο 4%, Δ. Σχεδόν κακόλου 42%.
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Ροιοσ παράγοντασ κεωρείτε ότι είναι πιο αναςταλτικόσ ςτθ γριγορθ βελτίωςθ του
προβλιματοσ; Α. Εκπαιδευτικόσ 12% Β. Γονείσ, 54% Γ. Θ προςωπικότθτα του ίδιου του
παιδιοφ 31% Δ. Κάτι άλλο 4%.
Στθ ςυνζχεια, παρακζτουμε τα ερωτιματα που δόκθκαν ςτο τελικό ερωτθματολόγιο
και τα ποςοςτά των απαντιςεων:
Το πρόγραμμα τθσ Ρροςωπικισ και Κοινωνικισ Ανάπτυξθσ που παρακολουκιςατε τθν
φετινι ςχολικι χρονιά ςασ βοικθςε και ςε ποια ςυγκεκριμζνα ςθμεία τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ζδραςε με αποτελεςματικό τρόπο;
Α. Αποτελεςματικι προςζγγιςθ ςε προβλιματα παιδιϊν 20%, Β. Νζεσ γνϊςεισ –
ενθμζρωςθ 5% Γ. Διαχείριςθ τάξθσ 42% Δ. Συνδυαςμόσ Β-Γ 12%, Ε. Συνδυαςμόσ Α - Β-Γ
21%.
Ροια ειςιγθςθ από αυτζσ που παρακολουκιςατε (παρατίκενται παρακάτω) πλθςίαςε
πιο κοντά ςτα προβλιματα που αντιμετωπίςατε ςτθν τάξθ;
A. Εκπαιδεφοντασ τα παιδιά ςτθν επίλυςθ ςυγκροφςεων - Θ κετικι ενίςχυςθ των
ορίων ςυμπεριφοράσ ςτθ διαδικαςία τθσ εκπαίδευςθσ, 44%, Β. Θ αξία τθσ
επικοινωνίασ ςτο χϊρο του ςχολείου, 15%, Γ. Θ κοινωνικι και ςυναιςκθματικι
μάκθςθ ςτο νθπιαγωγείο: το παράδειγμα του Βιματα για τθ ηωι, 12% Δ. Θ ςθμαςία
τθσ αυτοεκτίμθςθσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ, 26%, Ε. Άλλο 3%.
Ροια ςτοιχεία, πιρατε τα οποία εφαρμόςατε ςε περιπτϊςεισ παιδιϊν που είχαν
κάποιεσ δυςκολίεσ και ποια ιταν αυτά;
Α. Αλλαγι ςτάςθσ απζναντι ςτο παιδί 62%, Β. Αλλαγι ςτάςθσ απζναντι ςτουσ γονείσ
10%, Γ. Αλλαγι ερμθνείασ Ρροβλιματοσ 15%, Δ. Άλλο 13%.
Σε ποια κζματα χρειάηεςτε περιςςότερθ επιμόρφωςθ ι ποια δεν ιταν ςτον
προγραμματιςμό μασ και κα κζλατε οπωςδιποτε να ειπωκοφν; Α. Το Βιματα για τθ
Ηωι 16%, Β. Σεξουαλικι Αγωγι 15% Γ. Επίλυςθ Συγκροφςεων - Κετικι ενίςχυςθ των
ορίων ςυμπεριφοράσ – Ραραβατικότθτα 42%, Δ. Ενίςχυςθ Αυτοεκτίμθςθσ 24%, Ε.
Σχολικόσ εκφοβιςμόσ - Διαμόρφωςθ Φφλου 3%.
Ροιοσ παράγοντασ κεωρείτε ότι μπορεί να ςυμβάλλει περιςςότερο ςτθν βελτίωςθ
ενόσ παιδιοφ με δυςκολίεσ;
Α. Εκπαιδευτικόσ 45%, Β. Γονείσ 30%, Ραιδιά 23%, Άλλο 2%.
Επικυμείτε τθ ςυνζχιςθ αυτοφ το προγράμματοσ και τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά με
τθν ίδια μορφι; Ειδάλλωσ τι κα προτείνατε και με ποια δομι;
Α. Να ςυνεχιςτεί το Ρρόγραμμα 11% Β. Βιωματικά Σεμινάρια Εργαςτιρια με
δεκαπζντε άτομα 8%, Να ςυνεχιςτεί το Ρρόγραμμα Γ. Ρρακτικζσ λφςεισ προβλθμάτων
- Καλζσ Ρρακτικζσ -Να ςυνεχιςτεί το Ρρόγραμμα 12% Δ. Συνδυαςμόσ Α – Β 65% Ε.
Καινοτόμα Ρρογράμματα όπωσ το Βιματα για τθ Ηωι - Να ςυνεχιςτεί το Ρρόγραμμα
4%.

3. υηιτθςθ - υμπεράςματα
Μελετϊντασ και ςυγκρίνοντασ τα αποτελζςματα από τισ απαντιςεισ ςτα δυο
ερωτθματολόγια οδθγοφμαςτε ςτα παρακάτω ςυμπεράςματα:
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Οι προςδοκίεσ των νθπιαγωγϊν πριν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ ιταν
υψθλζσ κυρίωσ όςον αφορά ςτισ τεχνικζσ διαχείριςθσ τθσ τάξθσ. Μετά το πζρασ του
προγράμματοσ, κατά τθ φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ, το αντίςτοιχο ποςοςτό ιταν
αντίςτοιχα υψθλό. Δθλαδι, το πρόγραμμα φάνθκε ότι ανταποκρίκθκε ςτισ
προςδοκίεσ τουσ και τισ ζκανε να νιϊκουν ότι κάνουν πλζον πιο αποτελεςματικζσ
παρεμβάςεισ ςτο χϊρο του ςχολείου.
Το κζμα που φαίνεται να απαςχολεί περιςςότερο τισ νθπιαγωγοφσ ωσ προσ τθ
διαχείριςι του είναι θ επικετικότθτα και οι ςυγκρουςιακζσ καταςτάςεισ ςτο χϊρο του
ςχολείου γι αυτό από τθ ςχετικι ειςιγθςθ ζνιωςαν ότι βοθκικθκαν περιςςότερο.
Αξιοςθμείωτο είναι ότι οι νθπιαγωγοί ζνιωςαν ότι μζςω του προγράμματοσ
άλλαξαν κυρίωσ τθ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτα παιδιά που προκαλοφςαν δυςκολίεσ και
αυτό ιταν πράγματι αποτελεςματικό.
Επίςθσ, ενδιαφζρον παρουςιάηει ότι οι νθπιαγωγοί άλλαξαν αντίλθψθ για τθν
επίδραςθ που οι ίδιεσ ζχουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν. Μετά το
πρόγραμμα φαίνεται να κεωροφν ότι ο ρόλοσ τουσ μπορεί να είναι πολφ
αποτελεςματικόσ, ενϊ πριν κεωροφςαν κυρίαρχο το ρόλο των γονζων.
Τζλοσ, οι νθπιαγωγοί, τόςο ςτα ερωτθματολόγια όςο και ςε προςωπικζσ
ςυηθτιςεισ με τθ Σφμβουλο ζδειξαν τθν ικανοποίθςι τουσ από τθ μορφι του όλου
προγράμματοσ και διλωςαν τθν επικυμία τουσ για ςυνζχιςι του.
Συμπεραςματικά, θ ζρευνα δράςθσ ενδείκνυται ςτθν επιμόρφωςθ
εκπαιδευτικϊν κακϊσ με τον ςυνεργατικό τθσ χαρακτιρα ςπάει το ταμποφ τθσ
«κλειςτισ τάξθσ», επιτρζποντασ τθ δθμιουργία δικτφων επαγγελματιϊν που
εξελίςςονται μζςα από τθ ςυνεργαςία και τθν ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν
που λειτουργεί ταυτόχρονα με τθν αυτοαξιολόγθςθ.
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Σχολικό κλίμα και επαγγελματικι ανάπτυξθ των
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Περίλθψθ
Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ του ςχολικοφ
κλίματοσ, των διαπροςωπικϊν ςχζςεων που επικρατοφν ςε μια ςχολικι μονάδα και
τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν. Θ βιβλιογραφικι αναδίφθςθ ςε
διεκνζσ και ελλθνικό πλαίςιο ανζδειξε τθ ςθμαςία του ςχολικοφ κλίματοσ και των
διαπροςωπικϊν ςχζςεων ωσ προσ τισ ευκαιρίεσ που δίνονται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ
για επαγγελματικι ανάπτυξθ. Θ ςχζςθ των εννοιϊν αυτϊν βρζκθκε να είναι κετικι και
μάλιςτα ιδιαίτερα ιςχυρι. Το αίςκθμα ελευκερίασ, αυτονομίασ και ςυνεργατικότθτασ
δθμιουργοφν τισ ςυνκικεσ για ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ και δθμιουργικότθτασ και
οδθγοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο να επιδιϊκουν τθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ.
Ωσ αποτζλεςμα οι εκπαιδευτικοί γίνονται καλφτεροι ςτθ δουλειά τουσ και ςυντελοφν
ςτθ ςυνολικι βελτίωςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ.
Λζξεισ-κλειδιά: ςχολικό κλίμα, διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, επαγγελματικι ανάπτυξθ
εκπαιδευτικϊν

1. Ειςαγωγι
Θ παροφςα εργαςία επιχειρεί να προςεγγίςει ζνα κζμα που μζχρι ςτιγμισ δεν
ζχει αναλυκεί επαρκϊσ ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία: τθ μελζτθ τθσ ςχζςθσ ςχολικοφ
κλίματοσ, διαπροςωπικϊν ςχζςεων και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των
εκπαιδευτικϊν. Ζναυςμα για τθ διενζργειά τθσ αποτζλεςε το γεγονόσ ότι, παρά τθ
ςπουδαιότθτα του κζματοσ λόγω τθσ αναγνωριςμζνθσ ςθμαςίασ των διαπροςωπικϊν
ςχζςεων ςε όλουσ τουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ, παρατθρείται ςθμαντικό ζλλειμμα ςτο
ςυγκεκριμζνο ερευνθτικό πεδίο.
Τα ερευνθτικά ερωτιματα που τζκθκαν κατά τθν ζναρξθ τθσ βιβλιογραφικισ
αναδίφθςθσ και τα οποία επιχειρείται να απαντθκοφν με τθν παροφςα μελζτθ είναι
τα παρακάτω.
 Επθρεάηει το ςχολικό κλίμα τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ και,
αν ναι, με ποιο τρόπο;
 Ροια είναι θ ςθμαςία των διαπροςωπικϊν ςχζςεων που επικρατοφν ςτο χϊρο του
ςχολείου για τθ δθμιουργία κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ;
 Με ποιο τρόπο οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ςτο χϊρο του ςχολείου επθρεάηουν τθν
επαγγελματικι ανάπτυξθ και απόδοςθ των εκπαιδευτικϊν;
 Ροιοι παράγοντεσ επθρεάηουν τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν;
 Ρϊσ μπορεί να ενιςχυκεί θ επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν;
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2. Σχολικό κλίμα
Κατά καιροφσ ζχουν δοκεί πολλοί οριςμοί ςχετικά με το τι είναι το ςχολικό
κλίμα, ζννοια θ οποία μπορεί να γίνει εφκολα κατανοθτι. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι
το ςχολικό κλίμα «είναι θ αίςκθςθ που δθμιουργείται από ζνα ςχολείο» και μάλιςτα
από τθ ςτιγμι που κάποιοσ κα περάςει τθν πόρτα του ςχολείου και κα μπει ςτθν
αίκουςα
του ςυλλόγου διδαςκόντων (Tableman, 2004, ςτο Price, 2008).
Ρεριγράφεται επίςθσ ωσ «θ καρδιά και τθν ψυχι του ςχολείου» (Pretorius &
deVilliers, 2009). Ζνασ πλθρζςτεροσ οριςμόσ είναι αυτόσ που δίνεται από τουσ
Καρατάςιο & Καραμιτρου (2008) ςφμφωνα με τον οποίο το ςχολικό κλίμα αποτελεί
«το πλζγμα ανκρϊπινων ςχζςεων και αλλθλεπιδράςεων που αναπτφςςονται ςε ζνα
ςχολείο».
Το ςχολικό κλίμα είναι μια ζννοια πολυπαραγοντικι, με οριςμζνουσ μελετθτζσ
να εςτιάηουν ςτα κοινωνικά και ψυχολογικά χαρακτθριςτικά τθσ και άλλουσ να
κεωροφν ωσ πιο ςθμαντικά τα δομικά κι εκπαιδευτικά τθσ χαρακτθριςτικά. Οι
Καρατάςιοσ & Καραμιτρου (2008) αναφζρουν οριςμζνουσ από τουσ πολλοφσ
παράγοντεσ που μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν ζννοια του ςχολικοφ κλίματοσ,
όπωσ είναι θ οικολογία (ςχολικό κτίριο και εξοπλιςμόσ), το κοινωνικό περιβάλλον
(τυπικοί και άτυποι κανόνεσ που διζπουν τθ ςχολικι ηωι, διαπροςωπικζσ ςχζςεισ
μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ) και το μακθςιακό περιβάλλον
(ςυνεργαςία μακθτϊν, αξιολόγθςθ και ανατροφοδότθςθ) ενόσ ςχολείου.
Μια πολφ γνωςτι κατθγοριοποίθςθ των ειδϊν του ςχολικοφ κλίματοσ ζχει
πραγματοποιθκεί από τουσ Hoy & Forsyth (1986, ςτο Pretorius & deVilliers, 2009). Οι
ερευνθτζσ αυτοί μελζτθςαν τα είδθ ςχολικοφ κλίματοσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν
«ανοιχτότθτα/δεκτικότθτα» (openness) του διευκυντι και των εκπαιδευτικϊν ενόσ
ςχολείου. Με τον όρο openness για τουσ διευκυντζσ αναφζρονται ςτθν υποςτιριξθ
που παρζχει ο διευκυντισ ςτον δάςκαλο και τισ ιδζεσ του, ςτθν ελευκερία και τθν
ενκάρρυνςθ να πειραματιςτοφν και να ενεργιςουν αυτόνομα και ςτθν εναςχόλθςι
του με τισ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ, ϊςτε οι εκπαιδευτικοί να μποροφν να
αςχολθκοφν αποκλειςτικά με τθ διδαςκαλία. Ωσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, ο όροσ
openness χρθςιμοποιείται για να περιγράψει μια ςυμπεριφορά που χαρακτθρίηεται
φιλικι, υποςτθρικτικι, με ςεβαςμό και αποδοχι για τουσ ςυναδζλφουσ. Με βάςθ
τουσ ςυνδυαςμοφσ που προκφπτουν από τθν δεκτικότθτα των εκπαιδευτικϊν και του
διευκυντι προκφπτουν τζςςερισ μορφζσ ςχολικοφ κλίματοσ, οι οποίεσ
παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 1.

Ανοιχτότθτα/
δεκτικότθτα
εκπαιδευτικϊν

Ανοιχτότθτα/δεκτικότθτα διευκυντι
+ (ανοιχτι)
- (κλειςτι)
+
Ανοιχτό κλίμα (+,+)
Κλίμα ςυμμετοχισ/αφοςίωςθσ (-,+)
Ανοιχτι ςυμπεριφορά δ/ντι
Κλειςτι ςυμπεριφορά δ/ντι
Ανοιχτι ςυμπεριφορά εκπ/κϊν
Ανοιχτι ςυμπεριφορά εκπ/κϊν
Κλίμα αποχισ/αποφυγισ (-,+)
Κλειςτό κλίμα (-,-)
Ανοιχτι ςυμπεριφορά δ/ντι
Κλειςτι ςυμπεριφορά δ/ντι
Κλειςτι ςυμπεριφορά εκπ/κϊν
Κλειςτι ςυμπεριφορά εκπ/κϊν

Ρίνακασ 1: Τυπολογία μορφϊν ςχολικοφ κλίματοσ
Ρθγι: Pretorius & de Villiers, 2009 (μτφρ.)
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Ανοιχτό κλίμα ζχει ζνα ςχολείο όταν θ ςυμπεριφορά και θ αλλθλεπίδραςθ
διευκυντι κι εκπαιδευτικϊν χαρακτθρίηεται από «ανοιχτότθτα» και δεκτικότθτα.
Ουςιαςτικά πρόκειται για τθν ιδανικότερθ μορφι ςχολικοφ κλίματοσ. Στον αντίποδα
βρίςκεται το κλειςτό κλίμα, που παρατθρείται όταν και ο διευκυντισ και οι
εκπαιδευτικοί δεν επικοινωνοφν αποτελεςματικά και δεν ςυνεργάηονται. Θ
ςυμπεριφορά του διευκυντι ςε αυτιν τθν περίπτωςθ είναι αυταρχικι και
επεμβατικι, ςυχνά χωρίσ να δείχνει κατανόθςθ και ςτιριξθ προσ τουσ δαςκάλουσ και
με ζντονθ εναςχόλθςθ με μικροπράγματα και γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ. Οι Hoy &
Forsyth (1986, ςτο Pretorius & deVilliers, 2009) χρθςιμοποιοφν τον όρο engaged ςτο
ςχολικό κλίμα που παρατθρείται όταν θ ςυμπεριφορά των εκπαιδευτικϊν
χαρακτθρίηεται από δεκτικότθτα (openness) ενϊ δεν ςυμβαίνει το ίδιο με τον
διευκυντι, (χρθςιμοποιείται ο όροσ disengaged) ςτθν ακριβϊσ αντίκετθ κατάςταςθ,
δθλαδι ςτο ςχολικό κλίμα που δθμιουργείται όταν θ ςυμπεριφορά του διευκυντι
είναι δεκτικι και υποςτθρικτικι, αλλά οι δάςκαλοι δεν δείχνουν διάκεςθ
ςυνεργαςίασ. Οι όροι engaged climate και disengaged climate είναι δφςκολο να
αποδοκοφν με ακρίβεια μονολεκτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, γι’ αυτό για να τουσ
αποδϊςουμε ςτα ελλθνικά χρθςιμοποιοφμε τουσ όρουσ τθσ Καβοφρθ (1998) και πιο
ςυγκεκριμζνα τον όρο κλίμα ςυμμετοχισ/αφοςίωςθσ για το engaged climate και
κλίμα αποχισ/αποφυγισ για το disengaged climate.

3. Επαγγελματικι ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν
Σφμφωνα με τθν Soer (2009), υπάρχουν δφο προοπτικζσ που αναφζρονται ςτθν
επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν: θ παραδοςιακι και θ ςφγχρονθ. Θ
παραδοςιακι, όπωσ εφκολα γίνεται αντιλθπτό, αφορά ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, δθλαδι με άλλα λόγια τθν απόκτθςθ εφοδίων από τθν
πλευρά των εκπαιδευτικϊν τα οποία κα τουσ βοθκιςουν να γίνουν καλφτεροι ςτον
τρόπο με τον οποίο διδάςκουν. Θ πλζον ςφγχρονθ όμωσ αναφζρεται ςτθν ολόπλευρθ
ανάπτυξθ τθσ καριζρασ και τθσ προςωπικότθτασ ενόσ εκπαιδευτικοφ, θ οποία δεν
αφορά μόνο γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςχετικζσ με διδακτικά κακικοντα, αλλά
περιλαμβάνει επίςθσ μια ςειρά από ςταδιακζσ βελτιϊςεισ ςτθν καριζρα τουσ, όπωσ
δεξιότθτεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ λειτουργίασ τθσ ομάδασ και τθ γνϊςθ πϊσ να είναι
αποτελεςματικοί θγζτεσ. Μζςα από τθ διαδικαςία τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ οι
εκπαιδευτικοί (επαν)εκτιμοφν και ανανεϊνουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ, αναπτφςςουν
με κριτικό τρόπο τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τθ ςυναιςκθματικι τουσ νοθμοςφνθ,
ςτοιχεία ουςιαςτικά για τον επαγγελματιςμό τουσ εν γζνει και το ςχεδιαςμό των
πρακτικϊν τουσ ςτθ διάρκεια τθσ επαγγελματικισ τουσ ηωισ ειδικότερα.
Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ εκφράηεται με διάφορουσ τρόπουσ και μζςα από
διάφορα πλαίςια, όπωσ:
 τουσ κακθμερινοφσ προβλθματιςμοφσ του ατόμου που ςυνδζονται με τθν
απόκτθςθ εμπειρίασ,
 τθ ςυνεργαςία με κάποιον πιο ζμπειρο και καταρτιςμζνο επαγγελματία,
 μζςω τθσ ετεροπαρατιρθςθσ ςτο πλαίςιο επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων και
ςυηθτιςεων και
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 τθ ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ όπωσ θμερίδεσ, ςεμινάρια και ςυνζδρια
(Day, 1999).
Θ Βαρςαμίδου (2012), εντοπίηοντασ τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ για τθν
επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν αναφζρει:
 τθ ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν ωσ κρίςιμο ςτοιχείο τθσ επαγγελματικισ
τουσ ανάπτυξθσ και επομζνωσ και τθσ βελτίωςθσ του ςχολείου.
 το ρόλο του διευκυντι και γενικά τθσ θγεςίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ
 τθ κεϊρθςθ του εκπαιδευτικοφ ωσ ερευνθτι
 τθν προςζγγιςθ των εκπαιδευτικϊν μονάδων ωσ κοινοτιτων μάκθςθσ
 τθν αξιολόγθςθ ωσ ακόμθ ζνα ςθμαντικό, αν και όχι το ίδιο με τα υπόλοιπα
εμφανζσ ςτοιχείο.

4. Σχζςθ ςχολικοφ κλίματοσ και επαγγελματικισ
εκπαιδευτικϊν - Αποτελζςματα ερευνϊν

ανάπτυξθσ

Στθν ενότθτα αυτι κα αναφερκοφμε ςε μερικζσ ενδεικτικζσ μελζτεσ από τθ
διεκνι κι ελλθνικι βιβλιογραφία οι οποίεσ εςτιάηουν ςτο κζμα τθσ ςχζςθσ που
υπάρχει μεταξφ του κλίματοσ μιασ ςχολικισ μονάδασ και τθσ επαγγελματικισ
ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε αυτιν.
Μία από τισ πρϊτεσ αναφορζσ ςτο κζμα είναι αυτι τθσ Lieberman (1995), θ
οποία εντόπιςε τα χαρακτθριςτικά των ςχολείων που, αναγνωρίηοντασ τθ δφναμθ και
τθ ςθμαςία τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των διδαςκόντων ςε αυτά, τθν ζχουν
εντάξει ςτθν κακθμερινι τουσ πρακτικι. Τα ςχολεία αυτά ζχουν προβεί ςε οριςμζνεσ
οργανωτικζσ και παιδαγωγικζσ αλλαγζσ οι οποίεσ ζχουν φζρει κοντά τουσ παλιοφσ με
τουσ νζουσ εκπαιδευτικοφσ ϊςτε να μάκουν ο ζνασ από τον άλλο, ζχουν εντάξει ςτο
ςχολικό προγραμματιςμό κοινζσ ϊρεσ προετοιμαςίασ για τουσ εκπαιδευτικοφσ ϊςτε
να δθμιουργθκοφν ςυνδζςεισ μεταξφ διαφόρων αντικειμζνων και χρθςιμοποιοφν τισ
ιδιαίτερεσ γνϊςεισ που πικανόν διακζτουν μζλθ του προςωπικοφ αξιοποιϊντασ τουσ
ςε ενδοςχολικά εργαςτιρια και ςυναντιςεισ. Επιπλζον, οι εκπαιδευτικοί εργάηονται
ςε ομάδεσ οι οποίεσ ενκαρρφνουν τθ μάκθςθ μεταξφ ςυναδζλφων ι προωκοφν
αλλαγζσ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα εντάςςοντασ εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ ςε
διάφορα κζματα για μικρό χρονικό διάςτθμα (πικανόν αυτό που ςτθν εκπαίδευςθ
ςιμερα ονομάηουμε μζκοδο project) (Lieberman, 1995).
Ρολφ ςθμαντικι είναι και θ εργαςία του Crocker (2007), ςκοπόσ τθσ οποίασ ιταν
θ μελζτθ του ρόλου που ζχουν οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν και το ςχολικό κλίμα
ςτθν υλοποίθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ ανάπτυξθσ. Για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ
ςτάλκθκαν θλεκτρονικά ερωτθματολόγια ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ διευκυντζσ
17 ςχολείων. Συνολικά ςυμπλθρϊκθκαν 489 ερωτθματολόγια που μετροφςαν τισ
απόψεισ των εκπαιδευτικϊν και παράγοντεσ του οργανωςιακοφ κλίματοσ των
ςχολείων. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των
εκπαιδευτικϊν, τα χαρακτθριςτικά του ςχολείου, οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν και
το οργανωςιακό κλίμα αποτελοφν παράγοντεσ που μποροφν να προβλζψουν κι ζχουν
ςθμαντικι ςυςχζτιςθ με το βακμό τθσ υλοποίθςθσ τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ
των εκπαιδευτικϊν (Crocker, 2007).
Θ Flores και οι ςυνεργάτεσ τθσ ζνα χρόνο πριν (2006) είχαν αναηθτιςει τουσ
παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν επιμόρφωςθ και τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των
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εκπαιδευτικϊν και μζςω μιασ εμπειρικισ ζρευνασ με χριςθ ερωτθματολογίων και
θμι-δομθμζνων ςυνεντεφξεων είχαν καταλιξει ότι θ θγεςία ενόσ ςχολείου και το
κλίμα που επικρατεί ςε αυτό αποτελοφν κεμελιϊδεισ παράγοντεσ που επθρεάηουν και
διαμορφϊνουν ευκαιρίεσ για επαγγελματικι ανάπτυξθ (Flores et al., 2006).
Σε μια άλλθ ζρευνα των Flores & Day (2006) ςχετικά με τισ ςυνκικεσ που
διαμορφϊνουν τθν ταυτότθτα ρόλου των νζων εκπαιδευτικϊν βρζκθκε ότι οι
επιδράςεισ τθσ ςχολικισ κουλτοφρασ και θγεςίασ αποτελοφν ζνα ςθμαντικό κεφάλαιο
ζχοντασ τθ δυνατότθτα να οδθγιςουν είτε ςτθν ελεφκερθ ζκφραςθ
δθμιουργικότθτασ, είτε ςτθ ςυμμόρφωςθ των νζων εκπαιδευτικϊν με τα κακϊσ
κείμενα του ςχολείου που υπθρετοφν. Τα ευριματα ζδειξαν ότι οι αντιλιψεισ των
νζων εκπαιδευτικϊν για το ςχολικό κλίμα και το ςτυλ θγεςίασ επιδροφν ουςιαςτικά
ςτον τρόπο με τον οποίο μακαίνουν και αναπτφςςονται ωσ επαγγελματίεσ με τθν
πάροδο του χρόνου. Ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ ςυναδζλφων, θ γραφειοκρατία, τα
«κεκτθμζνα», τα ςυμφζροντα και οι άγραφοι κανόνεσ του ςχολείου επθρεάηουν
αρνθτικά τισ αντιλιψεισ και πρακτικζσ των νζων εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι ςταδιακά
μετατρζπονται ςε λιγότερο προοδευτικοφσ και καινοτόμουσ. Επιπλζον, θ ζλλειψθ
κακοδιγθςθσ και υποςτιριξθσ από τουσ διευκυντζσ των ςχολείων, όπωσ και από τουσ
ςυναδζλφουσ, οδθγοφν τουσ νζουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο να υιοκετοφν προςωπικζσ
ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ των δυςκολιϊν τουσ. Σε γενικζσ γραμμζσ, κακϊσ
ςυνειδθτοποιοφν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ςχολείο, οι περιςςότεροι νζοι
εκπαιδευτικοί δθλϊνουν ότι υιοκετοφν μια ςυμπεριφορά περιςςότερο πακθτικι και
υποχωρθτικι. Αντίκετα, εκπαιδευτικοί που δίδαξαν ςε ςχολεία με υποςτθρικτικοφσ
διευκυντζσ και φιλικοφσ και βοθκθτικοφσ ςυναδζλφουσ είχαν μεγαλφτερεσ
πικανότθτεσ να ζχουν κετικζσ ςτάςεισ απζναντι ςτθ διδαςκαλία και να επιδιϊκουν
τθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ (Flores & Day, 2006).
Στον ελλθνικό χϊρο, όπωσ προαναφζρκθκε, θ ζρευνα πάνω ςτο κζμα τθσ
ςχζςθσ ςχολικοφ κλίματοσ και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ είναι ιδιαίτερα
περιοριςμζνθ. Θ μεγαλφτερθ ςχετικι ζρευνα είναι αυτι τθσ Φωτοποφλου (2013), θ
οποία επικεντρϊκθκε ςε ηθτιματα επαγγελματιςμοφ, επαγγελματικισ ταυτότθτασ κι
επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Στθν
ζρευνα ςυμμετείχαν ςυνολικά 310 εκπαιδευτικοί Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από
τθν περιφερειακι ενότθτα Αχαΐασ, εκ των οποίων 234 ιταν εκπαιδευτικοί Δθμοτικισ
Εκπαίδευςθσ και 76 εκπαιδευτικοί Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ
κλικθκαν να απαντιςουν ςε ανϊνυμο ερωτθματολόγιο που αφοροφςε τισ ςτάςεισ
και απόψεισ τουσ ςτα παραπάνω ηθτιματα. Τα βαςικότερα αποτελζςματα τθσ εν
λόγω ζρευνασ περιλαμβάνουν τθ διαπίςτωςθ ότι θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (δάςκαλοι και νθπιαγωγοί) παρουςιάηει ςφγκλιςθ ωσ
προσ τθ ςθμαντικότθτα που αποδίδει ςτθ ςυνεργαςία ςτο ςχολικό περιβάλλον
(Φωτοποφλου, 2013). Συγκεκριμζνα, θ ςυνεργαςία μεταξφ ςυναδζλφων αποδείχτθκε
ότι αποτελεί μια ιδιαίτερα ςθμαντικι παράμετρο για τουσ εκπαιδευτικοφσ διότι
λειτουργεί ενιςχυτικά για τον εκπαιδευτικό και το ζργο του ενκαρρφνοντασ τθν
ενεργό ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ που οδθγοφν ςε επαγγελματικι ανάπτυξθ.
Επομζνωσ, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίηουν τα οφζλθ που προκφπτουν από τθ
ςυνεργαςία με τουσ ςυναδζλφουσ και επικυμοφν να εργαςτοφν μζςα ςε
περιβάλλοντα που ενκαρρφνουν και προάγουν τθ ςυνεργαςία. Θ ςυνειδθτοποιθμζνθ
αυτι κζςθ από τθν πλευρά των εκπαιδευτικϊν και θ επιδίωξι τουσ για ςυνεργαςία με
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τουσ ςυναδζλφουσ τουσ οδθγεί αυτοδίκαια ςε επαγγελματιςμό και ςτθ ςυνζχεια ςε
επαγγελματικι ανάπτυξθ (Nixon et al., 1997 ςτο Φωτοποφλου, 2013).
Ο Ραπαςάββασ (2010) αναηθτϊντασ τισ βαςικζσ αρχζσ, όρουσ και προχποκζςεισ
για τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν εςτιάηει ςτθν επικοινωνία ςτθν
εκπαιδευτικι μονάδα και ςτο άνοιγμα ςτθν κοινωνία. Πςον αφορά το πρϊτο ηιτθμα,
υποςτθρίηει ότι θ επικοινωνία μζςα ςτο ςχολείο είναι βαρφνουςασ ςθμαςίασ και πωσ
ζνα ανοιχτό, υποςτθρικτικό επικοινωνιακό κλίμα κάνει τουσ ανκρϊπουσ να
αιςκάνονται αςφαλείσ να μιλοφν και να ενεργοφν ελεφκερα και χωρίσ φόβο. Μζςα ς’
ζνα τζτοιο κλίμα «προωκείται θ ςυνεργαςία, προάγεται θ αλλθλοκατανόθςθ,
αυξάνεται θ ικανοποίθςθ των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ, ενιςχφεται θ
επαγγελματικι ταυτότθτα και ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ, και γενικότερα προωκείται
θ ανάπτυξθ τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ» (Ραπαςάββασ, 2010, ςελ. 6). Ζνα τζτοιο
κλίμα ευνοεί τθ βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν του, ενϊ αντίκετα ςε ζνα κλειςτό και
αυςτθρό κλίμα δεν δίνονται ευκαιρίεσ άμεςθσ επικοινωνίασ με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται.
Οι εκπαιδευτικοί δεν τολμοφν να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ και νιϊκουν ςυνεχϊσ
ότι απειλοφνται, όλοι και όλα κατακρίνονται, είναι ζντονο το αίςκθμα καταπίεςθσ και
θ επικετικότθτα και οι ςυγκροφςεισ τείνουν να γίνουν ο κανόνασ ςτισ κακθμερινζσ
αλλθλεπιδράςεισ. Είναι ςαφζσ ότι τζτοιου είδουσ περιβάλλοντα δεν ευνοοφν τθ
ςυνεργαςία και κατά ςυνζπεια τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν.
Αντίκετα, οι άτυπεσ ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν, το κλίμα του χϊρου εργαςίασ
και οι κακθμερινζσ επαγγελματικζσ πρακτικζσ και αλλθλεπιδράςεισ λειτουργοφν προσ
τθν κατεφκυνςθ τθσ επαγγελματικισ αλλά και προςωπικισ ανάπτυξθσ των
εκπαιδευτικϊν (Ραπαςάββασ, 2010).

5. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα
Από τθ βιβλιογραφικι αναδίφθςθ προκφπτει με ξεκάκαρο τρόπο ότι θ ςχζςθ
ςχολικοφ κλίματοσ και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν είναι όχι μόνο
υπαρκτι, αλλά και ιδιαίτερα ιςχυρι. Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ερευνϊν που
ζχουν πραγματοποιθκεί γφρω από το ςυγκεκριμζνο κζμα καταλιγει ςτο ότι το
αίςκθμα ελευκερίασ, αυτονομίασ, ςυνεργατικότθτασ κι εμπιςτοςφνθσ που επικρατεί
ςτα ςχολεία κάνει τουσ εκπαιδευτικοφσ να αιςκάνονται καλά ςτο χϊρο εργαςίασ τουσ,
να ζχουν αυτοπεποίκθςθ κι ζνα αίςκθμα βεβαιότθτασ ότι κα ζχουν βοικεια από τουσ
ςυναδζλφουσ τουσ αν τουσ χρειαςτεί. Είναι ςαφζσ ότι οι ςυνκικεσ αυτζσ ευνοοφν τθ
δθμιουργία ενόσ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και δθμιουργικότθτασ ςτα ςχολεία, οι οποίεσ
με τθ ςειρά τουσ κινθτοποιοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ κάνοντάσ τουσ να επιδιϊκουν τθν
επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ. Ωσ αποτζλεςμα οι εκπαιδευτικοί γίνονται καλφτεροι
ςτθ δουλειά τουσ, εξελίςςεται θ ςχολικι μονάδα και βελτιϊνεται θ ακαδθμαϊκι
επίδοςθ των μακθτϊν.
Αναλυτικότερα οι περιςςότερεσ ζρευνεσ φαίνεται να ςυμφωνοφν ότι:
 Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν γίνεται αντιλθπτι μζςα από ζνα
ςφνολο παραγόντων, όπωσ είναι θ πρόοδοσ των μακθτϊν, θ ςυνεργατικότθτα, θ
ενίςχυςθ του γνωςτικοφ υπόβακρου του εκπαιδευτικοφ και ο ρόλοσ του
διευκυντι.
 Το κετικό ςχολικό κλίμα εξ οριςμοφ χαρακτθρίηεται από ιςχυρζσ ςυνεργατικζσ
κοινότθτεσ μάκθςθσ και οι διδακτικζσ πρακτικζσ των εκπαιδευτικϊν, όπωσ και θ
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μάκθςθ από τθν πλευρά των μακθτϊν, βελτιϊνονται μζςα από τον διάλογο και τθ
ςυνεργαςία.
Οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για το ςχολικό κλίμα ςχετίηονται ςθμαντικά με
τουσ παράγοντεσ που διαμορφϊνουν κοινότθτεσ μάκθςθσ.
Οι αντιλιψεισ των νζων εκπαιδευτικϊν για το ςχολικό κλίμα και το ςτυλ θγεςίασ
επιδροφν ουςιαςτικά ςτον τρόπο με τον οποίο μακαίνουν και αναπτφςςονται ωσ
επαγγελματίεσ με τθν πάροδο του χρόνου.
Θ θγεςία ενόσ ςχολείου και το οργανωςιακό κλίμα αποτελοφν παράγοντεσ που
επθρεάηουν και διαμορφϊνουν ευκαιρίεσ για επαγγελματικι ανάπτυξθ, μποροφν
να προβλζψουν κι ζχουν ςθμαντικι ςυςχζτιςθ με το βακμό τθσ υλοποίθςθσ τθσ
επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν.
Οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μεταξφ ςυναδζλφων και θ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ
αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που διαμορφϊνουν το
ςχολικό κλίμα και κατά ςυνζπεια ευνοοφν τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των
εκπαιδευτικϊν.
Τζλοσ, ο ρόλοσ τθσ θγεςίασ του ςχολείου είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ κακϊσ
διαμορφϊνει κατά μεγάλο βακμό το κλίμα που επικρατεί ςε μια ςχολικι μονάδα
κάνοντάσ το είτε ανοικτό και δθμιουργικό, είτε αυςτθρό και περιοριςτικό.

Σιμερα, οι εκπαιδευτικοί διδάςκουν και ταυτόχρονα μακαίνουν ςε ζνα
περιβάλλον διαρκοφσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ. Ρεριςςότερο ίςωσ από κάκε άλλθ
εποχι ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι ςτενά ςυνυφαςμζνοσ με το ρόλο του μακθτι.
Τόςο θ βαςικι εκπαίδευςθ όςο και θ ενδοχπθρεςιακι επιμόρφωςθ των
εκπαιδευτικϊν οφείλει να υπθρετεί ςυςτθματικά τθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ
και να ςτοχεφει ςτθ ενίςχυςθ και τθ ςτιριξθ τθσ επαγγελματικισ τουσ ταυτότθτασ.
Ραράλλθλα με τισ οργανωμζνεσ δράςεισ ο (επι)μορφωτικόσ χαρακτιρασ μιασ ςειράσ
από ποικίλεσ πθγζσ διαφορετικϊν μορφϊν (άτυπεσ ςυναντιςεισ και ςυηθτιςεισ των
εκπαιδευτικϊν, κουλτοφρα και κλίμα του ςχολείου, διαπροςωπικζσ ςχζςεισ,
κακθμερινζσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ κ.ά) ςυμβάλουν κετικά ςτθν
επαγγελματικι και προςωπικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν.
Θ ςθμαςία τθσ παροφςασ ζρευνασ κεωροφμε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλθ κακϊσ
αναδεικνφει ζνα κζμα το οποίο, ςτον ελλθνικό χϊρο τουλάχιςτον και παρά τθ
ςθμαντικότθτά του, δεν ζχει τφχει ιδιαίτερθσ προςοχισ από τουσ ερευνθτζσ. Θ
ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςτα ςχολεία ςχετικά με τθ ςθμαςία
τθσ διαμόρφωςθσ κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ για τθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ
αλλά και για τθ ςυνολικότερθ βελτίωςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ πιςτεφουμε ότι είναι
απαραίτθτθ. Για το λόγο αυτό κεωροφμε ότι κα πρζπει να διατυπωκοφν καλζσ
πρακτικζσ για τθ διαμόρφωςθ κετικοφ κλίματοσ ςτα ςχολεία τθσ χϊρασ,
προςαρμοςμζνεσ όμωσ ςτισ ανάγκεσ και τθν πραγματικότθτα κάκε ςχολείου
ξεχωριςτά. Με αυτόν τον τρόπο ελπίηουμε ότι κα βελτιωκεί τόςο θ κακθμερινότθτα
και θ επαγγελματικι πρακτικι των εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν, όςο και θ ποιότθτα τθσ
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ.
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Περίλθψθ
Ωσ πεδίο του προβλθματιςμοφ μασ ορίηεται:
α) το περιεχόμενο: τί απαιτείται να διδάςκουμε ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ ςτισ
ςθμερινζσ διαμορφωμζνεσ αντικειμενικζσ ςυνκικεσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ *sic.+ και
τθσ διαπολιτιςμικότθτασ *sic.+; Ρρωτίςτωσ τθν oικουμενικι διάςταςθ τθσ Λςτορίασ με
βάςθ τθ ‘‘βιαιοπακι κεωρία’’.
β) θ μζκοδοσ: πϊσ μιλάει κανείσ για τθν Λςτορία και τθ ςυνδζει με τθ ςφγχρονθ
ςυλλογικι ςυνκικθ; πϊσ κα διδάξουμε αυτό που επιλζγουμε, ϊςτε το μινυμα που
κάκε φορά αναδφεται από τθ μελζτθ τθσ Λςτορίασ να προςδιορίηεται με ςαφινεια;
Λαμβάνουμε υπόψθ μασ πρωτίςτωσ το ανκρωπιςτικό περιεχόμενο του μακιματοσ,
αλλά και τα ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν.
Λζξεισ-κλειδιά: Λςτορία, διδαςκαλία, μζκοδοι

1. Ειςαγωγι – Ρροβλθματικι
«Υπάρχει μια θλικία όπου διδάςκεισ αυτό που ξζρεισ. ζρχεται όμωσ κατόπιν μια
άλλθ όπου διδάςκεισ αυτό που δεν ξζρεισ: αυτό λζγεται αναηιτθςθ» (ολάν Μπάρτ,
Μυκολογίεσ). Στο πνεφμα αυτό, ο κακθγθτισ Γιάκομπ Μποφρχαρτ ζλεγε τισ
πανεπιςτθμιακζσ παραδόςεισ του «Μακιματα για τθ Μελζτθ τθσ Λςτορίασ». Αυτόσ
ακριβϊσ είναι ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ: όχι να διδάςκει Λςτορία, αλλά να παραδίδει
μακιματα για τθ μελζτθ τθσ Λςτορίασ. Στο πνεφμα αυτό κα εντάξει και τισ διδακτικζσ
μεκόδουσ που κα χρθςιμοποιιςει ςτα μακιματα για τθ μελζτθ τθσ Λςτορίασ. Στο νου
του πάντα ζχει πωσ θ κατανόθςθ είναι το ηθτοφμενο τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ.
Κοινόσ τόποσ περιεχομζνου διδαςκαλίασ δίπτυχοσ: θ μια του όψθ, θ ανάδειξθ
τθσ παγκοςμιότθτασ του ςθμερινοφ πολιτιςμοφ και του διαπολιτιςμικοφ υποβάκρου
αυτοφ· θ τθσ άλλθσ πλευράσ όψθ, αυτι που κακιςτά ευδιάκριτθ τθν τθσ μακθτιϊςασ
νεολαίασ κζςθ ςτον υπό διαμόρφωςθ νζον παγκόςμιο ιςτορικο-γεωγραφικό χάρτθ·
και κατανοθτι κα γίνει θ πραγματικι κζςθ τθσ ςθμερινισ νεολαίασ ςτθν ιςτορικι
πορεία τθσ ανκρωπότθτασ μόνον αν, διά τθσ διδαςκαλίασ και ςπουδισ τθσ Λςτορίασ,
αντιλθφκεί πωσ ςτθν χαρτογράφθςθ αυτοφ του νζου παγκόςμιου ιςτορικογεωγραφικοφ χάρτθ παράπλευρο ρόλο διαδραματίηει πλζον και ο υποβολιμιαίοσ
ιςτορικόσ Ανακεωρθτιςμόσ του οποίου τα πρεςβευόμενα, ο εκνομθδενιςμόσ και θ
αποδόμθςθ τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ, ταυτότθτασ και ιςτορίασ εξυπθρετοφν ευκζωσ
τθν αποςτακεροποίθςθ και γεωπολιτικι αναδιάταξθ τθσ Ευρϊπθσ των Εκνϊν.
(Αβδελά, 1998· Εταιρεία Μελζτθσ…, 1988· Μελάσ κ.ά., 1980· Νεραντηισ, 2009·
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Νεραντηισ, 2013· Seba, 2000· Σεμινάριο, 1988· Σεμινάριο, 1999· Σκουλάτοσ 1991·
Σμυρναίοσ, 2013· Φιλόλογοσ-Βιβλιοκικθ, 1997). Ουδείσ μακθτισ, ουδείσ
εκπαιδευτικόσ, άνεργοσ ι εργαηόμενοσ, φαίνεται να προςζχει τα εκατομμφρια των
ανκρϊπων ζξω από τθν πόρτα του ςχολείου όπου γίνεται το μάκθμα Λςτορίασ, που
δεν γνωρίηουν τίποτε –και δεν ενδιαφζρονται να μάκουν– για τουσ Ζλλθνεσ οι οποίοι
ξεκίνθςαν αυτόν ακριβϊσ τον πολιτιςμό που τουσ εξαςφαλίηει ελευκερία, αφκονία
και αςφάλεια που δεν ςυναντάται πουκενά αλλο (Hanson & Heath, 1999).

2. Κυρίωσ Μζροσ
2.1. Με τθν Λςτορία ςτο κρανίο - Το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ
Με τθν ιςτορία ςτο κρανίο ο μακθτισ ζρχεται αντιμζτωποσ με το ιςτορικό
παρελκόν του, με τθν ζννοια ότι αυτι θ ςτατικι εικόνα ενόσ ακεραίου και μθ
ανακτιςιμου παρελκόντοσ παίηει ςυχνά ςθμαντικό ρόλο ςτισ πράξεισ του παρόντο
(Herzfeld, 2005 *2016+). Πμωσ, θ προςλθπτικι αντίλθψθ των ςθμαινομζνων ενόσ
βιβλίου με ιςτορικό περιεχόμενο διαφζρει από αναγνϊςτθ ςε αναγνϊςτθ. Αυτό ζχει
να κάνει με το γεγονόσ ότι το ανκρϊπινο είδοσ βρίςκεται ςιμερα ς’ ζνα παράδοξο
ανκρωπολογικό αδιζξοδο: Ιμαςτε πεπειςμζνοι ότι με τθν παγκοςμιοποίθςθ όλοσ ο
κόςμοσ κα ςκεφτόταν με τον ίδιον τρόπο. Είχαμε ζνα εντελϊσ αντίκετο αποτζλεςμα: θ
‘‘παγκοςμιοποίθςθ’’ ςυμβάλλει ςτον κατακερματιςμό τθσ κοινισ εμπειρίασ (Carriere
& Eco, 2010). Θ κυριότερθ όψθ αυτισ τθσ ανκρωπολογικισ κρίςθσ είναι θ κραφςθ και
θ απϊλεια τθσ ιςτορικισ κοινωνικισ μνιμθσ που ςφράγιηε, από αιϊνεσ ι χιλιετθρίδεσ
τον τρόπο δράςθσ τθσ κοινωνίασ (Julien, 1960). Θ απϊλεια αυτοφ του μζτρου
ςφγκριςθσ επζφερε τθν γιγαντοκείςα ςιμερα κοινωνικι διάλυςθ, όπου θ νεολαία ζχει
απωλζςει κάκε ίχνοσ κοινωνικισ ταυτότθτασ, γιατί ζχει ςτερθκεί από κάκε είδουσ
κίνθτρο, από κάκε ιςτορικό πρότυπο το οποίο κα μποροφςε να τθν προςανατολίςει,
από κάκε ελπίδα μελλοντικισ βελτίωςθσ των όρων διαβίωςισ τθσ. (Λμβριϊτθ, 1972·
Σκουλάτοσ, 1991). Επόμενον να επζλκει κρίςθ του ςχολικοφ ςυςτιματοσ (Cummins,
2005· Ραπαδοποφλου, 2012), αφοφ πλζον λειτουργεί απροετοίμαςτο να αντεπεξζλκει
με τισ ανάγκεσ μιασ ςχολικισ τάξθσ όπου πλζον ςυνυπάρχουν Ζλλθνεσ μακθτζσ με
ςυμμακθτζσ τουσ παιδιά μεταναςτϊν από εβδομιντα επτά (77) χϊρεσ του πλανιτθ.
(Εταιρεία Μακεδονικϊν Σπουδϊν, 2007).
Ραράλλθλοσ λόγοσ ςπουδισ του παρελκόντοσ, να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι
ηοφμε πλζον ςτθν κοινωνία όπου υπάρχει θ αντιςτροφι τθσ αλικειασ. (Ζκο, 1987). Πτι
ηοφμε ςτθν κοινωνία του κεάματοσ πια (Ντεμπόρ, 1986), καλφτερα ςε μια ‘‘εικονικι
πραγματικότθτα’’ ακλιότθτασ και υποαπαςχόλθςθσ ςε όλα τα μικθ και τα πλάτθ του
πλανιτθ μασ, που βαδίηει χζρι-χζρι με τισ βίαιεσ μεταβολζσ και τα χάςματα μεταξφ
των γενεϊν που οφείλονται ςτθν πολιτιςτικι αφαςία των παιδιϊν των μεταναςτϊν
απζναντι ςτα πρότυπα των χωρϊν υποδοχισ (Λμβριϊτθ, 1972· Ματλάρ & Ντορφμάν,
1982· άουτερ, χ.χ.: passim· όηενταλ, 1980· Σκουλάτοσ, 1991). Μζςα ςε αυτι τθν
απρόςωπθ πλζον κοινωνία, ο νζοσ δεν ςυνδζει το προςωπικό του μζλλον οφτε με το
παρελκόν μιασ ομάδασ, οφτε με το παρόν ενόσ κοινωνικοφ δεςμοφ (Carriere, 2010). Γι’
αυτό και θ Λςτορία, ωσ ςχολικό μάκθμα, δεν ζχει πλζον τθ δυνατότθτα να
μετουςιωκεί ςε ιςτορικι μνιμθ για τα παιδιά και τουσ νζουσ (Σκουλάτοσ, 1991),
κακότι δεν τουσ ομιλεί για το παρελκόν που τουσ αφορά, αντικζτωσ τουσ κάνει
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κοινωνοφσ του ‘‘τζλουσ τθσ Λςτορίασ’’ και τουσ παραμυκιάηει με ανιςτόρθτα
ιδεολογιματα, τφπου ‘‘παγκοςμιοποίθςθσ’’ *sic.+ και ‘‘πολυπολιτιςμικότθτασ’’ *sic.].
(Διεκνισ, 1984· Νεραντηισ 2013· Σκουλάτοσ, 1987). Κι ζπειτα, μζςα ςτο «πρόγραμμα»
οριςμζνοι δεν ζχουν ιςτορία, ανάμεςα ςε άλλουσ που ζχουν (Σκουλάτοσ Β. 1991).
Ρροβάλλει ςυνεπϊσ επιτακτικι θ ανάγκθ διδαςκαλίασ και ςπουδισ τθσ ιςτορίασ
ςε βάκοσ (Σκουλάτοσ, 1985), ςτθν οικουμενικι τθσ διάςταςθ, αυτι των επαφϊν λαϊν
και εκνϊν, μελετϊμενθ κατ’ επαλλιλουσ κφκλουσ, από τθν τοπικι ιςτορία, ςτθν
εκνικι ιςτορία, ςτθν ευρωπαϊκι ιςτορία, ςτθν παγκόςμια ιςτορία (Κόκκινοσ, 1998·
Λόρεντσ, 1978· Μαυροςκοφφθσ 2002· Νεραντηισ, 2013). Για να ςυνειδθτοποιιςει θ
μακθτιϊςα νεολαία αυτι τθν -καταγραφόμενθ από τθν ιςτορία- πακογζνεια που
πιρε πλζον παγκόςμια διάςταςθ, ο Γιάκομπ Μποφρκχαρτ (2004) προτρζπει ςε
ςπουδι τθσ Λςτορίασ βαςιςμζνθ ςτθν ‘‘βιαιοπακι κεωρία’’, που πρϊτοσ τθν
ειςθγικθκε ο Ζλλθν Κουκυδίδθσ. Σφμφωνα με τθν ‘‘βιαιοπακι κεωρία’’ ςπουδισ τθσ
ιςτορίασ, ο ιςτορικόσ, ποςϊσ ο μελετθτισ – μακθτισ, ςτρζφει το ενδιαφζρον του ςτα
ταχφρρυκμα φαινόμενα του παγκοςμίου γίγνεςκαι, ςτον γενικευμζνον αναβραςμό ςε
όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ ηωισ, ςτισ ριξεισ και ςτισ αντιδράςεισ, ςτισ αποκρυςταλλϊςεισ
τθσ παγκόςμιασ ιςτορίασ. Ρρόκειται αςφαλϊσ για μια ανκρωποκεντρικι κεϊρθςθ τθσ
ιςτορίασ: προβάλλεται ο αγωνιηόμενοσ, ο πράττων και πάςχων άνκρωποσ ωσ ζχει, ωσ
είχε ανζκακεν και ωσ κα ζχει εςαεί. Καλφτερα, προβάλλει ο ιςτορικόσ βίοσ, με τα χίλια
μφρια πρόςωπα και προςωπεία του, που πορεφεται άλλοτε ελεφκερα άλλοτε όχι,
άλλοτε διά τθσ ευκείασ άλλοτε διά τθσ τεκλαςμζνθσ, άλλοτε διά των ατόμων άλλοτε
διά των μαηϊν, άλλοτε αιςιόδοξα άλλοτε απαιςιόδοξα, κεμελιϊνοντασ και
εκκεμελιϊνοντασ κράτθ, κρθςκείεσ, πολιτιςμοφσ. Αν είναι κάποτε θ ιςτορία να μασ
βοθκιςει, ζςτω και ελάχιςτα, ςτθ διαλεφκανςθ του μεγάλου μυςτθρίου τθσ ηωισ,
τότε, κατά τθ διδαςκαλία μασ, αξίηει ιδιαιτζρωσ να προςζξουν οι μακθτζσ τθ ςχζςθ
ανάμεςα ςτουσ δφο πόλουσ τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ: τθ γνϊςθ και τθ ςκοπιμότθτα.
Κακότι, ςτθν ιςτορικι ζρευνα και ςπουδι το αίτθμά μασ για γνϊςθ ςυχνά
αναχαιτίηεται από ζνα πυκνό πλζγμα ςκοπιμοτιτων που αυτοπροτείνονται ωσ
ιςτορικζσ πθγζσ. Αλλά και εμείσ οι ίδιοι αδυνατοφμε να απορρίψουμε ολωςδιόλου τισ
δικζσ μασ ςκοπιμότθτεσ –ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ– και αυτόσ είναι, ίςωσ, ο πιο
αδυςϊπθτοσ εχκρόσ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ. Απόδειξθ: αμζςωσ μόλισ θ ιςτορία
προςεγγίηει τθν εποχι μασ και το αξιότιμο πρόςωπό μασ, τα πάντα αίφνθσ γίνονται
πολφ «πιο ενδιαφζροντα», ενϊ ςτθν πραγματικότθτα εμείσ είμαςτε «πιο
ενδιαφερόμενοι». (Μποφρκχαρτ, 2004). Γι’ αυτό, και θ ίδια θ διδαςκαλία ςυνιςτά
κατεξοχιν πολιτικι πράξθ.
2.2. Ρροτεινόμενεσ μζκοδοι διδακτικισ τθσ Λςτορίασ
(1) Ερμθνευτικι/Τελολογικι ι Κατανοοφςα Μζκοδοσ, (2) ‘‘Εμπλουτιςμζνθ Μζκοδοσ’’,
(3) Μακθτοκεντρικι Μζκοδοσ ,διακρινόμενθ ςε «Μζκοδο Σχεδιαςμζνθσ Εργαςίασ
(project)» και ςε «Μζκοδο Ανακαλυπτικι/Ερευνθτικι άνευ κακοδιγθςθσ-, (4)
‘‘Μζκοδοσ ςυγκριτικι’’, (5) ‘‘Ανάλυςθ εννοιϊν’’, (6) ‘‘Μζκοδοσ ανάλυςθσ εννοιϊν’’
ςυνδυαςμζνθ με τθ ‘‘Διερευνθτικι Μζκοδο’’, (7) Αφθγθματικι ι Ακροαματικι
Μζκοδοσ, (8) Μζκοδοσ Σχολιαςμζνθσ Αφιγθςθσ, (9) Μζκοδοσ των "ςταδίων", (10)
Διερευνθτικι (ι Μαιευτικι, ι Διαλογικι) Μζκοδοσ, (11) "Βιωματικι διδαςκαλία", (12)
Αυτόνομθ ‘‘Εργαςτθριακι Μζκοδοσ’’ ι ςε ςυνδυαςμό με άλλθ μζκοδο, (13) Μζκοδοσ
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επεξεργαςίασ των Λςτορικϊν Ρθγϊν αποκλειςτικά, αναλόγωσ του είδουσ (υλικό
αντικείμενο, κείμενο, επιγραφι, χάρτθσ, εικόνα, πίνακασ, ςτατιςτικόσ πίνακασ,
ςχεδιάγραμμα, φωτογραφία), (14) ‘‘Μζκοδοσ Διδαςκαλίασ τθσ Κεματικισ Λςτορίασ’’,
(15) ‘‘Εκπαιδευτικό Σενάριο’’ ,που ςυνδυάηει τθν αυτενζργεια του εκπαιδευτικοφ με
τθν ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ ςτουσ μακθτζσ-, (16) Μουςειοπαιδαγωγικι, (17)
Μζκοδοσ διδαςκαλίασ τισ Τοπικισ Λςτορίασ, (18) Μζκοδοσ για τθ διακεματικι
διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ, (19) Εφευρετικι Διδαςκαλία: ζνα Συν-κετικό Μοντζλο, (20)
Θ διακεματικότθτα ςτα φιλολογικά μακιματα.
2.3. Μεκοδολογικζσ αρχζσ
Βαςικι μεκοδολογικι αρχι ςυνιςτά θ επιςιμανςθ του ςυνόλου των ςχζςεων
που ςυνδζουν τα ιςτορικά γεγονότα: προςδιορίηουμε και ανιχνεφουμε τα πολλαπλά
κίνθτρα και τουσ παράγοντεσ -οικονομικοφσ, πολιτικοφσ, κοινωνικοφσ, γεωγραφικοφσ,
πολιτιςτικοφσ, ψυχολογικοφσ- που προςδιορίηουν τθν ανκρωπιςτικι διάςταςθ του
ιςτορικοφ γίγνεςκαι, που εμείσ κλθτευόμαςτε να μετουςιϊςουμε ςε μακιματα
Λςτορίασ. Για να το πετφχουμε μποροφμε να ςκεφτόμαςτε τθν Λςτορία με βάςθ μια
κεμελιακι ζννοιά τθσ, τον διαπλεκόμενον ‘‘ιςτορικόν χρόνο’’, ι καλφτερα τθν
‘‘διαςταφρωςθ των ιςτορικϊν χρόνων’’. Αυτοί, ανάλογα με τθ διάρκεια των ιςτορικϊν
φαινομζνων, διακρίνονται ςε τρεισ κατθγορίεσ: (α) ςτον μακρό χρόνο -ςτθ μακρά
διάρκεια- των δομϊν, (β) ςτον μζςο χρόνο των ςυγκυριϊν, και (γ) ςτον ςφντομο χρόνο
των γεγονότων. (Κόκκινοσ, 1998). Μία άλλθ βαςικι μεκοδολογικι αρχι, που
εξοικειϊνει εφκολα τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ με τθ μεκοδολογία τθσ ιςτορικισ ςπουδισ
και αναπτφςςει τθν ιςτορικι ςυνείδθςθ αυτϊν, είναι να τουσ/τισ εκπαιδεφςουμε να
βλζπουν να μελετοφν και να εξετάηουν τθν Λςτορία ςε ςυνδυαςμό με το Τοπικό
Ρεριβάλλον, ιτοι με τον ‘‘Τοπικό Λςτορικό Χϊρο’’. Οδθγοφνται, ζτςι, ςε ευχερζςτερθ
κατανόθςθ τθσ πραγματικότθτασ του παρόντοσ, μζςα από τθν πιό κοντινι γι’ αυτοφσ
τουσ ίδιουσ πραγματικότθτα του παρελκόντοσ. (Γιαννόπουλοσ, 1997· Λεοντςίνθσ,
1996).
2.4. Αφόρμθςθ διδαςκαλίασ
‘‘Κρίςθ ςθμαίνει ςφγκριςθ’’: ο/θ εκπαιδευτικόσ ξεκινά αναπόφευκτα από το
παρόν -από ςφγχρονα ανάλογα ιςτορικά γεγονότα- για να εμπλουτίηει τθν ιςτορικι
προβλθματικι των μακθτϊν, ζςτω και αν θ κατάςταςθ τθσ ηωισ ςιμερα διακζτει,
ςυγκριτικά με το παρελκόν, ζνα διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και
πολιτιςτικό υπόβακρο. Σπουδι του παρελκόντοσ από το παρόν ςθμαίνει ζμφαςθ ςτα
οικονομικά, περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά προβλιματα, αναηιτθςθ πολιτιςμικϊν
και νοοτροπιακϊν μορφϊν, που ςιμερα με τισ ςφγχρονεσ επιταχφνςεισ ζχουν χάςει τθ
ςτακερότθτα άλλων καιρϊν, με ςυνζπεια να ζχει επζλκει κρίςθ τθσ πολιτιςμικισ
ταυτότθτασ ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο (Νεραντηισ, 2009· Νεραντηισ, 2013).
2.5. Ρεριεχόμενο – ςκοποί και ςτόχοι τθσ διδαςκαλίασ
Οι επιδιϊξεισ τθσ διδαςκαλίασ ςυχνά μορφοποιοφνται ςε ζνα ςφνολο ςκοπϊν
για ζνα μάκθμα. Οι ςκοποί εξειδικεφονται περιςςότερο και μετατρζπονται ςε
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λειτουργικοφσ όρουσ με τθ διαδικαςία του ςχθματιςμοφ ςτόχων, γνωςτικϊν,
ςυναιςκθματικϊν, ψυχοκινθτικϊν. (Bloom & Krathwohl, 1986-91· Μελάσ κ.ά., 1980·
Ρερςιάνθσ, 1982). Κφριουσ γνωςτικοφσ ςτόχουσ ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ
ςυνιςτοφν θ καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ, θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ κατανόθςθσ
τθσ πραγματικότθτασ με όρουσ ιςτορικοφσ: ϊςτε οι Ζλλθνεσ μακθτζσ να κατανοιςουν
ότι το τοπίο «μασ», ιςτορικό και φυςικό, ςβινεται κάκε μζρα από τον χάρτθ. Αξίηει να
μθ ςυμβεί αυτό οφτε μια μζρα παραπάνω. (Νεραντηισ, 2013· Σκουλάτοσ, 1987·
Σκουλάτοσ, 1991· Σεμινάριο, 1994· Τοπάλθ, 2010). Αναλυτικότερα, οι γνωςτικοί
ςτοχεφουν εισ το να αναπτφξουν οι μακθτζσ δεξιότθτεσ κατανόθςθσ όχι μόνον του
πϊσ ιςαν τα πράγματα ςτο παρελκόν, αλλά και γιατί ιςαν ζτςι, όπωσ ιςαν, και με
βάςθ ποια δεδομζνα διεμορφϊκθςαν, όπωσ διεμορφϊκθςαν. Ρροσ τθν ίδια
κατεφκυνςθ βοθκάει και το γεγονόσ ότι ςιμερα ζχουμε καταλιξει ςτθ λεγόμενθ
Ολικι Λςτορία. Δι’ αυτισ ςυνειδθτοποιοφμε ότι ο άνκρωποσ οφείλει πολλά ςτο χκεσ
και ευκφνεται για τθν οικοδόμθςθ του ςιμερα και τον ςχεδιαςμό του αφριο. Κάνει
δθλαδι πιο ςυνετι τθν πολιτικι απόφαςθ (Σεμινάριο, 1984· Σκουλάτοσ, 1980). Τελικό
γνωςτικόν ηθτοφμενον ςτα μακιματα Λςτορίασ παραμζνει θ ιςτορικι μνιμθ, που
τροφοδοτεί τθν ιςτορικι ςυνείδθςθ, και δι’ αυτισ τθν αυτοςυνειδθςία και τθν εκνικι
ςυνοχι των Λαϊν, μοναδικό αντίδοτο ςτθν επιχειροφμενθ ςιμερα αποεκνοποίθςθ
των Εκνϊν-Κρατϊν.
Στα μακιματά μασ λοιπόν, «μακιματα για τθ Μελζτθ τθσ Λςτορίασ», κακιςτάμε
ενιμερθ τθ μακθτιϊςα νεολαία ότι: ακολουκοφμενθ υπό των αποδομθτϊν τθσ
Λςτορίασ ςτρατθγικι ςε αυτι τθν επιχειροφμενθ αποεκνοποίθςθ των κρατϊν προσ
μετατροπι των πολιτϊν ςε εκελόδουλθ παραγωγικι μάηα είναι θ μετάλλαξθ τθσ
ιςτορικισ μνιμθσ ςε ιςτορικι αφαςία. Ζχει γίνει αυτό ο πρϊτοσ ςτόχοσ και
επιχειρείται φανερά ςιμερα με πρϊτο μζςον τθν υπονόμευςθ του ςυςτιματοσ τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ, διά τθσ μετάλλαξθσ αυτισ ςε ελλθνο-αγγλικό ςυνονκφλευμα,
επιχειροφμενον από ςυςτθμικά ‘‘Κζντρα’’ και από τα ‘‘Μ.Μ.Ε.’’ (‘‘MASS MEDIA’’), με
τθν εκμάκθςθ τθσ αγγλικισ ωσ μθτρικισ πλζον γλϊςςασ των Ελλθνοπαίδων, με τθ
λατινοποίθςθ του ελλθνικοφ αλφαβιτου και με τθν κακιζρωςθ των Greekhlish. Θ
άλλθ όψθ αυτισ τθσ εκνοαποδομθτικισ και γλωςςοαποδομθτικισ ςτρατθγικισ των
αποδομθτϊν τθσ Λςτορίασ είναι θ υποβολιμιαία πλαςτογράφθςθ τθσ Λςτορίασ: αυτό
ςθμαίνει, οφτε λίγο οφτε πολφ, ότι ςτθ κζςθ τθσ επιςτθμονικισ αλικειασ
εγκακίςταται απροςχθμάτιςτα θ ιδεολογικι ςκοπιμότθτα. Στα μακιματα για τθ
μελζτθ τθσ Λςτορίασ τονίηουμε ότι πρόκειται για μια εκτεταμζνθ υποβολιμιαία
επιχείρθςθ αναςθμαςιοδότθςθσ τθσ Λςτορίασ, που ανατρζπει άρδθν τισ αρχζσ τθσ
νεότερθσ ιςτοριογραφίασ και μεταβάλλει, καλφτερα μεταλλάςςει, δεδομζνα ηωτικισ
ςθμαςίασ για τθν ιςτορικι ταυτότθτα των Λαϊν. Ρροτρζπουμε τουσ μακθτζσ να
παρατθριςουν πωσ ςε αυτι τθ φάςθ τθσ «παγκοςμιοποίθςθσ» που διανφουμε,
επιχειρείται να ξαναγραφεί θ Λςτορία ωσ προσ τθν ιςτορικι διαμόρφωςθ του
ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ και τθ δθμιουργία των εκνικϊν κρατϊν. Γνωςτικόσ ιςτορικόσ
ςτόχοσ, να ςυνειδθτοποιιςουν οι μακθτζσ πωσ τοφτο αποτελεί το υποβολιμιαίο
ςτάδιο ιδεολογικισ προετοιμαςίασ, για τθν κατάργθςθ του εκνικοφ κράτουσ και τθν
ενςωμάτωςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ςτθ ςκοποφμενθ ‘‘global society’’· πωσ, κατ’
αυτόν τον υποβολιμιαίον τρόπο, τα μεγάλα ιςτορικά γεγονότα, ζνδοξα ι τραγικά, που
αποτελοφςαν υψθλα θκικά υποδείγματα ι αφορμζσ ιςτορικισ μνιμθσ και εκνικισ
ςυςπείρωςθσ μθδενίηονται με ανιςτόρθτα ιδεολογιματα των μεταμοντζρνων
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αποδομθτϊν τθσ Λςτορίασ. Τουσ επιςθμαίνουμε, παράλλθλα, πωσ ευτυχϊσ
παρατθρείται πλζον, αγνοί ιςτορικοί, παγκοςμίωσ, να αντικροφουν με ιςτορικι
επιςτθμοςφνθ και να ξεγυμνϊνουν τισ κρφφιεσ ςκοπιμότθτεσ των εκπροςϊπων τθσ
αποδομθτικισ και εκνομθδενιςτικισ ιςτοριογραφίασ. Με το ςκεπτικό αυτό,
ςτρατθγικι ςπουδισ τθσ Λςτορίασ είναι να καλλιεργεί τθν ιςτορικι ςυνείδθςθ και
αυτογνωςία, ςυνεπϊσ, τθν ανκρωπογνωςία. Ζχουμε ανάγκθ μζςα από τθν Λςτορία,
μζςα από μια διαλεκτικι κριτικι ανάλυςθ παρελκόντοσ - παρόντοσ, να αποκτοφν,
μακθτζσ και μακιτριεσ, βακειά και διαυγι ςυνείδθςθ του τι πρζπει να κάνουμε, όχι
ωσ υπικοοι αλλά ωσ πολίτεσ που οφείλουμε να δροφμε μετ’ επιγνϊςεωσ.
Ερχόμαςτε, ακολοφκωσ, ςτουσ ςυναιςκθματικοφσ ι κυμικοφσ ςτόχουσ, που
κζτουμε κατά τθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ: αυτοί αποβλζπουν περιςςότερο ςτθν
απόκτθςθ κετικϊν ςτάςεων, ςυμποςοφμενεσ ςτον καυμαςμό προσ τον επικόν αγϊνα
του ανκρϊπου να επιβιϊςει και να προχωριςει πζρα από το ςθμείο που τον άφθςε θ
Φφςθ. ςτον ευρφτερον εμπλουτιςμό των ςυναιςκθμάτων των μακθτϊν, και ςτθ βίωςθ
βαςικϊν ιςτορικϊν γεγονότων και ιςτορικϊν εποχϊν από τον/τθν μακθτι/τρια.
Εξίςουν ενδιαφζρουςα ςτοχοκεςία είναι οι ‘‘ςυναιςκθματικζσ ςτάςεισ’’, δθλαδι
θ διαμόρφωςθ ‘‘ςτάςεων’’ ζναντι προςϊπων, καταςτάςεων, προβλθμάτων. Ιτοι, οι
μακθτζσ να δείχνουν ευαιςκθςία ςτισ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ και ςτα κοινωνικά
προβλιματα, να αποδζχονται τισ πολιτιςτικζσ και φυλετικζσ διαφορζσ, να
αποδεχκοφν αξίεσ χριςιμεσ για τθν προςωπικι και κοινωνικι τουσ ηωι. Κυρίωσ να
ςυνειδθτοποιοφν ότι τα ιςτορικά γεγονότα είναι θ υλικι μορφι και θ απτι απόδειξθ
των κοινωνικϊν φαινομζνων, όπωσ θ εκμετάλλευςθ ανκρϊπου από άνκρωπο, ο
ρατςιςμόσ, οι ανταγωνιςμοί, οι εξοπλιςμοί, θ βία και θ εγκλθματικότθτα, θ μόλυνςθ
του περιβάλλοντοσ, οι γενοκτονίεσ, οι λιμοκτονίεσ κλπ., και ωσ τζτοια να βοθκοφν
ςτον προβλθματιςμό (Bloom & Krathwohl, 1986-91· Νεραντηισ, 2009).
Κζτουμε, βζβαια, και ‘‘ψυχοκινθτικοφσ ςτόχουσ’’, που αποςκοποφν ςτθ
ψυχοπνευματικι διζγερςθ των μακθτϊν/τριϊν και ςτθ παρϊκθςθ για ανάλθψθ
πρωτοβουλιϊν (Bloom & Krathwohl, 1986-91· Σεμινάριο, 1994· Σκουλάτοσ, 1991).

3. Συηιτθςθ – Συμπεράςματα
Τα παιδιά ηουν και διαπλάκονται ςε μια εποχι χριςθσ πολλαπλϊν νζων μζςων
πλθροφόρθςθσ, τα οποία διαςποφν τθν απομόνωςθ τόπων, κοινωνικϊν ομάδων,
λαϊν και εκνϊν. Οπότε, τα παιδιά κζλουν ανάλογα ςχολικά βιβλία Λςτορίασ και
ανάλογουσ τρόπουσ και μεκόδουσ διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ προκειμζνου να
αποκτιςουν ιςτορικι ςυνείδθςθ ότι: εκατομμφρια ανκρϊπινα όντα ηουν ι,
απλοφςτερα, επιβιϊνουν ςτο περικϊριο τθσ ιςτορίασ, μζςα ςτο πλαίςιο πανάρχαιων
πολιτιςμϊν, ςτθν Ευρϊπθ, ςτθν Αςία, ςτθν Αφρικι, ςτθν Kεντρικι και Νότια Αμερικι.
Θ κυριότερθ όψθ αυτισ τθσ ανκρωπολογικισ κρίςθσ είναι θ κραφςθ και θ απϊλεια
τθσ ιςτορικισ κοινωνικισ μνιμθσ, τθσ μνιμθσ των παραδόςεων και των γνϊςεων που
ςφράγιηαν, από αιϊνεσ ι χιλιετθρίδεσ τον τρόπο δράςθσ τθσ κοινωνίασ, απϊλεια θ
οποία πραγματοποιικθκε κάτω από τθν πίεςθ τθσ βίαιθσ εκβιομθχανοποίθςθσ και
γραφειοκρατικοποίθςθσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, με τθν άψυχθ αςτικοποίθςθ και τον
εγκλειςμό εκατομμυρίων ανκρϊπων ςε τςιμεντζνια γκζτο, που προκαλοφν ςτισ μζρεσ
μασ οξφτατεσ μορφζσ κοινωνικισ διάλυςθσ τόςο ςτθν περιφζρεια όςο και ςτα ίδια τα
κζντρα των ςφγχρονων μεγαλουπόλεων, μζςα ςτθν οποία -κοινωνικι διάλυςθ- θ
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νεολαία ζχει απωλζςει κάκε ίχνοσ κοινωνικισ ταυτότθτασ, ζχει ςτερθκεί από κάκε
είδουσ κίνθτρο, από κάκε πρότυπο το οποίο κα μποροφςε να τθν προςανατολίςει, από
κάκε ελπίδα μελλοντικισ βελτίωςθσ των όρων διαβίωςισ τθσ. Τϊρα αποκτά
μεγαλφτερθ και ςυνάμα μετριοπακζςτερθ ςθμαςία το απόφκεγμα historia vitae
magistra *θ ιςτορία παιδαγωγόσ τθσ ηωισ+.
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Περίλθψθ
Θ εργαςία αυτι γράφτθκε ςτθριγμζνθ ςτθν μελζτθ βιβλιογραφίασ ςυναφοφσ
κεματικοφ αντικειμζνου αλλά και με βάςθ τθ βιωματικι προςζγγιςθ ωσ αποτζλεςμα –
προϊόν, πια εμπειριϊν. Σκοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι να υποςτθρίξει ζνα από τα
προγράμματα του Κζντρου Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Φιλιατϊν–Κεςπρωτίασ, το
«Ραραδοςιακοί Οικιςμοί, Ρετρογζφυρα, Νερόμυλοι…». Το πρόγραμμα ςχεδιάςτθκε
για μακθτζσ πρωτοβάκμιασ (μονοιμερο) αλλά και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
(πολυιμερο) που απαρτίηουν ομάδεσ που ςυμμετζχουν ςε ςχολικά περιβαλλοντικά
προγράμματα με ςυνάφεια ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον και ςυγκεκριμζνα ςτισ
καταςκευζσ παραδοςιακοφ χαρακτιρα και ανάλογθσ ιςτορικισ περιόδου. Επιδίωξθ
μασ είναι θ προςζγγιςθ των παραδοςιακϊν πρακτικϊν διαχείριςθσ του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ ςτουσ χϊρουσ μελζτθσ και προβολι τουσ ςτθ ςθμερινι εποχι, με ςτόχο
τθν ολοκλθρωμζνθ και αξιοβίωτθ ανάπτυξθ.
Λζξεισ-κλειδιά: παράδοςθ,
Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ.

ανκρωπογενζσ

περιβάλλον,

Κ.Ρ.Ε

Φιλιατϊν,

1. Ειςαγωγι
Τα περιβάλλον και ταυτόχρονα κάκε ανκρϊπινθ κεωρθτικι ι βιωματικι
προςζγγιςθ του, που ςχετίηεται με αυτό, αντιμετωπίςτθκε για πολλά χρόνια ωσ ζνα
κζμα που αφοροφςε μόνο μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα ανκρϊπων, τουσ οποίουσ μάλιςτα
ο πολφσ κόςμοσ ςυνικιηε (και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςυνθκίηει ακόμα) να αποκαλεί
οικολόγουσ ι φυςιολάτρεσ ι ακόμα αλλοπαρμζνουσ… Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ όμωσ,
όλο και περιςςότερο γίνεται αποδεκτό ότι το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά
προβλιματα, πουν ζχουν προκφψει ωσ ςυνζπεια – προϊόν από ανκρϊπινεσ
λανκαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ, είναι μια υπόκεςθ που μασ αφορά όλουσ. Θ ρφπανςθ
ατμοςφαιρικοφ αζρα, θ ρφπανςθ των υδάτων και θ αλόγιςτθ εκμετάλλευςθ των
φυςικϊν πόρων ζχουν ιδθ οδθγιςει ςε ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτα ςτατιςτικά δεδομζνα
ςε πλανθτικι κλίμακα (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2002). Ραράλλθλα, θ κατάςταςθ
επιδεινϊνεται με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ, τθν άνοδο τθσ μζςθσ ςτάκμθσ των
καλάςςιων υδάτων, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τθν εξαφάνιςθ ειδϊν χλωρίδασ και
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πανίδασ που περιορίηουν αιςκθτά πλζον το χϊρο δράςθσ και ανάπτυξθσ (ηωισ) του
ανκρϊπινου είδουσ. Θ UNESCO ζχει μάλιςτα αποδεχτεί ότι θ Ρεριβαλλοντικι
Εκπαίδευςθ των πολιτϊν αποτελεί λειτουργία με ςθμαντικι κοινωνικι διάςταςθ,
κακϊσ τα ςφγχρονα κοινωνικά και πολιτικά προβλιματα ςχετίηονται άμεςα και
φανερά με τισ αλλαγζσ ςτο φυςικό περιβάλλον (UNESCO, 1999).
Στθ χϊρα μασ, με το Νόμο 1982/90 άρκρο 11 παρ. 13, θ Ρεριβαλλοντικι
Εκπαίδευςθ αποτελεί τμιμα των προγραμμάτων των ςχολείων τθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ. Ζνα χρόνο επεκτείνεται και ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Σκοπόσ τθσ
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ είναι να ςυνειδθτοποιιςουν οι μακιτριεσ/τεσ τθ ςχζςθ
του ανκρϊπου με το φυςικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ευαιςκθτοποιθκοφν για
τα προβλιματα που ςυνδζονται με αυτό και να δραςτθριοποιθκοφν με ειδικά
προγράμματα, ϊςτε να ςυμβάλουν ςτθ γενικότερθ προςπάκεια αντιμετϊπιςι τουσ.
Στον ίδιο νόμο, προβλζπεται θ ίδρυςθ των Κζντρων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ.
Απαραίτθτθ θ αναφορά ςτο χρονικό πλαίςιο ζναρξθσ λειτουργίασ των Κζντρων, το
πρϊτο 1984 και ςτα τελευταία και το δικό μασ Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
Φιλιατϊν – Κεςπρωτίασ το ζτοσ 2009.
Οι οριςμοί που ζχουν δοκεί για τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ είναι πολλοί. Ο
πλζον αποδεκτόσ και ταυτόχρονα διαδεδομζνοσ οριςμόσ κεωρείται αυτόσ που δόκθκε
από τθν UNESCO το 1977, ςτθν Τυφλίδα τθσ Γεωργίασ (πρϊθν Σοβιετικισ Ζνωςθσ).
Αυτόσ είναι ο εξισ: «θ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ προωκεί τθν ανάπτυξθ ςοφοφσ
αντίλθψθσ και ενδιαφζροντοσ για τθν οικονομικι, κοινωνικι, πολιτικι και οικολογικι
αλλθλεξάρτθςθ ςε αςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ. Ραρζχει ςε κάκε άτομο
δυνατότθτα απόκτθςθσ γνϊςεων, αξιϊν, ςτάςεων, αφοςίωςθσ και δεξιοτιτων που
χρειάηονται για να προςτατεφςει και να καλυτερεφςει το περιβάλλον. Συμβάλει ςτθ
δθμιουργία νζων προτφπων ςυμπεριφοράσ, ατόμων, ομάδων, κοινωνιϊν προσ το
περιβάλλον» (Ελλθνικι Εταιρία Ρολιτιςμοφ, 2008). Το 1992 ςτο ίο τθσ Βραηιλίασ,
πραγματοποιικθκε διεκνζσ ςυνζδριο τθσ UNESCO για το περιβάλλον και τθν ανάπτυξθ
όπου προςτζκθκε ο όροσ «Εκπαίδευςθ για τθν αειφορία» ι «Εκπαίδευςθ για τθν
Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ». Θ ζννοια τθσ εκπαίδευςθσ για τθ βιωςιμότθτα ορίηεται ωσ εξισ:
«Θ Εκπαίδευςθ για τθν Αειφορία είναι μια δια βίου μακθςιακι διαδικαςία που οδθγεί
ςτθ δθμιουργία πλθροφορθμζνων και ενεργϊν πολιτϊν, οι οποίοι διακζτουν τισ
δεξιότθτεσ τθσ δθμιουργικισ επίλυςθσ προβλθμάτων, διακζτουν επιςτθμονικι και
κοινωνικι παιδεία και αφοςίωςθ προκειμζνου να εμπλακοφν ςε υπεφκυνεσ ατομικζσ
και ςυλλογικζσ δράςεισ. Αυτζσ οι δράςεισ κα βοθκιςουν ςτθν εξαςφάλιςθ ενόσ
περιβαλλοντικά υγιοφσ και οικονομικά ευθμεροφντοσ μζλλοντοσ». (Κ.Ρ.Ε Φιλιατϊν,
2009). Στισ θμζρεσ μασ βρίςκονται ςε παγκόςμιο επίπεδο ςυηθτιςεισ για τον οριςμό
τθσ αειφορίασ και τθσ διαφοροποίθςθσ με τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και
φαίνεται να υπεριςχφει θ ζννοια τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία. Αυτό γίνεται
εφκολα αντιλθπτό, αν λάβουμε υπόψθ μασ πωσ ςε κάκε ζτοσ τθσ δεκαετίασ 2006 –
2014 ζχει οριςτεί κεματικόσ χαρακτθριςμόσ με περιεχόμενο που εντάςςεται ςτο
πλαίςιο του όρου τθσ αειφορίασ. Για παράδειγμα ζχουν δοκεί κεματικοί άξονεσ όπωσ
«Εκπαίδευςθ και ανκρϊπινα δικαιϊματα», 2010 – 2011, «Υγεία και παραγωγικζσ
διαδικαςίεσ», 2011 – 2012, και «Ανκρωπογενζσ περιβάλλον και αειφόροσ διαχείριςθ»,
2012 – 2013 (Κ.Ρ.Ε Φιλιατϊν 2009, ςελ. 11). Στο χϊρο τθσ Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ με τον όρο βιωματικι μάκθςθ αναφερόμαςτε ςτθν οργάνωςθ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ μζςω τθσ εμπειρίασ, δθλαδι θ ενεργι ςυμμετοχι των
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μακθτϊν ςε δραςτθριότθτεσ όπωσ ζρευνα πεδίου, παρατιρθςθ, καταγραφι,
ςυνεντεφξεισ, καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ κ.ά. Θ κεωρία τθσ βιωματικισ μάκθςθσ δίνει
ζμφαςθ ςτθν εμπειρία ςτο πεδίο δράςθσ, ςτθν ομαδικότθτα και ςτουσ δεςμοφσ τθσ
ςχολικισ τάξθσ, βάηοντασ ςωςτζσ βάςεισ μάκθςθσ και κοινωνικϊν ςχζςεων. (Κ.Ρ.Ε
Φιλιατϊν, 2009, ςελ. 14).

2. Κυρίωσ κζμα
2. 1. Επιλογι κζματοσ
Θ Κεςπρωτία περιλαμβάνει το Ν.Δ τμιμα τθσ παραλιακισ περιοχισ τθσ
Θπείρου. Ζλαβε το όνομα τθσ από τον μυκικό θγεμόνα Κεςπρωτό κατά τον Μελζτιο.
Σε περίοδο ακμισ τθσ, κατά τθν αρχαιότθτα υπιρχαν ςτθν Κεςπρωτία πολλζσ και
αξιόλογεσ πόλεισ όπωσ: Θ Ελαία, θ Φανοτι, το Δυμόκαςτρο, τα Γίτανα και άλλεσ. Ο
Στράβων χαρακτθρίηει τθν παράλια ηϊνθ μεταξφ των Κεραφνιων (Ακροκεραφνια)
ορζων και του Αμβρακικοφ κόλπου «ευδαίμονα» (Οικονόμου 1979). Ο κακθγθτισ
αρχαιολογίασ του πανεπιςτθμίου Λωαννίνων Σ. Δάκαρθσ, ςε υπολογιςμό–μελζτθ τθσ
πλθκυςμιακισ κατάςταςθσ τθσ Κεςπρωτίασ τον 3ο αιϊνα π.Χ, αναφζρει ότι
ανζρχονταν ςτισ 79.000 περίπου κατοίκουσ (Δάκαρθσ, 1971). Τα Κεςπρωτικά φφλα
κατά τθν τρίτθ αντιπαράκεςθ μεταξφ Μακεδόνων και ωμαίων τάχκθκαν ςτο πλευρό
του Φιλίππου του Ε’ αυτό είχε ωσ ςυνζπεια τθν εκδίκθςθ τθσ νικιτριασ ϊμθσ το 167
π.Χ. (Οικονόμου, 1979, ςελ. 36). Αυτό και θ τυραννία του Χάροπα εϊσ το 160 π.Χ
(Οικονόμου, ό.π.) ίςωσ να ιταν οι αιτίεσ που αιϊνεσ μετά εμφανίςτθκαν και πάλι
ιςτορικά οι Κεςπρωτοί. Οι παραγωγικζσ και κοινωνικζσ ςχζςεισ, θ ιςτορικι διαδρομι
κακϊσ και πολιτιςμόσ μιασ κοινωνίασ αποτυπϊνονται ςτα κτίςματα και τθν οργάνωςθ
του χϊρου. Θ μεγάλθ διαφορά ακόμα ανάμεςα ςε αρχαία πολιτιςτικά ςτοιχεία και
νεότερα είναι απλά θ κάλυψθ τουσ από περιβάλλοντα υλικά, όπωσ χϊμα, που
ςυνεπάγεται αναςκαφι, ενϊ ςτα νεότερα, που ακόμα είναι ορατά, προβολι και
ανάδειξθ όςο υπάρχουν. Κφρια επιδίωξθ είναι μζςα από αυτι τθν εργαςία να
καταγράφουν τα αρχιτεκτονικά και δομικά ςτοιχεία παραδοςιακοφ χαρακτιρα που με
κατάλλθλθ ιςτορικι και κοινωνικοπολιτικι ερμθνεία κα αναδείξουν τισ ςχζςεισ
αλλθλεξάρτθςθσ, πολιτικισ και τζχνθσ κατά τθν περίοδο του 17 ου ζωσ και 20ου αιϊνα.
Θ εργαςία αυτι αςχολείται με καταςκευζσ που δθμιουργικθκαν ςτον Κεςπρωτικό
χϊρο και αποτελοφν πεδία δράςεων από τισ ςχολικζσ ομάδεσ, ςτο Ρεριβαλλοντικό
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Ραραδοςιακοί οικιςμοί, Ρετρογζφυρα, Νερόμυλοι…» Σε
μορφι ζρευνασ επιχειρείται βιωματικι προςζγγιςθ ςε αξιόλογα και μθ κτίςματα
κοςμικισ λειτουργίασ, όπωσ οικίεσ, γεφφρια, κρινεσ κ.ά. αλλά και κτίςματα πίςτεωσ,
όπωσ μονζσ, εκκλθςίεσ, τηαμιά, προκειμζνου να φτιαχτεί ζτςι το ψθφιδωτό πιςτισ
εικόνασ, αποτφπωςθσ του παρελκόντοσ. Είναι γενικά αποδεκτό ότι πολλοί
διακεκριμζνοι Ζλλθνεσ και ξζνοι επιςτιμονεσ ζχουν μελετιςει τθ λαϊκι αρχιτεκτονικι
τθσ χϊρασ μασ. Πμωσ ο ςυγκεκριμζνοσ κεματικόσ άξονασ ζχει ζνα ανεξάντλθτο πεδίο
επιςτθμονικισ ζρευνασ, γιατί υπάρχουν πολλά και με ζντονεσ διαφορζσ ςτοιχεία τθσ
ανάλογα με τθν περιοχι και τθν χρονικι περίοδο, όπου υπάγονται. Θ προβιομθχανικι
κοινωνία είναι μια αγροτικι κυρίωσ κοινωνία δεν αναηθτά πρωτοτυπίεσ και ςτζκεται
κυρίωσ ςτα προθγοφμενα, ςτα παραδοτζα, ςτθν παράδοςθ. Γι’ αυτό, θ λαϊκι
αρχιτεκτονικι αποκαλείται – ονομάηεται και παραδοςιακι. Επομζνωσ, ο πρϊτοσ
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λόγοσ για τθν επιλογι αυτοφ του ςυγκεκριμζνου κζματοσ είναι γιατί μζςω τθσ
παρατιρθςθσ, επαφισ και μελζτθσ ο μακθτισ κα κατανοιςει τισ ενζργειεσ, εργαςίεσ
του προβιομθχανικοφ ανκρϊπου να διαμορφϊςει κετικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ και
διαβίωςθσ χωρίσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον.
2.2 Στόχοι
Ο διμοσ Φιλιατϊν, είναι ο μεγαλφτεροσ ςε ζκταςθ διμοσ τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ Κεςπρωτίασ. Ρεριβάλλεται από ορεινοφσ όγκουσ, όπωσ τα όρθ των
Φιλιατϊν, το Φαρμακοβοφνι και θ Μουργκάνα και καταλαμβάνει το ςφνολο ςχεδόν
τθσ επιφάνειασ μεταξφ δθλαδι του ποταμοφ Καλαμά (αρχαία ονομαςία Κφαμισ ) και
των Ελλθνοαλβανικϊν ςυνόρων (Μουργκάνασ όρθ). Ο ποταμόσ Καλαμάσ και ο
παραπόταμοσ του, ο Καλκακιϊτικοσ, δθμιουργοφν μικρζσ κοιλάδεσ και φυςικά ςτενά
περάςματα–φαράγγια. Οι υδάτινοι αυτοί δρόμοι ςε ςυνδυαςμό με το ζντονο
γεωμορφολογικό ανάγλυφο και τθν πολλι μεγάλθ βιοποικιλότθτα ςυντζλεςαν ςτθν
πρϊιμθ κατοίκιςθ του κακϊσ παρείχαν αυτάρκεια και αςφάλεια ςτουσ κατοίκουσ. Τα
κετικά αυτά ςτοιχεία ιταν κατάλλθλα και για ιςτορικζσ διαδρομζσ-περάςματα άλλων
φυλϊν που άφθςαν το αποτφπωμα τουσ ςτο δομθμζνο περιβάλλον. Τα τοπικά υλικά,
οι ιδιαίτερεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, θ μορφολογία του εδάφουσ, θ οικονομικι
ευρωςτία των κατοίκων, οι ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ και οι ξενόφερτεσ επιρροζσ ιταν οι
κφριοι παράγοντεσ που οι κφριοι παράγοντεσ που ζδωςαν ςε κάκε περιοχι τθ
μορφολογία και τθν τυπολογία των κτιςμάτων (Τςοφβαλθ, 2001). Στόχοσ του
προγράμματοσ, που προαναφζρκθκε, με τθν προςζγγιςθ του ανκρωπογενοφσ
περιβάλλοντοσ με πεδία δράςεων λαϊκά – παραδοςιακά κτίςματα να αναδειχτεί θ
ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ ανκρϊπου και φφςθσ, ανκρωπογενοφσ και φυςικοφ
περιβάλλοντοσ. Ρρζπει να κατανοιςουν μζςα από τισ δικζσ τουσ αιςκιςεισ οι
μακθτζσ τθ ςυμβολι των προβιομθχανικϊν καταςκευϊν ςτθν παραγωγικι οικονομικι απόδοςθ και τισ κοινωνικζσ παρεμβολζσ – προεκτάςεισ. Ρρζπει να
νιϊςουν τθ κίνθςθ τθσ φτερωτισ για να αντιλθφκοφν τθ ηωντανι ιςτορία του τόπου
μασ και να αποκθκευτοφν όςα παρατθροφν ςτθ μνιμθ τουσ ςαν μνθμεία πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ και όχι ωσ απολικωμζνα ςτοιχεία. Το ηθτοφμενο ςιμερα είναι θ
διατιρθςθ των παραδοςιακϊν οικιςμϊν, και μάλιςτα όχι ωσ κτιςμάτων μόνο, αλλά ωσ
ςυνόλων, ωσ ενοτιτων οικιςτικϊν μαηί με το φυςικό περιβάλλον μζςα ςτο οποίο
εντάςςονται, ζτςι που χωρίσ να χάςουν τθν αυκεντικότθτα τουσ να ανοίγουν μια
πόρτα ςτο μζλλον για ανάπτυξθ (Τςοφβαλθ, 2001, ς. 43).
Επιδίωξι τθσ
Ρεριβαλλοντικισ ομάδασ του Κ.Ρ.Ε Φιλιατϊν–Κεςπρωτίασ ιταν να γνωρίςουν οι
μακθτζσ πρϊτα τον τόπο (πεδίο δράςθσ, παραδοςιακοί οικιςμοί), το φυςικό και
ανκρωπογενζσ περιβάλλον και τθν απόλυτθ αρμονία που αυτά δθμιουργοφν, να
παρατθριςουν χϊρουσ, οι οποίοι ςτζκονται ακόμα ωσ αυκεντικά δείγματα
παραδοςιακϊν οικιςμϊν ι κτίςματα, καταςκευζσ με ανζπαφα τα παραδοςιακά
ςτοιχεία και χωρίσ ςφγχρονεσ παρεμβάςεισ – αλλοιϊςεισ. Να κατανοιςουν τον λαϊκό,
παραδοςιακό πολιτιςμό και τθν αποφυγι που επιτυγχάνεται ςε αρνθτικό
περιβαλλοντικό ςτίγμα. Να κατανοιςουν τθ λιτότθτα και το μζτρο ςε οποιαςδιποτε
ενζργεια – εργαςία για τθν κάλυψθ των πραγματικϊν αναγκϊν και ενάντια ςε κάκε
μορφι πλεοναςμοφ. Να κατανοιςουν τθ χρθςιμότθτα ντόπιων υλικϊν καταςκευισ
και το μεγάλο εφροσ αντικειμζνων – καταςκευϊν πχ. το ξφλο ςε: ςκελετό ςκεπισ,
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ξυλόδεςμουσ, πόρτεσ, παράκυρα, πατϊματα, κορνίηεσ, τζμπλα, κουταλάκια,
βαρζλια…
Τζλοσ να κατανοιςουν τθν αξία τθσ λαϊκισ αρχιτεκτονικισ, να
ςυνειδθτοποιιςουν τθν ανάγκθ διαφφλαξθσ τθσ και ωσ απόφκεγμα να επεξεργαςτοφν
και να κατακζςουν εμπεριςτατωμζνεσ προτάςεισ για τθν ανάδειξθ τθσ και τθν
πρόταςθ τουσ παράλλθλα για λφςεισ ςε κζματα εργαςίασ και αειφόρου ανάπτυξθσ.
Σφμφωνα δε με τισ κ.κ. Ρ. Βαςαλά και Ε. Φλογαϊτθ, περαιτζρω ςτόχοι πρζπει να είναι:
Θ ζγερςθ του ενδιαφζροντοσ και διαμόρφωςθ κετικϊν ςτάςεων για τθν παραδοςιακι
αρχιτεκτονικι θ διαμόρφωςθ κετικϊν ςτάςεων για ςτοιχεία πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
και ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ διατιρθςθσ και διαχείριςθσ τθσ ςφμφωνα με τισ
αρχζσ τθσ αειφορίασ. (Ρανελλινιο Συμπόςιο, 2003).
2.3. Υλοποίθςθ
Θ υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ, Ραραδοςιακοί οικιςμοί,
Ρετρογζφυρα, Νερόμυλοι…, του Κζντρου Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Φιλιατϊν–
Κεςπρωτίασ αλλά και όλα τα προγράμματα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ςε όλα τα
Κ.Ρ.Ε ςτθν Ελλάδα κακϊσ επίςθσ και τα ςχολικά προγράμματα Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ ςε όλα τισ ςχολικζσ μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ πρζπει να ςτθρίηονται ςε τζςςερισ άξονεσ που είναι οι εξισ:






θ μακθτοκεντρικι επιλογι και προςζγγιςθ του εκπαιδευτικοφ κζματοσ
ο χωριςμόσ τθσ περιβαλλοντικισ ομάδασ ςε ανομοιογενι τμιματα. Σϋ ζναν
παραδοςιακό οικιςμό οι μακθτζσ μποροφν
να χωριςτοφν ςε δφο ι
περιςςότερεσ υποομάδεσ, ανάλογα με τον ςυνολικό αρικμό τθσ
περιβαλλοντικισ ομάδασ και αναλαμβάνουν διαφορετικζσ εργαςίεσ. Από τισ
βαςικζσ εργαςίεσ είναι θ καταγραφι (και φωτογράφιςθ) παραδοςιακϊν
ςτοιχείων και αντίςτοιχα θ άλλθ ομάδα ςτον απζναντι μαχαλά ξεκινϊντασ, να
αναηθτά και να καταγράφει ςφγχρονεσ αρνθτικζσ παρεμβάςεισ που αλλοιϊνουν
το παραδοςιακό φφοσ–χαρακτιρα του κτιρίου και χαλάνε τθν ομοιομορφία
ςτον οικιςμό και τθν αρμονία με τθ φφςθ, το περιβάλλον.
θ βιωματικι προςζγγιςθ–επαφι του κζματοσ
θ διακεματικι και πολφπλευρθ προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ. Το τζταρτο και ίςωσ
και το πιο περίπλοκο τμιμα των εργαςιϊν των παιδιϊν χρειάηεται ανάλογθ
ενκάρρυνςθ και παρότρυνςθ από τουσ ςυντονιςτζσ εκπαιδευτικοφσ για
προςεγγίςουν το κεντρικό κζμα από διαφορετικζσ κεματικζσ πτυχζσ.

Για παράδειγμα θ καταςκευι ςκεπισ-ςτζγθσ, πάνω ςε μια προςζγγιςθ από: 1)
φυςικισ και γεωμετρικισ ανάλυςθσ, αναλφοντασ δθλαδι με βάςθ πάνω ςε κανόνεσ
φυςικισ και γεωμετρίασ και τουσ υπολογιςμοφσ που ζκανε ο μάςτορασ πάνω ςτθν
εργαςία, λαμβάνοντασ ακόμα υπόψθ του, τθ κζςθ του ςϊματοσ του, τθ μεταφορά
των δομικϊν υλικϊν ακόμα δε και τθν αντοχι τουσ ςε ανάλογθ κζςθ. 2)
φυςιογνωςτικι, από ποια περιοχι κα φζρουν τα κατάλλθλα δομικά άξια υλικά. 3)
αιςκθτικι, πϊσ κα εμφανιςτεί ωραίο και αρμονικά ςυνδεδεμζνο με το γφρω
περιβάλλον το ςυγκεκριμζνο, ολοκλθρωμζνο και ωραίο πια κτίςμα, 4) φιλολογικά,
όπωσ αναλφςεισ ετυμολογικζσ τθσ ορολογίασ ςτο ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο, 5)
τοπογραφικά, ποφ και γιατί καταςκευάηεται ο φεγγίτθσ, ποφ οι υδρορροζσ κ.ά. 6)
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ιςτορικά, τα κτίςματα είναι μάρτυρεσ εχκρικϊν αντιπαρακζςεων και ςυνεπειϊν τουσ
αλλά και αναλόγωσ οικονομικϊν αποτελεςμάτων ακόμα και ζνδειξθ παρεμβάςεων
ςτθν φφςθ, άρα δθμιουργία πολιτιςμοφ. Κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του
ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ, θ περιβαλλοντικι ομάδα (ςυν τουσ ςυντονιςτζσ–
ςυνοδοφσ κακθγθτζσ) μποροφν να χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο διδαςκαλίασ project ι
ακόμα και τθ μζκοδο storyline (ιςτοριογραμμισ) για να πλθςιάςουν το κεντρικό κζμα
και ακόμα να παρουςιάςουν το αποτζλεςμα ειςροισ γνϊςθσ που αποκτικθκε από
τθν περιβαλλοντικι ομάδα ςε όλο το χρονικό και διακεματικό πλαίςιο τθσ εργαςίασ. Θ
τελικι παρουςίαςθ – αναςκόπθςθ, ςε πολυιμερα πάντα προγράμματα, περιλαμβάνει
ςτοιχεία από τισ ζρευνεσ των μακθτϊν ςε βιβλιογραφία, από προςκοπικζσ
ςυνεντεφξεισ με παλιοφσ μαςτόρουσ, απογόνουσ τουσ ι κατοίκουσ παραδοςιακϊν
οικιςμϊν που πρόλαβαν τα μπουλοφκια των μαςτόρων ι ακόμα από επιςτιμονζσ με
ςυναφι επαγγελματικι ειδικότθτα (αρχιτζκτονεσ, πολιτικοί μθχανικοί κ.ά). Ανάδειξθ
ακόμα των καταγραφϊν τουσ ςε ςυνδυαςμό με φωτογραφίεσ ι βίντεο και
χρθςιμοποίθςθ, απόδοςθ τθσ παραδοςιακισ ορολογίασ με τθν καλφτερθ πιςτότθτα
ςτθν τοπικι ντοπιολαλιά. Θ τελικι μορφι μαηί με τισ εργαςίεσ που ζχουν από το
ςχολείο μπορεί να αποδοκεί ςε εκτφπωςθ εγχειριδίου, ςε θλεκτρονικι μορφι CD,
καταςκευι ιςτοςελίδασ ι ακόμα και ςε κεατρικι μεταφορά με κζματα, ιδζεσ που
απορρζουν από τθν προςπάκεια αντιγραφισ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και εργαςίασ ςτθν
περίοδο τθν προβιομθχανικισ. Ακόμα ζνα ποίθμα, προϊόν ςυλλογικότθτασ και
προθγοφμενθσ βιωματικισ προςζγγιςθσ που κα απζδιδε με εικαςτικό τρόπο ακόμα
καλφτερα τα ςυναιςκιματα των παιδιϊν. Σε παιδιά μεγαλφτερθσ θλικίασ (Λυκείου)
μια ζκκεςθ ςε μορφι αναφοράσ, προσ τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ ι τον τοπικό τφπο,
αρνθτικϊν ι κετικϊν ςυμπεραςμάτων κα είναι μια κετικι πρϊτθ κίνθςθ για τθν
ςυμμετοχι τουσ ςτα κοινά ωσ ενεργοί πολίτεσ.

3. Τι μασ διδάςκουν οι παραδοςιακοί οικιςμοί-κτίςματα και ποια
μπορεί να είναι θ ςυμβολι τουσ ςε βιϊςιμθ ανάπτυξθ
Αν επιςκεφτεί κανείσ κάποιον παραδοςιακό οικιςμό από τουσ τόςουσ που
διακζτει ακόμα θ χϊρα μασ, μπορεί εφκολα να διαπιςτϊςει πωσ πζραν τθσ φυςικισ
ομορφιάσ του τοπίου υπάρχουν πλικοσ ςτοιχείων που υπακοφουν ςτισ αρχζσ τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ. Συγκεκριμζνα: Οικονομία υλικϊν. Τα υλικά που
χρθςιμοποιοφςαν οι φθμιςμζνοι Θπειρϊτεσ μαςτόροι είναι πρϊτεσ φλεσ που
προμθκεφονταν από τθ γφρω περιοχι: πζτρα, ξφλο, πθλό, αςβζςτθ κ.τ.λ. (ογκότθ –
Κυριοποφλου, 1999). Ζχουν κτιςτεί με ντόπια υλικά, υλικά ςτα οποία οι τεχνίτεσ είχαν
εφκολθ πρόςβαςθ και ιταν ςε αφκονία (πζτρα, ξφλο). Οικονομία εκφραςτικϊν
μζςων. Απλότθτα. Σεβαςμόσ ςτισ κλιματικζσ ςυνκικεσ - βιοκλιματικό ζνςτικτο. Τα
ςπίτια άλλοτε διακζτουν μικρά και άλλοτε κακόλου παράκυρα προσ το βορρά, ενϊ ςε
άλλεσ περιπτϊςεισ ζχουν μικρό φεγγίτθ για ρεφμα αζροσ το καλοκαίρι. Ρροςαρμογι
ςτο τοπίο. Οι μάςτορεσ ιξεραν πϊσ να τοποκετοφν, προςαρμόηουν το ςπίτι και τι
κάκε κτίςμα, ςτο γφρω τοπίο – περιβάλλον. Ζτςι, εκτόσ από το γεγονόσ ότι ζδειχναν
ςεβαςμό ςτο τόπο τουσ, ζδιναν παράλλθλα και λφςεισ ςε πρακτικά ηθτιματα. Για
παράδειγμα, το κατϊι ιταν ςε ςτζρεεσ βάςεισ εξαρχισ εςωτερικά ςτο υπζδαφοσ και
ζτςι αυτόματα ζχει το κτίςμα κεμζλιεσ βάςεισ και ιςχυρό πρϊτο ςτοιχείο
ςτατικότθτασ και ςυνάμα χαμθλι κερμοκραςία ςε αυτό το χϊρο, άρα κατάλλθλοσ ωσ
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αποκθκευτικόσ διαφόρων τροφίμων. Οι παραδοςιακοί οικιςμοί είναι βαςικά ςτοιχεία
τθσ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ, αποτελοφν εντυπωςιακά αξιοκζατα τθσ χϊρασ μασ
(π.χ Ριλιο, Μάνθ, Ηαγόρια κ.λπ.) και προςδίδουν κετικά ςτοιχεία ςτθ διαμόρφωςθ
τθσ φυςιογνωμίασ τθσ. Στουσ χϊρουσ αυτοφσ αποτυπϊνονται και εκφράηονται τρόποι
ηωισ, τεχνικζσ, αιςκθτικζσ προτιμιςεισ, κοινωνικζσ ςχζςεισ που διαμορφϊκθκαν ςτθν
πολυκφμαντθ ιςτορικι πορεία–εξζλιξθ. Ο πλοφτοσ και θ ποικιλομορφία τθσ ελλθνικισ
αρχιτεκτονικισ παραδοςιακισ κλθρονομίασ αναδεικνφονται ςε περιςςότερουσ από
650 διατθρθτζουσ – χαρακτθριςμζνουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ και ςε χιλιάδεσ
διατθρθτζα κτίρια, που κοςμοφν τθν ελλθνικι φπαικρο, ςτα παράλια ι ςε ορεινζσ
περιοχζσ κακϊσ και ςε αςτικά κζντρα. Ρρζπει όμωσ τϊρα που είναι ακόμα ορατά και
δεν ζχουν καλυφτεί από τθν αδιαφορία, τθν άγνοια και τον υπζρμετρο πλεοναςμό να
αποτελζςουν εκπαιδευτικό υλικό κατάλλθλο και ίςωσ απαραίτθτο για τθν ςωςτι
μακθςιακι – εκπαιδευτικι βάςθ και πορεία των μακθτϊν ςτθν χϊρασ μασ. Αρχζσ και
ςτοιχεία κοινωνιολογίασ, λαογραφίασ, ιςτορίασ, τεχνολογίασ, φυςικισ, γεωμετρίασ,
κρθςκείασ – κεολογίασ, κτθνιατρικισ Γεωπονικισ, καλλιτεχνικϊν μπορεί ο μακθτισ
μζςα από όντωσ βιωματικι προςζγγιςθ δφο – τριϊν θμερϊν να αποκρυπτογραφιςει
και να αποτυπϊςει. Ζτςι κα καταλάβει και κα προςανατολιςτεί καλφτερα χωρικά,
ιςτορικά αλλά και ςυναιςκθματικά…
Με τθν εργαςία αυτι επιχειρείται θ παρουςίαςθ του μνθμειακοφ αποκζματοσ
λαϊκισ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ ενόσ γεωγραφικοφ τμιματοσ, περιοριςμζνου πια
λόγου ιςτορικϊν και δθμογραφικϊν αποτελεςμάτων – ςυνεπειϊν, τθσ Κεςπρωτίασ.
Αρχικά κα προςπακιςουμε μια ιςτορικι αναδρομι, προκειμζνου να αναδειχκοφν
οικονομικζσ, κοινωνικζσ και γεωγραφικζσ επιδράςεισ ςτθν διαμόρφωςθ των
πολιτιςτικϊν ζργων –κτιςμάτων – προϊόντων. Ο πολιτιςμόσ αποτυπϊνεται ςτα
κτίςματα και τθν οργάνωςθ του χϊρου. Οι καταςκευζσ αυτζσ ζχουν πολλά κοινά
ςτοιχεία με αντίςτοιχεσ που ζγιναν ςε όλο το χϊρο τθσ χερςονιςου του Αίμου
εξαιτίασ του Οκωμανικοφ κράτουσ και εςωτερικϊν κυρίωσ αλλθλεπιδράςεων.
Επιχειρείται μια ζρευνα ςε αξιόλογα κτίςματα κοςμικισ λειτουργίασ όπωσ οικίεσ,
γεφφρια και κρινεσ αλλά και εκκλθςιαςτικά–κρθςκευτικά κτίςματα, ςυγκεκριμζνα
μονζσ, ναοφσ, ακόμα τηαμιά και μεντρεςζδεσ, που αποτελοφν ζτςι ςυνολικά τα
ςτοιχεία μιασ εικόνασ του παρελκόντοσ.

Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ
Δάκαρθ. Σ. (1971). Κεςπρωτία, Ακινα
Κ.Ρ.Ε Κόνιτςασ (ςυλλογικό, Τςοφβαλθ Κ.). (2001). Φφςθ και ζργα ανκρϊπων. Κόνιτςα.
Κ.Ρ.Ε Φιλιατϊν, (2009).Το Καλντερίμι τθσ Σιωπισ & Θ Ρόρτα τθσ Ελπίδασ.
Θγουμενίτςα.
Οικονόμου. Φ. (1979). Θ Κεςπρωτία από των αρχαιοτάτων χρόνων μζχρι των θμερϊν
θμϊν. Ακιναι.
Ρανελλινιο Συμπόςιο. (2003), Σχεδιαςμόσ και παραγωγι παιδαγωγικοφ υλικοφ για
τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. Ακινα: Λιβάνθ.
ογκότθ – Κυριοποφλου. Δ. (1999). Ελλθνικι Ραραδοςιακι Αρχιτεκτονικι. Ακινα:
Μζλιςςα.

-162-

1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ

Φιλαναγνωςτικζσ δράςεισ και …αποδράςεισ: ζνα πρόγραμμα
Φιλαναγνωςίασ για τθν καλλιζργεια αναγνωςτικϊν ζξεων και
τθ δθμιουργία ενεργϊν αναγνωςτϊν
Ντοφλια Ακθνά
χολικι φμβουλοσ 1θσ Περιφζρειασ Ν. Χανίων

Περίλθψθ
Θ Φιλαναγνωςία αποτελεί πρόςφορο πεδίο εφρεςθσ καινοτόμων τρόπων και μεκόδων
που κα ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία του κριτικοφ, ενεργοφ, δθμιουργικοφ και
ςυνειδθτοποιθμζνου αναγνϊςτθ, όπωσ αυτόσ κα προκφψει μζςα από βακφτερεσ
μεταςχθματιςτικζσ διαδικαςίεσ και κα ςτοχεφουν ςτθ δθμιουργία νζων ςτάςεων και
ςτθν καλλιζργεια αναγνωςτικϊν ζξεων. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με παιγνιϊδεισ
δραςτθριότθτεσ, βιωματικζσ ανακαλυπτικζσ μεκόδουσ, τθν εμπλοκι κι άλλων τεχνϊν
που κα εκτοξεφςουν τθ φανταςία και τθ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν και κα
καλλιεργιςουν κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, ςτάςεισ και αξίεσ, μα προπάντων τθ
ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, που αποτελεί τθ βάςθ για τθν κατανόθςθ του εαυτοφ
μασ και του κόςμου γφρω μασ.
Στθν παροφςα ανακοίνωςθ παρουςιάηονται τα πρϊτα αποτελζςματα από τθν
εφαρμογι ενόσ ετιςιου Ρρογράμματοσ Φιλαναγνωςίασ που υλοποιικθκε ςτα Χανιά
με βιωματικζσ δράςεισ, παιγνιϊδεισ διαδικαςίεσ, εκπλιξεισ και πολυτροπικά μζςα,
όπου οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί κατάφεραν να εμφυςιςουν ςτα παιδιά τθν
αγάπθ για το διάβαςμα και να δθμιουργιςουν κοινότθτεσ ενεργϊν, δθμιουργικϊν και
κριτικϊν αναγνωςτϊν.
Λζξεισ-κλειδιά: φιλαναγνωςία, εμψυχωτικζσ δράςεισ, ενςυναίςκθςθ, κοινότθτα
αναγνωςτϊν, καλλιζργεια αναγνωςτικϊν ζξεων

1. Ειςαγωγι
Θ Φιλαναγνωςία ωσ όροσ αποτελεί μια ιδιαίτερθ και εφςτοχθ γλωςςικι επιλογι
που προςδιορίηει ζνα ευρφ πεδίο ςθμαςιϊν, δράςεων και αξιϊν που ςυνδζονται με
τισ πολυεπίπεδεσ ςχζςεισ παιδιοφ και βιβλίου. Ρολλζσ κεωρίεσ ζχουν διατυπωκεί
ανάλογα με το επιςτθμονικό πεδίο και τθν οπτικι που το προςεγγίηει κανείσ.
Απϊτεροσ όμωσ ςκοπόσ τθσ Φιλαναγνωςίασ είναι θ μετάδοςθ και καλλιζργεια τθσ
αγάπθσ ςτο παιδί για το βιβλίο, για τθν ανάγνωςθ και θ μφθςθ του ςτον μαγικό κόςμο
τθσ λογοτεχνίασ, τθσ εμπειρίασ και τθσ απόλαυςθσ. Θ Φιλαναγνωςία επομζνωσ
ςκοπεφει ςτθν καλλιζργεια τθσ αγάπθσ για το διάβαςμα και ςτθν αναγνωςτικι
απόκριςθ, ςτθν καλλιζργεια τθσ ιδιαίτερθσ αυτισ αλλθλεπιδραςτικισ ςχζςθσ παιδιοφβιβλίου, κατά τθν οποία μπορεί το κείμενο να είναι θ αφορμι, ςε κάκε περίπτωςθ
όμωσ, ζνασ βαςικόσ νοθματοδότθσ του είναι ο αναγνϊςτθσ ι καλφτερα ο αναγνϊςτθσςυνδθμιουργόσ, με τθν ζννοια ότι το οποιοδιποτε βιβλίο, ο κάκε αναγνϊςτθσ το
προςλαμβάνει εν πολλοίσ διαφορετικά, αφοφ ζχει διαφορετικζσ εμπειρίεσ, αλλά και
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το πραγματϊνει πολλαπλϊσ, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του (Jauss, 1982). Με άλλα
λόγια θ Φιλαναγνωςία ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία κριτικϊν ενεργϊν, μόνιμων,
δθμιουργικϊν και ςυνειδθτοποιθμζνων παιδιϊν- αναγνωςτϊν.

2. Θ ςθμαςία τθσ ανάγνωςθσ και θ καλλιζργεια τθσ Φιλαναγνωςίασ
Είναι γνωςτόν ότι θ ανάγνωςθ αποτελεί μια ςφνκετθ και πολφπλοκθ νοθτικι
διεργαςία, κατά τθν οποία ζνα άτομο με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά
αποκωδικοποιεί ςυγκεκριμζνα μθνφματα μζςω ςυμβόλων μιασ γραπτισ και
εικονιςτικισ γλϊςςασ (Καρακίτςιοσ, 2011, ς. 25). Ραράλλθλα όμωσ αποτελεί και μια
ςφνκετθ νοθτικι διαδικαςία, που ςυνδζεται με τθν απόλαυςθ, τθν ψυχαγωγία και τθν
προςωπικι επιλογι διαχείριςθσ του ατομικοφ χρόνου. Συνδζεται ακόμθ με τθν
αίςκθςθ τθσ διαςκζδαςθσ, τθσ φυγισ, του ταξιδιοφ και με τθ γενικότερθ προςωπικι
άνεςθ. Από τθν άποψθ αυτι, θ ανάγνωςθ είναι μια ςπουδαία πράξθ, προςωπικι,
μοναδικι, που δεν επιδζχεται γενικεφςεισ και δεν ανταλλάςςεται (Τριβιηάσ, 2000).
Ραρατθρϊντασ καλφτερα τουσ δφο αυτοφσ οριςμοφσ διαπιςτϊνεται ότι ο μεν πρϊτοσ
δίνει ζμφαςθ ςτουσ γνωςτικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ ανάγνωςθσ, ενϊ ο δεφτεροσ ςτθ
διαδικαςία και τθ ςυναιςκθματικι τθσ πλευρά (Μαλαφάντθσ, 2005, ς. 25). Αν τουσ
δοφμε ςυνολικότερα, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι ο ζνασ δρα ςυμπλθρωματικά του
άλλου.
Ο ουςϊ μιλϊντασ για τθν ανάγνωςθ ζλεγε: ‘’Θ ανάγνωςθ είναι θ μάςτιγα τθσ
παιδικισ θλικίασ και ςχεδόν θ μοναδικι εναςχόλθςθ που ξζρουμε να δϊςουμε ςε ζνα
παιδί…*…. +. Το παιδί δεν ενδιαφζρεται να τελειοποιιςει το όργανο των
βαςανιςτθρίων του. Αν όμωσ κατορκϊςετε να χρθςιμοποιιςει αυτό το όργανο για τθν
απόλαυςι του, γριγορα κα ςτρωκεί να το μάκει.’’ … ‘’Το ότι δίνουμε μεγάλθ ζμφαςθ
ςτο να μάκουμε ζνα παιδί να διαβάηει, φαίνεται από το γεγονόσ ότι επινοοφμε τα
καλφτερα ςυςτιματα: γραφεία, χάρτεσ,…κ.τ.λ. Τι κρίμα όμωσ: ζνα μζςο πιο ςίγουρο
από όλα που το ξεχνάμε πάντα είναι θ επικυμία τθσ μάκθςθσ. Εμπνεφςτε τθν
επικυμία και κάκε μζκοδοσ κα αποδειχκεί κατάλλθλθ’’ (Ρενάκ, 2000, ς. 49). Στθν
προτροπι αυτι του ουςϊ, ζρχονται να προςτεκοφν τα λόγια του Ρενάκ, που
εμπερικλείουν τθν πεμπτουςία τθσ δθμιουργίασ του ςυνειδθτοφ αναγνϊςτθ: ‘’Το
ριμα διαβάηω δεν παίρνει προςτακτικι’ ’(Ρενάκ, 2000, ς. 13). Τθν αποςτροφι του
αυτι τθ ςυμμερίηεται με μερικά άλλα ριματα, όπωσ το ριμα αγαπϊ και το ριμα
ονειρεφομαι. Με αυτά τα λόγια ο Ντανιζλ Ρενάκ ςτο βιβλίο του Σαν Μυκιςτόρθμα
φωτίηει τον τρόπο για τθν ορκι προετοιμαςία τθσ αναγνωςτικισ απόκριςθσ. Θ
ανάγνωςθ εξάλλου είναι μια πράξθ ςφνκετθ (Καρακίτςιοσ, 2011, ς. 22), παραγοντικι,
μια προςωπικι υπόκεςθ (Ροςλάνιεκ, 1992), μια δυναμικι και πολυςφνκετθ πράξθ
(Καλογιρου, 2009, ς. 70) που νοθματοδοτεί τον κόςμο μασ (Σπινκ, 1990), μασ
ψυχαγωγεί, μασ απελευκερϊνει, μασ επιτρζπει να δραπετεφουμε με τθ φανταςία από
τα ςτενά όρια τθσ πραγματικότθτασ, μασ διαπαιδαγωγεί με τρόπο ζμμεςο και
αδιόρατο. Είναι ακόμθ μια πράξθ γνϊςθσ και δθμιουργίασ, μια ενεργθτικι διαδικαςία
με πολλαπλζσ διαςτάςεισ (Μαλαφάντθσ, 2005, ς. 16-17). Επιπλζον, είναι ζνασ
κϊδικασ επικοινωνίασ, κακϊσ ο αναγνϊςτθσ κατά τθ διάρκεια τθσ ανάγνωςθσ
ςυνομιλεί με το ςυγγραφζα, τον εαυτό του, το κείμενο (Iser, 1978; Jauss, 1982;
Rosenblatt, 19996) και με μια ευρεία ομάδα (Ραπαδάτοσ, 2009, ς. 29, 2014).
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Τθν ϊρα τθσ ανάγνωςθσ ο αναγνϊςτθσ εκτίκεται ςτθν ετερότθτα ενόσ άλλου
κόςμου, προςϊπων και πολιτιςμϊν, αναγνωρίηοντασ τον εαυτό του ωσ μζροσ αυτοφ
του παλίμψθςτου και κατανοϊντασ καλφτερα τον ίδιο και τουσ άλλουσ. Ο Ρρουςτ
ζλεγε ότι ο αναγνϊςτθσ τθν ϊρα που διαβάηει, είναι αναγνϊςτθσ του εαυτοφ του. Θ
ιδιαίτερθ ςχζςθ του παιδιοφ με τθν ανάγνωςθ κακορίηει και τθν πορεία του ωσ
ενεργοφ αναγνϊςτθ (Μαλαφάντθσ, 2005). Γίνεται επομζνωσ κατανοθτό γιατί θ ςχζςθ
βιβλίου και αναγνϊςτθ, αποτελεί μια πολυςχιδι και ιδιαίτερθ ςχζςθ (Καλογιρου,
2008, ς.36) με πολλαπλζσ παραμζτρουσ και προεκτάςεισ.
Είναι γεγονόσ ότι το βιβλίο αποτελεί ζνα μορφωτικό αγακό και θ μφθςθ ςε αυτό
μπορεί να γίνει μόνο ζτςι: ελεφκερα, απρόςκοπτα, αβίαςτα, δίχωσ καταναγκαςμό. Θ
καλλιζργεια τθσ φιλαναγνωςίασ αποτελεί μια διαδικαςία που ξεκινά από τθν παιδικι
μασ θλικία, από τότε που οι γονείσ διαβάηουν παραμφκια ςτα παιδιά τθν ϊρα πριν το
βραδινό φπνο, επιτρζποντασ ςτο παιδί, να ονειρευτεί, να ταξιδζψει, να φανταςτεί. Στο
ςχολείο πάλι επιτυγχάνεται, όταν ο εκπαιδευτικόσ κατορκϊςει να δθμιουργιςει
κίνθτρα και τθν επικυμία ςτουσ μακθτζσ, ϊςτε να ςυνειδθτοποιιςουν ότι τα κζματα
ενόσ λογοτεχνικοφ βιβλίου, αφοροφν τθν ίδια τθ ηωι. Σθμαντικό ρόλο παίηει ςε αυτό
θ επιλογι των κατάλλθλων βιβλίων και ο ελκυςτικόσ τρόποσ με τον οποίο
παρουςιάηονται οι ιςτορίεσ (φφοσ, τεχνοτροπία, κ.ά.), λαμβάνοντασ υπόψθ το
αναπτυξιακό επίπεδο των μακθτϊν κι αξιοποιϊντασ τισ εμπειρίεσ και τα
ενδιαφζροντα των μακθτϊν, ϊςτε με τθ ςυηιτθςθ να ενεργοποιθκοφν τα
ενςωματωμζνα κοινωνικά και πολιτιςμικά βιϊματα που κα αποτελζςουν τθ βάςθ
ςτθν αναγνωςτικι-ερμθνευτικι προςζγγιςθ των κειμζνων και τθ δόμθςθ του
νοιματοσ (Holland, 1975, ςς. 113-4). Επιπλζον, ςθμαντικι είναι και θ επιλογι του
τρόπου με τον οποίο κα εμφυςιςει ο εκπαιδευτικόσ τθν αγάπθ για το διάβαςμα,
κακϊσ με παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ, με ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ και ενεργθτικζσ
τεχνικζσ, βιωματικζσ δράςεισ, πολυτροπικά μζςα και με τθ ςυμβολι κι άλλων τεχνϊν
(Barthes, 2007) και ςφγχρονων ψθφιακϊν μζςων κα βοθκιςει το μακθτι να
οικειοποιθκεί το λόγο, να απολαφςει τθ μαγεία τθσ μυκοπλαςίασ, να κρίνει, να
ςχολιάςει, να ςυναιςκανκεί, να φανταςτεί, να δθμιουργιςει. Με άλλα λόγια να
εμβαπτιςτεί μζςα ςτο κείμενο και ςτθ ςθμαςιολογικι αφκονία των λζξεων
(Αναγνωςτοποφλου, 2002, ς. 78), καλλιεργϊντασ τθ φανταςία, τθν κριτικι του ςκζψθ
και τθ δθμιουργικότθτά του ςε όλο το εφροσ τουσ. Ο Σίλερ υποςτιριηε ότι θ
λογοτεχνία είναι ζνα παιχνίδι με τισ λζξεισ (Κατςίκθ- Γκίβαλου, 2008, ς. 32) κι ζτςι
ακριβϊσ πρζπει να προςεγγίηεται: με παιχνίδια φιλαναγνωςίασ και αναγνωςτικζσ
εμψυχϊςεισ (Αρτηανίδου, Γοφλθσ, Γρόςδοσ & Καρακίτςιοσ, 2011), με φανταςία
(Rodari, 2001) και δθμιουργικοφσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ των βιβλίων (Yates, 1997∙
Τηόνςον, 1997∙ Μπραςζρ, 2003), ϊςτε να μθ μετατραπεί αυτι ςε ζνα ακόμθ μάκθμα.
Διότι, ζνα λογοτεχνικό κείμενο ζχει πρωτίςτωσ ωσ ςκοπό τθν αιςκθτικι απόλαυςθ
(Barthes, 2005) και δευτερευόντωσ τθν πλθροφόρθςθ ι τθ γνϊςθ. Θ απόλαυςθ είναι
θ κινθτιριοσ δφναμθ που κα ζλξει τον αναγνϊςτθ ςτον μαγικό κόςμο του βιβλίου, ςε
ζναν κόςμο όπου κα ταξιδζψει, κα εξερευνιςει, κα ςυμπάςχει με τουσ ιρωεσ, κα
λυτρωκεί. Εάν ο δάςκαλοσ καταφζρει να διαμεςολαβιςει, ϊςτε να ςυγκινιςει, να
αφυπνίςει και να τζρψει τισ παιδικζσ ψυχζσ, ζχει εξαςφαλίςει το πρϊτο βιμα για τθν
καλλιζργεια τθσ αιςκθτικισ εμπειρίασ και τθσ πολιτιςμικισ τουσ παιδείασ. Κι επειδι θ
ανάγνωςθ είναι το ειςιτιριο για ζνα ταξίδι ςτον κόςμο τθσ μυκοπλαςίασ και τθσ
φανταςίασ, εκεί όπου ο αναγνϊςτθσ ζρχεται ςε επαφι με εςϊτερεσ πτυχζσ του
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εαυτοφ του, κατανοεί κανείσ πόςο ςθμαντικι είναι θ επαφι και θ καλλιζργεια τθσ
αγάπθσ για το βιβλίο. Θ καλλιζργεια επομζνωσ τθσ Φιλαναγνωςίασ είναι μφθςθ ςε
κόςμουσ ανεξερεφνθτουσ και μοναδικοφσ που περιμζνουν να τουσ αναγνωρίςουμε.
Είναι μια ελκυςτικι περιπζτεια, ζνα παιχνίδι, μια αναηιτθςθ (ΑριςτοδιμουΛακωβίδου,2013, ς.31), με ποικίλεσ δυνατότθτεσ και πολλαπλζσ προοπτικζσ (ΚατίκθΓκίβαλου- Ρολίτθσ, 2013). Κι εδϊ ζγκειται θ πρόκλθςθ του ςχολείου: να εγγράψει
μζςα από εμψυχωτικζσ παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ και διαδικαςίεσ τθν ανάγκθ για
ανάγνωςθ που κα οδθγεί ςτθν απόλαυςθ, ςτθ μζκεξθ, ςτθ δθμιουργικότθτα, ςτθν
κατανόθςθ του κόςμου και του εαυτοφ μασ, ςτθν ανακάλυψθ των δυνατοτιτων του
και ςτθν απόκτθςθ κοινωνικοποιθμζνθσ ςκζψθσ με τθ δθμιουργία κοινοτιτων
αναγνωςτϊν.
Σε μια τζτοια «κοινότθτα» τα κφρια χαρακτθριςτικά που επικρατοφν μεταξφ των
μελϊν είναι θ υπευκυνότθτα, το ομαδοςυνεργατικό πνεφμα, θ ποικίλθ δθμιουργικι
και ενκουςιαςτικι δραςτθριοποίθςθ, θ πολυμορφία ςτουσ τρόπουσ και ςτο φφοσ
ανάγνωςθσ, θ ανεξαρτθςία και θ αυτονομία μζςα από τθ ςυνεργαςία ςτισ
δραςτθριότθτεσ ςε ζνα πλαίςιο ιςοτιμίασ και λειτουργικισ ςυνεργαςίασ. Στθν
κοινότθτα αυτι ο μικρόσ/ι αναγνϊςτθσ/τρια και ο/θ εκπαιδευτικόσ, μποροφν να
δραςτθριοποιθκοφν και να δθμιουργιςουν, ανακαλφπτοντασ, δοκιμάηοντασ και
ξετυλίγοντασ τισ πτυχζσ των δυνατοτιτων τουσ (Αποςτολίδου- Χοντολίδου, 1999).

3. Θ Υλοποίθςθ του ετιςιου Ρρογράμματοσ Φιλαναγνωςίασ
Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το βιβλίο υπερτερεί των άλλων μζςων (τθλεόραςθ,
Θ/Υ) που ζχουν ειςχωριςει ςτθ ηωι μασ ωσ προσ το ότι προςφζρει τθ δυνατότθτα να
φανταςτείσ, να δθμιουργιςεισ εικόνεσ, να ονειρευτείσ και ωσ προσ ότι είναι μια πράξθ
ςυνεχοφσ δθμιουργίασ (Ρενάκ, 2000, ς.25), άμεςθσ επικοινωνίασ και μοιράςματοσ,
αποφαςίςαμε να υλοποιιςουμε φζτοσ ζνα ετιςιο δομθμζνο πρόγραμμα
Φιλαναγνωςίασ με τίτλο: ‘’Φιλαναγνωςτικζσ δράςεισ και…. Αποδράςεισ’’, με ςτόχο
τθν καλλιζργεια αναγνωςτικϊν ζξεων, τθ μετάδοςθ τθσ αγάπθσ για το βιβλίο και τθ
δθμιουργία ενεργϊν αναγνωςτϊν. Επειδι πιςτεφουμε ςτθ δφναμθ τθσ
φιλαναγνωςίασ και ςτθν επίδραςθ που μπορεί να ζχει ςτθν παιδικι ψυχι, ςτθν
όξυνςθ του νου, ςτθν κατάκτθςθ τθσ ενςυναίςκθςθσ και ςτθν καλλιζργεια τθσ
αποκλίνουςασ ςκζψθσ, επικυμία μασ ιταν να μεταδϊςουμε τθν όρεξθ ςτα παιδιά για
διάβαςμα -για να χρθςιμοποιιςουμε τον τίτλο του ομϊνυμο βιβλίου του Poslaniek-,
εφευρίςκοντασ δθμιουργικοφσ και πρωτότυπουσ τρόπουσ, προκειμζνου να
μειϊςουμε τουσ παράγοντεσ αποςτροφισ προσ το βιβλίο και το διάβαςμα, ϊςτε να
πάψει αυτό να αποτελεί αγγαρεία. Θ φιλαναγνωςία αποτελεί μια ςτάςθ ηωισ με
απόλυτο ςεβαςμό ςτθν ελευκερία επιλογισ του αναγνϊςτθ, ςε όποιον τφπο κι αν
ανικει (Καρακίτςιοσ, 2011, ςς. 47-54). Συνδζεται με διάφορεσ μορφζσ λόγου και
τζχνθσ ακόμθ και με τθ δθμιουργικι γραφι (Γρόςδοσ, 2014), αποκαλφπτοντασ το
εφροσ των δυνατοτιτων του κάκε αναγνϊςτθ. Διότι θ λογοτεχνικι ανάγνωςθ είναι μια
δυναμικι και πολυςφνκετθ πράξθ με πολλαπλζσ ςυνιςτϊςεσ και επιδράςεισ που:
... προςφζρει ςτα παιδιά τθ δυνατότθτα να αναγνωρίςουν και να μάκουν πράγματα
για τον εαυτό τουσ, για το περιβάλλον τουσ, για τον κόςμο,

-166-

1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ

… καλλιεργεί διάφορεσ πτυχζσ τθσ προςωπικότθτασ και κυρίωσ τθ ςυναιςκθματικι
νοθμοςφνθ, ενϊ αναπτφςςει μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και
καλλιεργεί αρχζσ και αξίεσ,
... ςυνδζει τθν πράξθ τθσ ανάγνωςθσ με τθν ευχαρίςτθςθ, όταν τα βιβλία ςχετίηονται
με τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των αναγνωςτϊν και δίνεται ςε αυτοφσ θ
ελευκερία επιλογισ,
... διαμορφϊνει ζνα κλίμα αςφάλειασ, όπου κάκε παιδί μπορεί να εκφραςτεί
ελεφκερα με τθ διαμεςολάβθςθ του εκπαιδευτικοφ, που γίνεται πλζον
ςυναναγνϊςτθσ,
… μπορεί να ενιςχφςει τθν αυτοεκτίμθςθ ενόσ μακθτι και να βελτιϊςει τθ ςτάςθ του
απζναντι ςτο ςχολείο, ςτουσ ςυμμακθτζσ του, ςτθν ίδια τθ ηωι,
… δίνει τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να ανακαλφψουν ότι κάκε αναγνϊςτθσ κατανοεί και
ερμθνεφει διαφορετικά ζνα βιβλίο, ανάλογα με τθν προςωπικι του ιςτορία και τθν
αναγνωςτικι του εμπειρία,
… με κάκε αφορμι (μάκθμα, επζτειο, επικαιρότθτα, εκδρομι κτλ.), μακαίνει
ζμπρακτα ςτα παιδιά ότι το διάβαςμα αποτελεί ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ
κακθμερινότθτασ,
... όταν γίνεται ςτο ςχολείο, ενκαρρφνει και υποςτθρίηει τθν ανάγνωςθ βιβλίων ςτο
ςπίτι και …
… οδθγεί ςτο… επόμενο βιβλίο
Στο πρόγραμμα ςυμμετείχαν 45 εκπαιδευτικοί ΡΕ70 Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ αλλά
και άλλων ειδικοτιτων από 12 ςχολεία τθσ 1θσ Ρεριφζρεια Ν. Χανίων, εκ των οποίων
τα 6 ΕΑΕΡ- που ςθμαίνει ότι θ Φιλαναγνωςία αποτελεί μζροσ του Ω.Ρ. Σε δφο από
αυτά τα ςχολεία ςυμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί, με πίςτθ ςτθ δφναμθ τθσ
λογοτεχνίασ και ςτθν επίδραςι τθσ ςε γνωςτικό, ςυναιςκθματικό και κοινωνικό
επίπεδο.
Αρχικά, ζγινε μια διερεφνθςθ προςδοκιϊν, αναγκϊν, προτιμιςεων και
επικυμιϊν πρϊτα των εκπαιδευτικϊν αναφορικά με τθ φιλαναγνωςία και ςτθ
ςυνζχεια των μακθτϊν αναφορικά με τα βιβλία. Οι απόψεισ κατατζκθκαν και
παρουςιάςτθκαν. Στθ ςυνζχεια, παρουςιάςτθκε θ φιλοςοφία του προγράμματοσ, θ
οποία ςτόχευε να μυιςει εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ ςτον κόςμο του βιβλίου,
ανοίγοντασ δρόμουσ δθμιουργικισ αναηιτθςθσ και απόλαυςθσ. Ακολοφκθςε ζνα
ταχφρυκμο επιμορφωτικό βιωματικό ςεμινάριο με βάςθ τισ αρχζσ εκπαίδευςθσ
ενθλίκων για τθ Φιλαναγνωςία (κεωρίεσ, διδακτικζσ προτάςεισ και προεκτάςεισ), τισ
προοπτικζσ τθσ και τθν εφαρμογι ςφγχρονων τεχνικϊν και ςτρατθγικϊν ςτθν
αξιοποίθςθ των βιβλίων.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (κεωρθτικό μζροσ)
και διά ηϊςθσ (πρακτικό- βιωματικό). Θ καταγραφι δράςεων και παρατθριςεων ςε
θμερολόγια κρίκθκε ςθμαντικι από όλουσ μασ προκειμζνου να ζχουμε εποπτεία των
δράςεων και των τυχόν αλλαγϊν που παρατθροφνται ςτισ ςτάςεισ των μακθτϊν. Κάκε
μινα υλοποιοφνταν μία ι δφο επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ ςε μια κεματικι και οι
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εκπαιδευτικοί επιμορφϊνονταν πάνω ςε δραςτθριότθτεσ και εναλλακτικζσ τεχνικζσ
από ςυγγραφζα –εμψυχωτι, κακθγθτι ι ειδικό τθσ φιλαναγνωςίασ, τισ οποίεσ και κα
εφάρμοηαν μετά ςτθν τάξθ. Μζροσ του προγράμματοσ μασ ιταν και θ αναςτοχαςτικι
ςυηιτθςθ ςε κάκε ςυνάντθςθ για τθν πορεία του προγράμματοσ, για
ανατροφοδότθςθ ι εμπλουτιςμό/επαναπροςδιοριςμό των δράςεων. Το πρόγραμμα
λειτοφργθςε πιλοτικά και ςτόχοσ είναι θ ςυνζχειά του και τθν επόμενθ ςχολικι
χρονιά. Εξάλλου, θ τροποποίθςθ ςτάςεων απαιτεί ςυνζχεια, ςυνζπεια και ςυνζργεια.
Τα αποτελζςματα είναι παραπάνω από ενκαρρυντικά, αφοφ οι εκπαιδευτικοί
κατακζτουν ότι παρατθροφν αλλαγι ςτάςθσ ςτο διάβαςμα των μακθτϊν. Τα παιδιά
με ενκουςιαςμό υποδζχτθκαν τισ φιλαναγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ (εικαςτικζσ
αποτυπϊςεισ, δραματοποιθμζνεσ αποδόςεισ, κειμενικζσ αναπαραςτάςεισ με
μεταμοντζρνεσ ςτρατθγικζσ ςυγγραφικισ μυκοπλαςίασ, ανατροπζσ, παιχνίδια ρόλων,
κ.ά.) και ανάμεναν με ενκουςιαςμό τθν ϊρα τθσ φιλαναγνωςίασ. Θ ανάγνωςθ βιβλίων
αυξικθκε κακϊσ όλοι οι εκπαιδευτικοί δθμιοφργθςαν μια δανειςτικι βιβλιοκικθ
εντόσ ι εκτόσ τάξθσ.
Τα κζματα των αναγνωςμάτων αφοροφςαν ατομικά ηθτιματα (εργαηόμενο
παιδί, διαηφγιο, υιοκεςία, αναπθρία, κ.ά), διαπροςωπικζσ ςχζςεισ (οικογζνεια,
ςχολείο, φιλίεσ, κ.ά), κοινωνικά ηθτιματα (μετανάςτευςθ, Αρχαιοκαπθλία, ΛςτορίαΜυκολογία), οικουμενικά κζματα και προβλιματα (Ειρινθ, Οικολογία, Επιςτθμονικι
Φανταςία, κ.ά), ενϊ τα είδθ με τα οποία ιρκαμε ςε επαφι κυρίωσ ιταν το παραμφκι
και το παιδικό μυκιςτόρθμα, τα εικονοκείμενα, ποιιματα και βιβλία γνϊςεων (με ι
χωρίσ μυκοπλαςία).
Σε δφο από τα ςυμμετζχοντα ςχολεία τολμιςαμε να ανοίξουμε το πρόγραμμα
δθμιουργϊντασ Λζςχεσ Ανάγνωςθσ και για τουσ γονείσ, ςε μια προςπάκεια
ςυνεργαςίασ ςχολείου και οικογζνειασ. Ηθτιςαμε επίςθσ τθ ςυμβολι των δθμοτικϊν
Βιβλιοκθκϊν για διευκόλυνςθ δανειςμοφ περιςςότερων βιβλίων ςτα ςχολεία και
ςτουσ μακθτζσ, ενϊ τα ςχολεία και οι τάξεισ μεταξφ τουσ εφάρμοςαν και ζνα
εςωτερικό ςφςτθμα διαδανειςμοφ βιβλίων.
Στο πρόγραμμα προςκλικθκαν ςυγγραφείσ – εμψυχωτζσ (Μθτςιάλθ, Άννα και
Μάνοσ Κοντολζων, Γ. Αλεξάνδρου, Θλιόπουλοσ, αςιδάκθ, Τςορϊνθ, κ.ά), οι οποίοι με
αφορμι τα βιβλία τουσ υλοποιοφςαν βιωματικά εργαςτιρια με διάφορεσ ςφγχρονεσ
ενεργθτικζσ τεχνικζσ (κφκλοσ, ςυνείδθςθσ, δραματοποίθςθ, δθμιουργικι γραφι, κ.ά),
ενϊ δεν μποροφςαν να απουςιάηουν από το πρόγραμμα και οι υπόλοιπεσ Τζχνεσ
(κζατρο, Μουςικι, Εικαςτικά), κακϊσ και οι Νζεσ Τεχνολογίεσ με τισ ψθφιακζσ
αφθγιςεισ και τθ δυναμικι των animation, που προςζλκυςε τα παιδιά ωσ γνιςια
τζκνα τθσ τεχνολογικισ εποχισ. Ρραγματοποιικθκαν 10 βιωματικά εργαςτιρια και
μία Θμερίδα ςτθν οποία επιμορφϊκθκαν 120 εκπαιδευτικοί ςε ηθτιματα προϊκθςθσ
και καλλιζργειασ τθσ Φιλαναγνωςίασ (για τα εργαςτιρια και τισ κεματικζσ ςτο:
www.filread.weebly.com ).

4. Αποτελζςματα- Συμπεράςματα
Το πρόγραμμα αυτό είναι ζνα πρόγραμμα ςε εξζλιξθ. Φαίνεται ότι ο αρχικόσ
ςτόχοσ ζχει επιτευχκεί, κακϊσ ζχουν δθμιουργθκεί ςτα ςχολεία κοινότθτεσ
αναγνωςτϊν. Σθμαντικό επίςθσ είναι ότι ανακαλφφκθκαν νζοι δρόμοι δθμιουργικισ
προςζγγιςθσ των κειμζνων με ςυςτθματικότθτα, μεκοδικότθτα και ςυνζπεια που
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ςυνζβαλαν ςτθ δθμιουργία του κριτικοφ, ενεργοφ, μόνιμου, δθμιουργικοφ και
ςυνειδθτοποιθμζνου αναγνϊςτθ. Ριο ςυγκεκριμζνα:













Εκπαιδευτικοί και Μακθτζσ γνϊριςαν καλφτερα τον κόςμο τθσ Λογοτεχνίασ,
εντρφφθςαν από κοινοφ ςε αυτόν ωσ ςυναναγνϊςτεσ και γνϊριςαν ‘’νζουσ
κόςμουσ και πρόςωπα’’. Δθμιουργικθκαν με άλλα λόγια οι πρϊτεσ ενεργζσ
κοινότθτεσ αναγνωςτϊν.
Τα βιωματικά ςεμινάρια-εργαςτιρια ζδωςαν τροφι για ςκζψθ και δθμιουργία
ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ και το μζςο για να ονειρευτοφν και να
απολαφςουν, να ξεκλειδϊςουν νζεσ πόρτεσ και να ταξιδζψουν ςε νζουσ
ατραποφσ με εφόδια τα υλικά τθσ φανταςίασ και του ονείρου.
Καλλιεργικθκε θ ενςυναίςκθςθ και γενικά θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ,
κακϊσ όλοι μπικαν ςτθ κζςθ του Άλλου και κατανόθςαν πτυχζσ που μζχρι
τϊρα αγνοοφςαν.
Βελτιϊκθκαν οι κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και οι ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν και
των εκπαιδευτικϊν.
Αναπτφχκθκε κετικό κλίμα ςυνεργαςίασ και ομαδικισ εργαςίασ μζςα από τθν
εμπλοκι των ςυμμετεχόντων ςε ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ.
Ανακαλφφκθκαν νζοι δρόμοι επικοινωνίασ και ζκφραςθσ, καλλιεργικθκε ο
διάλογοσ, πυροδοτικθκε θ φανταςία, αναπτφχκθκε θ δθμιουργικότθτα.
Βελτιϊκθκε θ ζκφραςθ ςε όποια μορφι (λεκτικι, εικαςτικι, κεατρικι,
μουςικι) και θ αναγνωςτικι κατανόθςθ κακϊσ και θ γνωςτικι και γλωςςικι
ανάπτυξθ κι ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ των μακθτϊν (Dickinson & Smith,
1994∙ Καρπόηθλου, 1994∙ Dickinson & Tabors, 2001).
Ενιςχφκθκε θ αυτοεκτίμθςθ.
Καλλιεργικθκαν ΑΞΛΕΣ όπωσ ο Σεβαςμόσ, θ Δικαιοςφνθ, θ Λςότθτα, θ Αποδοχι
και ευαιςκθτοποιικθκαν όλοι ςε κοινωνικά και ανκρϊπινα προβλιματα τθσ
εποχισ και του ΑΝΚΩΡΟΥ.

Ραρακζτουμε τα λόγια μερικϊν μόνο εκπαιδευτικϊν που ςυμμετείχαν ςτο
πρόγραμμα:
‘’Τα παιδιά ευχαριςτικθκαν και χάρθκαν με όλθ αυτι τθν εμπειρία. Τουσ άρεςε τόςο
θ διαδικαςία τθσ ανάγνωςθσ όςο και τθσ δθμιουργικισ φάςθσ…..’’. ‘’Συνεργάςτθκαν
πολφ αρμονικά και οργανωμζνα, διαλζγοντασ μόνοι τουσ τι δραςτθριότθτα κα
αναλάμβανε ο κακζνασ, με βάςθ τισ ικανότθτεσ και τισ επικυμίεσ του.’’….. ‘’Μετά τθν
παρουςίαςθ από τθν κάκε ομάδα του βιβλίου και τθσ διαφθμιςτικισ αφίςασ, πολλά
παιδιά δανείςτθκαν τα υπόλοιπα βιβλία για να διαβάςουν ςτο ςπίτι’’. … ‘’Συχνά
ρωτάνε πότε κα ξανακάνουμε δράςεισ φιλαναγνωςίασ’’.

5. Αντί επιλόγου:
Θ Φιλαναγνωςία αποτελεί μια ξεχωριςτι ϊρα χαράσ και απόλαυςθσ, πθγι
δθμιουργίασ, ςτοχαςμοφ και ανακάλυψθσ, όπου τα πάντα μποροφν να ςυμβοφν και
τα παιδιά μποροφν να φανταςτοφν και να ονειρευτοφν ζναν κόςμο διαφορετικό,
αλλιϊτικο, καλφτερο. Κα τθ χαρακτθρίηαμε ωσ το αντίδοτο ςτισ ψυχοφκόρεσ
επιδράςεισ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ που προςφζρει διζξοδο ςτα ‘’αδιζξοδα’’ προβλιματά
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τθσ, κακϊσ μζςα από τα βιβλία ενδθμεί ο αγϊνασ για τθ βελτίωςθ του ανκρϊπου. Ασ
προωκιςουμε επομζνωσ τθ Φιλαναγνωςία ςτα ςχολεία επιτρζποντασ ςτουσ μακθτζσ
μασ να βιϊνουν τθ χαρά τθσ φανταςίασ, τθ μαγεία του ονείρου και των επικυμιϊν, με
τρόπουσ δθμιουργικοφσ, ευφάνταςτουσ και πρωτότυπουσ, διαςφαλίηοντασ ζτςι
ταυτόχρονα τθν υγιι και ολόπλευρθ ανάπτυξθ των παιδιϊν μασ ςε γνωςτικό,
ςυναιςκθματικό και κοινωνικό επίπεδο.
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Περίλθψθ
Θ ειςιγθςθ ερευνά τθν αμφίδρομθ ςχζςθ μουςείου-ςχολείου και πϊσ ο δθμιουργικόσ
διάλογοσ μεταξφ τουσ ςυμβάλλει αφενόσ ςτθν προϊκθςθ τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ και αφετζρου ςτθν καλλιζργεια γνϊςεων, δεξιοτιτων, ςτάςεων και
αξιϊν. Στον πυρινα αυτισ τθσ προβλθματικισ παρουςιάηεται το ποικίλο υλικό του
εκπαιδευτικοφ φακζλου «Στα ίχνθ τθσ γραφισ» από τθν ομάδα εργαςίασ που
αςχολικθκε με τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξι του. Επιπρόςκετα, αναδεικνφονται οι
πτυχζσ εκείνεσ που το κακιςτοφν πολφμορφο εκπαιδευτικό εργαλείο που προςφζρει
εναλλακτικοφσ και βιωματικοφσ τρόπουσ μάκθςθσ, φωτίηοντασ πτυχζσ του ςφγχρονου
κόςμου και υπογραμμίηοντασ αξίεσ όπωσ αυτι τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ.
Λζξεισ-κλειδιά: άτυπθ εκπαίδευςθ, εκπαιδευτικόσ φάκελοσ, βιωματικι μάκθςθ

1. Ειςαγωγι
Στισ μζρεσ μασ θ εκπαίδευςθ πραγματοποιείται μζςω ποικίλων προςεγγίςεων,
τυπικϊν και άτυπων, ενϊ δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ διαςφνδεςι τθσ με τθν
πολιτιςτικι κλθρονομιά11. Λόγοι κοινωνικοί, πολιτικοί και οικονομικοί κακιςτοφν
11

Σφμφωνα με τθ ςφμβαςθ για τθν Ρροςταςία τθσ Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ και Φυςικισ Κλθρονομιάσ,
ο όροσ «πολιτιςτικι κλθρονομιά» προςδιορίηει τθν υλικι κλθρονομιά που περιλαμβάνει δφο
κατθγορίεσ αγακϊν, τα κινθτά (ζργα τζχνθσ, γραπτά μνθμεία, αρχαιολογικά ευριματα) και τα ακίνθτα
(κτίςματα, κτθριακά ςυγκροτιματα, αρχαιολογικοί χϊροι) που παρουςιάηουν ενδιαφζρον
αρχαιολογικό, ιςτορικό, εκνολογικό, καλλιτεχνικό ι επιςτθμονικό. Θ χριςθ του όρου περιλαμβάνει και
τθν άυλθ πολιτιςτικι κλθρονομιά, δθλαδι τθ γλϊςςα, τισ παραδόςεισ, τα ικθ και τα ζκιμα, τθ μουςικι
κ.ά. Διακζςιμο ςτο: http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
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απαραίτθτθ, πλζον, τθ μάκθςθ ςε χϊρουσ πζρα από τα τυπικά ςυςτιματα
εκπαίδευςθσ (Harrison et al., 2002). Στο πλαίςιο αυτό, τα μουςεία,
επαναπροςδιορίηοντασ τον ρόλο τουσ, ςχεδιάηουν καινοτόμα εκπαιδευτικά
προγράμματα, υιοκετϊντασ τισ νζεσ μουςειοπαιδαγωγικζσ μεκόδουσ.
Σε μια ςυνεχϊσ εξελιςςόμενθ κοινωνικι πραγματικότθτα, ςχολεία και μουςεία
καλοφνται να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ, προκλιςεισ και
απαιτιςεισ, ακολουκϊντασ τισ νζεσ τάςεισ τθσ ςφγχρονθσ παιδαγωγικισ και
επινοϊντασ ευζλικτεσ εναλλακτικζσ μεκόδουσ με απϊτερο ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ
μακθςιακισ διαδικαςίασ (Νάκου, 2001). Τόςο τα ςχολεία όςο και τα μουςεία
αποτελοφν, δίχωσ αμφιβολία, περιβάλλοντα μάκθςθσ, αγωγισ και εκπαίδευςθσ, που
λειτουργοφν, όμωσ, ςε διαφορετικά πλαίςια. Ρϊσ, λοιπόν, διαμορφϊνονται οι ςχζςεισ
τουσ, πϊσ οι ρόλοι τουσ ςυμπλζκονται και ποφ διαφζρουν;
Το ςχολείο εκπροςωπεί τθν επίςθμθ, τθ ςυςτθματικι, τθν τυπικι εκπαίδευςθ,
όπου θ εκπαιδευτικι εμπειρία είναι δομθμζνθ και ςαφϊσ προςδιοριςμζνθ με
ςυγκεκριμζνουσ γνωςτικοφσ ςτόχουσ. Από τθν άλλθ, το μουςείο, ωσ χϊροσ άτυπθσ
εκπαίδευςθσ, ζχει τθ δυνατότθτα να προςφζρει ζνα πιο εξατομικευμζνο περιβάλλον
μάκθςθσ, που βαςίηεται ςτθν ιδζα τθσ ελεφκερθσ επιλογισ (οφςςου, 2008) και
ςτοχεφει, κυρίωσ, ςτθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν και ςυναιςκθματικϊν ςτάςεων και
δεξιοτιτων. Επιπλζον, θ μάκθςθ ςτο μουςείο επιτυγχάνεται µζςω των εμπειριϊν και
κακορίηεται από τισ αλλθλεπιδράςεισ τριϊν πλαιςίων: του προςωπικοφ (εμπειρίεσ και
γνϊςεισ επιςκζπτθ-μακθτι), του φυςικοφ (ο χϊροσ και τα εκκζματα μουςείου) και
του κοινωνικοφ (ςχζςεισ μακθτϊν μεταξφ τουσ και με άλλουσ) (Falk & Dierking, 2000).
Συνεπϊσ, θ μάκθςθ ςτο μουςείο γίνεται αντιλθπτι όχι ωσ μια πακθτικι μετάδοςθ
γνϊςεων αλλά ωσ μια δθμιουργικι και ενεργθτικι δραςτθριότθτα (Μποφνια,
Οικονόμου, Ριτςιάβα, 2010).
Ζνα ακόμθ ςτοιχείο που ςυνδζει αυτοφσ τουσ δφο χϊρουσ είναι ότι οι μακθτζσ
ςχολείων αποτελοφν για τα μουςεία τθν πολυπλθκζςτερθ κατθγορία επιςκεπτϊν ςε
οργανωμζνεσ ομάδεσ. Το γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό με το ενδιαφζρον των
εκπαιδευτικϊν που τισ ςυνοδεφουν για τθν εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ τθσ μουςειακισ
επίςκεψθσ (Γκότςθσ, 2010), ζχει οδθγιςει τα τελευταία χρόνια ςτθν αναδιαμόρφωςθ
του ςχεδιαςμοφ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων.
Θ κεματολογία των προγραμμάτων μουςειακισ εκπαίδευςθσ μπορεί εν μζρει να
ςχετίηεται με τα ςχολικά αναλυτικά προγράμματα, διευρφνεται, όμωσ, ϊςτε να
ςυμπεριλάβει τον πολιτιςμό εν γζνει και τθν τοπικι ιςτορία 12, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν
ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν, τον βιωματικό χαρακτιρα των δραςτθριοτιτων
και τθν ανάπτυξθ αλλθλεπίδραςθσ (Γερμανόσ, 2010). Οι μουςειακζσ ερμθνευτικζσ και
εκπαιδευτικζσ δράςεισ δεν περιορίηονται ςτο εςωτερικό του μουςείου, αλλά
επεκτείνονται και εκτόσ του φυςικοφ του χϊρου13, για να ςυμπεριλάβουν ευρφτερεσ
ομάδεσ που αδυνατοφν να επιςκεφκοφν το μουςείο.
12

Ρολλά εκπαιδευτικά προγράμματα ςχεδιάηονται με ςκοπό τθ ςτιριξθ των αναλυτικϊν προγραμμάτων
και των ςχολικϊν ςτόχων, άλλα διαφοροποιοφνται και ςτοχεφουν ςτθν απόκτθςθ αιςκθτικισ εμπειρίασ
των παιδιϊν, ενϊ αρκετά ςυνδυάηουν ςτοιχεία και από τα δφο (Ηαφειράκου, 2000).
13

Κάποιεσ από αυτζσ τισ δράςεισ είναι θ οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και δραςτθριοτιτων
ςε μθ μουςειακοφσ χϊρουσ, θ ςυνεργαςία με διάφορεσ κοινωνικζσ ομάδεσ για τθν οργάνωςθ
πρωτότυπων πολιτιςτικϊν δράςεων, οι εικονικζσ και οι περιοδεφουςεσ εκκζςεισ, τα
μουςειολεωφορεία και οι μουςειοςκευζσ (Μοφλιου, Μποφνια, 1999).
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Τι γίνεται, όμωσ, όταν ςχεδιάηεται ζνα εκπαιδευτικό πακζτο που βαςίηεται ςτθν
ιδζα ότι το μουςείο «πθγαίνει» ςτο ςχολείο; Ροια είναι θ φιλοςοφία του και ποιεσ οι
κατάλλθλεσ προςαρμογζσ, ϊςτε να είναι εξίςου εφλθπτο, κατανοθτό, ωφζλιμο και
ψυχαγωγικό ςε ζνα διαφορετικό περιβάλλον μάκθςθσ;

2. «Στα ίχνθ τθσ γραφισ»
Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω και ζχοντασ ωσ γνϊμονα τθν προϊκθςθ
τθσ ςχζςθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και Εκπαίδευςθσ, θ Διεφκυνςθ Μουςείων του
Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ενζταξε ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα
«Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ» τθν Ρράξθ «Στα ίχνθ τθσ γραφισ».
Στο πλαίςιο αυτισ, ςχεδιάςτθκε ζνα πολυμορφικό εκπαιδευτικό εργαλείο, που
αξιοποιεί τόςο «ςυμβατικά» όςο και ςφγχρονα ψθφιακά μζςα και που μπορεί να
μεταφερκεί ςτον χϊρο του ςχολείου. Ριο αναλυτικά, ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν
μια διαδικτυακι εικονικι ζκκεςθ με τίτλο «Γράφω, γράφεισ, γράφει…», μια
μουςειοςκευι «Στα ίχνθ τθσ γραφισ» και μια εκδοχι αυτισ για Άτομα με Αναπθρία,
κακϊσ επίςθσ και ζνασ ομϊνυμοσ εκπαιδευτικόσ φάκελοσ με ζντυπο και ψθφιακό
υλικό.
Θ πολυμορφία του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που παράχκθκε ιταν ςκόπιμθ, ϊςτε
αφενόσ να είναι δυνατι μια πολφπλευρθ προςζγγιςθ του κζματοσ και αφετζρου να
καλυφκοφν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ εκπαιδευτικζσ και παιδαγωγικζσ ανάγκεσ.
Τα τρία παραπάνω εργαλεία, μάλιςτα, είναι ςχεδιαςμζνα ζτςι, ϊςτε να μποροφν να
λειτουργιςουν ανεξάρτθτα αλλά και ςυνδυαςτικά μεταξφ τουσ, ανάλογα με τισ
ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα τθσ κάκε ςχολικισ ομάδασ, χωρίσ να υπάρχουν
επαναλιψεισ οφτε ςτο πλθροφοριακό οφτε ςτο εποπτικό ι εκκεςιακό υλικό.
2.1. Οι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί ςτόχοι
Σκοπόσ τθσ Ρράξθσ ιταν θ παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ που κα φωτίηει τθν
ιςτορία τθσ ελλθνικισ γραφισ από τθ γζννθςι τθσ μζχρι ςιμερα και κα παρουςιάηει
τθν εξζλιξθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτον χρόνο. Ραράλλθλα με τθν απόκτθςθ
γνϊςεων, μζςα από το ταξίδι ςτο παρελκόν, βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ
των μακθτϊν ςχετικά με τθν ελλθνικι γλϊςςα και γραφι και ιδιαίτερα όςον αφορά
ςτο παρόν και το μζλλον τουσ.
Το υλικό εξετάηει παράλλθλα ζνα ευρφτερο αντικείμενο μελζτθσ και
ςυγκεκριμζνα το φαινόμενο τθσ γλϊςςασ και τθσ γραφισ. Φιλοδοξία τθσ ομάδασ
εργαςίασ είναι να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθ ςθμαςία του προφορικοφ και γραπτοφ
λόγου ςτθν επικοινωνία και τθν ανταλλαγι πολιτιςτικϊν αγακϊν. Θ γλϊςςα και θ
γραφι παρουςιάηονται ωσ βαςικζσ δομζσ του πολιτιςμοφ, που βρίςκονται ςε ςχζςθ
διαρκοφσ αλλθλεπίδραςθσ όχι μόνο με τισ πνευματικζσ εξελίξεισ, αλλά και με τθν
κοινωνικι, πολιτικι, οικονομικι και καλλιτεχνικι ηωι, κακϊσ και τα τεχνολογικά
επιτεφγματα κάκε εποχισ.
Μζςα από τθν πραγμάτευςθ του κζματοσ, μάλιςτα, υπογραμμίηονται
ταυτόχρονα αξίεσ όπωσ αυτζσ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ και του ςεβαςμοφ τθσ
διαφορετικότθτασ. Άλλωςτε, θ ιςτορία τθσ γλϊςςασ και τθσ γραφισ αποδεικνφει τθ
ςθμαςία των πολιτιςτικϊν ανταλλαγϊν και τθσ ςυνφπαρξθσ διαφορετικϊν λαϊν ι
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κοινωνικϊν ομάδων, κακϊσ και τθ ςυμβολι τουσ ςτθν εξζλιξθ του παγκόςμιου
πολιτιςμοφ. Ραράλλθλα, θ γλϊςςα και θ γραφι προβάλλονται ωσ «ηωντανά» ςτοιχεία
ταυτότθτασ, τόςο ατομικισ όςο και ςυλλογικισ, που προςδιορίηουν τθ κζςθ του
κακενόσ ςε ευρφτερα πολιτιςμικά ςυςτιματα.
Μζςα από τθν ιςτορικι επιςκόπθςθ και με βάςθ το αρχαιολογικό κυρίωσ υλικό,
γίνεται προςπάκεια να φωτιςτοφν όςο το δυνατό περιςςότερεσ παράμετροι του
ςφγχρονου κόςμου, μζςα ςτον οποίο ενεργοφν, αναπτφςςονται και διαμορφϊνονται
οι τελικοί αποδζκτεσ του υλικοφ, δθλαδι οι μακθτζσ.
Το κζμα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και γραφισ, αν και κατά βάςθ ςχετίηεται
περιςςότερο με τα κεωρθτικά μακιματα, προςφζρεται για διεπιςτθμονικι και
διακεματικι προςζγγιςθ, κακϊσ μπορεί να ςυνδεκεί με τθ ςχολικι φλθ πολλϊν
μακθμάτων τθσ Ρρωτοβάκμιασ και τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Συγκεκριμζνα,
μπορεί να ςυνδεκεί τόςο με τα μακιματα τθσ Γλϊςςασ (Αρχαίασ και Νζασ), τθσ
Λςτορίασ και τθσ Λογοτεχνίασ όςο και με εκείνα των Κρθςκευτικϊν, τθσ Κοινωνικισ και
Ρολιτικισ Αγωγισ, των Μακθματικϊν, τθσ Μουςικισ, των Εικαςτικϊν, τθσ
Τεχνολογίασ και άλλων.
Πςον αφορά ςτουσ παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ, το υλικό φιλοδοξεί να προςφζρει
εναλλακτικοφσ και ενεργθτικοφσ τρόπουσ μάκθςθσ που βαςίηονται ςτθ ςυνεργαςία με
τθν ομάδα, τον πειραματιςμό και τθ διαςκζδαςθ. Οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ
ςχεδιάςτθκαν ϊςτε να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να προςεγγίςουν το κζμα με μια
διαφορετικι ματιά, να αποκωδικοποιιςουν τισ ιςτορικζσ πλθροφορίεσ, να βιϊςουν
με τον δικό τουσ τρόπο το παρελκόν και το παρόν τθσ γλϊςςασ και τθσ γραφισ και τισ
πολφπτυχεσ εκφάνςεισ τουσ. Ακόμθ, ζχοντασ ωσ αφετθρία ότι κάκε μακθτισ ζχει
διαφορετικά χαρακτθριςτικά, προςδοκίεσ και ρυκμοφσ μάκθςθσ και ότι θ γνϊςθ δεν
παρζχεται, αλλά δομείται μζςα από ςφνκετεσ ενεργθτικζσ διεργαςίεσ διερεφνθςθσ
(Νάκου, 2001), δόκθκε μεγάλθ βαρφτθτα ςτθν προςωπικι ζκφραςθ και τθν ελεφκερθ
δθμιουργία των παιδιϊν, ϊςτε να αποκτιςουν περιςςότερα ερεκίςματα και να
κατακτιςουν τθ γνϊςθ με τισ ιδιαίτερεσ ικανότθτζσ τουσ.
Οι προτεινόμενεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ακολουκοφν τισ αρχζσ τθσ
βιωματικισ μάκθςθσ, προχποκζτοντασ τθ ςυμμετοχι των αιςκιςεων, τθσ ςκζψθσ και
των ςυναιςκθμάτων (Νικονάνου, 2015). Το εκπαιδευτικό υλικό απευκφνεται ςε
μακθτζσ προςχολικισ και ςχολικισ θλικίασ και περιλαμβάνει διαφορετικοφ τφπου
δραςτθριότθτεσ, μζςα από τισ οποίεσ δίνεται ςτα παιδιά θ δυνατότθτα όχι μόνο να
εκφραςτοφν, να επικοινωνιςουν και να καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ, αλλά κυρίωσ να
διαςκεδάςουν παίηοντασ.
2.2 Ο εκπαιδευτικόσ φάκελοσ
Ο εκπαιδευτικόσ φάκελοσ ςχεδιάςτθκε ζτςι, ϊςτε να αποτελεί το ςθμείο
αναφοράσ για τθν πραγμάτευςθ του κζματοσ τθσ ιςτορίασ τθσ γραφισ και τθσ
γλϊςςασ ςτον ελλαδικό χϊρο. Για να αναδειχκοφν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ
εκφάνςεισ του κζματοσ, ο φάκελοσ περιζχει τόςο ζντυπο όςο και ψθφιακό
εκπαιδευτικό υλικό με ιςτορικι-αρχαιολογικι πλθροφορία και πλοφςια
εικονογράφθςθ.
Το ζνα από τα δφο ζντυπα του φακζλου απευκφνεται ςτον εκπαιδευτικό και
περιζχει τθν πλθροφοριακι διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, ενϊ το άλλο περιλαμβάνει
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πλικοσ προτάςεων για βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ. Ωσ προσ το ψθφιακό υλικό, που
είναι ςαφϊσ πιο κελκτικό για τουσ μακθτζσ, ςυνίςταται ςε ζναν οπτικό δίςκο με
διαδραςτικά παιχνίδια και μία μικροφ μικουσ ταινία κινουμζνων ςχεδίων.
2.3 Το υλικό του φακζλου
Στο ζντυπο για τον εκπαιδευτικό παρζχονται οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ,
προκειμζνου να παρουςιαςτεί με επάρκεια ςτθ ςχολικι τάξθ θ ιςτορία τθσ ελλθνικισ
γλϊςςασ και γραφισ, κακϊσ και άλλα ςυναφι κζματα. Συγκεκριμζνα, εξετάηεται θ
προςπάκεια μετάδοςθσ μθνυμάτων και θ επινόθςθ τθσ γραφισ όχι μόνο ςτον
ελλαδικό χϊρο, αλλά, με ςφντομο τρόπο, και ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Ρροκειμζνου να
μθν υπάρχουν χρονολογικοί περιοριςμοί, γίνεται μια επιςκόπθςθ τθσ ελλθνικισ
γραφισ και γλϊςςασ από τθν προϊςτορικι μζχρι και τθ ςφγχρονθ εποχι, ενϊ
μελετάται και ο ρόλοσ τθσ προφορικισ και γραπτισ επικοινωνίασ διαχρονικά.
Ζτςι, από τισ εγχαράξεισ ςε βράχουσ, βότςαλα, οςτά και φυλακτά γίνεται το
πζραςμα ςτθ γζννθςθ τθσ γραφισ, τισ ςυνκικεσ που τθ δθμιοφργθςαν και τα διάφορα
ςυςτιματα που επικράτθςαν ανά τον κόςμο. Μυςτικοί κϊδικεσ, μαγικά ςφμβολα,
πρωτότυπα μζςα επικοινωνίασ, διατρζχουν τισ ςελίδεσ του εντφπου, για να φτάςουν
ςτον ςφγχρονο κόςμο με τθν κυριαρχία του αλφαβιτου, τα νζα εικονογράμματα και
ιδεογράμματα και τισ ειδικζσ μορφζσ γραφισ. Στο ζντυπο, εκτόσ από τον κφριο κορμό
των κειμζνων, παρζχονται, επίςθσ, ανεκδοτολογικά ςτοιχεία, «περίεργεσ» ι
άγνωςτεσ, εν πολλοίσ, πλθροφορίεσ, ριςεισ διάςθμων ανκρϊπων των γραμμάτων και
τθσ τζχνθσ, αποςπάςματα από ποιιματα και τραγοφδια, ενϊ γίνονται, παράλλθλα,
αναφορζσ ςτθ ηωντανι και διαρκϊσ εξελιςςόμενθ άυλθ πολιτιςτικι κλθρονομιά.
Τζλοσ, παρατίκεται γλωςςάρι, χρονολόγιο, ενδεικτικι βιβλιογραφία, κακϊσ και
προτάςεισ για λογοτεχνικά βιβλία και κινθματογραφικζσ ταινίεσ ςχετικζσ με το κζμα
τθσ γραφισ, τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ λογοκριςίασ.
Το εγχειρίδιο αυτό ζχει ςχεδιαςτεί κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε ο όγκοσ τθσ
πλθροφορίασ να μθ λειτουργεί αποτρεπτικά. Το πλικοσ και το είδοσ των
πλθροφοριϊν που κα παρουςιάςει κάκε εκπαιδευτικόσ ςτθν τάξθ είναι κακαρά κζμα
προςωπικισ βοφλθςθσ. Θ δυνατότθτα επιλογισ ςυγκεκριμζνων κεμάτων προσ
επεξεργαςία, αλλά και ο τρόποσ παρουςίαςθσ του υλικοφ ςτθν τάξθ εναπόκειται ςτον
ίδιο και εξαρτάται από τθν θλικία, το γνωςτικό επίπεδο και τα ενδιαφζροντα των
μακθτϊν του.
Το δεφτερο ζντυπο του εκπαιδευτικοφ φακζλου περιζχει προτεινόμενεσ
δραςτθριότθτεσ και απευκφνεται τόςο ςε εκπαιδευτικοφσ όςο και τουσ μακθτζσ τουσ.
Σε αυτό, το κζμα τθσ ελλθνικισ γραφισ και γλϊςςασ προςεγγίηεται με ζναν πιο
ευχάριςτο και δθμιουργικό τρόπο, τον βιωματικό. Το ζντυπο περιλαμβάνει
περιςςότερεσ από εκατό δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ διακρίνονται ςε εικαςτικζσ,
γραφοκινθτικζσ, παιχνίδια, δραματοποίθςθ ιςτοριϊν, κακϊσ και ςε προτάςεισ για
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ζρευνα και ανακάλυψθ14, που προςφζρονται για διεπιςτθμονικι και διακεματικι
προςζγγιςθ.15
Οι μακθτζσ μποροφν να γίνουν «για λίγο» Μυκθναίοι, να καταςκευάςουν τισ
δικζσ τουσ πιλινεσ πινακίδεσ και να χαράξουν το όνομά τουσ ι φράςεισ ςτθ Γραμμικι
Β, να μεταφζρουν κρυπτογραφθμζνα μθνφματα μζςα από τον «αςτράγαλο» του
Αινεία και να επικοινωνιςουν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ με ςιματα Μορσ. Ακόμθ,
μποροφν να διαςκεδάςουν με τα γλωςςικά παιχνίδια, να δραματοποιιςουν ιςτορίεσ
και να δθμιουργιςουν δικοφσ τουσ κϊδικεσ.
Στθν τελευταία ενότθτα του εντφπου, με τίτλο «Από το μουςείο ςτο ςχολείο»,
προτείνεται θ οργάνωςθ και θ παρουςίαςθ μιασ ιδιαίτερθσ μουςειακισ ζκκεςθσ, που
κα ζχει τθν προςωπικι «ςφραγίδα» των μακθτϊν, αφοφ κα βαςίηεται αφενόσ ςτισ
γνϊςεισ και αφετζρου ςτα ενδιαφζροντα που απζκτθςαν οι ίδιοι μζςα από τθ χριςθ
του εκπαιδευτικοφ υλικοφ.
Κάκε εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιλζξει τθ δραςτθριότθτα που επικυμεί, να τθν
προςαρμόςει και να τθν τροποποιιςει, ανάλογα με το κζμα που κζλει να
επεξεργαςτεί, αλλά και τισ δυνατότθτεσ και τθ δυναμικι των παιδιϊν τθσ τάξθσ του.
Μάλιςτα, ειδικά χρωματικά ςφμβολα δθλϊνουν το επίπεδο δυςκολίασ κάκε
δραςτθριότθτασ.
Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ λειτουργεί ωσ εμψυχωτισ, μπορεί να
διαφζρει κάκε φορά, ανάλογα με τθ δραςτθριότθτα και τισ απαιτιςεισ τθσ. Χωρίσ να
είναι παρεμβατικόσ, αναλαμβάνει να ςυντονίςει τισ δράςεισ των μακθτϊν,
διευκολφνοντασ τθν επικοινωνία μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ (Νικονάνου, 2015).
Επίκεντρο όλων των δραςτθριοτιτων κα πρζπει να είναι θ ίδια θ ψυχαγωγικι
διαδικαςία και όχι ζνα ςυγκεκριμζνο αιςκθτικό αποτζλεςμα (Νικονάνου, 2012).
Στο ψθφιακό υλικό του εκπαιδευτικοφ φακζλου εντάςςεται ο δίςκοσ «Στα ίχνθ
τθσ γραφισ» με εννζα διαδραςτικά παιχνίδια, για παιδιά εφθβικισ κυρίωσ θλικίασ, τα
οποία ςυμπλθρϊνουν με ευχάριςτο και οικείο τρόπο τισ πλθροφορίεσ που παρζχονται
ςτουσ μακθτζσ.16 Τα παιχνίδια ζχουν ελκυςτικά γραφικά και θχθτικά εφζ, τα
αρχαιολογικά αντικείμενα είναι προςαρμοςμζνα ςτθν αιςκθτικι του παιχνιδιοφ, ενϊ
οι χαρακτιρεσ των θρϊων και θ πλοκι «μυςτθρίου και εξερεφνθςθσ» δθμιουργοφν
δυνατότθτεσ για ενςυναίςκθςθ (Renaud & Wagoner, 2001; Kapp, 2012).
Μοιραςμζνα ςε τρία θμερολόγια, τα παιχνίδια αντιςτοιχοφν ςε τρεισ μεγάλεσ
χρονικζσ περιόδουσ: τθν προϊςτορία, τθν αρχαιότθτα, τα βυηαντινά και νεϊτερα
χρόνια. Οι οδθγίεσ ςτθν αρχι και οι εκπαιδευτικζσ πλθροφορίεσ ςτο τζλοσ κάκε
παιχνιδιοφ είναι ςφντομεσ, ϊςτε να μθν κουράηουν, βάηοντασ, όμωσ, τουσ μακθτζσ
ςτο πνεφμα τθσ αντίςτοιχθσ δοκιμαςίασ και φωτίηοντασ ποικίλεσ όψεισ του
14

Πλεσ οι παραπάνω μζκοδοι ςτοχεφουν ςτθν ενεργοποίθςθ των μακθτϊν για ελεφκερθ δθμιουργικι
ζκφραςθ. Ο ςυνδυαςμόσ των πρακτικϊν χειρωνακτικϊν δραςτθριοτιτων παράλλθλα με διανοθτικζσ
διεργαςίεσ μπορεί να οδθγιςουν ςτθ βιωματικι μάκθςθ (Νικονάνου, 2012).
15

Με τθ διακεματικότθτα ςχετίηεται και θ ολιςτικι αντίλθψθ για τθ γνϊςθ, ςφμφωνα με τθν οποία,
μζςα από ςυςχετιςμοφσ και ςυγκρίςεισ των επιμζρουσ ςτοιχείων, γίνεται κατανοθτό το «όλον»
(Hooper-Greenhill, 1994: 102).
16

Θ διαδραςτικότθτα, ςφμφωνα με τθ οφςςου, κεωρείται κυρίαρχο ςτοιχείο των νζων τεχνολογικϊν
εφαρμογϊν που προςφζρει πολφπλευρεσ και ουςιαςτικζσ εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ. Θ ζννοιά τθσ
περιλαμβάνει «αμοιβαία ανταλλαγι» δράςθσ μεταξφ ανκρϊπων ι μεταξφ ανκρϊπων και άψυχων
αντικειμζνων ι καταςτάςεων (οφςςου, 2008: 251-252).
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παρελκόντοσ. Τα παιχνίδια ζχουν κλιμακοφμενθ δυςκολία, ϊςτε να λειτουργεί ωσ
πρόκλθςθ, και, φυςικά, δυνατότθτα επιβράβευςθσ (Prensky, 2007). Στόχοσ δεν είναι θ
άπαξ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με τα παιχνίδια του δίςκου αλλά κυρίωσ θ
παρατεταμζνθ εναςχόλθςθ με αυτά (Κατςιγιαννάκθσ & Καραγιαννίδθσ, 2015).
Στο ψθφιακό υλικό εντάςςεται, επίςθσ, και θ ταινία κινουμζνων ςχεδίων «Θ
μάχθ των π». Θ ταινία απευκφνεται κατά κφριο λόγο ςε παιδιά μικρότερθσ θλικίασ,
ςτισ προτιμιςεισ των οποίων ζχουν προςαρμοςτεί τόςο το ψθφιακό περιβάλλον και
οι πρωταγωνιςτζσ όςο και θ ςφντομθ διάρκειά τθσ (δϊδεκα λεπτά). Θ ταινία
προςεγγίηει με μια πιο ευχάριςτθ ματιά τουσ ςφγχρονουσ προβλθματιςμοφσ για τα
greeklish, τθν ελλθνικι γραφι ςιμερα, τθ ςχζςθ τθσ με τθ γλϊςςα και το μζλλον τουσ.

3. Αντί επιλόγου
Ο εκπαιδευτικόσ φάκελοσ «Στα ίχνθ τθσ γραφισ» ςχεδιάςτθκε, ϊςτε να
αποτελζςει αφόρμθςθ για ζναν δθμιουργικό διάλογο μεταξφ ςχολείου και μουςείου.
Οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ ςτοχεφουν όχι μόνο ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων και
δεξιοτιτων, αλλά και ςτθν καλλιζργεια ςτάςεων και αξιϊν. Οριςμζνα από τα νζα
κζματα που τίκενται προσ ςυηιτθςθ, όπωσ το δικαίωμα τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ ςτθν
πολιτιςτικι κλθρονομιά, ο προβλθματιςμόσ για τισ αξίεσ που πρεςβεφει θ
διαπολιτιςμικότθτα και οι νζεσ πολυπολιτιςμικζσ κοινωνίεσ (Ηαφειράκου, 2000),
παρουςιάηονται μζςα από το πρίςμα τθσ ιςτορίασ τθσ γραφισ και τθσ εξζλιξισ τθσ με
ευχάριςτο και δθμιουργικό τρόπο. Θ επαφι αυτι με τον υλικό και άυλο πολιτιςμό
εντόσ τθσ ςχολικισ αίκουςασ φιλοδοξοφμε να ςυμβάλει αφενόσ ςτθ βελτίωςθ τθσ
ςχζςθσ των μακθτϊν με τα μουςεία και τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και αφετζρου
ςτθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ όςον αφορά ςτθν προςταςία και διατιρθςθ τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
Αν και ζχουν παραχκεί τρεισ χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί φάκελοι και είναι
διακζςιμοι προσ δανειςμό ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ιδθ από τισ
αρχζσ ςχολικισ χρονιάσ 2015-2016, το ςφνολο του υλικοφ του εκπαιδευτικοφ φακζλου
είναι προςβάςιμο και μζςω διαδικτφου. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εξοικείωςθ των
μακθτϊν με τισ νζεσ τεχνολογίεσ, αλλά και τθ δυνατότθτα ευρφτερθσ διάχυςθσ τθσ
πλθροφορίασ που παρζχει ο παγκόςμιοσ ιςτόσ, το υλικό αυτό ζχει αναρτθκεί ςτο
τζλοσ τθσ διαδικτυακισ εικονικισ ζκκεςθσ ςτθν ιςτοςελίδα http://grafi-culture.gr.
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Περίλθψθ
Το εργαςτιριο «Μια ιςτορία κα ςασ πω…» πραγματοποιικθκε από τθν ομάδα
εργαςίασ που ςχεδίαςε και εκπόνθςε τον εκπαιδευτικό φάκελο «Στα ίχνθ τθσ γραφισ»
και είχε κακαρά βιωματικό χαρακτιρα. Στθ διάρκειά του ζγινε παρουςίαςθ και
εφαρμογι επιλεγμζνων δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με τα μακιματα τθσ
Λςτορίασ, τθσ Κεατρικισ Αγωγισ και των Εικαςτικϊν. Ο κφριοσ ςκοπόσ του
εργαςτθρίου ιταν θ εξοικείωςθ με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικοφ φακζλου μζςα
από μια εναλλακτικι προςζγγιςθ του κζματοσ τθσ γραφισ. Ρρωτίςτωσ, όμωσ, ςκοπόσ
του υπιρξε να αναδείξει μια ςφγχρονθ διδακτικι πρόταςθ και πϊσ αυτι μπορεί να
εφαρμοςτεί ςτθν ςχολικι πράξθ.
Λζξεισ-κλειδιά: μουςειακι εκπαίδευςθ, βιωματικι προςζγγιςθ

1. Ειςαγωγι
Σε ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο κοινωνικό-πολιτιςμικό πλαίςιο, οι ςχζςεισ
ςχολείου – μουςείου και ο διαρκισ διάλογοσ μεταξφ τουσ κζτουν τισ βάςεισ για
εποικοδομθτικζσ ςυνεργαςίεσ και πρακτικζσ, που είναι αμοιβαίωσ επωφελείσ και για
τουσ δφο φορείσ.
Στον χϊρο των μουςείων θ ανάπτυξθ τθσ μουςειοπαιδαγωγικισ, αξιοποιϊντασ
τα πορίςματα πολλϊν επιςτθμϊν, διαςυνδζεται με βαςικζσ αναηθτιςεισ τθσ
ςφγχρονθσ παιδαγωγικισ, που επαναπροςδιορίηουν, μεταξφ άλλων, τον
προςανατολιςμό, τουσ ςτόχουσ τθσ εκπαίδευςθσ και τισ διδακτικζσ τθσ μεκόδουσ
(Νάκου, 2001). Θ μάκθςθ, κοινό ηθτοφμενο τόςο ςε μουςεία όςο και ςε ςχολεία,
κεωρείται, πλζον, μια ενεργθτικι διαδικαςία, κατά τθν οποία το άτομο ςυμμετζχει
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ςτθ δόμθςθ των νοθμάτων, αλλά και ςτθν επιλογι, τθν οργάνωςθ και ερμθνεία των
εμπειριϊν του (Νικονάνου, 2012).
Ραράλλθλα, οι νζεσ μουςειακζσ ερμθνευτικζσ-εκπαιδευτικζσ δράςεισ, που
ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται τόςο εντόσ όςο και εκτόσ του μουςειακοφ χϊρου,
ζχουν ωσ ςκοπό να αναπτφξουν εναλλακτικζσ διδακτικζσ και διακεματικζσ
προςεγγίςεισ, αξιοποιϊντασ τισ πολλαπλζσ δυνατότθτεσ πρόςλθψθσ των μουςειακϊν
εκκζςεων και των αντικειμζνων τουσ (Γκότςθσ, 2010).
Θ δθμιουργικι ςφνδεςθ μεταξφ μουςείου – ςχολείου, πζρα από τθν
πραγμάτωςθ κοινϊν ςτόχων, όπωσ τθ γνϊςθ και τθ διατιρθςθ τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ (Δάλκοσ, 2000), προςφζρει πολλζσ ευκαιρίεσ για τθν ολιςτικι
καλλιζργεια των μακθτϊν (Κακοφρου – Χρόνθ, 2006), που είναι και οι τελικοί
αποδζκτεσ τθσ ςφνδεςθσ αυτισ.
Στο πλαίςιο αυτό, θ καλλιζργεια μιασ ευρφτερθσ μουςειακισ αγωγισ των
εκπαιδευτικϊν κρίνεται απαραίτθτθ. Θ βιωματικι εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν με
ενεργθτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ, αλλά και θ ςυνεργαςία μουςείου - ςχολείου
μποροφν να ςυντελζςουν ςτο να αντιμετωπιςτεί θ πολιτιςμικι αγωγι ωσ ςυνκετικι
και δυναμικι προςζγγιςθ τθσ κακθμερινισ διδακτικισ πράξθσ (Τερεηάκθ, 2010).
Ο ςχεδιαςμόσ του εκπαιδευτικοφ φακζλου «Στα ίχνθ τθσ γραφισ» κινικθκε
προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ» του ΥΡΡΟΑ και διανεμικθκε ςτα
μζςα του 2015 ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ. Ρρόκειται
για ζνα πολυμορφικό εργαλείο με ζντυπο και ψθφιακό υλικό, που προςφζρει τθ
δυνατότθτα να προςεγγίςουν οι εκπαιδευτικοί το κζμα τθσ ιςτορίασ τθσ γραφισ και
τθσ γλϊςςασ ςτον ελλαδικό χϊρο μζςα από πολλοφσ τρόπουσ.
Θ ομάδα ςχεδιαςμοφ, επικυμϊντασ να φζρει νθπιαγωγοφσ, εκπαιδευτικοφσ τθσ
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και φοιτθτζσ παιδαγωγικϊν
ςχολϊν ςε επαφι με το υλικό του εκπαιδευτικοφ φακζλου, αποφάςιςε να διεξαγάγει
το βιωματικό εργαςτιριο «Μια ιςτορία κα ςασ πω…», το οποίο παρουςιάηεται ςτα
πλαίςια αυτισ τθσ εργαςίασ.

2. Το βιωματικό εργαςτιριο «Μια ιςτορία κα ςασ πω… Ρροτάςεισ για
τθν αξιοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ φακζλου ‘Στα ίχνθ τθσ Γραφισ’»
2.1. Σκοπόσ και ςτόχοι του βιωματικοφ εργαςτθρίου
Ο κφριοσ ςκοπόσ του εργαςτθρίου ιταν γνωριμία των εκπαιδευτικϊν με τον
εκπαιδευτικό φάκελο και θ εξοικείωςθ με το περιεχόμενό του. Ραράλλθλα,
πρωταρχικόσ ςτόχοσ ιταν να παρουςιαςτοφν τρόποι για τθ διεπιςτθμονικι και
διακεματικι αξιοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ υλικοφ εντόσ τθσ τάξθσ,
αναδεικνφοντασ μια ςφγχρονθ διδακτικι πρόταςθ και παρουςιάηοντασ τθν εφαρμογι
τθσ ςτθ ςχολικι πράξθ. Επιμζρουσ ςτόχοσ, εκτόσ από τθ διεπιςτθμονικι και
διακεματικι προςζγγιςθ του κζματοσ τθσ ελλθνικισ γραφισ και γλϊςςασ, υπιρξε και
θ ςφνδεςθ ςχολείου και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ εντόσ και εκτόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ.
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2.2. Δομι του βιωματικοφ εργαςτθρίου
Ο ςυμμετζχοντεσ ςτο εργαςτιριο ιταν 12, αρικμόσ ικανοποιθτικόσ για τθ
δυναμικι τθσ ομάδασ και τθν ανταλλαγι γόνιμων απόψεων και ιδεϊν. Σκόπιμα δεν
τζκθκε ο περιοριςμόσ τθσ κοινισ βακμίδασ εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν, αφενόσ
γιατί το υλικό του φακζλου απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ όλων των
ςχολικϊν βακμίδων, αφετζρου ο πλουραλιςμόσ των απόψεων και των εμπειριϊν
εκπαιδευτικϊν διαφορετικϊν ειδικοτιτων και βακμίδων κεωρικθκε ιδιαίτερα
χριςιμοσ και εποικοδομθτικόσ για τθ διεξαγωγι του εργαςτθρίου.
Στθ διάρκεια των δφο ωρϊν του εργαςτθρίου πραγματοποιικθκαν μια ςειρά
από δραςτθριότθτεσ με ςυγκεκριμζνθ ςτοχοκεςία, που αφοροφςε ςτθν κατανόθςθ
τθσ δομισ του εκπαιδευτικοφ φακζλου και τθν εξοικείωςθ με το περιεχόμενό του.
Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν ςτο βιωματικό αυτό
ςεμινάριο δεν ιταν απλοί κεατζσ ι ακροατζσ, αλλά ςυμμετείχαν ενεργά,
διαμορφϊνοντασ τθν εξζλιξθ και τθν πορεία του.
Το εργαςτιριο διαρκρωνόταν ςε τρία βαςικά μζρθ. Το πρϊτο αφοροφςε ςτθ
γνωριμία των μελϊν τθσ ομάδασ και τον ςυντονιςμό τουσ. Το δεφτερο μζροσ
περιελάμβανε επιλεγμζνεσ βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ του εκπαιδευτικοφ φακζλου,
ενϊ ςτο τελευταίο μζροσ του εργαςτθρίου ζγινε αναλυτικι ςυηιτθςθ και
ανατροφοδότθςθ των εμπειριϊν και των εντυπϊςεων των εκπαιδευτικϊν.
Μετά από κάκε δραςτθριότθτα ακολουκοφςε παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ κάκε
ομάδασ, ενϊ, ζπειτα, δίνονταν οι απαραίτθτεσ επεξθγιςεισ και πραγματοποιοφνταν θ
μετάβαςθ ςτθν επόμενθ δραςτθριότθτα.
2.3. Ρεριγραφι του βιωματικοφ εργαςτθρίου
Το πρϊτο μζροσ περιλάμβανε αςκιςεισ γνωριμίασ και ςυςπείρωςθσ τθσ
ομάδασ. Ο χωριςμόσ των ομάδων ζγινε με τυχαίο τρόπο, που βαςιηόταν ςτθν ειδικι
διαμόρφωςθ τθσ αίκουςασ∙ τα άτομα που κάκονταν γφρω από το ίδιο τραπζηι,
ςχθμάτιηαν μία ενιαία ομάδα. Αρχικά, με παρότρυνςθ τθσ εμψυχϊτριασ, οι
ςυμμετζχοντεσ ςυςτικθκαν, μίλθςαν με λίγα λόγια για τον εαυτό τουσ, τθν ιδιότθτα
και τα ενδιαφζροντά τουσ. Στθ ςυνζχεια, κλικθκαν να βρουν ζνα όνομα για τθν
ομάδα τουσ και να το καταγράψουν. Για τθν καταγραφι και γνωςτοποίθςθ του
ονόματοσ αυτοφ αξιοποιικθκαν δφο διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ από το ζντυπο
δραςτθριοτιτων του εκπαιδευτικοφ φακζλου (το παιχνίδι «Επικοινωνϊ εναλλακτικά»
και θ γραφοκινθτικι δραςτθριότθτα «Κωδικοπλάςτεσ και κωδικοκραφςτεσ»), οι
οποίεσ ζφεραν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε επαφι με τουσ τρόπουσ καταγραφισ και
ανταλλαγισ μυςτικϊν μθνυμάτων κατά το παρελκόν.
Το δεφτερο μζροσ του εργαςτθρίου είχε κακαρά βιωματικό χαρακτιρα. Στόχοσ
ιταν θ γνϊςθ να κατακτθκεί μζςα από το παιχνίδι και τθ δθμιουργία, χωρίσ όμωσ να
δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο αιςκθτικό αποτζλεςμα. Μάλιςτα, επιλζχκθκαν κάποιεσ
από τισ πιο «απαιτθτικζσ» δραςτθριότθτεσ του εντφπου, με τον υψθλότερο βακμό
δυςκολίασ, ϊςτε να λυκοφν πικανζσ απορίεσ κατά τθν εφαρμογι τουσ ςτθν πράξθ. Οι
ςυμμετζχοντεσ ιρκαν με βιωματικό τρόπο ςε επαφι με τα διαφορετικά είδθ γραφισ
των αρχαίων χρόνων, ζνα κζμα που ςχετίηεται τόςο με το μάκθμα τθσ Γλϊςςασ όςο
και με εκείνο τθσ Λςτορίασ. Για να παρατθριςουν τα πλεονεκτιματα και τα
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μειονεκτιματα, τισ ομοιότθτεσ, αλλά και τισ διαφορζσ ανάμεςα ςε διαφορετικά
ςυςτιματα γραφισ, κακϊσ και τθ ςταδιακι μετάβαςθ από το ζνα είδοσ γραφισ ςτο
άλλο, ςτθν ατομικι αυτι δραςτθριότθτα τα μζλθ κάκε ομάδασ κλικθκαν να
καταγράψουν το όνομά τουσ ςε αιγυπτιακι ιερογλυφικι γραφι (Άλφα, βιτα, γάμμα,
ΔΕΛΤΟΣ!!!), ςε μυκθναϊκι Γραμμικι Β (Ταξιδεφω ςτον χρόνο), αλλά και ςε ζνα από τα
επιχϊρια ελλθνικά αλφάβθτα (Μα, πόςα αλφάβθτα υπάρχουν πια;). Θ παραπάνω
δραςτθριότθτα, αν και κατά βάςθ γραφοκινθτικι, ζδωςε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθν
ευκαιρία και για εικαςτικι δθμιουργία.
Για το δεφτερο μζροσ του εργαςτθρίου επιλζχκθκαν, επίςθσ, και δραςτθριότθτεσ
δραματοποίθςθσ17, ςχετικζσ με το μάκθμα τθσ Κεατρικισ Αγωγισ. Οι ομάδεσ, ανά δφο
ι τρεισ, ζνωςαν τισ δυνάμεισ τουσ, προκειμζνου να δραματοποιιςουν από ζνα πικανό
ςενάριο ςχετικό είτε με τα ικθ και ζκιμα τθσ νεϊτερθσ Ελλάδασ (Μπορεί να είςαι
γλφκα... ζχεισ, όμωσ, προίκα;) είτε με τθ γλϊςςα τθσ διαφιμιςθσ (Διάλειμμα για
διαφθμίςεισ).
Στο τρίτο μζροσ του εργαςτθρίου πραγματοποιικθκε ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ
δραςτθριότθτεσ που παρουςιάςτθκαν. Οι ςυμμετζχοντεσ κλικθκαν να εκφράςουν τα
ςυναιςκιματά τουσ και τισ ςκζψεισ που τουσ γεννικθκαν χάρθ ςτο βιωματικό
εργαςτιριο, αλλά και να διατυπϊςουν κρίςεισ, ςχόλια και απόψεισ ςχετικά με το ίδιο
το εκπαιδευτικό υλικό. Διατυπϊκθκαν ερωτιςεισ, ζγιναν διευκρινίςεισ και
ακολοφκθςε γόνιμθ ςυηιτθςθ ςχετικά με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικοφ φακζλου
και τθ δυνατότθτα αξιοποίθςισ του ςε χϊρουσ τυπικισ εκπαίδευςθσ. Τζλοσ,
παρουςιάςτθκε το ζντυπο εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό, ο ψθφιακόσ δίςκοσ με τα
διαδραςτικά παιχνίδια και θ ταινία κινουμζνων ςχεδίων, που περιλαμβάνονται ςτον
εκπαιδευτικό φάκελο «Στα ίχνθ τθσ γραφισ», κακϊσ και τα άλλα δφο εργαλεία τθσ
Ρράξθσ, δθλαδι θ μουςειοςκευι και θ διαδικτυακι εικονικι ζκκεςθ «Γράφω,
γράφεισ, γράφει…».

3. Αποτελζςματα - Συμπεράςματα
Κατά τθ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε, οι ςυμμετζχοντεσ υπογράμμιςαν τον
ψυχαγωγικό χαρακτιρα των δραςτθριοτιτων. Διαπίςτωςαν ότι, κατά τθ διεξαγωγι
του εργαςτθρίου, όχι μόνο δζκθκαν τα μζλθ των ομάδων, αλλά και κατακτικθκε με
βιωματικό τρόπο θ γνϊςθ. Ζγιναν προτάςεισ για τθν πικανι ςφνδεςθ επιλεγμζνων
δραςτθριοτιτων με ενότθτεσ τθσ διδακτζασ φλθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ, ενϊ, όπου ιταν δυνατόν, δόκθκε από τθ ςυντονίςτρια θ ςχετικι
παραπομπι ςε ανάλογθσ κεματολογίασ δραςτθριότθτα του ψθφιακοφ δίςκου με τα
διαδραςτικά παιχνίδια ι τθσ ομϊνυμθσ μουςειοςκευισ. Θ φπαρξθ δε τριϊν ςυνολικά
μζςων για τθν προςζγγιςθ του κζματοσ τθσ ιςτορίασ τθσ ελλθνικισ γραφισ και
γλϊςςασ είχε κετικι αποδοχι, κακϊσ μπορεί να καλφψει πλικοσ παιδαγωγικϊν και
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, όπωσ για παράδειγμα των Ατόμων με Αναπθρία.
Τζλοσ, διαπιςτϊκθκε πωσ ο εκπαιδευτικόσ φάκελοσ, μζςα από τισ προτάςεισ για
τθν ουςιαςτικι επαφι μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν με τον υλικό και άυλο πολιτιςμό,

17

Οι δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςτοιχεία δραματοποίθςθσ εμπλζκουν τουσ ςυμμετζχοντεσ τόςο ςε
διανοθτικό όςο και ςυναιςκθματικό επίπεδο ςυνδζοντασ τθ μάκθςθ με τθν ψυχαγωγία πιο άμεςα και
αποτελεςματικά (Νικονάνου, 2012).
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μπορεί να ςυμβάλει ςτθ ςφνδεςθ ςχολείου και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ εν γζνει και
εκτόσ των ςχολικϊν «τειχϊν».
Μζςα από το ποικίλο υλικό και τισ δραςτθριότθτεσ του εκπαιδευτικοφ φακζλου
και με τθν πολφτιμθ αρωγι των εκπαιδευτικϊν τουσ, οι μακθτζσ καλοφνται να
αναπτφξουν τισ κατάλλθλεσ γνωςτικζσ, ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ
που κα τουσ εξαςφαλίςουν μια ευρφτερθ πολιτιςμικι παιδεία απαραίτθτθ ςε μια
διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ κοινωνικι πραγματικότθτα.
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Περίλθψθ
Θ δθμοτικότθτα των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν μεταξφ των νζων ζχει διαχρονικά κερδίςει
το ενδιαφζρον των εμπλεκομζνων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςχετικά με τουσ
πικανοφσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ τουσ ςτο ςφγχρονο ςχολικό περιβάλλον. Στόχοσ είναι θ
ενίςχυςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ μζςω τθσ ενεργοφ
εμπλοκισ και κινθτοποίθςθσ των μακθτϊν. Ωσ αποτζλεςμα αυτοφ του ενδιαφζροντοσ,
ζχει αναπτυχκεί τθν τελευταία δεκαετία ζνασ ςθμαντικόσ όγκοσ βιβλιογραφίασ
ςχετικά με τθν μάκθςθ που βαςίηεται ςτα ψθφιακά παιχνίδια και τα δυνθτικά οφζλθ
που αυτά επιφζρουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ,
θ οποία αποτελεί μια επιςκόπθςθ του πεδίου, είναι θ παρουςίαςθ των πρόςφατων
ερευνϊν ςτο πεδίο τθσ εκπαιδευτικισ χριςθσ των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν και θ παροχι
πλθροφόρθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα για το πλαίςιο εφαρμογισ τουσ ςτθν
κακθμερινι διδακτικι πρακτικι.
Λζξεισ-κλειδιά: ψθφιακά παιχνίδια, εκπαιδευτικι διαδικαςία, κίνθτρα

1. Ειςαγωγι
Ζνασ όροσ ο οποίοσ ςυναντάται ολοζνα και ςυχνότερα ςε κείμενα και αναφορζσ
κζλοντασ να περιγράψει τθν ςχζςθ των νζων με τθν τεχνολογία είναι αυτόσ του
«ψθφιακοφ ικαγενι» (Palfrey & Gasser, 2013). Ο όροσ χρθςιμοποιείται για να
περιγράψει τα παιδιά που περνοφν το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ηωισ τουσ ςυνδεδεμζνα
ςτο διαδίκτυο, μονίμωσ «ενεργοποιθμζνα» (Prensky, 2001). Αντιπροςωπεφουν τουσ
«γθγενείσ ομιλθτζσ» οι οποίοι ζχουν «άπταιςτθ γνϊςθ ςτθν ψθφιακι γλϊςςα των
υπολογιςτϊν, των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν και του διαδικτφου» ςε αντίκεςθ με τουσ
ψθφιακοφσ μετανάςτεσ τουσ οποίουσ, κυρίωσ, αποτελοφν οι γονείσ και οι
εκπαιδευτικοί μεγαλφτερων θλικιϊν (Prensky, 2005, ς. 8).
Θ διάκριςθ ςτο ψθφιακό χάςμα γενεϊν, ζχει πυροδοτιςει τθν ςυηιτθςθ για τθν
ανάγκθ αλλαγισ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ
προςδοκίεσ των νζων. Αναμφίβολα, οι ςθμερινοί μακθτζσ δεν είναι οι άνκρωποι τουσ
οποίουσ το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ζχει ςχεδιαςτεί για να διδάξει (Prensky, 2001, ς. 1).
Υπάρχει μια διαρκϊσ αυξανόμενθ εκτίμθςθ ότι θ παλιά προςζγγιςθ τθσ διδακτικισ
διαδικαςίασ είναι ακατάλλθλθ προσ τισ πνευματικζσ, κοινωνικζσ, κινθτιριεσ και
ςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ τθσ νζασ γενιάσ (Tapscott, 2009, ς. 131). Αντίςτοιχα, θ
δθμοτικότθτα των παιχνιδιϊν ςτθ δεςπόηουςα κουλτοφρα τθσ νζασ γενιάσ
(Featherstone, Aston & Houghton, 2013) ζχει κεντρίςει το ενδιαφζρον τθσ
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εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, με αρκετοφσ παιδαγωγοφσ και ερευνθτζσ να αναηθτοφν
τρόπουσ αξιοποίθςθσ των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν ςτθν ςχολικι τάξθ.

2. Αναςκόπθςθ τθσ εκπαιδευτικισ χριςθσ των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν
Θ αυτοαποκαλοφμενθ «Edutainment Era» (Van Eck, 2006) θ οποία ξεκίνθςε από
τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 80 και διιρκθςε μζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 90 ιταν θ
εποχι τθσ ειςαγωγισ των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Αρχικά, θ χριςθ των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν κεωρικθκε από αρκετοφσ εκπαιδευτικοφσ
ωσ πανάκεια. Ο οποιοςδιποτε εμπλεκόμενοσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
μποροφςε να «παρεμβάλει» ζνα παιχνίδι ςτα πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ του και
αυτόματα το μάκθμα του κα γινόταν πιο διαςκεδαςτικό, πιο αποδοτικό, κεντρίηοντασ
το ενδιαφζρον των μακθτϊν. Ωςτόςο, όπωσ είναι αυτονόθτο, αυτό δεν ςυνζβθ
ςχεδόν ποτζ, με αποτζλεςμα θ χριςθ των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν να πζςει ςε
δυςμζνεια προκαλϊντασ ποικίλα αρνθτικά ςχόλια ςχετικά για τθν εκπαιδευτικι τθσ
αποδοτικότθτα. Εν τζλει, ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 90, μια ςειρά από παράγοντεσ
οδιγθςε ςτθν ςυρρίκνωςθ, και, τελικά, ςτθν ενοποίθςθ τθσ αγοράσ ψθφιακϊν
παιχνιδιϊν ςε λίγουσ μόνο βαςικοφσ «παίκτεσ», εξζλιξθ, θ οποία με τθν ςειρά τθσ,
εμπόδιςε τθν ταχεία προςαρμογι τθσ βιομθχανίασ των παιχνιδιϊν ςτισ απαιτιςεισ
των ςχολικϊν μονάδων (Shuler, 2012).
Ωςτόςο, θ μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτο παιχνίδι ζχει αποκτιςει εκ νζου ιδιαίτερθ
δυναμικι τα τελευταία χρόνια (Richards, Stebbins & Moellering, 2013), με τθν
ενοποίθςθ των ποικίλων μορφϊν των ΤΡΕ (Τεχνολογίασ τθσ Ρλθροφορίασ και των
Επικοινωνιϊν) και τθν ευρεία διάδοςθ των ζξυπνων φορθτϊν ςυςκευϊν (Zaranis,
Kalogiannakis & Papadakis, 2013). Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφν τα
αποτελζςματα ζρευνασ, θ οποία διεξιχκθ από τον ανεξάρτθτο εκπαιδευτικό
οργανιςμό Joan Ganz Cooney Center ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, ςφμφωνα με τθν οποία,
οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάςκουν ςτθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ διλωςαν ότι χρθςιμοποιοφν τα ψθφιακά παιχνίδια 2 με 4 φορζσ τθν
εβδομάδα ςτθν ςχολικι τάξθ, ενϊ το 18% διλωςε ότι τα χρθςιμοποιεί κακθμερινά
(Millstone, 2012). Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι θ πλειονότθτα των
εκπαιδευτικϊν διλωςε ότι προτιμά να χρθςιμοποιεί (μζςα από κατάλλθλα
εκπαιδευτικά ςενάρια) εμπορικά παιχνίδια παρά τα αμιγϊσ εκπαιδευτικά (Millstone,
2012).

3. Ρλεονεκτιματα από τθν ειςαγωγι των παιχνιδιϊν ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία
Τα τελευταία χρόνια, ςθμαντικοί ερευνθτζσ καταδεικνφουν το ςθμαντικό ρόλο
τθσ μάκθςθσ μζςω ψθφιακϊν παιχνιδιϊν, εςτιάηοντασ κυρίωσ ςτθν αφξθςθ του
κινιτρου αλλά και των ποικίλων κετικϊν επιπτϊςεϊν τουσ ςτθ γνωςτικι, τθ
ςυναιςκθματικι και τθν κοινωνικι πλευρά των μακθτϊν (Κανδροφδθ & Μπράτιτςθσ,
2015). Ρρόςφατα με τθν ραγδαία διάδοςθ των ζξυπνων φορθτϊν ςυςκευϊν, αρκετοί
ερευνθτζσ προβάλουν και τα πλεονεκτιματα χριςθσ των φορθτϊν ψθφιακϊν
παιχνιδιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ωσ μζςο ενίςχυςθσ τθσ ςυνεργατικισ και
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εγκακιδρυμζνθσ μάκθςθσ (Κανδροφδθ & Μπράτιτςθσ, 2015; Papadakis, Kalogiannakis
& Zaranis, 2016).
Τα οφζλθ που αποφζρει θ ορκι χριςθ των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία εκτόσ τθσ ειςαγωγισ ενόσ πιο ςυναρπαςτικοφ
περιβάλλοντοσ μάκθςθσ ςχετίηονται και με τα αυξθμζνα κίνθτρα και τθν ανάπτυξθ
δεξιοτιτων των μακθτϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα:
 Συναρπαςτικά περιβάλλοντα μάκθςθσ: Τα ψθφιακά παιχνίδια δίνουν ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία προςτικζμενθ αξία μζςω τθσ χριςθσ των ζντονων
γραφικϊν, ιχων και των ποικίλων πολυμεςικϊν ςτοιχείων τα οποία
χρθςιμοποιοφν. Επιπλζον κακότι ψθφιακά, απαιτοφν τθν ςυνοδευτικι χριςθ
διαφόρων μορφϊν των ΤΡΕ, επιτυγχάνοντασ τθν ςφηευξθ τθσ ςχολικισ ηωισ με τθν
κακθμερινότθτα των ςθμερινϊν μακθτϊν.
 Κίνθτρα: Θ παροχι και αφξθςθ των κινιτρων των μακθτϊν ζχει ταυτιςτεί με τθν
χριςθ παιχνιδιϊν ςτθν τάξθ (Joyce, Gerhard & Debry, 2009). Θ ίδια θ φφςθ των
παιχνιδιϊν δρα κετικά ςτθν αφξθςθ των κινιτρων ςε γνωςτικό επίπεδο μζςω
τριϊν παραγόντων: τθ φανταςία, τθν πρόκλθςθ και τθν περιζργεια (Malone,
1981). Τα παραπάνω ςτοιχεία ςυμβάλλουν ϊςτε θ μάκθςθ βαςιηόμενθ ςε
ψθφιακά παιχνίδια να παρζχει ζντονα κίνθτρα ςτουσ μακθτζσ, κινθτοποιϊντασ
τουσ μζςω τθσ δθμιουργίασ του ψθφιακοφ «χϊρου παιχνιδιοφ», του χϊρου
δθλαδι ςτον οποίο οι μακθτζσ μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε πλοφςιεσ ευκαιρίεσ
μάκθςθσ πειραματιηόμενοι, διερευνϊντασ, δθμιουργϊντασ, ερμθνεφοντασ, αλλά
και αποτυγχάνοντασ (Groff, Howells & Cranmer, 2010 ).
 Δεξιότθτεσ: Οι ακριβείσ δεξιότθτεσ που προκφπτουν ωσ άμεςο αποτζλεςμα τθσ
μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςε παιχνίδι, άμεςα και ζμμεςα, είναι ακόμθ υπό ςυηιτθςθ.
Ωςτόςο, υπάρχουν αυξανόμενεσ ενδείξεισ για τθν ςυμβολι των ψθφιακϊν
παιχνιδιϊν ςτθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων και ικανοτιτων των μακθτϊν (Groff et
al., 2010). Μια κριτικι αναςκόπθςθ των δυνατοτιτων τθσ μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςε
παιχνίδι θ οποία διεξιχκθ από τθν ΤΕΕΜ - μια οργάνωςθ που αξιολογεί το
εκπαιδευτικό λογιςμικό –εντόπιςε αρκετζσ δεξιότθτεσ που αναπτφχκθκαν μζςω
τθσ χριςθσ τουσ (McFarlane, Sparrowhawk & Heald, 2002). Οι δεξιότθτεσ αυτζσ
ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικισ ςκζψθσ, ικανοτιτων ςχεδίαςθσ,
επικοινωνίασ, εφαρμογισ μακθματικϊν, δεξιοτιτων διαπραγμάτευςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ςε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, κακϊσ και περάτωςθσ ενόσ ζργου
ςε δοςμζνο χρόνο. Σε αντίςτοιχα ςυμπεράςματα κατζλθξαν ςε ξεχωριςτζσ
ζρευνεσ αρκετοί ερευνθτζσ (Klopfer, Osterweil & Katie, 2009; Higgins, 2000;
Malone, 1983; Groff et al., 2010; McFarlane et al., 2002).

4. Το τοπίο των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν
Πταν ζνασ εκπαιδευτικόσ πρόκειται να χρθςιμοποιιςει ζνα εκπαιδευτικό
παιχνίδι ςτθν διδαςκαλία του, θ απόφαςθ δεν είναι εφκολθ, κακϊσ υπάρχει μια
μεγάλθ ποικιλία από παιχνίδια διαφόρων ειδϊν και τφπων (Groff, McCall, Darvasi &
Gilbert, 2016). Για τουσ παραπάνω λόγουσ, ο Squire (2008) δθμιοφργθςε μια ταξινομία
των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν βαςιςμζνθ ςε δυο άξονεσ: χρονοδιαγράμματοσ και
λεπτομερειϊν εφαρμογισ. Ο λόγοσ που επζλεξε να χρθςιμοποιιςει αυτοφσ τουσ δυο
άξονεσ κατθγοριοποίθςθσ είναι διότι οι επιλογζσ των εκπαιδευτικϊν κακοδθγοφνται
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ι/και περιορίηονται από τον διακζςιμο χρόνο κακϊσ και από τον τφπο τθσ μεκόδου
διδαςκαλίασ ι τθσ παιδαγωγικισ μεκόδου τθν οποία κζλουν να χρθςιμοποιιςουν. Στο
ςθμείο αυτό αξίηει να επιςθμανκεί ότι ο χρόνοσ που υπολογίηει ςτθν
κατθγοριοποίθςθ του ο Squire, αναφζρεται ςτον χρόνο που απαιτείται να αςχολθκεί
κάποιοσ με ζνα παιχνίδι για ψυχαγωγικοφσ λόγουσ, γενικά, και όχι απαραίτθτα ςτον
χρόνο που απαιτείται για τθν διδακτικι του αξιοποίθςθ ςτθν τάξθ (Σχιμα 1).

Σχιμα 1. Κατθγοριοποίθςθ ψθφιακϊν παιχνιδιϊν
(προςαρμογι από Squire, 2008)
Τα ςτοχοκετθμζνα παιχνίδια ζχουν ςχεδιαςτεί για ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα ι μια
ζννοια, όπωσ θ πρόςκεςθ κλαςμάτων ι θ φωτοςφνκεςθ. Αυτοί οι τφποι των
παιχνιδιϊν είναι πιο εφκολο να ενςωματωκοφν ςτθν τάξθ, διότι μποροφν να δράςουν
ςυμπλθρωματικά ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν, ενϊ μποροφν να υλοποιθκοφν εντόσ του
ςχολικοφ χρονοδιαγράμματοσ. Τα γραμμικά παιχνίδια μπορεί να είναι
βραχυπρόκεςμθσ ι μακροπρόκεςμθσ διάρκειασ, αλλά γενικά περιλαμβάνουν μια
ιςτορία και μια πορεία μζςα από το παιχνίδι. Ραραδείγματα τζτοιων παιχνιδιϊν
αποτελοφν το παιγνίδι «Lure of the Labyrinth». Ρρόκειται για ζνα ψθφιακό παιχνίδι
για τθν εκμάκθςθ αλγεβρικϊν εννοιϊν από τουσ μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ. Ρεριλαμβάνει μια μεγάλθ ςυλλογι από παηλ μακθματικϊν
ενςωματωμζνα ςε ζνα ςυναρπαςτικό αφιγθμα ςτο οποίο οι μακθτζσ εργάηονται για
να βρουν το χαμζνο κατοικίδιο ηϊο τουσ και να ςϊςουν τον κόςμο από τζρατα.
Τα παιχνίδια ανοικτοφ τφπου, προςφζρουν τα εργαλεία και μια πλατφόρμα για
τθν καταςκευι αντικειμζνων ι/και ςεναρίων, και ςε γενικζσ γραμμζσ προςφζρουν
ζνα πλοφςιο μακθςιακό πλαίςιο μζςω του οποίου μποροφν να επιτευχκοφν ειδικοί
ςτόχοι μάκθςθσ. Για παράδειγμα θ ςειρά Civilization είναι ζνα εμπορικό παιγνίδι, ςτο
οποίο ο παίκτθσ μζςω τθσ ανάπτυξθσ πολιτιςμϊν και αυτοκρατοριϊν αναπτφςςει
αρκετζσ δεξιότθτεσ και μακθςιακοφσ ςτόχουσ όπωσ τθν καλλιζργεια τθσ θκικισ
ςκζψθσ (Fitzgerald & Groff, 2010). Τζλοσ, οι εικονικοί κόςμοι, ςε πολλά από τα
δθμοφιλι μαηικά multiplayer online παιχνίδια, όπωσ το World of Warcraft (WoW),
είναι ςυχνά δφςκολο να ενταχκοφν ςτθν ςχολικι τάξθ λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ τουσ,
ωςτόςο ζχει βρεκεί από ζρευνεσ ότι μποροφν να προςφζρουν μερικά από τα πιο
πλοφςια περιβάλλοντα μάκθςθσ. Αντιςτοίχωσ οι Groff et al. (2016) με βάςθ τουσ
παραπάνω άξονεσ δθμιοφργθςαν μια πιο απλι κατθγοριοποίθςθ (Σχιμα 2).
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Σχιμα 2. Κατθγοριοποίθςθ ψθφιακϊν παιχνιδιϊν
(προςαρμογι από Groff et al., 2016)
Τα παιχνίδια ςφντομθσ μορφισ περιλαμβάνουν τα παιχνίδια που ζχουν
κατθγοριοποιθκεί ωσ ςτοχοκετθμζνα παιχνίδια, κακϊσ και οριςμζνα γραμμικά
παιχνίδια, όπωσ τα Angry Birds ι το Mario Kart. Τα παιχνίδια αυτισ τθσ κατθγορίασ
είναι πιο εφκολο να ειςαχκοφν ςτο περιβάλλον τθσ τάξθσ ςε ςχζςθ με τα παιχνίδια
μακράσ μορφισ και παρουςιάηουν μια απότομθ αφξθςθ του αρικμοφ τουσ λόγω τθσ
ανάπτυξθσ των ζξυπνων φορθτϊν ςυςκευϊν και των ςυνοδευτικϊν τουσ εφαρμογϊν
ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (Richards et al., 2013). Τα
παιχνίδια μακράσ μορφισ εκτείνονται πζρα από το χρονικό διάςτθμα μιασ ςχολικισ
ϊρασ. Απαιτοφν περιςςότερο ςχεδιαςμό και προετοιμαςία από το δάςκαλο, και μια
προςεκτικι ευκυγράμμιςθ ςε ςχζςθ με το χρόνο ςπουδϊν. Ωςτόςο, μποροφν να
αξιοποιθκοφν ςτο μοντζλο τθσ ανεςτραμμζνθσ τάξθσ «flipped classroom», ςτο οποίο
το παιχνίδι-μάκθςθ λαμβάνει χϊρα εκτόσ του ςχολικοφ χρόνου, αλλά χρθςιμεφει ωσ
πλαίςιο για περαιτζρω εκπαίδευςθ ςτθν τάξθ (Richards et al., 2013). Ζνα επιπλζον
πλεονζκτθμα από τθν χριςθ των παιχνιδιϊν αυτϊν είναι ότι παρζχουν τθν
δυνατότθτα για τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα, όπωσ θ ικανότθτα
επίλυςθσ προβλθμάτων, λιψθσ αποφάςεων, ςυνεργαςίασ, ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτισ
ΤΡΕ κ.α. (Klopfer, Osterweil, Groff & Haas, 2009).

5. Το διδακτικό πλαίςιο αξιοποίθςθσ των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν
Το γεγονόσ ότι πλείςτεσ ζρευνεσ δείχνουν ότι τα ψθφιακά παιχνίδια είναι ζνα
αποτελεςματικό και χριςιμο για τθ μάκθςθ εργαλείο, δθμιουργεί ςυχνά τθν
εςφαλμζνθ εντφπωςθ ςτουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ότι θ
ζνταξθ όλων ανεξαιρζτωσ των παιχνιδιϊν είναι επωφελι ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία (Becker, Gopin & Era, 2016; Van Eck, 2006). Σαφζςτατα, θ παραπάνω
κεϊρθςθ δεν ιςχφει. Στθν πραγματικότθτα είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι αν ζνα
παιχνίδι προορίηεται για χριςθ ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ, το περιβάλλον και οι
δραςτθριότθτεσ που ζχουν αναπτυχκεί γφρω από τθν ζνταξθ του παιχνιδιοφ
αποτελοφν το «κλειδί» για τθν αξιοποίθςθ του μακθςιακοφ δυναμικοφ που θ χριςθ
του αποφζρει. Το μζγεκοσ του παιχνιδιοφ, το οποίο μεταφράηεται ωσ θ ποςότθτα του
χρόνου που χρειάηεται να αφιερωκεί από τον εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό
προκειμζνου να προςαρμοςκεί ςτο gameplay του παιχνιδιοφ, κακϊσ και θ
αναμενόμενθ διάρκεια του παιχνιδιοφ είναι επίςθσ ςθμαντικοί παράγοντεσ κατά τθν
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εξζταςθ τθσ καταλλθλότθτασ τθσ ζνταξθσ ενόσ παιχνιδιοφ ςτο ςχολικό περιβάλλον. Θ
εκπαιδευτικι καταλλθλότθτα του κάκε παιχνιδιοφ, όπωσ και κάκε άλλθσ
εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ, δεν εξαρτάται μόνο από το ίδιο το ψθφιακό παιχνίδι,
αλλά και τισ απαιτιςεισ, τα χαρακτθριςτικά και τουσ περιοριςμοφσ του περιβάλλοντοσ
ςτο οποίο κα ενταχκεί, κακϊσ και των εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν οι οποίοι εν τζλει
κα το χρθςιμοποιιςουν.
Επίςθσ, δεδομζνθσ τθσ δθμοτικότθτασ και ςυχνά και τθσ αποτελεςματικότθτασ
των εμπορικϊν παιχνιδιϊν ςε ςφγκριςθ με τα αμιγϊσ εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι
χριςιμο ο εκπαιδευτικόσ να γνωρίηει τισ βαςικζσ διαφορζσ μεταξφ των εμπορικϊν και
των εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν, διότι αυτζσ κακορίηουν και το πλαίςιο ζνταξισ τουσ
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (Gee, 2003). Τα εμπορικά παιχνίδια ςπάνια περιζχουν
ρθτοφσ δεςμοφσ με τα προγράμματα ςπουδϊν, οφτε μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν
χωρίσ «διερμθνεία» ι «μετάφραςθ»ςτουσ μθχανιςμοφσ βακμολόγθςθσ. Οι δυο αυτοί
περιοριςμοί πρζπει να λαμβάνονται ςυχνά υπόψιν κατά τθν ειςαγωγι και χριςθ των
εμπορικϊν παιχνιδιϊν ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ. Αντίκετα ςτθν περίπτωςθ τθσ
ειςαγωγισ των ςοβαρϊν παιχνιδιϊν (serious games), δθλαδι παιχνιδιϊν που ζχουν
ςχεδιαςτεί ειδικά για εκπαιδευτικι χριςθ, θ ςφνδεςθ του παιχνιδιοφ με το
πρόγραμμα ςπουδϊν είναι πιο ευδιάκριτθ, διευκολφνοντασ τον εκπαιδευτικό ςτθν
χριςθ τθσ βακμολογίασ του παιχνιδιοφ ςτθν εκτίμθςθ του μακθςιακοφ επιπζδου του
μακθτι.
Τα πιο πετυχθμζνα εμπορικά παιχνίδια για εκπαιδευτικι χριςθ είναι αυτά τα
οποία ο Gee (2012) τα αναφζρει ωσ «Big G» παιχνίδια (Gee, 2012). Ρρόκειται για
παιχνίδια τα οποία περιλαμβάνουν όχι μόνο το παιχνίδι κάκε αυτό, αλλά και τθν
κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ θ οποία αναπτφςςεται γφρω από αυτό. Συνικωσ τα
παιχνίδια αυτοφ του τφπου περιλαμβάνουν μια πλειάδα χαρακτθριςτικϊν τα οποία ο
Gee τα ζχει ενςωματϊςει ςτθν λίςτα των 36 αρχϊν για τθν δθμιουργικι χριςθ των
παιχνιδιϊν (Gee, 2003). Οριςμζνα από τα χαρακτθριςτικά αυτά είναι θ προϊκθςθ τθσ
ςυλλογικότθτασ, τθσ καινοτομίασ, τθσ ικανότθτασ κριτικισ ςκζψθσ κ.α. Λόγω των
παραπάνω χαρακτθριςτικϊν, υπάρχουν πολφ λίγα παραδείγματα εμπορικϊν
παιχνιδιϊν τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αποτελεςματικά ςτο ςχολικό
εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το πιο αντιπροςωπευτικό παράδειγμα αποτελεί το
εμπορικό παιχνίδι Civilization III όπωσ ζδειξαν και τα αποτελζςματα ςχετικισ ζρευνασ
θ οποία διεξιχκθ ςτθν περιοχι τθσ Βοςτόνθσ. Αντίςτοιχα κετικά αποτελζςματα ζδειξε
και θ ζρευνα του Simon Egenfeldt-Nielsen με το παιχνίδι Europa Universalis II ςτα
πλαίςια τθσ διδακτορικισ του διατριβισ το ζτοσ 2005 (Groff et al., 2016). Συνοπτικά,
και οι δυο ζρευνεσ ζδειξαν ότι τα εμπορικά παιχνίδια μποροφν να προωκιςουν τισ
δεξιότθτεσ πλθροφορίεσ χειριςμοφ και επίλυςθσ προβλθμάτων, πάντα ωςτόςο ςτο
κατάλλθλο διδακτικό πλαίςιο και τθν αντίςτοιχθ απαραίτθτθ προετοιμαςία του
εκπαιδευτικοφ. Αντίςτοιχα παραδείγματα ερευνϊν ζχουν προκφψει από τθν χριςθ
των παιχνιδιϊν The Sims, CSI,και FIFA World Cup Soccer (Ραπαδάκθσ, Ορφανάκθσ &
Καλογιαννάκθσ, 2015).
Στον αντίποδα υπάρχουν και τα «small g» παιχνίδια, τα οποία ςφμφωνα με τον
Gee περιλαμβάνουν μόνο το gameplay του παιχνιδιοφ και κατά πάςα πικανότθτα δεν
εμπεριζχουν τθν πλειονότθτα των 36 χαρακτθριςτικϊν που χρθςιμοποιεί ο ίδιοσ
ερευνθτισ για τθν αξιολόγθςθ ενόσ παιχνιδιοφ με κυριότερο τθν ζλλειψθ κοινωνικισ
αλλθλεπίδραςθσ. Αυτό που είναι ςαφζσ, ςφμφωνα με τον Gee, το οποιοδιποτε
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παιχνίδι από μόνο του δεν είναι αρκετό για να δθμιουργιςει το καλφτερο μακθςιακό
περιβάλλον, αλλά χρειάηεται να αναπτυχκοφν και οι απαραίτθτεσ κοινωνικζσ
αλλθλεπιδράςεισ γφρω από το παιχνίδι (Gee, 2012).
Στθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, μπορεί να φανεί ιδιαίτερθ χριςιμθ θ διαςφνδεςθ
που επιχειρεί ο Prensky (2007, όπ. αναφ ςτο Ρλουμιδάκθ, 2009) μεταξφ των
αντικειμζνων μάκθςθσ, των εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν και των ποικίλων τφπων
ψθφιακϊν παιχνιδιϊν (Σχιμα 3).

Σχιμα 3. Σφνδεςθ ψθφιακϊν παιχνιδιϊν, αντικειμζνων και τεχνικϊν μάκθςθσ
(Ρλουμιδάκθ, 2009)
Στον Ελλαδικό χϊρο μια επιτυχθμζνθ απόπειρα εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ ενόσ
εμπορικοφ παιχνιδιοφ ςτθν τάξθ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ ζλαβε χϊρα ςτο Γυμνάςιο
Ρλατανιά Χανίων. Θ πειραματικι παρζμβαςθ περιλάμβανε ωσ εποπτικό μζςο
διδαςκαλίασ το μθχανιςμό προςομοιϊςεων που προςφζρει το παιχνίδι ςτρατθγικισ
«Microsoft Age of Empires (Λ)» για τθ διδαςκαλία τθσ ενότθτασ των Ρερςικϊν πολζμων
ςε ζνα τμιμα μακθτϊν τθσ Α' τάξθσ Γυμναςίου. Σφμφωνα με τουσ ερευνθτζσ θ
πειραματικι παρζμβαςθ ςε ςχζςθ με τθν παραδοςιακι μζκοδο διδαςκαλίασ,
διευκόλυνε, επιτάχυνε και προιγαγε τθ μάκθςθ, ενκαρρφνοντασ τθ ςυνεργαςία και
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τθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν (Ραπαςτάμοσ, Ευκυμίου &
Βιτςιλάκθ, 2008).

6. Συηιτθςθ – Συμπεράςματα
Διαχρονικά, αρκετά παιχνίδια ζχουν αποδειχκεί ότι είναι ιςχυρά εκπαιδευτικά
εργαλεία τόςο εγγενϊσ, από το ςχεδιαςμό τουσ, όςο, κυρίωσ, μζςω τθσ
αποτελεςματικισ εφαρμογισ τουσ ςτθν ςχολικι τάξθ (Groff et al., 2010).
Ωςτόςο, παρά τθν τεράςτια εκπαιδευτικι δυναμικι και τθν ευκαιρία για
μάκθςθ τθν οποία προςφζρουν, θ χριςθ των ψθφιακϊν παιχνιδιϊν ςτο ελλθνικό
τυπικό ςχολικό περιβάλλον είναι περιοριςμζνθ. Οι λόγοι είναι ποικίλοι και εκτόσ τθσ
κεματολογίασ του παρόντοσ άρκρου. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ, οφείλουμε να
παραδεχτοφμε ότι, όςοι εκπαιδευτικοί επικυμοφν να αξιοποιιςουν το ψθφιακό
παιχνίδι, αντιμετωπίηουν ζνα μεγάλο αρικμό εμποδίων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
ανεπαρκοφσ πρόςβαςθσ ςτθν τεχνολογία, τθσ ζλλειψθσ κατάλλθλθσ παιδαγωγικισ και
ανατροφοδότθςθσ από τθν επίςθμθ ελλθνικι πολιτεία.
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Περίλθψθ
Κζμα τθσ εργαςίασ είναι θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςτα ελλθνόφωνα τμιματα των
Σχολείων Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ και ςτόχοσ θ ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν, οι οποίεσ κα
μποροφςαν να εφαρμοςτοφν και ςτα Ελλθνικά Σχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ. Συγκεκριμζνα, προτείνουμε τθν ανάγνωςθ από τουσ μακθτζσ
ολόκλθρων λογοτεχνικϊν ζργων και τθν επεξεργαςία τουσ ςτθν τάξθ, ςτθ ςυνζχεια, με
βάςθ κάποιο ερωτθματολόγιο που τουσ ζχει δοκεί. Επιπλζον, κα μποροφςαμε και ςτα
Σχολεία του Ελλθνικοφ ςυςτιματοσ να εναλλάςςουμε τα προσ διδαςκαλία
λογοτεχνικά ζργα ςυχνότερα και να μθν δίνουμε τόςθ μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν τελικι
αξιολόγθςθ ςτισ τάξεισ του Γυμναςίου, ϊςτε να καλλιεργθκεί θ ουςιαςτικότερθ ςχζςθ
των μακθτϊν με τθ Λογοτεχνία.
Λζξεισ-κλειδιά: Ευρωπαϊκά Σχολεία, Ελλθνικι Γλϊςςα, Λογοτεχνία

1. Ειςαγωγι
Τα ελλθνόφωνα τμιματα των Σχολείων Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ (τα οποία είναι
ζνασ ιδιαίτεροσ τφποσ ςχολείου και ςυνδζονται άμεςα με οργανιςμοφσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και είναι 23 τον αρικμό ςε διάφορεσ ευρωπαϊκζσ πόλεισ,
μεταξφ αυτϊν και το Θράκλειο) ακολουκοφν ζνα διαφορετικό πρόγραμμα ςπουδϊν
διαμορφωμζνο από τουσ Εκνικοφσ Επικεωρθτζσ και εγκεκριμζνο από το Υπουργείο
Ραιδείασ18. Σε κάποια μακιματα είναι διαφορετικι θ φλθ ςε ςφγκριςθ με το ελλθνικό
ςφςτθμα, ενϊ ςε άλλα θ φλθ είναι ςχεδόν θ ίδια, αλλά με διαφορετικι διάταξθ. Σε
ό,τι αφορά ςτα φιλολογικά μακιματα, που είναι και θ ειδικότθτά μασ, υπάρχουν
αρκετζσ διαφορζσ, αλλά και ομοιότθτεσ με το ελλθνικό ςφςτθμα. Κατ’ αρχάσ δε
διδάςκεται αυτοτελϊσ θ ελλθνικι ιςτορία, αλλά ενςωματϊνεται ςτισ Ανκρωπιςτικζσ
Επιςτιμεσ, όπου διδάςκεται μαηί με τθ Γεωγραφία. Και αυτό ςτισ δφο πρϊτεσ τάξεισ
του Γυμναςίου, επειδι από τθν Γϋ και εξισ οι Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ διδάςκονται
ςτθν πρϊτθ ξζνθ γλϊςςα (αγγλικά, γαλλικά ι γερμανικά). Τα Αρχαία Ελλθνικά και τα
Λατινικά είναι μακιματα επιλογισ με δυνατότθτα διδαςκαλίασ τουσ από τθ Βϋ
Γυμναςίου μζχρι τθ Γϋ Λυκείου. Το πρόγραμμα ςπουδϊν ςτο Γυμνάςιο ουςιαςτικά δε
18

Αναλυτικά το Ρρόγραμμα Σπουδϊν είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα των Ευρωπαϊκϊν Σχολείων:
http://www.eursc.eu/getfile/1959/2
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διαφζρει από το ελλθνικό ςφςτθμα και χρθςιμοποιοφνται τα ίδια βιβλία. Ωςτόςο, θ
ςθμερινι παρουςίαςθ εςτιάηει ςτθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ και τθσ λογοτεχνίασ, τθσ
Γλϊςςασ Λ (ωσ Γλϊςςα Λ ςτα Σχολεία Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ λογίηεται θ μθτρικι των
μακθτϊν, ςτθ δικι μασ περίπτωςθ, ςτο ελλθνόφωνο τμιμα του ΣΕΡ Θρακλείου, L1
είναι θ ελλθνικι), όπωσ εντάςςεται ςτο πρόγραμμα του ευρωπαϊκοφ ςχολείου, και
βαςικόσ ςτόχοσ μασ είναι να αναδείξουμε καλζσ πρακτικζσ, οι οποίεσ, κατά τθ γνϊμθ
μασ, κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν ςτο ελλθνικό ςφςτθμα κυρίωσ όςον αφορά ςτθ
λογοτεχνία.

2. Κυρίωσ Μζροσ
Το μάκθμα τθσ Γλϊςςασ Λ διδάςκεται 5 ϊρεσ τθ βδομάδα ςτθν Αϋ και Βϋ
Γυμναςίου και 4 ϊρεσ τθ βδομάδα ςτισ υπόλοιπεσ τάξεισ. Οι ϊρεσ κατανζμονται ωσ
εξισ: για τισ 4 πρϊτεσ τάξεισ 2 ϊρεσ γλϊςςα, 1 ϊρα λογοτεχνία και 1 ϊρα Αρχαία από
μετάφραςθ. Στισ 3 τελευταίεσ τάξεισ 2 ϊρεσ Ζκκεςθ και 2 ϊρεσ Λογοτεχνία. Πλα τα
παραπάνω λογίηονται ωσ ζνα μάκθμα και μπαίνει ζνασ βακμόσ. Στθ Γλϊςςα και ςτθν
Ζκκεςθ ακολουκοφμε το πρόγραμμα του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ και χρθςιμοποιοφμε
τα ίδια βιβλία. Στα Αρχαία από μετάφραςθ ζχουμε τα ίδια βιβλία, αλλά με κάποιεσ
διαφορζσ ςτθ δομι τθσ φλθσ (π.χ. ςτθν Αϋ Γυμναςίου διδάςκεται ο Θρόδοτοσ και το
Ανκολόγιο και ςτθ Βϋ Γυμναςίου θ Οδφςςεια του Ομιρου). Οι μεγάλεσ διαφορζσ
εντοπίηονται ςτθ λογοτεχνία κυρίωσ ςτισ λυκειακζσ τάξεισ, αλλά και ςτισ γυμναςιακζσ.
Εκτόσ από τα κείμενα που διδάςκονται από τα βιβλία του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ, θ
μεγάλθ διαφορά είναι θ ανάγνωςθ ολόκλθρου λογοτεχνικοφ ζργου από τουσ μακθτζσ
και θ παρουςίαςι του ςτθν τάξθ19. Οι μακθτζσ υποχρεοφνται να διαβάςουν δφο
βιβλία κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ από τθν Αϋ Γυμναςίου μζχρι τθν Αϋ Λυκείου και
να παραδϊςουν γραπτι εργαςία, τθν οποία παρουςιάηουν και ςτουσ ςυμμακθτζσ
τουσ20.
Ουςιαςτικά δε γίνεται επεξεργαςία του βιβλίου ςτθν τάξθ, αλλά οι μακθτζσ με
τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ δουλεφουν μόνοι τουσ και παρουςιάηουν το
βιβλίο ςτο τζλοσ του τετραμινου. Ενδεικτικά φφλλα εργαςίασ βοθκθτικά για τθ
βιβλιοπαρουςίαςθ είναι τα ακόλουκα:

19

Και ςτα ελλθνικά Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. και Α.Ρ.Σ., τόςο για τθν Γϋ Γυμναςίου, όςο και για τθν Αϋ Λυκείου,
προτείνεται θ ανάγνωςθ και θ επεξεργαςία ολόκλθρου λογοτεχνικοφ ζργου. Ωςτόςο, ςτθν πράξθ
ςυναντά ποικίλεσ δυςκολίεσ, για τισ οποίεσ βλ. Ραράρτθμα απόςπαςμα από το εν λόγω ΦΕΚ
(1562/2011), κακϊσ και από τισ «Οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία των φιλολογικϊν μακθμάτων ςτο
Γυμνάςιο για το ςχολικό ζτοσ 2016-2017».
20

Τα εν λόγω βιβλία αλλάηουν από το ςχολικό ζτοσ 2016-2017 και είναι τα εξισ:
Αϋ τάξθ: Α. Ευαγγελίδθ, Κάποτε ςτθ Βαςιλεφουςα και Α. Ηζθ, Ο μεγάλοσ περίπατοσ του Ρζτρου
Βϋ τάξθ: Ν. Δθμόπουλοσ, Τα δελφινάκια του Αμβρακικοφ και Λ. Κονδυλάκθσ, Πταν ιμουν δάςκαλοσ
Γϋ τάξθ: Α. Γκζρτςου-Σαρρι, Το κόκκινο τθσ Ανατολισ και Λ. Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου, Θ προφθτεία
του κόκκινου κραςιοφ
Δϋ τάξθ: Τ. Μιχαθλίδθσ, Τα τζςςερα χρϊματα του καλοκαιριοφ και Κ. Ρολίτθσ, Λεμονοδάςοσ
Εϋ τάξθ: Σ. Τριανταφφλλου, Εργοςτάςιο μολυβιϊν και Λ.Μ.Ραναγιωτόπουλοσ, Αςτροφεγγιά
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΛΑΣ 1

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΤΙΑΘ
ΕΓΑΣΛΕΣ
Α. 1. Συμπλθρϊςτε τα κενά:
Τίτλοσ του βιβλίου:………………………………………………………………………………..
Συγγραφζασ:……………………………………………………………………………………….
Εκδοτικόσ οίκοσ:………………………………………………………………………………….
Α.2. Γράψε λίγα πράγματα για τθ ςυγγραφζα. Ρλθροφορίεσ μπορείσ να βρεισ ςτο
διαδίκτυο.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Β. Απάντθςε με ςυντομία ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ:
1. Ρωσ είναι αυτόσ ο τόποσ που εξελίςςεται θ υπόκεςθ του βιβλίου; Ρροςπάκθςε να
τον περιγράψεισ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ροιοι είναι οι ιρωεσ; Μίλθςε για δφο από αυτοφσ, όποιουσ εςφ κζλεισ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ρότε ςυμβαίνουν αυτά που διάβαςεσ; Είναι αλθκινι ιςτορία;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Ροιοσ αφθγείται τθν ιςτορία;
………………………………………………………………………………………………………
5. Να γράψεισ με δικά ςου λόγια τθν υπόκεςθ του μυκιςτοριματοσ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. Να γράψεισ με λίγα λόγια για ζνα περιςτατικό από το βιβλίο που ςου ζκανε
εντφπωςθ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Γ. 1. Σου άρεςε το βιβλίο που διάβαςεσ; Γιατί;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Να διαλζξεισ μία ςελίδα, όποια κζλεισ εςφ, για να τθν διαβάςεισ ςτθν τάξθ.
Καλι ανάγνωςθ!
ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΛΑΣ 2

ΒΛΒΛΛΟΡΑΟΥΣΛΑΣΘ

-

Θ παρουςίαςθ του βιβλίου περιλαμβάνει:
Τον τίτλο του βιβλίου
Το όνομα του ςυγγραφζα
Τθν εκνικότθτα του ςυγγραφζα
Τα πιο ςθμαντικά βιογραφικά ςτοιχεία του ςυγγραφζα
Τον εκδοτικό οίκο, το ζτοσ ζκδοςθσ του βιβλίου
Τθν θμερομθνία ςυγγραφισ του βιβλίου
Το λογοτεχνικό είδοσ ςτο οποίο ανικει το βιβλίο
Τθν εποχι (ςχολι/λογοτεχνικι γενιά)
ΕΩΤΘΣΕΛΣ:

1. Γιατί ο ςυγγραφζασ επιλζγει αυτόν τον τίτλο για το βιβλίο του;
2. Ροφ εξελίςςεται θ ιςτορία (χϊρα, περιοχι, πόλθ, χωριό); Υπάρχουν ςθμαντικζσ
αλλαγζσ κατά τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ; Ροιεσ;
3. Σε ποια εποχι αναφζρεται το ζργο (θμζρα, ζτοσ, αιϊνασ); Ρρόκειται για ιςτορικό
γεγονόσ; Ο ςυγγραφζασ ζχει ηιςει ο ίδιοσ το γεγονόσ αυτό; Σε πόςο χρόνο εξελίςςεται
το ζργο; Τα επειςόδια εμφανίηονται κατά τθ χρονολογικι τουσ ςειρά;
4. Ροιοι είναι οι βαςικοί ιρωεσ; Δϊςτε ςτοιχεία ωσ προσ τθν εξωτερικι τουσ περιγραφι,
τον χαρακτιρα τουσ, τα ονόματά τουσ, τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ.
5. Ροια είναι τα προβλιματα που αναφζρονται ςτο βιβλίο; Επιλφονται ςτο τζλοσ; Αν ναι,
πϊσ;
6. Ροιοσ διθγείται τθν ιςτορία; Ροιοσ είναι ο αφθγθτισ τθσ ιςτορίασ; Είναι παρϊν ςτθν
ιςτορία;
7. Ροια εκφραςτικά μζςα χρθςιμοποιεί ο ςυγγραφζασ;
8. Ροιο είναι το μινυμα του ζργου;
9. Σασ άρεςε το βιβλίο ι όχι και γιατί;
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Τα βιβλία ορίηονται από τουσ Εκνικοφσ Επικεωρθτζσ και αλλάηουν κατά τακτά
χρονικά διαςτιματα. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι π.χ. ςτθν Αϋ Γυμναςίου το ςχολικό
ζτοσ 2015-2016 οι μακθτζσ διάβαςαν τα Στενά Ραποφτςια τθσ Η. Σαρι και τον
Τελευταίο Μαφρο Γάτο του Ε. Τριβιηά, ςτθν Γϋ τθ Γαλινθ του Θ. Βενζηθ και Το αυγό τθσ
ζχιδνασ τθσ Λ. Ψαραφτθ. Στισ δφο τελευταίεσ τάξεισ δε γίνονται πια
βιβλιοπαρουςιάςεισ, αλλά θ επεξεργαςία των βιβλίων γίνεται ςτθν τάξθ, όπου
διαβάηουμε και αναλφουμε ενδεικτικά αποςπάςματα αφοφ οι μακθτζσ διαβάςουν
ολόκλθρο το βιβλίο. Στθ Βϋ Λυκείου διαβάηουμε τθ Φόνιςςα του Α. Ραπαδιαμάντθ και
τον Α. Ηορμπά του Ν. Καηαντηάκθ21, ενϊ ςτθ Γϋ Λυκείου τθν Κάκοδο των Εννιά του Κ.
Βαλτινοφ, τον Ηθτιάνο του Α. Καρκαβίτςα, αποςπάςματα από το Άξιον Εςτί του Ο.
Ελφτθ, τθν Κυρά των Αμπελιϊν του Γ. ίτςου.
Για τισ δφο τελευταίεσ τάξεισ (ΣΤϋ και Ηϋ) υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ του
μακιματοσ «Νζα Ελλθνικά Εμβάκυνςθσ» που προβλζπει τθ διδαςκαλία των
Ελλθνικϊν περιςςότερεσ ϊρεσ, με ζμφαςθ ςε λογοτεχνικά ζργα ςχετικά πρόςφατα.
Ενδεικτικά αναφζρουμε τα Διόδια του απτόπουλου και τθν Κυρία Κατάκθ τθσ
Καρυςτιάνθ.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι προωκείται θ εξζταςθ τθσ ελλθνικισ λογοτεχνίασ
παράλλθλα με ζργα τθσ ευρωπαϊκισ λογοτεχνικισ παράδοςθσ. Ενδεικτικά, ςτθν Δϋ
τάξθ το πρόγραμμα ςπουδϊν προβλζπει, με το τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Αντιγόνθσ
του Σοφοκλι από μετάφραςθ, τθ διδαςκαλία αποςπαςμάτων από τθν Αντιγόνθ του
Μπρεχτ και του Ανουίγ.
Πςον αφορά ςτθν αξιολόγθςθ, ςτον πρϊτο κφκλο ςπουδϊν, δθλαδι ςτθν Αϋ, τθ
Βϋ και τθν Γϋ τάξθ, αυτι είναι αποκλειςτικά διαμορφωτικι και περιλαμβάνει τθν
παρατιρθςθ τθσ προόδου του μακθτι από τθν πλευρά του εκπαιδευτικοφ,
ολιγόλεπτεσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ, προφορικι εξζταςθ και αυτοαξιολόγθςθ.
Στον δεφτερο κφκλο ςπουδϊν (τάξεισ Δϋ και Εϋ) δίνεται ζμφαςθ ςτθ
διαμορφωτικι αξιολόγθςθ (παρατιρθςθ τθσ προόδου του μακθτι από τθν πλευρά
του εκπαιδευτικοφ, ολιγόλεπτεσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ, προφορικι εξζταςθ και
αυτοαξιολόγθςθ), αλλά προβλζπεται και τελικι/ακροιςτικι αξιολόγθςθ, θ οποία
λαμβάνει χϊρα δυο φορζσ, τον Λανουάριο και τον Λοφνιο22. Οι μακθτζσ καλοφνται να
απαντιςουν υποχρεωτικά ςε τρία κζματα (ποίθςθ, πεηογραφία και δοκίμιο).
Στον τρίτο κφκλο ςπουδϊν (ΣΤϋ και Ηϋ τάξθ) θ τελικι/διαμορφωτικι αξιολόγθςθ
γίνεται δυο φορζσ το χρόνο και ςτουσ μακθτζσ δίνονται τρία κζματα (πεηογραφία,
ποίθςθ και δοκίμιο), μόνο που τϊρα ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν και να
απαντιςουν ςε ζνα από αυτά. Ρροβλζπεται όμωσ και προφορικι εξζταςθ, θ οποία
πραγματοποιείται μόνο μια φορά το χρόνο. Θ βακμολογία ςτισ εξετάςεισ, γραπτζσ και
προφορικζσ, ςυνυπολογίηεται για τθν ειςαγωγι των μακθτϊν ςτο πανεπιςτιμιο. Στισ
εξετάςεισ τθσ Ηϋ τάξθσ φλθ κεωρείται ό,τι ζχουν διδαχτεί οι μακθτζσ τόςο ςτθν Ηϋ όςο
και ςτθν ΣΤϋ τάξθ23.
Είναι άξιο προςοχισ το γεγονόσ ότι τα κείμενα, ςτα οποία εξετάηονται οι
μακθτζσ ςτισ τζςςερισ τελευταίεσ τάξεισ, είναι άγνωςτα, παρόμοια με αυτά που
21

Από το ςχολικό ζτοσ 2016-2017 τα βιβλία που διδάςκονται ςτθ Βϋ Λυκείου είναι Θ Τιμι και το Χριμα
του Κ. Κεοτόκθ και Ο Ρφργοσ του Ακροποτάμου του Κ. Χατηόπουλου.
22

Στο Ραράρτθμα παρατίκενται ενδεικτικά κζματα εξετάςεων τθσ Δϋ και τθσ Ε’ τάξθσ.

23

Στο Ραράρτθμα παρατίκενται ενδεικτικά κζματα εξετάςεων τθσ ΣΤϋ και τθσ Η’ τάξθσ.
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διδάχτθκαν ςτθν τάξθ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, αλλά άγνωςτα.
Συγκεκριμζνα, για τισ δυο τελευταίεσ τάξεισ, ο εκπαιδευτικόσ ενθμερϊνει τθν
επικεωριτρια για όλα τα κείμενα που ζχει διδάξει μζςα ςτθν τάξθ (δοκίμια και
αποςπάςματα από λογοτεχνικά ζργα), ϊςτε να διαςφαλιςτεί πωσ δεν κα είναι κάποιο
γνωςτό ςτθν εξζταςθ. Ωςτόςο, εξετάηεται ςοβαρά το ενδεχόμενο να καταργθκεί θ
δυνατότθτα επιλογισ για τουσ μακθτζσ κι θ εξζταςθ να εναρμονιςτεί με αυτι τθσ
αγγλικισ γλϊςςασ, που προβλζπει δυο κζματα (ζνα δοκίμιο κι ζνα λογοτεχνικό ζργο)
υποχρεωτικά και τα δφο.

3. Συμπεράςματα
Εν κατακλείδι, κα κζλαμε να τονίςουμε ότι κάποιεσ πρακτικζσ που ζχουν
ειςαχκεί ςτο πρόγραμμα των ευρωπαϊκϊν ςχολείων κα μποροφςαν να ενταχκοφν
κατά περίπτωςθ ι εναλλακτικά ςτο ελλθνικό ςχολείο, προκειμζνου να εμπλουτιςτεί θ
διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ, θ οποία ςτθν πράξθ ςυχνά περικωριοποιείται. Θ
βιβλιοπαρουςίαςθ, κακϊσ και θ επεξεργαςία ολόκλθρων λογοτεχνικϊν ζργων, κα
μποροφςαν να αξιοποιθκοφν ςτο ελλθνικό ςχολείο, κάτι που τονίηεται και ςτο
Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΦΕΚ 1562/2011, ςς. 21068-21076), τόςο ςτουσ
γενικοφσ όςο και ςτουσ ειδικοφσ ςτόχουσ, ϊςτε οι μακθτζσ να ζρκουν ςε επαφι «και
με ζργα ςφγχρονα που ςυμβάλλουν ςτθν προςωπικι ευχαρίςτθςθ, τθ
ςυναιςκθματικι ςυμμετοχι και γενικότερα ςτθ φιλαναγνωςία». Επιπλζον, θ εξζταςθ
ςε μθ διδαγμζνο κείμενο οξφνει τθν κριτικι ικανότθτα των μακθτϊν και δεν ευνοεί
τθν «παπαγαλία». Ρροωκεί τθν ουςιαςτικι μάκθςθ τθσ γλϊςςασ και τθν εξοικείωςθ
με τον ζντεχνο λόγο. Θ εναςχόλθςθ με ςφγχρονα ζργα είναι πιο δελεαςτικι για τουσ
μακθτζσ, κακϊσ κινοφν περιςςότερο το ενδιαφζρον τουσ και αιςκάνονται ότι τουσ
αφοροφν. Σε ζναν κόςμο που αλλάηει με αλματϊδεισ ρυκμοφσ θ ανανζωςθ και ο
εμπλουτιςμόσ του μακιματοσ τθσ λογοτεχνίασ είναι ζνα βαςικό ηθτοφμενο. Στα
ευρωπαϊκά ςχολεία υπάρχουν κάποιεσ δοκιμαςμζνεσ πρακτικζσ (όπωσ θ
βιβλιοπαρουςίαςθ ολόκλθρων λογοτεχνικϊν ζργων, θ τακτικι αλλαγι των υπό μελζτθ
βιβλίων, θ ανάγνωςθ ςφγχρονθσ λογοτεχνίασ που ανταποκρίνεται ςτα ενδιαφζροντα
των μακθτϊν) που κα μποροφςαν να δϊςουν ιδζεσ και υλικό για αλλαγζσ ςτθν
κακθμερινι πραγματικότθτα τθσ τάξθσ μασ. Μςωσ να αρζςει ςε μασ και ςτουσ μακθτζσ
μασ. Ασ το δοκιμάςουμε...

Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ
European
Schools.
Ανακτικθκε
http://www.eursc.eu/getfile/1959/2

12

Μαΐου

2016

από

Οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία των φιλολογικϊν μακθμάτων ςτο Γυμνάςιο για το ςχολ.
ζτοσ 2016-2017, Αρ. Ρρωτ. 148083/Δ2/13/09/2016 ζγγραφο του Υπουργείου
Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων.
ΦΕΚ 1562, τ. Βϋ, 27/06/2011. Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τα μακιματα Αρχαία Ελλθνικι
Γλϊςςα και Γραμματεία, Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα και Νζα Ελλθνικι Λογοτεχνία τθσ Αϋ
τάξθσ Γενικοφ Λυκείου.
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Ραράρτθμα
https://drive.google.com/file/d/0B5C4ydlG-8bIZExIMEh0ZjZlb00/view?usp=sharing
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CLASSDOJO: Ριο χαροφμενεσ τάξεισ
Παπαδοκωςτάκθ Κοραλία
Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ, 1οΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου
koraliapap@sch.gr

Περίλθψθ
Το ClassDojo αποτελεί ζνα ςφγχρονο online εργαλείο διαχείριςθσ τθσ τάξθσ. Στθν
πλατφόρμα αυτι, οι μακθτζσ διατθροφν ζνα avatar (ζνα εικονικό χαρακτιρα) και
μζςω αυτοφ επιβραβεφονται για τθν προςπάκειά τουσ, τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν τάξθ
και τθν καλι τουσ ςυμπεριφορά, ενϊ οι αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ ζχουν επίςθσ
αντίκτυπο ςτο avatar. Μζςα από αυτό το πρωτότυπο εργαλείο, οι μακθτζσ
ενκαρρφνονται να ςυμμετζχουν ςτθν τάξθ και να είναι ςυνεπείσ ςτισ υποχρεϊςεισ
τουσ, ενϊ οι αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ αποκαρρφνονται. Ρρόκειται για ζνα εφχρθςτο
και ευχάριςτο περιβάλλον που μπορεί να αξιοποιθκεί τόςο ςτθν Α/κμια όςο και ςτθ
Β/κμια Εκπαίδευςθ.
Λζξεισ-κλειδιά: ClassDojo, διαχείριςθ τάξθσ

1. Ειςαγωγι
Θ διαχείριςθ τθσ τάξθσ, θ προςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν και θ
τιρθςθ των κανόνων μιασ τάξθσ είναι πολλζσ φορζσ πρόκλθςθ για ζνα εκπαιδευτικό
και ιδιαίτερα όταν αυτόσ απευκφνεται ςε μικρζσ θλικίεσ. Μζςα από τθν ενίςχυςθ των
κετικϊν ςυμπεριφορϊν (λεκτικι επιβράβευςθ, αυτοκόλλθτα, μικροδϊρα) οι μικροί
μακθτζσ ενκαρρφνονται, ενιςχφονται, αποκτοφν αυτοπεποίκθςθ και ζχουν ζνα
επιπλζον κίνθτρο για να είναι ςυνεπείσ ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ και να μθν
παρεκκλίνουν από τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ.
Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι να προτείνει μια καλι πρακτικι διαχείριςθσ τθσ
τάξθσ χρθςιμοποιϊντασ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ. Επιπλζον, ςτοχεφει ςτο να:




ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ να χρθςιμοποιοφν ΤΡΕ (Τεχνολογίεσ
Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν) ςτθν τάξθ,
προτείνει τθ χριςθ καινοτόμων και ενδιαφερόντων εργαλείων για τθ
διαχείριςθ τθσ τάξθσ,
αξιοποιιςει τθ κεωρία τθσ κετικισ και τθσ αρνθτικισ ενίςχυςθσ ςτισ τάξεισ.

Το ClassDojo (https://www.classdojo.com) αποτελεί ζνα εναλλακτικό τρόπο
επιβράβευςθσ των μακθτϊν και ζνα πρωτότυπο εργαλείο διαχείριςθσ τθσ τάξθσ.
Ρρόκειται για μια πλατφόρμα, όπου οι εκπαιδευτικοί δθμιουργοφν ζνα λογαριαςμό
και φτιάχνουν μια εικονικι τάξθ με ζνα avatar (ζνα εικονικό χαρακτιρα) για κάκε
μακθτι. Μζςω μοριοδότθςθσ (πόντοι) οι μακθτζσ επιβραβεφονται για τθν
προςπάκειά τουσ, τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν τάξθ και τθν καλι τουσ ςυμπεριφορά, ενϊ
οι αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ ζχουν αρνθτικι μοριοδότθςθ. Το ClassDojo ζχει τθ
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δυνατότθτα να βγάλει ςυγκεντρωτικά -αλλά και αναλυτικά- ςτοιχεία για κάκε μακθτι,
ενϊ οι γονείσ μποροφν να ςυνδζονται για να παρακολουκοφν το avatar του παιδιοφ
τουσ.
Σφμφωνα με τθ Κεωρία τθσ Συντελεςτικισ Εξαρτθμζνθσ Μάκθςθσ που πρότεινε
ο Skinner, οι ςυνζπειεσ μιασ αντίδραςθσ, (ι αλλιϊσ τα είδθ τθσ ςυντελεςτικισ
μάκθςθσ όπωσ ονομάηονται) είναι πζντε: θ κετικι ενίςχυςθ, θ αρνθτικι ενίςχυςθ, θ
άμεςθ τιμωρία, θ ζμμεςθ τιμωρία και θ απόςβεςθ (Ελλθνιάδου, Κλεφτάκθ, &
Μπαλκίηασ, 2008). Κάνοντασ χριςθ τθσ αξίασ των ενιςχφςεων, το πρωτότυπο εργαλείο
Class Dojo ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν τάξθ, να είναι
ςυνεπείσ ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ και να εφαρμόηουν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ. Δίνοντασ
τουσ ζνα (μθ-υλικό) κίνθτρο, οι μακθτζσ βελτιϊνουν τθν επίδοςθ και τθ ςυμπεριφορά
τουσ, ενϊ οι αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ αποκαρρφνονται. Ταυτόχρονα, το ClassDojo
κρατάει ζνα λεπτομερζσ ιςτορικό ςυμπεριφοράσ/επίδοςθσ για κάκε μακθτι,
παρζχοντασ άμεςθ, οπτικοποιθμζνθ ανατροφοδότθςθ ςτο μακθτι, τον γονζα αλλά
και τον εκπαιδευτικό. Επιπρόςκετα θ πλατφόρμα αυτι επιτρζπει τθν δθμιουργία των
κανόνων από τον εκπαιδευτικό (που μπορεί να τουσ ορίςει ςε ςυνεργαςία με τουσ
μακθτζσ), ενϊ υποςτθρίηονται οι ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ και θ
διατιρθςθ ιςτορικοφ του μακιματοσ, ενόσ άτυπου δθλ. «βιβλίου φλθσ».
Ακολουκεί μια περιγραφι του εργαςτθρίου με παρουςίαςθ των βαςικϊν
δυνατοτιτων του εργαλείου (δθμιουργία λογαριαςμοφ εκπαιδευτικοφ, δθμιουργία
τάξεων, διαχείριςθ τάξεων), προτείνονται τρόποι αξιοποίθςισ του ςτθν τάξθ, και
ςυηθτιοφνται ςυμπεράςματα από τθ χριςθ του. Το εργαςτιριο απευκφνεται ςε
εκπαιδευτικοφσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ.

2. Ρεριγραφι εργαςτθρίου
Το εργαςτιριο «CLASS DOJO: Ριο χαροφμενεσ τάξεισ» ςτοχεφει ςτθ γνωριμία
των εκπαιδευτικϊν με το ClassDojo, ζνα ςφγχρονο online εργαλείο διαχείριςθσ τθσ
τάξθσ και ςτθν παρουςίαςθ των δυνατοτιτων του. Ρροκειμζνου να παρουςιαςτοφν οι
δυνατότθτζσ του, οι τρόποι ζνταξισ του ςτθν τάξθ και να εντοπιςτοφν τα
πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ χριςθσ του, το εργαςτιριο ζχει τθ δομι μιασ
τυπικισ διδακτικισ ϊρασ με τθν παράλλθλθ αξιοποίθςθ του εργαλείου ClassDojo.
Μζςω του βιωματικοφ χαρακτιρα του εργαςτθρίου, όπου προωκείται ο διάλογοσ και
θ ανταλλαγι απόψεων και καλϊν πρακτικϊν επιτυγχάνεται θ γνωριμία με το εργαλείο
ClassDojo.
Ριο ςυγκεκριμζνα, το εργαςτιριο προςομοιϊνει τθν τάξθ και οι
επιμορφοφμενοι παίηουν το ρόλο των μακθτϊν (χωρίηονται ςε ομάδεσ,
αναλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ), ενϊ ο ςυντονιςτισ οργανϊνει τισ δραςτθριότθτεσ
και ςυντονίηει τθ ςυηιτθςθ. Για το εργαςτιριο δθμιουργείται μια εικονικι τάξθ ςτο
ClassDojo και ςτθν εναρκτιρια δραςτθριότθτα γνωριμίασ δθμιουργείται ζνασ
εικονικόσ χαρακτιρασ για κάκε ςυμμετζχοντα.
Στθν πρϊτθ δραςτθριότθτα, οι ςυμμετζχοντεσ χωρίηονται ςε ομάδεσ με τυχαίο
τρόπο (με τθ βοικεια του ClassDojo). Οι ομάδεσ καταγράφονται ςτισ ομάδεσ τθσ
πλατφόρμασ. Στθ δεφτερθ δραςτθριότθτα, δίνεται ςε κάκε ομάδα να ςυμπλθρϊςει
ζνα φφλλο εργαςίασ μζςα ςε κακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα (με τθ βοικεια του
ClassDojo ). Ηθτοφμενο είναι να καταγραφοφν κανόνεσ που πρζπει να ακολουκοφν
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όλα τα μζλθ τθσ τάξθσ (ςυμβόλαιο τάξθσ). Κάκε κανόνασ αντιπροςωπεφει μια
ςυμπεριφορά που κζλουμε να επιβραβεφςουμε ι να αποκαρρφνουμε και επομζνωσ
καταγράφεται ςαν κανόνασ μοριοδότθςθσ ςτο ClassDojo. Ακολουκεί ςφντομθ
ςυηιτθςθ για καλζσ πρακτικζσ ςτθ κζςπιςθ κανόνων.
Στθ ςυνζχεια, ςε κάκε ομάδα δίνεται ζνα φφλλο εργαςίασ όπου καταγράφουν
οφζλθ ι εμπόδια που διαπιςτϊνουν από τθν ζωσ τϊρα γνωριμία τουσ με το εργαλείο
ClassDojo. Οι ομάδεσ μοριοδοτοφνται για τθν προςπάκειά τουσ και τθ
κετικι/αρνθτικι ςυμπεριφορά τουσ και αντιλαμβάνονται ζτςι ςε πραγματικό χρόνο
τον τρόπο χριςθσ τθσ πλατφόρμασ ClassDojo. Ακολουκεί ςφντομθ ςυηιτθςθ όπου
αναφζρονται τυχόν επιφυλάξεισ, εμπόδια ι δυςκολίεσ, εναλλακτικζσ χριςεισ,
παρόμοιεσ πρακτικζσ που χρθςιμοποιοφν οι εκπαιδευτικοί.
Σε επόμενθ δραςτθριότθτα, επιδεικνφονται οι βακμοί που πζτυχε κάκε
ςυμμετζχων, θ πρόοδόσ του και θ αναλυτικι του μοριοδότθςθ, ενϊ ακολουκοφν
ερωτιςεισ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςχετικά με τισ επιπλζον δυνατότθτεσ τθσ
πλατφόρμασ (ςφνδεςθ μακθτϊν, ςφνδεςθ γονζων κλπ). Ακολουκεί επίδειξθ του
ιςτορικοφ τάξθσ, ενϊ δίνονται και οδθγίεσ για τθ δθμιουργία λογαριαςμοφ κακϊσ και
για τθ χριςθ τθσ εφαρμογισ για φορθτζσ ςυςκευζσ (application).
Συνεχίηοντασ, μζςα από διάλογο, διατυπϊνονται προβλθματιςμοί και απορίεσ,
ενϊ θ ςυντονίςτρια προτείνει ςυμβουλζσ και τεχνάςματα (tips&tricks) από τθν
εμπειρία τθσ από τθ χριςθ του εργαλείου. Τζλοσ, θ ςυντονίςτρια δείχνει τα δεδομζνα
από μια πραγματικι τάξθ (με απόκρυψθ των προςωπικϊν ςτοιχείων των μακθτϊν)
για να παρουςιαςτεί πϊσ αποτυπϊνονται τα ςτατιςτικά για κάκε μακθτι ςε βάκοσ
χρόνου, ενϊ επιλφονται γενικότερεσ απορίεσ, και γίνεται αποτίμθςθ του εργαςτθρίου.
Στουσ επιμορφοφμενουσ δίνεται θλεκτρονικά ζνα απλό εγχειρίδιο που δθμιοφργθςε θ
ςυντονίςτρια για τα βαςικά βιματα ςτθν πλατφόρμα ClassDojo.

3. Αποτελζςματα - Συμπεράςματα
Μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ του Εργαςτθρίου δόκθκε ζναυςμα για ςυηιτθςθ
ςχετικά με τθ χριςθ του ClassDojo ςτθν τάξθ. Αναφζρκθκαν πλεονεκτιματα και
μειονεκτιματα που εντόπιςαν οι ςυμμετζχοντεσ, εμπόδια που μπορεί να ςυναντιςει
ο εκπαιδευτικόσ και τρόπουσ για να τα αντιμετωπίςει, ενϊ ςχολιάςτθκε και το
θλικιακό εφροσ ςτο οποίο απευκφνεται το εν λόγω εργαλείο. Μζςα από τον γόνιμο
διάλογο, προτάκθκαν εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίθςισ του και τρόποι ζνταξισ του
ςτο μάκθμα, ϊςτε να κάνει το μάκθμα πιο ευχάριςτο για τουσ μακθτζσ και πιο
αποτελεςματικό για τουσ εκπαιδευτικοφσ. Επιπλζον, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ δόκθκε μια
θλεκτρονικι φόρμα ανατροφοδότθςθσ που καλοφνταν να ςυμπλθρϊςουν ανϊνυμα
μετά τθ λιξθ του εργαςτθρίου, προκειμζνου να καταγραφεί θ ανταπόκριςθ των
ςυμμετεχόντων απζναντι ςτο εργαςτιριο και το εργαλείο ClassDojo. Τα
αποτελζςματα είναι εξαιρετικά ενδιαφζροντα:



90% των ςυμμετεχόντων που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο βρίςκουν τθν
πλατφόρμα ενδιαφζρουςα ι πολφ ενδιαφζρουςα.
80% των ςυμμετεχόντων που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο βρικαν το
εργαςτιριο ενδιαφζρον ι πολφ ενδιαφζρον.
-205-

ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ



70% των ςυμμετεχόντων που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο είναι κετικοί ςτο
να το εντάξουν ςτθν τάξθ τουσ (Μάλλον κα το χρθςιμοποιιςουν/Κα το
χρθςιμοποιιςουν).
Σε ερϊτθςθ που τουσ δόκθκε ϊςτε να αναπτφξουν ελεφκερα τθ γνϊμθ τουσ για
τθν πλατφόρμα επιςθμάνκθκαν τα ςτοιχεία που είχαν αναπτυχκεί και κατά τθ
διάρκεια του εργαςτθρίου, όπωσ:
 Πτι είναι ενδιαφζρον και πρωτότυπο εργαλείο που ελκφει τουσ μακθτζσ και
αποτελεί ζνα κίνθτρο για ςυμμετοχι και καλι ςυμπεριφορά μζςα ςτθν τάξθ
 Πτι απευκφνεται περιςςότερο ςε μακθτζσ μικρισ θλικίασ και ότι είναι ιδανικό
για μακθτζσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ.
 Πτι πρζπει να γίνεται λογικι και όχι υπερβολικι χριςθ του εργαλείου.
 Πτι αποτελεί ζνα τρόπο να αντιλθφκεί κάκε μακθτισ τθν εξζλιξθ/πρόοδο του
κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ.
 Πτι μπορεί να αποτελζςει αφορμι για περαιτζρω δραςτθριότθτεσ
 Πτι απαιτεί υλικι υποδομι και ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο.
Μζςα από το διάλογο κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου, αλλά και μζςα από τισ
απαντιςεισ ςτο ερωτθματολόγιο, καταδεικνφεται το ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν
για αυτι τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα. Θ ευκολία χριςθσ του, οι ολοζνα αυξανόμενεσ
δυνατότθτζσ του και θ ανταπόκριςθ που ζχει από τουσ μακθτζσ το κακιςτοφν μια
πολφ χριςιμθ, ευχάριςτθ και αποτελεςματικι λφςθ για τθ διαχείριςθ μιασ τάξθσ. Οι
επιμορφοφμενοι γνϊριςαν αυτό το πρωτότυπο εργαλείο μζςα από μια βιωματικι
εφαρμογι του μζςα ςτθν τάξθ, αναγνϊριςαν τθν παιδαγωγικι του αξία και
χρθςιμότθτα, διλωςαν πρόκυμοι να το χρθςιμοποιιςουν, ενϊ ζκριναν το εργαςτιριο
χριςιμο, ενδιαφζρον και ευχάριςτο.
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11 & κάτι: Τραγουδάμε ςτο ςχολείο (;)
Διαςτάςεισ και δυναμικι μιασ ςχολικισ μουςικισ ομάδασ.24
Περακάκθ Πολυξζνθ
11 Γενικό Λφκειο Θρακλείου, Φιλόλογοσ (ΠΕ02)
xenia@source.gr
ο

Περίλθψθ
Θ παροφςα εργαςία παρουςιάηει το εγχείρθμα οργάνωςθσ μουςικισ ομάδασ ςτο 11 ο
Γενικό Λφκειο Θρακλείου, θ οποία λειτουργεί εδϊ και επτά χρόνια. Θ λειτουργία τθσ
μουςικισ ομάδασ τεκμθριϊνει και καταδεικνφει τθ ςθμαςία και χρθςιμότθτα τθσ
μουςικισ ςτο ςχολείο ωσ «εργαλείου» ενδυνάμωςθσ ςχζςεων και αυτοπεποίκθςθσ
κακϊσ και πρόκλθςθσ μιασ αειφόρασ ςχζςθσ των ςυμμετεχόντων και των
εμπλεκομζνων ςτισ μουςικζσ δράςεισ, για πολλά χρόνια μετά τθν αποφοίτθςθ των
μακθτϊν. Θ λειτουργία τθσ εξάλλου δθμιουργεί μια γόνιμθ ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ
μεταξφ όλων των μελϊν του ςχολείου- μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν, διεφκυνςθσ,
ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων- και τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ αποτελϊντασ ςθμείο
αναφοράσ για το 11ο Γενικό Λφκειο.
Λζξεισ-κλειδιά: μουςικι ομάδα, μθ τυπικι ομάδα, ςχολείο ανοιχτό ςτθν κοινωνία.

1. Ειςαγωγι – Κεωρθτικό πλαίςιο
Θ παροφςα εργαςία αφορά τθν οργάνωςθ και λειτουργία του μουςικοφ
ςχιματοσ «11 & κάτι» ςτο 11ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου. Στόχο ζχει να παρουςιάςει
μια καλι πρακτικι για τθν οργάνωςθ δράςεων ςτα πλαίςια τθσ ςχολικισ ηωισ, που
μποροφν να επθρεάςουν τουσ εμπλεκόμενουσ μακθτζσ και το ςχολείο αλλά
παράλλθλα διαχζονται και ζχουν αντίκτυπο ςτθν ευρφτερθ κοινωνία.
Θ εικόνα που λίγο-πολφ ζχουμε ωσ εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, και θ οποία
αποτυπϊνεται και ερευνθτικά, είναι πωσ οι μακθτζσ κεωροφν ότι το εκπαιδευτικό
ςφςτθμα ςτθ δεφτερθ βακμίδα δεν ικανοποιεί τα ενδιαφζροντά τουσ (Μακρίδθσ,
2008). Αποτελεί, ωςτόςο, πεποίκθςι μασ ότι, για να αγαπιςουν οι μακθτζσ το
ςχολείο τουσ, πρζπει να το δουν ωσ ζνα χϊρο που τουσ προςφζρει ζνα ςφνολο
ευκαιριϊν, οι οποίεσ δε ςχετίηονται απαραίτθτα και πάντα με το μάκθμα. Ωσ ζνα
χϊρο δθλαδι όπου μποροφν να εκφράςουν ελεφκερα τθ δθμιουργικότθτα και τθν
ζμπνευςι τουσ. Ταυτόχρονα είναι ζνασ χϊροσ όπου θ ανκρϊπινθ επικοινωνία μπορεί
να είναι δυναμικι και ποιοτικι (Μακρίδθσ, 2008). Εξάλλου από τουσ βαςικοφσ
ςτόχουσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ αρμονικι καλλιζργεια του ςϊματοσ και του
24

Θ εργαςία αυτι δεν αποτελεί εμπειρικι ζρευνα. Ρεριγράφει τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία μιασ
μουςικισ ομάδασ, θ οποία ξεκίνθςε για να καλφψει τθν πρακτικι ανάγκθ μουςικισ πλαιςίωςθσ των
ςχολικϊν εκδθλϊςεων και, ςταδιακά, εξελίχκθκε ςε μθ τυπικι ομάδα με ςχετικά ςτακερά μζλθ,
κανόνεσ λειτουργίασ και ςτόχουσ, αποτελϊντασ και δίαυλο επικοινωνίασ του ςχολείου με τθν τοπικι
κοινωνία.
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πνεφματοσ των μακθτϊν, θ ανάπτυξθ των κλίςεων, των ενδιαφερόντων και των
δεξιοτιτων τουσ (Νόμοσ 1566/1985, Άρκρο 1).
Με τθν παραδοχι ότι θ μουςικι, θ οποία απουςιάηει ωσ μάκθμα από τθ
δεφτερθ
βακμίδα
τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αποτελεί μζςο
κοινωνικοποίθςθσ των μακθτϊν και ενίςχυςθσ τθσ αυτοπεποίκθςθσ και
αυτοεκτίμθςισ τουσ, ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ με μακθςιακζσ ι άλλεσ δυςκολίεσ
(Darrow, Novak, Swedberg, Horton and Rice, 2009; Crooke and McFerran, 2014),
επιχειρικθκε θ οργάνωςθ μιασ μουςικισ ομάδασ ςτο 11 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου
κατά το ςχολικό ζτοσ 2008-2009.

2. Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ μουςικισ ομάδασ
2.1. Οργάνωςθ
Θ μουςικι ομάδα, που ονομάηεται πλζον «μουςικό ςχιμα 11 & κάτι»,
δθμιουργικθκε το ςχολικό ζτοσ 08-09 και λειτουργεί εδϊ και επτά χρόνια, με αρχικό
ςκοπό να πλαιςιϊνει μουςικά τισ επετειακζσ ςχολικζσ γιορτζσ. Αυτό γιατί ζγινε
γριγορα αντιλθπτό πωσ ςε ζνα πολυπλθκζσ ςχολείο οι μακθτζσ ανταποκρίνονται
καλφτερα ςτισ εκδθλϊςεισ, όταν αυτζσ δεν τουσ κουράηουν με ςυνεχι λόγο, αλλά
τουσ κινοφν το ενδιαφζρον με άλλο τρόπο, όπωσ για παράδειγμα με τθ μουςικι. Τθν
ίδια χρονιά θ ομάδα ζγινε ςτακερι, αποτελείται δθλαδι κάκε φορά από
ςυγκεκριμζνα παιδιά που ζχουν ταλζντο ςτθ μουςικι ι/και που ζχουν αςχολθκεί
επαρκϊσ με κάποιο μουςικό όργανο, αλλά ταυτόχρονα δείχνουν τθν υπευκυνότθτα
που απαιτείται για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ζνα ςυλλογικό εγχείρθμα. Τθν αμζςωσ
επόμενθ χρονιά θ ομάδα απζκτθςε το όνομά τθσ, προκειμζνου να ςυμμετζχει ςτο
Lights on you(th) festival, που οργάνωνε εκείνα τα χρόνια ο Διμοσ Θρακλείου και το
Γραφείο Ρολιτιςτικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Ζτςι, οι
«11 & κάτι» πλαιςιϊνουν κάκε χρονιά μουςικά τισ επετειακζσ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ,
αλλά και ςυμμετζχουν ςε εκδθλϊςεισ άλλων φορζων και οργανϊνουν οι ίδιοι
μουςικά δρϊμενα εκτόσ ςχολείου, ςυνικωσ με κοινωνικό ςκοπό και περιεχόμενο.
2.2. Λειτουργία - Δυναμικι τθσ ομάδασ
Σταδιακά, το μουςικό ςχιμα «11 & κάτι» ζχει αποκτιςει τα χαρακτθριςτικά μιασ
μθ τυπικισ πρωτογενοφσ ομάδασ, ςτθν οποία τα μζλθ ζχουν ζνα κοινό ςτόχο και
αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ (Rogers, 1998, ς. 195-197). Κοινόσ ςτόχοσ είναι, βζβαια, θ
οργάνωςθ επιτυχθμζνων μουςικϊν εκδθλϊςεων εντόσ και εκτόσ ςχολείου, ο οποίοσ
επιτυγχάνεται μζςα από τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ και από τουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ
που τθν διζπουν, οι οποίοι ζχουν διαμορφωκεί ςταδιακά από τα ίδια τα μζλθ
(Douglas, 1997, ς. 63). Είναι ςαφζσ, δθλαδι, ότι τα μζλθ του μουςικοφ ςχιματοσ
αποτελοφν ομάδα, θ οποία ζχει τθ δικι τθσ εςωτερικι δυναμικι και δεν αποτελεί
απλϊσ το ςφνολο των ατόμων που ςυμμετζχουν ςε αυτιν (Tennant, 1997, ς. 107).
Μζλθ του μουςικοφ ςχιματοσ είναι μακθτζσ από τισ τρεισ τάξεισ του Λυκείου
και, κυρίωσ ςε περιπτϊςεισ εκδθλϊςεων εκτόσ του ςχολείου, παιδιά τθσ ομάδασ που
ζχουν αποφοιτιςει από το ςχολείο. Στθν αρχι κάκε χρονιάσ θ υπεφκυνθ
εκπαιδευτικόσ με ζνα ι δφο μζλθ που ςυντονίηουν τθν ομάδα αποφαςίηουν από
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κοινοφ για τα νζα μζλθ που κα ενταχκοφν, με κριτιριο τισ γνϊςεισ τουσ ςτθ μουςικι
και το ταλζντο τουσ, αλλά και τθ διάκεςθ για ςυμμετοχι και προςφορά ςτθν ομάδα.
Οι μακθτζσ που απαρτίηουν το μουςικό ςχιμα κυμαίνονται από 8 μζχρι 18 άτομα
κάκε χρόνο. Μζςα ςε αυτιν τθν ομάδα οι μακθτζσ αυτοοργανϊνονται και ο ρόλοσ τθσ
υπεφκυνθσ εκπαιδευτικοφ είναι περιςςότερο εμψυχωτικόσ (Φιλίππου & Καραντάνα,
2010, ς. 65-66). Ρεριςςότερο δθλαδι ο ρόλοσ τθσ εκπαιδευτικοφ είναι να
παρεμβαίνει για να διευκολφνει τθ δράςθ και τθ δθμιουργικότθτα τθσ ομάδασ, να
ενκαρρφνει τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν των μακθτϊν, να διευκολφνει τθν ανάπτυξθ
ςυναιςκθματικοφ κλίματοσ και να εμπλζκεται ςυγκινθςιακά ςτθν εμπειρία κάκε φορά
των μελϊν, ϊςτε να τθν αξιοποιιςουν, για να προχωριςουν ςτο ζργο που ζχουν
κζςει ωσ ςτόχο.
Τα μζλθ τθσ ομάδασ αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ, επιλζγουν ςε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ και, κυρίωσ για τισ εκδθλϊςεισ εκτόσ των ςχολικϊν εορτϊν, κζματα και
τραγοφδια και τα δουλεφουν όλοι μαηί. Πςοι ζχουν περιςςότερεσ γνϊςεισ και
περιςςότερθ εξοικείωςθ με τθ μουςικι ι με κάποιο είδοσ βοθκοφν και κακοδθγοφν
τουσ υπόλοιπουσ. Στθν ομάδα υπάρχει πάντα ζνασ ι δφο μακθτζσ που ςυντονίηουν. Ο
ρόλοσ τουσ είναι να εποπτεφουν τθν πρόοδο τθσ πρόβασ και να οργανϊνουν τθν
ομάδα. Επίςθσ ο ρόλοσ τουσ είναι να επαναφζρουν ςτθν τάξθ όςουσ δεν εργάηονται
αρκετά ι δε φζρονται ςφμφωνα με τουσ άτυπουσ κανόνεσ τθσ ομάδασ, για
παράδειγμα, δε ςζβονται κάποιο μζλοσ, κακυςτεροφν ςυςτθματικά κ.λπ. Συνικωσ
όταν το μουςικό ςχιμα ξεκινάει τθν προετοιμαςία για μια ςχολικι εκδιλωςθ θ
υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ ςυγκεντρϊνει τθν ομάδα και εξθγεί το περιεχόμενο και το
ςτόχο τθσ. Στισ περιπτϊςεισ εκδθλϊςεων εκτόσ ςχολείου όμωσ είναι οι ςυντονιςτζσ
που καλοφν τθν ομάδα –ςτθν αρχι και κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ- για να
κζςουν ςτόχουσ, να επιλζξουν τραγοφδια, να λφςουν τισ μεταξφ τουσ παρεξθγιςεισ
κάνοντασ κφκλο και εκφράηοντασ όλοι τθ γνϊμθ και τθν πικανι διαφωνία τουσ ςε
οποιοδιποτε κζμα. Γενικά παραδεκτόσ κανόνασ από όλουσ είναι ότι ο κακζνασ
προςφζρει αυτό που μπορεί για να διαςφαλίηεται θ ευπρόςωπθ παρουςία τθσ
ομάδασ κάκε φορά και όχι για να αναδεικνφεται ο ίδιοσ.
2.3. Σθμαςία τθσ ομάδασ για τα μζλθ
Θ ςθμαςία τθσ λειτουργίασ μιασ τζτοιασ ομάδασ ςτο ςχολείο δεν περιορίηεται
μόνο ςτθν προςφορά τθσ μουςικισ ςτθν ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ των νζων.
Μποροφμε βζβαια να ποφμε ότι δίνεται θ δυνατότθτα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ να
γνωρίςουν και να δοκιμάςουν τισ δυνάμεισ τουσ ςε ζργα ςθμαντικϊν Ελλινων και
ξζνων ςυνκετϊν, με τα οποία δε κα αςχολοφνταν διαφορετικά. Αυτό διότι ςτισ
επετειακζσ εκδθλϊςεισ επιλζγονται από τθν υπεφκυνθ εκπαιδευτικό τραγοφδια
ςθμαντικϊν δθμιουργϊν που δεν είναι πάντα γνωςτά ςτουσ μακθτζσ τθσ ομάδασ, ενϊ
κάποιεσ φορζσ τουσ είναι παντελϊσ άγνωςτα.
Σθμαντικότερο αποτζλεςμα ωςτόςο τθσ ςυμμετοχισ ςτθν ομάδα είναι αρχικά θ
ανάδειξθ των ταλζντων των μακθτϊν –αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τουσ
μακθτζσ που δεν ζχουν καλζσ ςχολικζσ επιδόςεισ - και επιπλζον θ ανάπτυξθ τθσ
αυτοπεποίκθςθσ και τθσ αυτοεκτίμθςισ τουσ. Είναι ακόμθ θ ανάπτυξθ τθσ
υπευκυνότθτασ, τθσ ςυνεργατικότθτασ, τθσ κοινωνικότθτάσ τουσ, θ δθμιουργία
ςτενϊν φιλικϊν ςχζςεων μεταξφ τουσ, οι οποίεσ διατθροφνται ςε πολλζσ περιπτϊςεισ
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και μετά τθν αποφοίτθςι τουσ. Ζχει φανεί εξάλλου ότι μζςα από τθ ςυμμετοχι ςτθν
ομάδα ςυντελείται ζνα ςυναιςκθματικό «δζςιμο» των μακθτϊν με το ςχολείο, το
νιϊκουν πιο «δικό» τουσ και ενδιαφζρονται περιςςότερο για τθ βελτίωςθ και
ανάδειξι του. Ζτςι αςφαλϊσ εξθγείται και το γεγονόσ ότι οι απόφοιτοι που
ςυμμετείχαν ςτθ μουςικι ομάδα επιςτρζφουν με κάκε ευκαιρία ςτο ςχολείο, για να
βοθκιςουν ι να παρακολουκιςουν τισ δράςεισ του- μουςικζσ και άλλεσ.
2.4. Σθμαςία τθσ λειτουργίασ τθσ ομάδασ για τουσ μακθτζσ και το ςχολείο
Ο αρχικόσ ςκοπόσ λειτουργίασ τθσ ομάδασ ςτο ςχολείο εξυπθρετείται με τθ
διοργάνωςθ κεματικϊν εκδθλϊςεων ςε όλεσ τισ επετειακζσ γιορτζσ. Με το ςκεπτικό
ότι οι μακθτζσ παρακολουκοφν από το δθμοτικό παρόμοιεσ εκδθλϊςεισ που
ςυνοδεφονται και από μουςικι παρόμοια ςε κάκε επζτειο, οι «11 & κάτι»
παρουςιάηουν κάτι διαφορετικό. Κάκε εκδιλωςθ, λοιπόν, είναι επικεντρωμζνθ ςε ζνα
κζμα ςχετικό με τθν επζτειο και επενδφεται με τθν ανάλογθ μουςικι. Ενδεικτικά
αναφζρονται: Για τθν 28θ Οκτωβρίου: «Εκτοπιςμζνοι και πρόςφυγεσ τθσ δεκαετίασ
του 1940» (2015-16), «Τα αποτυπϊματα του πολζμου ςτθ μουςικι» (2013-14), «Θ
άνοδοσ και θ πτϊςθ του ναηιςμοφ ςτθν Ευρϊπθ τθσ μεγάλθσ κρίςθσ» (2012-13),
«Μεςοπόλεμοσ και 1940: Τζχνθσ ζργα» (2010-11). Για τθ 17θ Νοεμβρίου: «Για το
Ρολυτεχνείο: Αφιζρωμα ςτον ποιθτι Μανϊλθ Αναγνωςτάκθ» (2015-16), «Ρολιτικοί
ςτίχοι και ςτοχαςμοί» (2013-14), «Ο πολιτικόσ Νίκοσ Καββαδίασ» (2010-11). Για τθν
25θ Μαρτίου: «Οι άνκρωποι που φτάςαν απ’ τθ κάλαςςα: Ρροςφυγικά ρεφματα κατά
τον αγϊνα τθσ ανεξαρτθςίασ» (2015-16), «Στίχοι περί Ελευκερίασ» (2014-15), «Ο Κεόσ
αγαπάει τθν Κριτθ» (2012-13), «Θ Ελλάδα ςε ςτίχουσ και εικόνεσ» (2010-11), «Θ
ελλθνικι παλιγγενεςία δια του λόγου» (2008-09) (https://11kaikati.gr/ ).
Με τον τρόπο αυτό οι μακθτζσ που παρακολουκοφν μποροφν να
προβλθματιςτοφν, να ςκεφτοφν, να ευαιςκθτοποιθκοφν, κακϊσ ςυνικωσ τα κζματα
καταλιγουν ςε ζναν προβλθματιςμό για τθ ςφγχρονθ ηωι, αλλά και να γνωρίςουν
είδθ μουςικισ και δθμιουργοφσ που δεν τουσ είναι οικείοι, διότι δεν προβάλλονται
από τα κυρίαρχα μζςα ενθμζρωςθσ.
Θ πολφχρονθ παρουςία μιασ τζτοιασ ομάδασ λειτουργεί επίςθσ ωσ ςθμείο
αναφοράσ και ςυνδετικόσ κρίκοσ για τουσ μακθτζσ του ςχολείου. Τθν νιϊκουν ωσ κάτι
δικό τουσ, που το ςτθρίηουν δυναμικά και ςτισ εκδθλϊςεισ εκτόσ ςχολείου. Ρολλοί
είναι οι μακθτζσ του 11ου Λυκείου που παρακολουκοφν τθν ομάδα εντόσ και εκτόσ
ςχολείου και μετά τθν αποφοίτθςι τουσ.
Γενικά κα λζγαμε ότι θ ομάδα λειτουργεί ενοποιθτικά και για όλα τα μζλθ τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ, εκτόσ των μακθτϊν –διεφκυνςθ, ςφλλογοσ κακθγθτϊν,
ςφλλογοσ γονζων και κθδεμόνων- και δίνει ευκαιρίεσ για ςυνεργαςία μεταξφ τουσ,
προκειμζνου να ενιςχφςουν τισ δράςεισ τθσ, και για τθν αξιοποίθςι τθσ ςτισ δικζσ
τουσ εκδθλϊςεισ.
Εξάλλου, οι «11 & κάτι» ςυμμετζχουν εδϊ και αρκετά χρόνια και ςε εκδθλϊςεισ
άλλων κοινωνικϊν φορζων, κακιςτϊντασ το 11ο Λφκειο ζνα ανοιχτό ςτθν κοινωνία
ςχολείο. Χαρακτθριςτικά αναφζρονται: Θ ςυμμετοχι ςτθν εκδιλωςθ
«Ρολυπολιτιςμικότθτα & Ρροςφυγικό, Ευρϊπθ & Ελλάσ» του Ρολιτιςτικοφ Συλλόγου
Θλιοφπολθσ, το Δεκζμβριο του 2015, κακϊσ και ςτισ χριςτουγεννιάτικεσ εκδθλϊςεισ
του πολιτιςτικοφ ςυλλόγου του Αγίου Λωάννθ. Θ ςυμμετοχι ςτθ διθμερίδα «Ζρωσ –
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Αντζρωσ, Αλικειεσ – Ψζματα» του Συλλόγου Εκελοντϊν ςτθν Ρρόλθψθ «Θ Ομάδα»,
τον Απρίλιο του 2016. Θ ςυμμετοχι ςε θμερίδα με ςχολεία τθσ Κριτθσ με κζμα
«Εκελοντιςμόσ – Αλλθλεγγφθ» ςτθν Ορκόδοξο Ακαδθμία Κριτθσ, τον Απρίλιο του
2015. Θ ςυμμετοχι ςτο Φεςτιβάλ «Μακθτζσ – Γονείσ Εν Δράςει…» τθσ Ζνωςθσ Γονζων
Θρακλείου τον Λοφλιο του 2014 και του 2016. Θ ςυναυλία με αφορμι τθν Ραγκόςμια
Θμζρα κατά των Ναρκωτικϊν που οργάνωςε το Κζντρο Ρρόλθψθσ Θρακλείου τον
Λοφνιο του 2013 και θ ςυναυλία ςτο Κιόςκι Αγϊνα τθσ ΕΛΜΕ Ν. Θρακλείου, τον
Αφγουςτο του 2013 (https://11kaikati.gr/ ).
Το μουςικό ςχιμα «11 & κάτι» όμωσ οργανϊνει και δικζσ του εκδθλϊςεισ. Τόςο
εντόσ του ςχολείου, με κυριότερεσ τισ γιορτζσ αποφοίτθςθσ τθσ τρίτθσ τάξθσ ςτα τζλθ
Λουνίου με τθν βοικεια τθσ διεφκυνςθσ του ςχολείου και του ςυλλόγου γονζων και
κθδεμόνων. Πςο όμωσ και εκτόσ, όπωσ οι δφο ςυναυλίεσ αλλθλεγγφθσ με τισ οποίεσ
ςυγκεντρϊκθκαν χριματα για φορείσ: Μία για το Κοινωνικό Λατρείο – Φαρμακείο
Αλλθλεγγφθσ Θρακλείου με τίτλο «Πλοι μαηί ςτο ρυκμό τθσ αγάπθσ!» τον Λοφλιο του
2015 ςτο πάρκο Γεωργιάδθ. Και μία για τθν «Ρρωτοβουλία Θρακλείου για τουσ
Ρρόςφυγεσ και τουσ Μετανάςτεσ» με τίτλο «Συναυλία Αγάπθσ και Αλλθλεγγφθσ» τον
Λοφλιο του 2016 ςτο πάρκο Γεωργιάδθ.

3. Συμπεράςματα
Θ λειτουργία τθσ μουςικισ ομάδασ, επομζνωσ, αποτελεί ζνα ςθμείο αναφοράσ
για το 11ο Λφκειο, ζνα ενοποιθτικό ςτοιχείο για τουσ μακθτζσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ
και τουσ γονείσ, ζνα δίαυλο επικοινωνίασ και δθμιουργικισ αλλθλεπίδραςθσ με τθν
κοινωνία. Ταυτόχρονα, τεκμθριϊνει και καταδεικνφει τθ ςθμαςία και τθ χρθςιμότθτα
μιασ τζτοιασ ομάδασ ςτο ςχολείο ωσ «εργαλείου» ενδυνάμωςθσ ςχζςεων και
αυτοπεποίκθςθσ κακϊσ και πρόκλθςθσ μιασ διαρκοφσ ςχζςθσ των ςυμμετεχόντων και
των εμπλεκομζνων ςτισ δράςεισ τθσ, για πολλά χρόνια μετά τθν αποφοίτθςθ των
μακθτϊν.
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Περίλθψθ
Το Δίκτυο Ανταλλαγισ Λδεϊν και Ρρακτικϊν ςτθν Εκπαιδευτικι Κοινότθτα λειτουργεί
πιλοτικά ςτο ΚΕΣΑΝ - Κζντρο Ρρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και Ρροαγωγισ τθσ
Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ Θρακλείου (Κζντρο Ρρόλθψθσ Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και ςτθρίηεται ςτθν
εκελοντικι ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Στόχοσ του είναι θ
ανταλλαγι εμπειριϊν, γνϊςεων και δοκιμαςμζνων δράςεων - πρακτικϊν ςτθ ςχολικι
τάξθ/ κοινότθτα, θ ανατροφοδότθςθ και θ ψυχαγωγία των εκπαιδευτικϊν. Θ
φιλοςοφία του Δικτφου βαςίηεται ςτθν αξιοποίθςθ τθσ ομάδασ ομοτίμων, θ οποία
αποτελεί μια μθ ιεραρχικι μζκοδο ςφνδεςθσ μεταξφ επαγγελματιϊν, που ςτθρίηεται
ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ιςοτιμίασ και τθν πεποίκθςθ ότι θ εμπειρία και οι γνϊςεισ των
ομοτίμων αποτελοφν πθγι δφναμθσ, ενίςχυςθσ και ενδυνάμωςθσ του επαγγελματικοφ
τουσ ρόλου.
Λζξεισ-κλειδιά: ςυνεργατικι μάκθςθ, ομάδεσ ομοτίμων, δίκτυο.

1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι
Στθν εργαςία μασ κα παρουςιάςουμε το Δίκτυο Ανταλλαγισ Λδεϊν και
Ρρακτικϊν ςτθν Εκπαιδευτικι Κοινότθτα, το οποίο ςτθρίηεται ςτθν εκελοντικι
ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και βαςίηεται ςτθν αξιοποίθςθ
τθσ ομάδασ ομοτίμων και τθ ςυνεργατικι, μθ κατευκυντικι προςζγγιςθ.
Οι ομάδεσ ομοτίμων ζχουν βακιζσ ρίηεσ ςτθν ιςτορία των ομάδων και αφοροφν
επαγγελματίεσ διαφόρων κλάδων, που ενδιαφζρονται να κατανοιςουν τισ δυςκολίεσ
τουσ και να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ, μζςα από τον κοινό τουσ ρόλο. Τα
τελευταία χρόνια μάλιςτα εμφανίηονται ωσ μια εναλλακτικι πρόταςθ ςτον τομζα τθσ
Διεπαγγελματικισ Συμβουλευτικισ (Γκότςθσ, 2016).
-213-

ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ

Αποτελοφν μια μθ ιεραρχικι μζκοδο ςφνδεςθσ μεταξφ επαγγελματιϊν, θ οποία
βαςίηεται ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ιςοτιμίασ και τθν πεποίκθςθ ότι θ εμπειρία και οι
γνϊςεισ των ομότιμων αποτελοφν πθγι δφναμθσ και ενίςχυςθσ, όταν οι άνκρωποι
ςυνδζονται, μζςα ς’ ζνα πλαίςιο, που διαςφαλίηει το ςεβαςμό και τθν αναγνϊριςθ
των ικανοτιτων του άλλου προςϊπου (Γκότςθσ, 2016).
Θ αξιοποίθςθ εξάλλου των αποκεμάτων, των δυνάμεων και των ικανοτιτων
μεταξφ ςυναδζλφων αποτελεί μια εναλλακτικι, αναδυόμενθ διαδικαςία, θ οποία
φιλοδοξεί να τουσ οδθγιςει ςτθν επίγνωςθ, τθν κατανόθςθ και τθ διαχείριςθ
δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν ωσ εκπαιδευτικοί και κατ’ επζκταςθ ςτθν
ενδυνάμωςθ του ρόλου τουσ (Γκότςθσ, 2016).
Οι ομάδεσ ομοτίμων εμπνζονται από τισ αρχζσ τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ, που
ςτθρίηεται κεωρθτικά ςτθν κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ. Σφμφωνα με
τθν κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ κάκε άτομο οικοδομεί με τον δικό του, μοναδικό
τρόπο τθν πραγματικότθτά του, μζςα από τισ εμπειρίεσ, τισ πεποικιςεισ και τισ
προχπάρχουςεσ γνϊςεισ του και το προςωπικό νόθμα δθμιουργείται μζςω των
αλλθλεπιδράςεων και των κοινϊν δράςεων με τουσ άλλουσ. Οι βαςικζσ αρχζσ τθσ
προωκοφν ενεργθτικζσ και ςφνκετεσ ςτάςεισ απζναντι ςτο φαινόμενο τθσ μάκθςθσ,
όπωσ θ ενκάρρυνςθ ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων, που ευνοοφν τθν ανακαλυπτικι
μάκθςθ και ο ςεβαςμόσ ςτθ διαφορετικι προςζγγιςθ πάνω ς’ ζνα εξεταηόμενο κζμα
(Burbules, 2000).
Ο Johnson και οι ςυνεργάτεσ του (Johnson, Johnson & Holubec, 1993)
υποςτθρίηουν ότι οι ςφγχρονεσ κοινωνικζσ και εργαςιακζσ ςυνκικεσ απαιτοφν
αλλθλεπίδραςθ, ικανότθτεσ επικοινωνίασ, ομαδικό πνεφμα και ςυνεργαςία ςε κάκε
επαγγελματικό χϊρο. Οι ίδιοι μάλιςτα ορίηουν τθ ςυνεργατικι μάκθςθ ωσ μια
«διδακτικι προςζγγιςθ που ςτθρίηεται ςε μικρζσ ομάδεσ, ζτςι ϊςτε τα μζλθ να
εργάηονται μαηί, με ςκοπό να μεγιςτοποιιςουν τθ μάκθςθ τόςο ςε προςωπικό όςο
και ςε ςυλλογικό επίπεδο» (Johnson et al., 1993, p.6).
Ειδικότερα, τα μζλθ που ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ ομοτίμων ζχουν τθ
δυνατότθτα (Γκότςθσ, 2016):




Να αναπτφξουν δίκτυα υποςτιριξθσ.
Να διευρφνουν το πεδίο των γνϊςεων, των δεξιοτιτων και των τεχνικϊν που
αναδφονται μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ των ςυμμετεχόντων.
Να τροφοδοτθκοφν ςυναιςκθματικά μζςω τθσ υποςτιριξθσ που λαμβάνουν.

Οι Johnson και Johnson (2003) υποςτθρίηουν επίςθσ ότι για να υπάρχει
πραγματικι και αποτελεςματικι ςυνεργαςία, χρειάηεται να ςυνυπάρχουν πζντε
βαςικά ςτοιχεία, τα οποία χρειάηονται προςεκτικι δόµθςθ: θ κετικι αλλθλεξάρτθςθ,
θ προωκθτικι αλλθλεπίδραςθ, θ ατομικι ευκφνθ, οι κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και θ
αξιολόγθςθ τθσ ομάδασ.
Θ κετικι αλλθλεξάρτθςθ κεωρείται ζννοια - κλειδί για τθν επιτυχία τθσ
ςυνεργατικισ μάκθςθσ, κακϊσ ςε περίπτωςθ απουςίασ τθσ δεν υπάρχει ςυνεργαςία.
Το ςτοιχείο τθσ κετικισ αλλθλεξάρτθςθσ εξαςφαλίηεται µζςω τθσ υιοκζτθςθσ κοινοφ
ςτόχου - ζργου εντόσ τθσ ομάδασ, τθσ κατανομισ των ρόλων και του επιμεριςμοφ του
ζργου (Johnson & Johnson, 2003 Ματςαγγοφρασ, 2000 Χαραλάμπουσ, 2001).
Ραράλλθλα, µζςω τθσ κετικισ αλλθλεξάρτθςθσ ςτόχων προβάλλεται και θ ενιςχυτικι
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αλλθλεπίδραςθ, που ευνοεί τθ δθμιουργία διαπροςωπικϊν ςχζςεων, απαραίτθτων
ςτοιχείων για τθν ανάπτυξθ πλουραλιςτικϊν αξιϊν (Johnson & Johnson, 2003).
Θ ατομικι ευκφνθ επίςθσ αποτελεί μια ακόμθ προχπόκεςθ πραγματικισ και
αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ, ςφμφωνα µε τθν οποία οι εκπαιδευόμενοι
κεωροφνται υπεφκυνοι για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου που ζχουν αναλάβει, αλλά και
για τθν υποςτιριξθ των υπολοίπων µελϊν τθσ ομάδασ και εξαςφαλίηεται τόςο κατά
τθ διάρκειασ υλοποίθςθσ του ζργου, όςο και κατά τθν αξιολόγθςι του (Johnson &
Johnson, 2003).
Τζλοσ, μια ακόμθ προχπόκεςθ για επιτυχθμζνθ ςυνεργαςία εντόσ των ομάδων
είναι θ κατοχι - καλλιζργεια ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν και ςυνεργατικϊν
δεξιοτιτων, όπωσ για παράδειγμα τθσ προςεκτικισ - ενεργθτικισ ακρόαςθσ, τθσ
ςυμμετοχισ ςτθ ςυηιτθςθ, τθσ ανάλθψθσ ευκφνθσ, τθσ ανεκτικότθτασ, τθσ ςφνκεςθσ
απόψεων, τθσ δθμόςιασ ομιλίασ, τθσ διαπραγμάτευςθσ, τθσ λιψθσ αποφάςεων, τθσ
αίτθςθσ και παροχισ βοικειασ (Johnson & Johnson, 2003 Χαραλάµπουσ, 2001), τθσ
διαχείριςθσ προβλθμάτων ςυμπεριφορϊν - ςυγκροφςεων, που ενδυναμϊνουν τα
μζλθ τθσ ομάδασ και ςυμβάλουν ςτθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ (Λανάρθ &
Γερµανόσ, 2005).

2. Το Δίκτυο Ανταλλαγισ Λδεϊν και Ρρακτικϊν ςτθν Εκπαιδευτικι
Κοινότθτα
2.1. Θ ιδζα
Το ΚΕΣΑΝ - Κζντρο Ρρόλθψθσ, με αφορμι τθν Ραγκόςμια Θμζρα Κατά των
Ναρκωτικϊν, 26 Λουνίου 2015, προςκάλεςε τα μζλθ τθσ Αςτικισ Εταιρείασ και
ςυνεργαηόμενουσ φορείσ και πρόςωπα από το χϊρο τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε ςυνάντθςθ α) απολογιςμοφ των δράςεϊν του για τθ
χρονικι περίοδο Λοφνιοσ 2014 - Λοφνιοσ 2015 και β) κατάκεςθσ ιδεϊν για μελλοντικζσ
προλθπτικζσ δράςεισ/ παρεμβάςεισ. Μζςα από ςυηιτθςθ αναδείχτθκε θ επικυμία και
θ ανάγκθ περεταίρω ςυναντιςεων για πλθρζςτερθ διερεφνθςθ αναγκϊν και από
κοινοφ ςχεδιαςμό - ανάλθψθ πολφ ςυγκεκριμζνων προλθπτικϊν δράςεων/
παρεμβάςεων.
Το αμζςωσ επόμενο χρονικό διάςτθμα δθμιουργικθκε από το μθτρϊο του
Κζντρου μια λίςτα, που περιλάμβανε τουσ ςτενά ςυνεργαηόμενουσ φορείσ (Σχολικοί
Σφμβουλοι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Υπεφκυνθ Γραφείου Σχολικϊν
Δραςτθριοτιτων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, μζλθ Συλλόγου Εκελοντϊν ςτθν
Ρρόλθψθ «Θ Ομάδα», εκπρόςωπο ΚΕ.Κ.Ε.Α. «Αριάδνθ» - Τομζασ Ρρόλθψθσ Εφιβων)
και εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ, που ςυμμετείχαν ςε
περιςςότερα από τρία εκπαιδευτικά ςεμινάρια - εργαςτιρια του Κζντρου κατά τθν
τελευταία διετία.
Στθ ςυνζχεια, τα μζλθ αυτισ τθσ λίςτασ ενθμερϊκθκαν άμεςα για τθν προοπτικι
δθμιουργίασ δικτφου ατόμων και φορζων, με ςτόχο τθν υλοποίθςθ προλθπτικϊν
δράςεων/ παρεμβάςεων εκτόσ ςχολικισ κοινότθτασ και κλικθκαν ςε νζεσ
ςυναντιςεισ. Από τον Λοφλιο ζωσ και τον Σεπτζμβριο του 2015 πραγματοποιικθκαν
τρεισ ςυναντιςεισ διερεφνθςθσ αναγκϊν - ςχεδιαςμοφ - ανάλθψθσ δράςεων/
παρεμβάςεων, ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν κατά μζςο όρο 15 άτομα.
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Σε κάκεμία από αυτζσ τισ ςυναντιςεισ εκφράςτθκαν αγωνίεσ, ανάγκεσ και
προβλθματιςμοί, ςυηθτικθκαν διάφορεσ ιδζεσ και προτάςεισ, ϊςπου φςτερα από
κοινι ςυμφωνία αποφαςίςτθκε θ δθμιουργία ενόσ Δικτφου Ανταλλαγισ Λδεϊν και
Ρρακτικϊν ςτθν Εκπαιδευτικι Κοινότθτα, όπου εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που ζχουν εφαρμόςει προγράμματα ςτα ςχολεία τουσ,
τα οποία κα μποροφςαν να αποτελζςουν πθγι ζμπνευςθσ, καλοφνται να
εκπαιδεφςουν άλλουσ ςυναδζλφουσ τουσ, με ςτόχο τθν ανταλλαγι εμπειριϊν,
γνϊςεων και δοκιμαςμζνων δράςεων - πρακτικϊν ςτθ ςχολικι τάξθ/ κοινότθτα από
εκπαιδευτικοφσ ςε εκπαιδευτικοφσ.
2.2. Θ λειτουργία
Το Δίκτυο Ανταλλαγισ Λδεϊν και Ρρακτικϊν ςτθν Εκπαιδευτικι Κοινότθτα
ξεκίνθςε πιλοτικά τθ λειτουργία του τον Οκτϊβριο του 2015 και τα 8-10 μζλθ, που το
απαρτίηουν, προζρχονται από το χϊρο τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Μια φορά το
μινα ζνασ εκπαιδευτικόσ, διαφορετικόσ κάκε φορά, αναλαμβάνει εκελοντικά το
ςυντονιςμό τθσ ςυνάντθςθσ των μελϊν του Δικτφου, παρουςιάηοντασ ζνα κζμα πρόγραμμα που ζχει υλοποιιςει ςτθ ςχολικι του τάξθ/ κοινότθτα και το οποίο κα
μποροφςε να υιοκετθκεί από άλλουσ ςυναδζλφουσ. Ο ίδιοσ αναλαμβάνει
εξολοκλιρου τθν επιλογι και τον οριςμό του κζματοσ, το ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ τθσ ςυνάντθςθσ.
Μζςα από αυτιν τθ διαδικαςία οι εκπαιδευτικοί του Δικτφου κινθτοποιοφνται
ςυναιςκθματικά και νοθτικά, μακαίνει ο ζνασ από τθν εμπειρία του άλλου,
αλλθλεπιδροφν, ενιςχφουν τθν ικανότθτά τουσ για επικοινωνία, διαμορφϊνουν
ςυνεργατικό πνεφμα, αναλαμβάνουν ευκφνεσ, επανεξετάηουν - τροποποιοφν
αντιλιψεισ, εμπειρίεσ, πρακτικζσ, διερευνοφν μελλοντικζσ δυνατότθτεσ και
προοπτικζσ και ανταλλάςςουν επιςτθμονικζσ γνϊςεισ και προτάςεισ για τθν
εφαρμογι τουσ ςτθ ςχολικι τάξθ/ κοινότθτα (Τριλίβα, Αναγνωςτοποφλου &
Χατηθνικολάου, 2008 Φιλίππου & Καραντάνα, 2010 Jarvis, 2004).
Το ΚΕΣΑΝ - Κζντρο Ρρόλθψθσ προςφζρει τθ φιλοξενία ςτα μζλθ του Δικτφου και
τθν υλικοτεχνικι υποδομι. Ραράλλθλα, ςε κάκε ςυνάντθςθ ζνα ςτακερό ςτζλεχοσ
πρόλθψθσ του Κζντρου λειτουργεί υποςτθρικτικά και ενκαρρυντικά, όπου και όποτε
ηθτθκεί/ χρειαςτεί. Ριο ςυγκεκριμζνα, το ςτζλεχοσ πρόλθψθσ διευκολφνει ςτθν
οργάνωςθ των ςυναντιςεων, ςτθρίηει τον εκάςτοτε ςυντονιςτι, χωρίσ να κακοδθγεί
και να μεταδίδει τθ γνϊςθ, επιδιϊκει τθ δθμιουργία κλίματοσ όπου ενκαρρφνεται θ
ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, θ ανταλλαγι γνϊςεων/ πρακτικϊν, θ ςκζψθ, θ ζκφραςθ, ο
κριτικόσ αναςτοχαςμόσ και θ δράςθ των ςυμμετεχόντων και διευκολφνει τθ
διαδικαςία όταν υπάρχει δυςκολία.
Από το Οκτϊβριο του 2015 ζωσ τον Μάιο του 2016 ζχουν πραγματοποιθκεί οι
παρακάτω ζξι ςυναντιςεισ ανταλλαγισ εμπειριϊν, γνϊςεων και δοκιμαςμζνων
δράςεων - πρακτικϊν ςτθ ςχολικι τάξθ/ κοινότθτα: 1) «Γονεϊκι εμπλοκι και γονεϊκι
παρεμβατικότθτα. Το μοντζλο τθσ Joyce Epstein». 2) «Θ δυναμικι τθσ τζχνθσ και θ
αξιοποίθςι τθσ ςτθν καλλιζργεια του γραπτοφ λόγου». 3) «Θ Ψθφιακι Τζχνθ ωσ
εργαλείο κι ζκφραςθ». 4) «Μελωδία-ρυκμόσ-λόγοσ. Στοιχεία μουςικισ ςτθ ςχολικι
τάξθ-ιδζεσ και παιχνίδια». 5) «“Δφο δζντρα, μια φορά…” Βιωματικζσ δράςεισ
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φιλαναγνωςίασ». 6) «Κζματα - ταμποφ ςτο ςχολείο. Με αφορμι ζνα βιβλίο
προςεγγίηουμε το κζμα του κανάτου».
Στο ςθμείο αυτό αξίηει να ςθμειωκεί ότι για τθν φπαρξθ και τθ λειτουργία του
Δικτφου ενθμερϊκθκαν με e-mail όλα τα ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ του Νομοφ Θρακλείου. Επίςθσ, πριν από κάκε κεματικι ςυνάντθςθ των
μελϊν του Δικτφου αποςτζλλονται δελτία τφπου ςε τοπικά ΜΜΕ, τα οποία πζρα του
ενθμερωτικοφ τουσ χαρακτιρα καλοφν και οποιονδιποτε εκπαιδευτικό επικυμεί να
ςυμμετζχει ενεργά ςτισ ςυναντιςεισ. Επιπλζον, ςτο πλαίςιο των δράςεων
δθμοςιοποίθςθσ του ζργου των μελϊν του Δικτφου ζχει δθμιουργθκεί blog25 και
ανοιχτι ομάδα ςτο facebook26.
2.3. Οι εντυπϊςεισ
Οι μζχρι τϊρα αντιδράςεισ είναι ενκαρρυντικζσ για τθν πορεία και το μζλλον
του Δικτφου, κακϊσ οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί εκφράηουν ιδιαίτερα κετικά ςχόλια και
εντυπϊςεισ γι’ αυτό που βιϊνουν μζςα ςε κάκε τουσ ςυνάντθςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα,
μια εκπαιδευτικόσ αναφζρει: «Καυμάηω πολλοφσ δαςκάλουσ και νιϊκω τυχερι που
μπορϊ να ςυνεργάηομαι με κάποιουσ από αυτοφσ. Νομίηω πωσ οι καλφτεροι δάςκαλοι
για τουσ δαςκάλουσ είναι οι ίδιοι οι δάςκαλοι κι ελπίηω πωσ κα καταφζρουμε να
καλλιεργιςουμε μια κουλτοφρα ςυνεργαςίασ» (Ε.Κ.). Μια άλλθ νιϊκει «τυχερι και
ευγνϊμων που βρίςκεται ανάμεςα ςε ςπουδαίουσ ανκρϊπουσ και τυχαίνει να είναι
δάςκαλοι. Τυχαίνει; Μπορεί και όχι. Τι κάνουμε; Μα αυτό που κακθμερινά
προςπακοφμε για τα παιδιά μασ ςτο ςχολείο. Μοιραηόμαςτε!» (Α.Κ.). Για άλλθ
δαςκάλα «κάκε ςυνάντθςθ είναι κι ζνασ γρίφοσ. Κάκε μοίραςμα κι ζνα άνοιγμα ςτον
κόςμο τθσ γνϊςθσ. Και θ ςυνεργαςία αρχίηει, θ επικοινωνία απλϊνεται ςτον χϊρο, τα
όνειρα παίρνουν τον δρόμο τουσ» (Μ.Α.).
Ζνα άλλο μζλοσ αντιλαμβάνεται το Δίκτυο ωσ «μια ςυντροφιά, μια παρζα των
ανκρϊπων που δε φοβοφνται να μοιραςτοφν. Να ανταλλάξουν ιδζεσ και προτάςεισ. Σε
αυτιν τθν παρζα, ακόμα κι αν ςτθν αρχι παίρνεισ ζναν πιο πακθτικό ρόλο, ςτθ
ςυνζχεια και πζρα από τισ αρχικζσ προκζςεισ ςου γίνεςαι ενεργόσ, μπαίνεισ κι εςφ
μπροςτά, γιατί ζχεισ κι εςφ πράγματα να μοιραςτείσ» (Χ.Ρ.). Εξάλλου, «τι πιο ωραίο
υπάρχει από το να μακαίνεισ από τουσ άλλουσ μα και να μοιράηεςαι μαηί τουσ τισ
ιδζεσ και τισ πρακτικζσ που ζχεισ υιοκετιςει ςτα πλαίςια τθσ τάξθσ ςου. Γιατί τότε
είναι που γίνεςαι πραγματικόσ παιδαγωγόσ με όλθ τθ ςθμαςία τθσ λζξθσ» (Σ.Κ.).
Και μζςα ςε αυτό το πλαίςιο είναι διάχυτθ θ «χαρά κάκε που δοκιμάηουμε μια
μικρι αλλαγι ςτθ ςυνθκιςμζνθ ςυνταγι μασ και ενκουςιαηόμαςτε όταν βλζπουμε να
πετυχαίνει! Και πόςο πολλαπλαςιάηεται αυτι θ χαρά όταν μοιραηόμαςτε τθν ιδζα
μασ» (Μ.Χ.). «Εκτόσ όμωσ από τισ ιδζεσ, θ ςυμμετοχι ςτο Δίκτυο μασ ενδυναμϊνει
ψυχικά αφοφ ςυνειδθτοποιοφμε πόςο ίδια είναι τα προβλιματα, οι δυςκολίεσ και οι
προβλθματιςμοί» (Κ.Τ.). Και «ξζρεισ ότι μετά από κάκε ςυνάντθςθ κα είςαι
πλουςιότεροσ ςε αιςκιματα κι εμπειρίεσ, αφυπνιςμζνοσ από γόνιμουσ
προβλθματιςμοφσ, κατακλυςμζνοσ από ιδζεσ που ηθτοφν να γίνουν πράξθ. Φεφγεισ

25

http://diktyokalwnpraktikwn.weebly.com/

26

https://www.facebook.com/groups/118420135183429
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αναηωογονθμζνοσ, με φορτιςμζνεσ μπαταρίεσ και τθ γλυκιά προςμονι για κάκε
επόμενθ ςυνάντθςθ» (Κ.Γ.).
Τελικά, το Δίκτυο αποτελεί «ζνα δίχτυ - αγκαλιά μεταξφ διαφορετικϊν αλλά
ομότιμων μελϊν τθσ πράξθσ και τθσ τάξθσ, που κάτω από τθν αξιόπιςτθ και φιλόξενθ
ομπρζλα του ΚΕΣΑΝ μοιράηονται κοινζσ ανθςυχίεσ και κοινά οράματα για το ςχολειό
του παρόντοσ και του μζλλοντοσ» (Μ.Ρ.). Και όλα αυτά «ςε μια περίοδο που οι
δάςκαλοι "ακυρϊνονται" ςε πολλά επίπεδα, θ δφναμθ που προςφζρει αυτό το
μοίραςμα ανατρζπει το πεςμζνο θκικό, ανυψϊνει το βλζμμα και μασ ωκεί να
προχωράμε μπροςτά, μαηί, γιατί όταν κζλουμε πραγματικά να ςυνεργαςτοφμε
μποροφμε και πετυχαίνουμε εκπλθκτικά αποτελζςματα» (Ε.Μ.).

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα
Στθν εργαςία μασ παρουςιάςαμε ζνα παράδειγμα λειτουργίασ ομάδασ
ομοτίμων, του Δικτφου Ανταλλαγισ Λδεϊν και Ρρακτικϊν ςτθν Εκπαιδευτικι
Κοινότθτα, το οποίο λειτουργεί πιλοτικά με τθν υποςτιριξθ των ςτελεχϊν του ΚΕΣΑΝ Κζντρου Ρρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και Ρροαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ
Θρακλείου (Κζντρο Ρρόλθψθσ του Οργανιςμοφ Κατά των Ναρκωτικϊν -Ο.ΚΑ.ΝΑ.-)
από τον Λοφνιο του 2015.
Το Δίκτυο ςτθρίηεται ςτθν εκελοντικι ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ και αποτελεί ζναν τόπο ςυνάντθςθσ, αλλθλοχποςτιριξθσ, διάδραςθσ,
ανατροφοδότθςθσ και ψυχαγωγίασ. Θ φιλοςοφία του βαςίηεται ςτθ ςυνεργατικι
μάκθςθ και τθν αξιοποίθςθ τθσ ομάδασ ομοτίμων και οι ςυναντιςεισ του
πραγματοποιοφνται ςε μθνιαία βάςθ ςτο χϊρο του ΚΕΣΑΝ - Κζντρου Ρρόλθψθσ.
Θ μζχρι τϊρα πορεία του Δικτφου είναι πολφ μικρι για να βγουν αςφαλι
ςυμπεράςματα που να υποςτθρίηουν το κεωρθτικό πλαίςιο για τισ ομάδεσ ομοτίμων.
Ωςτόςο, οι ζωσ τϊρα ενδείξεισ είναι ενκαρρυντικζσ τόςο ωσ προσ τθν αναγκαιότθτα
δθμιουργίασ και λειτουργίασ τζτοιων εγχειρθμάτων όςο και ωσ προσ τθν ουςία τουσ.
Δθλαδι τθ διαρκι εξζλιξθ μζςα από τον αναςτοχαςμό και τθν αυτοδιόρκωςθ ωσ
απάντθςθ ςτισ ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.
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Θ διδακτικι των μακθματικϊν προβλθμάτων ςτισ δφο πρϊτεσ
τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου – Ανάλυςθ περιεχομζνου των
ςχολικϊν εγχειριδίων
Περικλειδάκθσ Γεϊργιοσ
Δρ Επιςτθμϊν Αγωγισ, Προϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ – Παιδαγωγικισ
Κακοδιγθςθσ Π.Ε. Κριτθσ
gperiklidakis@gmail.com

Περίλθψθ
Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι από τθν επεξεργαςία και μελζτθ των δεδομζνων τθσ
ανάλυςθσ περιεχομζνου, με ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία, να εξαχκοφν χριςιμα
ςυμπεράςματα για τουσ εκπαιδευτικοφσ ωσ προσ τα μακθματικά προβλιματα και τισ
προτεινόμενεσ ευρετικζσ ςτρατθγικζσ επίλυςθσ που εμπεριζχονται ςτα ςχολικά
εγχειρίδια των Μακθματικϊν των δφο πρϊτων τάξεων του δθμοτικοφ ςχολείου. Θ
αντιμετϊπιςθ και θ λφςθ προβλθμάτων αποτελεί γενικότερα το πιο κατάλλθλο
πλαίςιο τόςο για τθν ειςαγωγι, τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία και τθν κατανόθςθ
μακθματικϊν εννοιϊν και διαδικαςιϊν όςο για τθν ενίςχυςθ και εμπζδωςθ των ιδθ
αποκτθμζνων γνϊςεων και δεξιοτιτων. Με τθν παροφςα εργαςία κα παρουςιαςτοφν
ερευνθτικά αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ περιεχομζνου των
ςχολικϊν εγχειριδίων των Αϋ και Βϋ τάξεων του δθμοτικοφ ςχολείου ωσ προσ τα
μακθματικά προβλιματα και τθ διδακτικι προςζγγιςι τουσ.
Λζξεισ-κλειδιά: μακθματικά προβλιματα, ςχολικά εγχειρίδια Αϋ και Βϋ τάξεων
δθμοτικοφ

1. Ειςαγωγι –Ρροβλθματικι
Θ επίλυςθ προβλθμάτων αποτελεί μία ςφνκετθ γνωςτικι, μακθματικι
διαδικαςία και πρζπει να προςεγγίηεται και να αξιολογείται με πολλι προςοχι. Θ
επίλυςθ ποικίλων προβλθμάτων αποτελεί πρωταρχικό ςτόχο και αντικείμενο
ςυςτθματικισ διδαςκαλίασ των Μακθματικϊν για όλεσ τισ τάξεισ του δθμοτικοφ
ςχολείου (ΥΡΕΡΚ – ΡΛ, 2003). Θ αντιμετϊπιςθ και θ λφςθ προβλθμάτων αποτελεί το
πιο κατάλλθλο πλαίςιο τόςο για τθν ειςαγωγι και τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία
μακθματικϊν εννοιϊν και διαδικαςιϊν, όςο για τθν ενίςχυςθ και εμπζδωςθ των ιδθ
αποκτθμζνων γνϊςεων και δεξιοτιτων (NCTM, 1989). Σφμφωνα με τισ αρχζσ του
εποικοδομιςμοφ τα προβλιματα δίνουν ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία όχι μόνο για να
εφαρμόςουν τισ μακθματικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ, αλλά κυρίωσ για να τισ
οικοδομιςουν. Τα προβλιματα ςτα οποία οι μακθτζσ κα εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ
που διδάχτθκαν γίνονται θ αφορμι να ξεκινιςουν τθν καταςκευαςτικι τουσ
δραςτθριότθτα και μζςω αυτισ να κατανοιςουν μακθματικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ
(Α. Μποφφθ, 1996).
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Ο ςθμερινόσ ενεργόσ πολίτθσ είναι απαραίτθτο να διακζτει ικανότθτα λιψθσ
αποφάςεων και επίλυςθσ προβλθμάτων. Στα «ςχολικά» μακθματικά προβλιματα που
δίνονται ςτουσ μακθτζσ, πολφ ςυχνά δίνονται όλεσ οι πλθροφορίεσ για τθν επίλυςι
τουσ και ο δρόμοσ προσ τθ λφςθ είναι ςυνικωσ μονόδρομοσ. Πμωσ, ςτθν πραγματικι
ηωι, τα περιςςότερα προβλιματα χαρακτθρίηονται από αςάφεια, ζλλειψθ
δεδομζνων, ι περίςςεια ςτοιχείων (ΝΣΡΣ, 2011).
Στισ πρϊτεσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου με τθν επίλυςθ ποικίλων
προβλθμάτων και τθν εφαρμογι τθσ κατάλλθλθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ (φάςεισ
επίλυςθσ, απόκτθςθ ευρετικϊν ςτρατθγικϊν) οι μικροί μακθτζσ κατανοοφν
ςθμαντικζσ μακθματικζσ ζννοιεσ (π.χ. ζννοιεσ τεςςάρων αρικμθτικϊν πράξεων,
γεωμετρικζσ ζννοιεσ). Θ επίλυςθ κατάλλθλων προβλθμάτων από τισ πολφ μικρζσ
θλικίεσ ςυμβάλλει ςτθν απόκτθςθ ανϊτερων γνωςτικϊν δεξιοτιτων, μεταγνωςτικϊν
ικανοτιτων, ςτθν ανάπτυξθ τθσ μακθματικισ ςκζψθσ και ςτθν απόκτθςθ κετικισ
ςτάςθσ απζναντι ςτα Μακθτικά. Στο πλαίςιο αυτό θ παροφςα διερεφνθςθ των
περιεχομζνων των ςχολικϊν εγχειριδίων των Αϋ και Βϋ τάξεων ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία
και χρθςιμότθτα.

2. Τα προςκετικά και τα πολλαπλαςιαςτικά προβλιματα
Τθ δεκαετία του ’90 πραγματοποιικθκαν αρκετζσ ζρευνεσ που είχαν ωσ ςκοπό
τθν κατθγοριοποίθςθ και τθ μελζτθ των λεκτικϊν προβλθμάτων ωσ προσ τα
χαρακτθριςτικά και τισ δυςκολίεσ που παρουςιάηουν.
Οι Carpenter & Moser (1982) και οι Riley, Greeno & Heller (1983) πρότειναν μια
κατθγοριοποίθςθ των προβλθμάτων προςκετικοφ τφπου που χρθςιμοποιείται και
ςιμερα ευρζωσ. Θ ταξινόμθςθ ζγινε με ςθμαςιολογικά κριτιρια και περιλαμβάνει
τζςςερισ μεγάλεσ ομάδεσ προβλθμάτων πρόςκεςθσ και αφαίρεςθσ: α. Τα
προβλιματα Αλλαγισ, β. Τα προβλιματα Συνδυαςμοφ γ. Τα προβλιματα Σφγκριςθσ
και δ. Τα προβλιματα Εξομοίωςθσ (βλ. Ε. Κολζηα, 2000, Χ. Λεμονίδθσ, 1994 και
Φιλίππου – Χρίςτου, 1995).
Ο G. Vergnaud (1983) ταξινόμθςε τα λεκτικά προβλιματα και ανζδειξε τθ
ςθμαςία παραμζτρων που δεν είχαν ιδιαίτερα προςεχκεί, όπωσ θ γλωςςικι τουσ
διατφπωςθ. Θ κατθγοριοποίθςθ του ζγινε με βάςθ εννοιολογικά κριτιρια και
πρότεινε τθ διάκριςθ μεταξφ αρικμθτικϊν και ςχεςιακϊν υπολογιςμϊν. Από τθν
προςπάκεια αυτι προζκυψε ότι θ δυςκολία ενόσ προβλιματοσ προςκετικοφ τφπου
(πρόςκεςθσ ι αφαίρεςθσ) δεν ζγκειται τόςο ςτο είδοσ των απαιτοφμενων πράξεων
(πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ), όςο ςτον προςδιοριςμό των ςχζςεων μεταξφ των μεγεκϊν
που υπειςζρχονται ςτθν εκφϊνθςθ. Στα προβλιματα προςκετικοφ τφπου ο
προςδιοριςμόσ των ςχζςεων μπορεί να αφορά καταςτάςεισ, δθλαδι μετριςεισ που
εκφράηονται με κετικοφσ αρικμοφσ ι μεταςχθματιςμοφσ, δθλαδι ςχζςεισ μεταξφ
καταςτάςεων που εκφράηονται με κετικοφσ ι αρνθτικοφσ αρικμοφσ.
Με βάςθ τθν κατθγοριοποίθςθ αυτι με εννοιολογικά κριτιρια (βλ. Ε. Κολζηα,
2000, 101 και Χ. Λεμονίδθσ, 1994, 121) προζκυψαν οι εξισ κατθγορίεσ προβλθμάτων:
Λ. Σφνκεςθ δφο καταςτάςεων (Κ – Κ – Κ), ΛΛ. Μεταςχθματιςμόσ μιασ κατάςταςθσ που
καταλιγει ςε μία άλλθ κατάςταςθ (Κ – Μ – Κ), ΛΛΛ. Στατικι ςχζςθ μεταξφ δφο
καταςτάςεων (Κ – Σ – Κ), ΛV. Σφνκεςθ δφο μεταςχθματιςμϊν (Μ – Μ – Μ), V.
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Μεταςχθματιςμόσ μεταξφ δφο ςτατικϊν ςχζςεων (Σ – Μ – Σ) και VΛ. Σφνκεςθ ςχζςεων
(Σ – Σ – Σ).
Οι κατθγοριοποιιςεισ (Carpenter et al και Vergnaud) ζχουν τισ ακόλουκεσ
αντίςτοιχεσ ομάδεσ προβλθμάτων:
Ρροβλιματα αλλαγισ  Μεταςχθματιςμοφ κατάςταςθσ (Κ – Μ – Κ)
Ρροβλιματα ςυνδυαςμοφ  Σφνκεςθ δφο καταςτάςεων (Κ – Κ – Κ)
Ρροβλιματα ςφγκριςθσ  Στατικι ςχζςθ μεταξφ δφο καταςτάςεων (Κ – Σ – Κ)
Στο εννοιολογικό πεδίο των πολλαπλαςιαςτικϊν δομϊν, δεν μποροφμε να
διαχωρίςουμε τισ ζννοιεσ του πολλαπλαςιαςμοφ, τθσ διαίρεςθσ, του κλάςματοσ και
τθσ αναλογίασ, οι οποίεσ παρουςιάηουν ςτενι μακθματικι ςχζςθ (Λεμονίδθσ, 1994 &
Ε. Κολζηα, 2000). Σφμφωνα με τον Vergnaud (1983) τα προβλιματα
πολλαπλαςιαςτικϊν δομϊν (πολλαπλαςιαςμοφ και διαίρεςθσ), κατθγοριοποιοφνται
ςτισ εξισ τζςςερισ κατθγορίεσ: α. Λςομορφιςμόσ των μζτρων (απλά προβλιματα
πολ/ςμοφ, προβλιματα διαίρεςθσ μεριςμοφ, προβλιματα διαίρεςθσ μζτρθςθσ), β.
Ρολλαπλι αναλογία, γ. Ρολλαπλαςιαςτικόσ παράγοντασ ι ζνασ χϊροσ μζτρων (ςχζςθ
ομοειδϊν μεγεκϊν) και δ. Γινόμενο των μζτρων ι Καρτεςιανό γινόμενο.

3. Θ επίλυςθ ανοικτϊν προβλθμάτων
Τα κλειςτά προβλιματα αναφζρονται ςυνικωσ ςε μία ςυγκεκριμζνθ κεματικι
περιοχι. Στθν εκφϊνθςι τουσ υπάρχουν όλεσ οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθ
λφςθ, ενϊ θ απάντθςθ είναι μονοςιμαντθ. Στα κλειςτά προβλιματα ανικουν τα
τυποποιθμζνα (άμεςεσ εφαρμογζσ με ζνα ι περιςςότερα βιματα) και τα πρωτότυπα
προβλιματα που απαιτοφν ευρετικζσ ςτρατθγικζσ επίλυςθσ. Θ δθμιουργία
προβλιματοσ, τα προβλιματα με ελλιπι ςτοιχεία, τα προβλιματα εξιγθςθσ εννοιϊν,
κανόνων ι λακϊν ανικουν ςτα τυποποιθμζνα, κλειςτά, προβλιματα των ςχολικϊν
εγχειριδίων για εννοιολογικι κατανόθςθ. Σφμφωνα με τον Yee (2002) οι
υποπεριπτϊςεισ αυτζσ μαηί με τα προβλιματα εφαρμογισ με πραγματικό
περιεχόμενο ανικουν ςτθ γενικότερθ κατθγορία των Ανοικτόκλειςτων προβλθμάτων.
Τα ανοικτά ι αςκενϊσ ι μερικϊσ δομθμζνα προβλιματα, επιδζχονται ποικίλεσ
απαντιςεισ ςε ςχζςθ με τισ αρχικζσ παραδοχζσ (Κολζηα, 2009).
Από τθν ερευνθτικι ομάδα του IREM ςτθ Lyon τθσ Γαλλίασ (G. Arsac et al, 1991)
ζχει προτακεί τα ανοικτά προβλιματα που κα δίνονται για διερεφνθςθ ςτουσ μακθτζσ
να ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: i) Θ εκφϊνθςθ να είναι ςφντομθ. ii) Από τθν
εκφϊνθςθ να μθν προκφπτει οφτε θ μζκοδοσ οφτε θ λφςθ. iii) Θ λφςθ του
προβλιματοσ να μθν ςτθρίηεται ςτθν απλι χριςθ ι ςτθν άμεςθ εφαρμογι
ςυμπεραςμάτων ι κανόνων που παρουςιάςτθκαν ςτα τελευταία μακιματα. iv) Το
ανοικτό πρόβλθμα να βαςίηεται ςε ζννοιεσ με τισ οποίεσ τα παιδιά είναι αρκετά
εξοικειωμζνα. Ζτςι μποροφν να κατανοιςουν τθν κατάςταςθ και να πάρουν μζροσ ςε
δοκιμζσ, εικαςίεσ, ςχζδια επίλυςθσ και αντιπαραδείγματα.
Κατά τθν επίλυςθ ανοικτϊν προβλθμάτων, ο μακθτισ: αναπτφςςει
ςυμπεριφορζσ ζρευνασ, ανιχνεφει εναλλακτικοφσ τρόπουσ λφςθσ, διατυπϊνει
αλθκοφανείσ υποκζςεισ και εικαςίεσ, δοκιμάηει ζνα ςφνολο δυνατϊν ιδεϊν και
αποδεικνφει τθν ιςχφ τουσ, ανάγει το αρχικό πρόβλθμα ςε ανάλογα βοθκθτικά
προβλιματα, επιχειρθματολογεί, αιτιολογεί και ελζγχει (Κόςυβασ, 1996).
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4. Φάςεισ επίλυςθσ προβλιματοσ - Ευρετικζσ Στρατθγικζσ
Ο G. Polya ιταν από τουσ πρϊτουσ ερευνθτζσ που πρότεινε τισ ακόλουκεσ
τζςςερισ φάςεισ επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ: Λ. Κατανόθςθ του προβλιματοσ, ΛΛ.
Επινόθςθ ενόσ ςχεδίου επίλυςθσ, ΛΛΛ. Εκτζλεςθ του ςχεδίου επίλυςθσ και ΛV.
Επανζλεγχοσ του προβλιματοσ και τθσ λφςθσ (Μπ. Τουμάςθσ, 1994, Γ. Φιλίππου & Κ.
Χρίςτου, 1995, A. Κωςταρίδου – Ευκλείδθ, 1997). Φάςεισ επίλυςθσ και ςτρατθγικζσ
προςζγγιςθσ των λεκτικϊν προβλθμάτων ζχουν προτακεί κι από άλλουσ ερευνθτζσ
(Mayer 1983, 2000).
Ο Polya που κεωρείται ο εμπνευςτισ τθσ ευρετικισ μεκοδολογίασ επιχείρθςε να
περιγράψει ζνα ςφνολο ςτρατθγικϊν ι ςυνθκειϊν που εφόςον τισ οικειοποιθκοφν οι
μακθτζσ, ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχι επίλυςθ προβλθμάτων (Polya, 1971). Συνοπτικά
οι ςτρατθγικζσ που περιζγραψε ςε κάκε φάςθ είναι οι εξισ: a) Θ κατανόθςθ του
προβλιματοσ (παράφραςθ προβλιματοσ, διάκριςθ δεδομζνων – ηθτοφμενων, ελλιπι
ι περιττά δεδομζνα ι ηθτοφμενα, οπτικοποίθςθ προβλιματοσ, εκτίμθςθ
αποτελζςματοσ). b) Θ επινόθςθ ενόσ ςχεδίου επίλυςθσ (εφρεςθ μιασ ςχζςθσ ανάμεςα
ςτα δεδομζνα και ςτα ηθτοφμενα, πικανι εξζταςθ βοθκθτικϊν προβλθμάτων,
ςφλλθψθ ενόσ ςχεδίου επίλυςθσ). c) Θ εκτζλεςθ του ςχεδίου (εκτζλεςθ των πράξεων
ι διαδικαςιϊν, ζλεγχοσ κάκε βιματοσ). d) Θ αναςκόπθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ λφςθσ
(ζλεγχοσ αποτελζςματοσ και εάν απαντικθκαν τα αρχικά ερωτιματα, εξζταςθ άλλων
τρόπων επίλυςθσ, αξιοποίθςθ τθσ μεκοδολογίασ ι του αποτελζςματοσ για τθν
επίλυςθ ι τθ διατφπωςθ νζων προβλθμάτων). Στα απλά προβλιματα απαιτείται μία
μόνο αρικμθτικι πράξθ για τθν επίλυςι τουσ, ενϊ ςτα ςφνκετα δφο ι περιςςότερεσ
πράξεισ.

5. Θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ
Θ ανάλυςθ περιεχομζνου των ςχολικϊν εγχειριδίων των Αϋ και Βϋ τάξεων του
δθμοτικοφ ςχολείου και θ μεταξφ τουσ ςυγκρίςεισ ωσ προσ τα μακθματικά
προβλιματα και τθ διδακτικι προςζγγιςι τουσ. Τα κριτιρια που αποτζλεςαν τθ βάςθ
τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου, δθλαδι οι μονάδεσ καταγραφισ, ιταν το είδοσ των
προβλθμάτων (π.χ. προςκετικά, πολλαπλαςιαςτικά και οι κατθγορίεσ τουσ, απλά,
ςφνκετα, ανοικτά, γεωμετρικά και οι κατθγορίεσ τουσ και θ δθμιουργία
προβλιματοσ), όπωσ και οι προτεινόμενεσ από τα εγχειρίδια ευρετικζσ ςτρατθγικζσ
επίλυςθσ τουσ (Βάμβουκασ, 2010).

6. Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου
Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου παρουςιάηονται και ςχολιάηονται
ανά τάξθ και ανά είδοσ προβλθμάτων (απλά προςκετικά, απλά πολλαπλαςιαςτικά,
ςφνκετα, ανοικτά, καταςκευι – διατφπωςθ προβλθμάτων και γεωμετρικά
προβλιματα. Στα προςκετικά και ςτα πολλαπλαςιαςτικά προβλιματα καταγράφθκαν
ανά κατθγορία τουσ ο αρικμόσ των προβλθμάτων που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο αϋ
τεφχοσ του Βιβλίου του Μακθτι (B.M.) και ςτα αντίςτοιχα του δφο τεφχθ (αϋ και βϋ)
των Τετραδίων Εργαςιϊν (T.E.) των Μακθματικϊν τθσ κάκε τάξθσ. Στθν επόμενθ
ςτιλθ του πίνακα φαίνεται ο αρικμόσ των προβλθμάτων ςτο βϋ τεφχοσ του Β.M. και
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ςτα αντίςτοιχα του δφο τεφχθ (γϋ και δϋ) των Τ.Ε. των Μακθματικϊν τθσ κάκε τάξθσ.
Στθν επόμενθ ςτιλθ κάκε πίνακα ακροίηονται οι δφο προθγοφμενεσ ςυχνότθτεσ και
παρουςιάηεται το ςφνολο των προβλθμάτων. Στα προςκετικά και τα
πολλαπλαςιαςτικά προβλιματα φαίνονται και τα ποςοςτά τθσ κάκε κατθγορίασ τουσ
επί του ςυνόλου των προςκετικϊν ι των πολλαπλαςιαςτικϊν προβλθμάτων τθσ κάκε
τάξθσ.
6.1 Τα μακθματικά προβλιματα ςτα ςχολικά εγχειρίδια των δφο πρϊτων τάξεων
ανά είδοσ και κατθγορία
Ππωσ προκφπτει από τον πίνακα 1 ςτα ςχολικά εγχειρίδια των Μακθματικϊν
τθσ Αϋ τάξθσ ςυμπεριλαμβάνονται 64 απλά προςκετικά προβλιματα. Τα περιςςότερα
από αυτά (43,7%) ανικουν ςτθν κατθγορία των προβλθμάτων «Αλλαγισ». Ρερίπου
το ζνα τρίτο (31,2%) των προςκετικϊν προβλθμάτων ανικουν ςτθν κατθγορία των
προβλθμάτων «Συνδυαςμοφ».
Ρίνακασ 1: Τα προςκετικά προβλιματα των ςχολικϊν εγχειριδίων τθσ των Aϋ και Βϋ τάξεων,
ανά κατθγορία τουσ
Αϋ Τάξθ
Βϋ Τάξθ
Ρροςκ/κά
Β.Μ. αϋ
Β.Μ. βϋ
Β.Μ. αϋ
Β.Μ. βϋ
Συν
%
Ρροβ/τα
Συν
%
Τ.Ε. αϋ, βϋ Τ.Ε. γϋ, δϋ
Τ.Ε. αϋ, βϋ
Τ.Ε. γϋ, δϋ
Αλλαγισ
17
11
28
43,7
14
23
37 39,4
Συν/ςμοφ
11
9
20
31,2
19
18
37 39,4
Σφγκ/ςθσ
10
2
12
18,8
4
10
14 14,8
Εξομ/ςθσ
1
3
4
6,3
6
6
6,4
Σφνολο
39
25
64
100
43
51
94
100

Τα προβλιματα τθσ κατθγορίασ «Σφγκριςθσ», απαντϊνται ςε πολφ μικρότερο
ποςοςτό και αποτελοφν το 18,8% του ςυνολικοφ αρικμοφ των προςκετικϊν
προβλθμάτων. Τα προβλιματα τθσ κατθγορίασ «Εξομοίωςθσ» είναι μόλισ το 6,3% του
ςυνολικοφ αρικμοφ των προςκετικϊν μακθματικϊν προβλθμάτων των ςχολικϊν
εγχειριδίων τθσ Αϋ Δθμοτικοφ.
Από τον ίδιο πίνακα προκφπτει ότι ςτα ςχολικά εγχειρίδια των Μακθματικϊν
τθσ Βϋ τάξθσ ςυμπεριλαμβάνονται 94 απλά προςκετικά προβλιματα. Τα περιςςότερα
από αυτά, δθλαδι 37 προβλιματα (39,4%) ανικουν ςτθν κατθγορία των
προςκετικϊν προβλθμάτων «Αλλαγισ». Ο ίδιοσ αρικμόσ προςκετικϊν προβλθμάτων,
δθλαδι 37 προβλιματα (39,4%) ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κατθγορία
των
προβλθμάτων «Συνδυαςμοφ». Τα προβλιματα τθσ κατθγορίασ «Σφγκριςθσ»,
απαντϊνται ςε πολφ μικρότερο ποςοςτό και αποτελοφν το 14,8% του ςυνολικοφ
αρικμοφ των προςκετικϊν προβλθμάτων. Τα προβλιματα τθσ κατθγορίασ
«Εξομοίωςθσ» είναι το 6,4% του ςυνολικοφ αρικμοφ των προςκετικϊν προβλθμάτων
των εγχειριδίων τθσ Βϋ Δθμοτικοφ.
Συγκρίνοντασ τον αρικμό των προβλθμάτων που ςυμπεριλαμβάνονται ςτα
ςχολικά εγχειρίδια τθσ Αϋ και τθσ Βϋ Δθμοτικοφ, προκφπτει ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ
προςκετικϊν προβλθμάτων που ςυμπεριλαμβάνονται ςτα ςχολικά εγχειρίδια τθσ Βϋ
τάξθσ είναι ςθμαντικά μεγαλφτεροσ από ό,τι ςτα ςχολικά εγχειρίδια τθσ Αϋ τάξθσ. Στθν
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κατθγορία «Συνδυαςμοφ» διαπιςτϊνεται θ μεγαλφτερθ διαφορά με 37 προβλιματα
ςτα βιβλία τθσ Βϋ τάξθσ, ζναντι 20 προβλθμάτων ςτα βιβλία τθσ Αϋ τάξθσ.
Από τον παρακάτω πίνακα 2 προκφπτει ότι ςτα ςχολικά εγχειρίδια των
Μακθματικϊν τθσ Αϋ τάξθσ ςυμπεριλαμβάνονται 34 πολλαπλαςιαςτικά προβλιματα,
δθλαδι πολφ λιγότερα από ότι τα προςκετικά. Τα περιςςότερα από αυτά (58,8%)
ανικουν ςτθν κατθγορία των προβλθμάτων «Απλά προβλιματα πολλαπλαςιαςμοφ».
Ρίνακασ 2: Τα πολ/ςτικά προβλιματα των ςχολικϊν εγχειριδίων των Aϋ και Βϋ τάξεων, ανά
κατθγορία
Αϋ Τάξθ
Βϋ Τάξθ
Ρολ/κά
Β.Μ. αϋ
Β.Μ. βϋ
Β.Μ. αϋ
Β.Μ. βϋ
Συν
%
Συν
%
Ρροβ/τα
Τ.Ε. αϋ, βϋ
Τ.Ε. γϋ, δϋ
Τ.Ε. αϋ, βϋ Τ.Ε. γϋ, δϋ
Απλά Ρροβ.
20
20
58,8
31
12
43 58,1
Ρολ/ςμοφ
Διαίρεςθσ
3
5
8
23,5
13
10
23 31,1
Μεριςμοφ
Διαίρεςθσ
6
6
17,7
3
2
5
6,7
Μζτρθςθσ
Ρολ/κόσ
3
3
4,1
Ραράγοντασ
Καρτεςιανό
γινόμενο
Σφνολο
3
31
34
100
50
24
74
100

Τα προβλιματα διαίρεςθσ είναι το 41,2% του ςυνόλου των πολλαπλαςιαςτικϊν
προβλθμάτων. Από αυτά το 23,5% ανικουν ςτθν κατθγορία τθσ «Διαίρεςθσ
μεριςμοφ» και το 17,7% ανικουν ςτθν κατθγορία τθσ «Διαίρεςθσ μζτρθςθσ». Δεν
υπάρχουν ςτα ςχολικά εγχειρίδια προβλιματα που να ανικουν ςτισ κατθγορίεσ
«Ρολλαπλαςιαςτικοφ παράγοντα ι ζνασ χϊροσ μζτρων» και «Καρτεςιανοφ
γινομζνου».
Από τον ίδιο πίνακα 2 προκφπτει, επίςθσ, ότι ςτα ςχολικά εγχειρίδια των
Μακθματικϊν τθσ Βϋ τάξθσ ςυμπεριλαμβάνονται 74 πολλαπλαςιαςτικά προβλιματα.
Τα (43) από αυτά, δθλαδι (58,1%) ανικουν ςτθν κατθγορία των προβλθμάτων
«Απλά προβλιματα πολλαπλαςιαςμοφ». Τα προβλιματα διαίρεςθσ είναι το 37,8%
του ςυνόλου των πολλαπλαςιαςτικϊν προβλθμάτων. Από αυτά το 31,1% ανικουν
ςτθν κατθγορία τθσ «Διαίρεςθσ μεριςμοφ» και το 6,7% ανικουν ςτθν κατθγορία τθσ
«Διαίρεςθσ μζτρθςθσ». Στθν κατθγορία του «Ρολλαπλαςιαςτικοφ παράγοντα»
καταγράφθκαν, μόνο τρία (3) προβλιματα, ενϊ ςτθν κατθγορία του «Καρτεςιανοφ
γινομζνου» δεν υπιρξε ςτα ςχολικά εγχειρίδια κανζνα πρόβλθμα.
Συγκρίνοντασ τα προβλιματα των δφο τάξεων, διαπιςτϊνουμε ότι ο ςυνολικόσ
αρικμόσ πολλαπλαςιαςτικϊν προβλθμάτων που ςυμπεριλαμβάνονται ςτo ςχολικό
εγχειρίδιο τθσ Βϋ τάξθσ είναι ςθμαντικά μεγαλφτεροσ από ό,τι ςτα ςχολικά εγχειρίδια
τθσ Αϋ τάξθσ. Στθν κατθγορία «Απλϊν πολλαπλαςιαςτικϊν προβλθμάτων»
διαπιςτϊνεται θ μεγαλφτερθ διαφορά με 43 προβλιματα ςτα βιβλία τθσ Βϋ τάξθσ,
ζναντι 20 προβλθμάτων ςτα βιβλία τθσ Αϋ τάξθσ. Επίςθσ, ςτθν κατθγορία «Διαιρζςεων
μεριςμοφ» διαπιςτϊνεται μεγάλθ διαφορά με 23 προβλιματα ςτα βιβλία τθσ Βϋ
τάξθσ, ζναντι 8 προβλθμάτων ςτα βιβλία τθσ Αϋ τάξθσ.
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Στον πίνακα 3 φαίνεται ότι ςτα ςχολικά εγχειρίδια των Μακθματικϊν τθσ Αϋ
τάξθσ ςυμπεριλαμβάνονται επτά (7) Σφνκετα προβλιματα, τα περιςςότερα ςτο βϋ
τεφχοσ του Βιβλίου του Μακθτι (Β.Μ.) και ςτα γϋ και δϋ τεφχθ των Τετραδίων
Εργαςιϊν (Τ.Ε.) του.
Ρίνακασ 3: Τα ςφνκετα και ανοικτά προβλιματα των ςχολικϊν εγχειριδίων
των Aϋ και Βϋ τάξεων
Αϋ Τάξθ
Βϋ Τάξθ

Είδοσ
Ρροβλ/των

Β.Μ. αϋ
Τ.Ε. αϋ, βϋ

Β.Μ. βϋ
Τ.Ε. γϋ, δϋ

Συν.

Β.Μ. βϋ
Τ.Ε. αϋ, βϋ

Β.Μ. βϋ
Τ.Ε. γϋ, δϋ

Συν.

Σφνκετα προβλ.

1

6

7

25

66

91

Ανοικτά προβλ.
Διατφπωςθ προβλ.

5
6

5
6

10
12

12
4

4
7

16
11

Επίςθσ ςυμπεριλαμβάνονται δζκα (10) Ανοικτά προβλιματα και ηθτείται από
τουσ μακθτζσ να διατυπϊςουν δϊδεκα (12) δικά τουσ προβλιματα, εξίςου
κατανεμθμζνα ςτα δφο τεφχθ του Β.Μ. και των ςυνοδευτικϊν τουσ Τ.Ε..
Στον πίνακα 3 φαίνεται, επίςθσ, ότι ςτα ςχολικά εγχειρίδια των Μακθματικϊν
τθσ Βϋ τάξθσ ςυμπεριλαμβάνονται (91) Σφνκετα προβλιματα, τα περιςςότερα από τα
οποία (72,5%) απαντϊνται ςτο βϋ τεφχοσ του Βιβλίου του Μακθτι (Β.Μ.) και ςτα γϋ
και δϋ τεφχθ των Τετραδίων Εργαςιϊν (Τ.Ε.). Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνονται δεκαζξι
(16) Ανοικτά προβλιματα και ηθτείται από τουσ μακθτζσ να διατυπϊςουν ζντεκα (11)
δικά τουσ προβλιματα. Από τον ίδιο πίνακα, προκφπτει ότι ςτα ςχολικά εγχειρίδια τθσ
Βϋ τάξθσ υπάρχουν πολφ περιςςότερα ςφνκετα προβλιματα. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτα
βιβλία τθσ Βϋ τάξθσ καταγράφθκαν 91 ςφνκετα προβλιματα, ζναντι 7 ςφνκετων
προβλθμάτων που υπάρχουν ςτα βιβλία τθσ Αϋ τάξθσ. Στα Ανοικτά προβλιματα και
ςτθ διατφπωςθ προβλιματοσ δεν υπάρχουν ουςιαςτικζσ διαφορζσ, ωσ προσ τον
αρικμό τουσ ςτα ςχολικά εγχειρίδια των δφο πρϊτων τάξεων.
Ππωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα 4, ςτα προβλιματα Γεωμετρίασ ςτθν Αϋ
τάξθ καταγράφθκαν 23 ςυνολικά προβλιματα, που ανικουν ςτθν κατθγορία των
Χαράξεων – καταςκευϊν. Τα 14 από αυτά (60,9%) ςυμπεριλαμβάνονται ςτο βϋ τεφχοσ
του Β.Μ. και ςτα γϋ και δϋ τεφχθ των Τ.Ε. του.
Ρίνακασ 4: Τα προβλιματα Γεωμετρίασ των ςχολικϊν εγχειριδίων των Aϋ και Βϋ τάξεων,
ανά κατθγορία τουσ
Αϋ Τάξθ
Βϋ Τάξθ

Ρροβλιματα
Γεωμετρίασ

Χαράξ. - Καταςκ.
Μετρις.-Υπολογ
Σφνολο

Β.Μ. αϋ
Τ.Ε. αϋ, βϋ
9
9

Β.Μ. βϋ
Τ.Ε. γϋ, δϋ
14
14

Συν.
23
23

Β.Μ. αϋ
Τ.Ε. αϋ, βϋ
19
10
29

Β.Μ. βϋ
Τ.Ε. γϋ, δϋ
11
5
16

Συν.
30
15
45

Δεν υπάρχουν ςτα ςχολικά εγχειρίδια των Μακθματικϊν τθσ Αϋ τάξθσ
γεωμετρικά προβλιματα που εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των Μετριςεων –
υπολογιςμϊν. Αυτό είναι αναμενόμενο, επειδι αρκετοί μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ δεν
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ζχουν ακόμθ αναπτφξει τθν απαιτοφμενθ ευχζρεια ςτθν εκτζλεςθ αρικμθτικϊν
υπολογιςμϊν.
Στθ Βϋ τάξθ καταγράφθκαν 45 προβλιματα Γεωμετρίασ. Τα τριάντα (30)
ανικουν ςτθν κατθγορία των Χαράξεων – καταςκευϊν. Τα 19 από αυτά (63,3%)
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο αϋ τεφχοσ του Β.Μ. και ςτα αϋ και βϋ τεφχθ των Τ.Ε.. Επίςθσ,
καταγράφθκαν δεκαπζντε (15) προβλιματα, που ανικουν ςτθν κατθγορία των
Μετριςεων – υπολογιςμϊν. Τα 10 από αυτά (66,7%) ςυμπεριλαμβάνονται ςτο αϋ
τεφχοσ του Β.Μ. και ςτα αϋ και βϋ τεφχθ των Τ.Ε..
Συνοψίηοντασ, ςτα προβλιματα Γεωμετρίασ ςτα εγχειρίδια Μακθματικϊν τθσ Βϋ
τάξθσ καταγράφθκαν 45 ςυνολικά προβλιματα Γεωμετρίασ. Τα τριάντα (30) ανικουν
ςτθν κατθγορία των Χαράξεων – καταςκευϊν και τα 15 ςτθν κατθγορία των
Μετριςεων – υπολογιςμϊν. Στα εγχειρίδια Μακθματικϊν τθσ Αϋ τάξθσ καταγράφθκαν
23 ςυνολικά προβλιματα Γεωμετρίασ, όλα ςτθν κατθγορία των Χαράξεων –
καταςκευϊν.

7. Συμπεράςματα – προτάςεισ
Από τθν ανάλυςθ περιεχομζνου των ςχολικϊν εγχειριδίων των δφο πρϊτων
τάξεων του δθμοτικοφ ςχολείου προζκυψε ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των
προβλθμάτων είναι ικανοποιθτικόσ. Τα μακθματικά προβλιματα ςτθ Βϋ τάξθ είναι
υπερδιπλάςια ςε αρικμό από αυτά τθσ Αϋ τάξθσ. Τα προςκετικά προβλιματα ςτα
εγχειρίδια και των δφο τάξεων ανικουν κυρίωσ ςτισ κατθγορίεσ «Αλλαγισ» και
«Συνδυαςμοφ» και πολφ λιγότερο ςτισ κατθγορίεσ «Σφγκριςθσ» και «Εξομοίωςθσ». Τα
πολλαπλαςιαςτικά προβλιματα ανικουν ςτθν κατθγορία «Λςομορφιςμοφ των
μζτρων» και είναι κυρίωσ «Απλά πολλαπλαςιαςτικά» και προβλιματα «διαίρεςθσ
μεριςμοφ» και «διαίρεςθσ μζτρθςθσ». Τα προβλιματα «διαίρεςθσ μζτρθςθσ» ςτθ Βϋ
τάξθ είναι ελάχιςτα. Τα πολλαπλαςιαςτικά προβλιματα ςτισ κατθγορίεσ
«Ρολλαπλαςιαςτικόσ παράγοντασ» και «Καρτεςιανό γινόμενο» απουςιάηουν από τα
εγχειρίδια και των δφο τάξεων.
Ο αρικμόσ των «Ανοικτϊν» προβλθμάτων είναι μικρόσ. Θ ςυςτθματικι επίλυςθ
Ανοικτϊν προβλθμάτων από τουσ μακθτζσ ζχει ωσ ςυνζπεια: τθν καλλιζργεια
ερευνθτικισ ςτάςθσ, τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ, τθ
διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ, τθ ριξθ του ‘διδακτικοφ ςυμβολαίου’ και τθν
αμφιςβιτθςθ τθσ κυρίαρχθσ επιςτθμολογίασ των Μακθματικϊν (Κόςυβασ, 1996). Ο
αρικμόσ των «Σφνκετων» είναι μικρόσ ςτθ Αϋ τάξθ και πολφ ικανοποιθτικόσ ςτθ Βϋ
τάξθ. Σε λίγεσ περιπτϊςεισ ηθτείται ςτα ςχολικά εγχειρίδια από τουσ μακθτζσ να
διατυπϊςουν δικά τουσ προβλιματα. Ο αρικμόσ των γεωμετρικϊν προβλθμάτων και
ςτισ δφο τάξεισ είναι ικανοποιθτικόσ.
Στα ςχολικά εγχειρίδια των Μακθματικϊν τθσ Αϋ τάξθσ δεν παρουςιάηονται οι
φάςεισ επίλυςθσ των προβλθμάτων και οι ευρετικζσ ςτρατθγικζσ. Τα προβλιματα
είναι ςε μεγάλο βακμό εικονογραφθμζνα και οι λεκτικζσ διατυπϊςεισ τουσ είναι
απλζσ και κατανοθτζσ. Στα ςχολικά εγχειρίδια τθσ Bϋ τάξθσ προτείνονται και
αναδεικνφονται ςε πολφ ικανοποιθτικό επίπεδο οι φάςεισ επίλυςθσ και οι ευρετικζσ
ςτρατθγικζσ των προβλθμάτων. Ηθτείται πολφ ςυχνά από τουσ μακθτζσ, να
εκτελζςουν τουσ υπολογιςμοφσ αρχικά νοερά ι ςτο περίπου και ςτθ ςυνζχεια γραπτά,
όπωσ και να ηωγραφίηουν τισ λφςεισ των προβλθμάτων. Οι εικόνεσ αξιοποιοφνται
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ςυςτθματικά ςτισ εκφωνιςεισ και τα ερωτιματα των ςφνκετων προβλθμάτων
διατυπϊνονται ςταδιακά. Τα περιεχόμενα των βιβλίων τθσ Βϋ τάξθσ είναι
πυκνογραμμζνα, με πολλά ερεκίςματα που κουράηουν και οι εκφωνιςεισ των
προβλθμάτων, ςυχνά, είναι δυςνόθτεσ.
Οι ελλείψεισ των ςχολικϊν εγχειριδίων των Μακθματικϊν μπορεί να
καλφπτονται με τισ κατάλλθλεσ διδακτικζσ επιλογζσ των εκπαιδευτικϊν. Θ επίλυςθ
διαφορετικϊν ειδϊν προβλθμάτων βοθκά ςτθν κατανόθςθ των εννοιϊν των
τεςςάρων αρικμθτικϊν πράξεων (Fischbein E. et al, 2000, Αγαλιϊτθσ, 2004,
Λεμονίδθσ, 2003, Ρερικλειδάκθσ, 2005 &2006). Οι ζννοιεσ των αρικμθτικϊν πράξεων
κα ζχουν κατανοθκεί πλιρωσ από τουσ μακθτζσ, εφόςον είναι ςε κζςθ να
διατυπϊςουν δικά τουσ προβλιματα. Κατά τθν επίλυςθ των προβλθμάτων είναι
ςθμαντικό να αναδεικνφονται και να ςυηθτιοφνται ςτθν τάξθ οι ςτρατθγικζσ που
ςχετίηονται με τισ διάφορεσ φάςεισ επίλυςθσ.
Οι εκπαιδευτικοί από τθν Αϋ τάξθ πρζπει να δίνουν ζμφαςθ ςε όλεσ τισ φάςεισ
επίλυςθσ των προβλθμάτων, ιδιαίτερα ςτθ φάςθ τθσ κατανόθςθσ. Οι ςχθματικζσ
αναπαραςτάςεισ και τα διαγράμματα απεικονίηουν τισ ςχζςεισ μεταξφ ςθμαντικϊν
όψεων ενόσ προβλιματοσ, μειϊνουν τισ μνθμονικζσ απαιτιςεισ και βοθκοφν ςτθν
κατανόθςθ. Θ αξιοποίθςθ των νοερϊν και των προςεγγιςτικϊν υπολογιςμϊν για τθν
αδρομερι εκτίμθςθ του αποτελζςματοσ τθσ λφςθσ ενόσ προβλιματοσ ςυμβάλλει,
επίςθσ, ςτθν κατανόθςι του. Θ περιγραφι από τουσ μακθτζσ του τρόπου ςκζψθσ
τουσ ι των εναλλακτικϊν τρόπων ςκζψθσ και οι ερωτιςεισ των εκπαιδευτικϊν επί τθσ
διαδικαςίασ επίλυςθσ των προβλθμάτων, ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ των
μεταγνωςτικϊν ικανοτιτων (Mayer, 1983 & 2000 ∙ Geary, 1994∙ Βοςνιάδου, 2000 ּ∙
Αγαλιϊτθσ, 2004 ∙ Van de Walle, 2007).
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Περίλθψθ
Θ ειςιγθςθ αυτι ςτοχεφει να αναδείξει αφενόσ τθ διαρκι αλλθλεπίδραςθ του
ςχολείου με το περιβάλλον του και τθν κακοριςτικισ ςθμαςίασ ςχζςθ μεταξφ ειςροϊν
και εκροϊν, όςον αφορά τθν αποτελεςματικότθτα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και
αφετζρου τον ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο του ςχολείου, ςτο μερίδιο που του αναλογεί,
ςτθ διαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ αποτελζςματοσ, μιασ και θ εκπαίδευςθ ζχει τθ
δυνατότθτα και τθ δφναμθ να τροφοδοτιςει το κοινωνικό ςφςτθμα με εφόδια τα
οποία μποροφν να επιφζρουν αλλαγζσ. Το ζμψυχο υλικό, που ςτελεχϊνει τθ ςχολικι
μονάδα, αποκτά κεντρικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ και ςτο μεταςχθματιςμό τθσ
κοινωνίασ και κακορίηει, ςτο βακμό που του αναλογεί, το προϊόν τθσ ςχολικισ
μονάδασ, επθρεάηοντασ με τισ αποφάςεισ και τισ πολιτικζσ που εφαρμόηει το μακθτι,
το γονιό, τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, το ςφςτθμα ολόκλθρο.
Συνεπϊσ, ςε μια διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ κοινωνία, όπου θ ςθμαςία τθσ αλλαγισ και
τθσ καινοτομίασ υπογραμμίηεται από τουσ ερευνθτζσ και επιςτιμονεσ των
ανκρωπιςτικϊν και κοινωνικϊν επιςτθμϊν, ο ενςτερνιςμόσ τθσ αξίασ τθσ μάκθςθσ,
ατομικισ και ςυλλογικισ-οργανωςιακισ από το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ
του ςχολικοφ οργανιςμοφ είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ και ςθμαίνει ότι κατανοοφν τθ
ςθμαςία τθσ για πρόοδο και ανάπτυξθ και πιςτεφουν ότι θ πρόοδοσ προκφπτει όχι
τόςο από το «να γίνονται τα πράγματα καλφτερα», αλλά κυρίωσ από το «να γίνονται
τα πράγματα διαφορετικά». Ριςτεφουν δθλαδι ςτθν αξία τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ
διαφορετικότθτασ, τθσ ςυνεχοφσ αναηιτθςθσ νζων λφςεων-ιδεϊν, των καινοτομιϊν,
τθσ προςαρμογισ ςτα νζα δεδομζνα.
Στον εκπαιδευτικό χϊρο οι καινοτομίεσ ςτοχεφουν όχι μόνο ςτθ βελτίωςθ τθσ
παιδαγωγικισ διαδικαςίασ, ςτθν καλφτερθ επίδοςθ των ςχολικϊν μονάδων και των
μελϊν τουσ και ςτθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, αλλά και ςτθ δθμιουργία ςτο
μζλλον ανκρϊπων που κα μποροφν οι ίδιοι, κάκε φορά που οι περιςτάςεισ το
απαιτοφν, να τισ ςχεδιάηουν και να τισ ειςάγουν για τθ βελτίωςθ και τθν ευθμερία του
ανκρϊπινου πολιτιςμοφ.
Λζξεισ-κλειδιά: αλλθλεπίδραςθ, μεταςχθματιςμόσ, καινοτομία

1.Ειςαγωγι
Σκοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ, θ οποία αναπτφςςεται ςε δφο ενότθτεσ, είναι να
αναδειχκεί θ διαρκισ αλλθλεπίδραςθ του ςχολείου με το περιβάλλον και ο ιδιαίτερα
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ςθμαντικόσ ρόλοσ του ςχολείου, ςτο μερίδιο που του αναλογεί, ςτθ διαμόρφωςθ του
εκπαιδευτικοφ αποτελζςματοσ, μιασ και θ εκπαίδευςθ ζχει τθ δυνατότθτα και τθ
δφναμθ να τροφοδοτιςει το κοινωνικό ςφςτθμα με εφόδια τα οποία μποροφν να
επιφζρουν αλλαγζσ. Τίκεται ςτόχοσ να κατανοθκεί ότι
 θ πρόοδοσ προκφπτει κυρίωσ από το «να γίνονται τα πράγματα διαφορετικά».
 Θ αξία τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ διαφορετικότθτασ, τθσ ςυνεχοφσ αναηιτθςθσ
νζων λφςεων – ιδεϊν, των καινοτομιϊν, τθσ προςαρμογισ ςτα νζα δεδομζνα
είναι ανάγκθ επιτακτικι.

2. Το ςχολείο ωσ ανοικτό ςφςτθμα
Ο όροσ ςφςτθμα είναι γενικι ζννοια, παρουςιάηεται ςε όλεσ τισ εκφράςεισ τθσ
πραγματικισ ηωισ και υποδθλϊνει ζνα πλικοσ αλλθλεξαρτθμζνων ςτοιχείων που
αλλθλεπιδροφν και ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ για τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνου
ςτόχου ι ςειράσ ςτόχων. Μια κοινωνικι οργάνωςθ όπωσ είναι το ςχολείο, αποτελεί
ςφςτθμα, γιατί χαρακτθρίηεται από όλα τα βαςικά μζρθ που ςυνκζτουν ζνα ςφςτθμα
και είναι ανοικτό, επειδι υπάρχει και λειτουργεί μζςα ςε ζνα ευρφτερο περιβάλλον,
το οποίο επθρεάηει και επθρεάηεται από αυτό. Το ςχολείο, δθλαδι, βρίςκεται ςε
διαρκι αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον του.

Σχιμα 1: Το ςχολείο ωσ ανοικτό ςφςτθμα (Σαΐτθ Άννα, 2000).
Συγκεκριμζνα, κατά τθν επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον, το ςχολείο,
εκτελϊντασ τθ λειτουργία τθσ ειςόδου, δζχεται από αυτό ειςροζσ ( μακθτζσ,
εκπαιδευτικοφσ, αναλυτικό πρόγραμμα, βιβλία κ.ά.), τισ μεταςχθματίηει ςτο
εςωτερικό περιβάλλον, εκτελϊντασ τθ λειτουργία του μεταςχθματιςμοφ ι
επεξεργαςίασ και αποδίδει με τθ ςειρά του το προϊόν τθσ επεξεργαςίασ αυτισ ςτο
εξωτερικό περιβάλλον, εκτελϊντασ τθ λειτουργία τθσ εκροισ. Ο μεταςχθματιςμόσ
ταυτίηεται με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, θ οποία δεν είναι οφτε μετριςιμθ οφτε
ορατι. Αποτελείται από το ςφνολο των διοικθτικϊν και οικονομικϊν αποφάςεων,
παιδαγωγικϊν και ιδεολογικϊν αντικζςεων, διδακτικϊν μεκόδων και αντικειμζνων,
επιςτθμονικϊν μεκόδων και τρόπων διαχείριςθσ πλθροφοριϊν. Ο μεταςχθματιςμόσ
είναι μζγιςτθσ ςθμαςίασ γιατί ςχετίηεται με τθν ποιότθτα και τθν απόδοςθ του
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οργανιςμοφ.27 Μζςα από τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία του μεταςχθματιςμοφ κα
προζρκουν τα «προϊόντα» του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ – οι εκροζσ του.
Οι εκροζσ του ςχολείου ξεκινοφν από τουσ εγγράμματουσ αποφοίτουσ και
εκτείνονται ςε διάφορα επίπεδα (ατομικό ι ομαδικό) όπωσ: θ ορκι κοινωνικοποίθςθ,
θ ικανοποίθςθ τθσ κοινωνικισ ανάγκθσ για δθμιουργία ατόμων με δθμοκρατικό ικοσ
και ςεβαςμό ςτθν ελευκερία, θ εργαςιακι ικανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν, θ
τροφοδότθςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Αφοροφν, επίςθσ, τθν επίτευξθ ςτόχων, τόςο
ποςοτικϊν όςο και ποιοτικϊν ςχετικά με το διοικθτικό, διδακτικό και μακθτικό
προςωπικό. Το περιβάλλον αφενόσ προςφζρει τισ ειςροζσ και οριοκετεί εν μζρει τθ
διαδικαςία μεταςχθματιςμοφ, αφετζρου χρθςιμοποιεί τισ εκροζσ. Οι μεταβολζσ που
ςυμβαίνουν ςτο περιβάλλον, επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τθ λειτουργία του
ςχολείου μεταβάλλοντασ τισ εκροζσ του, που είναι και το τελικό αποτζλεςμα τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.28
Βαςικό ςτοιχείο τθσ ςχζςθσ του ςχολικοφ ςυςτιματοσ με το περιβάλλον του
είναι ο μθχανιςμόσ τθσ ανάδραςθσ ι ανατροφοδότθςθσ. Ανάδραςθ είναι θ
διαδικαςία με τθν οποία το ςφςτθμα ςυγκεντρϊνει πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ
ανατροφοδοτείται (επανζρχονται ωσ ειςροζσ) για να μπορεί να γνωρίηει το
αποτζλεςμα που παράγει και να το βελτιϊνει.29 Τα αποτελζςματα των εξετάςεων, οι
ζρευνεσ των πανεπιςτθμίων, οι ςχολικοί ςφμβουλοι και τα όργανα λαϊκισ ςυμμετοχισ
είναι μερικζσ από τισ πθγζσ που προςφζρουν ανάδραςθ ςτο ςχολείο.
«Το αποτζλεςμα τθσ εκπαίδευςθσ» κινείται ςτο χϊρο απλισ εκτίμθςθσ επειδι
εκτείνεται ςε βάκοσ χρόνου και νιϊκοντασ τθν ανάγκθ να αξιολογιςουμε μια τόςο
ςθμαντικι επζνδυςθ τθσ πολιτείασ περιοριηόμαςτε ςυνικωσ ςτθν αξιολόγθςθ του
μακθτι ςε περιοριςμζνουσ τομείσ τθσ δραςτθριότθτάσ του. Θ επίδοςθ όμωσ του
μακθτι δεν εξαρτάται μόνο από όςα ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το ςχολείο, δθλαδι τον
εκπαιδευτικό, το Α.Ρ., τα βιβλία, τα κτίρια, τθν υλικοτεχνικι υποδομι, τον αρικμό
των μακθτϊν κατά τμιμα, τθ διοίκθςθ του ςχολείου αλλά και από τθν οικογζνεια, τθν
παρζα, τθν κοινωνία και τισ κλθρονομικζσ καταβολζσ. Κανζνασ από αυτοφσ τουσ
παράγοντεσ δεν κινείται μόνοσ του, αλλά υπάρχει ζνασ ςυςχετιςμόσ που, παρόλο που
γνωρίηουμε ότι ο κακζνασ ζχει το δικό του ρόλο, δεν είναι εφκολο να κακοριςτεί το
μερίδιο που αφορά τον κακζνα. Πλοι οι παράγοντεσ δθλϊνουν παρόντεσ και
επθρεάηουν ςτθ διαμόρφωςθ του αποτελζςματοσ.
Αναμφιςβιτθτα λοιπόν, ο ρόλοσ του ςχολείου είναι πολφ ςθμαντικόσ, μιασ και
όςον αφορά το μερίδιό του, παράγοντεσ όπωσ θ προςωπικότθτα του εκπαιδευτικοφ, θ
μόρφωςθ και επιμόρφωςι του, θ ποιότθτα των ςχολικϊν βιβλίων, οι ανζςεισ του
ςχολικοφ κτιρίου, οι διδακτικζσ προςεγγίςεισ και το κλίμα μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα
επθρεάηουν το τελικό αποτζλεςμα. Αξιοςθμείωτο είναι το ότι τα προϊόντα τθσ
εκπαίδευςθσ δεν περιορίηονται μόνο ςτθν επίδραςθ του ςυςτιματοσ πάνω ςτο
μακθτι, ςτο ςυγκεκριμζνο χρόνο που βρίςκεται μζςα ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα,
αλλά και ςτουσ γονείσ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και διαχζονται ςε ολόκλθρθ τθν
κοινωνία. Ο πλθκυςμόσ που ςχετίηεται άμεςα με τισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ είναι
ποςοτικά ικανόσ να επιφζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ, αν επιδιωχκοφν. Θ εκπαίδευςθ
27

Ραςιαρδισ, Ρ. (2004)

28

Hoy & Miskel (2001)

29

Ανδρζου & Ραπακωνςταντίνου (1994), Everald & Morris (1999: 175)
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λοιπόν, ζχει τθ δυνατότθτα και τθ δφναμθ να τροφοδοτιςει το κοινωνικό ςφςτθμα με
εφόδια τα οποία μποροφν να επιφζρουν τθν αλλαγι, και το ζμψυχο υλικό, που
ςτελεχϊνει τθ ςχολικι μονάδα, αποκτά κεντρικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ και ςτο
μεταςχθματιςμό τθσ κοινωνίασ και κακορίηει, ςτο βακμό που του αναλογεί, το προϊόν
τθσ ςχολικισ μονάδασ, επθρεάηοντασ, με τισ αποφάςεισ και τισ πολιτικζσ που
εφαρμόηει, το μακθτι, το γονιό, τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, το ςφςτθμα ολόκλθρο.
Στο ςθμείο αυτό, εφλογα τίκεται το ερϊτθμα: Το να διδάξει κάποιοσ
εκπαιδευτικόσ ςφμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα απλϊσ διαιωνίηει και
αναπαράγει το κοινωνικό κατεςτθμζνο. Μποροφν οι εκπαιδευτικοί ωσ κριτικοί
διανοοφμενοι να ςυμβάλλουν ςτθν κοινωνικοπολιτικι αλλαγι για μια καλφτερθ
κοινωνία;
Ερϊτθμα με διάςταςθ επαγγελματικισ θκικισ, που διεγείρει προβλθματιςμό.
Είναι προφανζσ, ότι θ πολυπλοκότθτα των κοινωνικϊν ηθτθμάτων, οι δομικζσ αιτίεσ
και οι επιπτϊςεισ τουσ πρζπει να κιγοφν και να αναδειχκοφν. Οι εκπαιδευτικοί ωσ
κριτικοί διανοοφμενοι κα πρζπει να ενςωματϊνουν το εξεταηόμενο ηιτθμα ςτο
πολιτικό και ιςτορικό του ςυγκείμενο, να παράγουν εναλλακτικζσ προτάςεισ με
ανοιχτό, κριτικό, αναςτοχαςτικό πνεφμα και να καλλιεργοφν τθν θκικι τθσ ευκφνθσ
απζναντι ςτον Άλλο30.
Πςο δφςκολο κι αν διαφαίνεται το εγχείρθμα, θ εκπαιδευτικι εμπειρία
βεβαιϊνει ότι υπάρχουν περικϊρια πρόςβαςθσ του εκπαιδευτικοφ ςτθν
προςωπικότθτα του μακθτι και ςτθ διαμόρφωςθ των αξιϊν, που κα τον κατευκφνουν
ςτθ ηωι του. Ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να οδθγιςει ςε κριτικι ςτάςθ τον μακθτι
απζναντι ςτα όςα ςυμβαίνουν γφρω του και μζςω αυτισ τθσ κριτικισ ο αυριανόσ
πολίτθσ να καταςτεί ικανόσ να ανανεϊςει τθν κοινωνία του, να γίνει δυναμικό μζλοσ
τθσ. Θ θκικι ςτθν εκπαίδευςθ υπάρχει όςο υπάρχει θ πρόκεςθ να διαμορφωκοφν
μζςα από αυτιν άνκρωποι ανεξάρτθτοι, ζτοιμοι να αντιςτακοφν ςτθν κοινωνικι και
πολιτιςτικι αλλοτρίωςθ, ζτοιμοι να ςτθρίξουν τθν κοινωνία τουσ. Χρζοσ του
εκπαιδευτικοφ είναι να φζρει ςτο κζντρο του ενδιαφζροντοσ κατά τθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία, αφενόσ μεν το γνωςτικό πεδίο που οφείλει να μεταδϊςει ςτουσ μακθτζσ,
και αφετζρου τθν προςωπικότθτα του κάκε μακθτι31. Για τον εκπαιδευτικό δεν αρκεί
να ακολουκεί τθν αϋ ι τθν βϋ διδακτικι πρακτικι, αλλά μζςα από τθ διδαςκαλία του
να ξεδιπλϊνει τισ αντιφάςεισ του κόςμου ςτον οποίο ηουν οι μακθτζσ, δθμιουργϊντασ
ζτςι τισ προχποκζςεισ ϊςτε αυτοί να γίνουν κριτικά ςκεπτόμενοι πολίτεσ32. Τα κφρια
προβλιματα τθσ εποχισ μασ δεν μποροφν να κατανοθκοφν απομονωμζνα, όλα είναι
αλλθλζνδετα και αλλθλεξαρτϊμενα.
Ζνα κζμα που ανακφπτει από το ςυνεχζσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι ότι
οι ςφγχρονοι οργανιςμοί πρζπει να κινοφνται γριγορα για να παρακολουκοφν τισ
αλλαγζσ που ςθμειϊνονται γφρω τουσ, να βρίςκουν, δθλαδι, τρόπουσ να ενεργοφν
ευζλικτα ςτο πεδίο δραςτθριοτιτων τουσ. Με απλά λόγια οι ςφγχρονοι οργανιςμοί
πρζπει να προετοιμαςτοφν για καινοτομίεσ και αλλαγζσ με βαςικό ςτόχο τθν
επιβίωςι τουσ ςε ζνα ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο κόςμο.33 Στον τομζα τθσ δθμόςιασ
30

Giroux, H. (2004)

31

Freire . (2006)

32

Giroux, H. (1998)

33

Kotter, J. (2001)
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εκπαίδευςθσ τα ςχολεία δεν αποτελοφν εξαίρεςθ του κανόνα. Σε μια τόςο δυναμικι
κοινωνία θ βελτίωςθ και αποτελεςματικότθτά τουσ αποτελεί ανάγκθ επιτακτικι, διότι
ωσ ανοικτά ςυςτιματα επθρεάηουν και επθρεάηονται από το εξωτερικό περιβάλλον
τουσ, δθλαδι τθν κοινωνία μζςα ςτθν οποία λειτουργοφν.

3.Ειςαγωγι ςτθν καινοτομία
Πμωσ τι είναι καινοτομία; Μια λζξθ, που ακοφγεται τόςο ςυχνά τα τελευταία
χρόνια και με τθν οποία ςυνδζονται και ελπίδεσ και φόβοι. Ρολλοί μπορεί να
υποςτθρίηουν τισ καινοτομίεσ ςτθν εκπαίδευςθ και πολλοί μπορεί να είναι αντίκετοι
με τθ μια ι τθν άλλθ καινοτομία ι με τον τρόπο ειςαγωγισ τθσ, όμωσ ελάχιςτοι
διαφωνοφν ςτο ότι οι αλλαγζσ ςτθ ςθμερινι εκπαίδευςθ, που ςυναρτϊνται με τθν
υιοκζτθςθ καινοτομιϊν, είναι απαραίτθτεσ.
Θ ειςαγωγι καινοτομιϊν ςτθν εκπαίδευςθ ςτοχεφει όχι μόνο ςτθ βελτίωςθ τθσ
παιδαγωγικισ διαδικαςίασ, ςτθν καλφτερθ επίδοςθ των ςχολικϊν μονάδων και των
μελϊν τουσ και ςτθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, αλλά και ςτθ δθμιουργία ςτο
μζλλον ανκρϊπων, που κα μποροφν οι ίδιοι, κάκε φορά που οι περιςτάςεισ το
απαιτοφν, να τισ ςχεδιάηουν και να τισ ειςάγουν για τθ βελτίωςθ και τθν ευθμερία του
ανκρϊπινου πολιτιςμοφ.
3.1 Θ ζννοια τθσ καινοτομίασ
Ωσ «καινοτομία» ετυμολογικά ορίηεται μια ενζργεια που χαρακτθρίηεται από
νζα, πρωτοποριακι αντίλθψθ για τθν πραγματικότθτα.34 Σφμφωνα με τθ
βιβλιογραφία,35 καινοτομία είναι μια διαδικαςία ι και το αποτζλεςμά τθσ, που
χαρακτθρίηεται ωσ νεωτεριςμόσ και δεν πρζπει να περιορίηεται ςε καμιά περίπτωςθ
μόνο ςτα προϊόντα. Αντικείμενο καινοτομιϊν μπορεί να είναι επίςθσ, διαδικαςίεσ,
προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, οργανιςμοί, επιχειριςεισ, ςυςτιματα. Δεν είναι μια μόνο
τεχνικι διαδικαςία, αλλά κυρίωσ, μια κοινωνικι διαδικαςία, θ οποία κακορίηεται από
τουσ ανκρϊπουσ, τον αυκορμθτιςμό, τθν κυρίαρχθ νοοτροπία για αλλαγι, και από τισ
απαιτιςεισ των ανκρϊπων, που επθρεάηονται από τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ.
Αυτόσ είναι ο λόγοσ που δεν επιτρζπει τθν πιςτι αντιγραφι μιασ καινοτομίασ από ζνα
χϊρο ςε ζναν άλλο.36 Θ επιςτιμθ και θ τεχνολογία δίνουν το ερζκιςμα για
καινοτομίεσ, οι οποίεσ είναι μια διαδικαςία μάκθςθσ και εξζλιξθσ.

34

Λεξικό Κοινισ Νεοελλθνικισ, Α.Ρ.Κ., (1999)

35

Schweitzer, M. (2004), (οπ. αναφ. ςτο Κζματα Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ, Φ. Καλαβάςθσ & Α.
Κοντάκοσ, 2007)
36

Stem & Jaberg (2003), (οπ. αναφ. ςτο Κζματα Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ, Φ. Καλαβάςθσ & Α.
Κοντάκοσ, 2007)
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3.2 Διαφζρει θ «αλλαγι» από τθν «καινοτομία»
Μελετϊντασ τθ ςχετικι βιβλιογραφία παρατθροφμε ότι οι απόπειρεσ
οριοκζτθςθσ τθσ «αλλαγισ» ζχουν οδθγιςει τουσ ςυγγραφείσ από τθ μια ςε
ςυςχετιςμοφσ με όρουσ όπωσ καινοτομία, ανάπτυξθ, αναμόρφωςθ κ.α. και από τθν
άλλθ με αρνθτικά αποτελζςματα, όπωσ κακυςτζρθςθ, αναςτάτωςθ και
οπιςκοδρόμθςθ.37 Ωσ «αλλαγι» ορίηεται θ μετάβαςθ από μια κατάςταςθ πραγμάτων
ςε κάποια άλλθ κατάςταςθ, ενϊ ο όροσ «καινοτομία» εκλαμβάνεται ωσ θ «υιοκζτθςθ
μιασ ιδζασ ι ςυμπεριφοράσ που είναι νζα για τον κλάδο, τθν αγορά ι το γενικότερο
περιβάλλον ςτο οποίο ανικει ο οργανιςμόσ… Ο οργανιςμόσ που κα ειςαγάγει πρϊτοσ
ζνα νζο πρόγραμμα κεωρείται καινοτόμοσ και οι οργανιςμοί που κα τον μιμθκοφν
κεωρείται ότι υιοκετοφν τισ αλλαγζσ».38 Άλλοι ςυγγραφείσ39 υποςτθρίηουν ότι «θ
καινοτομία είναι μια διαδικαςία αλλαγισ ενόσ ι περιςςοτζρων ςτοιχείων του
οργανιςμοφ, θ οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των μελϊν του και ςτοχεφει
ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθματικϊν καταςτάςεων που ςυνδζονται άμεςα με τισ
ιδιαιτερότθτεσ του ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ και του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο
δραςτθριοποιείται.
Επομζνωσ, «οποιεςδιποτε αλλαγζσ επιβάλλονται ςτον οργανιςμό από
εξωτερικοφσ φορείσ (π.χ. κζςπιςθ κανονιςμϊν από το κράτοσ) δεν εντάςςονται ςτθν
καινοτομικι του δράςθ, κακϊσ δεν αναπτφςςονται με πρωτοβουλία των μελϊν του
και δεν λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτζσ του…».40Ρ αρά το ότι, ο όροσ
«καινοτομία» υποδθλϊνει αλλαγζσ, εντοφτοισ διαφζρει από τον όρο τθσ «αλλαγισ»,
αφοφ ο όροσ «καινοτομία» αναφζρεται ςε ο,τιδιποτε νζο ι διαφορετικό από τα
δρϊμενα ςε ζνα οργανιςμό, που ζχει πραγματοποιθκεί με πρωτοβουλία των μελϊν
του. Με βάςθ τθν παραπάνω ςυλλογιςτικι μποροφμε να ποφμε ότι θ «αλλαγι» και θ
«καινοτομία» δεν είναι ζννοιεσ ταυτόςθμεσ.
3.3 Κριτιρια καινοτομιϊν
Στθν προςπάκεια να δϊςουμε ζνα ςαφι οριςμό ςτθν ζννοια «καινοτομία»,
κινδυνεφουμε να υπεραπλουςτεφςουμε φαινόμενα καινοτομίασ, γι αυτό είναι
προτιμότερο να εξετάηουμε οριςμζνα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα, για να
διαπιςτϊςουμε αν μια διαδικαςία αλλαγισ είναι πράγματι καινοτομία ι όχι. Τα
κριτιρια που πρζπει να πλθροί μια καινοτομία είναι:41
 Κα πρζπει να ζχει ζνα αντικείμενο, προσ το οποίο κα ςτρζφεται θ προςπάκεια
για τθν αλλαγι. Αυτό μπορεί να είναι προϊόντα, ςυςτιματα, διαδικαςίεσ,
δομζσ, ενζργειεσ, κανόνεσ και νόμοι. Απλζσ ιδζεσ ι ςκζψεισ, που απλά
37

Λορδανίδθσ, Γ. (2006)

38

Draft (2004), (οπ. αναφ. ςτο Ο Διευκυντισ ςτο ςφγχρονο ςχολείο, Α. Σαΐτθ & Χ. Σαΐτθσ, 2012)

39

Russell & Russell (1992), (οπ. αναφ. ςτο Ο Διευκυντισ ςτο ςφγχρονο ςχολείο, Α. Σαΐτθ & Χ. Σαΐτθσ,
2012)
40

Γιαννακάκθ, Μ. Σ. (2005)

41

Hauschildt (2004), (οπ. αναφ. ςτο Κζματα Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ, Φ. Καλαβάςθσ & Α. Κοντάκοσ,
2007)
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εκφράηουν κεωρθτικολογίεσ, δεν είναι καινοτομίεσ. Οι ιδζεσ μετατρζπονται ςε
καινοτομίεσ μόνο αν εφαρμοςτοφν.
 Οι καινοτομίεσ δεν αποτελοφν τυχαία φαινόμενα, αλλά δθμιουργοφνται μόνο
αν ενεργοποιθκοφν κάποιοι άνκρωποι.
 Οι καινοτόμεσ διαδικαςίεσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα ζνα προϊόν, το οποίο πρζπει
να εκπλθρϊνει τθ νζα πραγματικότθτα και να διαφζρει από τθν ιςχφουςα.
Αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ εδϊ δεν είναι το πόςο ςθμαντικζσ μεταρρυκμίςεισ
επιφζρει μια καινοτομία, αν παρουςιάηει κάτι εντελϊσ καινοφριο ι πρόκειται
για μια εξζλιξθ του ιδθ υπάρχοντοσ, αλλά το να διαφζρει ουςιαςτικά από το
υπάρχον.
Αποφαςιςτικό ρόλο ςτισ διαδικαςίεσ των καινοτομιϊν παίηουν κάποια άτομα
από το εςωτερικό του οργανιςμοφ, τα οποία διακρίνονται για τθ δθμιουργικότθτα,
τθν προςφορά και τθ δφναμθ τθσ κζλθςθσ και κάνουν δυνατι τθν πραγματοποίθςθ
των πρϊτων βθμάτων των καινοτομιϊν.
3.4 Καινοτομίεσ ςτθν εκπαίδευςθ
Συνεχϊσ γίνονται προςπάκειεσ να ειςαχκοφν ςτο ςχολείο και ςτθ διδαςκαλία
αλλαγζσ, ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ οι αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτθ ηωι των
ανκρϊπων. Αυτά τα μζτρα, για πολλζσ αιτίεσ, δεν είναι πάντα επιτυχι. Ζνα μεγάλο
ποςοςτό οφείλεται ςτθν υποβάκμιςθ τθσ δυςκολίασ που ενζχουν οι παιδαγωγικζσ
διαδικαςίεσ και ςτθ λανκαςμζνθ άποψθ που επικρατεί, ότι οι αλλαγζσ ζρχονται από
μόνεσ τουσ αν αλλάξουμε κάποιεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ. Επίςθσ, οφείλεται ςτο
γεγονόσ ότι δεν λαμβάνεται υπόψθ θ πραγματικότθτα, ότι δθλαδι οι εκπαιδευτικζσ
αλλαγζσ απαιτοφν ςχεδόν πάντα και ατομικζσ αλλαγζσ, και ωσ εκ τοφτου απαιτοφνται
νζεσ διαδικαςίεσ μάκθςθσ.
Σχετικά με τθν εκπαιδευτικι καινοτομία, αυτι εςτιάηεται ςε ενζργειεσ που
εμπεριζχουν και προωκοφν νζεσ αντιλιψεισ για τθν εκπαίδευςθ ςε τρεισ διαςτάςεισ:
α) ςτθν αλλαγι αρχϊν και πεποικιςεων, β) ςτθν εφαρμογι νζων διδακτικϊν
προςεγγίςεων και γ) ςτθ χριςθ νζων διδακτικϊν μζςων.42
Αρκετοί παράγοντεσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ για να ζχει μια
καινοτομία πικανότθτα επιτυχίασ. Για παράδειγμα, δεν αρκεί να ειςάγουμε μόνο νζα
αναλυτικά προγράμματα ι νζα διδακτικά υλικά, αλλά είναι απαραίτθτο να αλλάξουν,
εκτόσ από αυτά και οι μζκοδοι διδαςκαλίασ, θ οργανωτικι μορφι και ταυτόχρονα,
είναι πολφ βαςικό το ότι πρζπει να αλλάξουν και οι διδακτικζσ αντιλιψεισ των
εκπαιδευτικϊν.
3.5 Αναγκαιότθτα ειςαγωγισ των καινοτομιϊν
Τα ςχολεία δεν μποροφν να παραμζνουν αμετάβλθτα ςυνεχίηοντασ τον ίδιο
τρόπο διδαςκαλίασ και τα ίδια γνωςτικά αντικείμενα, από τθ ςτιγμι που όλα
αλλάηουν ραγδαία, ςτισ μζρεσ μασ. Είναι αναγκαίο να προβλζπουν τισ απαιτιςεισ τθσ
εκπαίδευςθσ και να βρίςκουν τουσ δρόμουσ για να τισ ικανοποιοφν. Αν το ςχολείο
αγνοιςει τισ εξωςχολικζσ ςυνκικεσ κοινωνικοποίθςθσ των μακθτϊν και τισ κοινωνικζσ
42

Fullan Μ. (2003)
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αντιπαρακζςεισ και διαφορζσ, τότε κα ζχει άμεςεσ επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα τθσ
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ.
Βλζπουμε λοιπόν, ότι οι πλθροφορίεσ που παίρνει ζνα ςφςτθμα ςχετικά με τισ
ανάγκεσ των μελϊν του και τθσ προςφερόμενθσ εργαςίασ, είναι πθγι καινοτομιϊν.

3.6 Ραράγοντεσ ανάπτυξθσ και επιτυχοφσ ζκβαςθσ καινοτομιϊν
Το ερϊτθμα πλζον δεν είναι αν κα πρζπει να ειςάγουμε καινοτομίεσ, αλλά πϊσ
κα τισ ειςάγουμε ϊςτε να ζχουμε κετικά αποτελζςματα. Τουσ παράγοντεσ που
επθρεάηουν τθν καινοτομικότθτα ενόσ οργανιςμοφ κα μποροφςαμε να τουσ
κατατάξουμε ςε τρεισ κατθγορίεσ.43Αυτοφσ που αναφζρονται: α) ςτο προςωπικό, β)
ςτθ δομι και γ) ςτθ διαδικαςία. Ραράγοντεσ που μεταξφ τουσ αλλθλοεπθρεάηονται
και αποτελοφν το εςωτερικό του ςυςτιματοσ.
Οι καινοτομίεσ αποτελοφν κοινωνικζσ διαδικαςίεσ, ςτισ οποίεσ οι εμπλεκόμενοι
ςυνδζουν τισ ιδζεσ τουσ, τισ προςδοκίεσ τουσ, τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτζσ τουσ. Αν
αυτό επιτευχκεί ι όχι εξαρτάται κυρίωσ από τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτο
εςωτερικό περιβάλλον του ςυςτιματοσ.
Επειδι, ςφμφωνα με αναφορζσ44, θ αποτυχία μιασ καινοτομίασ είναι πιο πικανι
από τθν επιτυχία τθσ, γιατί όςο πιο πολφ παραπονιοφνται οι άνκρωποι για τθν
επερχόμενθ αλλαγι, τόςο μεγαλφτεροσ γίνεται ο φόβοσ που προκαλεί θ αλλαγι και
κατά ςυνζπεια θ αντίςταςθ ςε αυτιν, κα πρζπει αντί να γίνονται θχθρζσ
ανακοινϊςεισ ςτο ξεκίνθμα, να προετοιμάηονται οι εμπλεκόμενοι για τθν κατανόθςθ
και τθ δοκιμι τουσ και θ εφαρμογι τουσ να προχωρεί με αργό ρυκμό.
Ο ρόλοσ που κα διαδραματίςει ςε μια εκπαιδευτικι καινοτομία το ανκρϊπινο
δυναμικό είναι αποφαςιςτικόσ για τθν επιτυχία τθσ καινοτομίασ, παρά το ότι πολλζσ
φορζσ υποτιμάται. Ο ενκουςιαςμόσ των ανκρϊπων που κα υλοποιιςουν μια
καινοτομία, δθλ. των εκπαιδευτικϊν, είναι το ιμιςυ του παντόσ.45
Είναι γενικά παραδεχτό ότι οι αντιςτάςεισ κατά τθσ αλλαγισ μειϊνονται όςο
μεγαλφτερθ ςυναίνεςθ υπάρχει ςτθ λιψθ αποφάςεων, όςο περιςςότερο
διαφορετικζσ προτάςεισ ςυμπεριλαμβάνονται, όςο περιςςότερεσ διαφωνίεσ και
αςάφειεσ προβάλλονται και καταβάλλονται προςπάκειεσ για τθ διευκζτθςι τουσ, όςο
περιςςότερο οι ςυμμετζχοντεσ εμπλζκονται ςε διαδικαςίεσ παρουςίαςθσ και
ανάλυςθσ τθσ κατάςταςθσ και των προβλθμάτων που ανακφπτουν, όςο περιςςότερο
παρζχεται εμπιςτοςφνθ, κατανόθςθ, ςτιριξθ και αναγνϊριςθ ςτουσ εμπλεκομζνουσ
κατά τθ διαδικαςία εφαρμογισ μιασ καινοτομίασ.
Και φυςικά οι όποιεσ καινοτομίεσ ςτθν εκπαίδευςθ οφείλουν να επιδροφν
κετικά μζχρι και ςτο επίπεδο των μακθτϊν.

43

Behrends (2001), (οπ. αναφ. ςτο Κζματα Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ, Φ. Καλαβάςθσ & Α. Κοντάκοσ,
2007)
44

Temme, K. (2002), (οπ. αναφ. ςτο Κζματα Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ, Φ. Καλαβάςθσ & Α. Κοντάκοσ,
2007)
45

Stern & Jaberg (2003), (οπ. αναφ. ςτο Κζματα Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ, Φ. Καλαβάςθσ & Α.
Κοντάκοσ, 2007)
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3.7 Συμπεράςματα και Ρροτάςεισ
Σε μια χϊρα όπωσ θ Ελλάδα, που δεν διακζτει τεράςτιεσ πλουτοπαραγωγικζσ
πθγζσ, θ βαςικι επζνδυςθ για τθν ανάπτυξθ επιβάλλεται να είναι θ εκπαίδευςθ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ. Αν κζλουμε να δοφμε, ποια κα είναι θ δθμιουργικότθτα και θ
ικανότθτα τθσ κοινωνίασ μασ για να καινοτομεί ςτα επόμενα χρόνια, πρζπει να
«ακτινογραφιςουμε» τθν εκπαίδευςθ που παρζχουμε ςιμερα ςτουσ νζουσ. Το
ςχολείο και ολόκλθρο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα πρζπει να παρακολουκεί τα
αποτελζςματά του, να λαμβάνει ςοβαρά τα μθνφματα από όλεσ τισ πθγζσ και να
ειςάγει ζγκαιρα τισ απαραίτθτεσ καινοτομίεσ.
Οι καινοτομίεσ δεν είναι κάτι που εξαντλείται όταν επιτυγχάνεται θ εφαρμογι
τουσ, αλλά αποτελεί μια διαρκι εκπαιδευτικι ςτάςθ, ϊςτε το ςφγχρονο ςχολείο να
ανταποκρίνεται ςτισ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ τθσ κοινωνίασ και των
επιςτθμϊν. Επειδι, αν ςταματιςουμε να κάνουμε αλλαγζσ, θ κατάςταςθ δεν
βελτιϊνεται από μόνθ τθσ και θ ανάγκθ επιβίωςθσ οδθγεί ςτο μονόδρομο με
ονομαςία «οδόσ καινοτομίασ», προτείνουμε:
 Ρροϊκθςθ τθσ αυτονομίασ των ςχολικϊν μονάδων με ςταδιακι ανάλθψθ
ευκυνϊν για κζματα παιδαγωγικά και οργανωτικά που τισ αφοροφν
 Εφαρμογι προγραμμάτων επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν
 Άνοιγμα των ςχολείων ςτθν κοινωνία
 Ραροχι κινιτρων για ςυμμετοχι και αποτελεςματικότθτα ςε καινοτόμα
προγράμματα.
Αναμφίβολα, με τθν εφαρμογι καινοτομιϊν είναι ςυνδεδεμζνεσ αναςφάλειεσ
και φοβίεσ, που προκαλοφν ποικίλεσ αντιδράςεισ. Για το λόγο αυτό, πρζπει να
προετοιμάηουμε ανάλογα και τισ καινοτομίεσ και το ζδαφοσ που κα τισ δεχκεί, ϊςτε
να βλαςτιςουν και να καρποφοριςουν. Ρροτείνεται θ ςυνεργαςία εκπροςϊπων από
το χϊρο τθσ ζρευνασ, τθσ πολιτικισ, των πανεπιςτθμίων, των εκπαιδευτικϊν, των
γονζων, των μακθτϊν και τθσ οικονομίασ. Πλοι μαηί πρζπει να εργαςτοφμε για να
βελτιϊςουμε αποτελεςματικά τα ςχολεία μασ, ςτο πνεφμα τθσ Ραιδείασ, που
ςθμαίνει: μόρφωςθ, άμιλλα (αντίκετο τθσ ανταγωνιςτικότθτασ), ςυνεργαςία,
αλλθλεγγφθ, διάχυςθ τθσ γνϊςθσ για το γενικό καλό, ιςότθτα και προοπτικι εργαςίασ
για όλουσ τουσ νζουσ και νζεσ.46

46

Apple M. (2006)
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Συμβουλευτικισ Σταδιοδρομίασ ςτο μάκθμα τθσ Αγγλικισ
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Δρ. Πλάτςκου τζλλα
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Περίλθψθ
Θ παροφςα ανακοίνωςθ εςτιάηει ςτθν αναγκαιότθτα και τισ δυνατότθτεσ διάχυςθσ
λειτουργιϊν Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ και Συμβουλευτικισ Σταδιοδρομίασ
ςτο μάκθμα τθσ Αγγλικισ ςτθν τυπικι και τθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ. Γίνεται αναφορά
ςτθν ζννοια και τισ λειτουργίεσ του κεςμοφ τθσ ΣΥ-Ρ και ςτθ Συμβουλευτικι
Σταδιοδρομίασ, και προτείνονται τρόποι διάχυςισ τουσ από τον εκπαιδευτικό Αγγλικισ
κατά τθ διδαςκαλία και εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ. Στο πλαίςιο αυτό προςφζρονται
παραδείγματα εφαρμογισ τθσ διάχυςθσ με ςτόχουσ τθν ευαιςκθτοποίθςθ των
μακθτϊν ι εκπαιδευόμενων ςε οριςμζνα ςθμαντικά για τθν επιλογι του
επαγγζλματοσ ηθτιματα, τθν πλθροφόρθςθ για τα επαγγζλματα, και τθν ανάπτυξθ
επαγγελματικϊν δεξιοτιτων.
Λζξεισ-κλειδιά: Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ, Συμβουλευτικι Σταδιοδρομίασ,
Διάχυςθ.

1. Σπουδαιότθτα και λειτουργίεσ του κεςμοφ Συμβουλευτικι Ρροςανατολιςμόσ ςτθν εκπαίδευςθ
1.1.Ειςαγωγι
Θ δομι τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ, θ οποία κακιςτά αναγκαία τθν φπαρξθ
κεςμϊν βοικειασ και επικοφρθςθσ του ανκρϊπου, επζβαλε τθν ανάπτυξθ τθσ
Συμβουλευτικισ και του Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ κατά τισ τελευταίεσ
δεκαετίεσ. Θ Συμβουλευτικι είναι μια πολυδιάςτατθ διαδικαςία, ζνα ξεχωριςτό
γνωςτικό αντικείμενο χωρίσ να αποτελεί ακόμθ ανεξάρτθτθ επιςτιμθ. Ωσ προσ το
ςκοπό τθσ, είναι μία μζκοδοσ προςζγγιςθσ και παρζμβαςθσ βοικειασ προσ το άτομο
που αντιμετωπίηει ι προςπακεί να προλάβει κάποιο πρόβλθμα (Δθμθτρόπουλοσ,
1998α). Σφμφωνα με το μοντζλο διδαςκαλίασ το οποίο προτείνει ο Carl Rogers,
ιδρυτισ τθσ «Ρροςωποκεντρικισ Συμβουλευτικισ», ο εκπαιδευτικόσ τοποκετείται ςτο
ρόλο του ςυμβοφλου που διευκολφνει τθ μάκθςθ (Κοςμόπουλοσ & Μουλαδοφδθσ,
2003). Ππωσ ςθμειϊνει και θ Μαλικιϊςθ-Λοϊηου (2001), ςκοπόσ του εκπαιδευτικοφ
είναι να βοθκιςει τουσ μακθτζσ του να κατανοιςουν τισ ανάγκεσ και τισ αξίεσ τουσ,
ζτςι ϊςτε να πάρουν αποφάςεισ για τθν μετζπειτα πορεία τουσ. Θ Εκπαιδευτικι
Συμβουλευτικι ζχει ωσ ςτόχο να βοθκιςει το άτομο να αποκτιςει αυτογνωςία κακϊσ
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και δεξιότθτεσ που κα του επιτρζψουν να εξελιχκεί τόςο ςτον προςωπικό όςο και
ςτον επαγγελματικό τομζα. Σε αυτό το πλαίςιο το ενδιαφζρον του εκπαιδευτικοφ κα
πρζπει να επικεντρϊνεται ςτθ μακροπρόκεςμθ μάκθςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ
προςωπικότθτασ των μακθτϊν και όχι τόςο ςε βραχυπρόκεςμουσ διδακτικοφσ
ςτόχουσ. Ρρόκειται, φυςικά, για επιπλζον λειτουργίεσ, αφοφ είναι γνωςτό ότι, όπωσ
επιςθμαίνει ο Μπροφηοσ (1998) «θ ςυμβουλευτικι ιταν ανζκακεν ενςωματωμζνθ ωσ
βαςικό ςτοιχείο ςτισ παιδαγωγικζσ υποχρεϊςεισ του εκπαιδευτικοφ».
Αρχικά, ςτθν εκπαίδευςθ γινόταν κυρίωσ λόγοσ για «επαγγελματικό
προςανατολιςμό», όροσ που παραπζμπει άμεςα ςτθν επιλογι επαγγζλματοσ. Στθ
ςυνζχεια, ςε ανταπόκριςθ μιασ δυναμικά μεταβαλλόμενθσ κοινωνίασ, ο ςκοπόσ του
κεςμοφ αυτοφ διαφοροποιικθκε, επιδιϊκοντασ «…τθν παροχι βοικειασ ςτουσ
μακθτζσ κατά τα διάφορα ςτάδια τθσ ανάπτυξισ τουσ ϊςτε να ςυνειδθτοποιιςουν τισ
κλίςεισ τουσ, να αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ και να διεκδικιςουν τθ ςυμμετοχι
τουσ ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι» (άρκρο 10, Ν.2525/97, ΦΕΚ 188 τ. Α, 23-9-1997).
Εξαιτίασ τθσ νζασ δυναμικισ που απόκτθςε ο ςκοπόσ του κεςμοφ, ο
Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ εντάςςεται πλζον ςτο ευρφτερο επιςτθμονικό
πεδίο τθσ Συμβουλευτικισ και ειδικότερα τθσ Συμβουλευτικισ Σταδιοδρομίασ. Με
αυτι τθ διάςταςθ ο κεςμόσ Συμβουλευτικι - Ρροςανατολιςμόσ ςτθν Εκπαίδευςθ
κεωρείται ότι επιδιϊκει να ςτθρίξει το άτομο επιςτθμονικά και να το διευκολφνει
ϊςτε μόνο του να ερευνά, να αναγνωρίηει και να αναδεικνφει τον εαυτό του,
αναπτφςςοντασ και καλλιεργϊντασ δεξιότθτεσ που επικυμεί, ενϊ παράλλθλα
προετοιμάηεται να αντιμετωπίςει τθν εξωτερικι πραγματικότθτα για να μπορεί να
αξιοποιεί τον εαυτό του κάνοντασ τισ καλφτερεσ επιλογζσ για τον ίδιο και το κοινωνικό
ςφνολο.
Στο μάκθμα τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ, ειδικότερα, μακθτζσ και κακθγθτζσ
εμπλζκονται ςε μια διαδικαςία που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αναγνϊριςθ τθσ
αναγκαιότθτασ τθσ επικοινωνίασ ςτθν ξζνθ γλϊςςα, γεγονόσ που, μεταξφ άλλων,
κακιςτά ευκολότερθ τθν είςοδό τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Αλλά και ςτθν
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων υπάρχει θ ανάγκθ για επαγγελματικι κακοδιγθςθ και
ςυμβουλευτικι ςταδιοδρομίασ, αφοφ άνεργοι και εργαηόμενοι κα ικελαν να
βελτιϊςουν τισ επαγγελματικζσ τουσ προοπτικζσ.
Στόχοσ αυτισ τθσ ειςιγθςθσ είναι μια πρόταςθ για τθν αξιοποίθςθ των
ςτοιχείων τθσ Συμβουλευτικισ και του Ρροςανατολιςμοφ που βρίςκονται ςτο
διδακτικό υλικό για τθν Αγγλικι Γλϊςςα το οποίο χρθςιμοποιείται ι μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί ςτθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, ςτο πλαίςιο τθσ
διάχυςθσ. Ταυτόχρονα, προτείνονται εφαρμογζσ τθσ διάχυςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ
Ενθλίκων, και ςυγκεκριμζνα ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον των Σχολείων Δεφτερθσ
Ευκαιρίασ.
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2. Επαγγελματικι ανάπτυξθ,
διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ

Διάχυςθ

Λειτουργιϊν

ΣΥ-Ρ,

και

2.1. Θ διαδικαςία επαγγελματικισ ανάπτυξθσ του ατόμου
Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ του ατόμου διαμορφϊνεται από ζνα ςυνδυαςμό
παραγόντων τουσ οποίουσ μποροφμε να κατατάξουμε ςε δυο κατθγορίεσ: α) ςτουσ
ατομικοφσ και β) ςτουσ εξωατομικοφσ.
Οι ατομικοί παράγοντεσ διακρίνονται ςε βιολογικοφσ, που δθμιουργικθκαν
ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ κλθρονομικότθτασ, και επίκτθτουσ, που
διαμορφϊκθκαν από τθν επίδραςθ του περιβάλλοντοσ ςτθν προςωπικότθτα του
ατόμου.
Οι εξωατομικοί παράγοντεσ τοποκετοφνται από τον Δθμθτρόπουλο (1998β) ςε
πζντε κφριεσ ομάδεσ:
 Τθν οικογζνεια, θ οποία με τθ «ςυνειδθτι» και «μθ ςυνειδθτι» ςυμπεριφορά
τθσ επθρεάηει τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ του ατόμου.
 Το ςχολείο, του οποίου θ επίδραςθ είναι αποφαςιςτικι λόγω των αξιϊν,
προτφπων και κατευκφνςεων που προςφζρει.
 Τθν κοινωνία, θ οποία εμπεριζχει όλουσ τουσ φορείσ που ςυμβάλλουν ςτθν
ανάπτυξθ του ατόμου, με ςθμαντικότερο το οικονομικό ςφςτθμα.
 Τισ τυχαίεσ καταςτάςεισ που δθμιουργοφνται ςτον επαγγελματικό τομζα, οι
οποίεσ κάκε άλλο παρά να αγνοθκοφν μποροφν.
 Το «πνεφμα τθσ εποχισ», που χαρακτθρίηει κάκε χρονικι περίοδο και δεν
αφινει ανεπθρζαςτα τα μζλθ μιασ κοινωνίασ, και ιδίωσ τουσ νζουσ.
Θ πορεία τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ του ατόμου είναι μια ςυνεχισ
διαδικαςία θ οποία μπορεί να διακρικεί ςε τρεισ φάςεισ, των οποίων τα όρια δεν
μποροφν να οριςτοφν, γιατί ποικίλουν από άτομο ςε άτομο.
α) Θ πρϊτθ φάςθ καλφπτει τθν προςχολικι και τθ ςχολικι θλικία. Είναι θ
ςθμαντικότερθ φάςθ διότι το άτομο ζρχεται ςε πρϊτθ επαφι με το περιβάλλον,
αποκτά ςυναίςκθςθ τθσ εργαςίασ, και ξεκινάει θ πορεία τθσ αυτογνωςίασ και
αυτοαντίλθψθσ. Στθ ςυνζχεια ςυνειδθτοποιεί τισ αξίεσ και τα ενδιαφζροντά του,
ςυλλζγει πλθροφορίεσ, αποκρυςταλλϊνει τθν αυτοαντίλθψι του και καλείται να
πάρει τθν πρϊτθ του επαγγελματικι απόφαςθ.
β) Θ δεφτερθ φάςθ ξεκινάει από τθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και εκτείνεται μζχρι
το πζρασ τθσ κατάρτιςθσ που ζχει κάνει το κάκε άτομο, και τθν προετοιμαςία για τθν
είςοδό του ςτθν αγορά εργαςίασ.
γ) Θ τρίτθ φάςθ περιλαμβάνει τθν πορεία τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ του ατόμου
από τθ ςτιγμι τθσ πρϊτθσ επιλογισ επαγγζλματοσ μζχρι το τζλοσ τθσ εργαςιακισ του
κθτείασ. Σφμφωνα με τον Δθμθτρόπουλο (1998β), θ επαγγελματικι ανάπτυξθ του
ατόμου δεν ολοκλθρϊνεται ποτζ, απλϊσ διακόπτεται, και αυτι θ διακοπι εξαρτάται
από πολλοφσ παράγοντεσ, που ποικίλλουν από άτομο ςε άτομο.
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2.2. Οι λειτουργίεσ του κεςμοφ ΣΥ-Ρ









Κυριότερεσ λειτουργίεσ του κεςμοφ ΣΥ-Ρ είναι οι ακόλουκεσ:
Απόκτθςθ Εαυτογνωςίασ – Εαυτοαντίλθψθσ. Οι επιδιϊξεισ αυτισ τθσ λειτουργίασ
είναι να καταςτιςει το μακθτι ικανό να διερευνά και να αναλφει ςτοιχεία τθσ
προςωπικότθτασ του, τα επαγγελματικά του ενδιαφζροντα, τισ κλίςεισ του και τισ
αξίεσ του, και να δθμιουργεί κετικι εικόνα για τον εαυτό του και τθ ηωι.
Ρεριβαλλοντογνωςία - Ρλθροφόρθςθ. Σκοπόσ τθσ είναι να καταςτιςει το μακθτι
ικανό να αναηθτά, να αξιολογεί, να οργανϊνει και να αξιοποιεί τισ διάφορεσ
πλθροφορίεσ που ζχουν ςχζςθ με το περιβάλλον του.
Λιψθ αποφάςεων. Σφμφωνα με αυτι τθ λειτουργία ο μακθτισ πρζπει να
εφαρμόηει αποτελεςματικά τθ διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ, να προβλζπει τισ
πικανζσ ςυνζπειεσ των επιλογϊν του, να αναπτφςςει κριτιρια αξιολόγθςθσ και
ιεράρχθςθσ των παραμζτρων που επθρεάηουν τισ αποφάςεισ του, να κζτει
ςτόχουσ και να δρομολογεί διαδικαςίεσ για τθν υλοποίθςι τουσ.
Επιτυχείσ Μεταβάςεισ. «Μετάβαςθ» είναι κάκε ςθμείο ςτθν εξελικτικι πορεία
του ατόμου όπου πραγματοποιείται μια αλλαγι είτε ςε προςωπικό είτε ςε
επαγγελματικό επίπεδο. Επιδίωξθ τθσ λειτουργίασ αυτισ είναι να αποδζχεται τισ
αλλαγζσ που ζρχονται, να προςαρμόηεται ςε αυτζσ, να αναπτφςςει δεξιότθτεσ
που κα τον διευκολφνουν ςτθν κάκε μετάβαςθ και να προςδιορίηει τα ιδιαίτερα
ςτοιχεία που επιβάλλουν οι νζοι ρόλοι.
Ανάπτυξθ δεξιοτιτων. Κατά τθ λειτουργία αυτι ο μακθτισ πρζπει να αναπτφξει
βαςικζσ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ, κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ, δεξιότθτεσ ςωςτισ
παρουςίαςθσ του εαυτοφ του, δεξιότθτεσ ομαδικισ ςυμπεριφοράσ κ.ά.

2.3. Ζννοια και ςθμαςία τθσ διάχυςθσ λειτουργιϊν ΣΥ-Ρ ςτθν εκπαίδευςθ.
Με τον όρο διάχυςθ εννοοφμε τθν ενςωμάτωςθ των λειτουργιϊν του κεςμοφ
«Συμβουλευτικι - Ρροςανατολιςμόσ» ςε κάκε δραςτθριότθτα του ςχολείου
(Μαςτοράκθ, 2000). Ειδικότερα, διάχυςθ είναι θ ενςωμάτωςθ των λειτουργιϊν τθσ
Συμβουλευτικισ και του Ρροςανατολιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ, θ οποία ςτοχεφει ςτθ
δθμιουργία ενόσ πολίτθ που, αφοφ επανατοποκετιςει τισ όποιεσ γενικότερου
ενδιαφζροντοσ και, φυςικά, τισ επαγγελματικζσ του αξίεσ, κα μπορζςει να αιςκανκεί
τθν ικανοποίθςθ του «ευτυχιςμζνου ατόμου». Ευτυχιςμζνο μπορεί να κεωρθκεί το
άτομο που, μόνο αφοφ γνωρίςει τον εαυτό του και το περιβάλλον του, δφναται να
προχωριςει ςε τζτοιεσ επιλογζσ, που κα του εξαςφαλίηουν τθν καλφτερθ δυνατι
αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων του, τόςο για δικό του όφελοσ όςο και γενικότερο.
(Δθμθτρόπουλοσ, 1998β). Με αυτό τον τρόπο ο κεςμόσ εφαρμόηεται
αποτελεςματικότερα ϊςτε να εξαςφαλίηονται τα επικυμθτά αποτελζςματα, και
οδθγεί ςτθ δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου, ανοικτοφ, ςυνεργατικοφ, ανκρϊπινου
ςχολείου που ενδιαφζρεται για το τι γίνεται ςτο κοινωνικό περιβάλλον. Θ Διάχυςθ
των λειτουργιϊν του κεςμοφ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ και θ αξιοποίθςι
τθσ, κα βοθκιςει τουσ νζουσ ανκρϊπουσ να αναπτυχκοφν και να ενταχκοφν ςτον
επαγγελματικό χϊρο.
Από αυτι τθν οπτικι γωνία, υποςτθρίηεται ότι ο κεςμόσ κα πρζπει να
εφαρμόηεται όχι ωσ μεμονωμζνο γνωςτικό αντικείμενο, αλλά να γίνει φιλοςοφία του
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ςχολείου, και οι λειτουργίεσ του να διαχζονται ςε όλα τα μακιματα και τισ
δραςτθριότθτεσ, ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ, παρακολουκϊντασ τθν
εξζλιξθ του μακθτι ςτθν πορεία του προσ τθν αγορά εργαςίασ.
Εντοφτοισ, θ εφαρμογι του Σ.Ε.Ρ. δε φαίνεται να ιταν μζχρι ςιμερα τόςο
αποτελεςματικι γιατί περιορίςτθκε ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, κυρίωσ μζςω
τθσ διδαςκαλίασ του ΣΕΡ ωσ γνωςτικοφ αντικειμζνου, με ςυγκεκριμζνο διδακτικό
εγχειρίδιο (Γκιάςτασ κ.ά., 2008) και όχι πάντοτε επιμορφωμζνουσ εκπαιδευτικοφσ. Θ
διαπίςτωςθ ότι οι λειτουργίεσ τθσ Συμβουλευτικισ και του Ρροςανατολιςμοφ
μποροφν να διαχζονται ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ δεν είναι, όμωσ,
καινοφργια. Ιδθ από το ςχολικό ζτοσ 1999-2000 ζγινε μια προςπάκεια υπό τθν
ευκφνθ του Ε. Δθμθτρόπουλου ςε ςυνεργαςία με το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, και θ
διάχυςθ του ΣΥ-Ρ ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ εφαρμόςτθκε πειραματικά ςε δζκα
νθπιαγωγεία και επτά δθμοτικά ςχολεία τθσ Αττικισ, ςε μακιματα γενικισ παιδείασ,
υπό τθν επίβλεψθ Σχολικϊν Συμβοφλων, με πολφ καλά αποτελζςματα (Ραιδαγωγικό
Λνςτιτοφτο, 2000). Στθ ςυνζχεια, το παραχκζν από τθν επιςτθμονικι ομάδα υλικό
εςτάλθ για εφαρμογι ςτα ςχολεία, ςε ποιο βακμό όμωσ αυτό χρθςιμοποιικθκε δε
μασ είναι γνωςτό.
Θ ςθμαςία τθσ διάχυςθσ των λειτουργιϊν ΣΥ.Ρ. μπορεί να προςδιοριςτεί ςτα
εξισ ςθμεία:
 Βοθκά ςτθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν.
 Δθμιουργεί τισ ςυνκικεσ για ςυνεργαςία, επικοινωνία, λιψθ αποφάςεων,
αυτογνωςία, αντίλθψθ ατομικϊν διαφορϊν, αναηιτθςθ πλθροφοριϊν,
ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν από τουσ μακθτζσ, δθμιουργία κετικισ ςτάςθσ
απζναντι ςτθν κοινωνία.
 Ρροςφζρει ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουν ςτοιχεία από
τθν φλθ του μακιματοσ για να καλλιεργιςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ και να
αντλιςουν πλθροφορίεσ για μια ουςιαςτικι μάκθςθ.
2.4. Ρρόταςθ εφαρμογισ τθσ διάχυςθσ ςτο μάκθμα τθσ Αγγλικισ
Ακολουκεί μια πρόταςθ για το πϊσ μπορεί να εφαρμοςτεί θ διάχυςθ ΣΥ.Ρ. ςτο
μάκθμα τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ. Το υλικό που προτείνουμε για χριςθ είναι είτε
επιλεγμζνα κείμενα από βιβλία που διδάςκονται ςτθν Ρρωτοβάκμια και τθ
Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ςφμφωνα με τθν ζγκριςθ του Υπουργείου Ραιδείασ, είτε
κατάλλθλο αυκεντικό πολυμεςικό υλικό που ο εκπαιδευτικόσ επιλζγει για το ςκοπό
αυτό, είτε δραςτθριότθτεσ που ςχεδιάηονται από τον εκπαιδευτικό. Στθ ςυνζχεια κα
αναφερκοφμε με ςυντομία ςε πζντε τζτοια παραδείγματα, από τα οποία όλα κα
μποροφςαν να εφαρμοςτοφν και ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων (π.χ. ςε Σχολεία
Δεφτερθσ Ευκαιρίασ), θ χριςθ όμωσ των δφο τελευταίων προτάςεων ςυνιςτάται
ιδιαίτερα. Εδϊ κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι, ςφμφωνα με τον Ν. Τςζργα (2007),
Συντονιςτι Συμβοφλων Σταδιοδρομίασ ςτα ΣΔΕ, το ΣΔΕ «είναι ζνα ςχολείο
αυτογνωςίασ, ςτο οποίο οι εκπαιδευτικζσ και μακθςιακζσ εμπειρίεσ ςυνδζονται
άρρθκτα με τισ προςωπικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευομζνων και κατατείνουν ςτθν
προςωπικι ανάπτυξθ».
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2.4.1. Αναπτφςςοντασ τθ δεξιότθτα τθσ επικοινωνίασ ςτθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι
θλικία

Επικοινωνία για το παιδί αυτισ τθσ θλικίασ είναι το παιχνίδι, θ απορία για ζνα
φαινόμενο, το παραμφκι, οι προςωπικζσ του ςχζςεισ με τουσ φίλουσ τουσ τα
κινοφμενα ςχζδια ςτθν τθλεόραςθ κλπ. Επομζνωσ, για να εκτεκοφν τα παιδιά αυτισ
τθσ θλικίασ ςε αυκεντικζσ καταςτάςεισ επικοινωνίασ, μζςω των οποίων θ ξζνθ
γλϊςςα γίνεται ζνα αλθκινό επικοινωνιακό γεγονόσ, δεν μποροφμε παρά να
δθμιουργιςουμε καταςτάςεισ παιχνιδιοφ. Μία τζτοια κατάςταςθ παιχνιδιοφ είναι θ
μίμθςθ ανκρϊπων που αςκοφν διάφορα επαγγζλματα. Ρρϊτα ο κακθγθτισ
παρουςιάηει κάποια επαγγζλματα “musician, dancer, singer, painter, cook, waiter
κλπ”. Κάποιοι μακθτζσ ςθκϊνονται και μιμοφνται το επάγγελμα που ζχουν επιλζξει
και οι υπόλοιποι μακθτζσ προςπακοφν να μαντζψουν ποιό επάγγελμα μιμείται ο
ςυμμακθτισ τουσ, κάνοντασ ερωτιςεισ όπωσ: “Are you a painter?” (Είςαι ηωγράφοσ;),
και ο μακθτισ απαντά, ανάλογα με το αν μάντεψαν ςωςτά θ όχι οι ςυμμακθτζσ του,
“Yes, I am” ι “No, I’m not”.
2.4.2. Ανδρικά κα γυναικεία ςτερεότυπα ςτον επαγγελματικό χϊρο.

Μακθτζσ Γϋ γυμναςίου προτείνεται να παρακολουκιςουν απόςπαςμα από τθν
ταινία “Bend it like Beckam” τθσ Narinder Dhami και κατόπιν να ςυηθτιςουν το κζμα
των ςτερεοτφπων. Ρρόκειται για τθν ιςτορία ενόσ κοριτςιοφ από μια οικογζνεια
ινδικισ καταγωγισ που ηει ςτο Λονδίνο και κζλει να γίνει επαγγελματίασ παίκτρια
ποδοςφαίρου. Θ παρακολοφκθςθ μιασ ταινίασ όπωσ αυτι, δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ
μακθτζσ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι δεξιότθτεσ που κεωροφνται «ανδρικζσ» ι
«γυναικείεσ» ςτθν πραγματικότθτα δεν ζχουν φφλο. Τθν ταινία μπορεί να
ακολουκιςει ςυμπλιρωςθ κατάλλθλου φφλλου δραςτθριοτιτων, όπου ηθτείται να
καταγραφοφν κοινά ςθμεία ςτισ αντιδράςεισ των Λνδϊν γονζων τθσ ταινίασ και αυτϊν
των μακθτϊν. Με αυτό τον τρόπο οι τελευταίοι καταλαβαίνουν ότι διαφορετικοί λαοί
ζχουν παρόμοιεσ μορφζσ αντίδραςθσ ςε οριςμζνα κζματα όπωσ οι διακρίςεισ μεταξφ
των δφο φφλων. Στθ ςυνζχεια ηθτείται από τουσ μακθτζσ να αναφζρουν κάποια
επαγγζλματα που εξαςκοφνται τόςο από άντρεσ όςο και από γυναίκεσ: “bus-driver,
taxi-driver, cook, hair dresser, engineer et.c.”. Αυτό βοθκάει τουσ μακθτζσ να
κατανοιςουν ότι οι άνδρεσ και οι γυναίκεσ ζχουν πολλά κοινά χαρακτθριςτικά,
πράγμα που, ςε κάποιο βακμό, αναιρεί τθν φπαρξθ και τθ λειτουργία των
ςτερεοτφπων. Τζλοσ, κα είχε ενδιαφζρον οι μακθτζσ να εντοπίςουν ςτοιχεία τθσ
προςωπικότθτασ του κοριτςιοφ, ϊςτε να αξιολογιςουν τθ ςθμαςία του να γνωρίηει
κάποιοσ τον εαυτό του και τισ δεξιότθτζσ του, ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν
επαγγελματικι εξζλιξθ του ατόμου. Οι μακθτζσ αναμζνεται να ςυμπεράνουν ότι οι
γονείσ του κοριτςιοφ πρζπει να του δϊςουν τθν ευκαιρία να γίνει αυτό που
ονειρεφεται εφόςον εκείνθ είναι ςίγουρθ ότι κατζχει τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται
γι’ αυτό το επάγγελμα.
2.4.3. Παρουςίαςθ ενόσ επαγγζλματοσ

Στθν Αϋ τάξθ ΓΕ.Λ. ι ςτθ Βϋ ΕΡΑ.Λ. οι μακθτζσ μποροφν να αναλάβουν να
εμφανιςτοφν ωσ υποκετικοί επαγγελματίεσ και να παρουςιάςουν το χϊρο, τισ
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ςυνκικεσ εργαςίασ τουσ και να ςυςτιςουν ςυνεργάτεσ, όπωσ για παράδειγμα ζνασ
γιατρόσ να παρουςιάςει το ιατρείο του, ζνασ ηωγράφοσ το εργαςτιριό του ι ζνασ
αρχιτζκτονασ το γραφείο του. Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ. Αφοφ γίνει
παρουςίαςθ του απαραίτθτου λεξιλογίου, τα μζλθ τθσ κάκε ομάδασ επιλζγουν ζνα
ρόλο. Για παράδειγμα, ςε ζνα νοςοκομείο: doctor, nurse κλπ, και κατόπιν
παρουςιάηουν τουσ εαυτοφσ τουσ και τουσ ςυνεργάτεσ τουσ ςτισ άλλεσ ομάδεσ, ωσ
εξισ: “I ’m a doctor. I work in a hospital. I like helping people…” Με αυτζσ τισ
παρουςιάςεισ οι μακθτζσ ζρχονται ςε πιο ςτενι επαφι με τα διάφορα επαγγζλματα
και αναγνωρίηουν πϊσ κα ζνοιωκαν αν εξαςκοφςαν κάποιο από αυτά τα
επαγγζλματα. Επίςθσ ανακαλφπτουν τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα κάκε
επαγγζλματοσ. Μπορεί, για παράδειγμα, κάποια επαγγζλματα να χρειάηονται
κατάρτιςθ πολλϊν ετϊν αλλά θ υλικι ι/και θ θκικι επιβράβευςθ θ οποία ακολουκεί
ίςωσ αντιςτακμίηει τθν όλθ προςπάκεια. Επιπλζον οι μακθτζσ ζρχονται ςε επαφι με
τουσ χϊρουσ εργαςίασ του κάκε επαγγζλματοσ και παίρνουν πλθροφορίεσ για τθ
ςυνεργαςία των ατόμων που εργάηονται ςτον ίδιο χϊρο. Θ πρόςλθψθ των
πλθροφοριϊν μπορεί να ενιςχυκεί περαιτζρω με οριςμζνεσ επιςκζψεισ ςε
εργαςιακοφσ χϊρουσ μετά τθν παρουςίαςθ ςυγκεκριμζνων επαγγελμάτων, ϊςτε οι
μακθτζσ να ζχουν τθν πλθροφόρθςθ «από πρϊτο χζρι», και επίςθσ να μποροφν να
λάβουν απαντιςεισ ςε όποιεσ απορίεσ ζχουν δθμιουργθκεί.
2.4.4. φνταξθ Ευρωπαϊκοφ Βιογραφικοφ θμειϊματοσ.

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σθμείωμα προωκεί τθν αναγνϊριςθ των
δεξιοτιτων που αποκτά κανείσ όχι μόνον μζςω των πιςτοποιθμζνων τυπικϊν
ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, αλλά και μζςω των εμπειριϊν του από τθ
ςυμμετοχι του ςτουσ κοινωνικοφσ και εργαςιακοφσ χϊρουσ. Μετά τθν παρουςίαςθ
τθσ φόρμασ του Ευρωπαϊκοφ Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ (που είναι διακζςιμθ μαηί με
οδθγίεσ
ςυμπλιρωςθσ
ςτο
https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions), ο κακθγθτισ/εκπαιδευτισ ερμθνεφει τον κάκε όρο που αναφζρεται ςε
αυτό, και βοθκάει τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν ότι πρόκειται για ζνα εργαλείο
απαραίτθτο για κάκε πολίτθ που επικυμεί να ςπουδάςει ι να εργαςτεί ςε ζνα κράτοσ
– μζλοσ, και αποςκοπεί ςτο να βοθκιςει τον κάκε υποψιφιο που κα το
χρθςιμοποιιςει να περιγράψει καλφτερα τα ακαδθμαϊκά και επαγγελματικά του
προςόντα, κακϊσ επίςθσ να βοθκιςει τα ιδρφματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και
τουσ εργοδότεσ να αξιολογιςουν καλφτερα τισ αποκτθκείςεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ
του υποψθφίου. Μετά τθν ερμθνεία των όρων ο κακθγθτισ ι εκπαιδευτισ βοθκάει
τουσ μακθτζσ ι εκπαιδευόμενουσ ςτθ ςυμπλιρωςθ του βιογραφικοφ, τονίηοντασ ότι
ςτόχοσ τουσ πρζπει να είναι να δϊςουν ςωςτι εικόνα των προςόντων και τθσ μζχρι
τότε ςταδιοδρομίασ τουσ. Αυτό είναι για τον εργοδότθ μια πρϊτθ ζνδειξθ για ςτοιχεία
του χαρακτιρα του κάκε ατόμου. Με αυτόν τον τρόπο ο μακθτισ μπαίνει ςτθ
διαδικαςία τθσ διερεφνθςθσ τθσ προςωπικότθτάσ του. Επιπλζον, αντιλαμβάνεται ότι θ
κατάλλθλθ κατάρτιςθ οδθγεί ςτθ λιψθ ςωςτισ επαγγελματικισ απόφαςθσ. Επίςθσ, θ
ςυμμετοχι του ςε οποιαδιποτε δραςτθριότθτα τον οδθγεί ςε απόκτθςθ κοινωνικϊν
δεξιοτιτων, γεγονόσ που κεωρείται ςθμαντικό ςτο βιογραφικό ςθμείωμα. Ακόμα,
ςυνειδθτοποιεί ότι θ ςυμμετοχι του ςε οποιαδιποτε οργάνωςθ εκδθλϊςεων μζςα
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και ζξω από το ςχολείο, τον βοθκάει να καλλιεργιςει τισ οργανωτικζσ του ικανότθτεσ.
Στθν περίπτωςθ που οι εκπαιδευόμενοι είναι ενιλικεσ, θ ςωςτι ςυμπλιρωςθ του
βιογραφικοφ κα τουσ βοθκιςει ςτθν οποιαδιποτε μετάβαςι τουσ, είτε ςτθν πρϊτθ
είςοδό τουσ ςτον εργαςιακό χϊρο είτε ςε περίπτωςθ μεταβολισ τθσ εργαςίασ τουσ,
και οπωςδιποτε ςε περίπτωςθ που κα επικυμοφςαν να εργαςτοφν ςτο εξωτερικό.
2.4.5. Επαγγελματικι ςυνζντευξθ.

Αυτι θ δραςτθριότθτα μπορεί να εφαρμοςτεί ςε μακθτζσ ΓΕΛ και ΕΡΑΛ αλλά
και ςε ενιλικεσ που αναηθτοφν εργαςία ι ετοιμάηονται για μια μετάβαςθ ςε άλλο
εργαςιακό χϊρο. Ζχει ςκοπό, εκτόσ φυςικά από τθν εκμάκθςθ λεξιλογίου
απαραίτθτου για τθ διαδικαςία τθσ επαγγελματικισ ςυνζντευξθσ, να
ςυνειδθτοποιιςουν οι μακθτζσ ι εκπαιδευόμενοι πόςο ςθμαντικι είναι θ ςυνζντευξθ
αυτι για τθν πρόςλθψι τουσ ςε μια κζςθ εργαςίασ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςε
κάποια χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι άλλθ. Ακόμα, κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ να
εξοικειωκοφν με τζτοιου είδουσ ερωτιςεισ και να μάκουν να ερμθνεφουν αυτά που
επιδιϊκει να μάκει το άτομο που κάνει τισ ερωτιςεισ αυτζσ. Επίςθσ, κα τουσ οδθγιςει
ςτθν προςζγγιςθ τθσ ςκζψθσ που κα τουσ βοθκιςει να απαντιςουν με τζτοιο τρόπο
ϊςτε να κάνουν μια ςωςτι παρουςίαςθ του εαυτοφ τουσ.
Στθ ςυνζχεια ο κακθγθτισ ι εκπαιδευτισ παρουςιάηει ζνα ςφνολο πικανϊν
ερωτιςεων ςε μια ςυνζντευξθ επιλογισ προςωπικοφ, όπωσ οι παρακάτω:
1. Tell me about yourself.
2. Why did you choose this job?
3. Why do you want to work for this organization?
4. What experience do you have in this field?
5. What have you done to improve your knowledge since last year?
6. What motivates you to do your best on the job?
7. Tell me about your ability to work under pressure.
8. Are you a team player?
9. What is your greatest weakness?
10. What is your greatest strength?
Σε αυτό το ςθμείο ο κακθγθτισ αναλφει τθν κάκε ερϊτθςθ τονίηοντασ τθ
ςθμαςία τθσ και τι επιδιϊκει να μάκει ο εργοδότθσ κάνοντάσ τθν. Για παράδειγμα,
ςτθν πρϊτθ ερϊτθςθ (που ςθμαίνει «πεσ μασ για τον εαυτό ςου») ο εργοδότθσ κζλει
να δει αν ο υποψιφιοσ μπορεί να παρουςιάςει τον εαυτό του με αυτοπεποίκθςθ,
ειλικρίνεια και χωρίσ υπερβολζσ. Εδϊ τονίηεται θ ςθμαςία τθσ αυτογνωςίασ. Στθν
πζμπτθ ερϊτθςθ (που ςθμαίνει «τι ζχεισ κάνει για να βελτιϊςεισ τισ γνϊςεισ ςου τθ
χρονιά που μασ πζραςε;») ο εργοδότθσ ενδιαφζρεται να μάκει αν το άτομο
καλλιεργεί και βελτιϊνει τισ δεξιότθτζσ του. Στθν ερϊτθςθ «ςου αρζςει να δουλεφεισ
ομαδικά;» τονίηεται θ ςθμαςία τθσ ομαδικισ επικοινωνίασ και εργαςίασ. Επίςθσ, ο
κακθγθτισ αναφζρεται ςτθ ςθμαςία τθσ μθ λεκτικισ επικοινωνίασ, τονίηοντασ τα εξισ
ςθμεία: τθ γλϊςςα του ςϊματοσ, χειρονομίεσ, το να είναι κάποιοσ ςοβαρόσ και όχι να
δείχνει ςοβαρόσ. Θ δραςτθριότθτα επεκτείνεται με παίξιμο ρόλων. Ο διδάςκων
ανακζτει ςε κάποιουσ μακθτζσ ι εκπαιδευόμενουσ το ρόλο του εργοδότθ και ςε
άλλουσ το ρόλο του υποψθφίου. Με αυτόν τον τρόπο οι τελευταίοι ςυνειδθτοποιοφν
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ότι για μια ςωςτι παρουςίαςθ του εαυτοφ τουσ πρζπει όχι μόνο να γνωρίηουν τον
εαυτό τουσ και να ζχουν τθν απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ, αλλά να είναι αποφαςιςτικοί
και να καλλιεργοφν ςυνεχϊσ τισ δεξιότθτζσ τουσ.

3. Συμπεράςματα
Θ διάχυςθ των λειτουργιϊν του κεςμοφ ΣΥ-Ρ μπορεί να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ
βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ και ςε όλα τα μακιματα και, όπωσ προαναφζρκθκε,
ςτόχοσ τθσ είναι να βοθκιςει τουσ μακθτζσ μζςα από τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ να
γνωρίςουν τον εαυτό τουσ και τα ενδιαφζροντά τουσ, να καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ
όπωσ επικοινωνία, πρωτοβουλία, και λιψθ αποφάςεων, να ζρκουν ςε επαφι με
διάφορα επαγγζλματα και να ςυνειδθτοποιιςουν τθ διαφορετικότθτά τουσ. Τα
αποτελζςματα τθσ διάχυςθσ ςτθν εκπαίδευςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του
μακιματοσ τθσ Αγγλικισ, ςτο οποίο είχαμε τθν ευκαιρία να τθν εφαρμόςουμε,
διαφαίνονται ςτα εξισ ςθμεία:
 Οι μακθτζσ εμφανίηονται περιςςότερο πρόκυμοι να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία, γεγονόσ που προωκεί και διευκολφνει τθν επίτευξθ και
των γλωςςικϊν ςτόχων ςτθν Αγγλικι.
 Ο εκπαιδευτικόσ μζςα από τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ ευαιςκθτοποιεί τουσ
μακθτζσ και τουσ δραςτθριοποιεί ςτο να ςυνεργάηονται, να προβλθματίηονται,
να καλλιεργοφν τισ δεξιότθτζσ τουσ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ
τουσ.
 Μζςα από τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, οι μακθτζσ
εξελίςςονται ωσ προςωπικότθτεσ και προετοιμάηονται να ειςζλκουν ςτθν αγορά
εργαςίασ και ςτθν κοινωνία γενικότερα.
 Ενιςχφεται θ κζςθ του μακιματοσ τθσ Αγγλικισ ςτο γενικότερο παιδαγωγικό
ρόλο του ςχολείου, το οποίο αποκτά καλφτερθ ςφνδεςθ με τον εργαςιακό χϊρο
και τθν κοινωνία.
 Αξιοποιοφνται όλα τα μζςα που διακζτει το ςχολείο από τα οποία οι μακθτζσ
αντλοφν πλθροφορίεσ που χρθςιμοποιοφν ςε διάφορεσ δράςεισ και εκδθλϊςεισ.
 Αξιοποιοφνται και ςτο μάκθμα τθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ οι δυνατότθτεσ διαφόρων
δραςτθριοτιτων (επιςκζψεισ ςε χϊρουσ εργαςίασ, ομιλίεσ, εκδθλϊςεισ) οι
οποίεσ ςυμβάλλουν ςτο να καλλιεργείται ζνα κλίμα ςυνεργαςίασ και να
προωκείται θ κετικι ςτάςθ των μακθτϊν απζναντι ςτθν κοινωνία και τθ ηωι, και
με τισ οποίεσ δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να αποκτιςουν εμπειρίεσ και να
αναλάβουν ευκφνεσ.
Καταλιγοντασ, ςυμπεραίνουμε ότι θ διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ μπορεί να
ςυμβάλλει ςτθ γενικότερθ αποςτολι του ςχολείου, κακϊσ αυτό αποτελεί προνομιακό
χϊρο όπου είναι δυνατό να ανιχνευτοφν και να καλλιεργθκοφν οι ικανότθτεσ, οι
δεξιότθτεσ και οι ιδιαίτερεσ κλίςεισ του αναπτυςςόμενου ατόμου ζτςι ϊςτε αυτό,
μζςα από τθν αυτοαντίλθψι του, να προετοιμαςκεί με τον καλφτερο δυνατό τρόπο
για τθν ευρφτερθ εκπαιδευτικι, επαγγελματικι και κοινωνικι του ζνταξθ. Στθ
ςθμερινι εποχι, που δίνεται μεγάλθ ςθμαςία ςτθν ανάπτυξθ των νζων ανκρϊπων
τόςο ςε προςωπικό όςο και ςε επαγγελματικό επίπεδο, ςτόχοσ του κεςμοφ τθσ ΣΥ-Ρ
είναι να βοθκιςει τουσ μακθτζσ ςτθν προςωπικι, εκπαιδευτικι και κοινωνικι τουσ
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πορεία, και θ διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ -όπωσ και άλλων μακθμάτων- μπορεί μζςω τθσ
διάχυςθσ των λειτουργιϊν του ςε αυτι, να ςυμβάλλει ςθμαντικά. Με αυτόν τον τρόπο
ο μακθτισ κα προετοιμαςτεί για τθ μετάβαςι του από τον κόςμο του παιδιοφ και
ζφθβου ςτον κόςμο του ενιλικα, αναπτφςςοντασ τον εαυτό του, βελτιϊνοντασ τισ
δεξιότθτζσ του και παίρνοντασ τισ ςωςτζσ αποφάςεισ, ςτοιχεία που κα τον οδθγιςουν
ςτθν πραγματοποίθςθ ενόσ προςεκτικοφ και ζγκαιρου προςωπικοφ ςχεδιαςμοφ ηωισ.
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Περίλθψθ
Θ εργαςία αυτι περιγράφει ζνα εργαςτιριο επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν που
ςτθρίηεται ςτθν κεωρία τθσ Μεταςχθματίηουςασ Μάκθςθσ. Το εκπαιδευτικό υλικό
που χρθςιμοποιικθκε και πάνω ςτο οποίο αναπτφχκθκε γόνιμοσ διάλογοσ και Κριτικόσ
Στοχαςμόσ, είναι ζνα διδακτικό ςενάριο διδαςκαλίασ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ, που,
όμωσ, μπορεί, με ευελιξία να προςαρμοςτεί και ςε άλλα διδακτικά αντικείμενα
(μακιματα). Στόχοσ είναι να ςυηθτθκεί θ ανάγκθ καλλιζργειασ ικανοτιτων που κα
βοθκιςουν τουσ μακθτζσ/τριεσ να ζχουν τθν επιλογι να ηιςουν ωσ ενιλικεσ ςτον
τόπο τουσ και να διαχειρίηονται τθν προςωπικι και επαγγελματικι τουσ ηωι με
αξιοπρζπεια ωσ πολίτεσ του κόςμου, ςυνδζοντασ τθν μάκθςθ που επιτελείται μζςα
ςτο ςχολείο με τθν ςφγχρονθ κοινωνικοοικονομικι πραγματικότθτα.
Λζξεισ-κλειδιά: μάκθςθ, ικανότθτεσ, κοινωνία

1.Ειςαγωγι
Σφμφωνα με το Mezirow (2007) ζνα πλαίςιο αναφοράσ περιζχει γνωςτικά,
βουλθτικά και ςυναιςκθματικά ςτοιχεία και ζχει δφο διαςτάςεισ: νοθτικζσ ςυνικειεσ
και απόψεισ. Χρειάηεται μια ηωι για να δθμιουργθκεί και ωσ εκ τοφτου δεν είναι
κακόλου εφκολο να μεταςχθματιςτεί παρά τα προβλιματα που τυχόν προκαλεί ςτθν
κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων. Ο φόβοσ για το άγνωςτο είναι το ιςχυρότερο
εμπόδιο ςτθν αλλαγι (Freire, 2005· Robinson, 2013). Δικαιολογθμζνοσ ι όχι ο φόβοσ
μπορεί να παραλφςει τον άνκρωπο και να τον κάνει να εγκαταλείψει κάκε
προςπάκεια.
Οι εκπαιδευτικοί κουβαλοφν ςτθν τάξθ τουσ, ο κακζνασ το δικό του πλαίςιο
αναφοράσ ςε ςχζςθ με το τι ςθμαίνει διδαςκαλία και μάκθςθ, το οποίο ζχει
διαμορφωκεί κυρίωσ από το δικό τουσ βίωμα ωσ μακθτζσ και αποτελεί μζροσ του
μορφωτικοφ και πολιτιςμικοφ τουσ κεφαλαίου. Ζνα κοινό ςτοιχείο των διαφορετικϊν
πλαιςίων αναφοράσ είναι ο φόβοσ ότι αν δεν διδάξουν το ςχολικό βιβλίο δεν κα
βγάλουν τθν φλθ και ςυνεπϊσ δεν κα ζχουν κάνει ςωςτά τθν δουλειά τουσ. Αυτό ζχει
ωσ ςυνζπεια θ μάκθςθ που επιτελείται μζςα ςτο ςχολείο να μθν υπθρετεί τα
ενδιαφζροντα, τισ κλίςεισ και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν, ενϊ ςε ζνα πολφ μεγάλο
βακμό είναι αποκομμζνθ από το κοινωνικό γίγνεςκαι.
Στο εργαςτιριο επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν που περιγράφεται ςε αυτι τθν
εργαςία δθμιουργικθκε ζνα περιβάλλον Μεταςχθματίηουςασ Μάκθςθσ, (Mezirow,
2007· Freire, 2005), προκειμζνου να ξεκινιςει μία ςυηιτθςθ και να αναπτυχκεί
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Κριτικόσ Αναςτοχαςμόσ πάνω ςε δυνθτικζσ δυςλειτουργικζσ ςτερεοτυπικζσ
αντιλιψεισ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τθσ διδαςκαλίασ των διαφορετικϊν γνωςτικϊν
αντικειμζνων που διδάςκονται ςτο ςχολείο, ζτςι ϊςτε αυτά να μθν διδάςκονται ςε
‘κενό’ κοινωνικοοικονομικισ πραγματικότθτασ και να καλφπτουν υπαρκτζσ,
ρεαλιςτικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ των μακθτϊν. Το ερϊτθμα που τζκθκε προσ
ςυηιτθςθ ιταν το εξισ: «Μπορεί και πωσ θ διδαςκαλία ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου,
όπωσ θ Αγγλικι Γλϊςςα, να δϊςει τθν δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να καλλιεργιςουν
τισ ικανότθτεσ που χρειάηονται ςυνδζοντασ τθν μάκθςθ που επιτελείται μζςα ςτο
πλαίςιο τθσ ςχολικισ τάξθσ με τισ πραγματικζσ προςωπικζσ και επαγγελματικζσ
ανάγκεσ τουσ ςτθν κοινωνία του 21ου αιϊνα που ηουν και κα ηιςουν ωσ ενιλικεσ;»

2.Ρεριγραφι εργαςτθρίου
2.1 Μεκοδολογία, εκπαιδευτικό υλικό
Στο εργαςτιριο ςυμμετείχαν 13 εκπαιδευτικοί, διαφορετικϊν ειδικοτιτων, οι
οποίοι δοφλεψαν ςε τρεισ ομάδεσ τεςςάρων και πζντε ατόμων τθσ επιλογισ τουσ ςε
μία προςομοίωςθ τάξθσ προςαρμοςμζνθσ ςτισ κεωρίεσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων
(Noye & Piveteau, 1999· Courau, 2000) και ιδιαίτερα τθσ Μεταςχθματίηουςασ
Μάκθςθσ (Mezirow, 1990 & 2007· Freire,2005).
Το διδακτικό ςενάριο το οποίο αποτζλεςε το εκπαιδευτικό υλικό που
δθμιοφργθςε το πλαίςιο του Κριτικοφ Στοχαςμοφ ζβαηε το εξισ βαςικό ερϊτθμα:
‘Μποροφν οι μακθτζσ, μζςα από τθν εκμάκθςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ να αναπτφξουν
Κριτικι Σκζψθ για τισ δυνατότθτεσ που τουσ παρζχουν οι πρωτογενείσ
πλουτοπαραγωγικζσ πθγζσ του τόπου τουσ να επιβιϊςουν ςε αυτόν με αξιοπρζπεια
ωσ ενιλικεσ επαγγελματίεσ μζςα ςτθν παγκοςμιοποιθμζνθ ‘κοινωνία του ρίςκου;’
(Jansen and Veen, 1996)
Το κζμα του ςεναρίου ιταν ‘Olive trees: a local sustainable recourse for global
entrepreneurship’ (Θ ελιά: μια τοπικι αειφόροσ πθγι για ανάπτυξθ
επιχειρθματικότθτασ ςε παγκόςμιο επίπεδο). Βαςικόσ ςκοπόσ ιταν μζςα από τθν
άςκθςθ ςτισ δεξιότθτεσ εκμάκθςθσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ (speaking, writing, reading,
listening), να αναπτυχκεί Κριτικι Σκζψθ ςε ςχζςθ με τον επαγγελματικό
προςανατολιςμό των μακθτϊν ςτθ ςυλλογιςτικι ‘δρω τοπικά, ςκζφτομαι παγκόςμια’.
Το διδακτικό ςενάριο δθμιουργικθκε με βαςικοφσ οδθγοφσ τα Αναλυτικά
Ρρογράμματα Σπουδϊν-ΑΡΣ & ΔΕΡΡΣ (2003), ΕΡΣ- ΞΓ (2011) και το Ρλαίςιο
αναφοράσ βαςικϊν ικανοτιτων διά βίου μάκθςθσ για τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, (Key competences for lifelong learning Recommendation 2006/962/EC of the
European Parliament and of the Council of 18 December 2006.Official Journal L 394 of
30.12.2006 ). Ζλαβε επίςθσ υπόψθ τθ διεκνι βιβλιογραφία για τθν ανάγκθ τθσ
ςφνδεςθσ τθσ ςχολικισ μάκθςθσ με τισ ςφγχρονεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν
(Coles & Macdonald, 1999 · Jerald, 2009 · Economides , 2011 · Λιάκοσ, 2013 κ. ά.).
Λόγω τθσ περιοριςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ του αλλά και τθσ ετερόκλθτθσ
ςφνκεςθσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ δεν υλοποίθςαν όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Οι
δραςτθριότθτεσ που προτάκθκαν από τθν εμψυχϊτρια και επιλζχκθκαν από τουσ
ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ μετά από ςυηιτθςθ ιταν:
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• οι βιωματικζσ – πολυαιςκθτθριακζσ, (διδακτικό ςενάριο: δραςτθριότθτεσ 1,2,3) που
δίνουν ζμφαςθ ςτθν ενεργοποίθςθ του ςυναιςκιματοσ ωσ βαςικό κίνθτρο μάκθςθσ,
το οποίο ενεργοποιεί ταυτόχρονα τθν περιζργεια και τθν φανταςία, ενϊ
απελευκερϊνει και αξιοποιεί το μορφωτικό και πολιτιςμικό κεφάλαιο που οι μακθτζσ
κουβαλοφν ςτθν τάξθ.
• θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ τθσ ‘πρωτοβουλίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ’
(διδακτικό ςενάριο: δραςτθριότθτα 6). (Key competences for lifelong learning
Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council of
18 December 2006. Official Journal L 394 of 30.12.2006).
2.1.1 Διδακτικό ςενάριο (Ραράρτθμα – Σθμ. 1)
Τίτλοσ: ‘Olive trees: a local sustainable recourse for global entrepreneurship’
(Θ ελιά: μια τοπικι αειφόροσ πθγι για ανάπτυξθ επιχειρθματικότθτασ ςε παγκόςμιο
επίπεδο).
Επίπεδο Γλωςςομάκειασ: Β2-Γ1-Γ2
Τάξθ:( θλικία μακθτϊν) 14+
Οργάνωςθ τάξθσ: οι μακθτζσ δουλεφουν ςε ομάδεσ τθσ επιλογισ τουσ των 4-5
ατόμων κακόλθ τθ διάρκεια του μακιματοσ και επιλζγουν ζνα τοίχο τθσ τάξθσ που
τον ονομάηουν ‘ olive tree corner’ και εκεί αναρτοφν όλεσ τισ εργαςίεσ τουσ.
Σκοπόσ: Οι μακθτζσ/τριεσ τθσ τάξθσ (Ραράρτθμα- Σθμ.2) μζςα από βιωματικζσ
δραςτθριότθτεσ εκμάκθςθσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ (Ραράρτθμα- Σθμ.3) που κα
κάνουν ςτθν τάξθ τουσ ςυνεργαηόμενοι/εσ ςε ομάδεσ να ξεκινιςουν να ςκζφτονται
και να προβλθματίηονται πωσ να μάκουν να ςτινουν μια εικονικι επιχείρθςθ ςτθ
ςυλλογιςτικι ‘ςκζφτομαι τοπικά, δρω παγκόςμια’.
Στόχοι
Γνϊςεισ: Ανάπτυξθ γλωςςικϊν δεξιοτιτων (speaking, listening, writing, reading).
Επιπλζον γνϊςεισ από άλλα πεδία (γεωγραφία, τεχνολογία τροφίμων κλπ) όπωσ αυτζσ
προκφπτουν από το διακεματικό εκπαιδευτικό υλικό (ταινίεσ κλπ)
Δεξιότθτεσ: καλλιζργεια ςυνεργατικότθτασ και λιψθσ πρωτοβουλιϊν και ςυλλογικϊν
αποφάςεων
τάςεισ: μεταςχθματιςμόσ τυχόν δυςλειτουργικϊν απόψεων και ςτερεοτφπων των
μακθτϊν για να μποροφν ςτθν ενιλικθ επαγγελματικι τουσ ηωι να ζχουν τθν επιλογι
να αξιοποιιςουν τισ πλουτοπαραγωγικζσ πθγζσ του τόπου τουσ για να ηιςουν ςε
αυτόν ωσ πολίτεσ μιασ παγκόςμιασ κοινότθτασ.
Ρροαπαιτοφμενθ Γνϊςθ: Να γνωρίηουν Αγγλικά ςε επίπεδο Β1
Χρόνοσ: 6-8 ϊρεσ
Υλικοτεχνικι υποδομι: PC, projector, πίνακασ, λάδι ελιάσ, κλαδί ελιάσ
Εκπαιδευτικό υλικό: λάδι, κλαδί ελιάσ, χαρτόνια, post it, ταινίεσ μικροφ μικουσ
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Δραςτθριότθτεσ:
1. Οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να κλείςουν τα μάτια τουσ και θ εκπαιδευτικόσ τουσ
βάηει ςτο χζρι μια ςταγόνα με λάδι. Τουσ καλεί να τρίψουν τα χζρια τουσ να
νιϊςουν και να μυριςτοφν το λάδι και να πουν πωσ αιςκάνονται και να μαντζψουν
τι είναι αυτό το προϊόν.
2. Δίνεται ςτισ ομάδεσ ζνα κλαδί ελιάσ. Θ κάκε ομάδα κα πρζπει να του ‘πάρει
ςυνζντευξθ’ και ςτθριηόμενθ ςτισ ‘απαντιςεισ του’ να γράψει ζνα κείμενο που να
αφθγείται τθν ιςτορία του.
3. Ρροβάλλεται το φιλμ: https://www.youtube.com/watch?v=RTUVgI3efeE. Οι
μακθτζσ καλοφνται να εκφράςουν το ςυναίςκθμα που τουσ δθμιουργικθκε
βλζποντασ το φιλμ. Γράφουν αυτό το ςυναίςκθμα ςε ζνα χαρτάκι και το κολλοφν
ςε ζνα χαρτόνι που ςτο κζντρο του υπάρχει το κλαδί ελιάσ.
4. Δίνεται
ςτουσ
μακθτζσ
το
κείμενο:
http://www.explorecrete.com/nature/olive_tree_history.html. Θ κάκε ομάδα κα
πρζπει να μελετιςει το κείμενο, να ςυηθτιςει και να αποφαςίςει ποιεσ από τισ
πλθροφορίεσ που δίνει το κείμενο είναι οι πιο ενδιαφζρουςεσ γι’ αυτιν. Στθ
ςυνζχεια κα πρζπει να ςυνκζςει αυτζσ τισ πλθροφορίεσ ςε ζνα δικό τθσ κείμενο
100 περίπου λζξεων (περίλθψθ ) και να το παρουςιάςει ςτισ υπόλοιπεσ ομάδεσ.
5. Οι ομάδεσ καλοφνται να επιλζξουν ζνα από τα παρακάτω κζματα:
α) Λςτορία τθσ παραγωγισ του λαδιοφ.
β) Τρόποι ςυγκομιδισ και παραγωγισ των διαφορετικϊν ποικιλιϊν του λαδιοφ.
γ) Διατροφικζσ ιδιότθτεσ του λαδιοφ.
δ) Κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ του λαδιοφ.
ε) Ροικιλίεσ ελιάσ και διατροφικζσ ιδιότθτεσ.
Καλοφνται να αξιοποιιςουν τα προτεινόμενα links τθσ προθγοφμενθσ ιςτοςελίδασ
ι να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ ςε άλλεσ αξιόπιςτεσ και επιςτθμονικά ζγκυρεσ
ιςτοςελίδεσ που κα βρουν μετά από ζρευνα. Το κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να βρει και να φζρει το δικό του ‘υλικό’ ςτθν ομάδα
του και να το παρουςιάςει εςτιάηοντασ ςτισ πλθροφορίεσ που κρίνει ωσ πολφ
ςθμαντικζσ για να ςυμπεριλθφκοφν ςε ζνα ςυλλογικό κείμενο. Οι ομάδεσ κα
ςυηθτιςουν αυτζσ τισ πλθροφορίεσ και κα ςυναποφαςίςουν ςε ζνα τελικό κείμενο
που κα γράψουν και κα παρουςιάςουν ςτισ υπόλοιπεσ ομάδεσ.
6. Ρροβάλλονται δφο φιλμάκια παραγωγισ λαδιοφ, ζνα πολφ παραδοςιακό:
https://www.youtube.com/watch?v=JG2hKqQGsRo
και
ζνα
ςφγχρονο:
https://www.youtube.com/watch?v=5Uxj6bow0c0. Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να
ςυηθτιςουν ςτισ ομάδεσ τουσ ποιον από τουσ δφο τρόπουσ κα επιλζξουν και γιατί
για να ξεκινιςουν τθν δικι τουσ επιχείρθςθ παραγωγισ λαδιοφ. Επιπλζον, με
αναφορά ςτθν εμπειρία που ζχουν από τισ διαφθμίςεισ που προβάλλονται ςτα
ΜΜΕ και ςτο διαδίκτυο, καλοφνται να ςυηθτιςουν και να ςυναποφαςίςουν ςτον
τρόπο με τον οποίο κα επιλζξουν για να προβάλλουν και να πουλιςουν το προϊόν
τουσ ςε ζνα διεκνζσ κοινό. Οι ομάδεσ ανακοινϊνουν τισ ‘αποφάςεισ’ τουσ ςτθν
τάξθ.
7. Ρροβάλλονται τα ενθμερωτικά φιλμάκια για το Σωματείο Επιχειρθματικότθτασ
Νζων (ΣΕΝ) https://www.youtube.com/watch?v=liE-APn0hwY & http://senja.gr/.
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Ηθτείται από τισ ομάδεσ να ςυηθτιςουν και να αποφαςίςουν αν κα ικελαν να
ςτιςουν μια εικονικι επιχείρθςθ με τθν βοικεια του ΣΕΝ και αν ναι, να γράψουν
μία επιςτολι με τθν οποία να ηθτοφν ςυνεργαςία για να εκπαιδευτοφν ςτθ
δθμιουργία εικονικϊν επιχειριςεων.
2.2 Κεωρθτικό πλαίςιο εργαςτθρίου
2.2.1 Μεταςχθματίηουςα Μάκθςθ
Σφμφωνα με τον Mezirow ( 1990, 2007) θ Μεταςχθματίηουςα Μάκθςθ αποτελεί
μια διεργαςία κατά τθν οποία δθμιουργείται το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο τα άτομα
καλοφνται να αναςτοχαςτοφν, με γόνιμο διάλογο, πάνω ςε δυςλειτουργικά πλαίςια
αναφοράσ τουσ ( νοθτικζσ ςυνικειεσ, νοθματοδοτικζσ προοπτικζσ, νοθτικά ςφνολα)
με ςκοπό να τα μεταςχθματίςουν ςε νζα πιο λειτουργικά για να καλυτερεφςουν τθν
ηωι τουσ. Οι τρεισ πυλϊνεσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι: Ορκόσ Λόγοσ, Αναςτοχαςμόσ
και Κριτικι Σκζψθ ςτθ νοθματοδότθςθ των εννοιϊν και των νοθτικϊν ςυνόλων. Αν και
θ κεωρία τθσ Μεταςχθματίηουςασ Μάκθςθσ αναπτφχκθκε με αναφορά ςτθν
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, μπορεί να ςυμπεριλάβει και τθν εκπαίδευςθ ατόμων
μικρότερθσ θλικίασ, διότι κεωρεί ότι ο άνκρωποσ τείνει να τελειοποιείται μζςα από
μακθςιακζσ διεργαςίεσ με νόθμα που του δίνουν τθν δυνατότθτα να κατανοιςει
καλφτερα και να βελτιϊςει τθν ποιότθτα των πράξεων του (Mezirow, 1990, 2007 ·
Bruner, 1993).
Οι εκπαιδευτικοί δεν κα πρζπει να διδάςκουν ωσ ‘γραφειοκράτεσ του νου’ αλλά
ζχουν τθν πολιτικι, θκικι και επαγγελματικι ευκφνθ να ‘διαβάηουν τον κόςμο’ και με
τθν χριςθ των λζξεων να νοθματοδοτοφν τισ ζννοιεσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ ςχολικι
γνϊςθ και εμπειρία να μθν είναι αποκομμζνθ από τθν κοινωνικι κακθμερινότθτα του.
Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει ςυνεχϊσ να προετοιμάηουν τθν διδαςκαλία τουσ και να
τθν βελτιϊνουν κάνοντασ κριτικι ανάλυςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν τουσ (Freire,
2005). Για να αναπτφξουν αυτι τθν ικανότθτα, κα πρζπει να μάκουν να δρουν
ςφμφωνα με ςκοποφσ, αξίεσ και ςυναιςκιματα που ςτθρίηονται ςτισ αρχζσ τθσ
δθμοκρατίασ και ζχουν ενςτερνιςτεί ωσ δικά τουσ και όχι με όςα ζχουν αφομοιϊςει
χωρίσ Κριτικι Σκζψθ από το περιβάλλον τουσ (Mezirow, 1990, 2007 · Freire, 2005).
2.2.1.1 Αξιολόγθςθ
1. Σε μία ςυηιτθςθ αναςτοχαςμοφ οι μακθτζσ/τριεσ ςυηθτοφν ςτισ ομάδεσ τουσ τι
ζμακαν μζςα από αυτι τθν μακθςιακι διαδικαςία ςε επίπεδο γνϊςεων, δεξιοτιτων
και ςτάςεων. Θ ομάδα μοιράηεται τα ςυμπεράςματα τθσ με τισ άλλεσ ομάδεσ.
2. Οι ομάδεσ καλοφνται να αποδϊςουν τα ςυναιςκιματα που το κάκε μζλοσ τθσ ζνιωςε
μζςα ςε αυτι τθ μακθςιακι διαδικαςία και να τα αποδϊςουν με ζνα πολυτροπικό
κείμενο (εικόνα, χορογραφία, ποίθμα, τραγοφδι κ.α) που κα αναδεικνφει τόςο το
ατομικό όςο και το ςυλλογικό ςυναίςκθμα.

3. Συμπεράςματα
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Ο ςτόχοσ του εργαςτθρίου που περιγράφεται ςε αυτι τθν εργαςία ιταν θ
δθμιουργία πλαιςίου ανάπτυξθσ Κριτικισ Σκζψθσ και μεταςχθματιςμοφ
ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων των εκπαιδευτικϊν ςε ςχζςθ με το αν και πωσ μποροφν
να διδάςκουν το μάκθμα τουσ και ταυτόχρονα να βοθκοφν με φκίνουςα υποςτιριξθ
(Vygotsky, 1986) τουσ μακθτζσ τουσ για να γίνουν ικανοί ενιλικεσ να διαχειριςτοφν
τθν ηωι τουσ με αξιοπρζπεια ςτισ ςφγχρονεσ με αυτοφσ κοινωνίεσ που κα χρειαςτεί
να ηιςουν. Στο ερϊτθμα που τζκθκε για Κριτικό Αναςτοχαςμό: «μπορϊ να δϊςω
μζςα από το δικό μου μάκθμα τθν προοπτικι ςτουσ μακθτζσ μου να ηιςουν ςτον
τόπο τουσ, δρϊντασ επαγγελματικά ςε αυτόν, εκμεταλλευόμενοι τισ πρωτογενείσ
πλουτοπαραγωγικζσ πθγζσ του και να επιβιϊνουν με αξιοπρζπεια γιατί κα ςκζφτονται
και κα ενεργοφν ωσ εργαηόμενοι πολίτεσ του κόςμου;» όλοι απάντθςαν ότι κα ικελαν
να το προςπακιςουν μζςα από το διδακτικό τουσ αντικείμενο ο κακζνασ.
Ζνα εργαςτιριο επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν βάηει από τθν φφςθ του
περιοριςμό ςτον αρικμό των ςυμμετεχόντων. Οι κετικζσ απαντιςεισ, όμωσ, όλων,
δθμιουργοφν τθν πεποίκθςθ ότι με κατάλλθλθ ςυνεχι υποςτιριξθ οι εκπαιδευτικοί
μποροφν να απεγκλωβιςτοφν από τισ τυχόν δυςλειτουργικζσ ςτερεοτυπικζσ ‘νοθτικζσ
ςυνικειεσ’ (Mezirow 1990, 2007) τουσ για το πϊσ ορίηεται μια αποτελεςματικι
διδαςκαλία και να προχωριςουν ςε ςφνδεςθ τθσ διδακτικισ πράξθσ, μζςα ςτο
πλαίςιο του ςχολείου, με τισ πραγματικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ των μακθτϊν τουσ.
Ζτςι, μζςα από το δικό τουσ διδακτικό αντικείμενο, ο κακζνασ ξεχωριςτά και όλοι μαηί
ςυλλογικά κα ςυνδζςουν και το ςχολείο με τθν κοινωνία.
Ρόςο το χρειάηονται αυτό οι μακθτζσ μασ προκειμζνου όταν κα αποφοιτιςουν
από το ςχολείο να μποροφν να επιλζγουν με ανοικτό νου και ευελιξία τισ περαιτζρω
ςπουδζσ που κα κάνουν για να μποροφν να αποφφγουν, ωσ ενιλικεσ, το δίλλθμα
ανεργία ι ξενιτειά; Αυτό, ίςωσ, κα μποροφςε να είναι το ερϊτθμα για Κριτικό
Αναςτοχαςμό μιασ επόμενθσ «ςυνάντθςθσ» μελϊν ι όλθσ τθσ εκπαιδευτικισ
κοινότθτασ.

Ραράρτθμα
Σθμειϊςεισ:
1. Το διδακτικό αυτό ςενάριο υλοποιικθκε ςε μια ςειρά τεςςάρων 2ωρων μακθμάτων
ςε ζνα τμιμα τθσ Γ τάξθσ του 6ου Γ/ςιου Θρακλείου το ςχολικό ζτοσ 2015-2016.
2. Ανάλογα με το επίπεδο γλωςςομάκειασ το διδακτικό αυτό ςενάριο μπορεί να
υλοποιθκεί και ςε τάξεισ του Λυκείου. Σφμφωνα με τα ΕΡΣ- ΞΓ (2011) οι Ξζνεσ
Γλϊςςεσ δεν διδάςκονται ανάλογα με τθν τάξθ αλλά με το επίπεδο γλωςςομάκειασ
των μακθτϊν.
3. Το ςενάριο μπορεί με κατάλλθλεσ τροποποιιςεισ να προςαρμοςτεί ςτισ ανάγκεσ
διδαςκαλίασ και άλλων μακθμάτων κυρίωσ γλωςςικϊν.
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Μεταςχθματίηουςα μάκθςθ με επίκεντρο τον Άνκρωπο, ςτο
ςθμερινό ελλθνικό ςχολείο: Μετατρζποντασ το τμιμα από
ακροιςτικό ςφνολο ατόμων ςε κοινότθτα μάκθςθσ προςϊπων
Ραμουτςάκθ Α. Ιωάννα
χολικι φμβουλοσ Φιλολόγων Π.Δ.Ε. Κριτθσ
ioannar@hotmail.com

Περίλθψθ
Σκοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι θ ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν, με τισ οποίεσ οι
εκπαιδευτικοί μποροφν να μεταςχθματίςουν το τμιμα μακθτϊν από ακροιςτικό
ςφνολο ατόμων ςε κοινότθτα μάκθςθσ προςϊπων, κοινωνικά ευαίςκθτων και κριτικά
ςκεπτόμενων, κακϊσ τα μόνα κριτιρια κατάταξθσ των μακθτϊν ςε ζνα τμιμα, το
ονοματεπϊνυμο και θ θλικία, κρίνονται εντελϊσ ανεπαρκι, για να διαςφαλίςουν το
απαραίτθτο περιβάλλον ςυνοχισ, γνωςτικισ, και ςυναιςκθματικισ αςφάλειασ,
εγριγορςθσ και αλλθλεγγφθσ. Ο μεταςχθματιςμόσ αυτόσ υπόκειται ςε δυναμικζσ
αλλαγζσ, που ςυντελοφνται ςταδιακά, με υπομονι, επιμονι, αγάπθ και πίςτθ ςτο
όραμα για μια καλφτερθ και πιο ανκρϊπινθ κοινωνία, μικρογραφία τθσ οποίασ
αποτελεί το τμιμα και, κατ’ επζκταςθ, το ςχολείο.
Λζξεισ/φράςεισ -κλειδιά : μεταςχθματίηουςα μάκθςθ, κοινότθτα, πρόςωπα

1. Ειςαγωγι-Ρροβλθματικι
Είναι γνωςτό πωσ ςτο ςχολείο θ θλικία και το ονοματεπϊνυμο, ωσ κριτιρια
κατάταξθσ των μακθτϊν ςε ζνα τμιμα, δε ςυνιςτοφν εκ προοιμίου γνωρίςματα
κοινότθτασ, δεν εκφράηουν το αίςκθμα “του ανικειν”, αλλά οφτε και αποτελοφν
εχζγγυο για τθ δθμιουργία ςυνεκτικϊν δεςμϊν, ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ και
ςυνφπαρξθσ. Αποτελοφν ςτοιχεία ατομικισ ταυτότθτασ, που, πολλζσ φορζσ, εάν
προβάλλονται ζντονα, οδθγοφν ςε ατομοκεντριςμό και μοναχικζσ πορείεσ. Γι’ αυτό
και ςε μια μακθςιακι διαδικαςία είναι πολφ ςθμαντικό δάςκαλοι και μακθτζσ να
ςυνειδθτοποιιςουν πωσ, πρωτίςτωσ, κα πρζπει να μασ ενδιαφζρει θ ςχζςθ των
προςϊπων και θ παιδαγωγικι μασ παρουςία ζχει νόθμα, όταν μασ δζνει ωσ
ανκρϊπουσ και μασ κακιςτά όχι ανταγωνιςτζσ, αλλά ςυν-ερευνθτζσ, ςυνεργάτεσ,
ςυνοδοιπόρουσ, με υψθλό όραμα παιδείασ και πολιτιςμοφ.
Τα πολφ κετικά αποτελζςματα από τθν εφαρμογι πρακτικϊν, που μποροφν να
υποςτθρίξουν μια τζτοια προςπάκεια, ςτα ςχολεία αρμοδιότθτάσ μου, αποτζλεςαν
και τθν αφορμι για τθν παρουςίαςθ των προτάςεων που ακολουκοφν, ςτο πλαίςιο
του ςυγκεκριμζνου Συνεδρίου. Βαςικόσ, εξάλλου, ςτόχοσ τθσ εργαςίασ ιταν θ
ανάδειξθ και διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν, με τισ οποίεσ οι εκπαιδευτικοί μποροφν να
βελτιϊςουν τισ επιδόςεισ των μακθτϊν τουσ, όχι μόνο ςε επίπεδο γνϊςεων, αλλά και
ςε επίπεδο ςυμπεριφοράσ. Αφετθρία του προβλθματιςμοφ μασ ςτάκθκε θ ίδια θ
κοινωνικι και βιωματικι μασ εμπειρία, κακϊσ, εδϊ και τζςςερα χρόνια ςτα επίςθμα
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προγράμματα και ςτισ αντίςτοιχεσ δράςεισ κατά τθσ βίασ και του ςχολικοφ
εκφοβιςμοφ, θ εςτίαςθ γινόταν ςχεδόν αποκλειςτικά ςτο αρνθτικό δθλ. ςτθν άμεςθ
ι ζμμεςθ προβολι τθσ βίασ και του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ ςτο ελλθνικό ςχολείο και
ςτθν κοινωνία, μζςα από τουσ κεντρικοφσ τίτλουσ διαφόρων επιμορφωτικϊν
Σεμιναρίων, Θμερίδων, Συνεδρίων ι μζςα από τουσ τίτλουσ των επιμζρουσ
ειςθγιςεων. Αλλά και οι ςυηθτιςεισ που γίνονταν ςτα ελλθνικά ςχολεία, ςτθν
πλειονότθτά τουσ, είχαν τθν ίδια εςτίαςθ, περιςτρζφονταν δθλ. γφρω από ςυναφζσ,
αρνθτικό λεξιλόγιο (π.χ. κφτθσ, κφμα, κυματοποίθςθ, εκφοβιςμόσ κ.λ.π.) και ενίοτε
ενιςχφονταν από ανάλογο οπτικοακουςτικό υλικό, που οδθγοφςε ςε ζξαψθ τθσ
φανταςίασ, ςε κατανάλωςθ ςυναιςκιματοσ μζςω τθσ εικόνασ, ενίοτε, ςε
πακθτικοποίθςθ των δεκτϊν ι ακόμα και ςε επίταςθ των αρνθτικϊν αυτϊν
φαινομζνων.
Διαβλζποντασ τον κίνδυνο από τθν εςτίαςθ που γινόταν γφρω μασ μόνο ςτο
αρνθτικό, το ίδιο χρονικό διάςτθμα, ςτα ςχολεία παιδαγωγικισ μου αρμοδιότθτασ,
ακολουκικθκε, με τθν κακοδιγθςι μου, μιαν άλλθ πορεία, με κακαρά παιδαγωγικι
οπτικι, με εςτίαςθ ςτο κετικό, δθλ. ςτθ ςυςτθματικι καλλιζργεια αξιϊν και
ςτάςεων ηωισ, κακαρά ανκρωποκεντρικϊν και ανκρωπιςτικϊν, ωσ αντίβαρο ςτο
ςχολικό εκφοβιςμό και τθν εν γζνει βία.
Ζτςι, προχωριςαμε ςε δράςεισ και ςυνεργαςίεσ με τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι
εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και τθν υποςτιριξθ των γονζων. Οι πρακτικζσ που
ακολουκοφν βοικθςαν τα μζλθ των επιμζρουσ ςχολικϊν κοινοτιτων να ανταλλάξουν
απόψεισ, προτάςεισ και πρακτικζσ, να ςυνεργαςτοφν και να αυτοβελτιωκοφν,
εςτιάηοντασ ςε ζνα κοινό κετικό όραμα, το οποίο ιταν προϊόν ςυν-απόφαςθσ και
ςυνειδθτισ επιλογισ. Δθμιουργικθκαν ομάδεσ εργαςίασ και καταρτίςτθκαν
ςυγκεκριμζνα ςχζδια δράςθσ. Συηθτιςεισ εργαςίασ, επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ, με
ςκοπό τθν ανατροφοδότθςθ, τον εμπλουτιςμό και τθν επζκταςθ των δράςεων, με τθ
ςτιριξθ και τθν κακοδιγθςθ τθσ ςυγγραφζωσ, πλαιςίωναν το όλο πρόγραμμα. Στισ
ςυηθτιςεισ εργαςίασ, αξιοποιοφνταν, ςυχνά, λογοτεχνικά κείμενα, ωσ ζναυςμα για τθ
ςυηιτθςθ και για περαιτζρω προβλθματιςμό και εμβάκυνςθ ςε κζματα αξιϊν και
ςτάςεων ηωισ.
Στα ςχολεία που υλοποιικθκε το πρόγραμμα αυτό, είχαμε ελαχιςτοποίθςθ ζωσ
και εξάλειψθ των φαινομζνων βίασ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, βελτίωςθ των ςχζςεων
ςτθ ςχολικι κοινότθτα και τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν, κακϊσ ςτο ςχολικό περιβάλλον
υπιρχαν
εγγυιςεισ
ςυναιςκθματικισ
αςφάλειασ,
εμπιςτοςφνθσ
και
αλλθλοςεβαςμοφ. Υπό το πρίςμα αυτό, θ αξιοποίθςθ των προτάςεων, που
παρουςιάηονται παρακάτω, μπορεί να ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ μακθςιακοφ
περιβάλλοντοσ αςφάλειασ και ιςχυρϊν ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν. Το περιβάλλον
αυτό επιτρζπει αφενόσ τθ ςταδιακι κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ, μζςα από πρακτικζσ που
καλλιεργοφν ιςότιμα το πνεφμα και τθν ψυχι, κι αφετζρου ςτοχεφει ςτθν
αυτοβελτίωςθ όλων, μζςω μεταςχθματιςμοφ των ατόμων ςε πρόςωπα, με κριτικι
ςκζψθ και κοινωνικι ςυνείδθςθ. Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία, αρχικά, γίνεται
αναφορά ςτα βαςικά ερευνθτικά ερωτιματα-προβλιματα, τα οποία κακοδιγθςαν
τθν ζρευνα και τθν προςζγγιςθ του κζματοσ και ςτο κεωρθτικό πλαίςιο, βάςει του
οποίου αναπτφςςονται και αναλφονται, ςτθ ςυνζχεια, οι ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ,
μαηί με τα ςυμπεράςματα.
-261-

ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ

2. Κυρίωσ Μζροσ
Βαςικά ερευνθτικά ερωτιματα-προβλιματα, τα οποία κακοδιγθςαν τθν
ζρευνα και τθν προςζγγιςθ του κζματοσ ιταν τα εξισ:
Α) Πραγματολογικά ερευνθτικά ερωτιματα:
 Τι είναι θ “Μεταςχθματίηουςα μάκθςθ” και τι θ “Μεταςχθματίηουςα μάκθςθ με
επίκεντρο τον Άνκρωπο”; Ροια είναι θ διάκριςθ “ατόμου”- “προςϊπου”; Ροιεσ
πρακτικζσ μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτο ςθμερινό ελλθνικό ςχολείο, οι οποίεσ
μποροφν να επιτρζψουν το μεταςχθματιςμό των ατόμων ςε πρόςωπα; Ροιοσ ο
ρόλοσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν;
Β) Επεξθγθματικά ερευνθτικά ερωτιματα:
 Ρϊσ μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτο ςθμερινό ελλθνικό ςχολείο τζτοιεσ πρακτικζσ
αυτοβελτίωςθσ και μεταςχθματιςμοφ του τμιματοσ από ακροιςτικοφ ςυνόλου
ατόμων ςε κοινότθτα μάκθςθσ προςϊπων;
Γ) Ερευνθτικά ερωτιματα κριτικισ ανάλυςθσ:
 Ροιεσ είναι οι ενδεικτικζσ ςτάςεισ και απόψεισ των μελϊν τθσ ςχολικισ και
γενικότερα τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ για τισ ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ;
 Ροιεσ, βαςικζσ προχποκζςεισ κα πρζπει, τελικά, να πλθροφνται, για να
εφαρμοςτοφν όλα αυτά ςωςτά και προσ όφελοσ όλων και όχι των ολίγων;
2.1 Μεκοδολογία- Ανάλυςθ δεδομζνων
Για τισ προτάςεισ που ακολουκοφν αξιοποιικθκε θ βιωματικι εμπειρία και θ
ςυνεργαςία με τα ςχολεία παιδαγωγικισ αρμοδιότθτάσ μου, ςτο πλαίςιο του
Διαςχολικοφ Δικτφου Συνεργαςίασ μασ, τα ςτοιχεία από τα ερωτθματολόγια
διερεφνθςθσ επιμορφωτικϊν και αναπτυξιακϊν αναγκϊν των ςυναδζλφων, εκείνα
από τισ επιμζρουσ ςυηθτιςεισ μαηί τουσ και από τισ αντίςτοιχεσ ςυηθτιςεισ με τουσ
μακθτζσ. Πλα τα παραπάνω ανιχνεφτθκαν επαγωγικά, ςε ςυνδυαςμό με ςυνεργατικζσ
και ανακαλυπτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ, πάνω ςτισ οποίεσ βαςίηονται, εξάλλου, και
οι αρχζσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και Ανθλίκων.
2.1.1 Μεταςχθματίηουςα μάκθςθ μζςω αιςκθτικισ εμπειρίασ

O όροσ “μεταςχθματίηουςα μάκθςθ” διαμορφϊκθκε από τον Freire (Freire &
Shor, 2011) και τον Mezirow (2007/2000), ςε ςχζςθ με τθν αιςκθτικι εμπειρία, κακϊσ
και οι δφο αξιοποίθςαν τα ζργα Τζχνθσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Ζτςι,
διατυπϊκθκε θ κεωρία τθσ μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ μζςω αιςκθτικισ
εμπειρίασ (Mezirow 2007/2000· Κόκκοσ κ.ά., 2011· Μζγα 2011), θ οποία βαςίηεται
ςτθν πεποίκθςθ ότι θ εναςχόλθςθ με τθν Τζχνθ προςφζρει ςτον αποδζκτθ εναφςματα
για ποιοτικό μεταςχθματιςμό του τρόπου ςκζψθσ του. Ουςιαςτικά, θ
μεταςχθματίηουςα μάκθςθ μζςω αιςκθτικισ εμπειρίασ είναι μια τεχνικι ανάπτυξθσ
κριτικοφ ςτοχαςμοφ (αμουτςάκθ, 2014) και ςυνίςταται ςτθν προςπάκεια αλλαγισ
δογματικϊν, ςτατικϊν, μονολικικϊν απόψεων και πεποικιςεων των
εκπαιδευομζνων, με ςκοπό εκείνοι να λειτουργοφν πιο ςυλλογικά και ανκρϊπινα.
Σφμφωνα με τθ κεωρία αυτι, θ βιωματικι εμπειρία αποτελεί βαςικό ςυςτατικό τθσ
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μάκθςθσ και ο αναςτοχαςμόσ των εμπειριϊν ζχει μεταςχθματιςτικι ικανότθτα
(Κόκκοσ κ.ά., 2011).
Ζτςι, μζςω τθσ εναςχόλθςθσ με τθν Τζχνθ και μζςα ςε ζνα πλοφςιο μακθςιακά
περιβάλλον, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευομζνουσ να αναςτοχαςτοφν
ςυμπεριφορζσ και ςτάςεισ ηωισ, να αμφιςβθτιςουν εδραιωμζνεσ αντιλιψεισ, οι
οποίεσ εμποδίηουν τθν εξζλιξθ τθσ κοινωνικισ τουσ ςυνείδθςισ (Κόκκοσ κ.ά., 2011), να
εμπνευςτοφν και να δθμιουργιςουν. Στο ςχολείο, θ πρόταςθ αυτι, ειδικότερα για
τουσ εφιβουσ, οι οποίοι, ςυχνά, εμφανίηουν τάςεισ εγωκεντριςμοφ και αδιαλλαξίασ,
αποτελεί μια εξαιρετικι ευκαιρία ενδοςκόπθςθσ, αυτοκριτικισ και αυτοβελτίωςθσ, με
ςυνεχι καλλιζργεια τθσ προςωπικότθτάσ τουσ.
2.1.2 Μεταςχθματίηουςα μάκθςθ με επίκεντρο τον άνκρωπο

Μεταφζροντασ τθν παραπάνω κεωρία ςτθ διδακτικι πράξθ κα προςπακιςομε
να αναπτφξομε τθ ςθμαςία τθσ μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ, αξιοποιϊντασ, ςτθν
προκειμζνθ περίπτωςθ, όχι τόςο τθν Τζχνθ, αλλά τθν κοινωνικι υπόςταςθ και τισ
δυνατότθτεσ του ίδιου του ανκρϊπου, για τθν επίτευξθ του προςδοκϊμενου
μεταςχθματιςμοφ και κα αναδείξομε ανάλογεσ καλζσ πρακτικζσ. Συχνά, το τμιμα, ωσ
μια μικρογραφία τθσ κοινωνίασ, αντανακλά ποικίλεσ ανάγκεσ, ενδιαφζροντα,
ικανότθτεσ, όνειρα και προςδοκίεσ των μακθτϊν. Oι δυςκολίεσ πολλαπλαςιάηονται,
όταν υπάρχουν μακθτζσ με διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ καταβολζσ. Θ διαχείριςθ όλων
αυτϊν των διαφορετικϊν ςτοιχείων από τον/τθν εκπαιδευτικό απαιτεί ιδιαίτερθ
προςοχι, φροντίδα, ικανότθτα, ταλζντο και διάκριςθ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ςυνοχι
του τμιματοσ και να αξιοποιθκεί κετικά, αλλά και δθμιουργικά ο κεματικόσ άξονασ “ο
ξζνοσ, ο άλλοσ, ο διαφορετικόσ - ο Άνκρωποσ”, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ του
αλλθλοςεβαςμοφ και τθσ αλλθλεγγφθσ.
2.1.3 Άτομο-Κοινότθτα/Άτομο-Πρόςωπο

Θ νεωτερικι μασ ποίθςθ, ςυχνά, προβάλλει αυτι τθ διάςταςθ του ατόμου και
τθσ κοινότθτασ, με εςτίαςθ ςτθν αναγκαιότθτα και τθ ςθμαςία του ςυλλογικοφ
πνεφματοσ: το όνομα, που εκφράηει το “εγϊ”, όταν αποτελεί μοναδικό άξονα
περιςτροφισ των πάντων, αίρει τθν ανκρϊπινθ ιδιότθτα, ςτθ διάςταςθ τθσ
ανκρωπιάσ, τθσ καλοςφνθσ και τθσ υγείασ των ςχζςεων που προάγει θ
ςυλλογικότθτα. Ενδεικτικό είναι το παρακάτω απόςπαςμα από τθν ποιθτικι Συλλογι
του Μ. Κατςαροφ, Ονόματα :
“Δεν υπιρχε όνομα τότε που οι άνκρωποι
ηοφςαν. Μετά ζνασ ζπακε όνομα και από
δω και μπροσ όλα άλλαξαν μόνο που τζλειωςαν οι άνκρωποι”.
(Μιχ. Κατςαρόσ, «Ονόματα», από τθν ομϊνυμθ ςυλλογι)
Σαφϊσ, το όνομα προςδιορίηει το άτομο. Πμωσ, δεν αρκεί αυτό μόνο το
χαρακτθριςτικό, για να μετατραπεί το άτομο ςε πρόςωπο, κακϊσ θ ζννοια του
προςϊπου ςυνδζεται ςτενά με τθν κοινωνικι ςυνείδθςθ του ανκρϊπου, με το πόςο
ςκζφτεται ι νοιάηεται για τουσ άλλουσ. Θ ποιότθτα τθσ ςυμπεριφοράσ του
ςθματοδοτεί τθν υπόςταςθ του προςϊπου. Το άτομο μετατρζπεται ςε πρόςωπο,
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όταν, προφανϊσ, νοιάηεται για τον άλλο, το ςυνάνκρωπο, υποτάςςοντασ το ατομικό
ςτο κοινό καλό, υπό το πρίςμα μιασ κοινωνικισ αποςτολισ.
Τα τελευταία χρόνια, ςτο ςχολείο, αξιοποιοφμε κατά κόρον τθν
ομαδοςυνεργατικι τεχνικι και τθ κεωροφμε πανάκεια για τα πάντα. Δθμιουργοφμε
ομάδεσ εργαςίασ και ςταματάμε εκεί. Δεν προχωράμε παραπζρα, ςτθν καλλιζργεια
των ςχζςεων μζςα ςτθν ομάδα, ςτο δζςιμο, ςτο ςυναιςκθματικό “άνοιγμα” του ενόσ
προσ τον άλλο. Ρϊσ, λοιπόν, αυτι τθν ακροιςτικι παρουςία-ςυνάκροιςθ των παιδιϊν
μζςα ςτθν τάξθ μποροφμε να τθ μετατρζψουμε ςε κοινότθτα μάκθςθσ προςϊπων ;
2.2 Ρροτάςεισ-Καλζσ πρακτικζσ
Ραρακάτω, ακολουκοφν προτάςεισ και καλζσ πρακτικζσ, οι οποίεσ μποροφν να
ςυμβάλουν ςτο μεταςχθματιςμό των ατόμων ςε πρόςωπα και ςτθ δθμιουργία
ενεργθτικϊν κοινοτιτων μάκθςθσ και δθμιουργίασ (Γουρνάσ, 2011· ΡολζμθΤοδοφλου, 2005):
1. Θ αρχικι γνωριμία των μελϊν, ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, με τθν
αξιοποίθςθ ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν γνωριμίασ, “δεςίματοσ” των μελϊν και
“χτιςίματοσ ομάδων εργαςίασ”, ςυμβάλλει, ςταδιακά, ςτθ δθμιουργία ιςχυρϊν
ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν. Το τμιμα μπορεί να λειτουργιςει και να εργαςτεί
αρμονικά, μόνο εάν ζχει προθγθκεί αρχικι γνωριμία των μελϊν του και οι ςχζςεισ
που αναπτφςςονται κα πρζπει να καλλιεργοφνται και να βελτιϊνονται ςυνεχϊσ.
2. Θ δθμιουργία πλοφςιου ςε ερεκίςματα περιβάλλοντοσ, το οποίο διεγείρει τθν
προςοχι (πνευματικι και ςυναιςκθματικι εγριγορςθ), τθν καλϊσ εννοοφμενθ
περιζργεια (ενδεικτικά αναφζρομε : τθν αξιοποίθςθ δυναμικϊν μεκόδων,
τεχνικϊν και μζςων ςυνεργατικισ, ανακαλυπτικισ μάκθςθσ και διερεφνθςθσ,
τεχνικϊν διερευνθτικισ δραματοποίθςθσ, δθμιουργία γωνιϊν ενδιαφζροντοσ,
φπαρξθ Βιβλιοκικθσ, Λεξικϊν, Χαρτϊν, οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, υλοποίθςθ
εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν, διδακτικϊν επιςκζψεων κ.ά.)
3. Θ ςυςτθματικι καλλιζργεια κλίματοσ αςφάλειασ, που χαρακτθρίηεται από
ςυνεργαςία, φροντίδα για τον άλλο, ενίςχυςθ του κετικοφ, αίςκθμα
δικαιοςφνθσ, οι κοινζσ εμπειρίεσ, θ βιωματικι μάκθςθ, με επανάλθψθ, μζςω
τθσ αλλθλεπίδραςθσ των προςϊπων, καλλιεργοφν περαιτζρω τθν
προςωπικότθτα των μακθτϊν, βοθκϊντασ τουσ να λειτουργιςουν πιο ςυλλογικά,
δθμοκρατικά και ανκρϊπινα, όχι μόνο ςτο πλαίςιο των μακθμάτων, αλλά και των
διαπροςωπικϊν ςχζςεων (Γουρνάσ, 2011).
4. Θ δθμιουργία δικτφων αλλθλεγγφθσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα, δικτφων, που να
ςχετίηονται με τθν παροχι βοικειασ και υποςτιριξθσ ανάμεςα ςε ςυμμακθτζσ,
ςε δφο επίπεδα : α) υλικϊν αγακϊν και μζςων (π.χ. δωρεάν παροχι αγακϊν ςε
ενδεείσ μακθτζσ του ςχολείου, με διακριτικό τρόπο) και β) πνευματικϊν αγακϊν:
π.χ. αξιοποιϊντασ τθν παλιά, αλλά αποτελεςματικι αλλθλοδιδακτικι μζκοδο, κα
μποροφςαν, μετά το πζρασ των μακθμάτων, κάποιοι προχωρθμζνοι μακθτζσ να
βοθκοφν ςυμμακθτζσ τουσ ςτα μακιματα, ςε χϊρο και χρόνο που κα επιλζγουν
εκείνοι, ϊςτε να διαχυκεί, εμπράκτωσ, θ ζννοια τθσ εκελοντικισ προςφοράσ και
τθσ αλλθλοχποςτιριξθσ ςτθ μακθτικι κοινότθτα.
5. Ζνασ άλλοσ τρόποσ ζκφραςθσ αυτισ τθσ φροντίδασ για τουσ ςυμμακθτζσ/-τριεσ
είναι και θ φπαρξθ του διακριτικοφ φίλου, που αναλαμβάνει ςιωπθρά να
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φροντίηει ζναν/μία ςυμμακθτι/-τρια, χωρίσ να υπερβαίνει τα όρια τθσ
δεοντολογίασ: κα μποροφςε π.χ., να πραγματοποιθκεί ςε κάκε τμιμα μία
κλιρωςθ, αφοφ γραφτοφν τα ονόματα όλων των μακθτϊν ςε χαρτάκια. Κάκε
μακθτισ/-τρια κα τραβοφςε ζνα κλιρο και κα “προςτάτευε” κα φρόντιηε
διακριτικά το παιδί, του οποίου το όνομα κα ζβλεπε γραμμζνο ςτο χαρτί (π.χ. κα
νοιαηόταν αν είναι καλά ςτθν κακθμερινότθτά του, αν το απαςχολεί κάτι, αν κα
μποροφςε να του προςφζρει, διακριτικά, μια μικρι βοικεια κ.λ.π.) Ο διακριτικόσ
αυτόσ φίλοσ δε κα ιταν γνωςτόσ ςτον αποδζκτθ του δθλ. ο ζνασ δε κα γνωρίηει
ποιοσ είναι αυτόσ/-ι που διακριτικά τον φροντίηει, γιατί αυτό διαςφαλίηει, ωσ ζνα
βακμό, τθν ανιδιοτελι προςφορά, που δε ηθτά ανταλλάγματα. Αυτι θ πρακτικι, θ
οποία μοιάηει με παιχνίδι, μπορεί να λειτουργιςει καυμάςια ςτθν κακθμερινι
ηωι του ςχολείου, με τθν κατάλλθλθ υποςτιριξθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ, ςε
εκδρομζσ και εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, δζνοντασ περιςςότερο τα παιδιά,
καλλιεργϊντασ περαιτζρω το ςυλλογικό πνεφμα ςτθ ςχολικι κοινότθτα.
Με τον τρόπο αυτό, οι μακθτζσ ςυνειδθτοποιοφν τα πολλαπλά επίπεδα
αλλθλεγγφθσ, τα οποία δεν είναι μόνο υλικά. Τα παραπάνω Δίκτυα Αλλθλεγγφθσ
μποροφν να αξιοποιθκοφν και για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων κοινωνικϊν
αναγκϊν και κρίςεων γι’ αυτό και αντίςτοιχεσ ομάδεσ εργαςίασ κα πρζπει να
υπάρχουν ςτο ςχολείο, ϊςτε να υπάρχει ετοιμότθτα τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για
τθ διαχείριςθ τζτοιων φαινομζνων. Σ’ αυτι τθν προςπάκεια, βαςικοί ςτόχοι ςτο
ςχολείο, εκτόσ από τθν άμεςθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του
προβλιματοσ, κα πρζπει να είναι οι εξισ (Stevenson, 1994):
 θ ελαχιςτοποίθςθ ψυχικϊν και ςυναιςκθματικϊν τραυμάτων και
 θ διαχείριςθ τθσ ανάγκθσ με τρόπο που κα τθν κακιςτά ευκαιρία μάκθςθσ
μζςα ςτο ςχολείο, βάςει ςυγκεκριμζνου Σχεδίου Δράςθσ (Metzgar, 1994·
Stevenson, 1994· Brock et al., 2005· Κατςαρόσ, 2008· Ραπαναοφμ, 2000·
Σαΐτθσ, 2008).
6. Μία άλλθ πολφ καλι πρακτικι είναι να κακοδθγιςουμε τουσ μακθτζσ να
μιλιςουν για τθν κοινότθτα των ονείρων τουσ. Τότε κα δοφμε ότι, πζρα από τουσ
ςυναιςκθματικοφσ δεςμοφσ, πλάι “ςτα κζλω” τουσ, τα παιδιά κα καταγράψουν
και όρια, κανόνεσ, αρχζσ και αξίεσ ςυμπεριφοράσ που κα πρζπει να διζπουν αυτι
τθν ιδανικι αυτι κοινότθτα, πλάι ςτα δικαιϊματα και ςτισ επικυμίεσ τουσ. Αυτό
είναι ζνα πολφ ςθμαντικό βιμα προσ τθν ωριμότθτα και τθν κοινωνικοποίθςι
τουσ, το οποίο κα μποροφμε να αξιοποιιςομε, για να χτίςομε τουσ ςωςτοφσ
ςυναιςκθματικοφσ δεςμοφσ, που κα επιτρζψουν τον αλλθλοςεβαςμό και τθν
αλλθλοκατανόθςθ. Φςτερα από μια τζτοια ςυηιτθςθ μζςα ςτθν τάξθ, μποροφμε
να ςυνδιαμορφϊςουμε με τουσ μακθτζσ μασ το λεγόμενο Ραιδαγωγικό
Συμβόλαιο δθλ. το ςφνολο των αρχϊν και των αξιϊν που κα πρζπει να διζπουν τθ
ςυνεργαςία μασ. Τα παιδιά εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ και εμείσ το ίδιο και
καταλιγομε ςε ζναν κοινϊσ αποδεκτό κϊδικα αρχϊν και αξιϊν, ο οποίοσ κα
πρζπει να τθρείται από όλουσ.
7. Τζλοσ, οφείλουμε να υπογραμμίςουμε τθν τεράςτια ςυμβολι τθσ ςυςτθματικισ
αξιοποίθςθσ τθσ Λογοτεχνίασ και γενικότερα τθσ Τζχνθσ, για τθν καλλιζργεια
αξιϊν και ςτάςεων ηωισ, εντόσ και εκτόσ Σχολείου. Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί
ότι θ Λογοτεχνία και τα Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ, ειδικότερα, “ζχουν να
διαχειριςτοφν ζνα παιδευτικό αγακό μείηονοσ αξίασ, που δεν απευκφνεται
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μονομερϊσ ςτθ νόθςθ· ..αλλά καλλιεργεί ολόκλθρο τον άνκρωπο, ωσ
ψυχοδιανοθτικι και βιολογικι ενότθτα” (Καψωμζνοσ, 2012).
Eνδεικτικό είναι το παράδειγμα λογοτεχνικοφ κειμζνου (Μθτςιάλθ, 2010), ςτο
οποίο μια δαςκάλα κατορκϊνει “να δζςει” το τμιμα των μακθτϊν τθσ, με εξαιρετικό
τρόπο, φεφγοντασ από τθν Ρελοπόννθςο για ζνα χωριό τθσ Κομοτθνισ. Εκεί κα ζρκει
αντιμζτωπθ με τθν πρόκλθςθ τθσ διαχείριςθσ όχι μόνο του άγνωςτου
πολυπολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ του τμιματοσ, αλλά και τθσ ςφνδεςθσ των μακθτϊν
μεταξφ τουσ ωσ ανκρϊπων. Καλείται, λοιπόν, “να δζςει” το τμιμα, γεφυρϊνοντασ το
χάςμα ανάμεςα ςτο παλιό και οικείο και ςτο καινοφριο και άγνωςτο, αξιοποιϊντασ
δθμιουργικά το κεματικό άξονα “Ο ξζνοσ, ο άλλοσ, ο διαφορετικόσ- ο Άνκρωποσ”.
Μζςα από παιδαγωγικοφσ, εξαιρετικά ευρθματικοφσ, μα, πάνω απ’ όλα, ανκρϊπινουσ
τρόπουσ, θ δαςκάλα ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία “δεςμϊν” μζςα ςτθν τάξθ, φζρνοντασ
τα παιδιά όχι μόνο κοντά τθσ, αλλά και το ζνα κοντά ςτο άλλο. Καυμάηομε τισ
παιδαγωγικζσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιεί, για να υπερβεί τισ δυςκολίεσ και να
ενϊςει, τελικά, τουσ μακθτζσ, δθμιουργϊντασ τουσ κετικζσ προςδοκίεσ για το
μζλλον, διϊχνοντασ το φόβο, ενιςχφοντασ τθν ζμπνευςθ και τθν αυτοπεποίκθςι
τουσ. Κι ακόμθ, τουσ διδάςκει τισ αξίεσ με βιωματικό τρόπο, υπογραμμίηοντασ, με το
παράδειγμά τθσ, πωσ αξίεσ υπάρχουν ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ και πωσ αξίηει να
εςτιάηουμε ςτα ςτοιχεία που, πραγματικά, ενϊνουν όλουσ τουσ ανκρϊπουσ.
Με αφορμι τζτοια λογοτεχνικά κείμενα, ο/θ εκπαιδευτικόσ, μζςα ςτθν τάξθ,
μπορεί να προχωριςει μαηί με τουσ μακθτζσ ςε βιωματικζσ αςκιςεισ
“διερευνθτικισ δραματοποίθςθσ” (Ραπαδόπουλοσ, 2010) (π.χ. Δραματοποιιςεισ με
εναλλαγι ρόλων, Συγγραφι Θμερολογίου, άλλεσ μορφζσ Δθμιουργικισ Γραφισ,
Συνεντεφξεισ από ειδικοφσ κ.λ.π.), προκαλϊντασ ανάλογεσ ςυηθτιςεισ, προάγοντασ,
ταυτόχρονα, τθν κριτικι ςκζψθ και τθν κοινωνικι ευαιςκθςία των μακθτϊν.

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα
Από τθν εφαρμογι των παραπάνω προτάςεων ςτα ςχολεία παιδαγωγικισ
αρμοδιότθτάσ μου, αναδείχτθκε θ αναγκαιότθτα και θ αποτελεςματικότθτα των
προτάςεων αυτϊν, μζςα από τθ κετικι ανταπόκριςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν και
τθ ςκεναρι υποςτιριξι τουσ, όλο αυτό το διάςτθμα τθσ ςυνεργαςίασ μασ. Θ ανάγκθ
για καλλιζργεια και φπαρξθ ουςιαςτικϊν και ποιοτικότερων ςχζςεων ςτθ ςχολικι
κοινότθτα, με απϊτερο ςτόχο τθ δθμιουργία μιασ ενεργθτικισ κοινότθτασ ςτο χϊρο
του ςχολείου, θ οποία δε κα μακαίνει μόνο, αλλά κα εξελίςςεται και κα
αυτοβελτιϊνεται ςυνεχϊσ, μεταδίδοντασ μθνφματα αλλθλεγγφθσ και ανκρωπιάσ και
ςτθν ευρφτερθ κοινωνία, ζγινε ςυνείδθςθ ςτουσ περιςςότερουσ. Ο μεταςχθματιςμόσ
των ατόμων ςε πρόςωπα, που ςυνεργάηονται και δθμιουργοφν μζςα ςε κοινότθτεσ,
δεν είναι εφκολοσ και ςτιγμιαίοσ. Θ διαδικαςία αλλαγισ ζχει διάρκεια και απαιτεί
υπομονι, επιμονι, αγάπθ για το ζργο και τουσ ανκρϊπουσ. Κατά τθν αποτίμθςθ του
όλου εγχειριματοσ, ιδιαίτερο ενδιαφζρον είχε θ ςυνειδθτοποίθςθ του ότι ο
μεταςχθματιςμόσ αυτόσ μπορεί να επιτευχκεί, όχι μόνο μζςα από τθν Τζχνθ, αλλά και
μζςα από κακθμερινζσ, απλζσ, κακαρά ανκρϊπινεσ πρακτικζσ, που προάγουν τθ
ςυλλογικότθτα και τθ ςυν-ευκφνθ.
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Στο ςθμείο αυτό ζγκειται και θ πρωτοτυπία και θ ςυμβολι τθσ ςυνολικισ
εργαςίασ που παρουςιάςτθκε, ςε ςχζςθ με τθν παγιωμζνθ αντίλθψθ τθσ
μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ, κατεξοχιν, μζςω τθσ Τζχνθσ και τθσ αιςκθτικισ αγωγισ.
Μζςα από τα διάφορα επιμορφωτικά Σεμινάρια και τισ Συηθτιςεισ Εργαςίασ με
τουσ ςυναδζλφουσ, ςε επίπεδο ομάδων εργαςίασ και ολομζλειασ, ζγινε, επίςθσ,
κατανοθτό ότι ανάλογο περιβάλλον με το περιβάλλον μάκθςθσ που κζλομε να
δθμιουργιςομε μζςα ςτο τμιμα, κα πρζπει να είναι και το δικό μασ περιβάλλον
εργαςίασ και ςυνεργαςίασ με τουσ ςυναδζλφουσ μασ. Γι’ αυτό, ςτουσ δφςκολουσ
καιροφσ, ςτουσ οποίουσ ηοφμε, ασ προςπακιςομε να είμαςτε και οι ίδιοι παράγοντεσ
ειρινθσ, αλλθλοκατανόθςθσ και αλλθλεγγφθσ μεταξφ μασ, διαςπείροντασ τθ γαλινθ,
τθ χαρά και τθν ειρινθ και όχι τθν ζνταςθ. Μόνο με αυτό τον τρόπο και με τθν
υπζρβαςθ του “εγϊ”, μποροφμε να χτίςομε γζφυρεσ ουςιαςτικισ επικοινωνίασ και
ςυνεργαςίασ με τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ, ςτθρίηοντασ μια πιο ανκρϊπινθ και
δίκαιθ κοινωνία.
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Tο επιςτθμονικό Συνζδριο Ραιδαγωγικισ Θγεςίασ: μια
ενδεικτικι μελζτθ περίπτωςθσ για τθ Συνεργαςία και τθν
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων
(Στο πλαίςιο του αντίςτοιχου Διαςχολικοφ Δικτφου
Συνεργαςίασ και Αλλθλεγγφθσ ςχολικϊν μονάδων Δυτικισ
Κριτθσ και Κφπρου)
Ραμουτςάκθ Α. Ιωάννα
χολικι φμβουλοσ Φιλολόγων Π.Δ.Ε. Κριτθσ
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Περίλθψθ
Σκοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι θ παρουςίαςθ των ποικίλων δυνατοτιτων
ςυνεργαςίασ, οι οποίεσ μποροφν να αναπτυχκοφν και μελλοντικά ανάμεςα ςτισ
ςχολικζσ μονάδεσ Κριτθσ και Κφπρου και ςτισ αντίςτοιχεσ τοπικζσ κοινωνίεσ, κακϊσ τα
δφο νθςιά τα ςυνδζουν πανάρχαιοι δεςμοί Λςτορίασ, Ρολιτιςμοφ, επιςτθμονικϊν
ενδιαφερόντων και εκπαιδευτικϊν οραμάτων. Θ παρουςίαςθ αυτι αποτελεί μία
πρόταςθ καλισ πρακτικισ για τθ διαρκι επαγγελματικι ανάπτυξθ και αυτοβελτίωςθ
των εκπαιδευτικϊν, με αφορμι τθν υλοποίθςθ του επιςτθμονικοφ Συνεδρίου
Ραιδαγωγικισ Θγεςίασ (2015), ςτο πλαίςιο του αντίςτοιχου Διαςχολικοφ Δικτφου
Συνεργαςίασ και Αλλθλεγγφθσ, το οποίο δθμιουργιςαμε.
Λζξεισ/φράςεισ -κλειδιά : Ραιδαγωγικι Θγεςία, Συνζδριο

1. Ειςαγωγι- Ρροβλθματικι
Με γνϊμονα τθ ςυνεχι αναβάκμιςθ του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ κι εν γζνει
παιδαγωγικοφ ζργου ςτθ ςχολικι μονάδα, τθν αναηιτθςθ καλϊν και εφαρμόςιμων
πρακτικϊν αυτοβελτίωςθσ, ατομικισ και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των
εκπαιδευτικϊν, διοργανϊςαμε και πραγματοποιιςαμε ςτα Χανιά, το 2015, μαηί με
τον άλλο Σχ. Σφμβουλο Φιλολόγων και ςε ςυνεργαςία με τα ςχολεία παιδαγωγικισ
αρμοδιότθτάσ μασ, με τα ςχολεία τθσ Κφπρου, με τον αντίςτοιχο Σφνδεςμο
Διευκυντϊν Μζςθσ Εκπαίδευςθσ Κφπρου, με τα Ρανεπιςτιμια Ακθνϊν, Κράκθσ και
Κφπρου και με φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, ζνα Επιςτθμονικό Συνζδριο, δίνοντασ
πρωτεφοντα ρόλο ςτουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Στο πλαίςιο τθσ ανταλλαγισ
ιδεϊν, καλϊν πρακτικϊν και προτάςεων, τθσ ειλικρινοφσ προςζγγιςθσ και
ςυνεργαςίασ, διαμορφϊκθκε μια ενεργθτικι κοινότθτα μάκθςθσ εκπαιδευτικϊν,
ικανι όχι μόνο να κατακζτει τθ βιωματικι τθσ εμπειρία, να ακοφει τθν/τισ
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αντίςτοιχθ/-εσ εμπειρία/-εσ των άλλων και να ςυηθτάει πάνω ς’ αυτιν/-ζσ, αλλά,
και - γιατί όχι - να ςχεδιάηει εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ και πολιτικζσ, ςτο πλαίςιο των
αρμοδιοτιτων τθσ, οι οποίεσ κα προάγουν το διδακτικό και παιδαγωγικό ζργο. Ζτςι,
ο/θ εκπαιδευτικόσ μετατρζπεται ςε πραγματικό παιδαγωγικό “Θγζτθ”, με ενεργθτικι
και δυναμικι παρουςία ςτο ςχολείο και ςτθν τοπικι κοινωνία, λειτουργϊντασ προσ
όφελοσ τθσ κοινότθτασ, που ςυνεχϊσ τον υποςτθρίηει. Κεντρικό κζμα του Συνεδρίου,
το οποίο πραγματοποιιςαμε ςτο Ρνευματικό Κζντρο Χανίων, από 29, 30, 31
Λανουαρίου 2015 – 1 Φεβρουαρίου 2015, ιταν το εξισ:
“Ο παιδαγωγικόσ Θγζτθσ ωσ ςχεδιαςτισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και ωσ εμπνευςτισ
ικουσ ςτθν κοινότθτα μάκθςθσ του ςχολείου του”
(Από το διεκπεραιωτικό και τεχνοκρατικό μοντζλο, ςτο μοντζλο τθσ κοινωνικισ
ευαιςκθςίασ, τθσ ανκρωπιάσ, τθσ καινοτομίασ και τθσ δθμιουργίασ).
Αφετθρία του προβλθματιςμοφ μασ ςτάκθκε το γεγονόσ ότι, λόγω των πολλϊν
υποχρεϊςεων, τθσ γραφειοκρατίασ, του αςφυκτικοφ, εν πολλοίσ, προγράμματοσ ςτα
ςχολεία, εκπαιδευτικοί και Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων, ςυνικωσ, περιορίηονται ςε
ζνα άκρωσ διεκπεραιωτικό και τεχνοκρατικό μοντζλο, που ελάχιςτεσ δυνατότθτεσ
προςφζρει για δθμιουργικό ζργο, με βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ
μονάδασ. Υπό το πρίςμα αυτό, ςτο Συνζδριο επιχειρικθκε θ μετατόπιςθ του κζντρου
βάρουσ από το διεκπεραιωτικό αυτό μοντζλο ςτο μοντζλο τθσ κοινωνικισ
ευαιςκθςίασ, τθσ ανκρωπιάσ, τθσ καινοτομίασ και τθσ δθμιουργίασ, με πρωταγωνιςτζσ
τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Ραράλλθλα, εξετάςτθκε και πϊσ αυτό κα μποροφςε
να επθρεάςει κετικά το κλίμα του ςχολείου, αυξάνοντασ τθν αποδοτικότθτα, τθν
ζμπνευςθ, τθ δθμιουργικότθτα και τθ διάκεςθ όλων των μελϊν. Στθ ςυγκεκριμζνθ
εργαςία, αρχικά, παρουςιάηονται ςφντομα το πλαίςιο και τα ερευνθτικά ερωτιματα προβλιματα που κατθφκυναν τθν εργαςία, θ μεκοδολογία και θ ανάπτυξθ
δεδομζνων, με ςφντομθ περιγραφι των βαςικϊν Μερϊν του Συνεδρίου, μαηί με τα
αντίςτοιχα ςυμπεράςματα.

2. Κυρίωσ Μζροσ
Σίγουρα, θ ςυνδιαμόρφωςθ και θ παγίωςθ κετικοφ κλίματοσ μζςα ςε μια
ςχολικι μονάδα αυξάνει τθν αποδοτικότθτα όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ, κακϊσ ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματικι ςυνεργαςία τουσ και
ςυνυφαίνεται με τθ κετικι διάκεςι τουσ για εργαςία και δθμιουργία (αμουτςάκθ,
2013). Αυτι θ ευρυκμία, ςαφϊσ, αντανακλάται με κετικό τρόπο και ςτθν ευρφτερθ
κοινωνία.
Θ προαγωγι του αναφαίρετου αγακοφ τθσ Ραιδείασ με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται
για τθν πολυπρόςωπθ κοινότθτα του ςχολείου, απαιτεί ανάλογθ ωριμότθτα,
ευςυνειδθςία από όλουσ, ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ του ζργου και του χρζουσ
του κακενόσ, υπαγορεφει υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα, δεςμεφςεισ ατομικζσ και
ςυλλογικζσ, προςδοκίεσ, δθμιουργικι ςκζψθ, αποτίμθςθ των δεδομζνων,
προχποκζτει, μεταξφ άλλων, γνωςτικι και ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, όραμα,
αγωνιςτικι και ςυνεργατικι διάκεςθ, αξίεσ και ςτάςεισ ηωισ. Υπό το πρίςμα αυτό,
είναι πολφ ςθμαντικό τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ να μποροφν να βοθκιςουν τθ ςχολικι
κοινότθτα να κατανοιςει τον εαυτό τθσ και να αυτοβελτιωκεί, κακϊσ εκείνα μποροφν
να επθρεάςουν κετικά το κλίμα του ςχολείου. Ραράλλθλα, μποροφν να υποςτθρίξουν
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τουσ εκπαιδευτικοφσ, ϊςτε εκείνοι, μζςω φκίνουςασ κακοδιγθςθσ, να γίνουν οι
ίδιοι ςχεδιαςτζσ και ςυντονιςτζσ όχι μόνο του διδακτικοφ ζργου, αλλά και των
παιδαγωγικϊν κεμάτων, που άπτονται του ςχολικοφ κλίματοσ. Θ παιδαγωγικι αυτι
παρζμβαςθ, φυςικά, δεν μπορεί να επιτευχκεί με ζτοιμεσ λφςεισ, αλλά με καίριεσ,
ουςιαςτικζσ, ςυςτθματικζσ και διακριτικζσ πρωτοβουλίεσ. Με βάςθ τα παραπάνω,
διαμορφϊκθκαν ερευνθτικά ερωτιματα - προβλιματα, τα οποία κακόριςαν τθν
πορεία τθσ εργαςίασ:
Α) Πραγματολογικά ερευνθτικά ερωτιματα:
- Τι ονομάηουμε “Ραιδαγωγικι Θγεςία” και ποιοσ είναι ο “παιδαγωγικόσ Θγζτθσ”;
- Ροιεσ πρακτικζσ μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτο ςθμερινό ελλθνικό ςχολείο, οι
οποίεσ μποροφν να οδθγιςουν ςτθν φπαρξθ πραγματικϊν “παιδαγωγικϊν
Θγετϊν”, με ςτόχο τθ ςυνεχι αναβάκμιςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ ωσ ςυνόλου;
- Ροιοσ ο ρόλοσ εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν, Διευκυντϊν, Σχολικϊν Συμβοφλων ςε μια
διαδικαςία ςυνεχοφσ αναβάκμιςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ;
- Ροια θκικά ηθτιματα τίκενται ςιμερα ςτθν Εκπαίδευςθ;
Β) Επεξθγθματικά ερευνθτικά ερωτιματα:
- Ρϊσ μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτο ςθμερινό ελλθνικό ςχολείο τζτοιεσ πρακτικζσ
αυτοβελτίωςθσ και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν;
- Ρϊσ ζνα επιςτθμονικό Συνζδριο μπορεί να ςυμβάλει ς’ αυτό;
Γ) Ερευνθτικά ερωτιματα κριτικισ ανάλυςθσ:
- Ροιεσ είναι οι ενδεικτικζσ ςτάςεισ και απόψεισ των μελϊν τθσ ςχολικισ και
γενικότερα τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ για τισ ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ;
- Ροιεσ, βαςικζσ προχποκζςεισ κα πρζπει, τελικά, να πλθροφνται, για να
εφαρμοςτοφν όλα αυτά ςωςτά και προσ όφελοσ όλων και όχι των ολίγων;
Μεκοδολογία - Ανάλυςθ δεδομζνων
Το Ρρόγραμμα του Συνεδρίου περιλάμβανε Ειςθγιςεισ, Στρογγυλζσ Τράπεηεσ,
Συηθτιςεισ Εργαςίασ ςε ομάδεσ Εργαςίασ και ςτθν Ολομζλεια, και 5 Βιωματικά
Εργαςτιρια με ομάδεσ εργαςίασ. Για όλα τα παραπάνω αξιοποιικθκαν οι βαςικζσ
αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, ςε ςυνδυαςμό με ςυνεργατικζσ, βιωματικζσ,
διερευνθτικζσ και ςυμμετοχικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ. Θ κατάκεςθ τθσ βιωματικισ
εμπειρίασ, οι ομάδεσ ενδιαφζροντοσ και προβλθματιςμοφ, οι επαγωγικζσ
προςεγγίςεισ των κεμάτων, τόςο ςτισ ςυηθτιςεισ, όςο και ςτα Εργαςτιρια, οι
διαςχολικζσ ςυμπράξεισ και ςυνεργαςίεσ, θ αλλθλοδιδακτικι και θ διάδραςθ μεταξφ
των εκπαιδευτικϊν, ο αναςτοχαςμόσ πάνω ςτισ εμπειρίεσ, θ διερευνθτικι
δραματοποίθςθ, θ αξιοποίθςθ τθσ Τζχνθσ, τθσ ςχζςθσ ατόμου/προςϊπου κοινότθτασ και τθσ δυναμικισ τθσ ομάδασ, θ παρακολοφκθςθ και ο ςχολιαςμόσ
εκπαιδευτικοφ video και κεατρικισ παράςταςθσ για τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ
ςκζψθσ των μακθτϊν κ.ά. ιταν μερικζσ από τισ βαςικζσ πρακτικζσ και μεκόδουσ, οι
οποίεσ αξιοποιικθκαν για τθν προςζγγιςθ των επιμζρουσ κεμάτων και για τθν
επίτευξθ των ςτόχων του Συνεδρίου.
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Στρογγυλζσ τράπεηεσ και Ειςθγιςεισ:
Ενδεικτικά Κζματα, τα οποία ςυηθτικθκαν ςτισ ςτρογγυλζσ τράπεηεσ, ιταν τα
εξισ:
Θ ςτάςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ απζναντι:
 ςτθ ςθμερινι κρίςθ και ςτθν αμφιςβιτθςθ των διαχρονικϊν αξιϊν
 ςτθν αδικία και τον εκφοβιςμό
 ςτθν πρόλθψθ των ποινϊν
 ςτα προβλιματα των μακθτϊν και τθσ κοινωνίασ
 ςτθν πρόοδο του άλλου
 ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ευκφνθσ και τθσ ςυνευκφνθσ
 ςτθν καλλιζργεια τθσ ενςυναίςκθςθσ και τθσ υπζρβαςθσ του “εγϊ”
 ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ανάγκθσ “να ςθκωκοφμε λίγο ψθλότερα” μαηί με τουσ
μακθτζσ μασ και τθν κοινωνία
 πότε το κλίμα ςτο ςχολείο είναι υγιζσ; Ροιεσ είναι οι προχποκζςεισ γι’ αυτό;
 πϊσ χτίηουμε ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ και αλλθλοςεβαςμοφ ςε μια κοινότθτα
μάκθςθσ;
 πϊσ διατθροφμε αυτό το υγιζσ κλίμα ςτθ ςχολικι κοινότθτα;
 από ποιουσ παράγοντεσ μπορεί να υπονομευκεί και πϊσ μποροφμε να
προλάβουμε τζτοιεσ καταςτάςεισ;
 άνοιγμα τθσ τάξθσ ςτουσ ςυναδζλφουσ
 αξιοποιϊντασ τθν παλιά, αλλά διαχρονικι, αλλθλοδιδακτικι μζκοδο ςτισ ομάδεσ
εργαςίασ
Οι ειςθγιςεισ κάλυψαν αρκετζσ πτυχζσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Ενδεικτικά,
αναφζρουμε οριςμζνα κζματα:
“Θ παιδαγωγικι θγεςία ωσ μθχανιςμόσ για τθ βελτίωςθ του ςχολείου”, “Εξαίρετοι
εκπαιδευτικοί ωσ παιδαγωγικοί θγζτεσ”, “Ο Διευκυντισ και ο/θ εκπαιδευτικόσ
ςχολικισ μονάδασ ωσ παιδαγωγικοί Θγζτεσ- Καινοτόμεσ και καλζσ πρακτικζσ”, “Θ κζςθ
και ο ρόλοσ του Διευκυντι ςτο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σφςτθμα”, “Θγεςία και
Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ”, “Δουλεφοντασ τθν καινοτομία ςτο δθμόςιο ςχολείο”,
“Το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν τοπικι κοινωνία”, “Αντιμετωπίηοντασ τθν πρόκλθςθ
τθσ ενςωμάτωςθσ μεταναςτϊν προςφφγων μακθτϊν ςτο ςχολείο - Μια ενδεικτικι
μελζτθ περίπτωςθσ”, “Θ κοινωνικι προςφορά των εκπαιδευτικϊν, πζρα από το
ςυμβατικό ωράριο, ωσ ςυνειδθτι επιλογι και κοινωνικι πολιτικι του ςχολείου”, “Ο
ρόλοσ του Διευκυντι ςτθν υποδοχι νεοειςερχομζνων εκπαιδευτικϊν ςτθ ςχολικι
μονάδα”, “Μια μικρο-εφαρμογι Εκπαιδευτικισ Θγεςίασ: «ετεροπαρατιρθςθ
εκπαιδευτικϊν με ζρευνα δράςθσ”, “Τα Ρρογράμματα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, οι
Βιωματικζσ Δράςεισ Γυμναςίου, οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ Λυκείου και οι Δράςεισ του
Κοινωνικοφ Σχολείου ωσ “Εργαςτιρια” παιδαγωγικισ Θγεςίασ, ςχεδιαςμοφ και
εφαρμογισ καινοτόμων και καλϊν πρακτικϊν- Ενδεικτικζσ μελζτεσ περιπτϊςεων”, “Οι
δράςεισ του Κοινωνικοφ Σχολείου ςτο Ν. Χανίων”, “Ανάπλαςθ του εξωτερικοφ χϊρου
των ςχολείων”, “Κοινζσ αγωνίεσ και ελπίδεσ για τουσ εφιβουσ” κ.ά.
Βιωματικά Εργαςτιρια
Ακολουκεί μία ςφντομθ περιγραφι των Εργαςτθρίων αυτϊν:
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1ο Εργαςτιριο, με κζμα: “Προςωπικι και διαπροςωπικι ανάπτυξθ και
αυτοβελτίωςθ δια του Θεάτρου και εν Θεάτρω”
Ιταν θ πρϊτθ, ίςωσ, φορά που ςε επιςτθμονικό Συνζδριο αξιοποιικθκε θ
Τζχνθ και ειδικότερα το Κζατρο, για τθν καλλιζργεια αιςκθτικισ εμπειρίασ, κατά
τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, με τθν αξιοποίθςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων και με
απϊτερο ςτόχο τθν καλλιζργεια τθσ προςωπικότθτασ και τθσ ενςυναίςκθςθσ, μζςω
εςωτερικοφ μεταςχθματιςμοφ των μακθτϊν, με τθ μορφι προςομοίωςθσ.
Αναδείχτθκε, επίςθσ, θ ςθμαςία τθσ αναγκαιότθτασ ςφνδεςθσ των αξιϊν και των
ςτάςεων ηωισ με τθ μακθςιακι διαδικαςία, αλλά και με τθν ίδια τθ ηωι.
Αξιοποιικθκαν δυναμικά εργαλεία και πρακτικζσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ
Εμψφχωςθσ ςτο Σχολείο, μζςω του Κεάτρου και των τεχνικϊν του. Ειδικότερα, το
ςυγκεκριμζνο Εργαςτιριο βαςίςτθκε ςτο ζργο του Αντ. Εξυπερφ, ο Μικρόσ Ρρίγκθπασ
και, μζςα από ςφντομεσ δράςεισ Διερευνθτικισ Δραματοποίθςθσ (inquiry drama)
(Ραπαδόπουλοσ, 2010), οι ςυμμετζχοντεσ ιρκαν ςε επικοινωνία με το πρόςωπο του
Άλλου, ςτο πλαίςιο τθσ διερεφνθςθσ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων, μζςα ςτθν ομάδα.
2ο Εργαςτιριο, με κζμα: “Καλζσ πρακτικζσ παιδαγωγικισ Θγεςίασ”
Το κεωρθτικό υπόβακρο του εργαςτθρίου βαςίςτθκε ςτο ότι πλικοσ ερευνϊν,
κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ζχουν καταδείξει ότι θ άςκθςθ παιδαγωγικισ θγεςίασ
από το/τθ Διευκυντι/-τρια ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ωσ
ευρφτερθσ ομάδασ (Ρολζμθ-Τοδοφλου, 2005), κακϊσ και ςτθ βελτίωςθ των
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων (Ραςιαρδισ, 2004, 2014). Ωσ εκ τοφτου, οι εκπαιδευτικοί
ςτο ςυγκεκριμζνο βιωματικό εργαςτιριο ςυμμετείχαν ςε μία διαλογικι και δυναμικι
διαδικαςία προβλθματιςμοφ, ανταλλαγισ απόψεων, μζςω αναςτοχαςμοφ, γφρω από
ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ του Διευκυντι/τθσ Διευκφντριασ, τισ οποίεσ εκείνοσ/-θ
πραγματοποιεί ςτθν αρχι, κατά τθ διάρκεια και ςτο τζλοσ μιασ ςχολικισ χρονιάσ.
Αυτζσ οι ενζργειεσ αποτελοφν, ςτο ςφνολό τουσ, τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςτθ
διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ για τθν αποτελεςματικι άςκθςθ παιδαγωγικισ θγεςίασ,
βαςιςμζνθσ ςτο όραμα για ζνα καλφτερο ςχολείο.
3ο Εργαςτιριο, με κζμα: “Εργαλεία παρατιρθςθσ τθσ διδαςκαλίασ από τον/τθν
ίδιο/-α τον/τθν εκπαιδευτικό, με πρακτικζσ ανατροφοδότθςθσ, μετά τθν
παρατιρθςθ τθσ διδαςκαλίασ”
Στο εργαςτιριο ζγινε φανερό ότι θ διαμορφωτικι αποτίμθςθ αυτοπαρατιρθςθ του ζργου από τον/τθν ίδιο/-α τον/τθν εκπαιδευτικό δεν είναι ζνα
ςτιγμιαίο γεγονόσ, αλλά μια διαδικαςία ςυςτθματικι, μακροπρόκεςμθ, βαςιςμζνθ ςε
κριτιρια, ςε εργαλεία αυτο-παρατιρθςθσ, ςτθ ςυλλογι, ανάλυςθ και ερμθνεία
δεδομζνων, με απϊτερο ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ «ΔιδαςκαλίασΜάκθςθσ» (Ραςιαρδισ, 1994· Ραραςκευά & Ραπαγιάννθ, 2008, Ραπαναοφμ, 2000).
Το εργαςτιριο, επίςθσ, εςτίαηε ςτον αναςτοχαςμό ωσ μια διαδικαςία
αυτοκριτικισ, επεξεργαςίασ και μεταγνωςτικισ αξιοποίθςθσ των δεδομζνων, μετά
τθν παρατιρθςθ τθσ διδαςκαλίασ από τον ίδιο τον/τθν εκπαιδευτικό (Snowman &
Biehler, 2006).
4ο Εργαςτιριο, με κζμα: “Για μια κεατρικι διερεφνθςθ των αξιϊν και των ςτάςεων
ηωισ, μζςα από το Πανόραμα τθσ Ελλθνικισ και τθσ Παγκόςμιασ Γραμματείασ”
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Το βιωματικό αυτό εργαςτιριο, βαςιςμζνο ςε ζργα από τθν ελλθνικι και τθν
παγκόςμια Γραμματεία, επεδίωξε να κζςει ηθτιματα διαχρονικϊν αξιϊν και ςτάςεων
ηωισ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, προκειμζνου οι ςυμμετζχοντεσ να τα διερευνιςουν,
αξιοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ Διερευνθτικισ Δραματοποίθςθσ. Επίςθσ, διερευνικθκαν
τρόποι, με τουσ οποίουσ κακζνασ κα μπορεί, αν κζλει, να λειτουργεί ωσ εμπνευςτισ
ανϊτερου ικουσ ςτθν κοινότθτα μάκθςθσ του ςχολείου του, αξιοποιϊντασ, με
παιδαγωγικι οπτικι, κατάλλθλεσ κεατρικζσ τεχνικζσ, ςυνδυάηοντασ τθ γνϊςθ με τθ
βιωματικι εμπειρία και τθν εφαρμογι των αξιϊν αυτϊν ςτθν πράξθ.
5ο Εργαςτιριο, με δφο κζματα:
1ο Κζμα: “Εργαςτιριο Διδακτικοφ χεδιαςμοφ”
Μία ομάδα φιλολόγων από τθν Κφπρο και μία ομάδα εκπαιδευτικϊν από τθν
Κριτθ επεξεργάςτθκαν τθν ίδια διδακτικι ενότθτα, δίνοντασ το περίγραμμα του
διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ τουσ. Ράνω ςε αυτζσ τισ δφο παρουςιάςεισ, οι οποίεσ
ςυνδυάςτθκαν και με μικροδιδαςκαλία, ζγιναν οι απαραίτθτεσ παρατθριςεισ, ςε
ομάδεσ εργαςίασ και αναδείχτθκαν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτθ διδακτικι
προςζγγιςθ, χριςιμεσ για όλουσ. Ζτςι, δθμιουργικθκαν τα πρϊτα παραδείγματα
διάχυςθσ καλϊν πρακτικϊν, ςε επίπεδο Διδακτικισ των φιλολογικϊν μακθμάτων,
ςτο “Δίκτυο ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ” των ςχολείων Δυτ. Κριτθσ και Κφπρου.
2ο Κζμα: “Σο προφίλ του ςχολικοφ θγζτθ - καλζσ πρακτικζσ παιδαγωγικισ Θγεςίασ”
Στο ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο, οι Διευκυντζσ των ςχολείων τθσ Κφπρου
παρουςίαςαν καλζσ πρακτικζσ παιδαγωγικισ θγεςίασ, μζςα από τθν κατάκεςθ τθσ
βιωματικισ τουσ εμπειρίασ, ανταλλάςςοντασ απόψεισ και προτάςεισ με τουσ
Διευκυντζσ Δυτ. Κριτθσ.

3. Συηιτθςθ – Συμπεράςματα
Το Συνζδριο απευκυνόταν ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και είχε μεγάλθ
απιχθςθ, κακϊσ, μετά από αυτό, ακολοφκθςαν και άλλεσ ςυμπράξεισ με τα ςχολεία
τθσ Κφπρου, ςυνεργαςίεσ, ανταλλαγζσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Αλλά και
Συνζδρια, τα οποία υλοποιικθκαν, ςτθ ςυνζχεια, ςε όλθ τθν Κριτθ, εμπνεφςτθκαν
από αυτό και ακολοφκθςαν τθ δομι και τθ φιλοςοφία του ςυγκεκριμζνου Συνεδρίου.
Μζςα από κακαρά βιωματικζσ, δυναμικζσ πρακτικζσ δθμιουργικισ,
ανακαλυπτικισ και ςυνεργατικισ μάκθςθσ, μζςα από τα ερωτθματολόγια
αξιολόγθςθσ των εργαςιϊν του Συνεδρίου, διερεφνθςθσ επιμορφωτικϊν και
αναπτυξιακϊν αναγκϊν των ςυναδζλφων, αλλά και μζςα από τισ Συηθτιςεισ εργαςίασ
ςτισ ομάδεσ εργαςίασ και ςτθν Ολομζλεια, φάνθκε το μεγάλο ενδιαφζρον, αλλά και θ
ανάγκθ των εκπαιδευτικϊν να ςυνεργάηονται (Ρολζμθ-Τοδοφλου, 2005) και να
λειτουργοφν μζςα ςε κοινότθτεσ μάκθςθσ και ςυνεργαςίασ, να ανταλλάςςουν γνϊςθ
και εμπειρία, αγωνίεσ και προβλθματιςμοφσ. Ζτςι, θ δθμιουργία “κοινότθτασ
μάκθςθσ” ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ δικτφου ςχολείων, με τθν αξιοποίθςθ τθσ
δυναμικισ τθσ ομάδασ, ςε πολλαπλά επίπεδα, αποδείχτθκε, για μια ακόμα φορά,
εξαιρετικά ςθμαντικι και αποτελεςματικι, ενδυναμϊνοντασ εκπαιδευτικοφσ και
μακθτζσ. Το Συνζδριο, ςτο ςφνολό του, ωσ πρόταςθ διαρκοφσ ςυνεργαςίασ, ενότθτασ,
επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν, εκτόσ από τθν πρωτοτυπία του,
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άνοιξε το δρόμο για ζναν άλλο πιο ανκρωποκεντρικό και ανκρωπιςτικό
προςανατολιςμό του Σχολείου και τθσ Εκπαίδευςθσ, γενικότερα. Στο πλαίςιο των
παρουςιάςεων αναδείχτθκαν τα βαςικά χαρακτθριςτικά του παιδαγωγικοφ Θγζτθ
(Διευκυντι/-ντριασ και εκπαιδευτικοφ), του ανκρϊπου που μπορεί και κάτω από
δφςκολεσ ςυγκυρίεσ:
 να διακρίνεται από ικοσ και να ζχει όραμα για το ςχολείο του και για τθν
εκπαίδευςθ, κάνοντασ πράξθ όςα πρεςβεφει,
 να ςχεδιάηει εκπαιδευτικι πολιτικι για τθν κοινότθτα μάκθςθσ του ςχολείου του,
με ανκρωποκεντρικό προςανατολιςμό,
 να γνωρίηει πϊσ να ςυμβιϊνει, να αυτοελζγχεται και να ςυνεργάηεται ςωςτά και
ειρθνικά με τουσ άλλουσ.
 να γνωρίηει τθν αναγκαιότθτα τθσ κοινωνικισ του αποςτολισ, αλλά και τθσ
λογοδοςίασ του απζναντι ςτθν κοινωνία και ςτον εαυτό του, ωσ μιασ διαδικαςίασ
απαραίτθτθσ, πρωτίςτωσ, για τθν αυτοβελτίωςι του,
 να γνωρίηει ότι είναι άνκρωποσ με δυνατότθτεσ και αδυναμίεσ,
 να μπορεί να διατθρεί μια κετικι ςτάςθ ηωισ, παρά τισ δυςκολίεσ των καιρϊν,
υπθρετϊντασ το ανκρωποκεντρικό όραμα για ζνα δθμοκρατικό και ποιοτικό
ςχολείο, που κα αγκαλιάηει όλουσ και όχι τουσ λίγουσ και “εκλεκτοφσ”,
 να ςυμβάλει με τθ ςτάςθ και τθ ςυμπεριφορά του ςτθ ςυνδιαμόρφωςθ του
ανκρωποκεντρικοφ παιδευτικοφ μοντζλου, που δίνει ιςότιμθ αξία ςτισ γνωςτικζσ
επιδόςεισ και ςτισ επιδόςεισ ςυμπεριφοράσ, προάγοντασ το ικοσ, ςε μια εποχι
παγκόςμιων προκλιςεων, όπου αξίεσ αμφιςβθτοφνται και, ςυχνά,
παρακεωροφνται, ενϊ αυξάνονται διεκνϊσ οι εντάςεισ και οι απαιτιςεισ για
αποδοτικότθτα των εργαηομζνων, αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικϊν
ςυςτθμάτων.
Θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ιταν εξαιρετικι και ςυγκινθτικι, ςε όλεσ τισ
εργαςίεσ του Συνεδρίου, το οποίο ζκλειςε με τθν υπογραφι του Ρρωτοκόλλου
Συνεργαςίασ και Αλλθλεγγφθσ ςχολικϊν μονάδων Δυτ. Κριτθσ και Κφπρου,
κορυφαία ςτιγμι για τα εκπαιδευτικά δρϊμενα του τόπου μασ. Από τθ μοναδικι
αυτι εμπειρία ζγινε φανερό ότι μζςα από τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία
εκπαιδευτικϊν Κριτθσ και Κφπρου πάνω ςε κοινά περιβάλλοντα μάκθςθσ και
διδακτικά αντικείμενα και με τθ χριςθ διερευνθτικϊν, ςυνεργατικϊν, μεκόδων και
τεχνικϊν ενεργθτικισ και ανακαλυπτικισ μάκθςθσ, ανοίγονται νζοι δρόμοι ςτθν
επιςτιμθ και τθν ανκρϊπινθ επικοινωνία, για τθν επίλυςθ και αντιμετϊπιςθ
εκπαιδευτικϊν ηθτθμάτων, για κοινζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ ανταλλαγισ και
ςυνεργαςίασ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν και γενικότερα για πρωτοβουλίεσ
αναβάκμιςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ που κα υπθρετεί, πραγματικά, τθν Ραιδεία και κα
ςφυρθλατεί δεςμοφσ ςυνοχισ, ενότθτασ, προόδου και ανάπτυξθσ του Ελλθνιςμοφ.
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Περίλθψθ
Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάδειξθ αφενόσ τθσ αναγκαιότθτασ γνωςτικισ
και ςυναιςκθματικισ ενδυνάμωςθσ των μακθτϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία κι
αφετζρου των δυνατοτιτων ςυνεργαςίασ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, ςτισ δφο
βακμίδεσ εκπαίδευςθσ (Α/κμια και Δ/κμια), οι οποίοι λειτουργοφν ωσ ιςότιμοι
ςυνεργάτεσ, ςυνομιλθτζσ, ςυνερευνθτζσ και ςυνδθμιουργοί, μζςα ςε κοινότθτεσ
μάκθςθσ και δθμιουργίασ. Αφετθρία για τθ διατφπωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ
αποτζλεςε θ αςυνζχεια, θ οποία παρατθρείται, ςε μεγάλο βακμό, ςτα Ρρογράμματα
Σπουδϊν Α/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ, αλλά και ςε αντίςτοιχεσ διδακτικζσ πρακτικζσ.
Ζτςι, ςτο πλαίςιο του Διαςχολικοφ Δικτφου ομαλισ μετάβαςθσ, Συνεργαςίασ και
Σφνδεςθσ των δφο βακμίδων Εκπαίδευςθσ, το οποίο δθμιουργιςαμε, εφαρμόςαμε, ςε
επιμορφωτικά Σεμινάρια και Βιωματικά Εργαςτιρια, ςε ςυνεργαςία με τουσ
εκπαιδευτικοφσ, ζνα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δφο βαςικοφσ
γνωςτικοφσ άξονεσ (Γλωςςικά μακιματα και Μακθματικά), από το οποίο
παρουςιάηονται ενδεικτικζσ μελζτεσ περιπτϊςεων. Τα παραδείγματα αυτά
καταγράφουν τθ δυναμικι τθσ κοινότθτασ, που λειτουργεί ωσ ομάδα, με αρχζσ
αλλθλοςεβαςμοφ, ιςοτιμίασ και δθμοκρατίασ.

1.Ειςαγωγι
Το ηιτθμα των εκπαιδευτικϊν μεταβάςεων ωσ αντικείμενο ζρευνασ και ωσ
ηιτθμα τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ απαςχολεί τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ τθν
επιςτθμονικι κοινότθτα ςτθν Ελλάδα και ςτο Εξωτερικό, ενϊ θ ςυςτθματικι μελζτθ
τθσ εξετάηει και κζματα που αφοροφν ςε ςτάςεισ και ςυναιςκιματα μακθτϊν
(Williams & Boman, 2002∙ Ashton, 2008∙ Qualter et al., 2009∙ Βοφλγαρθσ &
Ματςαγγοφρασ, 2009), ςτο ρόλο των εκπαιδευτικϊν και των γονζων (Γαλάνθσ, 2002∙
Hansen, 2003), ςτθν ανάπτυξθ τεχνικϊν για τθ διευκόλυνςθ τθσ μετάβαςθσ (Pointon,
2010, Βρυνιϊτθ, 2010) και ςτα γνωςτικά αντικείμενα τθσ διδαςκαλίασ. Κακϊσ θ
μετάβαςθ αποτελεί ορόςθμο ςτθ ηωι των μακθτϊν, ςε όποια βακμίδα κι αν
ςυντελείται, αποςτολι του ςχολείου κα πρζπει να είναι θ γνωςτικι, ςυναιςκθματικι,
κοινωνικι ςτιριξθ και ομαλι ενςωμάτωςι τουσ, κακϊσ και θ εξομάλυνςθ ενδογενϊν
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και εξωγενϊν παραγόντων και δυςκολιϊν, προκειμζνου οι μακθτζσ να ενδυναμωκοφν
(McLaren, 2010) και να επιτευχκεί θ ςυνζχεια ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και ςτθν
κοινωνικοποίθςθ τουσ. Επειδι δεν υπάρχει κεςμοκετθμζνο πλαίςιο, θ ςυνεργαςία
μεταξφ των βακμίδων είναι αναγκαία και κακοριςτικι για τθ δθμιουργία μιασ
κουλτοφρασ που κα επιτρζπει τθν ανάπτυξθ:
α) διαφορετικϊν τρόπων κατανόθςθσ (Δθμθτριάδου, 2011), β) τθν αξιοποίθςθ των
λεγόμενων ‘’κοινϊν τόπων’’ ςτα διάφορα μακιματα- διδακτικά αντικείμενα, όπου θ
ςυνζχεια και θ ςυνεργαςία μπορεί να χτιςτεί, γ) τθν υιοκζτθςθ ποικίλων
διερευνθτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν για τθ μάκθςθ και τθν υποςτιριξθ κάκε
μακθτι/-τριασ, κατά τθ μετάβαςι τουσ, προκειμζνου αυτι να ςυντελεςτεί ανϊδυνα,
ιρεμα και προσ όφελοσ όλων των ςυμβαλλόμενων μερϊν.

2. Μεκοδολογία
Στόχοσ των δράςεων που ακολουκοφν, οι οποίεσ ξεκίνθςαν εδϊ και δφο χρόνια,
ιταν αφενόσ θ ανάδειξθ και θ καταγραφι των μακθςιακϊν αναγκϊν των μακθτϊν ςε
κζματα Γλϊςςασ και Μακθματικϊν κι αφετζρου θ ανάδειξθ και διάχυςθ καλϊν
πρακτικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν αυτϊν, μζςα από τθ ςυνεργαςία
Α/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ. Μζςα από τθ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ, τθν κατάκεςθ
τθσ βιωματικισ εμπειρίασ των ςυναδζλφων, ςτισ επιμζρουσ ςυηθτιςεισ εργαςίασ και
ςε ομίλουσ προβλθματιςμοφ, αλλά και με ειδικό ερωτθματολόγιο για τθ διερεφνθςθ
των μακθςιακϊν αναγκϊν των μακθτϊν, εντοπίςαμε τα ιδιαίτερα προβλιματα, κατά
τθ μετάβαςθ από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο, προβλιματα που ςχετίηονται με το
γνωςτικό επίπεδο και εςτιάηονται κυρίωσ ςε κζματα κατανόθςθσ, γραπτισ και
προφορικισ ζκφραςθσ των μακθτϊν, κακϊσ και ςτθν ικανότθτα και απόδοςι τουσ
ςτα Μακθματικά. Το δείγμα αυτό αφοροφςε 30 Σχολεία τθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ
(Γυμνάςια και Λφκεια) και 25 Δθμοτικά Σχολεία του Νομοφ Χανίων. Επιπλζον,
επιχειριςαμε μια μικρι ςυγκριτικι ζρευνα και εξζταςθ των Αναλυτικϊν
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν των δφο βακμίδων και εντοπίςαμε κοινά χαρακτθριςτικά
ςτο περιεχόμενο και ςτο διδακτικό υλικό τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ, τθσ Λογοτεχνίασ
και των Μακθματικϊν.

3. Eπιμορφωτικζσ δράςεισ και καλζσ πρακτικζσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, κακϊσ και τον προςανατολιςμό κάκε
βακμίδασ, τθν αναπτυξιακι πορεία των μακθτϊν, τα προβλιματα προςαρμογισ και
τισ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν μζςα από τθ διερεφνθςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν που
επιχειροφμε ςτθν αρχι κάκε ςχολικοφ ζτουσ, δθμιουργιςαμε το Διαςχολικό Δίκτυο
ομαλισ Μετάβαςθσ, Συνεργαςίασ και Σφνδεςθσ των δφο βακμίδων Εκπαίδευςθσ, ςτο
οποίο εφαρμόςαμε αρχζσ, μεκόδουσ και αξίεσ που κα ευνοιςουν τθν ομαλι αυτι
μετάβαςθ για όλουσ. Ζτςι, μζςα από επιμορφωτικά Σεμινάρια και Βιωματικά
Εργαςτιρια, τα οποία βαςίηονταν ςτισ αρχζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, φζραμε ςε
επαφι τουσ εκπαιδευτικοφσ των δφο βακμίδων Εκπαίδευςθσ (Α/κμιασ και Δ/κμιασ),
προκειμζνου να δθμιουργθκοφν γζφυρεσ ςυνεργαςίασ και κοινότθτεσ μάκθςθσ και
δθμιουργίασ. Θ επίτευξθ του ςτόχου ιταν κακοριςτικι, κακϊσ οι εκπαιδευτικοί
γνωρίςτθκαν μεταξφ τουσ, μοιράςτθκαν εμπειρίεσ και βιϊματα, ενθμερϊκθκαν για τισ
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δυνατότθτεσ κοινϊν δράςεων που ευνοοφνται ςτο Δθμοτικό και ςτο Γυμνάςιο,
αφουγκράςτθκαν τισ ανθςυχίεσ και τουσ προβλθματιςμοφσ, διατφπωςαν τισ απόψεισ
τουσ ελεφκερα και μοιράςτθκαν προςδοκίεσ. Μζςα από τθν ανταλλαγι απόψεων, τθν
ζμπνευςθ και τον αναςτοχαςμό, κζςαμε, ςιγά- ςιγά, τισ βάςεισ για μια ενεργθτικι
κοινότθτα μάκθςθσ.
Θ προθγοφμενθ πιλοτικι εφαρμογι του Δικτφου επικεντρϊκθκε ςτθν
επιμόρφωςθ και ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν, με ςκοπό τθν επαγγελματικι τουσ
εξζλιξθ, ανάπτυξθ και αυτοβελτίωςθ, κακϊσ και ςτθν εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ
προγράμματοσ με αφορμι τθ Λογοτεχνία και μζςο τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία
(Ντοφλια-αμουτςάκθ, 2015). Υλοποιικθκε ζνα βιωματικό εργαςτιρι με κζμα:
Εκπαίδευςθ μζςα από τθν Τζχνθ: επαγγελματικι ανάπτυξθ και ενδυνάμωςθ
εκπαιδευτικϊν μζςω τθσ κεατρικισ παιδείασ, με ειςθγθτι τον Επίκουρο Κακθγθτι
Κεατρολογίασ ςτο Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ, κ. Σίμο Ραπαδόπουλο. Στόχοσ
ιταν να δοκιμάςουμε τεχνικζσ και εναλλακτικζσ πρακτικζσ που κα βοθκοφςαν να
εργαςτοφμε με τουσ μακθτζσ ςε όλα τα επίπεδα: γνωςτικό, ςυναιςκθματικό και
κοινωνικό. Τα αποτελζςματα τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ του Δικτφου ιταν
ενκαρρυντικά για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ, εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, Συμβοφλουσ,
γονείσ (Ντοφλια- αμουτςάκθ, 2015) και ςτάκθκαν θ αφορμι, για να ςυνεχίςουμε
μεκοδικά και ςτοχευμζνα και κατά τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά.
Συγκεκριμζνα, για τα μακιματα Γλϊςςασ και Λογοτεχνίασ, ςτισ επιμορφωτικζσ
μασ ςυναντιςεισ με τουσ εκπαιδευτικοφσ Α/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ, δόκθκε
βαρφτθτα ςε αςκιςεισ προςομοίωςθσ για τθ γραπτι ζκφραςθ και τθν παραγωγι
γραπτοφ λόγου, ςε μεκόδουσ προςπζλαςθσ τθσ ανορκογραφίασ και του φτωχοφ
λεξιλογίου, ςε ηθτιματα αναγνωςτικισ ικανότθτασ και κατανόθςθσ, ϊςτε να
καταγραφοφν οι ςυνικεισ δυςκολίεσ και γλωςςικζσ αδυναμίεσ των μακθτϊν
(Savignon, 2002∙ Ματςαγγοφρασ, 2007∙ Giasson, 2014). Μζςα από βιωματικά
εργαςτιρια, προςπακιςαμε να βροφμε τουσ κοινοφσ τόπουσ, τα κοινά κεματικά
πεδία, ςτο μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςε Δθμοτικό και Γυμνάςιο, ϊςτε να
προχωριςουμε, ςτθ ςυνζχεια, ςε κοινζσ δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν
αυτϊν.
Για τα Μακθματικά, υλοποιικθκε επιμορφωτικό ςεμινάριο με κζμα:
‘’Ρροχποκζςεισ ομαλισ μετάβαςθσ και ςυνζχειασ ςτθν Εκπαίδευςθ: Βαςικζσ γνϊςεισ,
ικανότθτεσ/δεξιότθτεσ και αξίεσ για τα Μακθματικά, απαραίτθτεσ για τθν ομαλι
μετάβαςθ των μακθτϊν από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιοϋϋ με ειςθγθτζσ τον κ. Γ.
Ρερικλειδάκθ, Ρροϊςτάμενο Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Α/κμιασ
και τον κ. Δ. Βαμβακίδθ, Σχ. Σφμβουλο Μακθματικϊν ςτα Χανιά. Βαςικόσ, επίςθσ,
ςτόχοσ του Σεμιναρίου, πζρα από τθν ανάδειξθ των βαςικϊν αδυναμιϊν των μακθτϊν
ςτο μάκθμα αυτό, ιταν και θ καταγραφι των κοινϊν κεματικϊν πεδίων για τα
Μακθματικά τθσ Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ Δθμοτικοφ και όλων των τάξεων του Γυμναςίου,
ϊςτε να ςχεδιαςτοφν από κοινοφ, δράςεισ ςυνεργαςίασ για τθν πρόλθψθ και τθν
αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν αυτϊν. Συηθτικθκαν, ακόμα, ηθτιματα, όπωσ θ γνϊςθ,
οι ικανότθτεσ και οι δεξιότθτεσ που πρζπει να αποκτιςουν οι μακθτζσ ςτισ δφο
βακμίδεσ, θ δθμιουργία κινιτρων και ςτρατθγικϊν, προκειμζνου οι μακθτζσ να
αγαπιςουν τα Μακθματικά, να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςυνζχεια και να βιϊςουν
αιςκιματα επιτυχίασ και ικανότθτασ. Ιταν πολφ ςθμαντικό ότι επιςθμάνκθκαν
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ςτρατθγικζσ για τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία των μακθτϊν ςτα Μακθματικά, για τθν
ομαλι μετάβαςι τουσ από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο.
Δεν κα μποροφςε, βζβαια, να αγνοθκεί το κοινωνικό και ςυναιςκθματικό
επίπεδο, κακϊσ θ εκπαίδευςθ ςτοχεφει ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ του μακθτι και
ςτθν κοινωνικοποίθςι του. Ζτςι, ςτο πλαίςιο τθσ Λογοτεχνίασ, υλοποιικθκαν
επιμορφωτικά ςεμινάρια, αρχικά για τουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτθ ςυνζχεια για τουσ
μακθτζσ, όπου ζγινε προςπάκεια, μζςα από τθ Φιλαναγνωςία και τθ Λογοτεχνία, να
αναδείξουμε καλζσ πρακτικζσ για τθ ςυνειδθτι καλλιζργεια του αλλθλοςεβαςμοφ,
εντόσ και εκτόσ ςχολείου. Με αφορμι τα βιβλία τθσ κασ Αλεξάνδρασ Μθτςιάλθ,
Φιλολόγου και Συγγραφζα, εργαςτικαμε βιωματικά, με αφετθρία τθν ζννοια του
αλλθλοςεβαςμοφ, τθσ αποδοχισ, τθν καλλιζργεια τθσ ενςυναίςκθςθσ και τθν
εδραίωςθ υγιϊν διαπροςωπικϊν ςχζςεων. Είδαμε πϊσ μια δαςκάλα μπορεί να
εμφυςιςει ςτουσ μακθτζσ τθν αγάπθ για το ςεβαςμό ςτον άλλον και τθν ενότθτα του
κόςμου. Τα βιβλία τθσ ‘’Με λζνε Νιλουφζρ’’, ‘’Το Υπόςχομαι’’, ‘’Κζλω να ςασ πω τθν
αλικεια’’ αποτζλεςαν τθν αφορμι για να ξεκινιςει μια διακεματικι ερευνθτικι
εργαςία (τφπου project), με κζμα τθν αποδοχι του Άλλου, του Ξζνου, του
Διαφορετικοφ.
Δοκιμάςαμε διδακτικζσ προτάςεισ και τεχνικζσ για τθ δθμιουργικι ανάγνωςθ
και πρόςλθψθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων, με ςκοπό τθν καλλιζργεια κοινωνικϊν και
ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων, μζςα από τθ διάδραςθ των εκπαιδευτικϊν και, ςτθ
ςυνζχεια, προτάκθκε ςτουσ μακθτζσ να εργαςτοφν ςε κοινι ερευνθτικι εργαςία
πάνω ςτισ ζννοιεσ ϋϋμετανάςτθσ, πρόςφυγασ, Άλλοσ, ξζνοσϋϋ, τθν οποία κα
παρουςίαηαν ςε κοινι εκδιλωςθ. Οι μακθτζσ τθσ Στϋ Δθμοτικοφ και τθσ Αϋ Γυμναςίου,
ςυνδφαςαν τα εξεταηόμενα κείμενα με κείμενα τθσ Λογοτεχνίασ από τα ςχολικά
βιβλία (Διδϊ Σωτθρίου, Οι πρόςφυγεσ, Ανκολόγιο Στϋ, ς.206 και Μ. Κλιάφα, Ο δρόμοσ
για τον Ραράδειςο είναι μακρφσ, Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ Αϋ
Γυμναςίου,ς.144).
Το αποτζλεςμα ιταν θ παρουςίαςθ μιασ ζκκεςθσ για τουσ Ρρόςφυγεσ με
αφορμι τα γεγονότα τθσ επικαιρότθτασ με πλοφςιο φωτογραφικό και άλλο εικαςτικό
υλικό. Το πιο ςθμαντικό, όμωσ, ςτθ διαδικαςία ιταν θ ςυνεργαςία, θ ομαδικι
εργαςία και θ δυναμικι ςχζςθ που αναπτφχκθκε μεταξφ των μακθτϊν των δφο
βακμίδων, κακϊσ και τα αιςκιματα αυτοπεποίκθςθσ και αυτοεκτίμθςθσ που
καλλιεργικθκαν ςε όλουσ τουσ μακθτζσ.
Τα ςχολεία που ςυνεργάςτθκαν και ςυμμετείχαν ςτο Δίκτυο, πζρα από τθν πολφ
καλι ςυνεργαςία που ανζπτυξαν μεταξφ τουσ, δθμιοφργθςαν και το κατάλλθλο κλίμα
ςυνεργαςίασ για τουσ γονείσ. Σε απογευματινά ςεμινάρια που ςχεδίαηαν από κοινοφ
Δθμοτικά και Γυμνάςια, υλοποιικθκαν ςυναντιςεισ- ςυηθτιςεισ με κεματικζσ που
απαςχολοφν και προβλθματίηουν γονείσ και μακθτζσ των θλικιϊν αυτϊν (εφθβεία,
ςεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ, εκφοβιςμόσ, κ.ά), ενϊ, παράλλθλα, τζκθκαν οι βάςεισ
για ςυχνότερθ επικοινωνία και ςυνεργαςία.

4.Αποτελζςματα – Συμπεράςματα
Θ διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ αποτελεί μια ςθμαντικι πτυχι ςτθ μακθςιακι
πορεία των μακθτϊν, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ςυνζχεια, θ υγιισ και
απρόςκοπτθ ανάπτυξθ τουσ, γνωςτικι, ςυναιςκθματικι και κοινωνικι. Θ επιτυχισ
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ενςωμάτωςθ και ζνταξθ ςτο νζο περιβάλλον είναι αποτζλεςμα τόςο τθσ ορκισ
προετοιμαςίασ από το Δθμοτικό, ςε ςυνεργαςία με το Γυμνάςιο/-ια υποδοχισ, όςο
και αποτζλεςμα ςωςτισ ζκφραςθσ και υποςτιριξθσ του ρόλου και του ζργου από
όλουσ: εκπαιδευτικοφσ, γονείσ ςτελζχθ Εκπαίδευςθσ. Για αυτό και απαιτείται
ςυνεργαςία ςε όλα τα επίπεδα, κάκετα και οριηόντια.
Αναδείχτθκε ότι, αναφορικά με τουσ μακθτζσ, καλό είναι να διερευνάται και να
αξιοποιείται το επίπεδο των αναγκϊν τουσ, γνωςτικϊν και ςυναιςκθματικϊν. Σε αυτό,
κακοριςτικό ρόλο κα παίξει θ ςυνεργαςία με το ςχολείο, από το οποίο κα
αποφοιτιςουν, κακϊσ και θ ςυμβολι των γονζων. Οι μακθτζσ εγκλιματίηονται πιο
γριγορα και πιο αποτελεςματικά, όταν παρωκοφνται να εμπλακοφν ενεργθτικά ςε
κάτι που ζχει νόθμα για τουσ ίδιουσ, ςζβεται τθν προςωπικότθτά τουσ, λαμβάνει
υπόψθ τα ενδιαφζροντα και αξιοποιεί τισ ‘’κλίςεισ’’, τισ εμπειρίεσ και τισ ικανότθτεσ
τουσ. Πταν οι μακθτζσ αιςκάνονται ότι ανικουν ςτο περιβάλλον αυτό, με το οποίο
αλλθλεπιδροφν κακθμερινά (Γκότοβοσ, 1997) με αςφάλεια, διαμορφϊνοντασ τθν
προςωπικότθτά τουσ, ενιςχφοντασ τθν αυτοεκτίμθςι τουσ, μζςα από αμοιβαίεσ
υποχωριςεισ και παραχωριςεισ, με απόλυτο ςεβαςμό ςε αξίεσ κοινϊσ αποδεκτζσ,
όταν απελευκερϊνουν τθ φανταςία και τισ ικανότθτεσ τουσ, πζρα από το ςτεγνό
γνωςιοκεντρικό και εξεταςτικό πλαίςιο, τότε τα αποτελζςματα και ςτθ μακθςιακι
διαδικαςία και ςτθν κοινωνικοποίθςι τουσ είναι πρόδθλα και κετικά.
Αναφορικά με τουσ εκπαιδευτικοφσ, αναδφκθκε αναγκαία θ ςυνεχισ
επιμόρφωςθ και ανατροφοδότθςθ τουσ, προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτον ολοζνα
αυξανόμενο και πολφπλευρο ρόλο τουσ με επιτυχία, βιϊνοντασ και οι ίδιοι τθν
επαγγελματικι και κοινωνικι καταξίωςθ και αναγνϊριςθ. Οι εκπαιδευτικοί είναι
αυτοί που κα διαμεςολαβιςουν, υποςτθρίηοντασ και διευκολφνοντασ τθν επιτυχι
μετάβαςθ των μακθτϊν, με ποικιλία τεχνικϊν και εναλλακτικϊν ςτρατθγικϊν,
δίνοντασ κίνθτρα, προκαλϊντασ το ενδιαφζρον τουσ, δθμιουργϊντασ τισ κατάλλθλεσ
παιδαγωγικζσ ςυνκικεσ που κα ανταποκρίνονται ςτο γνωςτικό και ςυναιςκθματικό
τουσ επίπεδο. Μζκοδοι, όπωσ θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, οι ενεργθτικζσ
τεχνικζσ, θ βιωματικι μάκθςθ, δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για τθ δθμιουργία
ςφγχρονων παιδαγωγικϊν ενεργθτικϊν κοινοτιτων μάκθςθσ, οι οποίεσ λειτουργοφν
εποικοδομθτικά προσ όφελοσ των μακθτϊν, προκειμζνου να μεταφζρουν τθν
κατακτθκείςα γνϊςθ ςε νζα περιβάλλοντα μάκθςθσ και εφαρμογϊν (Ματςαγγοφρασ,
2002γ∙ Φρυδάκθ, 2009). Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν ςτο ςφγχρονο ςχολείο είναι
ακόμθ κακοριςτικόσ, κακϊσ εκείνοι ςυμβάλλουν ςθμαντικά, ςτθν καλλιζργεια τθσ
προςωπικότθτασ, τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και ςτθν εν γζνει ανάπτυξθ των
μακθτϊν τουσ (Goleman, 1995), επενδφοντασ ςτο μελλοντικό ενεργό και κριτικό
Ρολίτθ, με αξίεσ και αρχζσ. Οι εκπαιδευτικοί είναι, ακόμα εκείνοι που κα
διαμεςολαβιςουν, προκειμζνου να επιτευχκεί θ προςδοκϊμενθ ςυνεργαςία γονζωνςχολείου, θ οποία, επίςθσ, ςυμβάλλει ςτθν κοινωνικοποίθςθ και ςτθν ομαλι ζνταξθ
των μακθτϊν ςτθ νζα βακμίδα.
Αναφορικά με τουσ γονείσ αναδείχκθκε ότι θ όλθ διαδικαςία ςυνζβαλε
ουςιαςτικά ςτθ χάραξθ μιασ εποικοδομθτικισ ςυνεργαςίασ με διακριτοφσ ρόλουσ
αλλθλοχποςτιριξθσ και αρμοδιότθτεσ που βαςίηονται ςτισ αρχζσ τθσ ουςιαςτικισ
επικοινωνίασ και του αλλθλοςεβαςμοφ.
Από τθν πλευρά των Στελεχϊν, οι Σχολικοί Σφμβουλοι, οι Διευκυντζσ των
ςχολικϊν μονάδων και γενικά όςοι εμπλζκονται ουςιαςτικά ςτθ διαδικαςία τθσ
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μετάβαςθσ λειτουργοφν ωσ κακοδθγθτζσ, ςχεδιαςτζσ, διευκολυντζσ τθσ όλθσ
διαδικαςίασ, που κα ενκαρρφνουν κάκε είδοσ ςυνεργαςίασ και πρωτοβουλιϊν
(Βρυνιϊτθ, 2010), αλλά και Καλϊν Ρρακτικϊν, για ζνα ουςιαςτικό άνοιγμα του
ςχολείου ςτθν τοπικι κοινωνία.

5.Επίλογοσ
Συμπεραςματικά, κα λζγαμε ότι θ διετισ εναςχόλθςι μασ με τθ Δθμιουργία
Δικτφου Ομαλισ Μετάβαςθσ Συνεργαςίασ και Σφνδεςθσ των δφο βακμίδων
Εκπαίδευςθσ ζχει αναδείξει πολφ ουςιαςτικά οφζλθ για όλουσ, ςε κάκε επίπεδο.
Απαιτείται, ςυνζχεια, ςυνζπεια, μεράκι και, φυςικά, θ φπαρξθ ενόσ κεςμικοφ
πλαιςίου με ςαφείσ οριοκετθμζνουσ άξονεσ και οδθγίεσ, κατάλλθλα Ρρογράμματα
Σπουδϊν, υποςτθρικτικό υλικό και αρχζσ για τθν καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ
υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ ςε όλα τα επίπεδα και τισ βακμίδεσ. Το ότι, μετά τθν
πρϊτθ ειςιγθςι μασ ςτο 2ο Ρανελλινιο Συνζδριο τθσ ΡΕΣΣ, δθμιουργικθκαν ανάλογα
Διαςχολικά Δίκτυα και Δράςεισ για τθ μετάβαςθ ςε όλθ τθν Ελλάδα είναι ενδεικτικό
τθσ απιχθςθσ του εγχειριματοσ, αλλά και τθσ ανάγκθσ που υπάρχει για ουςιαςτικι
ςφνδεςθ, ςυνεργαςία και επικοινωνία των βακμίδων εκπαίδευςθσ. Θ μετάβαςθ είναι
μια ςυλλογικι υπόκεςθ, που προχποκζτει αμφίδρομεσ ςχζςεισ, εποικοδομθτικι
επικοινωνία και ςυνεργαςία, καλλιζργεια και δθμιουργία μιασ κουλτοφρασ για τθν
προϊκθςθ τθσ ςυνζχειασ όχι μόνο ςε γνωςτικό επίπεδο, αλλά και ςε επίπεδο αξιϊν
και ςτάςεων ηωισ.
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το Ραράδειγμα τθσ Μακθτικισ Αςιτίασ
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Περίλθψθ
Πντασ το ςχολείο κομμάτι ενόσ ευρφτερου κοινωνικοφ ςυςτιματοσ, αφενόσ
επθρεάηεται άμεςα από αυτό, αφετζρου υποχρεοφται να προςαρμόηεται και να
αλλάηει, ϊςτε να μπορεί να αντιμετωπίςει τισ κοινωνικζσ αλλαγζσ. Στισ μζρεσ μασ,
εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, όπου ολοζνα και περιςςότερα παιδιά προςζρχονται
ςτο ςχολείο μθν ζχοντασ το ςτοιχειϊδεσ φαγθτό ςτισ τςάντεσ τουσ, ο ρόλοσ τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ αλλά και τθσ ςχολικισ θγεςίασ πρζπει να είναι καταλυτικόσ, με τθ
δθμιουργία ςχεδίου διαχείριςθσ αλλαγϊν – μζτρων, που κα αποτελεί το εφαλτιριο
ςθμείο για τθν καταπράυνςθ του φαινομζνου. Στθν εργαςία αυτι, αναλφονται και
καταγράφονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ εκπαιδευτικισ αλλαγισ, ενϊ
παρουςιάηεται και ζνα ςχζδιο διαχείριςθσ τθσ αλλαγισ από τθ ςχολικι θγεςία για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ μακθτικισ αςιτίασ.
Λζξεισ-Κλειδιά: εκπαιδευτικι αλλαγι, ςχολικι θγεςία, ςχζδιο διαχείριςθσ.

1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι
Στισ μζρεσ μασ, θ οικονομικι κρίςθ ζχει δθμιουργιςει ζνα πλικοσ προβλθμάτων
και παρενεργειϊν ςτθν ελλθνικι κοινωνία, που επθρεάηουν άμεςα και τον ςχολικό
οργανιςμό. Το δραματικότερο ςτοιχείο, που αναδεικνφεται από τθν οικονομικι κρίςθ,
είναι το κζμα του υποςιτιςμοφ των παιδιϊν, φαινόμενο το οποίο επιςθμαίνουν οι
εκπαιδευτικοί κακθμερινά. Τα πλοκάμια του υποςιτιςμοφ ζχουν αγγίξει ςχολεία
πολλϊν περιοχϊν ςτθν Ελλάδα, όπου οι οικογζνειεσ των μακθτϊν, μαςτίηονται από
ανεργία και οικονομικι δυςπραγία (Συνιγοροσ του Ρολίτθ, 2012). Επιπρόςκετα,
ολοζνα αυξάνονται οι απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ απζναντι ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα,
προκειμζνου αυτό να ανταποκρικεί ςτα ςυνεχϊσ αυξανόμενα κοινωνικά φαινόμενα,
που παρουςιάηονται, εξαιτίασ αυτϊν των εξελίξεων. Το ςχολείο, λοιπόν, καλείται να
αντιμετωπίςει ζνα ουςιαςτικό κοινωνικό πρόβλθμα, μζςω του ςχεδιαςμοφ
εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν, οι οποίεσ προκφπτουν από τθν πίεςθ των γεγονότων,
εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Για να το καταφζρει αυτό, το ςχολείο οφείλει να
πάρει το ρίςκο και να εφαρμόςει τισ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ, που κα αντζξουν ςτο
χρόνο (Fullan, 2000).
Θ εργαςία αυτι, ςτθ δεφτερθ ενότθτά τθσ, κα αποςαφθνίςει τθν ζννοια και τθν
αναγκαιότθτα τθσ εκπαιδευτικισ αλλαγισ και κα παρουςιάςει τόςο τισ αντιςτάςεισ,
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που προκφπτουν ςε κάκε εκπαιδευτικι αλλαγι, όςο και το ρόλο του θγζτθ ςτθν όλθ
διαδικαςία. Στθν τρίτθ ενότθτα, κα αναλυκεί το ςχζδιο διαχείριςθσ τθσ αλλαγισ για
τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αςιτίασ ςτα ςχολεία, μζςω του μοντζλου των οκτϊ βθμάτων
των Fullan, Cuttress και Klicher (2005), με ζμφαςθ ςτο ρόλο τθσ ςχολικισ θγεςίασ,
προκειμζνου να καταλιξουμε ςε τεκμθριωμζνα ςυμπεράςματα.

2. Αναγκαιότθτα και Φφςθ τθσ Εκπαιδευτικισ Αλλαγισ
Οι Everard και Morris (1999), από πολφ νωρίσ, είχαν επιςθμάνει ότι το αίτθμα
τθσ αλλαγισ μπορεί να προζρχεται εντόσ και εκτόσ του ςχολείου και του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Μπορεί, λοιπόν, κανείσ να παρατθριςει ότι το εξωτερικό
περιβάλλον, με τθ ραγδαία αρνθτικι εξζλιξθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, επθρζαςε το
εςωτερικό του ςχολείου, επιφζροντασ το φαινόμενο τθσ μακθτικισ αςιτίασ. Τα
ςχολεία κάκονται ςτθ διαςταφρωςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ, τθσ οικογζνειασ και τθσ
ευρφτερθσ κοινωνίασ, επιςθμαίνει θ Harris (2009). Είναι ουςιαςτικισ ςθμαςίασ,
λοιπόν, ςε προβλιματα τόςο επείγοντα, οι αλλαγζσ, μζςα από το εκπαιδευτικό
ςφςτθμα, να είναι τόςο άμεςεσ όςο και μακράσ διάρκειασ (Fullan, 2002). O Adams
(2007) περιγράφει τθν εκπαιδευτικι αλλαγι ωσ μια διαδικαςία προβλθματικι,
προκλθτικι, περίεργθ και επίπονθ. Βαςικό χαρακτθριςτικό για μια επιτυχθμζνθ και με
διάρκεια αλλαγι αποτελεί ο μεταςχθματιςμόσ τθσ κουλτοφρασ: να αλλάξουν, δθλαδι,
οι αξίεσ των ατόμων ςε ζναν εκπαιδευτικό οργανιςμό και ο τρόποσ που κα
δουλζψουν μαηί για να το καταφζρουν αυτό (Hannay, Ben Jaafar & Earl, 2013).
Επομζνωσ, αποτελεί μια θκικι πρακτικι, θ οποία, για να επιτφχει, ενεργεί βακιά ςτθν
αντίλθψθ των υποκειμζνων, που κα εμπλακοφν. Ζτςι, ςτο κζμα τθσ μακθτικισ
αςιτίασ, τα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν αφοροφν νζα υλικά,
εμπλζκουν νζεσ ςυμπεριφορζσ και πρακτικζσ, ενϊ ενςωματϊνουν καινοφριεσ αξίεσ
και πιςτεφω.
H λογικι μιασ εκπαιδευτικισ αλλαγισ, θ οποία πρζπει να εφαρμοςτεί για να
καταπολεμθκοφν ςοβαρά κοινωνικά φαινόμενα, όπωσ θ μακθτικι αςιτία, είναι απλι:
οποιαδιποτε επιφανειακι ιδζα, δεν μπορεί να επθρεάςει κανζναν, όςο υποςχόμενθ
και αν φαίνεται (Elmore, 2004). Επομζνωσ, οι αλλαγζσ κα πρζπει να είναι βακιζσ και
δεν κα αφοροφν τθν εμπλοκι μόνο του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ αλλά και τθν
εμπλοκι τθσ τοπικισ κοινωνίασ και των φορζων που τον περιβάλλουν.
2.1. Αντίςταςθ ςτθν αλλαγι και ο ρόλοσ τθσ θγεςίασ
Ο Adams (2007) αναφζρεται ςτθν εκπαιδευτικι αλλαγι με τον χαρακτθριςμό
«προβλθματικι». Ρολφ νωρίτερα, οι Everard και Morris (1999) είχαν αναρωτθκεί
«γιατί όλεσ αυτζσ οι αλλαγζσ είναι τόςο προβλθματικζσ;» (ς. 258). Οι ίδιοι δίνουν τθν
απάντθςθ, λζγοντασ ότι θ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ είναι δυςκολότερθ από όςο
κάποιοσ μπορεί να φανταςτεί και ότι για να ςυλλάβει κανείσ τί ςθμαίνει αλλαγι κα
πρζπει να ζχει κατανοιςει εισ βάκοσ τθ ςυμπεριφορά των ανκρϊπων, που
ενυπάρχουν ςτον οργανιςμό. Ρολλοί μελετθτζσ ςυμφωνοφν ότι πρζπει να δοκεί
μεγαλφτερθ προςοχι ςτθ ςθμαςία των ατομικϊν ςυμπεριφορϊν, των αναγκϊν, των
αξιϊν και των κινιτρων, που επθρεάηουν τθν επιτυχία των προςπακειϊν για
εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ (Erwin & Garman, 2010). Μάλιςτα, οι Jaffe, Scott και Tobe
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(1994) εντόπιςαν τζςςερισ αντιδράςεισ όςων εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία τθσ
αλλαγισ: 1) άρνθςθ να πιςτζψουν ότι θ αλλαγι κα εφαρμοςτεί, 2) αντίςταςθ ςτο να
ςυμμετζχουν ςε αυτι, 3) εξερεφνθςθ – πειραματιςμόσ με νζεσ ςυμπεριφορζσ και 4)
δζςμευςθ – αποδοχι τθσ αλλαγισ. Επιπρόςκετα, οι Fullan, et.al. (2005) αναφζρουν
ότι θ παρουςία μιασ εκπαιδευτικισ αλλαγισ δεν εγγυάται τθν επίλυςθ μιασ δφςκολθσ
κατάςταςθσ, θ απουςία τθσ, όμωσ, εξαςφαλίηει τθν αποτυχία και επομζνωσ τθν
ενίςχυςι τθσ. Θ εκπαιδευτικι θγεςία, επομζνωσ, παίηει ουςιαςτικό ρόλο ςτθν
επίτευξθ των αλλαγϊν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τόςο ςθμαντικά κοινωνικά
προβλιματα, κακϊσ αυτι, πρϊτα, δίνει τισ κατευκφνςεισ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ και τθσ
μετάδοςθσ του οράματοσ ςτουσ ανκρϊπουσ και εμπνζοντασ τθν εμπλοκι τουσ ςε
αυτό (Ακαναςοφλα - ζππα, 2008).

3. Σχζδιο Διαχείριςθσ τθσ Αλλαγισ από τθ Σχολικι Θγεςία για τθν
Αντιμετϊπιςθ τθσ Αςιτίασ ςτα Σχολεία
Ο Gardner (2004) λζει ότι το πιο ςθμαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείσ
για να αλλάξει κάποιου τθ ςκζψθ είναι να ςυνδεκεί με τθν πραγματικότθτά του ωσ
ςθμείο άφιξθσ τθσ αλλαγισ. Με τθν πραγματικότθτα ςτα ελλθνικά ςχολεία να είναι
τόςο ςκλθρι, με μακθτζσ να χάνουν τισ αιςκιςεισ τουσ από τθν αςιτία, ωσ ςυνζπεια
τθσ οικονομικισ κρίςθσ που μαςτίηει τθ χϊρα, θ δθμιουργία ςχεδίου διαχείριςθσ
αλλαγϊν – μζτρων αποτελεί το εφαλτιριο ςθμείο για τθν καταπράυνςθ του
φαινομζνου. Το κζμα τθσ φτϊχειασ και τθσ αςιτίασ των μακθτϊν και των οικογενειϊν
τουσ προχποκζτει ζναν θγζτθ, ο οποίοσ: 1) πορεφεται προσ ευδιάκριτουσ ςτόχουσ και
ζχει ανεπτυγμζνθ τθν αίςκθςθ του προςανατολιςμοφ, 2) ζχει ανοικτι, καλοπροαίρετθ
επικοινωνία με τουσ ςυνεργάτεσ του, αντιμετωπίηοντασ εποικοδομθτικά τισ
ςυγκροφςεισ, 3) αναπτφςςει ςυνεργατικι κουλτοφρα, 4) κρατά ανοικτό το ςχολείο του
και εντεταγμζνο ςε ζνα ςφνκετο περιβάλλον (Everard & Morris, 1999∙ Ραςιαρδισ,
2004). Βζβαια, ο ςχεδιαςμόσ διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν δεν είναι απλι
υπόκεςθ, κακϊσ αποτελεί μια πολφπλοκθ διαδικαςία, ςτθν οποία εμπλζκονται πολλοί
παράγοντεσ όπωσ: δομζσ, άνκρωποι, εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και
ο,τιδιποτε άλλο περιλαμβάνεται ςε ζνα ανοικτό κοινωνικό ςφςτθμα, όπωσ το
ςχολείο. Επομζνωσ, θ ςχολικι θγεςία οφείλει να ςυμπεριλάβει όλουσ αυτοφσ τουσ
παράγοντεσ ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ τθσ αλλαγισ, επιλζγοντασ το ςωςτό
οργανωτικό μοντζλο, κακϊσ αυτό βοθκά ςτθν πρακτικι ανάλυςθ και επεξιγθςθ τθσ
εκπαιδευτικισ αλλαγισ, τόςο από τθν πλευρά του περιεχομζνου, όςο και από τθν
πλευρά τθσ διαδικαςίασ, προςφζροντασ τθ δυνατότθτα να εξετάηει κανείσ τθν πορεία
τθσ αλλαγισ κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ τθσ (Weston & Bain, 2009). Άλλωςτε,
για να επιτευχκοφν οι αλλαγζσ, που κα αποφζρουν μακροχρόνιεσ και ουςιαςτικζσ
λφςεισ ςε τόςο ςοβαρά ηθτιματα, όπωσ αυτό τθσ αςιτίασ ςτα ςχολεία, κα πρζπει να
αναπτυχκεί ζνασ μακροπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ – προγραμματιςμόσ (Desimone, 2002).
Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω, ςυςτινεται, ζτςι, το ςχεδιαςτικό
μοντζλο των οκτϊ βθμάτων των Fullan et al (2005), οι οποίοι, ζπειτα από χρόνια
ερευνθτικϊν εργαςιϊν, εντόπιςαν ότι θ ιςτορία των εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν είναι
γεμάτθ από καλζσ ιδζεσ και πολιτικζσ, οι οποίεσ αποτυγχάνουν κατά τθν εφαρμογι
τουσ, ι επιτυγχάνουν ςε μια κατάςταςθ, αλλά όχι ςε κάποια άλλθ. Επιπρόςκετα,
υπζδειξαν ότι το ςυςτατικό ςτοιχείο που λείπει ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ
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αποτυχίασ είναι θ εκτίμθςθ και θ χριςθ αυτοφ που καλείται «γνϊςθ για τθν αλλαγι»:
κατανόθςθ και διορατικότθτα, δθλαδι, ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ αλλαγισ, κακϊσ
και με τισ βαςικζσ κινθτιριεσ δυνάμεισ, οι οποίεσ επιφζρουν μια επιτυχθμζνθ αλλαγι
ςτθν πράξθ. Τα οκτϊ βιματα που ειςάγουν, λοιπόν, είναι οι κινθτιριεσ δυνάμεισ για
επιτυχθμζνθ και μακροχρόνια αλλαγι, θ οποία να ςυνειςφζρει ςτθν επίλυςθ
ςθμαντικϊν προβλθμάτων ςτα ςχολεία, όπωσ, εν προκειμζνω, θ μακθτικι αςιτία.
Τα βιματα αυτά είναι τα εξισ: 1) Συμμετοχι του θκικοφ ςκοποφ των
εμπλεκομζνων: Ο θκικόσ ςκοπόσ τθσ αλλαγισ δεν είναι απλά ζνασ ςτόχοσ αλλά μια
διαδικαςία, θ οποία εμπλζκει τθν θγεςία, τουσ εκπαιδευτικοφσ και τθν κοινωνία.
Βαςικόσ ςτόχοσ, όπωσ τον ορίηουν οι Fullan et al (2005), είναι να κλείςει το ευρφ
χάςμα (gap) μεταξφ των ομάδων ςτθν κορυφι και εκείνων που είναι ςτα χαμθλότερα
επίπεδα (groups at the top / bottom). Ζτςι, ςε αυτό το ςθμείο, ςτθ φάςθ τθσ
ειςαγωγισ, ο ςχολικόσ θγζτθσ οφείλει να ςυηθτιςει με το εκπαιδευτικό προςωπικό
ςχετικά με το πρόβλθμα τθσ αςιτίασ, να ακοφςει τισ παρατθριςεισ τουσ και να
ακολουκιςει ζνασ ςχεδιαςμόσ δράςεων ςτο ςχολείο, προκειμζνου να ενθμερωκοφν
και αφυπνιςτοφν θκικά όλοι οι μακθτζσ και οι γονείσ τουσ για το μείηον αυτό κζμα. 2)
Χτίςιμο ικανοτιτων: περιλαμβάνει τον ςχεδιαςμό πολιτικισ, ςτρατθγικισ, εφρεςθσ
πόρων και δράςεων, προκειμζνου να αυξθκεί θ ςυλλογικι ανκρϊπινθ δφναμθ για τθν
προσ τα εμπρόσ μετακίνθςθ του ςυςτιματοσ. Επειδι, λοιπόν, το χτίςιμο των
ικανοτιτων αποτελεί ςυλλογικι διαδικαςία, εν προκειμζνω, ο θγζτθσ οφείλει να
αναπτφξει ζνα ςυνεργατικό μοντζλο θγεςίασ, με ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ
(Ραςιαρδισ, 2012), επιδίδοντασ αρμοδιότθτεσ ςτο προςωπικό του εκπαιδευτικοφ
οργανιςμοφ, κατά τον ςχεδιαςμό τθσ αλλαγισ, αλλά και ςτθν εκτζλεςι τθσ. Είναι
βαςικό, επίςθσ, να ζχει προγραμματίςει τθν επαρκι υλικοτεχνικι και τεχνολογικι
υποδομι του ςχολείου του, πριν τθν εκτζλεςθ τθσ αλλαγισ. Άλλωςτε, ο Fullan (2007)
δίνει ζμφαςθ ςτθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ για τθν εκτζλεςθ των εκπαιδευτικϊν
αλλαγϊν. 3) Ανάπτυξθ κουλτοφρασ για μάκθςθ: Στο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο
περιλαμβάνεται ζνα ςφνολο από ςτρατθγικζσ, ςχεδιαςμζνεσ για να μακαίνουν οι
άνκρωποι, ο ζνασ από τον άλλον (γνωςτικι διάςταςθ τθσ αλλαγισ), ϊςτε να υπάρξει
δζςμευςθ για βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ (ςυναιςκθματικι διάςταςθ τθσ αλλαγισ).
Ζτςι, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, ο θγζτθσ μπορεί να παρακινιςει τουσ
εκπαιδευτικοφσ να ενθμερωκοφν όλοι μαηί, μζςα από τθ διεκνι βιβλιογραφία, για το
κζμα τθσ μακθτικισ αςιτίασ, ερευνϊντασ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ, που πάρκθκαν ςε
διάφορεσ χϊρεσ, για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. Μπορεί να ζρκει ςε επαφι
με άλλα ςχολεία εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ, αξιοποιϊντασ τθν τεχνολογία, ϊςτε να
διερευνιςουν τυχόν δράςεισ, που πάρκθκαν ςτα ςχολεία αυτά. Να παρακινθκοφν οι
εκπαιδευτικοί να παρακολουκιςουν ςχετικζσ θμερίδεσ και εκπαιδευτικά
προγράμματα πάνω ςε τζτοιου είδουσ κοινωνικά ηθτιματα για καλφτερθ
αντιμετϊπιςι τουσ. Ζχοντασ το εκπαιδευτικό προςωπικό αποκτιςει γνϊςεισ πάνω ςτο
ηιτθμα, καλείται να ςυνεργαςτεί ςτα πλαίςια του ςχεδιαςμοφ τθσ αλλαγισ,
αναλαμβάνοντασ πρωτοβουλίεσ και δραςτθριότθτεσ. 4) Κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ
τθσ αλλαγισ: Το ςτάδιο αυτό είναι αρκετά αγχϊδεσ για τον θγζτθ, κακϊσ απαιτεί να
λάβει υπόψθ τουσ παράγοντεσ εκείνουσ, που κα προτιμοφςε να μθν ιταν αναγκαία θ
αναχαίτιςι τουσ και θ εναςχόλθςι του με αυτοφσ (Κυκραιϊτθσ, 2012). Εδϊ, κα πρζπει
να αφουγκραςτεί τυχόν αντιςτάςεισ ςτθν αλλαγι, που μποροφν να δθμιουργιςουν
πρόβλθμα ςτθν εφαρμογι τθσ. Κατά το ςχεδιαςτικό μζροσ, λοιπόν, καλό είναι να
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διερευνιςει ποιεσ ομάδεσ ι άτομα μπορεί να δυςκολζψουν τθν προςπάκεια
αντιμετϊπιςθσ τθσ μακθτικισ αςιτίασ ςτο ςχολείο του. Υπάρχουν ομάδεσ
εκπαιδευτικϊν, γονιϊν ι μακθτϊν, οι οποίοι κα διαφωνιςουν; Μιπωσ
δθμιουργθκοφν προβλιματα από τθν τοπικι κοινότθτα για τθν ευόδωςθ των
ςχεδίων; Καλό κα είναι να προθγθκοφν διερευνθτικζσ ςυηθτιςεισ με τισ υπό – υποψία
ομάδεσ, προκειμζνου να ςιγουρευτεί ότι το ςχζδιο δράςθσ για τθν αλλαγι δεν κα
αποτφχει. 5) Ανάπτυξθ κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ: Οι Fullan et al (2005) τονίηουν, ςε
αυτό το ςθμείο, τθ ςθμαςία που ζχει για τθν εκπαιδευτικι αλλαγι θ αξιολόγθςι τθσ
από τουσ εμπλεκομζνουσ, θ οποία περιλαμβάνει δφο βαςικά ςθμεία: α) τθν ανάπτυξθ
ςχεδίων δράςθσ για τθν αλλαγι, όπου κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ τουσ, ο θγζτθσ
ςε ςυνεργαςία με το προςωπικό οφείλουν να αξιολογοφν τθν αλλαγι, ϊςτε,
ανακαλφπτοντασ τυχόν λάκθ, να προβαίνουν ςε διόρκωςι τουσ και β) είναι ςθμαντικό
ςτθν αξιολόγθςθ να ςυμμετζχουν οι γονείσ, κακϊσ και εξωτερικζσ ομάδεσ, όπωσ
φορείσ και μζλθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, προκειμζνου να ςυηθτείται θ απόδοςθ
τθσ αλλαγισ προσ βελτίωςι τθσ. 6) Επικζντρωςθ ςτθν θγεςία για αλλαγι: Ο Collins
(2001) επιςθμαίνει πόςο αποτελεςματικι είναι θ θγεςία όταν απλϊνεται παντοφ ςτον
οργανιςμό και χτίηει διαρκι αποτελζςματα, αντί βραχυπρόκεςμα. Εδϊ, ζρχονται οι
Fullan et al (2005) να προςκζςουν ότι μια ουςιαςτικι κινθτιριοσ δφναμθ για βιϊςιμθ
αλλαγι αποτελεί θ θγεςία, θ οποία εκπροςωπεί το ρίςκο, τθν καινοτομία. Στθν
προκειμζνθ περίπτωςθ, λοιπόν, για να επζλκουν μακροχρόνια αποτελζςματα για ζνα
ςοβαρό κοινωνικό ηιτθμα, όπωσ τθσ μακθτικισ αςιτίασ, ο θγζτθσ κα πρζπει να μθ
φοβάται να ριςκάρει, αλλά να ενκαρρφνει τθν εφαρμογι καινοτόμων προγραμμάτων,
ακόμα κι αν αποτφχουν. 7) Δθμιουργία ςυνοχισ: Το ςτάδιο αυτό αναφζρεται ςτθν
ανάπτυξθ ικανοτιτων, ζτςι ϊςτε οι κουλτοφρεσ τθσ γνϊςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ, που
προαναφζρκθκαν ςε προθγοφμενα ςτάδια, να δθμιουργιςουν ζνα ςτακερό, με
ςυνοχι, ζδαφοσ ςτον οργανιςμό. Στθν προκειμζνθ, λοιπόν, περίπτωςθ, όταν ο θγζτθσ
αντιμετωπίηει δφςκολα κοινωνικά προβλιματα ςτον οργανιςμό του, εφαρμόηει
αλλαγζσ, με ςκοπό τθ δθμιουργία ςτακερότθτασ και ςυνοχισ ςτο ςχολικό περιβάλλον,
ϊςτε να επιτρζψει ςτο προςωπικό να εμβακφνει ςτο πϊσ διαςυνδζονται οι αλλαγζσ
αυτζσ με τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ αςιτίασ και να εφαρμόςει τισ
ανάλογεσ ςτρατθγικζσ. 8) Καλλιζργεια τριϊν επιπζδων ανάπτυξθσ: Με τον όρο
«τριϊν επιπζδων ανάπτυξθ» οι Fullan et al (2005) εννοοφν όχι μόνο τθν ατομικι
αλλαγι αλλά και τθν αλλαγι ςε: I) Σχολικό επίπεδο: μποροφν να εφαρμοςτοφν
εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδθλϊςεισ με ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και
μακθτϊν, προσ ενίςχυςθ των αδυνατοφντων μακθτϊν. II) Επίπεδο τοπικισ κοινωνίασ:
μποροφν να εφαρμοςτοφν προγράμματα με ςυνεργαςία του ςχολείου και τθσ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ ι άλλων ςχολείων τθσ περιοχισ, όπωσ δθμιουργία ενδο-ςχολικϊν
παντοπωλείων, φιλανκρωπικϊν εκδθλϊςεων προσ ενίςχυςθ των αςκενζςτερων
οικονομικά μακθτϊν, κτλ. III) Σε επίπεδο πολιτείασ: το Υπουργείο Ραιδείασ ιδθ, ςε
ςυνεργαςία με τισ κατά τόπουσ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, διοργανϊνουν προγράμματα ενίςχυςθσ των
οικογενειϊν των μακθτϊν αυτϊν, με ςυνεργαςία φορζων και φιλανκρωπικϊν
ςωματείων, όπωσ: ο Ερυκρόσ Σταυρόσ, θ εκκλθςία (πρόγραμμα Αποςτολι) κ.ά.
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4. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα
Το ςχολείο αποτελεί προκάλαμο τθσ κοινωνίασ, κομμάτι τθσ αναπόςπαςτο, με
το οποίο αλλθλεπιδρά, υποφζροντασ κι εκείνο από κάκε προβλθματικι κατάςταςθ,
που τθν ταλανίηει. Θ οικονομικι κρίςθ ιρκε ςαν λαίλαπα τον 21ο αιϊνα να ςαρϊςει
παγκοςμίωσ, δθμιουργϊντασ κοινωνίεσ δφο ταχυτιτων. Στθν Ελλάδα επζφερε
ουςιαςτικά προβλιματα, ζνα από τα ςθμαντικότερα είναι αυτό τθσ οικονομικισ
ανζχειασ των οικογενειϊν, οι οποίεσ ζχουν φτάςει ςτο ςθμείο να μθν μποροφν να
προςφζρουν φαγθτό ςτα παιδιά τουσ. Το ςχολείο, λοιπόν, δεν μπορεί να μείνει
αμζτοχο ςε ζνα τζτοιο ςοβαρό ηιτθμα, αλλά επιβάλλεται να εφαρμόςει ουςιαςτικζσ
εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ για τθν αντιμετϊπιςι του. Οι αλλαγζσ αυτζσ κα πρζπει να
ριηϊςουν βακιά ςτθν θκικι αντίλθψθ των υποκειμζνων, εμπλζκοντασ νζεσ
ςυμπεριφορζσ και πρακτικζσ και ενςωματϊνοντασ καινοφριεσ αξίεσ και πιςτεφω.
Ζτςι, λοιπόν, προκειμζνου να υπάρξουν μακροβιϊςιμεσ αλλαγζσ, οι οποίεσ κα
βοθκιςουν ςτθν αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ τθσ ςχολικισ αςιτίασ, προτάκθκε θ
υιοκζτθςθ ενόσ μοντζλου αλλαγισ, που κα ταυτίηει τθν αποτελεςματικι αλλαγι με
τθν ανάπτυξθ ολόκλθρου του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ. Το μοντζλο των οκτϊ
βθμάτων των Fullan et al (2005) πρόςκεςε ζνα ςθμαντικό ςυςτατικό: τθ γνϊςθ
αναφορικά με τθν εκπαιδευτικι αλλαγι, ωσ κινθτιρια δφναμθ για επιτυχθμζνθ και
μακροχρόνια αλλαγι ϊςτε να επιλυκοφν ςθμαντικά κοινωνικά προβλιματα ςτα
ςχολεία. Σθμαντικόσ ςε κάκε βιμα είναι και ο ρόλοσ του ςχολικοφ θγζτθ, ο οποίοσ κα
αποτελζςει το εφαλτιριο ζναυςμα για τθ μετάδοςθ του οράματοσ ςτο προςωπικό,
εμπνζοντασ τθν εμπλοκι του ςε αυτό.
Τζλοσ, θ εργαςία αυτι μπορεί να αποτελζςει ζμπνευςθ για περαιτζρω μελζτθ
και ζρευνα ςε κζματα πρόταςθσ μοντζλων εκπαιδευτικισ αλλαγισ για επίλυςθ και
άλλων ςοβαρϊν κοινωνικϊν ηθτθμάτων, που απαςχολοφν το ςφγχρονο ςχολείο
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Θ Ρερίπτωςθ Επιμορφωτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροαγωγισ τθσ
Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ Στο Σχολικό Ρεριβάλλον, με αφετθρία
τα Νζα Ρρογράμματα Σπουδϊν
πακαράκθ Π. Ανδρονίκθ
χολικι φμβουλοσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ
spathar@gmail.com

Περίλθψθ
Στθν παροφςα μελζτθ, παρουςιάηεται ευςφνοπτα θ δομι επιμορφωτικισ δράςθσ,
εργαςτθριακισ μορφισ (ςτόχοι, μεκοδολογία εφαρμογισ, περιεχόμενα, εκπαι-δευτικό
υλικό), με τίτλο: «Νιϊκω-Διδάςκω-Μακαίνω-Επικοινωνϊ-Ηω», που αξιοποιεί τθν
καινοτόμα κεματικι περιοχι: Σχολικι Κοινωνικι Ηωι (ΣΚΗ), των Νζων ι
Συμπλθρωματικϊν Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (ΝΡΣ) τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ,
αρχζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και ςφγχρονεσ τάςεισ επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν.
Στοχεφοντασ ςτθ διάχυςθ τθσ φιλοςοφίασ τθσ ΣΚΗ και ειδικότερα ςτθν κατανόθςθ
βαςικϊν ςθμείων δυναμικισ των ομάδων, ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων κετικϊν
μορφϊν επικοινωνίασ ςτο ςχολικό περιβάλλον, ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των ςυμμετεχόντων ςτισ ςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ και ςτα χαρακτθριςτικά των «διαφορετικϊν»
μακθτϊν τουσ, ευελπιςτοφμε ότι θ ςυηιτθςι τθσ κα ςυμβάλει γόνιμα ςτο ςχεδιαςμό
και διεξαγωγι επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, που επιδιϊκουν τθν αλλαγι του
ςχολικισ κουλτοφρασ, επενδφοντασ ςτθ ςυναιςκθματικι και κοινωνικι εκπαίδευςθ
των εμπλεκομζνων προςϊπων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (Dryfoos, 1994, Durlac,
1995, Solomon, Watson, Battistich κ.άλ,1992 ).
Λζξεισ-κλειδιά: Επιμόρφωςθ, Σχολικι και Κοινωνικι Ηωι, Συναιςκθματικι και
Κοινωνικι Εκπαίδευςθ

1.Ειςαγωγι
Ζχει ευρζωσ ςυηθτθκεί θ αναγκαιότθτα τθσ ςυνεχοφσ επιμόρφωςθσ των
εκπαιδευτικϊν για τθν αποτελεςματικότθτα κάκε προςπάκειασ μεταρρφκμιςθσ των
εςωτερικϊν/ποιοτικϊν διαςτάςεων του εκπαιδευτικοφ κεςμοφ. Σε αυτιν τθν
περίπτωςθ υπάγεται και θ εφαρμογι των Νζων ι Συμπλθρωματικϊν Ρρογραμμάτων
ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, ςτα πλαίςια του Νζου Σχολείου47 και ειδικότερα
του «νεόδμθτου» Κεματικοφ πεδίου τουσ: Σχολικι και Κοινωνικι Ηωι (ΣΚΗ) (Σχολικι
και Κοινωνικι Ηωι ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Ρρόγραμμα Σπουδϊν, 2011). 48
47

Αναλυτικότερα για τισ αρχζσ και τα χαρακτθριςτικά του Νζου Σχολείου, βλ. Δθμόπουλοσ, 2011).

48

Είναι γνωςτό ότι τα ΝΡΣ, που αποτελοφν, ςε επίπεδο εκπαιδευτικισ ρθτορικισ, βαςικό πυλϊνα του
Νζου Σχολείου, είναι διαμορφωμζνα με τθ λογικι Curriculum (Βρεττόσ, 2007) και κατατάςςονται ςτθν
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Ωςτόςο είναι εμφανζσ ότι θ φιλοςοφία του Νζου Σχολείου ωσ ανοικτοφ
κοινωνικοφ ςυςτιματοσ με προκλθτικοφσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και το ςυνακόλουκο
αίτθμα αναβάκμιςθσ του ρόλου του δαςκάλου-υπαλλιλου, από καταναλωτι ζτοιμων
ςυνταγϊν ςε κριτικό παιδαγωγό-δθμιουργό και ςχεδιαςτι μακθςιακϊν πεδίων, ςτα
πλαίςια του «ανοικτοφ» περιβάλλοντοσ των ΝΡΣ, μπορεί να αποτελζςει μια αγχογόνα
διαδικαςία, ζνα ακόμθ υπθρεςιακό κακικον για τουσ εκπαιδευτικοφσ, το οποίο ςτθν
καλφτερθ περίπτωςθ κα διεκπεραιωκεί τυπικά με τθ ςυμμόρφωςθ και αναμόρφωςθ
των Ωρολογίων Ρρογραμμάτων, αλλά ουςιαςτικά πικανόν να υπονομευκεί από τθν
ζλλειψθ τθσ πραγματικισ ςυναίνεςθσ του εκπαιδευτικοφ κόςμου. Υπό το πρίςμα
αυτό, ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ, ωσ επιμορφωτισ ενθλίκων, καλείται να αντιςτακμίςει τισ
όποιεσ δυνάμεισ αδράνειασ, γεννά θ μεταρρυκμιςτικι δυναμικι.

2. Ταυτότθτα του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ: «Νιϊκω - ΔιδάςκωΜακαίνω – Επικοινωνϊ - Ηω»
Στθν παρακάτω ενότθτα τθσ εργαςίασ μασ, κα ςυηθτιςουμε ευςφνοπτα δομικά
ςτοιχεία του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, όπωσ: επιλογι επιμορφωτικοφ κζματοσ,
ςκοπό-επιμζρουσ ςτόχοι, προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, όροι διεξαγωγισ, μεκοδολογία,
αδρομερι χαρακτθριςτικά επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων (επιμορφωτικζσ τεχνικζσ
κ.λπ), προτεινόμενο επιμορφωτικό υλικό.
2.1 Από το «Γιατί» ςτο «Τι» του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ
α) Επιλογι κεματικισ περιοχισ επιμόρφωςθσ –Σκοποί και Στόχοι
Ωσ Σχολικοί Σφμβουλοι καλοφμαςτε να ςχεδιάςουμε προγράμματα,
ςυνεκτιμϊντασ τουσ ςτόχουσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και τισ ανάγκεσ των
επιμορφοφμενων, για τθν αποφυγι αντιμεταρρυκμιςτικϊν τάςεων και τθν ανάπτυξθ
μεταςχθματιςτικισ δυναμικισ κατά τθν επιμορφωτικι διαδικαςία. Οι προςωπικζσ
μασ, επίςθσ, γνϊςεισ, προτιμιςεισ, ευαιςκθςίεσ, ςτάςεισ για κάποιο γνωςτικό
αντικείμενο ι τομζα, διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο τόςο για τθν επιλογι του
κζματοσ όςο και τον προςδιοριςμό των επιμορφωτικϊν διαςτάςεων.
Ωσ εκ τοφτου, ζχοντασ κακικον, ωσ ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ, να ςτθρίξουμε τθ
διάχυςθ τθσ φιλοςοφίασ Νζων Ρρογραμμάτων Σπουδϊν, εξοικειϊνοντασ τουσ
εκπαιδευτικοφσ με τθ φιλοςοφία και τθ χριςθ τουσ, ςυνεκτιμϊντασ τα αποτελζςματα
τθσ διερεφνθςθσ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν τθσ περιφζρειασ
ευκφνθσ μασ και κεωρϊντασ κακοριςτικι για τα αποτελζςματα τθσ μακθςιακισ
τυπολογία των Ανοικτϊν Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων. Διαρκρϊνονται με βάςθ εννζα ευρφτερα
κεματικά πεδία, γνωςτά (Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία, Μακθματικά κ.λπ) ι νεόδμθτα (Σχολικι
και Κοινωνικι Ηωι, Βιωματικζσ Δράςεισ-Συνκετικζσ Δθμιουργικζσ Εργαςίεσ (Project), Ρολιτιςμόσ και
Τζχνθ, Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν). Θ εφαρμογι τουσ, επιφυλάςςοντασ τθν
αναβάκμιςθ του ζργου και του κφρουσ των εκπαιδευτικϊν, προχποκζτει τθν ανάγκθ αλλαγι διδακτικισ κουλτοφρασ και παγιωμζνων διδακτικϊν θκϊν, με μείηον διακφβευμα τθ λειτουργία του
εκπαιδευτικοφ ωσ κριτικοφ παιδαγωγοφ, με πρωτεφοντα λόγο ςτθ διαμόρφωςθ των μακθςιακϊν
περιεχομζνων.
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διαδικαςίασ, τθν κοινωνικι και ςυναιςκθματικι διάςταςθ τθσ μάκθςθσ, τθν ψυχικι
υγεία και ευεξία όλων των εμπλεκομζνων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (Μποφντα,
2013), επιλζγουμε να εςτιάςουμε το ενδιαφζρον μασ και να ανοίξουμε τθ ςυηιτθςθ
ςτθν περιφζρειά μασ για τα Νζα Ρρογράμματα Σπουδϊν, με το κεματικό πεδίο
Κοινωνικι και Σχολικι Ηωι (ΣΚΗ).
Με το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα, επιδιϊκουμε να ανακαλζςουμε και να
αναδιοργανϊςουμε το «επιμορφωτικό κεφάλαιο» των εκπαιδευτικϊν, ςυηθτϊντασ
μια από τισ ιδιαίτερα καινοτόμεσ περιοχζσ των Ν.Ρ.Σ, που δεν παραπζμπει ςτθν
παραδοςιακι ζννοια του διδακτικοφ αντικειμζνου και ςυνακόλουκα δε δθμιουργεί
ενδεχομζνωσ το άγχοσ τθν πρόςκτθςθσ τεχνικϊν δεξιοτιτων για τθ διδαςκαλία του
(π.χ καταςκευι ςεναρίου για τθ Γλϊςςα)∙αντίκετα, ςυμπυκνϊνοντασ δράςεισ και
δραςτθριότθτεσ, ζχει αφετθρία το βίωμα και τισ διεργαςίεσ τθσ ομάδασ ςτο ςχολικό
περιβάλλον.
Στο πλαίςιο αυτό επιδιϊκουμε να υπενκυμίςουμε και να οργανϊςουμε
πρότερεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και εμπειρίεσ των εκπαιδευτικϊν, με αφετθρία όχι τθν
«φλθ» αλλά το πρόςωπο, τα βιϊματά του, τθν ανάγκθ του και το ςφςτοιχο δικαίωμά
του να διαβιϊνει, να διδάςκει, να μακαίνει, να επικοινωνεί με τον βζλτιςτο,
δθμιουργικό και ηεςτό τρόπο ςτο ςχολικό περιβάλλον.
Ωσ εκ τοφτου το επιμορφωτικό μασ πρόγραμμα, με τίτλο: «Νιϊκω- ΔιδάςκωΜακαίνω – Επικοινωνϊ - Ηω», είναι ειδικοφ περιεχομζνου, αφοφ είναι
προςανατολιςμζνο ςτθ διδακτικι τθσ ΣΚΗ ςτο ςχολικό περιβάλλον (ΟΕΡΕΚ, 2007),
ζχει ωσ βαςικό ςκοπό να γνωρίςουν οι εκπαιδευτικοί τθ φιλοςοφία του «μακιματοσ»
και να εξοικειωκοφν, μζςα από τεχνικζσ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ, με τισ αρχζσ
ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ ςχετικϊν δράςεων και δραςτθριοτιτων. Δθλαδι, με
άλλα λόγια, να ηιςουν - να βιϊςουν και ωσ ενιλικεσ, πρϊτα, κρίςιμεσ «ςτιγμζσ» των
δράςεων που κα κλθκοφν να εφαρμόςουν ςτθ ςχολικι τάξθ.
Οι επιμζρουσ επιμορφωτικοί ςτόχοι εδράηονται κυρίωσ ςε δφο επιμζρουσ
κεματικζσ ενότθτεσ/υποενότθτεσ - κλειδιά, που απαρτίηουν το πρόγραμμα τθσ ΣΚΗ,
και ειδικότερα ςτισ παρακάτω: «Επικοινωνϊ, αιςκάνομαι… είμαι ο εαυτόσ μου» (Αϋ
ενότθτα), με ζμφαςθ ςτουσ επιμζρουσ ςτόχουσ τθσ γνωριμίασ με τον εαυτό μασ και τα
μζλθ τθσ ομάδασ, «Ηοφμε μαηί» (Β ενότθτα), με ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ κετικϊν
διαπροςωπικϊν ςχζςεων και ςτθν αναγνϊριςθ των αναγκϊν και των χαρακτθριςτικϊν
των διαφορετικϊν μακθτϊν.
Ειδικότερα, με βάςθ τουσ άξονεσ των προαναφερόμενων ενοτιτων, οι ςτόχοι
του επιμορφωτικοφ μασ προγράμματοσ διατυπϊνονται, ωσ εξισ: 1) Οι ςυμμετζχοντεσ,
να κατανοιςουν βαςικά ςθμεία που αφοροφν τθ δυναμικι των ομάδων, βιϊνοντασ
ενεργά επιμζρουσ κεμελιϊδεισ διεργαςίεσ τθσ (γνωριμία – ςυγκρότθςθ- ςυμβόλαιορόλοι) και κατ’ επζκταςθ να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςυγκρότθςθσ ομάδασ και
ςυμβολαίου ςτθ ςχολικι τάξθ, 2) Να αποκτιςουν ενθμερότθτα για τα βιϊματα
ςυμμετοχισ του ςε ομάδεσ του παρελκόντοσ και ςυνειδθτότθτα για τον τρόπο που
αυτά επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα και τθ διαχείριςθ τθσ
ομάδασ των μακθτϊν τουσ, ϊςτε να ανταποκρικοφν καλφτερα ςτισ απαιτιςεισ τουσ,
3) Να αποκτιςουν δεξιότθτεσ κετικϊν μορφϊν επικοινωνίασ ςτο ςχολικι τάξθ και ςτο
ςχολικό περιβάλλον, 4) Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτισ ανάγκεσ και ςτα χαρακτθριςτικά
των διαφορετικϊν τουσ μακθτϊν, προκειμζνου να ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία ενόσ
«ςχολείου-αγκαλιάσ» για όλα τα παιδιά (Χατηθχριςτου, Λαµπροποφλου &
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Λυκιτςάκου, 2004), 5) Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν ανάγκθ υιοκζτθςθσ των αρχϊν τθσ
διαφοροποιθμζνθσ παιδαγωγικισ ςτθ διδακτικι πράξθ
β) Δεςμευτικότθτα- Τόποσ Διεξαγωγισ
Ωσ Ομάδα-Στόχο τθσ δράςθσ μασ ορίηουμε τουσ ενδιαφερόμενουσ
εκπαιδευτικοφσ από ζνα ι δφο όμορα ι ςυςτεγαηόμενα ςχολεία, ζτςι ϊςτε ο αρικμόσ
των ςυμμετεχόντων να μθν ξεπεράςει τουσ είκοςι, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ
βζλτιςτθ επικοινωνία ςτθν ομάδα των επιμορφοφμενων κακϊσ και οι προχποκζςεισ
αξιοποίθςθσ βιωματικϊν τεχνικϊν. Κριτιριο, επιλογισ των ςυμμετεχόντων, εκτόσ τθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, αποτελεί και θ δζςμευςθ άμεςθσ πιλοτικισ εφαρμογισ
του προγράμματοσ ΣΚΗ, ςτα πλαίςια τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ.
Είναι εμφανζσ, ότι επιλζγουμε τθν εκελοντικι ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν
ςτο πρόγραμμα, ωσ κεμελιϊδθ αρχι τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, κεωρϊντασ ότι θ
ςυναίνεςθ κατά τθν επιμορφωτικι διαδικαςία αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για
τθν αποτελεςματικότθτά τουσ, ιδιαίτερα όταν υιοκετοφνται εναλλακτικζσ μορφζσ
επιμόρφωςθσ, που απαιτοφν ςυναιςκθματικι εμπλοκι.
Το πρόγραμμα κα διεξαχκεί ςτουσ χϊρουσ του ενόσ εκ των δφο ςυμμετεχόντων
ςχολείων, προκειμζνου να ενιςχυκεί ο ενδοςχολικόσ χαρακτιρασ του και περαιτζρω θ
ενεργθτικι ςυμμετοχι των ςυμμετεχόντων.
2.2 Μεκοδολογία και Δομι του Ρρογράμματοσ ι Από το «Τι» ςτο Ρϊσ»
Από το χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, είναι γνωςτό, ότι παρά τισ διαφορζσ
των κεωριϊν μάκθςθσ και τθν ατελζςφορθ ςυηιτθςθ για τθν επιλογι τθσ
καταλλθλότερθσ, είναι ορατι θ ςφγκλιςι τουσ ςε τρία τουλάχιςτον ςθμεία - κλειδιά
για τον ςχεδιαςμό και τθν αποτελεςματικότθτα κάκε προγράμματοσ επιμόρφωςθσ
ενθλίκων. Ειδικότερα ο Κόκκοσ και θ Μποφντα (ό.π) επιςθμαίνουν ότι:
- είναι απαραίτθτθ θ ενεργθτικι ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων,
- θ εμπειρία των ςυμμετεχόντων πρζπει να αξιοποιείται, αποτελϊντασ τθ βάςθ κάκε
επιμορφωτικισ προςπάκειασ,
- επιβάλλεται ο ςεβαςμόσ του τρόπου που μακαίνει κάκε εκπαιδευόμενοσ.
Επιπρόςκετα, με τθ ςυνεκτίμθςθ ςτοιχείων που καταδεικνφουν ότι θ ςυμμετοχι
των ενθλίκων ςε εκπαιδευτικά προγράμματα αποςκοπεί ςτθν επίτευξθ
επαγγελματικϊν ςτόχων, ςτθν προαγωγι προςωπικισ ανάπτυξθσ, ςτθν απόκτθςθ
κφρουσ, ςτθν εκπλιρωςθ κοινωνικϊν ρόλων κ.λπ, διατυπϊνονται οι παρακάτω
βαςικζσ προχποκζςεισ αποτελεςματικισ μάκθςθσ ενθλίκων:
- O εκελοντικόσ ι προαιρετικόσ χαρακτιρασ τθσ εκπαίδευςθσ, αφοφ θ υποχρεωτικι
ςυμμετοχι των ενθλίκων ςε κάποιο πρόγραμμα, μάλλον ζχει αρνθτικό αποτζλεςμα,

-295-

ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ

- Θ ανάγκθ αποςαφινιςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων ενόσ προγράμματοσ, ζτςι ϊςτε
να υπθρετοφν τισ προςωπικζσ ι επαγγελματικζσ/κοινωνικζσ ανάγκεσ των
ςυμμετεχόντων49,
- Θ άρτια οργάνωςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ,
- Θ άμεςθ ςφνδεςθ του περιεχομζνου του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με τα
ηθτιματα που αντιμετωπίηουν ι κα αντιμετωπίςουν οι εκπαιδευόμενοι, κακϊσ και θ
παροχι ευκαιριϊν αξιοποίθςθσ των εμπειριϊν τουσ,
- Θ εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ του τρόπου μάκθςθσ κάκε εκπαιδευόμενου.
Με βάςθ τα προαναφερόμενα και με ςκοπό τθν επίτευξθ των επιμορφωτικϊν
ςτόχων, προτείνουμε ζνα εξάμθνο επιμορφωτικό πρόγραμμα, εργαςτθριακισ
μορφισ, δομθμζνο με βάςθ τισ αρχζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και διαρκρωμζνο ςε δφο
φάςεισ:
- Αϋ φάςθ, ζξι επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων, τρίωρθσ διάρκειασ και δεκαπενκιμερθσ
ςυχνότθτασ επανάλθψθσ. Στθ φάςθ αυτι, επιδιϊκουμε να εξοικειϊςουμε τουσ
επιμορφοφμενουσ με βαςικζσ ζννοιεσ- αποτυπωμζνεσ ςτουσ προαναφερόμενουσ
ςτόχουσ και τεχνικζσ προςζγγιςθσ των κεμάτων τθσ ΣΚΗ, υλοποιϊντασ εκπαιδευτικζσ
δρα-ςτθριότθτεσ κυρίωσ βιωματικοφ χαρακτιρα, οι οποίεσ ςτο μεγαλφτερο βακμό
τουσ αποτελοφν μικρο-ςχεδιαςμοφσ διδακτικϊν ενοτιτων τθσ ΣΚΗ. Δουλεφουμε, ζτςι,
ςε δφο επιμορφωτικζσ διαςτάςεισ. Οι επιμορφοφμενοι εργάηονται «ωσ μακθτζσ»,
νιϊκοντασ-μακαίνοντασ-επικοινωνϊντασ αλλά και ωσ «δάςκαλοι», που επικυμοφν να
εμπλουτίςουν τισ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ τουσ, ανατζμνοντασ τθ δομι τθσ κάκε
επιμορφωτικισ ςυνάντθςθσ, για να αναγνωρίςουν και να εξοικειωκοφν με δεξιότθτεσ,
π.χ αναςτοχαςμοφ ι διαμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, που απαιτεί θ
εργαςία ςε ομάδεσ και ειδικότερα θ εφαρμογι των προγραμμάτων ΣΚΗ, ςτο ςχολείο.
- Βϋφάςθ, τριϊν τουλάχιςτον μθνιαίων ςυναντιςεων εποπτείασ, δίωρθσ διάρκειασ,
μετά τθ λιξθ του προγράμματοσ, για τθ ςτιριξθ και τθν αμοιβαία ανατροφοδότθςθ
εκπαι-δευτϊν και εκπαιδευτικϊν κατά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ τθσ ΣΚΗ.
Ρρογραμματίηεται να ςυμπεριλαμβάνουν: α) Τθν παρουςίαςθ και τον ςχολιαςμό
επιλεγμζνων «ςτιγμϊν» εφαρμογισ του προγράμματοσ από τουσ ίδιουσ, ςτα πλαίςια
ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν, με τον τίτλο δραςτθριότθτασ: «Σι καλό κζλω να
μοιραςτϊ μαηί ςασ» β) Τθν αναφορά και τθ ςυηιτθςθ ςθμείων που τουσ
δυςκόλεψαν, με τον τίτλο: «Σι με δυςκόλεψε και κζλω βοικεια από τθν ομάδα».
Αςφαλϊσ αναλυτικότερθ παρουςίαςθ τθσ διάρκρωςθσ των ςυναντιςεων
εποπτείασ δεν κα μποροφςε να γίνει ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ εργαςίασ, αφοφ το
περιεχόμενό τουσ κακορίηεται κάκε φορά από τα αιτιματα τθσ ομάδασ. Ωςτόςο,
αξίηει να ςθμειωκεί ότι και ςτθν περίπτωςθ αυτι κα αξιοποιθκοφν εκτόσ τθσ
ςυηιτθςθσ, βιωματικζσ μζκοδοι, όπωσ: μελζτθ περίπτωςθσ, παιχνίδι ρόλων,
ψυχόδραμα κ.λπ.

49

Στο πλαίςιο αυτό, είναι επιβεβλθμζνθ θ διερεφνθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν (Καράμθνασ, 2013∙
Μποφντα, ό.π.), πριν τθν ζναρξι του, κακϊσ και θ ςυηιτθςθ για τισ προςδοκίεσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ κατά τθν εναρκτιρια ςυνάντθςθ,
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Ραρακάτω κα παρουςιάςουμε ευςφνοπτα τθ δομι και τα περιεχόμενα του
επιμορφωτικοφ προγράμματοσ:
Αρικμόσ και Τίτλοσ
Επιμορφωτικϊν
Συναντιςεων

Στόχοι50

Α. Επιμορφωτικζσ τεχνικζσ/
Β. Εκπαιδευτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

1θ
Ευαιςκθτοποίθςθσ:
«Γιατί είμαςτε εδϊ;»

- Να ενθμερωκοφν για τθ
φιλοςοφία, τισ αρχζσ και τα
καινοτόμα ςτοιχεία των
Ν.Ρ.Σ και ειδικότερα για
τουσ βαςικοφσ άξονεσ του
περιεχομζνου τθσ ΣΚΗ.
- Να καταγραφοφν οι
προςδοκίεσ των
ςυμμετεχόντων.
- Να γνωςτοποιθκοφν οι
ςτόχοι του προγράμματοσ.

Α. Εμπλουτιςμζνθ
Ειςιγθςθ-Εργαςία ςε
ομάδεσ

2θ: ΑϋΜζροσ:
«Από το άτομο ςτθν
Ομάδα. Συνοικοδομϊ-ντασ το
Εμείσ ςτο Σχο-λικό
Ρεριβάλλον.»

- Να κατανοιςουν βαςικά
ςθμεία που αφοροφν τθ δυναμικι τθσ Ομάδασ.
- Να αναγνωρίςουν τθ
ςυμβολι τθσ αυτογνωςίασ
τουσ ςτθν ανάπτυξθ κετικϊν
ςχζςεων ςτθν ομάδα.
- Να αποκτιςουν δεξιότθτεσ
διαμόρφωςθσ του «Συμβολαίου» ςτθ ςχολικι τάξθ.
- Να εξοικειωκοφν με τθ
χριςθ τεχνικϊν γνωριμίασ,
χωριςμοφ ςε ομάδεσ.
- Να γνωρίςουν και να
ςυνειδθτοποιιςουν τθν
ανάγκθ απόκτθςθσ
δεξιοτιτων ςυντονιςτι
- Να αποκτιςουν
ςυνειδθτότθτα των
προςωπικϊν τουσ βιωμάτων
ςυμμετοχισ ςτθν ομάδα
- Να αναγνωρίςουν τθ
ςυμβολι τθσ αυτογνωςίασ

Α.
- Εργαςία ςε Ομάδεσ
- Ειςιγθςθ πολφ ςφντομθ,
αν προκφψει ανάγκθ
από τθν ομάδα
- Λδεοκφελλα
Β.
-Γνωριμία Ομάδασ
-Χωριςμόσ και εργαςία ςε
ομάδεσ
-Αναςτοχαςμόσ
-Καταςκευι εμβλιματοσ επι
μζρουσ ομάδων
-Διαμόρφωςθ Συμβολαίου
ομάδασ επιμορφοφμενων
- Αναςτοχαςμόσ- Κλείςιμο

3θ: ΒϋΜζροσ:
«Από το άτομο ςτθν
Ομάδα. Συν-οικοδομϊντασ το Εμείσ ςτο
Σχολικό Ρεριβάλλον»

50

Α.
-Βιωματικζσ τεχνικζσ:
Αναδρομι, Αυτοαναφορά,
Ραγωμζνθ εικόνα,
Συγγραφι θμερολογίου,
- Λδεοκφελλα

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι κατά τον ςχεδιαςμό επιμζρουσ εργαςτθρίων, ςυνεκτιμικθκαν οι ςτόχοι που
θ
κζτει ο οδθγόσ ΣΚΗ για τουσ μακθτζσ. Ζτςι, ενδεικτικά ςτθν 4 επιμορφωτικι ςυνάντθςθ,
αξιοποιικθκαν οι ςτόχοι του προτεινόμενου ςχεδίου εργαςίασ: «Διαχειρίηομαι τισ ςυγκροφςεισ μου,
βάηω όρια», από τθν Βϋενότθτα: «Ηοφμε μαηί». Οι επιμορφωτικζσ τεχνικζσ, ωςτόςο, για τθν επίτευξι
τουσ, διαμορφϊκθκαν από εμάσ, με βάςθ τθ φιλοςοφία και τισ μεκοδολογικζσ αρχζσ του υπό ςυηιτθςθ
επιμορφωτικοφ προγράμματοσ.
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4θ «Με Αναςτοχαςμό
και Ενςυναίςκθςθ.
Αναηθτϊντασ κετικζσ
μορφζσ επικοινωνίασ
ςτο ςχολικό περιβάλλον»

τουσ ςτθν ανάπτυξθ κετικϊν
ςχζςεων ςτθν ομάδα.
- Να γνωρίςουν βαςικζσ
αρχζσ τθσ Κεωρίασ των
όλων ςτθν ομάδα και να
ςυνειδθτοποιιςουν τισ
επιδράςεισ ςτθ διαμόρφωςθ του ψυχολογικοφ
κλίματοσ ςτθν τάξθ
-Να μποροφν να
αναγνωρίηουν τα
ςυναιςκιματα που ςυνοδεφουν μια ςφγκρουςθ και
να γνωρίηουν ότι όλοι ςε μια
ςφγκρουςθ αιςκάνονται
κυμό, ι φόβο ι κλίψθ ι
αδικία.
-Να ςυνειδθτοποιιςουν τισ
επιδράςεισ των ςυμπεριφορϊν που υιοκετοφνται όταν
ερχόμαςτε ςε
αντιπαράκεςθ με κάποιον
(λεκτικοί χαρακτθριςμοί,
κατθγορίεσ, φωνζσ κλπ).
-Να αποκτιςουν δεξιότθτεσ
κετικϊν μορφϊν
επικοινωνίασ ςτο ςχολικι
τάξθ και ςτο ςχολικό
περιβάλλον, υιοκετϊντασ
πρακτικζσ, όπωσ αυτι του
μθνφματοσ του «εγϊ» ςτο
ςχολικό περιβάλλον, που
αποφεφγει τθν επίκριςθ και
εκφράηει το προςωπικό
ςυναίςκθμα του ομιλθτι.
-Να ευαιςκθτοποιθκοφν
ςτισ ανάγκεσ και ςτα
χαρακτθριςτικά των
διαφορετικϊν τουσ
μακθτϊν.
- Να κατανοιςουν τθν
ανάγκθ ςυμπερίλθψθσ ςτο
ςχολικό περιβάλλον
εργαλείων ςυναιςκθματικισ
και κοινωνικισ εκπαίδευςθσ
και ςυνακόλουκα τθσ
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-Εργαςία ςε ομάδεσ,
-Ειςιγθςθ ολιγόλεπτθ.

Α.
Βιωματικζσ τεχνικζσ:
- Ραιχνίδι ρόλων
- Αναδρομι- Αυτοναφορά.
- Εργαςία ςε ομάδεσ.
- Μελζτθ Ρερίπτωςθσ
- Ειςιγθςθ ολιγόλεπτθ/
Β.
Ρρόςκετθ εκπαιδευτικι
δραςτθριότθτα:
Διανομι
αντιπροςωπευτικϊν
αποςπαςμάτων πρόςκετου
υλικοφ ςυναιςκθματικισ
και κοινωνικισ εκπαίδευςθσ
ςτισ επιμζρουσ ομάδεσ, με
το αίτθμα τθσ κριτικισ
προςζγγιςισ του, τθσ
ςφντομθσ καταγραφισ και
παρουςίασ των απόψεϊν
τουσ και κυρίωσ των
πικανϊν δυςκολιϊν χριςθσ
του.
Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ:
Ρϊσ ςασ φαίνεται το υλικό;
Τι αίςκθςθ ςασ προκαλεί;
Ροιεσ είναι οι εντυ-πϊςεισ
ςασ;
- Αναςτοχαςμόσ- Κλείςιμο
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5θ : «Γνωρίηω και
κατά-νοϊ.
Μοιράηομαι και
ςυνυπάρχω»

ςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ τθσ
ΣΚΗ.
- Να γνωρίςουν τον Οδθγό
ΣΚΗ κακϊσ και πρόςκετο
υποςτθρικτικό
εκπαιδευτικό υλικό,
ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ εκπαίδευςθσ,
αξιοποιιςιμο κατά τθν
εφαρμογι του
προγράμματοσ ΣΚΗ.
- Να αναγνωρίςουν μορφζσ
διαφορετικότθτασ ςτο
ςχολικό περιβάλλον.
- Να ςυνειδθτοποιιςουν τον
φαφλο κφκλο των
διακρίςεων και τισ
δυςκολίεσ ανοχισ και
περαιτζρω αποδοχισ του
διαφορετικοφ.
- Να αναγνωρίςουν ςυμπεριφορζσ «διάκριςθσ» του
διαφορετικοφ.

Α.
-Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ
- Λδεοκφελλα
- Βιωματικζσ αςκιςεισ

Β.
-Διερεφνθςθ ςτάςεων για
τθ διαφορετικότθτα
-Αναπλαιςίωςθ των
απαντιςεων.
- Σφντομθ παρουςίαςθ
κεωρθτικϊν προςεγγίςεων
για τθ διαφορετικότθτα
- Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ -Άςκθςθ με ςτόχο τθν
δικι τουσ μοναδικότθτα
κατανόθςθ τθσ αναγκαιό- Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ τθτασ τθσ βακφτερθσ γνωριδφναμθ τθσ ενςυναίςκθςθσ μίασ με τον άλλο, «τον διαςτθ διαδικαςία αποδοχι τθσ φορετικό», τθν ανάγκθ δθδιαφορετικόθτασ ςτο
λαδι εςτίαςθσ ςτο
ςχολικό περιβάλλον.
πρόςωπο του
-Να ευαιςκθτοποιθκοφν
«διαφορετικοφ» μακθτι
ςτισ ανάγκεσ και ςτα
μασ.
χαρακτθριςτικά των
- Άςκθςθ με ςτόχο τθ ςυνειδιαφορετικϊν τουσ
δθτοποίθςθ τθσ ανάγκθσ
μακθτϊν.
κατανόθςθσ των κανόνων
τθσ ςχολικισ ηωισ από
- Να γνωρίςουν ςχετικό
όλουσ τουσ διαφορετικοφσ
αξιοποιιςιμο εκπαιδευτικό μακθτζσ μασ, προκειμζνου
υλικό.
να μθ μείνουν ςτο
περικϊριο, ενϊ όλα
φαινομενικά είναι εντάξει.
-Αναςτοχαςμόσ
- Κλείςιμο ςυνάντθςθσ:
Ενδεικτικά:
« Μια λζξθ που να δείχνει
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6θ: « Ασ αναςτοχαςτοφμε με όχθμα τθν
τζχνθ.......»

-Να αναςτοχαςτοφν πάνω
ςε διαςτάςεισ του ρόλου
τουσ.
- Να αναγνωρίςουν πικανζσ
αδυναμίεσ τουσ.
- Να κινθτοποιθκοφν ςυναιςκθματικά για τθν κάλυψι
τουσ.
- Να αξιολογιςουν τθν
πρϊτθ φάςθ του
προγράμματοσ.

το ςυναίςκθμά ςασ για
αυτό που ζγινε ςιμερα ι
«με πζντε λζξεισ αυτό που
ζγινε ςιμερα. Ασ τισ
ςυνκζςουμε μαηί»
Β. Ρροβολι
κινθματογραφικισ ταινίασ:
«Σα παιδιά τθσ χορωδίασ».
-Αναςτοχαςτικζσ δραςτθριότθτεσ .
- Συηιτθςθ βακμοφ εκπλιρωςθσ ςτόχων του
προγράμματοσ με
ςχολιαςμό του πίνακα των
προςδοκιϊν τουσ. .
-Συμπλιρωςθ και ςυλλογι
ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ.
- Επαναπροςδιοριςμόσ των
ςυναντιςεων εποπτείασ.

2.3 Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό υλικό
Ρροκειμζνου να γνωρίςουν οι εκπαιδευτικοί πρόςκετο υλικό, που κα
μποροφςε να υποςτθρίξει τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ κατά τθν υλοποίθςθ
τθσ ΣΚΗ ςτθ ςχολικι τάξθ, προτείνεται θ επεξεργαςία και κριτικι προςζγγιςθ
ζντυπων αποςπαςμάτων ςχετικοφ υλικοφ (βλ. 4θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ).
Επιπρόςκετα, ςυςτινεται για περαιτζρω επεξεργαςία/εμβάκυνςθ του
περιεχομζνου του, προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ του κάκε εκπαιδευόμενου, θ
διανομι ςε θλεκτρονικι μορφι, εκτόσ από τον Οδθγό Εκπαιδευτικοφ τθσ ΣΚΗ,
εκπαιδευτικϊν πακζτων ι βιβλίων, με ςυναφι κεματολογία από το πεδίο τθσ
ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ εκπαίδευςθσ και ενδεικτικοφσ άξονεσ περιεχομζνων,
όπωσ:
-Θ κατανόθςθ, αξιοποίθςθ και διαμόρφωςθ τθσ ομάδασ και του ςυμβολαίου ςτο
ςχολικό πλαίςιο, πολυεπίπεδθ κατανόθςθ τθσ ομαδικισ διεργαςίασ ςτθ ςχολικι
κοινότθτα («όλοι ςτθ ςχολικι τάξθ»: μια άςκθςθ για τθν κατανόθςθ τθσ θγετικισ
λειτουργίασ των ρόλων ςε μια ομάδα), Θ ςθμαςία τθσ ςχζςθσ για τθν αλλαγι, τθν
μάκθςθ, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαφορετικότθτασ και τθσ δυςκολίασ (Μείηον
Ρρόγραμμα Επιμόρφωςθσ. Επιμορφωτικό υλικό. Κζματα αξιοποίθςθσ τθσ ομάδασ
ςτθ ςχολικι τάξθ, 2011)
-Επιγραμματικά τα 15 βιματα διαμόρφωςθσ ομάδασ (Ρολζμθ-Τοδοφλου, 2005),
-Βιβλιογραφία ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ αγωγισ, για εκπαιδευτικό και
μακθτι.51
51

Ενδεικτικά: ΚΕΚΕΑ (1998): Δεξιότθτεσ για παιδιά του Δθμοτικοφ (εκπαιδευτικό πακζτο με
δραςτθριότθτεσ), Τριλίβα, Σ. & Chimienti, G. (1998). Ρρόγραμμα ελζγχου των ςυγκροφςεων: Τετράδιο
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- Ενδεικτικά προγράμματα Κοινωνικισ και Συναιςκθματικισ Αγωγισ
-Δεξιότθτεσ για τα παιδιά του Δθμοτικοφ (ΚΕΚΕΑ, 1998).

3. Επίλογοσ
Ριςτεφοντασ ςτθν αναγκαιότθτα ςυνεχοφσ και ποιοτικισ επιμόρφωςθσ των
εκπαιδευτικϊν, ςε κάκε περίπτωςθ μεταρρυκμιςτικισ προςπάκειασ κυρίωσ
εςωτερικϊν/ ποιοτικϊν διαςτάςεων του εκπαιδευτικοφ κεςμοφ, όπωσ και αυτι τθσ
διάχυςθσ των Νζων ι Συμπλθρωματικϊν Ρρογραμμάτων Σπουδϊν, διαμορφϊςαμε
και παρουςιάςαμε επιμορφωτικι πρόταςθ για τθ διάχυςθ τθσ φιλοςοφίασ και τθν
εφαρμογι τθσ ΣΚΗ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ και ςυνακόλουκα για τθν
προαγωγι τθσ ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ εκπαίδευςθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον.
Στα πλαίςια τθσ παροφςασ μελζτθσ, αναλφςαμε ευςφνοπτα βαςικοφσ άξονζσ τθσ
και διεξοδικότερα τθ μεκοδολογία εφαρμογισ τθσ και τθ δομι τθσ. Τζλοσ
αναφερκικαμε ςτο προτεινόμενο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό, για
περαιτζρω εξοικείωςθ των ςυμμετεχόντων με τα περιεχόμενά του και απόκτθςθ
δεξιοτιτων ςχεδιαςμοφ ςυναφϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Λαμβάνοντασ
υπόψθ μασ δομικά χαρακτθριςτικά τθσ προαναφερόμενθσ επμορφωτικισ δράςθσ, ςε
επίπεδο τόςο ςτοχοκεςίασ και εκπαιδευτικοφ υλικοφ, όςο και μεκοδολογίασ
διεξαγωγισ, κεωροφμε ότι θ παρουςίαςι τθσ, ςτα πλαίςια του παρόντοσ ςυνεδρίου,
ςυνειςφζρει κετικά ςτον προβλθματιςμό για τθ μεκοδολογία και τθ διαδικαςία
υλοποίθςθσ ενδοςχολικϊν επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, που επιδιϊκουν τθν
αλλαγι του ςχολείου, μζςα από τθν ενδυνάμωςθ, πρωτίςτωσ, των εμπλεκομζνων
προςϊπων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
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Περίλθψθ
Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των ςφγχρονων
μεκόδων διδαςκαλίασ των αντικειμζνων του βιβλίου Φυςικισ Αγωγισ (Φ.Α.) του
εκπαιδευτικοφ τθσ Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ Δθμοτικοφ, μζςα από (α) τθ δυνατότθτα
εφαρμογισ ςυγκεκριμζνων μεκόδων διδαςκαλίασ, (β) τθ δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ
«δια βίου άςκθςθσ» και ανάπτυξθσ τθσ υπευκυνότθτασ του μακθτι και (γ) τθ
ςυνολικι εφαρμογι των αντικειμζνων ςε ςχζςθ με τθν υλικοτεχνικι υποδομι του
ςχολείου. Το δείγμα αποτζλεςαν 137 διδάςκοντεσ εκπαιδευτικοί Φ.Α. τθσ χϊρασ. Τα
αποτελζςματα ζδειξαν κετικι αξιολόγθςθ (α) ςτθν εφαρμογι των ςφγχρονων
μεκόδων διδαςκαλίασ (ΜΤ=2.9±1.74), (β) ςτθν εφαρμογι τθσ «δια βίου άςκθςθσ» και
ανάπτυξθσ τθσ υπευκυνότθτασ (ΜΤ=8.26±2.97) και (γ) ςτθν εφαρμογι μόνο των
αντικειμζνων του βιβλίου που υποςτθρίηονται υλικοτεχνικά (ΜΤ=3.07±0.76). Οι
εκπαιδευτικοί Φ.Α. με ςχετικι επιμόρφωςθ εφάρμοςαν περιςςότερο τθ φιλοςοφία
τθσ «δια βίου άςκθςθσ». Κρίνεται αναγκαία θ υλικοτεχνικι υποςτιριξθ των ςχολείων
για τθν εφαρμογι των αντικειμζνων του βιβλίου Φ.Α.
Λζξεισ-Κλειδιά: μζκοδοι διδαςκαλίασ, διδακτικά αντικείμενα βιβλίου Φυςικισ Αγωγισ

1. Ειςαγωγι
Αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ αποτελεί το διδακτικό
υλικό (βιβλίο μακθτι, βιβλίο εκπαιδευτικοφ, τετράδιο εργαςιϊν, κ.ά. κακϊσ και το
εκπαιδευτικό λογιςμικό). Τα ςχολικά ι διδακτικά βιβλία, ωσ διδακτικό υλικό,
χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ ωσ άμεςεσ
πθγζσ γνϊςθσ αλλά και ωσ βοθκιματα προκειμζνου να γίνει θ απαραίτθτθ
επεξεργαςία τθσ διδακτζασ φλθσ ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι, ενϊ παράλλθλα,
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κακορίηουν ςε μεγάλο βακμό το περιεχόμενο τθσ ςχολικισ γνϊςθσ και τισ
δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςουν οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ (Μπονίδθσ, 2005).
Συγκεκριμζνα το βιβλίο του εκπαιδευτικοφ, είναι ζνα από τα ςπουδαιότερα
διδακτικά μζςα (Ξωχζλλθσ, 2005), και αποτελεί ςθμαντικό βοικθμα για τον
εκπαιδευτικό, κακϊσ του προςφζρει οτιδιποτε χρειάηεται προκειμζνου να βοθκθκεί
ςτο ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ κάκε διδακτικισ ϊρασ, ϊςτε να
υλοποιθκεί αποτελεςματικότερα θ διδαςκαλία του (Εκνικό Συμβοφλιο Ραιδείασ,
2006). Ωσ προσ το περιεχόμενό του, ςυμπεριλαμβάνει προτάςεισ για τθ μεκόδευςθ
και αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ, οδθγίεσ και διδακτικά παραδείγματα, μζςα από
ενεργθτικζσ και ολιςτικζσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ (διερευνθτικζσ/ανακαλυπτικζσ,
ομαδοςυνεργατικζσ), που αποτελοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςφγχρονθσ Ραιδαγωγικισ
και Διδακτικισ (Ρ.Λ., 2005). Ο ςχεδιαςμόσ και θ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ δεν
επικεντρϊνεται μόνο ςε ζναν τφπο μακθςιακισ ικανότθτασ (πλθροφορίεσ, ςτάςεισ ι
δεξιότθτεσ) αλλά ςε ζναν ςυνδυαςμό που ςυντελεί ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ
του/τθσ μακθτι/τριασ. Σφμφωνα με τον Ματςαγγοφρα (2006), θ προςζγγιςθ τθσ
διδαςκαλίασ με μακθτοκεντρικζσ μεκόδουσ, αποτελεί μια λειτουργικι διαδικαςία
προςανατολιςμζνθ όχι μόνο ςτθν κατανόθςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ αλλά και ςτθν
ανάπτυξθ των γνωςτικϊν, μεταγνωςτικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων των
μακθτϊν/τριϊν, με απϊτερο ςτόχο τθ διαμόρφωςθ ςτάςεων που επίςθσ αποτελεί
βαςικό ςκοπό όλων των μακθμάτων. Ραράλλθλα, οι διδακτικζσ αυτζσ πρακτικζσ
οφείλουν να βρίςκονται ςε αντιςτοιχία με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ κάκε
γνωςτικοφ αντικειμζνου, ςφμφωνα με τα Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν (Α.Ρ.Σ.)
και το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.) (Ρ.Λ., 2005).
Θ ζρευνα των ςχολικϊν βιβλίων απαςχολεί ενεργά τθν επιςτθμονικι κοινότθτα
διεκνϊσ από το τζλοσ του 19ου αιϊνα, ενϊ ζχει εξεταςτεί από διαφορετικι ςκοπιά
από διάφορα ερευνθτικά ιδρφματα αλλά και μεμονωμζνουσ ερευνθτζσ (Μπονίδθσ,
2004). Στθν Ελλάδα θ ουςιαςτικι ςχετικι ερευνθτικι δραςτθριότθτα ξεκίνθςε τθ
δεκαετία του 1980, όπου ςθμειϊνεται θ δθμοςίευςθ των πρϊτων μελετϊν, θ
πλειονότθτα των οποίων ιταν προϊόν ατομικισ προςπάκειασ με αςαφι ςκοποκεςία
και αδιευκρίνιςτθ μεκοδολογία, ενϊ ερευνϊνται κυρίωσ τα βιβλία Λςτορίασ, Ρολιτικισ
Αγωγισ και Αναγνωςτικά (Καψάλθσ & Χαραλάμπουσ, 2008). Τα τελευταία χρόνια,
ολοζνα και περιςςότεροι ερευνθτζσ, ςτθριηόμενοι ςε ποικίλεσ κεωρθτικζσ και
μεκοδολογικζσ αρχζσ (π.χ. Ραιδαγωγικι τθσ Ειρινθσ, Κριτικι Ραιδαγωγικι, Κεωρίεσ
Φφλου, Ροιοτικι Ανάλυςθ Ρεριεχομζνου, Κριτικι Ανάλυςθ Λόγου, Γραμματικι του
Οπτικοφ Σχεδιαςμοφ κ.λπ.), αςχολοφνται κυρίωσ με το περιεχόμενο των ςχολικϊν
βιβλίων κυρίωσ των κεωρθτικϊν μακθμάτων (Κζοσ, 2012 Μπονίδθσ, 2004 Μπονίδθσ,
1997). Για τον ελλθνικό χϊρο διαφαίνεται ότι αποτελεί ηθτοφμενο αφενόσ ζνασ
ερευνθτικόσ προςανατολιςμόσ που κα ςυμπεριλαμβάνει ζρευνεσ αξιολόγθςθσ
βιβλίων βάςει επιςτθμονικϊν και παιδαγωγικϊν κριτθρίων, με ςκοπό να διαπιςτωκεί
θ καταλλθλότθτά τουσ ωσ αποτελεςματικϊν μζςων διδαςκαλίασ (πχ. το περιεχόμενο
ςε ςχζςθ με τθν επιςτιμθ αναφοράσ, τισ κεωρίεσ τθσ αγωγισ, τθ διδακτικι
μεκοδολογία, το πρόγραμμα διδαςκαλίασ, τα υπόλοιπα διδακτικά μζςα κ.ο.κ.)
(Μπονίδθσ, 2004).
Με δεδομζνο ότι θ αξιολόγθςθ των ςχολικϊν εγχειριδίων κεωρείται αναγκαία
και ικανι προχπόκεςθ αναβάκμιςθσ τθσ παρεχόμενθσ ποιότθτασ ςπουδϊν (Ρ.Λ.,
1999), από τθ μια, αλλά και το γεγονόσ, από τθν άλλθ, ότι θ αποτελεςματικι
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διδαςκαλία βαςίηεται ςε μακθτο-κεντρικζσ αρχζσ (Ματςαγγοφρασ, 2006), επιχειρείται
θ παροφςα μελζτθ για το βιβλίο Φ.Α. αφοφ οι μζχρι τϊρα ζρευνεσ ζχουν εςτιαςτεί ςε
άλλα ςχολικά βιβλία (Λ.Ρ.Ε.Μ. – Δ.Ο.Ε., 2009, Ο.Ε.Ρ.Ε.Κ., 2008), ενϊ για τα βιβλία Φ.Α.
δεν ζχουν καταγραφεί ςχετικζσ ζρευνεσ. Με αφορμι το παραπάνω ζλλειμμα,
διεξιχκθ θ ςυγκεκριμζνθ αξιολογικι διαδικαςία ςτο πλαίςιο Διδακτορικισ Διατριβισ
με τίτλο: «Θ αξιολόγθςθ των ςχολικϊν βιβλίων Φυςικισ Αγωγισ τθσ Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ
Δθμοτικοφ», όπου επιχειρείται θ ςυνολικι αξιολόγθςθ των βιβλίων αυτϊν.
Θ αξιολόγθςθ του ςχολικοφ εγχειριδίου Φ.Α. του εκπαιδευτικοφ μζςα από τθ
διδακτικι μεκοδολογία και τθν εφαρμογι του ςτθ ςχολικι τάξθ, όπωσ προκφπτει από
τισ ερευνϊμενεσ ςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν, κα μποροφςε αναμφιςβιτθτα να
ςυντελζςει άμεςα ςτθ βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
1.2. Σκοπόσ τθσ ζρευνασ
Στο παραπάνω πλαίςιο διενεργείται θ παροφςα ζρευνα με ςκοπό τθν
αξιολόγθςθ, από τουσ εκπαιδευτικοφσ Φ.Α., (α) τθσ δυνατότθτασ εφαρμογισ των
μακθτοκεντρικϊν μεκόδων ςτθ διδαςκαλία των διδακτικϊν αντικειμζνων του βιβλίου
Φ.Α. του εκπαιδευτικοφ τθσ Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ Δθμοτικοφ, (β) τθσ δυνατότθτασ
εφαρμογισ τθσ φιλοςοφίασ τθσ «δια βίου άςκθςθσ» και ανάπτυξθσ τθσ
υπευκυνότθτασ των μακθτϊν/τριϊν, ωσ διαμόρφωςθσ ςτάςθσ και κατ επζκταςθ
ςυμπεριφοράσ και (γ) τθ δυνατότθτα εφαρμογισ του ςυνόλου των διδακτικϊν
αντικειμζνων του βιβλίου Φ.Α. του εκπαιδευτικοφ ςε ςχζςθ με τθν υλικοτεχνικι
υποδομι του ςχολείου.

2. Μεκοδολογία
Ωσ εργαλείο ςυλλογισ δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε ειδικά καταςκευαςμζνο
ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τισ επιςτθμονικζσ προδιαγραφζσ (Καμπίτςθσ, 2004
Σταφρου, 2003 Thomas & Nelson, 2003 Καμπίτςθσ & Χαραχοφςου, 1999). Θ επιλογι
των παραμζτρων ζγινε με κριτιριο τθν ικανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων του
βιβλίου ςφμφωνα με το Α.Ρ.Σ. (Μουντάκθσ, 1993) και το ςτόχο τθσ ζρευνασ. Τα άτομα
κλικθκαν να δθλϊςουν το βακμό αποδοχισ ι απόρριψθσ ςε μια ςειρά απόψεων, ςτθ
βάςθ μιασ αρικμθτικισ κλίμακασ τφπου Likert, ίςων διαςτθμάτων από 1 ζωσ 5.
(Μπεχράκθσ, 1999). Τα ερωτθματολόγια ιταν ανϊνυμα και διανεμικθκαν με τθ
μζκοδο τθσ ταχυδρόμθςθσ ςτα Δθμοτικά Σχολεία που επιλζχκθκαν για τθν ζρευνα.
2.1. Δείγμα τθσ ζρευνασ
Θ επιλογι του δείγματοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ βαςίςκθκε ςτθν ςτρωςιγενι
αναλογικι δειγματολθψία (Καμπίτςθσ, 2004 Thomas & Nelson, 2003). Το αρχικό
δείγμα αποτζλεςαν 322 εκπαιδευτικοί Φ.Α. από τισ αντίςτοιχεσ ςχολικζσ μονάδεσ (το
10% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ 6/κζςιων και άνω Δθμοτικϊν ςχολείων τθσ χϊρασ),
(ΕΣΥΕ, 2009), ενϊ το τελικό δείγμα αποτζλεςαν 137 εκπαιδευτικοί Φ.Α. οι οποίοι
ανταποκρίκθκαν ςτθν ζρευνα.
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2.2. Στατιςτικι Ανάλυςθ
Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ βαςίςκθκε αρχικά ςτθν κωδικοποίθςθ και καταχϊρθςθ
των δεδομζνων (SPSS18), ενϊ για κάκε υποκατθγορία ερωτιςεων, δθμιουργικθκε
μια νζα μεταβλθτι (score), που ζδινε τθ γενικι εικόνα του κάκε ερωτϊμενου. Θ
ςτατιςτικι επεξεργαςία των απαντιςεων ζγινε με κατανομζσ (ςυχνότθτα και ςχετικι
ςυχνότθτα %), για τα δθμογραφικά - γενικά ςτοιχεία κατάταξθσ και περιγραφικοφσ
ςτατιςτικοφσ δείκτεσ (ςυχνότθτα, μζςεσ τιμζσ (ΜΤ) και τυπικζσ αποκλίςεισ (ΤΑ), ςτο
ςφνολο του δείγματοσ, για κάκε κεματικι ενότθτα, με τισ επιμζρουσ ερωτιςεισ τθσ.
Για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων χρθςιμοποιικθκε ο ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ t-test, θ
Ανάλυςθ Διακφμανςθσ (ANOVA) με τον εκ των υςτζρων ζλεγχο Tukey, ςε ςτατιςτικι
ςθμαντικότθτα το επίπεδο p<0.05.
2.3. Αποτελζςματα
Πςον αφορά ςτα χαρακτθριςτικά του δείγματοσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό των
εκπαιδευτικϊν Φ.Α. τθσ ζρευνασ (58%) δίδαςκαν ςε ςχολεία αςτικϊν περιοχϊν. Θ
πλειοψθφία των ερωτϊμενων (71%) ιταν 41-50 ετϊν ενϊ οι περιςςότεροι ιταν
άντρεσ (60%). Το 42% δεν είχε επιπλζον ςπουδζσ πζρα από το βαςικό πτυχίο των
Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Ρ.Ε.Κ., Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., δεφτερο πτυχίο ι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ), θ
πλειοψθφία είχε 6-10 χρόνια προχπθρεςίασ, ενϊ το μεγαλφτερο ποςοςτό (46%) δεν
είχε δεχτεί ςχετικι επιμόρφωςθ.
Τα αποτελζςματα αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ των μακθτοκεντρικϊν μεκόδων
ςτθ διδαςκαλία των διδακτικϊν αντικειμζνων του βιβλίου Φ.Α. του εκπαιδευτικοφ τθσ
Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ Δθμοτικοφ, φαίνονται ςτον πίνακα 1.
Ρίνακασ 1. Αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των ςφγχρονων μεκόδων ςτθ διδαςκαλία των
αντικειμζνων του βιβλίου Φ.Α. του εκπαιδευτικοφ τθσ Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ
Αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των ςφγχρονων μεκόδων ςτθ
διδαςκαλία των αντικειμζνων του βιβλίου Φ.Α. του
εκπαιδευτικοφ τθσ Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ
Το μάκθμα Φ.Α. γίνεται με τθ μζκοδο του παραγγζλματοσ.
Ζχετε δοκιμάςει τθ μζκοδο τθσ αμοιβαίασ διδαςκαλίασ ςτθ
διδαςκαλία κινθτικϊν δεξιοτιτων; (μακθτισ βοθκόσ)
Ζχετε δοκιμάςει τθ μζκοδο του αυτοελζγχου ςτθ διδαςκαλία
κινθτικϊν δεξιοτιτων; (με κάρτεσ κριτθρίων αυτοαξιολόγθςθσ)
Ζχετε δοκιμάςει τθ μζκοδο τθσ κακοδθγοφμενθσ ανακάλυψθσ
ςτθ διδαςκαλία κινθτικϊν δεξιοτιτων;
Ζχετε καταγράψει τυχόν ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςφμφωνα
με τθ φόρμα τθσ ςελ. 32 του βιβλίου Φ.Α. του εκπαιδευτικοφ;

ΝΑΛ

ΟΧΛ

60.6 %

39.4%

82.5%

17.5%

44.5%

55.5%

68.6%

31.4%

33.6%

66.4%

Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ δια βίου άςκθςθσ για
υγεία και ανάπτυξθσ τθσ υπευκυνότθτασ των μακθτϊν/τριϊν, ωσ διαμόρφωςθσ
ςτάςθσ και κατ’ επζκταςθ ςυμπεριφοράσ, για τθν ποιότθτα τθσ ηωισ τουσ, φαίνονται
ςτον πίνακα 2.
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Ρίνακασ 2. Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ δια βίου άςκθςθσ και
ανάπτυξθσ τθσ υπευκυνότθτασ των μακθτϊν/τριϊν
Αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ δια βίου άςκθςθσ και
ανάπτυξθσ τθσ υπευκυνότθτασ των μακθτϊν/τριϊν

ΝΑΛ

ΟΧΛ

Συηθτάτε ςτθν τάξθ τισ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ του βιβλίου;

74.5%

25.5%

Δθμιουργιςατε ομάδεσ ακλοπαιδιϊν και δραςτθριοτιτων;

99.3%

11.7%

Κακορίςατε αγωνιςτικζσ ςυναντιςεισ μεταξφ των ομάδων;

83.2%

16.8%

84.7%

15.3%

42.3%

57.7%

39.4%

60.6%

57.6%

12.4%

70.1%

29.9%

Σχεδιάςατε τθ διοργάνωςθ ενόσ τελικοφ ακλθτικοφ γεγονότοσ ι
άλλθσ δράςθσ;
Χρθςιμοποιείτε τα φφλλα κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ που
παρακζτει το βιβλίο Φ.Α. του εκπαιδευτικοφ;
Ζχετε ςυνκζςει δικά ςασ φφλλα κριτθρίων για εκμάκθςθ ι
αξιολόγθςθ δεξιοτιτων;
Συηθτάτε θκικά διλιμματα και κζματα, όπωσ θ διάχυςθ ευκυνϊν
ςε ζνα ομαδικό άκλθμα;
Ανακζςατε ρόλουσ με ςυγκεκριμζνα κακικοντα για τθν
αντιμετϊπιςθ τυχόν παραβατικϊν ςυμπεριφορϊν;

Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ςυνολικισ εφαρμογισ των διδακτικϊν
αντικειμζνων του βιβλίου Φ.Α. του εκπαιδευτικοφ ςε ςχζςθ με τθν υλικοτεχνικι
υποδομι του ςχολείου φαίνονται ςτον πίνακα 3.
Ρίνακασ 3. Αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του ςυνόλου των αντικειμζνων του βιβλίου
Φ.Α. του εκπαιδευτικοφ τθσ Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ ςε ςχζςθ με τθν υλικοτεχνικι υποδομι
που διακζτει το ςχολείο
Σε τι ποςοςτό πιςτεφετε ότι μπορεί να εφαρμοςτεί το βιβλίο Φ.Α. ςε ςχζςθ με τθν
υλικοτεχνικι υποδομι που διακζτει το ςχολείο ςασ;
Α) Ακλοπαιδιζσ
27.8%
33.1%
24.8%
12.8%
1.5%
Καλακοςφαίριςθ
Ρετοςφαίριςθ
22.7%
25.8%
31.1%
14.3%
6.1%
Ροδόςφαιρο

27.3%

25.0%

31.8%

15.2%

0.7%

Χειροςφαίριςθ
Β) Κλαςικόσ Ακλθτιςμόσ
Άλματα
ίψεισ

22.7%

25.0%

26.5%

23.5%

2.3%

6.1%

3.1%

12.2%

39.7%

38.9%

10.6%

6.1%

20.4%

39.4%

23.5%

Δρόμοι

8.3%

16.7%

31.8%

37.1%

6.1%

Γ) Ενόργανθ Γυμναςτικι
Δ) Ραραδοςιακοί Χοροί
Ε) Συνολικι Εφαρμογι
βιβλίου

7.7%
34.8%

9.2%
29.6%

23.1%
18.2%

36.2%
13.6%

23.8%
3.8%

7.0%

18.5%

57.4%

15.5%

1.6%

του
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Θ γενικι εικόνα αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν Φ.Α. για τισ παραπάνω
παραμζτρουσ, όπωσ προκφπτει από τθ δθμιουργία των μεταβλθτϊν - ςκορ φαίνεται
ςτον πίνακα 4.
Ρίνακασ 4. Αξιολόγθςθ τθσ γενικισ εικόνασ του εκπαιδευτικοφ Φ.Α. για τισ μεταβλθτζσ
- ςκορ ςε κάκε κατθγορία ερωτιςεων του βιβλίου Φ.Α. του εκπαιδευτικοφ
Βιβλίο Φ.Α. Εκπαιδευτικοφ

Κλίμακα

Γενικι εικόνα αξιολόγθςθσ εφαρμογισ των
1-5
μεκόδων διδαςκαλίασ
Γενικι εικόνα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ
δια βίου άςκθςθσ και ανάπτυξθσ τθσ 1-8
υπευκυνότθτασ των μακθτϊν/τριϊν
Γενικι εικόνα αξιολόγθςθσ εφαρμογισ των
διδακτικϊν αντικειμζνων ςε ςχζςθ με τθν 1-5
υλικοτεχνικι υποδομι του ςχολείου

Μζςθ
Τιμι

Τυπικι
Απόκλιςθ

2.9

1.27

5.5

1.97

3.07

0.76

Σε ςχζςθ με τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτικϊν Φ.Α. δεν
υπιρξαν ςθμαντικζσ διαφορζσ. Θ μόνθ διαφορά φάνθκε ςτθν εφαρμογι των
αντικειμζνων του βιβλίου Φ.Α. μζςα από τθν εφαρμογι τθσ φιλοςοφίασ τθσ «δια βίου
άςκθςθσ» και τθσ ανάπτυξθσ τθσ υπευκυνότθτασ, με τουσ εκπαιδευτικοφσ με πάνω
από 10 ϊρεσ ςχετικι επιμόρφωςθ να ςθμειϊνουν μεγαλφτερο ςκορ (Μ.Τ.=10.13) ςε
ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ Φ.Α με κακόλου επιμόρφωςθ (Μ.Τ.=7.71) με F(2,
134)=4.38 ςε p=0.014). Οι εκπαιδευτικοί με πάνω από 10 ϊρεσ ςχετικι επιμόρφωςθ
διλωςαν ότι εφαρμόηουν τθ φιλοςοφία τθσ «δια βίου άςκθςθσ» και τθσ ανάπτυξθσ
τθσ υπευκυνότθτασ ςτθ διδαςκαλία τουσ.

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα
Ππωσ προκφπτει από τθν παροφςα μελζτθ οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. είναι κετικά
προςκείμενοι ςτθν εφαρμογι μακθτοκεντρικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ, ιδιαίτερα τθσ
αμοιβαίασ διδαςκαλίασ και τθσ κακοδθγοφμενθσ ανακάλυψθσ, παρόλο που
χρθςιμοποιοφν ευρζωσ τθν παραδοςιακι μζκοδο του παραγγζλματοσ. Τα
αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ μασ ζρχονται να επιβεβαιϊςουν τα αποτελζςματα
προθγοφμενων ερευνϊν όπου φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί τθσ δθμοτικισ
εκπαίδευςθσ, ενϊ αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτιματα τθσ μακθτοκεντρικισ μεκόδου
διδαςκαλίασ, δφςκολα ξεφεφγουν από τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ (Constantinides,
2011). Ωσ εκ τοφτου θ ςκυτάλθ ςτθ διδαςκαλία δεν ζχει δοκεί ακόμα ςτισ
μακθτοκεντρικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ.
Επίςθσ οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. με τθν ανάλογθ επιμόρφωςθ εφαρμόηουν
περιςςότερο τθ φιλοςοφία τθσ «δια βίου άςκθςθσ» και ανάπτυξθ τθσ υπευκυνότθτασ
ςτθ διδαςκαλία τουσ, διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν ποιότθτά τθσ. Ο ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ
επιμόρφωςθσ ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ παιδαγωγικισ πράξθσ αναδεικνφεται
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περίτρανα. Άλλωςτε θ επιμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ αποτελεί δείκτθ ποιότθτασ για
τθ ςχολικι εκπαίδευςθ (E.C., 2000), και για τθ διά βίου μάκθςθ (E.C., 2002).
Οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. διδάςκουν τα αντικείμενα του βιβλίου Φ.Α. ανάλογα με
τθν υλικοτεχνικι υποδομι του κάκε ςχολείου, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι οι
διδάςκοντεσ Φ.Α. διαφοροποιοφν τθ διδαςκαλία τουσ ανάλογα με τθν υποδομι που
διακζτει το ςχολείο τουσ ςφμφωνα με τα Α.Ρ.Σ. Τθ μερίδα του λζοντοσ καλφπτει θ
εφαρμογι των διδακτικϊν αντικειμζνων των ακλοπαιδιϊν και των παραδοςιακϊν
χορϊν.
Ρροτείνεται θ περαιτζρω μελζτθ και ςτα άλλα βιβλία Φ.Α. για τθ γενίκευςθ
ςυμπεραςμάτων που κα βοθκοφςαν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία προσ όφελοσ των
μακθτϊν/τριϊν. Θ αφξθςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ Φ.Α. και ο εμπλουτιςμόσ των
ςχολείων με κατάλλθλεσ υποδομζσ κα βοθκοφςαν ςτθν κατεφκυνςθ αυτι.
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Περίλθψθ
Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του βιβλίου
Φυςικισ Αγωγισ (Φ.Α.) του μακθτι τθσ Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ Δθμοτικοφ από τουσ
διδάςκοντεσ Φ.Α. Θ αξιολόγθςθ αφοροφςε ςτθν εφαρμογι του βιβλίου όςον αφορά
(α) ςτθν παραπομπι των μακθτϊν/τριϊν ςτο βιβλίο Φ.Α. για ενθμζρωςθ –
πλθροφόρθςθ (β) ςτθν πραγματοποίθςθ ακλθτικϊν δράςεων (γ) ςτισ ςυμβουλζσ που
επιηθτοφν οι μακθτζσ/τριεσ και (δ) ςτθν εφαρμογι των ςυγκεκριμζνων
ερωτθματολογίων - ςτοχευμζνων τεςτ του βιβλίου Φ.Α. Ειδικά ςχεδιαςμζνο
ερωτθματολόγιο ταχυδρομικθκε ςε 322 δθμοτικά ςχολεία (10% των ςχολείων τθσ
χϊρασ). Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν Φ.Α.
παραπζμπει τουσ μακθτζσ/τριεσ ςτο βιβλίο Φ.Α. για ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ,
δζχονται ερωτιςεισ για ςυμβουλζσ από τουσ μακθτζσ/τριεσ κυρίωσ ςε κζματα
διατροφισ και κανονιςμϊν ακλθμάτων, ζχουν πραγματοποιιςει ακλθτικζσ δράςεισ
ςτο ςχολείο τουσ και ζχουν ςυμπλθρϊςει μεμονωμζνα τεςτ του βιβλίου Φ.Α. Θ
εφαρμογι του βιβλίου Φ.Α. είναι αποςπαςματικι.
Λζξεισ-Κλειδιά: αξιολόγθςθ, εφαρμογι ςχολικϊν βιβλίων Φ.Α.

1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι
Το ςχολικό ι διδακτικό εγχειρίδιο αποτελεί ίςωσ το ςπουδαιότερο από όλα τα
διδακτικά μζςα, ιδιαίτερα ςτθ χϊρα μασ (Βρεττάκου, 1997). Είναι το κατ’ εξοχιν µζςο
διδαςκαλίασ και µάκθςθσ, και αποτελεί ζνα πολιτικό, πλθροφοριακό και παιδαγωγικό
µζςο ενϊ ταυτόχρονα είναι προϊόν και παράγοντασ κοινωνικϊν διαδικαςιϊν
(Μπονίδθσ & Χοντολίδου, 1998). Κεωρείται το κυρίαρχο µζςο επίτευξθσ των ςκοπϊν
τθσ εκπαίδευςθσ, θ µορφι και θ δοµι του οποίου προςδιορίηουν ςθµαντικά τισ
µορφζσ και τισ µεκόδουσ διδαςκαλίασ (Μπονίδθσ, 2004 Φλουρισ, 2005). Ράνω απ’
όλα, τα ςχολικά εγχειρίδια διαμεςολαβοφν ανάμεςα ςτθν επιςτιμθ και ςτθν ςχολικι
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πραγματικότθτα, ανάµεςα ςτον εκπαιδευτικό και ςτο µακθτι, ανάµεςα ςτο ςχολείο
και ςτθν κοινωνία (Καψάλθσ & Χαραλάµπουσ, 2008). Ο ρόλοσ τουσ εξακολουκεί να
κυριαρχεί ςτο πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ευρφτερα, όπωσ περιγράφεται ςτον
τόμο προδιαγραφϊν εκπαιδευτικϊν βοθκθτικϊν μζςων που ζχει εκδοκεί από το
Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο (1999): «Το ςχολικό εγχειρίδιο δεν καταςκευάηει απλϊσ το
μινυμα, δθλαδι τθ ςχολικι εκδοχι τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, αλλά διαμορφϊνει και
το δζκτθ, δθλαδι τον αναγνϊςτθ –μακθτι, μζςω τθσ ςφνκεςθσ τθσ εικονογράφθςθσ
και του κειμζνου. Οι ςελίδεσ του πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ ζνα μινυμα με
κϊδικα και περιεχόμενο και όχι απλϊσ ωσ ζνα περιεχόμενο που περιγράφεται με ζνα
κϊδικα».
Το ςχολικό βιβλίο, το κυριότερο ίςωσ μζςο διδαςκαλίασ, υλοποιεί ςε ςθμαντικό
βακμό το περιεχόμενο του προγράμματοσ διδαςκαλίασ, ζχει ςτενι ςχζςθ με τουσ
ςκοποφσ του μακιματοσ, με τθ μεκόδευςθ που υποβάλλει το ίδιο ι το Αναλυτικό
Ρρόγραμμα Σπουδϊν (Α.Ρ.Σ.) και ςυγκακορίηει με αυτό τον τρόπο αξιολόγθςθσ των
μακθτϊν/τριϊν. Εάν τα ςχολικά εγχειρίδια είναι ςθμαντικά, αυτό ςυμβαίνει όχι μόνον
επειδι περιζχουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ και γνϊςεισ, αλλά κυρίωσ, επειδι ς’
αυτά εκφράηεται με τρόπο ζμμεςο αλλά και ιςχυρό, ζνασ ιδεολογικόσ
προςανατολιςμόσ που είναι επικυμθτόσ για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ. Τα
ςχολικά βιβλία, κακϊσ το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα είναι ςυγκεντρωτικό και τα
εγχειρίδια τα μοναδικά διδαςκόμενα, ςυμμετζχουν ςε μεγάλο βακμό ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ «υποκειμενικότθτασ» των μακθτϊν/τριϊν, διαπλάκοντασ το
χαρακτιρα τουσ και δθμιουργϊντασ, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, μια ιδεατι
πραγματικότθτα, ενδεχομζνωσ, πολφ διαφορετικι από τθν πραγματικότθτα που
αντιλαμβάνεται και βιϊνει ο κάκε μακθτισ/τρια ςτθν κακθμερινι του ηωι. Ραρόλα
αυτά ζχουμε ωςτόςο απομακρυνκεί δια παντόσ από τθν εποχι που το ςχολικό βιβλίο
αποτελοφςε τθ μοναδικι πθγι πλθροφόρθςθσ των μακθτϊν/τριϊν. Θ γενίκευςθ τθσ
χριςθσ τθσ τεχνολογίασ και θ χριςθ του διαδικτφου αλλάηουν δραςτικά το ρόλο του
βιβλίου ωσ μοναδικισ πθγισ πλθροφόρθςθσ (Ο.ΕΡ.ΕΚ., 2008).
Πμωσ κεντρικόσ ρόλοσ του ςχολικοφ εγχειριδίου ςτθ διδαςκαλία ζχει
καταδειχκεί και από διάφορεσ ζρευνεσ με αντικείμενο τα ςχολικά εγχειρίδια και τθ
χριςθ τουσ ςτθ ςχολικι τάξθ. Σε πολλζσ χϊρεσ οι μακθτζσ εργάηονται με βάςθ το
ςχολικό εγχειρίδιο περίπου κατά το 60% του χρόνου διδαςκαλίασ (Mikk, 2000). Για τθ
διδαςκαλία με ςχολικά βιβλία ο διδακτικόσ χρόνοσ εκτιμάται ότι ανζρχεται ςτο 7595% (Φλουρισ, 1999). Ραράλλθλα το 90-95% του διδακτικοφ χρόνου αφιερϊνεται
από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθ χριςθ διαφόρων ειδϊν διδακτικοφ υλικοφ, ενϊ το 70%
των δραςτθριοτιτων γίνεται βάςθ του ςχολικοφ βιβλίου (Καψάλθσ & Χαραλάμπουσ,
1995). Σφμφωνα με τον Ρυργιωτάκθ (2008), τα ςχολικά εγχειρίδια ζχουν μεγάλθ
ςθμαςία και εφόςον κακορίηουν ςε μεγάλο βακμό τθ ςχολικι εργαςία, χριηουν
ιδιαίτερθσ μελζτθσ και προςοχισ. Κατά ςυνζπεια το μεγαλφτερο μζροσ όλων των
δραςτθριοτιτων τθσ τάξθσ γίνεται με βάςθ το ςχολικό εγχειρίδιο και άλλο διδακτικό
υλικό (Καψάλθσ & Χαραλάμπουσ, 2008).
Πμωσ το ςχολικό εγχειρίδιο δεν καταςκευάηει απλά τθν εκδοχι τθσ ςχολικισ
γνϊςθσ αλλά διαμορφϊνει και τον αναγνϊςτθ μακθτι (Κουλαϊδισ, Δθμόπουλοσ,
Σκλαβενίτθ, & Χρθςτίδου, 2001) ενϊ παράλλθλα, εξαςφαλίηει τθν επικοινωνία και τθν
ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν ςχζςεων μζςα ςτθν τάξθ (Ματςαγγοφρασ, 2006). Ππωσ
αναφζρεται από το Εκνικό Συμβοφλιο Ραιδείασ (2006), τα ςχολικά εγχειρίδια
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καταςκευάηουν και νοθματοδοτοφν τθν πραγματικότθτα και ωσ εκ τοφτου μπορεί να
παίηουν άμεςο ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ αντιλιψεων, ςτερεότυπων και
προκαταλιψεων.
Ρζρα όμωσ από τον αξιακό-ιδεολογικό προςανατολιςμό του ςχολικοφ βιβλίου θ
κακθμερινι εμπειρία του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολείο κεωρείται πολφτιμθ και θ
μελζτθ τθσ αποτελεί μια από τισ προχποκζςεισ για τθν εκτίμθςθ τθσ υπάρχουςασ
κατάςταςθσ. (Λ.Ρ.Ε.Μ. – Δ.Ο.Ε., 2009).
Θ εμπειρία ςυνοψίηει και αντανακλά το ζργο του εκπαιδευτικοφ: ό,τι ζχει με
τρόπο ςφνκετο και επεξεργαςμζνο προςλάβει, οργανϊςει, κατακτιςει, δοκιμάςει,
μεταςχθματίςει, κεωριςει ο εκπαιδευτικόσ τθσ ςχολικισ πράξθσ. Δεν είναι μόνο το
ζργο του όπωσ διακονείται ι και τελείται κεςμικά, αλλά και ό,τι φιλτράρει, διευκετεί,
προτιμά και κυρίωσ επιλζγει να πράξει. Και θ πράξθ του ζχει λογικι, ενζχει
επεξεργαςία και νόθμα, εμπεριζχει κατεφκυνςθ και ςτόχευςθ, αντικατοπτρίηει μια
προςωπικι και εξελικτικι διαδικαςία διαμόρφωςθσ. Θ υποκειμενικι ςφραγίδα, ωσ
αποδεδειγμζνθ ταυτότθτα, είναι δεδομζνθ και προςδίδει ενδιαφζρουςεσ και κάποτε
ελκυςτικζσ υποχρεϊςεισ. Γι αυτό και ςτισ ανοιχτζσ ερωτιςεισ ςτα ερωτθματολόγια,
αναμζνονται οι «κατακζςεισ ψυχισ» να είναι όχι μόνο εμπειρίεσ αλλά και γνϊςεισ και
κυρίωσ ςυναιςκθματικά φορτιςμζνεσ «εμπειρίεσ». Με προςωπικό τρόπο ο
εκπαιδευτικόσ ςυγκροτεί τθν πολφτιμθ εμπειρία του, θ οποία προκφπτει ωσ
παιδαγωγικά φορτιςμζνθ διαμεςολάβθςθ ανάμεςα ςε αυτόν και το ςχολικό βιβλίο
(Λ.Ρ.Ε.Μ. – Δ.Ο.Ε., 2009).
Ωςτόςο θ ελλθνικι ζρευνα ςχολικϊν βιβλίων ζχει αςχολθκεί κυρίωσ με το
περιεχόμενο των βιβλίων κεωρθτικϊν μακθμάτων και ζχει παραμελιςει άλλα βιβλία
κακϊσ και τισ επιμζρουσ διαςτάςεισ του περιεχομζνου των βιβλίων (Μπονίδθσ, 2004).
Συνεπϊσ κα μποροφςε να παρατθριςει κανείσ ότι θ ζρευνα των ςχολικϊν βιβλίων
ςτθν Ελλάδα διανφει τθν προδρομικι φάςθ τθσ, παρά τθ ςθμαντικι παραγωγι των
τελευταίων χρόνων. Το γεγονόσ ότι για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθσ εκπαίδευςθσ
ςτθν Ελλάδα υπάρχει βιβλίο Φ.Α. για το μακθτι και δεν ζχει υπάρξει ακόμα μια
οποιαδιποτε μορφι αξιολόγθςθσ, κακιςτά τθν παροφςα μελζτθ ιδιαίτερα ςθμαντικι.
1.2. Σκοπόσ τθσ ζρευνασ
Στο πλαίςιο αυτό ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν θ αξιολόγθςθ τθσ
εφαρμογισ του βιβλίου Φ.Α. του μακθτι τθσ Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ Δθμοτικοφ από τουσ
διδάςκοντεσ Φ.Α. Θ αξιολόγθςθ αφοροφςε: (α) ςτθν παραπομπι των μακθτϊν/τριϊν
ςτο βιβλίο Φ.Α. για ενθμζρωςθ – πλθροφόρθςθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ Φ.Α., (β)
ςτθν πραγματοποίθςθ ςχολικϊν ακλθτικϊν δράςεων ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του
βιβλίου, (γ) ςτθν ανάγκθ των μακθτϊν/τριϊν για ςυμβουλζσ από τον εκπαιδευτικό
Φ.Α. και δ) ςτθν εφαρμογι των ςυγκεκριμζνων ερωτθματολογίων – τεςτ του βιβλίου
Φ.Α. για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ηωισ των μακθτϊν/τριϊν, που αφοροφν ςτθν
αξιολόγθςθ του τρόπου ηωισ τουσ, τθσ φυςικισ τουσ κατάςταςθσ, των διατροφικϊν
ςυνθκειϊν τουσ, τθσ δθμιουργίασ ατομικοφ προγράμματοσ άςκθςθσ και τθσ
αξιολόγθςθσ τθσ υπευκυνότθτάσ τουσ.
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2. Μεκοδολογία
Για τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του βιβλίου Φ.Α. του μακθτι τθσ Εϋ και ΣΤϋ
τάξθσ Δθμοτικοφ, καταςκευάςτθκε ειδικό ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τισ
επιςτθμονικζσ προδιαγραφζσ (Καμπίτςθσ, 2004 Σταφρου, 2003 Thomas & Nelson,
2003). Θ επιλογι των παραμζτρων ζγινε με κριτιριο τθν ικανοποίθςθ των
εκπαιδευτικϊν ςτόχων του βιβλίου Φ.Α. ςφμφωνα με το Α.Ρ.Σ. (Μουντάκθσ, 1993) και
το ςκοπό τθσ ζρευνασ. Τα ερωτθματολόγια ιταν ανϊνυμα και διανεμικθκαν ςτα
ςχολεία με τθ μζκοδο τθσ ταχυδρόμθςθσ. Σε κάκε ςχολείο ςτάλκθκε φάκελοσ που
περιείχε, ενθμερωτικό ςθμείωμα, τθν άδεια ζγκριςθσ τθσ ζρευνασ από το Ρ.Λ., το
ερωτθματολόγιο για τον εκπαιδευτικό Φ.Α. και ζνα άδειο φάκελο με προπλθρωμζνο
τζλοσ για τθν επιςτροφι του ερωτθματολογίου ςτον ερευνθτι.
2.1. Δείγμα
Θ επιλογι του δείγματοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ βαςίςκθκε ςτθν ςτρωςιγενι
αναλογικι δειγματολθψία από τισ 13 περιφερειακζσ ενότθτεσ τθσ χϊρασ (Καμπίτςθσ,
2004 Thomas & Nelson, 2003). Το δείγμα αποτζλεςαν 322 εκπαιδευτικοί Φ.Α. από τισ
αντίςτοιχεσ ςχολικζσ μονάδεσ (το 10% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ 6/κζςιων και άνω
Δθμοτικϊν ςχολείων), (Ε.Σ.Υ.Ε., 2009). Τελικά επιςτράφθκαν και επεξεργάςτθκαν 137
ερωτθματολόγια.
2.2. Στατιςτικι Ανάλυςθ
Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ βαςίςκθκε αρχικά ςτθν κωδικοποίθςθ και καταχϊρθςθ
των δεδομζνων ςτο SPSS18. Για κάκε υποκατθγορία ερωτιςεων, δθμιουργικθκε μια
νζα μεταβλθτι - ςκορ, που ζδινε τθ γενικι εικόνα του κάκε ερωτϊμενου. Θ ςτατιςτικι
επεξεργαςία των απαντιςεων ζγινε με κατανομζσ (ςυχνότθτα και ςχετικι ςυχνότθτα
%), για τα δθμογραφικά ςτοιχεία και περιγραφικοφσ ςτατιςτικοφσ δείκτεσ (ςυχνότθτα,
μζςεσ τιμζσ (ΜΤ) και τυπικζσ αποκλίςεισ (ΤΑ)) ςτο ςφνολο του δείγματοσ, για κάκε
κεματικι ενότθτα – παράμετρο, με τισ επιμζρουσ ερωτιςεισ τθσ. Για τθν εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων χρθςιμοποιικθκε θ ςτατιςτικι διαδικαςία, Ανάλυςθ Διακφμανςθσ
(ANOVA), με τον εκ των υςτζρων ζλεγχο Tukey με ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα p<0.05.

3. Αποτελζςματα
Το μεγαλφτερο ποςοςτό των ςχολείων τθσ ζρευνασ (58%) προζρχονταν από
αςτικζσ περιοχζσ. Το 60% των ερωτϊμενων ιταν άντρεσ και το 40% γυναίκεσ. Ράνω
από το 70% ανικαν ςτθν θλικιακι ομάδα των 41-50 ετϊν. Το 42% των εκπαιδευτικϊν
Φ.Α. δεν είχε επιπλζον ςπουδζσ πζρα από το βαςικό πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Ρ.Ε.Κ.,
Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., δεφτερο πτυχίο ι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ), θ πλειοψθφία είχε 6-10 χρόνια
προχπθρεςίασ, ενϊ το μεγαλφτερο ποςοςτό (46%) δεν είχε δεχτεί ςχετικι
επιμόρφωςθ.
Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ του βιβλίου Φ.Α. του μακθτι
ιταν:
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(α) Πςον αφορά ςτθν παραπομπι των μακθτϊν/τριϊν ςτο βιβλίο Φ.Α. προκειμζνου
να ενθμερωκοφν για επίκαιρα κζματα για τα οποία ζχουν εκφράςει το ενδιαφζρον
τουσ, το 75.9% των εκπαιδευτικϊν Φ.Α. απάντθςαν κετικά ενϊ το 24.1% αρνθτικά.
Επίςθσ ςτθν ερϊτθςθ ςχετικά με το αν ζχει παραπζμψει ο εκπαιδευτικόσ Φ.Α. το
μακθτι/τρια ςτο βιβλίο προκειμζνου να αντλιςει πλθροφορίεσ για εργαςία που του
ζχει ανατεκεί, το 59.9% απάντθςε κετικά ενϊ το 40.1% απάντθςε αρνθτικά.
(β) Στθν ερϊτθςθ για το αν ζχουν πραγματοποιιςει ακλθτικζσ δράςεισ ςτο ςχολείο
τουσ όπωσ εςωτερικό τουρνουά κ.ά., οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. απάντθςαν ςε ποςοςτό
79.6% κετικά και 20.4% αρνθτικά. Οι δραςτθριότθτεσ που πραγματοποίθςαν
φαίνονται ςτον πίνακα 1.
Ρίνακασ 1. Ακλθτικζσ δράςεισ που πραγματοποιικθκαν ςτο ςχολείο από τουσ
εκπαιδευτικοφσ Φ. Α.
Ακλθτικζσ Δράςεισ
Εςωτερικό τουρνουά
Θμζρα υγείασ (διατροφισ, ςτοματικι)
Αγϊνεσ με άλλα ςχολεία
Ραραδοςιακοί, μοντζρνοι χοροί
Πλα τα παραπάνω

Ροςοςτό
64.4%
5.9%
2.0%
2.0%
25.7%

(γ) Στθν ερϊτθςθ αν ηθτοφν οι μακθτζσ/τριεσ ςυμβουλζσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ
Φ.Α. ςε κζματα που προζκυψαν από τθν επαφι τουσ με το βιβλίο, το 59.6% των
ερωτϊμενων απάντθςαν ναι, ενϊ το 40.6% όχι. Συγκεκριμζνα, τα κζματα που οι
μακθτζσ/τριεσ ηθτοφςαν ςυμβουλζσ φαίνονται ςτον πίνακα 2.
Ρίνακασ 2. Συμβουλζσ που ςυνικωσ ηθτοφν οι μακθτζσ/τριεσ από τον εκπαιδευτικό
Φ. Α. ςχετικά με το βιβλίο Φ. Α.
Συμβουλζσ που ηθτοφν οι μακθτζσ/τριεσ από τον εκπαιδευτικό Φ.Α.
Διατροφισ
Κανονιςμοί ακλθμάτων
Άλλα (ντόπινγκ, πρϊτεσ βοικειεσ)
Σχζςθ άςκθςθσ με υγεία
Κακόλου
Τεςτ του βιβλίου

Ροςοςτό
29.6%
29.6%
24.1%
11.1%
3.7%
1.9%

δ) Στθν ερϊτθςθ που αφορά ςτθ ςυμπλιρωςθ των ςυγκεκριμζνων ερωτθματολογίων
- τεςτ του βιβλίου Φ.Α. ςχετικά με τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ηωισ, που αφοροφν ςτθν
αξιολόγθςθ του τρόπου ηωισ τουσ, τθσ φυςικισ τουσ κατάςταςθσ, των διατροφικϊν
ςυνθκειϊν τουσ, τθσ δθμιουργίασ ατομικοφ προγράμματοσ άςκθςθσ και τθσ
αξιολόγθςθσ τθσ υπευκυνότθτάσ τουσ, τα αποτελζςματα φαίνονται ςτον πίνακα 3.
Ρίνακασ 3. Ερωτθματολόγια – τεςτ του βιβλίου που ζχουν ςυμπλθρϊςει οι
μακθτζσ/τριεσ μετά από παραπομπι του εκπαιδευτικοφ ςχετικά με τισ δεξιότθτεσ
ηωισ
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Αξιολόγθςθ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ηωισ
α) Ζχετε παραπζμψει τουσ μακθτζσ/τριεσ να ςυμπλθρϊςουν το
ερωτθματολόγιο τθσ ςελ. 61 του βιβλίου Φ.Α. του μακθτι
προκειμζνου να διαπιςτϊςουν αν ο τρόποσ ηωισ τουσ είναι
υγιεινόσ;
β) Ζχετε αξιολογιςει τθ φυςικι κατάςταςθ ςτουσ μακθτζσ/τριεσ
ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ ςελ. 69 του βιβλίου Φ.Α. του
μακθτι;
γ) Ζχετε αξιολογιςει τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ των
μακθτϊν/τριϊν ςφμφωνα με το ερωτθματολόγιο τθσ ςελ. 77 του
βιβλίου Φ.Α. του μακθτι;
δ) Ζχετε ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ/τριεσ ςασ να φτιάξουν ζνα
πρόγραμμα άςκθςθσ με οδθγό το βιβλίο Φ.Α. του μακθτι;
ε) Ζχετε παραπζμψει τουσ μακθτζσ/τριεσ να κάνουν το τεςτ
«είςαι υπεφκυνο άτομο» τθσ ςελ. 92 του βιβλίου Φ.Α. του
μακθτι;

ΝΑΛ

ΟΧΛ

63.5% 36.5%

48.9% 51.1%

64.2% 35.8%
27%

73%

54.7% 45.3%

Από τισ αναλφςεισ των ςυςχετίςεων μεταξφ των παραμζτρων του
ερωτθματολογίου, αλλά και των δθμογραφικϊν χαρακτθριςτικϊν των εκπαιδευτικϊν
Φ.Α., δεν υπιρξαν ςθμαντικζσ διαφορζσ.

4. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα
Από τθν παροφςα μελζτθ προκφπτει ότι θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν ζχει
παραπζμψει το μακθτι/τρια ςτο βιβλίο Φ.Α. προκειμζνου να ενθμερωκεί για
επίκαιρα κζματα ςτα οποία ζχει εκφράςει το ενδιαφζρον του, κακϊσ επίςθσ τον ζχει
παραπζμψει προκειμζνου να αντλιςει πλθροφορίεσ για εργαςία που του ζχει
ανατεκεί. Οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί Φ.Α. ζχουν πραγματοποιιςει ακλθτικζσ
δράςεισ ςτο ςχολείο τουσ (εςωτερικό τουρνουά), ενϊ οι ςυμβουλζσ που ηθτοφν οι
μακθτζσ/τριεσ είναι κυρίωσ ςε κζματα διατροφισ και κανονιςμϊν ακλθμάτων. Επίςθσ
θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν Φ.Α. ζχει παραπζμψει τουσ μακθτζσ/τριεσ να
ςυμπλθρϊςουν το ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ του τρόπου ηωισ τουσ, κακϊσ και το
ερωτθματολόγιο που αφορά ςτθν αξιολόγθςθ των διατροφικϊν ςυνθκειϊν τουσ, ενϊ
τα άλλα εξίςου και ενδιαφζροντα τεςτ για το μακθτι/τρια δεν φαίνεται να ζχουν
ιδιαίτερα αξιοποιθκεί.
Συμπεραςματικά οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. ςτθν πλειοψθφία τουσ χρθςιμοποιοφν
το βιβλίο Φ.Α. Πμωσ θ χριςθ του βιβλίου Φ.Α. δεν είναι κακολικι, οφτε ωσ προσ το
περιεχόμενό του οφτε από όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ Φ.Α., όπωσ ςυμβαίνει με άλλα
ςχολικά βιβλία, αλλά αποςπαςματικι και ανάλογα με τθν παρότρυνςθ του
εκπαιδευτικοφ. Δεδομζνου ότι τα ςχολικά εγχειρίδια, ςυνιςτοφν τθν κφρια πθγι
άντλθςθσ πλθροφοριϊν, μειϊνουν τον χρόνο προετοιμαςίασ των εκπαιδευτικϊν για
τθ διδαςκαλία και προςφζρουν μια αυτόνομθ, ζγκυρθ και γενικισ αποδοχισ ςυλλογι
υλικοφ (Μπονίδθσ, 2004), το ςχολικό βιβλίο Φ.Α. κα ζπρεπε να αξιοποιθκεί ςτο
ςφνολό του από όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ Φ.Α. Ρροτείνεται θ ενκάρρυνςθ και θ
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, με τθ ςυμβολι των
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ςυμβοφλων επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ, κακϊσ το βιβλίο Φ.Α. του
μακθτι διευκολφνει τόςο τον εκπαιδευτικό Φ.Α. όςο και τον μακθτι/τρια ςτθν
παραγωγι και προαγωγισ τθσ γνϊςθσ, αλλά και ςτθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων
εκείνων που ςυμβάλλουν ςτθν προετοιμαςία του κριτικά ςκεπτόμενου, υπεφκυνου
και υγιοφσ πολίτθ, που αποτελεί τον κφριο ςτόχο τθσ εκπαίδευςθσ.
Επίςθσ προτείνεται θ περαιτζρω μελζτθ και ςτα άλλα βιβλία Φ.Α. για τθ
γενίκευςθ ςυμπεραςμάτων που κα βοθκοφςαν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία προσ
όφελοσ των μακθτϊν/τριϊν.
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Περίλθψθ
Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ διερεφνθςθ των παραγόντων που δυςχεραίνουν
τθν εφαρμογι των βιβλίων του εκπαιδευτικοφ και του μακθτι «Φυςικι Αγωγι Εϋ& ΣΤϋ
Δθμοτικοφ». Ειδικά ςχεδιαςμζνο ερωτθματολόγιο, διανεμικθκε ταχυδρομικά ςε 322
δθμοτικά ςχολεία (10% των 6/κζςιων και άνω δθμοτικϊν ςχολείων τθσ χϊρασ). Το
δείγμα αποτζλεςαν τελικά 137 διδάςκοντεσ εκπαιδευτικοί Φ.Α., οι οποίοι
ανταποκρίκθκαν ςτθν ζρευνα. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι παράγοντεσ που
δυςχεραίνουν τθν εφαρμογι των ςχολικϊν βιβλίων Φ.Α. ςφμφωνα με τθν 1θ και 2θ
επιλογι προτίμθςθσ των ερωτϊμενων ιταν: θ ζλλειψθ επαρκοφσ υλικοτεχνικισ
υποδομισ (57.7%), θ ελλιπισ ςχετικι επιμόρφωςθ (39.4), θ ελλιπισ χρθματοδότθςθ
(33.7%), θ ανεπαρκισ ενθμζρωςθ (28.5%) και θ ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ
εκπαιδευτικϊν (24.3%). Ρροτείνεται επζκταςθ τθσ ζρευνασ και ςτα άλλα βιβλία Φ.Α.
για τθ γενίκευςθ των ςυμπεραςμάτων.
Λζξεισ-κλειδιά: εφαρμογι των βιβλίων Φυςικισ Αγωγισ

1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι
Ραρόλο που το ςχολικό βιβλίο ςτθν τρζχουςα εκπαιδευτικι πραγματικότθτα δεν
αποτελεί τθ μόνθ πθγι μάκθςθσ, εξακολουκεί να διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία. Αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ διδαςκαλίασ παρά τισ
επιφυλάξεισ που ζχουν διατυπωκεί κατά καιροφσ από πολλοφσ ερευνθτζσ ςχετικά με
τθ δυνατότθτά του να μεταφζρει τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ πρακτικζσ ςτθ ςχολικι
τάξθ.
Θ ανάπτυξθ τθσ ποιοτικισ διάςταςθσ ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα ζχει φζρει το
κζμα τθσ ανάλυςθσ των ςχολικϊν βιβλίων ςτθν επικαιρότθτα, αφοφ ερευνθτζσ
ιςχυρίηονται ότι ςυχνά τα βιβλία είναι πθγζσ παρανοιςεων (Haidar, 1997) ι ότι
αποτυγχάνουν να κάνουν τισ ςθμαντικζσ ιδζεσ κατανοιςιμεσ για τουσ μακθτζσ
-320-

1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ

(Roseman, 2000). Από τθν άλλθ το ςχολικό βιβλίο διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ
διδακτικι και μακθςιακι διαδικαςία εφόςον αποτελεί το πιο ςθμαντικό μζςο για τθν
επικοινωνία ςτθ ςχολικι τάξθ, υποςτθρίηει διαφορετικά μακθςιακά ςτυλ, προτείνει
μεκόδουσ και τεχνικζσ για τον εκπαιδευτικό και παρζχει τόςο ςτον μακθτι όςο και
ςτον εκπαιδευτικό τα μζςα για αξιολόγθςθ και ανατροφοδότθςθ ςχετικά με τισ
αποκτθκείςεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. Επιπλζον, αποτελεί πθγι πλθροφοριϊν ςχετικά
με το κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο εντάςςεται και είναι μζςο
καλλιζργειασ αξιϊν (Ματςαγγοφρασ, 2006). Ωσ κυρίαρχο µζςο επίτευξθσ των ςκοπϊν
τθσ εκπαίδευςθσ, θ µορφι και θ δοµι του προςδιορίηουν ςθµαντικά τισ µορφζσ και
τισ µεκόδουσ διδαςκαλίασ (Μπονίδθσ, 2004 Φλουρισ, 2005). Ράνω απ’ όλα, όμωσ, τα
ςχολικά βιβλία διαμεςολαβοφν ανάμεςα ςτθν επιςτιμθ και ςτθν ςχολικι
πραγματικότθτα, ανάµεςα ςτθν ειδικι επιςτιµθ και ςτθν ειδικι διδακτικι, ανάµεςα
ςτον εκπαιδευτικό και ςτο µακθτι, ανάµεςα ςτο ςχολείο και ςτθν κοινωνία (Καψάλθσ
& Χαραλάµπουσ, 2008).
Ωσ αναμφίβολα δομικά ςτοιχεία τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, τα ςχολικά
εγχειρίδια χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ
τόςο ωσ άμεςεσ πθγζσ γνϊςθσ όςο και ωσ βοθκιματα. Αν και υπάρχουν εκπαιδευτικοί
που απορρίπτουν τθν αξία των ςχολικϊν βιβλίων, οι περιςςότεροι τα κεωροφν
«ευαγγζλιο», αλλά καμιά από αυτζσ τισ κζςεισ δεν μπορεί να υιοκετείται άκριτα.
Υπάρχει ανάγκθ οι εκπαιδευτικοί να εξοικειϊνονται με τα κετικά και τα αρνθτικά
ςθμεία των ςχολικϊν βιβλίων και να τα χρθςιμοποιοφν ςτθ διδαςκαλία τουσ κριτικά
και με ςυγκεκριμζνο ςτόχο (Rogers & Finlayson, 2004).
Λόγω του ςθμαντικοφ ρόλου που παίηουν τα ςχολικά εγχειρίδια, ςτο γνωςιακό
περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ, ςτθ μορφι τθσ διδαςκαλίασ, ςτθ διαδικαςία τθσ
μάκθςθσ και ςτθν ιδεολογικι κοινωνικοποίθςθ (ςτάςεισ, αξίεσ, ιδεολογία κτλ.) των
μακθτϊν (Ματςαγγοφρασ, 2006), αποτελοφν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ αντικείμενο
ςυςτθματικισ μελζτθσ μεμονωμζνων ερευνθτϊν, ειδικϊν ιδρυμάτων, αλλά και
διεκνϊν οργανιςμϊν, (Λ.Ρ.Ε.Μ.–Δ.Ο.Ε., 2009 Ο.ΕΡ.ΕΚ., 2008 Μπονίδθσ, 2004
Καψάλθσ & Χαραλάμπουσ, 1995).
Το πϊσ χρθςιμοποιείται το ςχολικό βιβλίο από τουσ εκπαιδευτικοφσ και πϊσ
γίνεται αποδεκτό από τουσ μακθτζσ, ζχει απαςχολιςει ιδιαίτερα τουσ ερευνθτζσ
κακϊσ το ςχολικό βιβλίο είναι ο χϊροσ και το μζςο εφαρμογισ των Αναλυτικϊν
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (Α.Ρ.Σ.) του εκάςτοτε αντικειμζνου. Κακοριςτικό ρόλο ςτθν
εφαρμογι των αντικειμζνων των ςχολικϊν βιβλίων «παίηει» θ ςτάςθ του
εκπαιδευτικοφ (ςτυλ διδαςκαλίασ, μζκοδοι και τεχνικζσ διδαςκαλίασ, μζςα
διδαςκαλίασ, κ.ά.), θ οποία επθρεάηεται ςε μεγάλο βακμό από το Α.Ρ.Σ. και τθ
διδακτζα φλθ (Μποφρασ, 2012). Το αςφυκτικό Ωρολόγιο Ρρόγραμμα, θ ανεπάρκεια
του διδακτικοφ χρόνου αλλά και θ ζλλειψθ κατάλλθλθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ,
αποτελοφν παράγοντεσ που δυςχεραίνουν τθν εφαρμογι των αντικειμζνων των
βιβλίων. Οι εκπαιδευτικοί δθλϊνουν ότι ενϊ γνωρίηουν και ςυμβουλεφονται τα
Α.Ρ.Σ., ακολουκοφν ςυνικωσ μια προςωπικι παρεμβατικι διαδικαςία βαςιςμζνθ
ςτθν κεκτθμζνθ με το χρόνο πείρα τουσ. Θ αυτενζργεια των εκπαιδευτικϊν, που
επιτρζπεται και προάγεται, ςυντελεί ςε μια αςτάκμθτθ προςζγγιςθ τθσ εφαρμογισ
των αντικειμζνων των βιβλίων ςτθν πρωτοβάκμια ενϊ θ πίεςθ να καλυφκεί θ φλθ
περιορίηει ακόμα πιο πολφ τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ δευτεροβάκμιασ (Βλάχοσ,
Δαγκλισ, Γιαγκαηόγλου, & Βαβουράκθ, 2008).
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Θ ανάγκθ διερεφνθςθσ τθσ χριςθσ των ςχολικϊν βιβλίων μζςα ςτισ ςχολικζσ
τάξεισ και θ ςχζςθ τθσ με τθν παιδαγωγικι γνϊςθ και τθ διδακτικι εμπειρία των
εκπαιδευτικϊν όπωσ προκφπτει από τα ερευνθτικά δεδομζνα (Σοφοφ, Κατςαντϊνθ, &
Ταβουλάρθ, 2010) από τθ μια και το γεγονόσ ότι οι μζχρι τϊρα ζρευνεσ ζχουν
εςτιαςτεί ςε άλλα ςχολικά βιβλία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκτόσ των
βιβλίων Φυςικισ Αγωγισ από τθν άλλθ, φανερϊνουν τθν ιδιαιτερότθτα τθσ παροφςασ
ζρευνασ. Θ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των αντικειμζνων των ςχολικϊν βιβλίων
Φυςικισ Αγωγισ, αποτελεί μια πρόκλθςθ ςτα ερευνθτικά δεδομζνα, δεδομζνου ότι
ζχουν ειςαχκεί ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα για πρϊτθ φορά και δεν ζχουν δεχτεί
κάποια μορφι αξιολογικισ διαδικαςίασ μζχρι ςιμερα.
1.1.Σκοπόσ
Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ διερεφνθςθ (α) των παραγόντων που
δυςχεραίνουν τθν εφαρμογι των βιβλίων Φ.Α. τθσ Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ του εκπαιδευτικοφ
και του μακθτι. Ωσ παράγοντεσ λιφκθκαν υπόψθ, θ υλικοτεχνικι υποδομι, θ
χρθματοδότθςθ των ςχολείων, θ ςχετικι επιμόρφωςθ και ενθμζρωςθ των
εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και το ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν, (β) τθσ χριςθσ των
καρτϊν κριτθρίων ςτθ διδαςκαλία τουσ και των δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν, (γ)
των εναλλακτικϊν προςεγγίςεων που παρζχει το βιβλίο και (δ) το τι πιςτεφουν οι
εκπαιδευτικοί ότι είναι δφςκολο να εφαρμοςτεί από το ςχολικό βιβλίο Φ.Α.

2.Μεκοδολογία
Για τθν διερεφνθςθ των παραγόντων που δυςχεραίνουν τθν εφαρμογι των
βιβλίων Φ.Α., καταςκευάςτθκε ειδικό ερωτθματολόγιο, ςφμφωνα με τισ
επιςτθμονικζσ προδιαγραφζσ (Καμπίτςθσ, 2004 Thomas & Nelson, 2003 Καμπίτςθσ &
Χαραχοφςου, 1999), αλλά και ςε ςυνάρτθςθ με το ςκοπό τθσ ζρευνασ και τθν
ικανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων του βιβλίου ςφμφωνα με το Α.Ρ.Σ.
(Μουντάκθσ, 1993). Μζςα από ερωτιςεισ τόςο κλειςτοφ όςο και ανοιχτοφ τφπου, τα
άτομα κλικθκαν να δθλϊςουν το βακμό αποδοχισ ι απόρριψθσ ςε μια ςειρά
απόψεων ι να εκφράςουν τισ δικζσ τουσ. Τα ερωτθματολόγια ιταν ανϊνυμα και
ταχυδρομικθκαν ςυνολικά 322 φάκελοι ςτισ αντίςτοιχεσ ςχολικζσ μονάδεσ, οι οποίοι
περιείχαν φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ εκπόνθςθσ τθσ ζρευνασ από το Ραιδαγωγικό
Λνςτιτοφτο, ενθμερωτικό ζγγραφο προσ το Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, το
ερωτθματολόγιο για τον/τθν εκπαιδευτικό και ζναν άδειο φάκελο με προπλθρωμζνο
ταχυδρομικό τζλοσ προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί για τθν επιςτροφι των
ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων. Υπιρχε περικϊριο ενόσ μθνόσ για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ.
2.1. Δείγμα
Θ επιλογι του δείγματοσ βαςίςκθκε ςτθν ςτρωςιγενι αναλογικι δειγματολθψία
(Καμπίτςθσ, 2004 Thomas & Nelson, 2003 Σταφρου, 2003), από τισ 13 Ρεριφερειακζσ
Ενότθτεσ τθσ χϊρασ. Το αρχικό δείγμα αποτζλεςαν 322 εκπαιδευτικοί Φ.Α. από τισ
αντίςτοιχεσ ςχολικζσ μονάδεσ (το 10% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ 6/κζςιων και άνω
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Δθμοτικϊν ςχολείων), (ΕΣΥΕ, 2009), ενϊ το τελικό δείγμα αποτζλεςαν 137
εκπαιδευτικοί Φ.Α., οι οποίοι ανταποκρίκθκαν ςτθν ζρευνα. Θ ζρευνα απευκφνκθκε
ςε ςχολικζσ μονάδεσ, 6/ςιων και άνω, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ φπαρξθ
εκπαιδευτικοφ Φ.Α.
2.2. Στατιςτικι Ανάλυςθ
Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ βαςίςκθκε αρχικά ςτθν κωδικοποίθςθ και καταχϊρθςθ
των δεδομζνων (SPSS18). Θ ςτατιςτικι επεξεργαςία των απαντιςεων ζγινε με
κατανομζσ για τα δθμογραφικά ςτοιχεία κατάταξθσ και περιγραφικοφσ ςτατιςτικοφσ
δείκτεσ ςτο ςφνολο του δείγματοσ, για κάκε κεματικι ενότθτα – παράμετρο, με τισ
επιμζρουσ ερωτιςεισ τθσ. Για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων χρθςιμοποιικθκαν οι
ςτατιςτικζσ διαδικαςίεσ, Ανάλυςθ Διακφμανςθσ (ANOVA), με τον εκ των υςτζρων
ζλεγχο Tukey και ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα με επίπεδο p<0.05.
2.3. Αποτελζςματα
Οι παράγοντεσ που δυςχεραίνουν τθν εφαρμογι των ςχολικϊν βιβλίων Φ.Α. τθσ
Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ Δθμοτικοφ ςφμφωνα με τθν 1θ και 2θ επιλογι προτίμθςθσ των
εκπαιδευτικϊν Φ.Α. φαίνονται ςτον πίνακα 1.
Ρίνακασ 1. Ραράγοντεσ που δυςχεραίνουν τθν εφαρμογι των ςχολικϊν βιβλίων Φ.Α.
ςφμφωνα με τθν 1θ και 2θ επιλογι προτίμθςθσ των ερωτϊμενων
Ραράγοντεσ που δυςχεραίνουν τθν εφαρμογι των 1θ και 2θ επιλογι ςε
βιβλίων Φ.Α.
ποςοςτό %
Ζλλειψθ επαρκοφσ υλικοτεχνικισ υποδομισ
57.7%
Ελλιπισ επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν
39.4%
Ελλιπισ χρθματοδότθςθ
33.7%
Ανεπαρκισ ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν
28.5%
Ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ εκπαιδευτικϊν
24.3%
Άλλο (λίγεσ ϊρεσ Φ.Α.)
4.4%
Στθν ερϊτθςθ που αφορά ςτο αν χρθςιμοποιοφν οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. τισ
κάρτεσ κριτθρίων και ελζγχου κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ Φ.Α.,
το 68.7% των ερωτϊμενων απάντθςε ότι τισ χρθςιμοποιεί ενϊ το 31.3% ότι δεν τισ
χρθςιμοποιεί. Επίςθσ το 53.6% των ερωτϊμενων απάντθςε ότι δεν αντιμετωπίηει
δυςκολίεσ κατά τθ χριςθ των καρτϊν κριτθρίων, ενϊ το 46.4%, αντιμετωπίηει. Οι
δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. που χρθςιμοποιοφν τισ κάρτεσ
κριτθρίων φαίνονται ςτον πίνακα 2.
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Ρίνακασ 2. Δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. κατά τθ χριςθ των
καρτϊν κριτθρίων ι ελζγχου
Δυςκολίεσ ςτθ χριςθ καρτϊν κριτθρίων
Δεν υπάρχει αρκετόσ διακζςιμοσ χρόνοσ για τθ ςυμπλιρωςθ
Ρολλζσ φορζσ προςκζτω δικά μου κριτιρια
Δεν υπάρχει κακόλου κατάλλθλθ υποδομι ι υποςτιριξθ

Ροςοςτό
28.4%
14.3%
3.7%

Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το κατά πόςο πιςτεφουν οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. ότι το
βιβλίο Φ.Α. του εκπαιδευτικοφ παρζχει εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ (τρόπουσ
διδαςκαλίασ) ςτθ Φ.Α., τα αποτελζςματα φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα 3.
Ρίνακασ 3. Ραρζχει το βιβλίο Φ.Α. του εκπαιδευτικοφ τθσ Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ
εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ (τρόπουσ διδαςκαλίασ) για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ
Φ.Α.;
Εναλλακτικζσ Ρροςεγγίςεισ Διδαςκαλίασ
Ροςοςτά
Δίνει αρκετά. Μεγάλθ βοικεια
50.0%
Δεν παρζχει τίποτα
17.2%
Δίνει γενικζσ πλθροφορίεσ
12.5%
Άλλο
20.3%
Θ ερϊτθςθ για το τι πιςτεφουν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι δφςκολο να
εφαρμοςτεί από το βιβλίο Φ.Α. ιταν μια ανοιχτοφ τφπου ερϊτθςθ, όπου οι
εκπαιδευτικοί διλωναν τα αντικείμενα του βιβλίου που κεωροφςαν ότι είναι δφςκολθ
θ εφαρμογι τουσ. Τα αποτελζςματα φαίνονται ςτον πίνακα 4.
Ρίνακασ 4. Τι πιςτεφουν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι δφςκολο να εφαρμοςτεί από το
ςχολικό βιβλίο Φ.Α. του εκπαιδευτικοφ
Αντικείμενα δφςκολα για εφαρμογι
Π,τι χρειάηεται ανάλογθ υλικοτεχνικι υποδομι
Λίγεσ ϊρεσ Φ.Α. αναλογικά με τθν διδακτζα φλθ
Ροδόςφαιρο (δεν ενδιαφζρει τα κορίτςια)
Κεωρθτικζσ γνϊςεισ
Διακεματικότθτα
Τίποτα
Αρχειοκζτθςθ – Οργάνωςθ
Πλα

Ροςοςτό
74.4%
17.4%
14.0%
9.3%
5.8%
3.5%
1.4%
1.2%

Σε ςχζςθ με τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτικϊν Φ.Α. δεν
υπιρξαν ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθν αξιολόγθςθ των παραπάνω παραμζτρων.

3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα
Ππωσ προκφπτει από τθν παροφςα μελζτθ θ ελλιπισ υλικοτεχνικι υποδομι του
ςχολείου από τθ μια και θ ανεπαρκισ επιμόρφωςθ και ενθμζρωςθ των
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εκπαιδευτικϊν Φ.Α. από τθν άλλθ, αποτελοφν τουσ κφριουσ παράγοντεσ που
δυςχεραίνουν τθν εφαρμογι των βιβλίων Φ.Α. τθσ Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ.
Θ υλικοτεχνικι υποδομι, οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, οι ακλθτικοί χϊροι, τα
εργαςτιρια, οι θλεκτρονικζσ τεχνολογίεσ, οι βιβλιοκικεσ, αποτελοφν τθ βαςικι
ςυνιςτϊςα ςτθν ποιότθτα και αποδοτικότθτα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (Βλάχοσ
και ςυν., 2008). Άλλωςτε το ςχολικό περιβάλλον μζςα από τθν υλικοτεχνικι υποδομι
που το χαρακτθρίηει, είναι αυτό που παρζχει τισ ουςιϊδεισ λειτουργίεσ και αξίεσ τθσ
εκπαίδευςθσ, όπωσ είναι θ κοινωνικοποίθςθ, οι ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ, αλλά και θ
αποτελεςματικι διδαςκαλία, ςτθν κατάκτθςθ και προαγωγι γνϊςεων και δεξιοτιτων.
Δεδομζνου ότι θ επιμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ αποτελεί δείκτθ ποιότθτασ για
τθ ςχολικι εκπαίδευςθ (E.C., 2000), αλλά και για τθ διά βίου μάκθςθ (E.C., 2002), ο
ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ επιμόρφωςθσ ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ παιδαγωγικισ
πράξθσ μζςα από τθν εφαρμογι των βιβλίων Φ.Α. καταδεικνφεται και ςτθν παροφςα
ζρευνα.
Θ ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ των εκπαιδευτικϊν Φ.Α. για τθν εφαρμογι των
βιβλίων Φ.Α. τθσ Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ, ςυνάδει με τα ερευνθτικά ευριματα τθσ
αξιολόγθςθσ των υπόλοιπων ςχολικϊν βιβλίων πρωτοβάκμιασ από το Ρ.Λ., όπου θ
γνϊμθ τθσ πλειονότθτασ των εκπαιδευτικϊν ωσ προσ τα διδακτικά βιβλία ιταν
αρνθτικι (Λ.Ρ.Ε.Μ. – Δ.Ο.Ε., 2009 Βλάχοσ και ςυν., 2008). Θ επιςιμανςθ των
εκπαιδευτικϊν Φ.Α. για τισ λίγεσ ϊρεσ του μακιματοσ Φ.Α. ςτο Ωρολόγιο Ρρόγραμμα
είναι επίςθσ ζνασ παράγοντασ που πρζπει να λθφκεί ςοβαρά υπόψθ.
Θ παροφςα ζρευνα φζρνει ςτο φωσ μια εκπαιδευτικι πραγματικότθτα θ οποία
είναι περιςςότερο προϊόν τεκμθρίωςθσ και επιχειρθμάτων ςτο ςυγκεκριμζνο βιβλίο
τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο. Ρροτείνεται θ περαιτζρω ζρευνα και ςτα άλλα βιβλία Φ.Α.
για τθ γενίκευςθ των ςυμπεραςμάτων.
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Περίλθψθ
Θ παροφςα εργαςία αναφζρεται ςτθν αποτίμθςθ του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ
του ΚΕΣΑΝ - Κζντρου Ρρόλθψθσ ςε εκπαιδευτικοφσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με
κζμα: «Δυναμικι τθσ Ομάδασ: Βαςικζσ αρχζσ και ηθτιματα τθσ εργαςίασ με ομάδεσ
μζςα ςτθν τάξθ». Ριο ςυγκεκριμζνα, παρουςιάηονται: α) θ φιλοςοφία και το
περιεχόμενο του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, με ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία τθσ
βιωματικισ εκπαίδευςθσ και τθσ ομαδασ, ωσ απάντθςθ ςε μια ςειρά ηθτθμάτων που
αφοροφν ςτθν ψυχοκοινωνικι υγεία των μακθτϊν και β) οι απόψεισ των ίδιων των
εκπαιδευτικϊν, όπωσ προκφπτουν από τα φφλλα αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ (π.χ.
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ηθτιματα ςυνεργαςίασ - επικοινωνίασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα,
προτάςεισ - προοπτικζσ κ.λπ.).
Λζξεισ-κλειδιά: κοινότθτα, ομάδα, βιωματικό.

1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι
Το ςχολικό ςφςτθμα ςιμερα βρίςκεται ςυνεχϊσ αντιμζτωπο με νζεσ ανάγκεσ και
πρωτόγνωρεσ προκλιςεισ. Μακθτζσ και δάςκαλοι ηουν ςε ζνα διαρκϊσ
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου θ τεχνολογία εξελίςςεται με ραγδαίουσ ρυκμοφσ
ςυμπαραςφροντασ αντιλιψεισ, αξίεσ και τρόπουσ ηωισ. Οι ςθμερινοί μακθτζσ
χρειάηεται να αποκτιςουν όχι μόνο γνωςτικά εφόδια, αλλά κυρίωσ ψυχοκοινωνικζσ
δεξιότθτεσ και μεκοδολογία ςκζψθσ, που να προςιδιάηουν ςτισ απαιτιςεισ των
καιρϊν (Μυλωνάκου - Κεκζ, 2006).
Για τθν «αναςτοχαςτικι ςυμπεριφορά» τθσ νεωτερικότθτασ (Giddens, 1991
2001) θ ανάπτυξθ τθσ «ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ» (Goleman, 1998) πρζπει να
αποτελζςει βαςικό ςτοιχείο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτο ςχολείο. Θ προςωπικι
ανάπτυξθ των μακθτϊν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για το μεταςχθματιςμό τθσ
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παραδοςιακισ ςυνκικθσ ςτθ μετανεωτερικότθτα και ςυνεπάγεται τθν καλλιζργεια
δεξιοτιτων όπωσ θ ανάπτυξθ τθσ «πρωτοβουλίασ», τθσ «δθμιουργικότθτασ» (αντί τθσ
προόδου) αλλά και τθσ «ευελιξίασ» και τθσ ικανότθτασ «άμεςθσ αντίδραςθσ» (αντί για
τθν αςφάλεια) (Cultiaux, 2010).
Ο δάςκαλοσ χρειάηεται να «μετακινθκεί» από τον παραδοςιακό ρόλο του και να
γίνει εκπαιδευτισ/ εμψυχωτισ τθσ τάξθσ. Θ διαδικαςία αυτισ τθσ αλλαγισ δεν είναι
εφκολθ. Χρειάηεται εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν ςε δεξιότθτεσ ηωισ
που κα τουσ ωφελιςουν τόςο προςωπικά όςο και επαγγελματικά. Θ βιωματικι
εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν ςε κοινωνικζσ και ςυναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ τουσ
κακιςτά ικανοφσ, μζςα από τθν προςωπικι τουσ αλλαγι, να αλλάξουν και τθν
παιδαγωγικι τουσ ςτάςθ (Φιλίππου & Καραντάνα, 2010).
Επομζνωσ, χρειάηεται να αλλάξει το μοντζλο τθσ εκπαίδευςθσ μετατοπίηοντασ
το ενδιαφζρον από τθ «γνωςτικι μάκθςθ» (όπωσ τθν απομνθμόνευςθ, τα
μακθματικά κ.λπ.) ςτθ «βιωματικι μάκθςθ» που είναι πιο εφαρμοςμζνθ και
ανταποκρίνεται ςτισ άμεςεσ ανάγκεσ του εκπαιδευόμενου (Rogers ςτο Τριλίβα &
Αναγνωςτοποφλου, 2008,). Ο Rogers τόνιςε ότι ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να δθμιουργεί
τισ ςυνκικεσ που διευκολφνουν τθ βιωματικι μάκθςθ: «τθν αποδοχι, τθν
αυκεντικότθτα και τθν ενςυναίςκθςθ» (Rogers, 1951).
Αυτι θ διαπίςτωςθ -τθσ αναγκαιότθτασ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ- δεν
αμφιςβθτείται οφτε από τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ (όπωσ φάνθκε και ςτθν
αξιολόγθςθ των ςεμιναρίων). Ωςτόςο, «ζνα βαςικό εμπόδιο για τθν εφαρμογι τθσ
βιωματικισ μάκθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ είναι θ πολφ μικρι εμπειρία και τεχνογνωςία
των δαςκάλων ςε αυτοφσ τουσ τομείσ» (Rogers ςτο Τριλίβα & Αναγνωςτοποφλου,
2008, ς. 13). Αυτόσ είναι ο βαςικόσ λόγοσ που μασ ϊκθςε ςτθν υλοποίθςθ των
επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων που περιγράφονται παρακάτω.

2. Κεωρθτικζσ αναφορζσ - Ρροςδιοριςμόσ εννοιϊν
Σκοπόσ τθσ εργαςίασ μασ είναι να αναδειχτεί θ βιωματικι μάκθςθ ςτθν ομάδα
ωσ ζνασ τρόποσ που μπορεί να οδθγιςει ςτθ δθμιουργία νζων κοινοτιτων ςτο χϊρο
τθσ εκπαίδευςθσ. Να δοφμε δθλαδι τθ βιωματικι μάκθςθ όχι μόνο ωσ εναλλακτικι
και αποτελεςματικι μορφι κατάκτθςθσ τθσ γνϊςθσ αλλά και ωσ δυναμικι διαδικαςία
δθμιουργίασ κοινότθτασ. Θ πρόταςι μασ ζγκειται ςτθ μετατόπιςθ τθσ εςτίαςθσ τθσ
βιωματικισ προςζγγιςθσ από τθν ανάδυςθ τθσ γνϊςθσ μζςω του προςωπικοφ
βιϊματοσ ςτθ λειτουργία και τθ δυναμικι τθσ ομάδασ και τα οφζλθ που ζχει το κάκε
μζλοσ από τθ ςυμμετοχι του ςε αυτι.
2.1 Κοινότθτα – ομάδα
Χρθςιμοποιοφμε τον όρο «νζεσ κοινότθτεσ» για να δϊςουμε νόθμα και
περιεχόμενο ςτον όρο κοινότθτα. Ζτςι, λζγοντασ νζεσ κοινότθτεσ ςτο χϊρο του
ςχολείου εννοοφμε το ηωντάνεμα τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, τθν ανάπτυξθ δθλαδι τθσ
αίςκθςθσ του ανικειν ςε ομάδεσ μζςα ςτο ςχολείο, τόςο των μακθτϊν όςο και των
εκπαιδευτικϊν. Ομάδεσ - κοινότθτεσ που καλλιεργοφν τθ ςυνεργαςία, το διάλογο, τθν
εμπιςτοςφνθ, το ςεβαςμό, τθν αλλθλεγγφθ, όλα εκείνα τα ςτοιχεία δθλαδι που είναι
απαραίτθτα για τθ δθμιουργικι και ειρθνικι ςυνφπαρξθ.
-329-

ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ

Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με τθ βιωματικι εκπαίδευςθ και τθ λειτουργία
ομάδων.
Ομάδα λζγοντασ δεν εννοοφμε απλϊσ ζνα ςφνολο ατόμων αλλά «ζνα δυναμικό
ςφνολο ςχζςεων αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ…. Θ ομάδα είναι επίςθσ μια
κοινι ιςτορία αλλά και οι ςχζςεισ με αυτι τθν ιςτορία που τθν αναπαράςταςι τθσ
μοιράηονται μεταξφ τουσ τα μζλθ τθσ ομάδασ» (Ναυρίδθσ, 2005).
Θ ομάδα μπορεί να καλφψει τισ βαςικζσ ψυχολογικζσ ανάγκεσ του ανκρϊπου: α)
τθν «ανάγκθ να ανικουμε κάπου», β) τθν «ανάγκθ να ακουγόμαςτε», με τθν ζννοια
να νιϊκουμε αποδεχτοί κυρίωσ ωσ προσ τα ςυναιςκιματά μασ και γ) τθν «ανάγκθ να
είμαςτε ελεφκεροι», δθλαδι ικανοί να κάνουμε επιλογζσ και να παίρνουμε
αποφάςεισ για πράγματα που μασ αφοροφν (Τριλίβα & Chimienti, 1998).
2.2 Θ βιωματικι εκπαίδευςθ ςε ομάδεσ
Οι κυριότερεσ ςφγχρονεσ βιωματικζσ μζκοδοι ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτο κίνθμα
Ανάπτυξθσ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ που ςυνδζεται ςτενά με τθν Ανκρωπιςτικι
ψυχολογία. Θ Ανκρωπιςτικι ψυχολογία δίνει ζμφαςθ ςτθ δυνατότθτα του ατόμου να
αναπτυχκεί και να αλλάξει ςτο παρόν, αν αφαιρεκοφν τα εμπόδια και βρεκεί ςτισ
κατάλλθλεσ ςυνκικεσ. Οι κυριότεροι εκφραςτζσ τθσ ιταν ο Α. Maslow και ο C. Rogers.
Μια ακόμα επιρροι ςτο κίνθμα του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ιταν οι Ομάδεσ
Ευαιςκθτοποίθςθσ που ςτθρίχκθκαν ςτθ «κεωρία του πεδίου» και τθσ «δυναμικισ
των ομάδων» του K. Lewin και βαςίηονταν ςτισ αρχζσ τθσ Μθ Κατευκυντικότθτασ. Σ’
αυτζσ τισ ομάδεσ ζχουν τισ ρίηεσ τουσ και οι Ομάδεσ Συνάντθςθσ που ςτοχεφουν ςτθν
προςωπικι ανάπτυξθ μζςω τθσ αυτοζκφραςθσ και τθσ ςυναιςκθματικισ εμπειρίασ
(Αρχοντάκθ & Φιλίππου, 2003).
Θ βιωματικι μάκθςθ ςτθν ομάδα ανατρζπει τθν παραδοχι ότι θ μάκθςθ είναι
μια ατομικι διεργαςία με αρχι και τζλοσ, που διαχωρίηεται από τισ υπόλοιπεσ
δραςτθριότθτεσ του ατόμου και είναι αποτζλεςμα τθσ διδαςκαλίασ. Αντίκετα, θ
μάκθςθ μζςα ςτθν ομάδα αποκτά «προςωπικό νόθμα» αφοφ αξιοποιεί τθν
«εμπειρία», ζχει «πρακτικι διάςταςθ» αφοφ ςυνδζεται με τθν πράξθ και το «βίωμα»,
εμπεριζχει το ςτοιχείο τθσ «κοινότθτασ» αφοφ ενιςχφει το «ανικειν» και ςυμβάλλει
ςτθ «διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ» αφοφ αλλάηει το ποιοι είμαςτε δθμιουργϊντασ
προςωπικζσ ιςτορίεσ γίγνεςκαι ςτο πλαίςιο τθσ κοινότθτάσ μασ (Wenger, 2009).

3. Επιμορφωτικά Σεμινάρια με κζμα: «Δυναμικι τθσ Ομάδασ: Βαςικζσ
αρχζσ και ηθτιματα τθσ εργαςίασ με ομάδεσ μζςα ςτθν τάξθ»
Συνδιοργάνωςθ: ΚΕΣΑΝ - Κζντρο Ρρόλθψθσ και Σχολικοί Σφμβουλοι Δθμοτικισ
Εκπαίδευςθσ 2θσ, 3θσ, 4θσ, 5θσ, 6θσ, 7θσ, 8θσ και 9θσ Ρεριφζρειασ Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Νομοφ Θρακλείου.
Στα ςεμινάρια ςυμμετείχαν εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ Νομοφ
Θρακλείου, που τα ςχολεία που υπθρετοφςαν υπάγονται ςτισ αντίςτοιχεσ
Ρεριφζρειεσ. Ρραγματοποιικθκαν ςυνολικά 47 ςεμινάρια, διάρκειασ 6 ωρϊν ζκαςτο,
κατά τα ςχολικά ζτθ 2012 ζωσ 2015. Ο αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςε κάκε ςεμινάριο
ιταν 20 ζωσ 40 άτομα, ενϊ ο ςυνολικόσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν ιταν
1.392 άτομα.
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3.1 Σκοπόσ & Στόχοι
Ο ςκοπόσ των ςεμιναρίων αυτϊν ιταν: α) να κατανοιςουν οι εκπαιδευτικοί τα
πλεονεκτιματα τθσ δουλειάσ με ομάδεσ μζςα ςτθν τάξθ, ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτο
μεταςχθματιςμό τθσ τάξθσ τουσ ςε ομάδα, β) να γνωρίςουν εναλλακτικζσ μορφζσ
διδαςκαλίασ, τισ οποίεσ κα χρθςιμοποιιςουν ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι τουσ
πρακτικι και γ) να εξοικειωκοφν με τισ μεκόδουσ και τα εργαλεία τθσ βιωματικισ
μάκθςθσ.
Ωσ προσ τουσ ςτόχουσ:
α) Σε επίπεδο γνϊςεων: Να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ: ομάδα, δυναμικι και διεργαςία
τθσ ομάδασ, να γνωρίςουν τθ λειτουργία και τα ςτάδια ηωισ τθσ ομάδασ, να
αναγνωρίςουν τουσ ρόλουσ που εμφανίηονται ςτθν ομάδα και να μάκουν ςφγχρονεσ
εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ.
β) Σε επίπεδο δεξιοτιτων: Να αναγνωρίςουν και να εκφράςουν τα ςυναιςκιματά
τουσ, να ενιςχφςουν τθν ικανότθτά τουσ για επικοινωνία, να αςκθκοφν ςτθ
ςυνεργαςία μζςα ςε ζνα κλίμα ςεβαςμοφ, αςφάλειασ, κατανόθςθσ και αμοιβαίασ
εμπιςτοςφνθσ, να αναγνωρίςουν τθ ςτάςθ και τθ ςυμπεριφορά τουσ απζναντι ςτθ
διαφορετικότθτα και να δθμιουργοφν ςχζςεισ με τουσ διαφορετικοφσ άλλουσ.
γ) Σε επίπεδο ςτάςεων: Να ςζβονται τισ διαφορετικζσ απόψεισ και οπτικζσ, να
βλζπουν τουσ μακθτζσ ωσ πρόςωπα και να φροντίηουν το ςυναιςκθματικό κλίμα τθσ
τάξθσ.
Απϊτεροσ ςτόχοσ και φιλοςοφία των ςεμιναρίων ιταν θ «δθμιουργία
κατάλλθλου ψυχολογικοφ κλίματοσ» μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ, το οποίο κα ςυμβάλλει
κετικά τόςο ςτθν αποτελεςματικι μάκθςθ, όςο και ςτθν ανάπτυξθ προςωπικϊν και
κοινωνικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν και τθν προαγωγι τθσ ψυχοκοινωνικισ τουσ
υγείασ (Ματςαγγοφρασ, 2003).
3.2 Μεκοδολογία
Θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε ιταν θ βιωματικι προςζγγιςθ όπου θ γνϊςθ
αναδφεται μζςα από τθν ομάδα, με τθν ενεργό ςυμμετοχι όλων, τθν ανταλλαγι
εμπειριϊν και απόψεων, τθν κατάκεςθ ςυναιςκθμάτων και ςκζψεων, τθ φανταςία
και τθν πράξθ. Κάκε ςεμινάριο είναι μοναδικό αφοφ εξελίςςεται με βάςθ τθ
διεργαςία και τθ δυναμικι τθσ ομάδασ των ςυμμετεχόντων (Ρολζμθ - Τοδοφλου,
2003 Τριλίβα & Αναγνωςτοποφλου, 2008).
Επίςθσ, θ εκπαίδευςθ των ςυμμετεχόντων βαςίςτθκε ςε μεγάλο βακμό ςτα
μοντζλα εκπαίδευςθσ ενθλίκων που αφοροφν ςτον κριτικό ςτοχαςμό, τθ
μεταςχθματίηουςα μάκθςθ και τθν εκπαίδευςθ μζςα από τισ τζχνεσ (Mezirow ςτο
Κόκκοσ, 2005 Rogers, 1999 Κόκκοσ & Συνεργάτεσ, 2011).
3.3 Ρεριεχόμενο, Εκπαιδευτικζσ Τεχνικζσ και Εργαλεία
Τα επιμορφωτικά ςεμινάρια ιταν χωριςμζνα ςε δφο κεματικοφσ άξονεσ. Ο
πρϊτοσ άξονασ αφοροφςε τθ δθμιουργία του ςυμβολαίου τθσ ομάδασ - τάξθσ και ο
δεφτεροσ άξονασ αφοροφςε τουσ βαςικοφσ ρόλουσ (Τριλίβα, Ξαρλι & Σπινκάκθ, 2012)
που λαμβάνουν χϊρα ςε μια ομάδα (ςχολικι τάξθ).
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Ωσ προσ τισ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ οι ςυμμετζχοντεσ δοφλεψαν τθ δθμιουργία
και τθ δυναμικι τθσ ομάδασ (Duglas, 1997 Τριλίβα, κ.ςυν., 2012) και τθν επικοινωνία
(Satir, 1998) αξιοποιϊντασ ενεργθτικζσ τεχνικζσ μάκθςθσ: α) Εργαςία ςε ομάδεσ
ακολουκϊντασ τα ςτάδια ανάπτυξθσ μιασ ομάδασ (ατομικά, ςε ηευγάρια, ςε μικρζσ
ομάδεσ δθλαδι τετράδεσ/ πεντάδεσ/ εξάδεσ και ολομζλεια), β) Λδεοκφελλα/
Καταιγιςμόσ ιδεϊν/ Brainstorming, γ) Συηιτθςθ, δ) Ραρουςίαςθ, ε) Αναςτοχαςμόσ, ςτ)
Αναπλαιςίωςθ.
Τα εργαλεία/ μζςα που χρθςιμοποιικθκαν αφοροφςαν κυρίωσ τθν ζκφραςθ
μζςα από τθν τζχνθ: μουςικι, ηωγραφικι, ποίθςθ, κεατρικό παιχνίδι, παντομίμα.
Λδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθν κατανόθςθ του ρόλου του ςυντονιςτι/
εμψυχωτι που χρειάηεται να υιοκετιςει ο δάςκαλοσ για το «μεταςχθματιςμό» τθσ
τάξθσ του ςε ομάδα. Το ρόλο δθλαδι που κα επιτρζψει ςτα παιδιά να ανικουν ςε μια
κοινότθτα πραγματικι «καλλιεργϊντασ ζναν πολιτιςμό ευγζνειασ» (Goleman, 1998,
και 360-394 Goleman, 2005).

4. Αξιολόγθςθ Επιμορφωτικϊν Σεμιναρίων
Θ αξιολόγθςθ των επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων βαςίςτθκε ςτθν αποδελτίωςθ
των φφλλων αξιολόγθςθσ, που ςυμπλιρωναν οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί,
αμζςωσ μετά τθ λιξθ κάκε ςεμιναρίου. Ο αρικμόσ ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν
ιταν 1.392 άτομα και ο αρικμόσ φφλλων αξιολόγθςθσ 1.243 φφλλα. Απάντθςε δθλαδι
ςτα ερωτθματολόγια το 89,3% των ςυμμετεχόντων.
4.1 Ωσ προσ τισ προςδοκίεσ και τθ χρθςιμότθτα
Τα επιμορφωτικά ςεμινάρια φάνθκε να ανταποκρίνονται ςτισ προςδοκίεσ των
εκπαιδευτικϊν αφοφ ςτθν Αξιολογικι Κλίμακα από 0 – 10, το 22% απάντθςε πωσ το
περιεχόμενο του ςεμιναρίου ανταποκρίκθκε με βακμό 10 ςτισ προςδοκίεσ του, ενϊ
βακμό 9 ζβαλε το 30%, βακμό 8 το 29% και 7 το 11%. Δθλαδι, 80% των
ςυμμετεχόντων βακμολόγθςε από 8 ζωσ 10 το περιεχόμενο των ςεμιναρίων ωσ προσ
τισ προςδοκίεσ.
Ωσ προσ τθ χρθςιμότθτα του ςεμιναρίου ςτο ρόλο τουσ ωσ δάςκαλοι,
βακμολόγθςαν από 8 – 10 το 73% των εκπαιδευτικϊν (24% βακμολόγθςε με 10,
26,5% με 9 και 23% με 8, ενϊ 13% βακμολόγθςε με 7).
4.2 Ωσ προσ τα κετικά ςτοιχεία
Στθν ερϊτθςθ «τι ςασ άρεςε περιςςότερο και γιατί» οι ςυμμετζχοντεσ
εκπαιδευτικοί απάντθςαν:
Ο βιωματικόσ χαρακτιρασ του ςεμιναρίου. Θ ενεργόσ ςυμμετοχι και θ δράςθ. Θ
αξιοποίθςθ διαφορετικϊν τεχνικϊν (εργαςία ςε ομάδεσ, παιχνίδια ρόλων, αξιοποίθςθ
τθσ τζχνθσ…). Θ ςυμμετοχι όλων των ειδικοτιτων που εργάηονται ςε ζνα ςχολείο. Θ
εφαρμογι τθσ κεωρίασ ςτθν πράξθ. Θ καλφτερθ γνωριμία, επικοινωνία, θ παρζα με
ςυναδζλφουσ - «ανοίξαμε» τουσ εαυτοφσ μασ. Θ ςφμπνοια, ςυνεργαςία, ομαδικότθτα
των μελϊν. «Ιρκαμε πιο κοντά» και ςκεφτικαμε ότι κα ςυμβεί το ίδιο και με τα
παιδιά. Το ευχάριςτο κλίμα, θ χαροφμενθ ατμόςφαιρα, το χιοφμορ. Θ ανκρϊπινθ
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επαφι, θ ελεφκερθ ζκφραςθ, ο διάλογοσ, θ ςυηιτθςθ, θ διάδραςθ, θ ζνταςθ, ο
αντίλογοσ. Θ ανταλλαγι ςκζψεων, απόψεων, γνϊςεων, προβλθματιςμϊν,
ςυναιςκθμάτων. Θ δθμιουργικότθτα - φανταςία. Θ ενςυναίςκθςθ. Μπικαμε ςτουσ
ρόλουσ των μακθτϊν μασ. Γνωρίςαμε καλφτερα, μζςα από τον εαυτό μασ, τισ ανάγκεσ
των μακθτϊν μασ και τρόπουσ για να τουσ βοθκιςουμε καλφτερα. Συνειδθτοποιιςαμε
ότι και άλλοι ςκζφτονται όπωσ εμείσ. Ο καλόσ ςυντονιςμόσ. Θ ικανότθτα, θ
οργανωτικότθτα, θ ηωντανι παρουςία, ο «ιςορροπθτικόσ» ρόλοσ και θ ενζργεια που
μετζδιδε θ ςυντονίςτρια. Κατείχε το ρόλο τθσ και μασ ζκανε να νιϊκουμε ευχάριςτα.
4.3 Ωσ προσ τισ δυςκολίεσ
Στθν ερϊτθςθ «τι ςασ δυςκόλεψε περιςςότερο και γιατί» οι εκπαιδευτικοί
απάντθςαν:
Θ ζλλειψθ εξοικείωςθσ με βιωματικά ςεμινάρια. Θ δυςκολία ζκκεςθσ προσ τουσ
άλλουσ ωσ προσ τθν ζκφραςθ απόψεων και ςυναιςκθμάτων. Θ κατάταξθ/ χωριςμόσ ςε
μικρζσ ομάδεσ. Θ ςυνεργαςία με «διαφορετικοφσ» ανκρϊπουσ. Θ διατφπωςθ δθμιουργία κανόνων. Ο ρόλοσ του ακροατι. Ο περιοριςμζνοσ χϊροσ και χρόνοσ. Θ
ςκζψθ και ο προβλθματιςμόσ για τθν εφαρμογι των γνϊςεων ςτθν πράξθ. Θ ζλλειψθ
μελλοντικϊν αντίςτοιχων ςυναντιςεων. Θ κοφραςθ λόγω μεγάλθσ χρονικισ διάρκειασ
ςεμιναρίου.
4.4 Ωσ προσ τθ δυνατότθτα εφαρμογισ
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το 95% των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετείχαν ςτα
βιωματικά ςεμινάρια πιςτεφει πωσ μπορεί να εφαρμόςει ςτθν τάξθ «κάποιεσ από τισ
βιωματικζσ αςκιςεισ που παρουςιάςτθκαν ςτο ςεμινάριο». Το 5% που απάντθςε ΟΧΛ
αναφζρει ωσ αίτιο τουσ παρακάτω λόγουσ:
Στθν πράξθ υπάρχουν πολλζσ δυςκολίεσ. Δεν υπάρχει δυνατότθτα εφαρμογισ ςε όλα
τα διδακτικά αντικείμενα. Τα παιδιά δεν ζχουν μάκει να δουλεφουν ομαδικά.
Υπάρχουν διαφορετικζσ ςυνκικεσ μζςα ςτθν τάξθ. Ζλλειψθ χρόνου και χϊρου.
4.5 Ωσ προσ τα ςυμπεράςματα
Οι ςυμμετζχοντεσ φάνθκε να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα του
μεταςχθματιςμοφ τθσ ςχολικισ τάξθσ ςε ομάδα, δθλαδι μιασ κοινότθτασ όπου δίνεται
μεγάλθ ζμφαςθ ςτισ αξίεσ του ςεβαςμοφ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ ομαδικότθτασ, τθσ
αλλθλεγγφθσ - αλλθλοβοικειασ.
Επίςθσ, φάνθκε να κατανοοφν τθ ςθμαςία που ζχει θ ςφνδεςθ, θ ουςιαςτικι
γνωριμία μεταξφ τουσ και θ ςυνεργαςία τουσ για ανταλλαγι ςκζψεων, εμπειριϊν,
ιδεϊν, δυςκολιϊν και πρακτικϊν γνϊςεων ςε επίπεδο ςυλλόγων ςχολείων, αλλά και
ευρφτερα.
Αρκετοί εκπαιδευτικοί κεωροφν πωσ δεν υπάρχει επαρκισ εξοικείωςθ ςε
βιωματικζσ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ. Γι’ αυτό το λόγο τουσ προτείναμε, ςε πρϊτθ
φάςθ, να αξιοποιιςουν το πλαίςιο των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων ι άτυπα να
ορίςουν π.χ. ζνα δίωρο τθν εβδομάδα για τθν «ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ των
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παιδιϊν» και να δουλεφουν ςφμφωνα με τθ μζκοδο και τα εργαλεία τθσ βιωματικισ
μάκθςθσ.

5. Συμπεράςματα - Ρροτάςεισ
Θ δθμιουργία κοινοτιτων ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ αποτελεί αναγκαιότθτα
ςτισ μζρεσ μασ προκειμζνου αφενόσ, να ανταποκρικεί το ςχολείο ςτθ ςφγχρονθ
κοινωνικοπολιτικι ςυνκικθ και αφετζρου, να καλφψει τισ ςυναιςκθματικζσ και
κοινωνικζσ ανάγκεσ τόςο των μακθτϊν όςο και των εκπαιδευτικϊν. Σϋ αυτι τθν
κατεφκυνςθ, θ εμπειρία και οι γνϊςεισ των ομοτίμων αποτελοφν πθγι δφναμθσ και
ενίςχυςθσ, όταν ςυνδζονται ςτο πλαίςιο μιασ κοινότθτασ που διαςφαλίηει το ςεβαςμό
και τθν αναγνϊριςθ των ικανοτιτων του άλλου προςϊπου. Θ αξιοποίθςθ επίςθσ των
αποκεμάτων, των δυνάμεων και των ικανοτιτων μεταξφ ςυναδζλφων αποτελεί μια
εναλλακτικι, αναδυόμενθ διαδικαςία, θ οποία φιλοδοξεί να τουσ οδθγιςει ςτθν
επίγνωςθ, τθν κατανόθςθ και τθ διαχείριςθ δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν ωσ
εκπαιδευτικοί.
Ρρωτοβουλίεσ των Σχολικϊν Συμβοφλων Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και των
Διευκυντϊν των Σχολείων για υλοποίθςθ βιωματικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων
προσ εκπαιδευτικοφσ που ςτοχεφουν ςτθ δθμιουργία κοινοτιτων, ςε ςυνεργαςία με
φορείσ που προωκοφν τισ κοινοτικζσ παρεμβάςεισ (π.χ. ΚΕΣΑΝ - Κζντρο Ρρόλθψθσ),
είναι πολφ ςθμαντικζσ και χρειάηεται να ενιςχυκοφν.
Τζλοσ, ο ρόλοσ των Σχολικϊν Συμβοφλων μπορεί να είναι κακοριςτικόσ ςτθν
αλλαγι πλεφςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ αλλά και ςτισ αναγκαίεσ αλλαγζσ που
χρειάηεται να γίνουν ςτισ ςχολικζσ κοινότθτεσ ςιμερα.
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Θ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ κατά τθ μετατροπι του
λογοτεχνικοφ κειμζνου ςε ταινία μικροφ μικουσ
φακιανάκθ θμαντθράκθ Άννα
Φιλόλογοσ, MEd
anna19962005@gmail.com

Περίλθψθ
Θ ανάγκθ για διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ προκφπτει από τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ
διαφορετικότθτασ των μακθτϊν μιασ ςυνθκιςμζνθσ τάξθσ και ςυνακόλουκα τθσ
διαφορετικισ πρόςλθψθσ των μθνυμάτων τθσ ενιαίασ διδαςκαλίασ από μζρουσ τουσ.
Οικονομικοκοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ διαφορζσ, ποικιλία ατομικϊν χαρακτθριςτικϊν και
ανάπτυξθσ ςυνκζτουν ζνα πλουραλιςτικό μακθτικό περιβάλλον (Tomlinson &
McTighe, 2006˙ Λωαννίδθ-Κουτςελίνθ, 2009) όπου θ διαδικαςία τθσ
διδαςκαλίασ/μάκθςθσ αποτελεί μια πραγματικι πρόκλθςθ για τον εκπαιδευτικό. Θ
ανταπόκριςθ τθσ διδαςκαλίασ ςτθ μοναδικότθτα του κάκε μακθτι αποτελεί εχζγγυο
για τθ βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ, τθν ανάπτυξθ πεποικιςεων επάρκειασ, τθν οικοδόμθςθ
τθσ αυτοεικόνασ και τθ χειραφζτθςι του. Με κριτιριο τα αναμενόμενα για κάκε
μακθτι οφζλθ μζςα από τισ πρακτικζσ διαφοροποίθςθσ του επίςθμου Αναλυτικοφ
Ρρογράμματοσ για τθ Νεοελλθνικι Λογοτεχνία, προχωριςαμε ςτθ δθμιουργικι
μεταγραφι ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου ςε ςενάριο ταινίασ μικροφ μικουσ. Μζςα ςε
περιβάλλον κοινωνικοφ κονςτρουκτιβιςμοφ/constructivist classroom structures
(Bandura, 1977, 1986) δθμιουργιςαμε ζνα διδακτικό ςενάριο που εμπλζκει όλουσ
τουσ μακθτζσ με βάςθ τα προςωπικά τουσ ενδιαφζροντα και τισ δεξιότθτεσ
προκειμζνου να δοκιμάςουν όλοι οι μακθτζσ εμπειρίεσ επιτυχίασ. Τα αποτελζςματα
τθσ παραπάνω καινοτόμου διδακτικισ προςζγγιςθσ αξιολογικθκαν ςε κάκε φάςθ
υλοποίθςθσ του διδακτικοφ ςεναρίου και ςυναρτικθκαν με τθ ηϊνθ επικείμενθσ
ανάπτυξθσ/Zone of proximal development (Vygotsky, 1978), τθν καλλιζργεια τθσ
κριτικισ ςκζψθσ, τθν επίλυςθ προβλιματοσ/problem solving, τθ λιψθ
απόφαςθσ/decision making και τθν ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν ςτρατθγικϊν
(Zimmerman & Martinez-Pons, 1988). Πλοι οι μακθτζσ ανταποκρίκθκαν με επιτυχία
ςτθ μακθςιακι πρόκλθςθ, ςυμμετείχαν ςε ομάδεσ/κοινότθτεσ μάκθςθσ (Wenger,
1998) και ςυνειςζφεραν ςε αυτιν με βάςθ τα ενδιαφζροντα, τισ κλίςεισ, τισ
δυνατότθτζσ τουσ.
Λζξεισ-Κλειδιά: διαφοροποίθςθ διδαςκαλίασ, λογοτεχνία, ταινία, διδακτικό ςενάριο,
αυτοεπάρκεια

1. Ειςαγωγι
1.1. Θ ζννοια τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ
Θ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ είναι ζνασ οργανωμζνοσ/δομθμζνοσ και
ταυτόχρονα ευζλικτοσ τρόποσ προλθπτικισ προςαρμογισ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ
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μάκθςθσ, ϊςτε θ διδαςκαλία να ανταποκρίνεται ςτο επίπεδο του κάκε μακθτι και να
επιτρζπει ς’ αυτόν να αναπτυχκεί ωσ μανκάνων ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό
(Tomlinson, 2003). Αποτελεί προςαρμογι τθσ διδαςκαλίασ/μάκθςθσ ςτισ ικανότθτεσ,
τα ενδιαφζροντα, τισ κλίςεισ, τισ επιδόςεισ, τισ αδυναμίεσ και προτάςςει ζνα
αποδεκτό επίπεδο βαςικϊν γνϊςεων, δεξιοτιτων, ικανοτιτων (Κανάκθσ, 2007). Θ
διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί ζναν τρόπο ςκζψθσ, μια οργανωτικι και
παιδαγωγικι ςτρατθγικι (Λωαννίδου-Κουτςελίνθ, 2001) που ςτθρίηεται ςτθ κζςθ ότι θ
διδαςκαλία πρζπει να ξεκινά από εκεί που βρίςκονται οι μακθτζσ και να λαμβάνει
μζριμνα για τθν ετοιμότθτα, το ενδιαφζρον και το μακθςιακό προφίλ του μακθτι
(Tomlinson, 2003) ϊςτε να καταφζρει νϋ ανταποκρικεί ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ
μακθτϊν που ςυνυπάρχουν ςε τάξεισ μικτισ ικανότθτασ (Κανάκθσ, 1991, 2007).
1.2. Θ αναγκαιότθτα για διαφοροποίθςθ
Οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να διδάξουν μακθτζσ που διαφζρουν μεταξφ τουσ
ωσ προσ το οικονομικό και κοινωνικό υπόβακρο, τα μορφωτικά εφόδια, τισ ςτάςεισ,
τισ νοοτροπίεσ τθσ οικογζνειάσ τουσ, τθν πολιτιςμικι εμπειρία, τθν ανάπτυξθ
(ςωματικι, νοθτικι, γνωςτικι, ςυναιςκθματικι), τθν ετοιμότθτα για μάκθςθ, τθν
ωριμότθτα, τα ενδιαφζροντα, τισ δεξιότθτεσ, τισ κλίςεισ, το μακθςιακό ςτυλ, τισ
προςωπικζσ διαδρομζσ και βιϊματα. Πλα τα παραπάνω διαφορετικά χαρακτθριςτικά
πρζπει να λθφκοφν υπϋ όψθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ προκειμζνου να ςχεδιάςουν
ενδιαφζρουςεσ και προκλθτικζσ δραςτθριότθτεσ για κάκε μακθτι εφαρμόηοντασ
πρακτικζσ διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ. Εξάλλου, οι διακθρυγμζνεσ, από τθν
εκάςτοτε πολιτικι θγεςία, κζςεισ για παροχι ίςων ευκαιριϊν ςτουσ μακθτζσ
βρίςκουν πρόςφορο ζδαφοσ εφαρμογισ ςτθ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ δια τθσ
οποίασ ο μανκάνων οικοδομεί ο ίδιοσ νοιματα ςε οριςμζνο διδακτικό ςυγκείμενο
(Κεοφιλίδθσ, 2009) αναπλαιςιϊνοντασ τθ γνϊςθ με βάςθ το προςωπικό βίωμα, τα
ενδιαφζροντα, τα ατομικά του χαρακτθριςτικά (Σαλβαράσ, 2013).
1.3. Οι διεκνείσ διαγωνιςμοί
διαφοροποίθςθ;

και

τα

εκνικά

ςτάνταρντσ:

Eμπόδιο

για

Θ τάςθ για ευκυγράμμιςθ των ςτόχων και τθσ απόδοςθσ των διαφορετικϊν
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων (κυρίωσ Αγγλοςαξονικϊν), θ ομογενοποίθςθ των
Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων διαφορετικϊν χωρϊν, θ μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ των
μακθτϊν ςε διεκνείσ διαγωνιςμοφσ ςυμβάλλουν, άραγε, ςτθν εφαρμογι τθσ
διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ;
Κακϊσ θ επιτυχία τθσ διδαςκαλίασ κακορίηεται με βάςθ τα εκνικά ι και διεκνι
επίπεδα/ςτάνταρντσ ςε μια εποχι που θ διαφορετικότθτα και θ ποικιλία χαρακτθρίηει
το εκπαιδευτικό ςυγκείμενο/context αλλά και τον μακθτικό πλθκυςμό, θ χαρά τθσ
μάκθςθσ μζςω διερεφνθςθσ/ανακάλυψθσ μπορεί να τεκεί ςτο περικϊριο. Το
ςφςτθμα βακμολόγθςθσ και κατάταξθσ υπενκυμίηει ςτουσ λιγότερο ικανοφσ μακθτζσ
τισ ανεπάρκειεσ και τισ αδυναμίεσ τουσ. Από τθν άλλθ μεριά, οι μακθτζσ που ζχουν
υψθλό επίπεδο επίτευξθσ αναμζνεται να παραιτθκοφν μόλισ καταφζρουν να φτάςουν
το επικυμθτό επίπεδο απόδοςθσ που κακορίηεται ςε πλαίςιο ομοιομορφίασ,
παραγνωρίηοντασ τθν όποια μορφι διαφορετικότθτασ.
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Κατά τθν Tomlinson (2003) θ κζςπιςθ των εκνικϊν ςτάνταρντσ (standards-based
instruction) δεν ζρχεται ςε ςφγκρουςθ/αντίκεςθ με τθν πρακτικι τθσ διαφοροποίθςθσ
τθσ διδαςκαλίασ γιατί τα διαφορετικά ζργα, υλικά, επίπεδα δυςκολίασ, θ βοικεια του
εκπαιδευτικοφ (scaffolding), θ ανταπόκριςθ ςτα ενδιαφζροντα των μακθτϊν, οι
διαδικαςίεσ που προτείνει θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία οδθγοφν ςτθν κατάκτθςθ
των ίδιων ςτόχων από όλουσ τουσ μακθτζσ και ςε βελτιωμζνα μακθςιακά
αποτελζςματα.
Ρροκειμζνου να μεγιςτοποιθκεί το μακθςιακό αποτζλεςμα για τον κάκε μακθτι
ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιάηει προκλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςχετικζσ με τα προςωπικά
ενδιαφζροντα αλλά και τθ χρθςιμότθτα για τθ ηωι του κάκε μακθτι (Tomlinson &
McTighe, 2006) λαμβάνοντασ μζριμνα για τθ διαφορετικότθτα (ατομικϊν
χαρακτθριςτικϊν, αντιλιψεων, ενδιαφερόντων, δεξιοτιτων, οικονομικοκοινωνικισ
αφετθρίασ) των μακθτϊν. Κατά τουσ Tomlinson και McTighe (2006) «το ίδιο μζγεκοσ
δεν ταιριάηει ςε όλουσ τουσ μακθτζσ» και κατά τθν Λωαννίδθ-Κουτςελίνθ (2009) οι
μακθτζσ πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ κοινωνικζσ βιογραφίεσ και όχι ωσ κόπιεσ του
ίδιου μακθτι, παραδοχζσ που καταδεικνφουν τθν αναγκαιότθτα τθσ διαφοροποίθςθσ
τθσ διδαςκαλίασ. Σ’ αυτό το πλαίςιο ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε μία διδακτικι
εφαρμογι, τθν οποία παρακζτουμε ςτθ ςυνζχεια.

2. Θ εφαρμογι τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ ςε μάκθμα
λογοτεχνίασ.
Θ ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ, θ απάκεια, θ άρνθςθ τθσ ςυμμετοχισ/εμπλοκισ των
μακθτϊν ςτθ διδακτικι-μακθςιακι διαδικαςία ςυνιςτά ςοβαρό λόγο
προβλθματιςμοφ των εκπαιδευτικϊν ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ που θ προςωπικι
διδακτικι τουσ κεωρία απζχει από το μπιχεβιοριςτικό μοντζλο απονομισ αμοιβϊν και
ποινϊν (Σαλβαράσ & Σαλβαρά, 2011). Θ υιοκζτθςθ τθσ άποψθσ του
κονςτρουκτιβιςμοφ για τθν ενεργθτικι εμπλοκι του μανκάνοντα ςτθν προςωπικι
οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ οδθγεί ςε διαφορετικοφσ τρόπουσ διαχείριςθσ τθσ μακθτικισ
παραίτθςθσ. Θ πρακτικι τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί μια λφςθ
επιςτθμονικά και παιδαγωγικά αποδεκτι προκειμζνου να κερδθκεί το ενδιαφζρον
των «αδιάφορων» μακθτϊν, να αναδειχτοφν οι διαφορετικζσ δεξιότθτζσ τουσ αλλά
και να τουσ δοκεί θ ευκαιρία να εμπλακοφν ςε εμπειρίεσ μάκθςθσ που κα
αναπτφξουν τισ πεποικιςεισ αυτοεπάρκειάσ τουσ (Bandura, 2003). Σε αυτό το πλαίςιο,
ο εκπαιδευτικόσ παρεμβαίνει ςτο επίςθμο Αναλυτικό Ρρόγραμμα, το αναδομεί, το
αναπτφςςει και το προςαρμόηει ςτο εκπαιδευτικό ςυγκείμενο (Neophytou &
Valiandes, 2012).
Συγκεκριμενοποίθςθ των παραπάνω αποτελεί θ προςζγγιςθ ενόσ αξιόλογου
λογοτεχνικοφ ζργου ςτο μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ («Ρρϊτεσ Ενκυμιςεισ» από τθν
Αυτοβιογραφία τθσ Ρθνελόπθσ Δζλτα, ςχολικό βιβλίο «Κείμενα Νεοελλθνικισ
Λογοτεχνίασ», ς. 135). Το λογοτεχνικό κείμενο ςυναντικθκε με τθν τζχνθ του
κινθματογράφου και από τον μεταξφ τουσ διάλογο προζκυψε το κινθματογραφικό
ςενάριο, οι πρωταγωνιςτζσ (ικοσ και φφοσ), θ τοπιογραφία.
Θ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ/μάκθςθσ ακολοφκθςε τισ αρχζσ του
εποικοδομιςμοφ (constructivist classroom structures) με ζμφαςθ ςτθν
ανακαλυπτικι/διερευνθτικι μάκθςθ (Bruner, 1996), ςτισ κοινότθτεσ μάκθςθσ
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(Wenger, 1998), και τθν προτυποποίθςθ των ενεργειϊν του εκπαιδευτικοφ/teacher
modeling (Bandura, 1977, 1986, 2003) ςε πλαίςιο φκίνουςασ κακοδιγθςθσ/fading
scaffolding (Vygotsky, 1978).
2.1. Διδακτικοί ςτόχοι: κοινοί για όλουσ τουσ μακθτζσ
Ο μακθτισ
1. να κατανοιςει τθ ςτενι ςχζςθ λογοτεχνίασ και κινθματογράφου
2. να ςυνειδθτοποιιςει τθ ςθμαςία του ιςτορικοκοινωνικοφ πλαιςίου για τθ
διαμόρφωςθ τθσ ιδεολογίασ των προςϊπων (κριτικόσ εγγραμματιςμόσ)
3. να αναπτφξει κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτισ ςτερεοτυπικζσ λογοτεχνικζσ
απεικονίςεισ των φφλων (κριτικόσ εγγραμματιςμόσ, κριτικι παιδαγωγικι, (Apple,
1990)).
4. να αποκτιςει δεξιότθτεσ ψθφιακοφ γραμματιςμοφ
5. να εμπλακεί ενεργά ςτθ διαδικαςία οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ ςε πλαίςιο
κοινοτικισ μάκθςθσ (κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ)
6. να απολαφςει το λογοτεχνικό κείμενο μζςα από το μεταςχθματιςμό του ςε ταινία
μικροφ μικουσ.
Οι ςτόχοι τθσ διδαςκαλίασ είναι κοινοί για όλουσ τουσ μακθτζσ -ανεξάρτθτα από
τισ μεταξφ τουσ διαφορζσ- διαφζρει, όμωσ, ο τρόποσ προςζγγιςθσ των ςτόχων.
2.2. Διαδικαςίεσ, μζςα
Εφαρμόηεται θ πρόταςθ των Stradling και Saunders (1993) για τα είδθ τθσ
διαφοροποίθςθσ και προκρίκθκε θ εφαρμογι των ακολοφκων ειδϊν:
1. Διαφοροποίθςθ ωσ προσ το περιεχόμενο: θ ίδια γνϊςθ αναπτφςςεται ςε
διαφορετικό περιεχόμενο με βάςθ τθν προτίμθςθ του μακθτι αλλά ακόμθ και
διαφοροποιθμζνο ςε ζκταςθ και βακμό δυςκολίασ.
2. Διαφοροποίθςθ ωσ προσ τθ μακθςιακι δραςτθριότθτα: διαφορετικοί μακθτζσ
ζχουν διαφορετικά ςτυλ μάκθςθσ, ςτάςεισ, ενδιαφζροντα, δεξιότθτεσ και
μποροφν να χειριςτοφν το ίδιο περιεχόμενο με διαφορετικοφσ τρόπουσ.
3. Διαφοροποίθςθ ωσ προσ τθν ανατροφοδότθςθ ϊςτε να ανταποκρικεί ο
εκπαιδευτικόσ ςτισ ανάγκεσ κάκε μακθτι χωριςτά ανάλογα με τθ δυςκολία που
αντιμετωπίηει.
4. Διαφοροποίθςθ ωσ προσ το βακμό δυςκολίασ των διδακτικϊν υλικϊν (ιςτοςελίδεσ
διαδικτφου) πάνω ςτα οποία πρζπει οι μακθτζσ να εργαςτοφν ϊςτε να επιτφχουν
τουσ ίδιουσ ςτόχουσ, αποτελζςματα και περιεχόμενο.
5. Διαφοροποίθςθ ωσ προσ το μακθςιακό περιβάλλον: ςυνεργατικό, τεχνολογικά
υποςτθριηόμενο, εξατομικευμζνο.
6. Διαφοροποίθςθ ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ: κάποιοι μακθτζσ
εργάηονται με τον εκπαιδευτικό (scaffolding), κάποιεσ ομάδεσ ςε διαδικαςίεσ
επίλυςθσ προβλιματοσ, κάποιοι απαντοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ.
Ρροαπαιτοφμενθ κεωρείται θ βαςικι/απαραίτθτθ γνϊςθ του μακιματοσ
(ερμθνευτικι προςζγγιςθ) και ηθτοφμενθ θ μεταςχθματιςτικι γνϊςθ και θ
μεταγνϊςθ.
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2.3. Φάςεισ διδακτικοφ ςεναρίου
Φάςθ 1θ: ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. Ερμθνευτικι προςζγγιςθ του λογοτεχνικοφ
ζργου: κζμα, δομι, χαρακτιρεσ, αφθγθματικζσ τεχνικζσ, γλϊςςα κειμζνου,
βιογραφικό ςθμείωμα Ρθνελόπθσ Δζλτα (όλεσ οι πλθροφορίεσ βρίςκονται
αναρτθμζνεσ ςτο blog του ςχολείου) (http://6ogymnasio.gr/www/Blog/30_ ).
Φάςθ 2θ: ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ. Χωριςμόσ ςε 8 ομάδεσ (3-4 ατόμων) με
βάςθ τα ενδιαφζροντα, τισ δεξιότθτεσ και τα κινιτρων των μακθτϊν.
Συνυπολογίςτθκε ο βακμόσ δυςκολίασ των φφλλων εργαςίασ ο οποίοσ παρουςίαςε
μεγάλθ διακφμανςθ προκειμζνου να δϊςει ςε όλουσ τουσ μακθτζσ (ανεξάρτθτα από
το επίπεδο επιτευγμάτων τουσ/“one size doesn’t fit all”), τθ δυνατότθτα και τθν
εμπειρία τθσ επιτυχίασ (Tomlinson & McTighe, 2006˙ Λωαννίδθ-Κουτςελίνθ, 2009).
Μοιράςτθκαν τα φφλλα εργαςίασ και δόκθκαν οι ςχετικοί διαδικτυακοί τόποι
προκειμζνου να κερδθκεί χρόνοσ. Εφκολα φφλλα εργαςίασ δόκθκαν ςτουσ
«φιλολόγουσ» (ερωτιςεισ από τθν ερμθνευτικι προςζγγιςθ που θ διδάςκουςα ζχει
αναρτιςει ςτο blog του ςχολείου, http://6ogymnasio.gr/www/Blog/30_ ) και τουσ
«ιςτορικοφσ» (επιςκόπθςθ του ιςτορικοκοινωνικοφ πλαιςίου που γζννθςε το ζργο,
απαντιςεισ από http://www.vlioras.gr/Philologia/Literature/Prose/Delta/Ekebi.htm.
Ριο απαιτθτικό ιταν το φφλλο εργαςίασ των «ακτιβιςτϊν» οι οποίοι ανίχνευςαν
τισ ζμφυλεσ αναπαραςτάςεισ, ςυνδθλϊςεισ του κειμζνου, π.χ. τθ κζςθ τθσ γυναίκασ
(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2367,9011/
Οι μακθτζσ με αυξθμζνθ κοινωνικότθτα ςχθμάτιςαν τθν ομάδα των «paparazzi»
και αςχολικθκαν με τουσ οικογενειακοφσ δεςμοφσ και τθν αίςκθςθ του κακικοντοσ
(τισ
προςωπικζσ
διεκδικιςεισ
και
τα
κοινωνικά
«πρζπει»),
http://fotodendro.blogspot.gr/2011/11/blog-post_02.html.
Μακθτζσ με ικανότθτεσ ςτθν υποκριτικι ςχθμάτιςαν τθν ομάδα των
«υποκριτϊν» (θκοποιοί), εντόπιςαν τθ «ςυνκικθ του κειμζνου» (τόποσ, χρόνοσ, ικοσ,
φφοσ προςϊπων) και προετοιμάςτθκαν να παίξουν τουσ ρόλουσ των θρϊων του
κειμζνου: πατζρασ, κόρθ (παιδί και ςε ϊριμθ θλικία), πλανόδιοσ, μθτζρα, αδζλφια,
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2367,9011/ .
Οι «ςκθνοκζτεσ» αςχολικθκαν με τα πρόςωπα και τουσ χϊρουσ (επιλζχτθκαν
παιδιά με καλλιτεχνικζσ ανθςυχίεσ και προθγοφμενεσ εμπειρίεσ προκειμζνου να
αποτελζςουν τθ ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ/ZPD των υπόλοιπων μακθτϊν)
http://taenoikwkaiendimw.blogspot.gr/2014/01/blog-post_21.html και οι «τεχνικοί»
με τθν κάμερα και το μοντάη (επιλογι μακθτϊν με ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ,
http://blogs.sch.gr/kyriakou/files/2012/01/9.TEXNES.pdf
(Μείηον
πρόγραμμα
Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν, ςελ.2-3).
Τζλοσ, εφκολο φφλλο εργαςίασ δόκθκε και ςτουσ «καλλιτζχνεσ» για τθν εφρεςθ
φωτογραφικοφ υλικοφ τθσ εποχισ του ζργου και τθ μουςικι επιμζλεια τθσ ταινίασ,
https://www.google.com/search?hl=el&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=107.
Θ αναηιτθςθ/διερεφνθςθ ολοκλθρϊνεται ςε 30 λεπτά και ακολουκεί θ παρουςίαςθ
των απαντιςεων ςτθν ολομζλεια: αποφαςίηουν πόςεσ ςκθνζσ κα γυρίςουν, με ποια
ςειρά, τι κα φοροφν οι πρωταγωνιςτζσ, ποια μουςικι κα ακοφγεται, ποιοσ κα είναι ο
τόποσ των γυριςμάτων κ.ά.
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Φάςθ 3θ: Ανατροφοδότθςθ κατ’ οίκον εργαςίασ. Ραρουςίαςθ ςτθν ολομζλεια των
γραπτϊν απαντιςεων ςτα φφλλα εργαςίασ και ανατροφοδότθςθ των πυρθνικϊν
γνϊςεων. Οι ςτόχοι είναι οι ίδιοι για όλουσ τουσ μακθτζσ , διαφζρει ο τρόποσ, θ
διαδρομι για τθν προςζγγιςι τουσ.
Φάςθ 4θ: Γφριςμα ςκθνϊν, επιλογι κζςθσ τουσ ςτθν ταινία. Στθν τελευταία φάςθ του
διδακτικοφ ςεναρίου οι μακθτζσ εφαρμόηουν ςτθν πράξθ αυτά που ανακάλυψαν ςε
πλαίςιο φκίνουςασ κακοδιγθςθσ του εκπαιδευτικοφ (Vygotsky, 1978) για τισ ςκθνζσ
που πρζπει να γυρίςουν, κάνουν τισ τελευταίεσ πρόβεσ ςτουσ διαλόγουσ, προχωροφν
ςτο γφριςμα κάκε ςκθνισ και αποφαςίηουν για τθ κζςθ τθσ ςτθν ταινία που κα ζχει
διάρκεια 6 λεπτά περίπου.
Θ ολοκλιρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδακτικισ/μακθςιακισ προςζγγιςθσ κα γίνει
με το μοντάη των ςκθνϊν από τουσ "τεχνικοφσ" με ςχετικό πρόγραμμα (Sony Vegas 12
pro Windows movie maker) ςε κατ' οίκον εργαςία.
2.4. Αποτίμθςθ – Αξιολόγθςθ διδακτικισ εφαρμογισ
Μια προςζγγιςθ τθσ λογοτεχνίασ διαφορετικι, καινοτόμα, ζξω από τθν
πεπατθμζνθ οδό τθσ δαςκαλοκεντρικισ διδαςκαλίασ επιχειρικθκε προκειμζνου να
εμπλζξει όλουσ τουσ μακθτζσ ςε ζνα ταξίδι μάκθςθσ και νοθματοδότθςθσ ενόσ
ξεχωριςτοφ λογοτεχνικοφ ζργου. Θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν (formative evaluation)
αναφζρεται ςτθν αφξθςθ των κινιτρων τουσ, ςτθ διάκεςθ για προςωπικι εμπλοκι
(ζμφαςθ ςτθ «διαδικαςία») και όχι ςτθν αξιολόγθςθ του τελικοφ προϊόντοσ. Θ
διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ (Tomlinson & McTighe, 2006˙ Λωαννίδθ-Κουτςελίνθ,
2009) ανζπτυξε το ενδιαφζρον των μακθτϊν για το ζργο (εμπλοκι του ςυνόλου των
μακθτϊν) το οποίο κεωρικθκε «πρωτότυπο», «διαφορετικό» και κάπωσ «δφςκολο».
Αναφορικά με τισ πεποικιςεισ τουσ για τθν αξία του ζργου (expectancy-value theory)
θ διλωςθ μακιτριασ είναι χαρακτθριςτικι: «Κυρία, να αποκθκεφςουμε τθν ταινία
μασ ςτθν επιφάνεια εργαςίασ του υπολογιςτι για να μποροφν και τα παιδιά που κα
ζρκουν του χρόνου να τθν παρακολουκιςουν ςτο διαδραςτικό πίνακα».

3. Συηιτθςθ-Συμπεράςματα
Θ διαφορετικότθτα των μακθτϊν κάκε ςχολικισ τάξθσ οδθγεί (ι πρζπει να
οδθγεί) ςε προςεγγίςεισ που δίνουν τθ δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ μακθτζσ να
ςυνειςφζρουν με τθν εμπλοκι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ αυκεντικζσ που ςχετίηονται με
τισ ανάγκεσ, τισ κλίςεισ, τα ενδιαφζροντα και γενικότερα τθ μοναδικότθτα τθσ
προςωπικότθτάσ τουσ. Ρζρα από τισ όποιεσ δυςκολίεσ ενόσ τζτοιου απαιτθτικοφ
εγχειριματοσ (αυξθμζνοσ χρόνοσ προετοιμαςίασ και ειδικζσ γνϊςεισ
κινθματογραφικισ τεχνικισ για τον εκπαιδευτικό) τα οφζλθ για τουσ μακθτζσ είναι
πολλαπλά κακϊσ θ κατάκτθςθ γνωςτικϊν ςτόχων ςυναρτάται με τθν ανάπτυξθ
κριτικισ ςκζψθσ, τθν ενεργό ςυμμετοχι, ςυνεργαςία, αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των
μακθτϊν και οδθγεί ςτθν παραγωγι νζασ γνϊςθσ ςε πλαίςιο κοινωνικοφ
κονςτρουκτιβιςμοφ.
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Περίλθψθ
Το εκπαιδευτικό εργαλείο «Μιλϊ Ελλθνικά-SpeakGreek» είναι ζνα ςφγχρονο ςφςτθμα
διδαςκαλίασ τθσ προφορικισ ελλθνικισ γλϊςςασ με ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτο
διαδίκτυο. Το “SpeakGreek” μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν εκπαίδευςθ μακθτϊν τθσ
ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ κακϊσ και ατόμων με προβλιματα ακοισ και
ομιλίασ. Θ ομιλία του μακθτι οπτικοποιείται ςτθν οκόνθ του Θ/Υ ςε πραγματικό χρόνο
(βιοανατροφοδότθςθ) και ςυγκρίνεται με θχογραφθμζνα δεδομζνα από άλλουσ
ομιλθτζσ των ελλθνικϊν (άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά), με αποτζλεςμα να
επιτυγχάνεται ευκολότερα θ βελτίωςθ διαφόρων παραμζτρων τθσ ομιλίασ του. Είναι
φιλικό ςτθ χριςθ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε αυτόνομα από τουσ μακθτζσ είτε
με παράλλθλθ βοικεια από τον δάςκαλο, το λογοκεραπευτι ι τον γονζα. Το «Μιλϊ
Ελλθνικά-SpeakGreek» είναι το πρϊτο εργαλείο ςτο είδοσ του για τθν ελλθνικι
γλϊςςα.
Λζξεισ-κλειδιά: εκπαιδευτικό εργαλείο, προφορικι γλϊςςα, οπτικοποίθςθ ομιλίασ
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1. Ειςαγωγι
Θ ςωςτι εκφορά του λόγου είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ για μια επιτυχθμζνθ
προφορικι επικοινωνία. Θ τεχνολογικι πρόοδοσ ςτισ επιςτιμεσ τθσ ομιλίασ παρζχει
πλζον τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ και χριςθσ ειδικϊν λογιςμικϊν για τθν εκμάκθςθ
τθσ προφοράσ και τθν εξάςκθςθ τθσ ομιλίασ. Ρολλά λογιςμικά προςφζρουν
δυνατότθτα οπτικοποίθςθσ τθσ ομιλίασ, δθλαδι ςτθν αναπαράςταςθ παραμζτρων τθσ
ομιλίασ μζςω γραφικϊν ςτθν οκόνθ του Θ/Υ ϊςτε να καταφζρει ο μακθτισ να
αναγνωρίςει τισ παραμζτρουσ αυτζσ και να τισ βελτιϊςει (Godwin-Jones, 2009).
Βαςικό ςτόχο του ζργου «Μιλϊ Ελλθνικά-SpeakGreek» αποτζλεςε θ ανάπτυξθ
ενόσ ελεφκερα προςβάςιμου εργαλείου εκπαίδευςθσ τθσ ομιλίασ για μακθτζσ τθσ
ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ και για άτομα με προβλιματα ομιλίασ
διάφορθσ αιτιολογίασ. Το «Μιλϊ Ελλθνικά-SpeakGreek» είναι το πρϊτο εργαλείο ςτο
είδοσ του για τθν ελλθνικι γλϊςςα. Αφορμι για τθ δθμιουργία του ςτάκθκε (α) θ
αφξθςθ παιδιϊν και ενθλίκων που επικυμοφν να μάκουν ελλθνικά ωσ δεφτερθ ι ξζνθ
γλϊςςα ςτο εξωτερικό αλλά και ςτθν Ελλάδα. (β) θ ζλλειψθ ι απουςία επαρκοφσ
λογοκεραπευτικισ ςτιριξθσ ςε μακθτζσ με βαρθκοΐα/κϊφωςθ ι/και προβλιματα
ομιλίασ και άρκρωςθσ ςε διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ δομζσ.
Θ ανάπτυξθ και λειτουργία του εργαλείου βαςίηεται ςτθν ακουςτικι και
αρκρωτικι ανάλυςθ μιασ βάςθσ δεδομζνων τθσ ελλθνικισ ομιλίασ, θ οποία
ςυλλζχκθκε από 20 άνδρεσ, 20 γυναίκεσ και 20 παιδιά (10 αγόρια και 10 κορίτςια)
θλικίασ 8-10 ετϊν, και ςτθν εφαρμογι τεχνολογιϊν επεξεργαςίασ λόγου. Για τθ
δθμιουργία του ιταν αναγκαία θ ςυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν επιςτθμονικϊν
κλάδων όπωσ θ πειραματικι φωνθτικι, θ παιδαγωγικι γλωςςολογία, θ
λογοκεραπεία, θ επιςτιμθ υπολογιςτϊν, θ επεξεργαςία ςιματοσ φωνισ και θ
γραφιςτικι.
Το εργαλείο «Μιλϊ Ελλθνικά-SpeakGreek» δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο
ερευνθτικοφ προγράμματοσ τθσ δράςθσ ΑΛΣΤΕΛΑ ΛΛ52 και φιλοξενείται ςτον ιςτότοπο
http://speakgreek.web.auth.gr/. Ο ιςτότοποσ περιλαμβάνει τρία μζρθ: (α)
Ρλθροφορίεσ για το ερευνθτικό πρόγραμμα (περιγραφι, ςτόχοι, ομάδα εργαςίασ,
επιςτθμονικά άρκρα και ανακοινϊςεισ), (β) το Εκπαιδευτικό Εργαλείο. Ραρακάτω
ακολουκεί αναλυτικι περιγραφι του Εκπαιδευτικοφ Εργαλείου και των εφαρμογϊν
που περιλαμβάνει.

2. Το Εκπαιδευτικό Εργαλείο
Το «Μιλϊ Ελλθνικά-SpeakGreek» εκπαιδεφει το μακθτι ςτθν αντίλθψθ και
παραγωγι βαςικϊν τεμαχιακϊν και υπερτεμαχιακϊν ςτοιχείων τθσ γλϊςςασ, δθλαδι
φκόγγων (φωνθζντων και ςυμφϊνων) τόςο μεμονωμζνων όςο και ςε ςυλλαβζσ, ςε
λζξεισ ςε ηεφγθ λζξεων, και ςε προτάςεισ, κακϊσ και του τόνου, επιτονιςμοφ και
ρυκμοφ τθσ ελλθνικισ. Θ εκπαίδευςθ ςτθρίηεται ςτθν παροχι οπτικοακουςτικϊν
οδθγιϊν ςτο μακθτι για τθ ςωςτι παραγωγι, ςτθν ανατροφοδότθςθ μζςω τθσ
52

Θ δράςθ Αριςτεία ΛΛ ςυγχρθματοδοτικθκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το πουργείο
Ραιδείασ ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», με
ςκοπό τθν υποςτιριξθ των «άριςτων» επιςτθμονικϊν προςπακειϊν τθσ χϊρασ.
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οπτικοποίθςθσ των βαςικϊν παραμζτρων τθσ ομιλίασ του και ςτθν αξιολόγθςθ που
δίνει το ςφςτθμα για τθν παραγωγι του. Ζνα αποτελεςματικό εκπαιδευτικό ςτοιχείο
που ενςωματϊνει το εργαλείο είναι θ βίο-ανατροφοδότθςθ, δθλαδι θ οπτικοποίθςθ
τθσ ομιλίασ του μακθτι ςε πραγματικό χρόνο ςτθν οκόνθ του Θ/Υ κακϊσ εκείνοσ μιλά.
Θ βιοανατροφοδότθςθ ζχει χρθςιμοποιθκεί με επιτυχία τόςο ςτθ διδαςκαλία
προφοράσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ (Chun, 2007) όςο και ςτθν εξάςκθςθ τθσ ομιλίασ
ςε άτομα με βαρθκοΐα/κϊφωςθ, με προβλιματα άρκρωςθσ, φϊνθςθσ ι διαταραχζσ
ροισ τθσ ομιλίασ (τραυλιςμό) (Brooks et al., 1981, Maryn et al., 2006).
Το εργαλείο αποτελείται από τζςςερα βαςικά μζρθ: α) Φωνθτικι Βιβλιοκικθ, β)
Εκπαιδεφω τθ Φωνι μου, γ) Ακοφω και Μακαίνω, και δ) Λζω και Μακαίνω.
2.1 Φωνθτικι Βιβλιοκικθ
Στθ Φωνθτικι Βιβλιοκικθ ο μακθτισ μπορεί να βρει ςε κείμενο τθν περιγραφι
τθσ άρκρωςθσ όλων των φωνθζντων και ςυμφϊνων τθσ ελλθνικισ. Θ περιγραφι ζχει
εμπλουτιςτεί α) με αρχεία ιχου και βίντεο από τρεισ Ζλλθνεσ ομιλθτζσ, δθλαδι ο
μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να δει και να ακοφςει τον επιλεγμζνο ιχο, είτε
μεμονωμζνο είτε ςε διαφορετικζσ κζςεισ μζςα ςε λζξεισ, από ζναν άνδρα, μια
γυναίκα και ζνα παιδί, β) με διαγράμματα κινοφμενθσ φωνθτικισ οδοφ (animation) ςε
κανονικι και αργι ταχφτθτα, και απεικόνιςθσ των χειλιϊν κατά τθν εκφορά των
φωνθζντων, γ) βίντεο υπεριχου όπου φαίνεται θ κίνθςθ τθσ γλϊςςασ μζςα ςτθ
ςτοματικι κοιλότθτα για τουσ γλωςςικοφσ φκόγγουσ, και δ) βίντεο με δεδομζνα
θλεκτροπαλατογράφου (electropalatography-EPG) τα οποία δίνουν πλθροφορίεσ για
τθ κζςθ τθσ γλϊςςασ κατά τθν επαφι τθσ με τον ουρανίςκο για τουσ γλωςςικοφσ
φκόγγουσ (βλ. Εικόνα 1). Εκτόσ από τα φωνιεντα και ςφμφωνα τθσ ελλθνικισ, θ
Φωνθτικι Βιβλιοκικθ περιζχει παραδείγματα από τθν ελλθνικι προςωδία, δθλαδι
παραδείγματα του ελλθνικοφ τόνου και επιτονιςμοφ με κατάλλθλεσ περιγραφζσ και
διαγράμματα.
(
α
)

(β
)

(β)

(α)
(δ)

Σχ. 1
(γ)
(γ
)
(δ)
(
δ
)

Εικόνα 2
Εικόνα 1
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Στθν Εικόνα 2 φαίνεται ζνα παράδειγμα επιτονιςμοφ ςτθν ερϊτθςθ μερικισ
αγνοίασ «Τι μαγειρεφει θ μαμά;». Δίδεται το κείμενο όπου περιγράφεται πϊσ
αυξομειϊνεται το φψοσ τθσ φωνισ, το οποίο είναι εμπλουτιςμζνο α) με αρχεία ιχου
και βίντεο από τρεισ Ζλλθνεσ ομιλθτζσ, β) με γράφθμα επιτονικισ καμπφλθσ, γ) με
φαςματογράφθμα και δ) με κινοφμενθ επιτονικι καμπφλθ.
2.2 Εκπαιδεφω τθ Φωνι μου
Θ εφαρμογι «Εκπαιδεφω τθ Φωνι μου» εξαςκεί βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ
ομιλίασ. Ρεριλαμβάνει τζςςερισ ομάδεσ αςκιςεων που εκπαιδεφουν τθν θχθρότθτα,
τθν διάρκεια, το φψοσ και τθν ζνταςθ τθσ φωνισ. Ο μακθτισ μπορεί να επιλζξει τισ
δραςτθριότθτεσ εικονογραφθμζνεσ ι όχι. Για τισ εικονογραφθμζνεσ δραςτθριότθτεσ
δίδονται ςενάρια με πρωταγωνιςτζσ δφο παιδιά, τθν Άννα και τον Φίλιππο, ϊςτε οι
αςκιςεισ να γίνουν πιο ενδιαφζρουςεσ για παιδιά μικρισ θλικίασ.
2.2.1 Μακαίνω να παράγω φωνι

Με τθ βοικεια τθσ άςκθςθσ αυτισ ο χριςτθσ μακαίνει να παράγει ςωςτά τουσ
θχθροφσ και τουσ άθχουσ φκόγγουσ, δθλαδι εκείνουσ που παράγονται με παλλόμενεσ
φωνθτικζσ χορδζσ και εκείνουσ που παράγονται χωρίσ κίνθςθ των φωνθτικϊν χορδϊν.
Ο χριςτθσ μιλά ςτο μικρόφωνο, το λογιςμικό επεξεργάηεται τθν παραγωγι του και
τθν απεικονίηει. Στθν εικονογραφθμζνθ ζκδοςθ, ο Φίλιπποσ και θ Άννα είναι πάνω ςε
μια τραμπάλα. Ο Φίλιπποσ κρατά ζνα μπαλόνι και θ Άννα μια τρομπζτα. Πταν ο
μακθτισ παράγει ζναν άθχο φκόγγο, τότε ο Φίλιπποσ φουςκϊνει το μπαλόνι και
ςθκϊνεται ψθλά ςτθν τραμπάλα (βλ. Εικόνα 3(α)), ενϊ όταν παράγει θχθρό φκόγγο,
τότε θ Άννα παίηει τθν τρομπζτα τθσ και ςθκϊνεται ψθλά ςτθν τραμπάλα (βλ. Εικόνα
3(β)). Οι φκόγγοι που μπορεί να επιλζξει ο χριςτθσ είναι τα φωνιεντα, τα θχθρά
τριβόμενα ςφμφωνα (β, δ, η, γ), το ρινικό μ, το πλευρικό προςεγγιςτικό λ, και τα άθχα
τριβόμενα ςφμφωνα, φ, κ, ς, χ. Οι επιλογζσ φαίνονται ςτθν πάνω δεξιά γωνία ςτθν
Εικόνα 3(β).

Εικόνα 3

(α)

(β)
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2.2.2 Μακαίνω να διατθρϊ τουσ ιχουσ

Στόχοσ τθσ άςκθςθσ είναι να
εξαςκθκεί ο χριςτθσ ςτθ διάρκεια τθσ
φϊνθςθσ, δθλαδι ςτο να κρατά όςο
περιςςότερο μπορεί τθν εκφορά ενόσ
φκόγγου χωρίσ να τον αλλοιϊνει,
χρθςιμοποιϊντασ όλθ του τθν
αναπνοι. Στθν εικονογραφθμζνθ
ζκδοςθ, θ Άννα και ο Φίλιπποσ είναι
πάνω ςε μια βαρκοφλα τθν οποία
κινεί ο μακθτισ εκφζροντασ τον
Εικόνα 4
φκόγγο
ςωςτά.
Ο
μακθτισ
προςπακεί, παίρνοντασ μία μόνο αναπνοι, να δϊςει
αζρα
ςτα
πανιά και να βοθκιςει τθ βαρκοφλα να φτάςει ςτο φάρο και εκείνοσ να ανάψει. Αν
δεν καταφζρει να κρατιςει αρκετά τθν αναπνοι του ι αν δεν παράγει τον φκόγγο
ςωςτά, τότε θ βαρκοφλα αρχίηει να βουλιάηει. Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει ανάμεςα
ςε τρεισ φκόγγουσ, το φωνιεν α, το άθχο τριβόμενο ςφμφωνο ς και το θχθρό
τριβόμενο ςφμφωνο η.
2.2.3 Μακαίνω να ελζγχω το φψοσ τθσ φωνισ μου

Αυτι θ άςκθςθ εκπαιδεφει το μακθτι ςτον ζλεγχο του φψουσ τθσ φωνισ του και
ζχει 11 επίπεδα. Στο πρϊτο επίπεδο του δίνεται θ οδθγία να διατθριςει ζνα
παρατεταμζνο «αααα» ςε ζνα άνετο και ςτακερό φψοσ, ϊςτε το ςφςτθμα να
ανιχνεφςει το ςφνθκεσ φψοσ τθσ φωνισ του και να προςαρμόςει τισ δζκα αςκιςεισ
που ακολουκοφν ςτισ ανάλογεσ ςυχνότθτεσ. Στθν εικονογραφθμζνθ ζκδοςθ, ο
Φίλιπποσ και θ Άννα βρίςκονται ςτθν παραλία και κάνουν παρζα με τα καβουράκια. Ο
μακθτισ προςπακεί αυξομειϊνοντασ το φψοσ τθσ φωνισ του να βοθκιςει τα
καβουράκια να μπουν μζςα ςτουσ πφργουσ από άμμο ι διατθρϊντασ τθ φωνι του ςε
ζνα ςυγκεκριμζνο φψοσ να τα βοθκιςει να περπατιςουν πάνω ςτισ πετροφλεσ. Ο
μακθτισ ζχει επίςθσ τθ δυνατότθτα να αυξιςει ι να μειϊςει τθν ταχφτθτα με τθν
οποία περπατάει το καβουράκι.
Στθν Εικόνα. 5 φαίνεται μια άςκθςθ αυξομείωςθσ του φψουσ φωνισ (α) πριν τθν
εκκίνθςθ και (β) μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςι τθσ. Ο μακθτισ πρζπει αρχικά να
αυξιςει το φψοσ τθσ φωνισ του ϊςτε το καβουράκι να μπει ςτον πρϊτο πφργο, ζπειτα
να μειϊςει το φψοσ τθσ φωνισ του ϊςτε να μπει ςτον δεφτερο πφργο και τζλοσ να το
αυξιςει πάλι για να μπει ςτον τρίτο πφργο. Στθν Εικόνα 5(β) θ κόκκινθ διακεκομμζνθ

Εικόνα 5

(α)
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γραμμι δείχνει τθν πορεία που ακολοφκθςε το φψοσ τθσ φωνισ του μακθτι κακϊσ
εκείνοσ μιλοφςε ςτο μικρόφωνο. Πποτε ο μακθτισ επιτυγχάνει το ςτόχο και το
καβουράκι μπαίνει ςτον πφργο, τότε εμφανίηεται ζνα ςθμαιάκι πάνω ςτον πφργο.
2.2.4 Μακαίνω να ελζγχω τθν ζνταςθ τθσ φωνισ μου

Με τθ βοικεια αυτισ τθσ άςκθςθσ ο μακθτισ εξαςκείται ςτον ζλεγχο τθσ
ζνταςθσ τθσ φωνισ του και περιλαμβάνει 9 επίπεδα. Στο πρϊτο επίπεδο διατθρεί ζνα
παρατεταμζνο «αααα» ςε άνετθ γι’ αυτόν ζνταςθ, ϊςτε το ςφςτθμα να ανιχνεφςει και
να προςαρμόςει τισ οκτϊ αςκιςεισ που ακολουκοφν ςτθν ζνταςθ που αντιςτοιχεί θ
φωνι του. Στθν εικονογραφθμζνθ ζκδοςθ, θ Άννα και ο Φίλιπποσ κάνουν καταδφςεισ
και βρίςκονται ςτο βυκό παρζα με το ψαράκι και το καβουράκι (βλ. Εικόνα 6(α)). Στον
μακθτι δίνεται θ οδθγία να αυξομειϊςει τθν ζνταςθ τθσ φωνισ του ϊςτε το ψαράκι
να περάςει ανάμεςα από τα ανοίγματα που ςχθματίηουν οι κολϊνεσ. Αν το κάνει
ςωςτά, τότε από τθν κάτω κολϊνα βγαίνει μια μπαλίτςα. Το καβουράκι κα πρζπει να
περπατιςει όςο πιο ίςια γίνεται για να φτάςει από τθ μία πζτρα ςτθν άλλθ (βλ.
Εικόνα 6(β)). Αυτό ςυμβαίνει γιατί θ πορεία του καβουριοφ αντιςτοιχεί ςτο φψοσ τθσ
φωνισ, το οποίο είναι καλό να διατθρείται όςο πιο ςτακερό γίνεται ςτθν άςκθςθ
αυτι, ϊςτε οποιαδιποτε αυξομείωςθ να αντιςτοιχεί περιςςότερο ςτθν ζνταςθ τθσ
φωνισ.

Εικόνα 6

(α)

(β)

2.3 Ακοφω και Μακαίνω
Αυτι θ εφαρμογι περιλαμβάνει δφο μζρθ, ζνα για τα φωνιεντα και ζνα για τα
ςφμφωνα, και βοθκά το χριςτθ να μάκει να αναγνωρίηει ςωςτά τα ελλθνικά
φωνιεντα και ςφμφωνα που ακοφει. Εξαςκεί, δθλαδι, τον χριςτθ ςτθν αντίλθψθ των
φκόγγων.
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2.3 Ακοφω και Μακαίνω
Το «Ακοφω και Μακαίνω» περιλαμβάνει μια ξεχωριςτι εφαρμογι για τα
ελλθνικά φωνιεντα και μία για τα ελλθνικά ςφμφωνα, και εκπαιδεφει το μακθτι να
τα αναγνωρίηει είτε μεμονωμζνα είτε μζςα ςε ςυλλαβι, λζξθ, ηεφγθ λζξεων ι
προτάςεισ.

Εικόνα 7

(α)

(β)

Στθν Εικόνα 7(α) φαίνεται θ άςκθςθ για τθν αναγνϊριςθ φωνθζντων μζςα ςε
λζξεισ. Ο μακθτισ, διαλζγει πρϊτα δφο φωνιεντα ςτθ διάκριςθ των οποίων επικυμεί
να εξαςκθκεί (πάνω οριηόντια), επιλζγει το ςυμφωνικό περιβάλλον των φωνθζντων
(κάτω οριηόντια), αν το φωνιεν κα είναι τονιςμζνο ι άτονο και ςε ποια κζςθ μζςα
ςτθ λζξθ κα βρίςκεται (κατακόρυφα αριςτερά). Ζπειτα μεταφζρεται ςε επόμενθ
οκόνθ (βλ. Εικόνα 7(β)) όπου ακοφει μια ςυλλαβι ι λζξθ κλπ. και επιλζγει το φωνιεν
που αναγνϊριςε. Θ ςωςτι απάντθςθ εμφανίηεται ςτο πάνω κεντρικό τετράγωνο, ενϊ
θ απάντθςθ του μακθτι εμφανίηεται ςτο διπλανό τετράγωνο με πράςινο, αν είναι
ςωςτι, και με κόκκινο, αν είναι λανκαςμζνθ.
2.4 Λζω και Μακαίνω
Θ ενότθτα αυτι εκπαιδεφει το χριςτθ ςτθν παραγωγι ομιλίασ και περιλαμβάνει
διαφορετικζσ εφαρμογζσ για τθν εξάςκθςθ ςτα φωνιεντα, ςτα ςφμφωνα και ςτθν
ελλθνικι μελωδία.
2.4.1 Λζω και Μακαίνω τα ελλθνικά φωνιεντα

Θ εφαρμογι αυτι εκπαιδεφει το
χριςτθ ςτθν παραγωγι των ελλθνικϊν
φωνθζντων. Λόγω των διαφορετικϊν
ςυχνοτιτων ςτισ οποίεσ αντιςτοιχεί θ
ανδρικι, θ γυναικεία και θ παιδικι φωνι,
υπάρχουν
διαφορετικζσ
αςκιςεισ
ανάλογα με το φφλο και τθν θλικία του
χριςτθ. Στθν εικονογραφθμζνθ ζκδοςθ, ο
Φίλιπποσ και θ Άννα βρίςκονται παρζα με
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μια πεταλοφδα ςε ζνα περιβόλι με παρτζρια από διαφορετικά λουλοφδια (βλ. Εικόνα
8). Κάκε παρτζρι αντιςτοιχεί και ςε ζνα ελλθνικό φωνιεν. Ο μακθτισ, παράγοντασ
κάκε φωνιεν, μπορεί να οδθγιςει τθν πεταλοφδα ςτο παρτζρι όπου αντιςτοιχεί το
φωνιεν που εκφζρει. Ρατϊντασ το κουμπί με το μικρόφωνο καταγράφεται θ
παραγωγι του και πατϊντασ το κουμπί με τα ακουςτικά μπορεί να τθν ακοφςει.
2.4.2 Λζω και Μακαίνω τα ελλθνικά ςφμφωνα

Με τθ βοικεια αυτισ τθσ
εφαρμογισ ο μακθτισ εξαςκείται
ςτθν παραγωγι των τριβόμενων
ςυμφϊνων τθσ ελλθνικισ φ, β, κ, δ, ς,
η. Θ επιλογι των ςυγκεκριμζνων
ςυμφϊνων ζγινε με βάςθ το ότι θ
άςκθςθ
απαιτεί
παρατεταμζνθ
εκφορά των ιχων. Για κάκε ςφμφωνο
ζχει ςχεδιαςτεί μια διαφορετικι
πράςινθ καμπφλθ ςαν ποτάμι, το
ςχιμα τθσ οποίασ κακορίςτθκε με
Εικόνα 9
βάςθ αναλφςεισ
που ζγιναν ςε αντίςτοιχεσ παραγωγζσ Ελλινων
ομιλθτϊν. Για το λόγο αυτό οι αςκιςεισ για ενιλικεσ και για παιδιά ζχουν
διαφορετικζσ τιμζσ. Πταν ο χριςτθσ πατιςει το κουμπί με το μικρόφωνο, εμφανίηεται
μια λευκι γραμμι (βλ. Εικόνα 9). Στον χριςτθ δίδεται θ οδθγία να εκφζρει
παρατεταμζνα το ςφμφωνο ϊςτε θ λευκι γραμμι να πζφτει μζςα ςτα όρια τθσ
πράςινθσ καμπφλθσ και να ακολουκεί όςο το δυνατόν πιο πιςτά το ςχιμα τθσ.
2.4.3 Λζω και Μακαίνω τθν ελλθνικι μελωδία

Θ εφαρμογι αυτι περιλαμβάνει μια ελεφκερθ άςκθςθ με οπτικοποίθςθ τθσ
μελωδίασ τθσ φωνισ. Ο μακθτισ διατθρεί ζνα παρατεταμζνο «αααα» ςε ζνα άνετο
και ςτακερό φψοσ, ϊςτε το ςφςτθμα να ανιχνεφςει το ςφνθκεσ φψοσ τθσ φωνισ του.
Στθ ςυνζχεια εκφζρει μια μικρι πρόταςθ βλζπει ςτθν οκόνθ τθ μελωδία τθσ φωνισ
του με τθ μορφι μιασ πορτοκαλί καμπφλθσ (βλ. Εικόνα 10(α)), θ οποία ανεβαίνει ι
κατεβαίνει ανάλογα με τθ λζξθ που τονίηει, αν θ πρόταςθ είναι καταφατικι ι
ερωτθματικι, κ.ά. Υπάρχει επίςθσ και μια άςκθςθ με ςυγκεκριμζνα θχογραφθμζνα

Εικόνα 10

(α)
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παραδείγματα από προτάςεισ διαφόρων ειδϊν (καταφατικζσ ερωτθματικζσ, κ.ά.) (βλ.
Εικόνα 10(β)). Ο μακθτισ ακοφει το παράδειγμα, το επαναλαμβάνει και βλζπει τθν
καμπφλθ τθσ μελωδίασ του ςτθν οκόνθ, θ οποία κατόπιν ενςωματϊνεται ςε μια άλλθ
καμπφλθ, με τθ μορφι ποταμιοφ, που κακορίςτθκε από ομιλθτζσ τθσ ελλθνικισ. Το
ςχιμα τθσ καμπφλθσ του χρειάηεται να είναι παρόμοιο με αυτό του προκακοριςμζνου
ποταμιοφ.

3. Συμπεράςματα
Το εργαλείο «Μιλϊ Ελλθνικά-SpeakGreek» ςυνδυάηει πολλά καινοτόμα και
ςθμαντικά ςτοιχεία ςτθν εκπαίδευςθ τθσ ελλθνικισ προφορικισ ομιλίασ.
Βοθκά/υποςτθρίηει ςτθ βελτίωςθ παραμζτρων τθσ ομιλίασ με τθ χριςθ
οπτικοακουςτικισ βιοανατροφοδότθςθσ, δθλαδι αναγνϊριςθσ και αναπαράςταςθσ
τθσ ομιλίασ ςε πραγματικό χρόνο (Chun, 2007). Οι αςκιςεισ ζχουν δομθκεί ιεραρχικά,
από μεμονωμζνουσ φκόγγουσ ςε ςυλλαβζσ, λζξεισ και προτάςεισ, ϊςτε να υπάρχει
ςταδιακι εκπαίδευςθ από απλζσ και εφκολεσ ςε ςυνκετότερεσ και δυςκολότερεσ
αςκιςεισ (Celce-Murcia et al., 1996). Τα παραδείγματα και τα δεδομζνα πάνω ςτα
οποία βαςίηονται οι αςκιςεισ ζχουν αντλθκεί από μεγάλο αρικμό φυςικϊν ομιλθτϊν
και των δφο φφλων τόςο ενθλίκων όςο και παιδιϊν, εξαςφαλίηοντασ πολλαπλά
μοντζλα ομιλίασ και αυξάνοντασ τθν ποικιλία των προτφπων (Levis, 2009). Οι
εφαρμογζσ αςκοφν τόςο τθν παραγωγι όςο και τθν αντίλθψθ, δφο όψεισ του
μθχανιςμοφ τθσ ομιλίασ που αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ και χρειάηονται παράλλθλθ
εκπαίδευςθ (Hazan et al., 2005), ενϊ ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τόςο τεμαχιακϊν
(φωνθζντων και ςυμφϊνων) όςο και υπερτεμαχιακϊν ςτοιχείων τθσ ομιλίασ (τόνοσ,
επιτονιςμόσ, μελωδία τθσ γλϊςςασ) τα οποία από κοινοφ επθρεάηουν τθν
καταλθπτότθτα τθσ ομιλίασ (Derwing & Munro, 2009). Θ επιλογι του υλικοφ των
αςκιςεων εςτιάηει ςε δυςκολίεσ ςτθν προφορά που ςυναντοφν μακθτζσ των
ελλθνικϊν ωσ δεφτερθ/ξζνθ γλϊςςα (Nicolaidis et al., 2011) και ατόμων με
προβλιματα ομιλίασ ι/και ακοισ (Nicolaidis, 2004∙ Sfakianaki, 2012∙ Nicolaidis &
Sfakianaki, 2016). Επίςθσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο με τθ βοικεια
δαςκάλου/λογοκεραπευτι όςο και ανεξάρτθτα από το μακθτι, ενιςχφοντασ τθ
δυνατότθτα εξατομίκευςθσ ςτισ ανάγκεσ του και παρζχοντασ περιςςότερεσ ευκαιρίεσ
για αυτόνομθ μάκθςθ και ςυχνι εξάςκθςθ για τθν εδραίωςθ και παγίωςθ των
ςωςτϊν αρκρωτικϊν κινιςεων (Ertmer & Maki, 2000).
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Περίλθψθ
Στο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ θλεκτρονικισ εφθμερίδασ του ςχολείου, αποφαςίςτθκε
να διερευνθκοφν ςτάςεισ, αντιλιψεισ και προτάςεισ των μακθτϊν53 για το ςχολείο.
Συγκροτικθκε ομάδα εργαςίασ για να ςυντάξει ζνα ερωτθματολόγιο.
Ρροςδιορίςτθκαν κεματικοί άξονεσ, ςτθ βάςθ των οποίων διατυπϊκθκαν τα
ερωτιματα. Τα ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ ςτο ςφνολό τουσ κα δθμοςιευτοφν ςτθν
εφθμερίδα μασ. Ενδεικτικά, οι απαντιςεισ των μακθτϊν αποτυπϊνουν τθν ανάγκθ για
βελτίωςθ και εξορκολογιςμό τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, για διαρκι επιμόρφωςθ
και αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν και για αλλαγι του ςυςτιματοσ ειςαγωγισ ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι απαντιςεισ των
μακθτϊν ςχετικά με το πϊσ ονειρεφονται μια μζρα ςτο ςχολείο.
Λζξεισ-κλειδιά: ερωτθματολόγιο, μακθτζσ, ονειρεμζνο ςχολείο

1. Ειςαγωγι – Ρροβλθματικι
Ο διάλογοσ των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςε επίπεδο ςχολικισ
μονάδασ γίνεται ςτα κεςμοκετθμζνα όργανα, δθλαδι ςτισ Μακθτικζσ Κοινότθτεσ,
ςτον Σφλλογο Διδαςκόντων και ςτο Σχολικό Συμβοφλιο. Ραρά τθν τακτικι λειτουργία
των οργάνων αυτϊν παρατθρείται ότι ο διάλογοσ δεν είναι πάντα ουςιαςτικόσ, κακϊσ
πολλά μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ δεν ενεργοποιοφνται και αντιμετωπίηουν
τυπικά τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ χωρίσ να εμβακφνουν, να προβαίνουν
ςτουσ αναγκαίουσ ςυμβιβαςμοφσ και να αναηθτοφν τρόπουσ που κα διευκολφνουν τθ
λφςθ των προβλθμάτων και κα βελτιϊςουν τθ λειτουργία των ςχολείων.
Στο πλαίςιο του διαλόγου και ειδικότερα του διαλόγου των μακθτϊν μεταξφ
τουσ, αλλά και του διαλόγου μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, αναηθτικθκε
53

Θ ομάδα των μακθτϊν: Κεφαλοφκοσ Δθμιτριοσ Α7, Ματηϊροσ Κωνςταντίνοσ Α7, Μαυρουδι
Μαρκζλα Α7, Μελιδονιϊτθ Άννα Μαρία Α7, Ρραςανάκθ Μαρία Α7, Ρρινάρθ Ελζνθ Α7, Σκανδαλάκθ
Ελζνθ Α7, Σπυριδάκθ Ειρινθ Χρυςοβαλάντθ Α7, Τεκονάκθ Εμμανουζλα Α7, Τηαγκαράκθ Ολυμπία Α7,
Τηανακάκθ Καλλιόπθ Ειρινθ Α7, Τςιχλάκθ Ευροςφνθ Α7, Κεωδωράκθ Ελζνθ Β2, Κραςςά Εβελτία Β2,
Κρθτικάκθ Γεωργία Β2, Ξενάκθ Κεανϊ Β2, Ριπζρθ Ραραςκευι Μαρία Β2, Χατηάκθ Μαρία Γ4.
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από μια ομάδα μακθτϊν, με τθν κακοδιγθςθ των κακθγθτϊν τουσ, ζνα εργαλείο
αποτφπωςθσ τθσ ςχολικισ πραγματικότθτασ, αλλά και τθσ ςτάςθσ των μακθτϊν
απζναντι ςτθν πραγματικότθτα αυτι. Επίςθσ κεωρικθκε ιδιαίτερα ςθμαντικό να
αναηθτθκοφν προτάςεισ και ιδζεσ για μια ςειρά κεμάτων που αφοροφν τθ λειτουργία
του ςχολείου.

2. Μεκοδολογία
2.1 Συγκρότθςθ Ομάδασ Εςτίαςθσ-Ρρωτογενοφσ υλικοφ
Το εργαλείο αυτό προτάκθκε να είναι ζνα ερωτθματολόγιο. Αρχικά
αναηθτικθκε ζτοιμο ερωτθματολόγιο που είχε χρθςιμοποιθκεί ςε ανάλογθ
περίπτωςθ, αλλά δεν κατζςτθ δυνατό να βρεκεί, ίςωσ και λόγω τθσ περιοριςμζνθσ
πρόςβαςθσ ςε επιςτθμονικά περιοδικά των ςχολείων τθσ δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ, αλλά και τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ κεματολογίασ. Αποφαςίςτθκε για το
λόγο αυτό να καταςκευαςτεί εξ αρχισ ζνα ερωτθματολόγιο με βάςθ τθν πρακτικι
προςζγγιςθ που προτείνει ο Sayeed (2015) για το ςχεδιαςμό ερωτθματολογίων. Θ
μζκοδοσ αυτι χρθςιμοποιεί μια ομάδα κετικά διακείμενων προσ το αντικείμενο
ατόμων, που ςτθν περίπτωςι μασ είναι εν ενεργεία μακθτζσ, οι οποίοι είναι γνϊςτεσ
του κζματοσ. Αυτι θ ομάδα μετατρζπεται ςε ομάδα πρωτογενοφσ υλικοφ (resource
group), αρμόδια να παράγει μια δεξαμενι ςτοιχείων για τθ μελζτθ. Αυτι θ ομάδα
εςτίαςθσ (focus group) αποτελείται από νοιμονα και ζμπειρα άτομα, τα οποία είναι
ικανά να γράψουν/ορίςουν τισ προτάςεισ για τθν προκαταρκτικι ςυλλογι των
ςτοιχείων. Γενικά μια τζτοια ομάδα αποτελείται από 15-20 εμπειρογνϊμονεσ, οι
οποίοι μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ με τον ερευνθτι διαςφαλίηεται ότι κα
αναπτφξουν ςκζψεισ ςχετικά με το κζμα. Από το περιεχόμενο τθσ ςυηιτθςθσαλλθλεπίδραςθσ αξιοποιοφνται ωσ πλθροφορίεσ όςα ςχετίηονται με το αντικείμενο
που πρζπει να μελετθκεί και παρζχουν ςε μεγάλο βακμό ζνα πλαίςιο αναφοράσ για
τθν καταςκευι του ερωτθματολογίου.
Γενικά, «οι ομάδεσ εςτίαςθσ ωσ μζκοδοσ ςυλλογισ ερευνθτικϊν δεδομζνων
επινοικθκαν από τθν ζρευνα αγοράσ τθ δεκαετία του 1920. Στισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ
αρχίηουν να χρθςιμοποιοφνται ςυςτθματικά, ωσ ερευνθτικό εργαλείο, τθ τελευταία
εικοςαετία» (Ρεδιαδίτθσ, 2009). Θ μζκοδοσ προβλζπει τθ ςυμμετοχι ενόσ μικροφ
αρικμοφ ανκρϊπων ςε μια «άτυπθ» ςυηιτθςθ, θ οποία μπορεί να γίνει με τθ φυςικι
παρουςία των ατόμων ςε ζνα χϊρο ι διαδικτυακά. «Θ ςυηιτθςθ είναι βαςιςμζνθ ςε
μια ςειρά ερωτιςεων ι άλλων ερεκιςμάτων (πχ. οπτικοακουςτικϊν) και ο ερευνθτισ
ζχει το ρόλο του «μεςολαβθτι» για τθν ομάδα, κζτοντασ τισ ερωτιςεισ, που κρατοφν
τθ ςυηιτθςθ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ ηωντανι και τα ενεργοποιοφν»
(Ρεδιαδίτθσ, 2009).
Θ Albanesi (2014) περιγράφει τθν ομάδα εςτίαςθσ ωσ μια ποιοτικι τεχνικι
ζρευνασ, θ οποία ςτθρίηεται ςτθν ιδζα ότι θ αλλθλεπίδραςθ των μελϊν του γκρουπ
διευκολφνει τθν παραγωγι πρωτογενοφσ πλθροφορίασ. Μζςα ςτθν ομάδα τα άτομα
ζχουν τθν ευκαιρία να εκφράςουν τισ ιδζεσ τουσ και, κακϊσ αναπτφςςεται θ
ςυηιτθςθ, να τισ διαμορφϊςουν ι να τισ τροποποιιςουν, όπωσ ςυμβαίνει και ςε ζνα
φυςικό περιβάλλον ςυηιτθςθσ. Στο αρχικό ςτάδιο τθσ ζρευνασ θ ομάδα μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για τθν ςυλλογι προκαταρκτικϊν ςτοιχείων όςον αφορά το κοινωνικό
-355-

ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ

προφίλ, τθ γλϊςςα και τισ προοπτικζσ των ςυμμετεχόντων, αφοφ αποτελεί μζροσ του
δείγματοσ. Θ ομάδα εςτίαςθσ επίςθσ λειτουργεί ωσ ομάδα ελζγχου τθσ ζρευνασ
(ελζγχει για παράδειγμα: είναι τα ςτοιχεία αρκετά ξεκάκαρα; οι λζξεισ που
χρθςιμοποιοφνται από τουσ ερευνθτζσ ζχουν το ίδιο νόθμα από τθν πλευρά των
ςυμμετεχόντων;). Για παράδειγμα, ςε μελζτθ για τθν αίςκθςθ που ζχουν οι Λταλοί
ζφθβοι για τθν κοινωνία, θ ομάδα εςτίαςθσ, αποτελοφμενθ από εφιβουσ, είχε ςτόχο
να γίνει κατανοθτό αν οι προτεινόμενεσ από τθ βιβλιογραφία διαςτάςεισ
ανταποκρίνονται ςτθν εμπειρία των ιταλϊν εφιβων και μζςα από τισ ςυηθτιςεισ να
επιλεγοφν-οικοδομθκοφν ςτοιχεία που αντανακλοφν τισ απόψεισ τουσ (Albanesi,
2007). Στο τελικό ςτάδιο τθσ ζρευνασ θ ομάδα εςτίαςθσ εξυπθρετεί το ςκοπό να
ςυηθτθκοφν τα αποτελζςματα με ανκρϊπουσ που δεν ζχουν εμπλακεί, αλλά ζχουν
παρόμοια χαρακτθριςτικά με το δείγμα.
Συμμετοχι ςε ομάδεσ εςτίαςθσ παιδιϊν και εφιβων παρατθρείται και ςτθν
ανάπτυξθ του KIDSCREEN HRQL (health-related quality of life) ερωτθματολογίου. Σε
ζξι ευρωπαϊκζσ χϊρεσ δθμιουργικθκαν ομάδεσ με 4-8 άτομα, ςφμφωνα με το φφλο,
αλλά και τθν θλικία. Στισ ομάδεσ αυτζσ ςυηθτικθκαν ςθμαντικζσ πλευρζσ του HRQL,
όπωσ θ λειτουργία τθσ οικογζνειασ και οι κοινωνικζσ λειτουργίεσ. Τα αποτελζςματα
των ομάδων αυτϊν αποτζλεςαν τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ ςτοιχείων που κα
ςυμπεριλαμβάνονταν ςτο ερωτθματολόγιο (Detmar, 2006).
2.2 Σχεδιαςμόσ Ερωτθματολογίου
Ζξι μακιτριεσ, από το ςφνολο των δεκαεννζα μακθτϊν που ςυμμετείχαν ςτθν
ζρευνα, όλων των τάξεων του λυκείου αποτζλεςαν τθν ομάδα πρωτογενοφσ υλικοφ
για τθν καταςκευι του ερωτθματολογίου. Από τουσ κακθγθτζσ τζκθκαν οι άξονεσ
πάνω ςτουσ οποίουσ πραγματοποιικθκε θ διερεφνθςθ. Ο πρϊτοσ άξονασ αφορά ςτισ
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και, ειδικότερα, ςτισ ςχζςεισ μεταξφ μακθτϊν, αλλά και
εκείνεσ μεταξφ μακθτϊν και κακθγθτϊν. Ο δεφτεροσ άξονασ αφορά τον πολυεπίπεδο
τρόπο λειτουργίασ του ςχολείου, και ειδικότερα, τθ μακθςιακι διαδικαςία. Ο τρίτοσ
άξονασ είναι ςχετικόσ με τθ μετάβαςθ ςτθν επόμενθ εκπαιδευτικι βακμίδα, δθλαδι
τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Οι μακθτζσ ςυηιτθςαν μεταξφ τουσ, με
τουσ κακθγθτζσ να ζχουν το ρόλο ςυντονιςτι, εμπεδϊνοντασ τουσ κεματικοφσ άξονεσ.
Μετά από δφο ςυναντιςεισ, το αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ ιταν θ παραγωγι
ςτοιχείων του ερωτθματολογίου. Τα ςτοιχεία αυτά επεξεργάςτθκαν οι κακθγθτζσ, οι
οποίοι είχαν τθν ευκφνθ για τθν τελικι διατφπωςθ των ερωτιςεων. Το
ερωτθματολόγιο που ςυςτάκθκε αποτελείται από δφο μζρθ, ωσ εξισ:
Α) Ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου
Το πρϊτο μζροσ είναι το απόλυτα δομθμζνο, αφοφ αποτελείται από ερωτιςεισ
κλειςτοφ τφπου. Μζςα από τισ ερωτιςεισ αυτζσ επιχειρείται θ επιςκόπθςθ τθσ
πραγματικότθτασ ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο, το 11ο ΓΕΛ Θρακλείου. Υπάρχουν
διχοτομικζσ ερωτιςεισ, δθλαδι με απάντθςθ ναι ι όχι. Οι ερωτιςεισ αυτζσ
αναγκάηουν αυτοφσ που απαντοφν να πάρουν κζςθ για ζνα ηιτθμα και οι απαντιςεισ
είναι εφικτό να κωδικοποιθκοφν γριγορα (Cohen, 2005). Βζβαια ο τρόποσ αυτόσ
μπορεί να είναι ακατάλλθλοσ ςε μια περίπλοκθ κατάςταςθ ι ακόμα μπορεί να είναι
καταλλθλότερο, για παράδειγμα, να υπάρχει μια κλίμακα απαντιςεων. Τρείσ από τισ
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ερωτιςεισ αυτζσ είχαν το ρόλο φίλτρου, δθλαδι θ ερϊτθςθ μπορεί να εξαρτάται από
τθν απάντθςθ τθσ προθγοφμενθσ ερϊτθςθσ. «Θ τεχνικι αυτι είναι χριςιμθ γιατί
αποδομεί ςφνκετεσ ςτάςεισ ζτςι ϊςτε να μθν χρειάηεται να χρθςιμοποιθκοφν
δφςκολεσ και πολυδιάςτατεσ ερωτιςεισ» (Bradburn, 2004). Και ςτισ τρείσ θ επόμενθ
ερϊτθςθ είναι ανοικτοφ τφπου, όπωσ «χαρακτθρίςετε τθ ςυμπεριφορά» ι
«περιγράψετε το λόγο που ςυμβαίνει αυτό» (θμι-δομθμζνο μζροσ).
Επίςθσ υπάρχουν δφο ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ με τρεισ πικανζσ
απαντιςεισ, αλλά και τθ δυνατότθτα να ςυμπλθρωκεί μια τζταρτθ απάντθςθ αν οι
ερωτϊμενοι δεν καλφπτονταν από τισ προθγοφμενεσ. Ζγινε προςπάκεια οι κατθγορίεσ
να είναι διακεκριμζνεσ (δθλαδι να μθν επικαλφπτουν θ μια τθν άλλθ οφτε να
αποκλείουν θ μια τθν άλλθ) και να καλφπτουν με επάρκεια το εφροσ όλων των
πικανϊν απαντιςεων (Cohen, 2005). Σε αυτι τθν περίπτωςθ προφορικά δόκθκε
οδθγία ότι μποροφν να ςθμειϊςουν μία ι παραπάνω απαντιςεισ από τθ λίςτα. Άλλεσ
τζςςερισ ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ αφοροφν τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ
φαινομζνων. Στισ ερωτιςεισ αυτζσ οι μακθτζσ δεν είχαν τθ δυνατότθτα να
ςθμειϊςουν παραπάνω από μια απάντθςθ αφοφ θ μια απάντθςθ αποκλείει τθν άλλθ.
Σε τρείσ ερωτιςεισ που κα ζπρεπε να χρθςιμοποιθκοφν ςυνεχείσ αρικμθτικζσ
κλίμακεσ (για παράδειγμα Likert), χρθςιμοποιικθκαν διακεκριμζνεσ κλίμακεσ (Sayeed,
2015). Ο βαςικόσ λόγοσ για τθν ενζργεια αυτι είναι ότι οι μακθτζσ γνωρίηουν τθν
ζννοια τθσ ςυχνότθτασ, αλλά όχι πολυπλοκότερεσ μακθματικζσ ζννοιεσ, όπωσ θ μζςθ
τιμι και θ τυπικι απόκλιςθ (θ ςτατιςτικι διδάςκεται ςτθ Γ’ τάξθ του Λυκείου). Στισ
δφο απ’ αυτζσ εμφανίηονται τρείσ πικανζσ απαντιςεισ, ενϊ ςτθν τρίτθ οι πικανζσ
απαντιςεισ είναι τζςςερισ. Ο λόγοσ για το μικρό αρικμό πικανϊν απαντιςεων είναι θ
ζλλειψθ δυνατότθτασ διαχωριςμοφ των απαντιςεων από τουσ μακθτζσ, δθλαδι, για
παράδειγμα, ςτθν ερϊτθςθ αν ο μακθτισ είναι ευχαριςτθμζνοσ με τθ δομι του
ςθμερινοφ λυκείου, κεωρικθκε ότι δεν είναι ξεκάκαρθ θ διαφορά τθσ απάντθςθσ
«πολφ» από τθν απάντθςθ «πάρα πολφ».
Β) Ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου

Το δεφτερο μζροσ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ θμι-δομθμζνο αφοφ αποτελείται
από ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ (Cohen, 2005). Εννζα από αυτζσ είναι ανοικτοφ τζλουσ
(open ended) ερωτιςεισ, δθλαδι αρχίηει μια πρόταςθ τθν οποία καλείται ο μακθτισ
να ςυμπλθρϊςει. Στισ ερωτιςεισ αυτζσ ηθτείται από τουσ μακθτζσ να εκφραςτοφν ςε
ςχζςθ με το χρόνο παραμονισ, τθν ϊρα προςζλευςθσ, τα μακιματα, τουσ κακθγθτζσ,
τα βιβλία, τουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ, τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ, τθ διεφκυνςθ του
ςχολείου και το υπουργείο παιδείασ. Αυτοφ του τφπου οι ερωτιςεισ αποτελοφν
δυνθτικά το πιο αξιόλογο μζροσ του ερωτθματολογίου τθσ επιςκόπθςθσ και είναι
κυρίωσ χριςιμεσ για διερεφνθςθ του κζματοσ ςε βάκοσ. Ο απαντϊν χρθςιμοποιεί τθ
δικι του γλϊςςα χωρίσ περιοριςμοφσ να επιλζξει μια απάντθςθ από τθ λίςτα των
προτεινόμενων απαντιςεων (Bradburn, 2004).
Οι υπόλοιπεσ ερωτιςεισ είναι ανοικτοφ τφπου, αφοφ ηθτοφν από τουσ μακθτζσ
να διατυπϊςουν μζχρι πζντε χαρακτθριςτικά του καλοφ κακθγθτι, να ςχολιάςουν μια
άποψθ που αφορά τθν αποςτικιςθ, να προτείνουν αλλαγζσ για τθν ειςαγωγι ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και, ωσ τελευταία ερϊτθςθ, να περιγράψουν μια μζρα ςτο
ςχολείο που ονειρεφονται. Γενικά οι ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ μποροφν να
αποτυπϊςουν τθν αυκεντικότθτα, τον πλοφτο, το βάκοσ τθσ απάντθςθσ και τθν
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ειλικρίνεια που είναι τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα των ποιοτικϊν δεδομζνων.
Βζβαια υπάρχουν και αδφναμα ςθμεία. Τα λεκτικά δεδομζνα είναι δφςκολο να
ςυνακροιςτοφν, δεν είναι εφκολο να ςυγκρικοφν οι απαντιςεισ που δίδονται από
διαφορετικά άτομα και, τζλοσ, χρειάηεται περιςςότεροσ χρόνοσ για τθ ςυμπλιρωςθ
αυτϊν των ερωτιςεων (Cohen, 2005).
2.3 Συνεντεφξεισ - Επίδοςθ ερωτθματολογίου - Επεξεργαςία ερευνθτικϊν
δεδομζνων
Αποφαςίςτθκε ότι με βάςθ τισ απαντιςεισ ςτθν τελευταία ερϊτθςθ του
ερωτθματολογίου, κα επιλεγεί ζνασ μικρόσ αρικμόσ μακθτϊν του ςχολείου που οι
προτάςεισ και οι απόψεισ τουσ χριηουν περαιτζρω διερεφνθςθσ με τθ μορφι τθσ
ςυνζντευξθσ. Για να είναι δυνατό να βρεκοφν οι μακθτζσ αυτοί, κρίκθκε αναγκαίο τα
ερωτθματολόγια να ςυμπλθρωκοφν επϊνυμα.
Για τθ δράςθ αυτι επιλζχτθκε ο τφποσ τθσ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ (Cohen,
2005), γιατί οι μακθτζσ είχαν και τουσ δφο ρόλουσ, πράγμα που επζβαλε το
περιεχόμενο και οι διαδικαςίεσ να είναι εκ των προτζρων οργανωμζνεσ. Οι ερωτιςεισ
για κάκε μακθτι διατυπϊκθκαν εκ των προτζρων. Σε κάκε ςυνζντευξθ υπιρχαν τρεισ
ερωτιςεισ κοινζσ και δφο ερωτιςεισ ειδικζσ για κάκε μακθτι που ζδωςε ςυνζντευξθ.
Θ ομάδα μακθτϊν που ζπαιρνε τθν ςυνζντευξθ είχε τθ δυνατότθτα να ρωτιςει
επιπλζον μόνο διευκρινιςτικά, αν δεν γίνονταν κατανοθτι θ απάντθςθ που δινόταν.
Το ερωτθματολόγιο ςυμπλιρωςαν 383 μακθτζσ και μακιτριεσ από όλεσ τισ
τάξεισ, ςε ςφνολο 432 μακθτϊν που φοιτοφν ςτο ςχολείο, και οι περιςςότεροι
απάντθςαν επϊνυμα. Δόκθκε μία διδακτικι ϊρα ςε κάκε τμιμα για τθ ςυμπλιρωςθ
του. Οι οδθγίεσ προσ τουσ μακθτζσ δεν αποτελοφςαν το πρϊτο μζροσ του
ερωτθματολογίου (Sayeed, 2015), αλλά δόκθκαν προφορικά ςε κάκε τμιμα από τον
υπεφκυνο κακθγθτι ο οποίοσ απαντοφςε και ςε τυχόν ερωτιςεισ των μακθτϊν.
Επίςθσ επιςθμάνκθκε ο ςκοπόσ του εγχειριματοσ και δόκθκε μια ςφντομθ εξιγθςθ
(Sayeed, 2015) για τον ρόλο τθσ τελευταίασ ερϊτθςθσ. Τθν επεξεργαςία των
απαντιςεων ανζλαβαν οι δεκαεννζα μακθτζσ, εργαηόμενοι κατά ομάδεσ. Πςον
αφορά τισ ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου ιταν εφκολθ θ ςυλλογι και θ παράςταςθ των
αποτελεςμάτων. Για τισ ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ που ηθτοφνταν από τουσ μακθτζσ
να εκφραςτοφν, ολοκλθρϊκθκε μια πρϊτθ επεξεργαςία και ομαδοποίθςθ των
αποτελεςμάτων από τουσ μακθτζσ. Επειδι ςτισ ερωτιςεισ αυτζσ θ κωδικοποίθςθ των
αποτελεςμάτων ξεπερνοφςε τισ δυνατότθτεσ κάποιων ομάδων, οι κακθγθτζσ
παρεμβαίνοντασ κατάλλθλα επιμελικθκαν τα αποτελζςματα. Πςον αφορά τθν
τελευταία ερϊτθςθ για τθν περιγραφι μιασ μζρασ ςτο ςχολείο που ονειρεφονται, οι
μακθτζσ διάβαςαν και επζλεξαν αρκετζσ απαντιςεισ ωσ ενδιαφζρουςεσ. Οι
κακθγθτζσ επίςθσ διάβαςαν και επζλεξαν αρκετζσ ενδιαφζρουςεσ απαντιςεισ. Δεν
ζγινε προςπάκεια κωδικοποίθςθσ των αποτελεςμάτων παρά το γεγονόσ ότι υπιρχαν
κοινά ςτοιχεία, για παράδειγμα πολλοί μακθτζσ περιζγραφαν μια μζρα ςε κολλζγιο
δυτικισ χϊρασ.
Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ αυτισ και ςε ςυνάντθςθ όλθσ τθσ ομάδασ,
επιλζχτθκαν πζντε μακθτζσ με κριτιριο το ενδιαφζρον που παρουςίαηε θ απάντθςι
τουσ για τθν περιγραφι τθσ θμζρασ. Με ερωτιςεισ που ςυηθτικθκαν ςτθν ομάδα και
κατά ζνα μζροσ αφοροφςαν τισ απαντιςεισ των ίδιων των μακθτϊν, μικρζσ ομάδεσ
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μακθτϊν, μζλθ τθσ ομάδασ, πιραν ςυνζντευξθ από τουσ μακθτζσ αυτοφσ. Θ επιλογι
των μακθτϊν για τον ρόλο του ατόμου που παίρνει τθν ςυνζντευξθ υπθρετεί τθν
άποψθ ότι πρόκειται για μια κοινωνικι, διαπροςωπικι ςυνάντθςθ και όχι μια απλι
ςυλλογι δεδομζνων, άρα πρζπει το κλίμα που κα διαμορφωκεί να κάνει το άτομο
που του παίρνουν ςυνζντευξθ να αιςκάνεται άνετα (Cohen, 2005). Οι ςυνεντεφξεισ
μαγνθτοφωνικθκαν και ςτθ ςυνζχεια μεταγράφθκαν από τουσ μακθτζσ. Το κείμενο
ωσ τελικι ζκκεςθ επαλθκεφτθκε από τουσ μακθτζσ που ζδωςαν τθ ςυνζντευξθ
(Cohen, 2005).

3. Συμπεράςματα
Από το πρϊτο μζροσ του ερωτθματολογίου προζκυψαν αποτελζςματα που
ςχετίηονται με τθ περιγραφι τθσ ςχολικισ πραγματικότθτασ. Ζτςι φαίνεται ότι οι
περιςςότεροι μακθτζσ δεν ζχουν ποτζ ι ζχουν ςπάνια αντιλθφκεί κάποιο ρατςιςτικό
φαινόμενο. Οι κακθγθτζσ δεν εφαρμόηουν πάντα ςωςτά τουσ κανόνεσ του ςχολείου,
όμωσ προάγουν τθ ςυνεργαςία και τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα με τισ
ευκαιρίεσ που δθμιουργοφν κατά τθ διδαςκαλία. Σπάνια γίνονται μακιματα ςτα
οποία γίνεται χριςθ ψθφιακισ τεχνολογίασ, παρά τθ ραγδαία ανάπτυξθ των
τεχνολογικϊν μζςων και παρά το γεγονόσ ότι το 84% των μακθτϊν κεωρεί ότι θ χριςθ
τθσ τεχνολογίασ είναι αρωγόσ ςτθν κατανόθςθ του μακιματοσ. Οι μακθτζσ ςε
ποςοςτό 77% είναι λίγο ι κακόλου ευχαριςτθμζνοι με τθ λειτουργία του ςχολείου. Το
70% των μακθτϊν δεν κεωρεί δίκαιο τον τρόπο αξιολόγθςθσ για τθν ειςαγωγι τουσ
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Οι μιςοί μακθτζσ εξετάηουν το ενδεχόμενο να
ςπουδάςουν ςτο εξωτερικό, προκειμζνου να εξαςφαλίςουν, όπωσ νομίηουν,
επαγγελματικι αποκατάςταςθ ςτθ ςυνζχεια. Ρολλοί μακθτζσ κεωροφν επίςθσ ότι
μόνθ θ αποςτικιςθ αποτελεί προςωρινι γνϊςθ και δεν καλλιεργεί τθν κριτικι ςκζψθ.
Τζλοσ θ μεταδοτικότθτα αποτελεί το ςθμαντικότερο χαρακτθριςτικό του καλοφ
κακθγθτι, ενϊ ακολουκοφν θ δικαιοςφνθ, θ υπομονι και θ ευγζνεια.
Πςον αφορά τισ προτάςεισ των μακθτϊν από το δεφτερο μζροσ του
ερωτθματολογίου, ενδεικτικά αναφζρουμε ότι 132 μακθτζσ ηθτοφν τθν κατάργθςθ
των πανελλαδικϊν εξετάςεων, ενϊ 119 μακθτζσ προτείνουν τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ
ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων. Για τθν ϊρα προςζλευςθσ, 114 μακθτζσ διλωςαν ότι
κα ικελαν θ ϊρα ζναρξθσ των μακθμάτων να γίνεται ςτισ εννζα το πρωί. Πςον αφορά
τον χρόνο παραμονισ ςτο ςχολείο 116 άτομα είπαν πωσ κα ικελαν να ιταν
λιγότεροσ. Υπιρξε όμωσ και θ άλλθ πλευρά, με 39 άτομα να δθλϊνουν πωσ κα ικελαν
να είναι περιςςότερεσ οι διδακτικζσ ϊρεσ ϊςτε να γίνονται και οι εργαςίεσ τθσ θμζρασ
ςτο ςχολείο. Οι μακθτζσ επικυμοφν βιβλία πιο κατανοθτά, πιο καλογραμμζνα,
ςφγχρονα κι ακόμθ προτείνουν να διδάςκονται λιγότερθ φλθ. Επίςθσ κα ικελαν οι
κακθγθτζσ τουσ να είναι νεότεροι, να ζχουν περιςςότερθ κατανόθςθ, μεταδοτικότθτα
και να είναι πιο δθμιουργικοί. Πςον αφορά τα μακιματα του ςχολείου 44 μακθτζσ
ηθτοφν τθν μείωςθ των μακθμάτων, ενϊ 27 είναι υπζρ τθσ ζνταξθσ περιςςότερων
μακθμάτων επιλογισ.
Στισ ςυνεντεφξεισ επιχειρικθκε θ περαιτζρω διερεφνθςθ των απόψεων πζντε
μακθτϊν, που είχαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Ενδεικτικά αναφζρουμε τθν άποψθ
μακιτριασ ότι το ςχολείο πρζπει να ζχει ςτόχο να διαμορφϊςει πολίτεσ με αρχζσ και
αξίεσ, τθν άποψθ μακθτι για κατάργθςθ τθσ πρωινισ προςευχισ και το ενδεχόμενο
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ενόσ ανοικτοφ ςχολείου χωρίσ κάγκελα και περιοριςμοφσ ςτθν είςοδο και ζξοδο των
μακθτϊν απ’ αυτό. Επίςθσ ςυηθτικθκε θ άποψθ ότι είναι αναγκαία θ εφαρμογι ςτο
εργαςτιριο όςων διδάςκονται οι μακθτζσ, κακϊσ επίςθσ και μια πρόταςθ για
αυτοοργάνωςθ των ςχολείων.
Σε όλα τα ςτάδια τθσ ζρευνασ (προετοιμαςία, υλοποίθςθ, επεξεργαςία
ςτοιχείων και παρουςίαςθ) οι μακθτζσ ενεργοποιικθκαν ουςιαςτικά, ζδειξαν
ιδιαίτερο ενδιαφζρον και ηιλο. Στθν ομάδα υπιρχε κλίμα ςυνεργαςίασ, ςε αντίκεςθ,
δυςτυχϊσ, με ό,τι ςυμβαίνει ςυνικωσ ςτθν τάξθ. Οι ςυμμετοχι των μακθτϊν
χαρακτθρίςτθκε από δθμιουργικότθτα και επινοθτικότθτα, ενϊ δεν ζλειψαν οι
ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ αυτϊν που αναηιτθςαν πιο «εφκολεσ» (και γι’ αυτό μθ
αποδεκτζσ) λφςεισ, όπωσ αυτζσ του διαδικτφου. Επίςθσ, οι περιςςότεροι από τουσ
μακθτζσ εργάςτθκαν επιμελϊσ ςτισ μετριςεισ, ενϊ λίγοι ιταν εκείνοι που
δυςκολεφτθκαν λόγω ςφγχυςθσ ι ελλιποφσ κατανόθςθσ.
Γενικά ςτουσ μακθτζσ κυριάρχθςαν αιςκιματα ικανοποίθςθσ και
αυτοεκτίμθςθσ, βαςιςμζνα ςτθν αντίλθψι τουσ για τθν αξία του ζργου που
παριγαγαν, κακϊσ αιςκάνονται ότι, μζςω τθσ δράςθσ αυτισ, ςυνδιαμορφϊνουν το
χϊρο και το κλίμα του ςχολείου και προςδοκοφν ότι κα υπάρξει ςυνζχεια ςτο διάλογο
και, ςυνακόλουκα, επίδραςθ ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα.
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Περίλθψθ
Στο εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ Ελλάδασ αν και θ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ είναι
κεςμοκετθμζνθ και υποςτθρίηεται επιςτθμονικά, δεν ζχουν πραγματοποιθκεί οι
απαραίτθτεσ δομικζσ και ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ. Σκοπόσ του
παρόντοσ άρκρου είναι θ παρουςίαςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ΕΔΕΑΥ, ςε ςχζςθ
με το ςκοπό τθσ δθμιουργίασ τουσ. Ο ςκοπόσ του κα επιτευχκεί με τθν παρουςίαςθ
άτυπθσ ζρευνασ που διεξιχκθ ςτο ςφνολο του Ρροςωπικοφ που ςτελεχϊνει τισ ΕΔΕΑΥ
τθσ Κριτθσ. Στόχοσ είναι να αναδειχκοφν, ο τρόποσ λειτουργίασ, οι ςτάςεισ των μελϊν,
τα εμπόδια που ςυναντοφν και τα αποτελζςματα των ενεργειϊν τουσ. Επιπλζον,
ςτόχοσ του άρκρου είναι θ ανάδειξθ των δυςκολιϊν που προκφπτουν κατά τθν
υλοποίθςθ αυτοφ του καινοτόμου προγράμματοσ και προτάςεων, ςχετικά με
βελτιϊςεισ ςτθν εφαρμογι του τα επόμενα ζτθ.
Λζξεισ-κλειδιά: Συμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ, ΕΔΕΑΥ

1. Ειςαγωγι
Ωσ «ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ» (inclusive education), μεταξφ άλλων, ορίηεται
θ εφαρμογι των διδακτικϊν ςτρατθγικϊν ανακεϊρθςθσ και διαφοροποίθςθσ του
αναλυτικοφ προγράμματοσ, με ςτόχο τθν παροχι ίςων ευκαιριϊν για όλα
ανεξαιρζτωσ τα παιδιά (Stroggilos & Tragoulia, 2013; Strogilos, Tragoulia, & Kaila,
2015; Walther-Thomas, 1997).
Οι βαςικζσ αρχζσ τθσ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ προωκοφν τθν αποδοχι ςτθ
διαφορετικότθτα, κακϊσ αυτι αναγνωρίηει το κεμελιϊδεσ δικαίωμα των παιδιϊν με
αναπθρίεσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτο ςχολείο τθσ γειτονιάσ τουσ (Sebba & Ainscow,
1996). Θ Συμπερίλθψθ ςτθν εκπαίδευςθ ενδυναμϊνει όλα τα παιδιά να μάκουν και
να ςυμμετζχουν αποτελεςματικά, μζςα ςε τυπικά ςχολικά ςυςτιματα χωρίσ
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διαχωριςμό. Ρρόκειται για μετατόπιςθ τθσ εςτίαςθσ από τθν τροποποίθςθ των
ατόμων με αναπθρία (για να προςαρμοςτοφν ςτθν κοινωνία), ςτθν τροποποίθςθ τθσ
κοινωνίασ και του κόςμου, με τθν αλλαγι ςτάςεων, τθν εξάλειψθ των εμποδίων και
παροχι τθσ κατάλλθλθσ υποςτιριξθσ (Κουρκοφτασ, 2007). Στακμοί για τθν πορεία
προσ τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ αποτζλεςαν: α) Θ διεκνισ ςφνοδοσ τθσ UNESCO
που πραγματοποιικθκε το 1990 ςτθν Ταχλάνδθ, με ςφνκθμα «εκπαίδευςθ για
όλουσ», β) Το παγκόςμιο ςυνζδριο τθσ UNESCO που πραγματοποιικθκε το 1994 ςτθ
Σαλαμάνκα τθσ Λςπανίασ, όπου ο όροσ inclusive education χρθςιμοποιικθκε ωσ ο
βαςικόσ ςτόχοσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν με
ειδικζσ ανάγκεσ, γ) Θ ςφμβαςθ του Ο.Θ.Ε. για τα Δικαιϊματα των Ατόμων με
Αναπθρία που υπογράφθκε το 2006, και δ) Θ επικφρωςθ τόςο τθσ ςφμβαςθσ όςο και
του προαιρετικοφ πρωτοκόλλου, ςε εκνικό επίπεδο με το Ν. 4074, ΦΕΚ 88/2012, που
επιςφράγιςε τθν προϊκθςθ τθσ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ. Σφμφωνα με τθ
ςφμβαςθ, θ πθγι τθσ αναπθρίασ κεωρείται ότι βρίςκεται ςτα εμπόδια λόγω ςτάςεων,
περιβάλλοντοσ και οργάνωςθσ και αντιμετωπίηονται για να μεγιςτοποιθκεί το
δυναμικό όλων. Θ μορφι τθσ εκπαίδευςθσ που προτείνεται από τθ ςφμβαςθ, είναι θ
ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ. Αναφζρεται χαρακτθριςτικά, ότι ςε κάκε ςχολείο,
προςωπικό, γονείσ και μακθτζσ ςζβονται τθ διαφορετικότθτα και τθν υποςτθρίηουν
ϊςτε όλοι να μποροφν να επιτφχουν ςχολικά και κοινωνικά (Τριπολιτάκθσ, 2003). Θ
ςτρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν Αναπθρία (2010), αφορά τθ χρονικι
περίοδο 2010-2020. Θ παγκόςμια ζκκεςθ για τθν Αναπθρία (2011).
1.1 Θ Ελλθνικι πραγματικότθτα
Στθ ςφγχρονθ ελλθνικι πραγματικότθτα, θ κατεφκυνςθ προσ τθ ςυμπεριλθπτικι
εκπαίδευςθ αποτελεί το ηθτοφμενο τθσ γενικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ, κακϊσ
κεωρείται το πιο αποτελεςματικό μζςο προσ τθν επίτευξθ τθσ εκπαίδευςθσ για όλουσ.
Στθν Ελλάδα, θ πορεία τθσ ζνταξθσ των ατόμων με αναπθρίεσ ι και με ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ διακρίνεται ςε τρεισ φάςεισ: α) Τθν περίοδο τθσ κρυφισ ι
αόρατθσ ζνταξθσ (1906-1984), β) Τθν περίοδο τθσ ανάπτυξθσ των ειδικϊν τάξεων
(1984-1989), και γ) Τθν περίοδο τθσ ευρωπαϊκισ επίδραςθσ (1989-2000),
(Λαμπροποφλου & Ραντελιάδου, 1995). Σιμερα, οι δομζσ που υποςτθρίηουν τθ
ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ είναι: α) Τα τμιματα ζνταξθσ (Ν. 1566/85, Ν. 2817/2000,
Ν. 3699/2008, Ν. 4368/2016). Το τμιμα ζνταξθσ υποςτθρίηει τουσ μακθτζσ των
τάξεων του γενικοφ ςχολείου, οι οποίοι αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ και ζχουν τθν
ανάγκθ πρόςκετθσ ςτιριξθσ, ζτςι ϊςτε θ εκπαίδευςι τουσ να είναι πιο
αποτελεςματικι. Θ υποςτιριξθ πραγματοποιείται ςτο τυπικό τμιμα (ςυνεργαςία
εκπαιδευτικοφ Τ.Ε. και εκπαιδευτικοφ τυπικοφ τμιματοσ) (Ματςαγγοφρασ, 1998) και
ςτο τμιμα ζνταξθσ από τον/τθν εκπαιδευτικό του τμιματοσ ζνταξθσ. β) Θ Ραράλλθλθ
ςτιριξθ (Ν. 2817/2000, Ν. 3699/2008). Βαςικόσ ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν ςε ζνα
πρόγραμμα Ραράλλθλθσ Στιριξθσ είναι θ άμεςθ ςφμπραξι τουσ ςτθ δράςθ του κάκε
παιδιοφ με ςκοπό να λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά και όχι διαχωριςτικά. γ) Θ
Επιτροπι Διαγνωςτικισ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και Υποςτιριξθσ (ΕΔΕΑΥ).
Σφμφωνα με τον Ν. 4115/2013, άρκρο 39, παρ.4: α) Οι ΣΜΕΑΕ αποτελοφν και
Κζντρα Υποςτιριξθσ ΕΑΕ μιασ ενότθτασ ςχολικϊν μονάδων τθσ γενικισ δθμόςιασ και
ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ, ανεξαρτιτου βακμίδασ. Οι ενότθτεσ αποτελοφν και
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αποκεντρωμζνεσ αδιαβάκμθτεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ τθσ ΕΑΕ και οι ςχολικζσ
μονάδεσ που τισ ςυνκζτουν ςυνιςτοφν Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευςθσ και Υποςτιριξθσ
(ΣΔΕΥ). β) Τα ΣΔΕΥ που προβλζπονται (ςτθν περίπτωςθ αϋ) ςυνιςτϊνται με απόφαςθ
του οικείου Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Κάκε ΣΔΕΥ ζχει ςκοπό: α) τθν προϊκθςθ τθσ
ςυνεργαςίασ, το ςυντονιςμό του ζργου των ςχολικϊν μονάδων και τθν ενδυνάμωςι
τουσ ςτθν ανταπόκριςθ ςτισ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν τουσ, β) ςτθν
ζνταξθ και ςυμπερίλθψθ των μακθτϊν με αναπθρία ςτο ςχολείο των ςυνομθλίκων
τουσ, και γ) ςτθν υποςτιριξθ των Τμθμάτων Ζνταξθσ (ΤΕ), τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ –
ςυνεκπαίδευςθσ και των μακθτϊν τουσ οποίουσ εφαρμόηεται κατϋ οίκον διδαςκαλία.
Σε κάκε ςχολικι μονάδα τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ που ανικει ςε ΣΔΕΥ λειτουργεί
ΕΔΕΑΥ, ωσ πρωτοβάκμιο όργανο για τθ διαγνωςτικι εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ και
υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των μακθτϊν τθσ, θ οποία ςυγκροτείται με
απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από ειςιγθςθ του Διευκυντι
του Κζντρου Υποςτιριξθσ ΕΑΕ τθσ ΣΔΕΥ ςτθν οποία ανικει θ ςχολικι μονάδα.
1.2 ΕΔΕΑΥ – Στελζχωςθ – Αρμοδιότθτεσ
Κάκε ΕΔΕΑΥ αποτελείται από το διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, ωσ πρόεδρο,
ζναν εκπαιδευτικό τθσ προςχολικισ ι τθσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ που υπθρετεί ςε ΤΕ ι ςτθν παράλλθλθ ςτιριξθ – ςυνεκπαίδευςθ ι ςτο
Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ του ΣΔΕΥ ςτο οποίο εντάςςεται θ ςχολικι μονάδα, ζναν
ψυχολόγο του κλάδου ΡΕ23 που υπθρετεί ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ του ΣΔΕΥ ςτο
οποίο εντάςςεται θ ςχολικι μονάδα και ζναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΡΕ30,
που υπθρετεί ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ ΕΑΕ του ΣΔΕΥ, ςτο οποίο εντάςςεται θ ςχολικι
μονάδα, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. Σε περιπτϊςεισ που κρίνεται απαραίτθτο, θ
ΕΔΕΑΥ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ του μακθτι που ζχει ανάγκθ υποςτιριξθσ, μπορεί
να καλεί, προκειμζνου να διαμορφϊςει καλφτερθ άποψθ για τθν εξεταηόμενθ
υπόκεςθ, μζλθ από τισ άλλεσ ειδικότθτεσ ΕΕΡ που υπθρετοφν ςτο οικείο Κζντρο
Υποςτιριξθσ ΕΑΕ του ΣΔΕΥ.
Σφμφωνα με τον Ν. 4115/2013, άρκρο 39, παρ.4 ε, οι αρμοδιότθτεσ των ΕΔΕΑΥ
περιλαμβάνουν, διαγνωςτικι εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ των εμποδίων εκπαίδευςθσ
και των ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, διαμόρφωςθ προγράμματοσ
διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ για μακθτζσ με διαπιςτωμζνθ δυςκολία μάκθςθσ ι
και ςυμπεριφοράσ, ςε ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ ςτθν οποία φοιτά ο
μακθτισ. Επίςθσ θ ΕΔΕΑΥ πραγματοποιεί ςυνεργατικι διεπιςτθμονικι αντιμετϊπιςθ
των δυςκολιϊν του μακθτι μζςα ςτθ γενικι ςχολικι τάξθ του με τα μζςα και τουσ
πόρουσ που είναι διακζςιμοι ςτο ςχολείο, ςτο ςπίτι και ςτθν κοινότθτα για
επιπρόςκετεσ παρεμβάςεισ και παραπζμπει μακθτζσ που χρειάηονται υποςτιριξθ
από ειδικζσ δθμόςιεσ εξωςχολικζσ Υπθρεςίεσ. Σε περίπτωςθ που προκφπτουν ςαφείσ
ενδείξεισ προβλθμάτων ψυχικισ υγείασ ι παιδικισ κακοποίθςθσ ι γονεϊκισ
παραμζλθςθσ ςυνεργάηεται με ΛΡΔ ι άλλεσ ιατρικζσ ι ψυχολογικζσ δθμόςιεσ
Υπθρεςίεσ τθσ περιοχισ τθσ, με κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ και με τισ αρμόδιεσ δικαςτικζσ
Αρχζσ. Ραραπζμπει μακθτζσ που χρειάηονται γνωμάτευςθ ςτο ΚΕΔΔΥ. Ο ψυχολόγοσ
και ο κοινωνικόσ λειτουργόσ τθσ ΕΔΕΑΥ μποροφν να καλοφνται ςτο ςχολικό ςυμβοφλιο
των γενικϊν ςχολείων του οικείου ΣΔΕΥ προκειμζνου να ειςθγθκοφν για κζματα
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ζνταξθσ μακθτϊν με αναπθρία ςτο γενικό ςχολείο, αντιμετϊπιςθσ κρίςεων και
ςχολικισ βίασ, ςχζςεων μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ,
κοινωνικοοικονομικϊν προβλθμάτων των μακθτϊν, κακϊσ και για κζματα ανάπτυξθσ
εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων ελευκζρου χρόνου ςτο περιβάλλον του ςχολείου και
κοινωνικισ υποςτιριξθσ των μακθτϊν και των οικογενειϊν τουσ.

2. Ζρευνα
Στθν ζρευνα ςυμμετείχε το ςφνολο του Ρροςωπικοφ των ςτελεχωμζνων ΕΔΕΑΥ
τθσ Κριτθσ (ςχολικό ζτοσ 2015-2016), το οποίο ανερχόταν ςε ενενιντα (90) άτομα.
2.1 Ρροβλθματικι τθσ ζρευνασ
Στο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα αν και θ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ είναι
κεςμοκετθμζνθ δεν ζχουν πραγματοποιθκεί οι απαραίτθτεσ δομικζσ και ουςιαςτικζσ
αλλαγζσ ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ. Σφμφωνα με τον Ν.4115/2013 άρκρο 39 παρ. 2, οι
Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΣΜΕΑΕ), αποτελοφν και κζντρα
υποςτιριξθσ των Σχολικϊν Δικτφων Εκπαίδευςθσ και Υποςτιριξθσ (ΣΔΕΥ). Κατά το
πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ των ΕΔΕΑΥ, πραγματοποιικθκε πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςε
όλο το προςωπικό των ΕΔΕΑΥ, κακϊσ και τουσ Διευκυντζσ των ΣΜΕΑΕ ςχετικά με τθν
οργάνωςθ και λειτουργία των ΕΔΕΑΥ. Κακϊσ διανφουμε τον τρίτο χρόνο λειτουργίασ
των ΕΔΕΑΥ ςτθ χϊρα μασ, κελιςαμε να διερευνιςουμε, ςτο πλαίςιο μίασ άτυπθσ
ζρευνασ ςτθν Κριτθ, τθν αποτελεςματικότθτά τουσ ςε ςχζςθ με το ςκοπό τθσ
δθμιουργίασ τουσ. Είναι το τρίτο ζτοσ που λειτουργοφν οι ΕΔΕΑΥ ςτθν Κριτθ, αλλά
κατ’ ουςία είναι το πρϊτο ζτοσ που ζχουμε τον μεγαλφτερό τουσ αρικμό και θ
ςτελζχωςι τουσ ζχει πραγματοποιθκεί ζγκαιρα (ςχεδόν από τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ
χρονιάσ). Είναι νζοσ κεςμόσ και δεν ζχουν γίνει ζρευνεσ που να αποτυπϊνουν τθ
ςυνειςφορά ι μθ του κεςμοφ.
2.2 Υποκζςεισ – Ερωτιματα τθσ Ζρευνασ
Στθν παροφςα ζρευνα υποκζςαμε ότι: α) το προςωπικό των ΕΔΕΑΥ κα είχε
πολλά ερωτιματα ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ, β) θ ςυνεργαςία του
Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ με τουσ εκπαιδευτικοφσ των γενικϊν ςχολείων κα
αντιμετϊπιηε αρκετζσ δυςκολίεσ, γ) το προςωπικό των ΕΔΕΑΥ κα διατφπωνε
παράπονα ςχετικά με τθν υλικοτεχνικι υποςτιριξθ, δ) το προςωπικό των ΕΔΕΑΥ κα
αιςκανόταν αναςφάλεια ωσ προσ τθ ςυνζχιςθ του κεςμοφ και τθν υποςτιριξθ των
μακθτϊν.
2.3 Σκοπόσ-Στόχοι τθσ Ζρευνασ
Σκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν θ διερεφνθςθ και καταγραφι τθσ
αποτελεςματικότθτασ τθσ εφαρμογισ του κεςμοφ των ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ ςτθν Ρεριφζρεια
τθσ Κριτθσ. Θ ζρευνα κα πετφχει το ςκοπό τθσ μζςω τθσ επίτευξθσ των ακόλουκων
ςτόχων: α) Να αναδείξει τον τρόπο λειτουργίασ των ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ, ποιοτικά, ςτθν
περιφζρεια Κριτθσ. β) Να διερευνιςει τισ ςτάςεισ των μελϊν τουσ, τα εμπόδια που
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ςυναντοφν και τα αποτελζςματα των ενεργειϊν τουσ. γ) Να αναδείξει τισ δυςκολίεσ
που προκφπτουν κατά τθν υλοποίθςθ αυτοφ του καινοτόμου προγράμματοσ. δ) Να
αποτελζςει οδθγό για προτάςεισ και καλζσ πρακτικζσ ςχετικά με βελτιϊςεισ ςτθν
εφαρμογι του τα επόμενα ζτθ, όχι μόνο ςτθν Ρεριφζρεια Κριτθσ αλλά και
γενικότερα.
2.4 Μεκοδολογία
Στο πλαίςιο τθσ ζρευνασ αυτισ δόκθκαν ερωτθματολόγια ςτα πρόςωπα που
διεκπεραιϊνουν τουσ διακριτοφσ ρόλουσ τουσ (ςυντονιςτζσ ΣΔΕΥ, διευκυντζσ
ςχολείων, ειδικοί παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, γραμματείσ των
ΕΔΕΑΥ), ςτθν Ρεριφζρεια Κριτθσ. Τα ερωτθματολόγια διατφπωναν τρεισ ίδιεσ
ερωτιςεισ για τουσ διακριτοφσ ρόλουσ των ΣΔΕΥ και των ΕΔΕΑΥ. Ερϊτθςθ 1 θ: «Τι
διευκολφνει τθ διεπιςτθμονικι ςου ςυνεργαςία ςτθν ομάδα τθσ ΕΔΕΑΥ και του
ΣΔΕΥ;». Ερϊτθςθ 2θ: «Τι δυςκολεφει τθ διεπιςτθμονικι ςου ςυνεργαςία ςτθν ομάδα
τθσ ΕΔΕΑΥ και του ΣΔΕΥ;» Ερϊτθςθ 3θ: «Ζχεισ να παρατθριςεισ ι να προτείνεισ κάτι
άλλο;». Ζγινε ποιοτικι ανάλυςθ και παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τουσ.
2.5 Ραρουςίαςθ Ευρθμάτων
2.5.1 Οι απαντιςεισ των υντονιςτϊν ΔΕΤ

Στα ερωτθματολόγια απάντθςαν εννζα (9) Συντονιςτζσ ΣΔΕΥ. Στο πρϊτο
ερϊτθμα οι Συντονιςτζσ απάντθςαν ότι τουσ διευκολφνει θ καλι ςυνεργαςία με όλουσ
τουσ εμπλεκόμενουσ, θ κετικι ςτάςθ, θ οργάνωςθ κακϊσ και οι ςυναντιςεισ με τουσ
προζδρουσ των ΕΔΕΑΥ. Επιπρόςκετα ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθν κακοδιγθςθ από
τον Σχολικό Σφμβουλο Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ και τθν υποςτιριξθ των μελϊν
τθσ ΕΔΕΑΥ από τα ΚΕΔΔΥ, όπωσ επίςθσ και ςτθν επιμόρφωςθ των ςτελεχϊν ΣΔΕΥΕΔΕΑΥ. Στο δεφτερο ερϊτθμα απάντθςαν ότι ςθμαντικι δυςκολία είναι θ ζλλειψθ
χρόνου, ωσ Συντονιςτϊν ΣΔΕΥ, για ςυναντιςεισ με τουσ προζδρουσ και τα ςτελζχθ των
ΕΔΕΑΥ, θ υποςτελζχωςθ των ΕΔΕΑΥ, οι παγιωμζνεσ αντιλιψεισ-ςτάςεισ ςχετικά με τθν
αναπθρία και τισ δυςκολίεσ των μακθτϊν, θ μθ διαμόρφωςθ κοινϊν ςτόχων των
μελϊν τθσ ΕΔΕΑΥ και τζλοσ θ ζλλειψθ επιμόρφωςθσ και εποπτείασ κακϊσ και τα κενά
που παρατθροφνται ςτθ νομοκεςία. Στο τρίτο ερϊτθμα απάντθςαν ότι είναι άκρωσ
ςθμαντικι θ ςτελζχωςθ όλων των ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ. Επίςθσ για τθν αποτελεςματικι
λειτουργία των ΕΔΕΑΥ είναι απαραίτθτθ θ διαμόρφωςθ κοινϊν ςτόχων. Για τθν
επιτυχία τθσ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ είναι απαραίτθτθ θ αλλαγι ςτάςεων και
αντιλιψεων. Ρροτείνεται θ πραγματοποίθςθ περιςςότερων ςυναντιςεων
ςυντονιςτϊν-ΕΔΕΑΥ, κεωρείται ςθμαντικι θ επιμόρφωςθ των ςτελεχϊν ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ
από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ και τζλοσ είναι απαραίτθτθ θ επιμόρφωςθ όλων
των εκπαιδευτικϊν γενικισ αγωγισ ςε κζματα ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ.
2.5.2 Οι απαντιςεισ των Προζδρων των ΕΔΕΑΤ

Στα ερωτθματολόγια απάντθςαν είκοςι δφο (22) Ρρόεδροι των ΕΔΕΑΥ. Στο
πρϊτο ερϊτθμα απάντθςαν ότι τουσ διευκολφνει θ καλι ςυνεργαςία με όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ, θ διατιρθςθ των διακριτϊν ρόλων, θ τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ, θ καλι
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γνϊςθ του αντικειμζνου, ο ςωςτόσ και ζγκαιροσ προγραμματιςμόσ και θ ςυνεργαςία
με άλλουσ φορείσ. Στο δεφτερο ερϊτθμα απάντθςαν ότι τουσ δυςκολεφει θ ζλλειψθ
χρόνου, για ςυναντιςεισ με τουσ προζδρουσ και τα ςτελζχθ των ΕΔΕΑΥ, θ ζλλειψθ
ςυνεργαςίασ με γονείσ, οι παγιωμζνεσ αντιλιψεισ-ςτάςεισ ςχετικά με τθν αναπθρία
και τισ δυςκολίεσ των μακθτϊν από τουσ εκπαιδευτικοφσ γενικισ αγωγισ, οι αςάφειεσ
τθσ νομοκεςίασ και θ ζλλειψθ ςυντονιςμοφ. Στο τρίτο ερϊτθμα απάντθςαν ότι είναι
ςθμαντικι θ μόνιμθ και ζγκαιρθ ςτελζχωςθ όλων των ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ, ότι είναι
απαραίτθτθ θ επιμόρφωςθ των ςτελεχϊν ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ
ζτουσ, ότι απαιτείται καλφτερθ οργάνωςθ και τζλοσ χρειάηεται αξιολόγθςθ του ζργου.
2.5.3 Οι απαντιςεισ των Κοινωνικϊν Λειτουργϊν

Στα ερωτθματολόγια απάντθςαν δζκα (10) Κοινωνικοί Λειτουργοί. Ωσ προσ το
πρϊτο ερϊτθμα, απάντθςαν ότι τουσ διευκολφνει θ καλι ςυνεργαςία με όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ, θ αποδοχι των διακριτϊν ρόλων, θ διαμόρφωςθ κοινϊν ςτόχων,
όπωσ επίςθσ και θ κετικι ςτάςθ των εκπαιδευτικϊν και των διευκυντϊν. Στο δεφτερο
ερϊτθμα απάντθςαν ότι τουσ δυςκολεφει θ ζλλειψθ ενθμζρωςθσ των Συντονιςτϊν
ΣΔΕΥ, διευκυντϊν και εκπαιδευτικϊν για τον κεςμό του ΣΔΕΥ και των ΕΔΕΑΥ, ο
περιοριςμζνοσ χρόνοσ που ζχουν για ςυνεργαςία ςε κάκε ΕΔΕΑΥ, θ ζλλειψθ χϊρου
για ςυνεργαςία με μακθτζσ και γονείσ ςτα ςχολεία, θ υποςτελζχωςθ των ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ,
οι παγιωμζνεσ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν ςτισ δυςκολίεσ των μακθτϊν με
αναπθρία, θ ζλλειψθ ςυνεργαςίασ με τουσ ςυντονιςτζσ των ΣΔΕΥ, διευκυντζσ και
εκπαιδευτικοφσ και τζλοσ θ απαξίωςθ των ειδικοτιτων που ςτελεχϊνουν το ΣΔΕΥΕΔΕΑΥ. Στο τρίτο ερϊτθμα απάντθςαν ότι κα πρότειναν τθ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ
των ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ, ότι επικυμοφν περιςςότερο χρόνο για ςυνεργαςία με κάκε ςχολικι
μονάδα και ότι κα βοθκοφςε θ επιμόρφωςθ όλων των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το
κεςμό των ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ. Επιπρόςκετα, τονίηεται ότι είναι απαραίτθτθ θ ςτελζχωςθ
των ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ, κακϊσ επίςθσ και θ επιμόρφωςθ και εποπτεία των ςτελεχϊν ΣΔΕΥΕΔΕΑΥ, από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ.
2.5.4 Οι απαντιςεισ των Ψυχολόγων

Στα ερωτθματολόγια απάντθςαν δϊδεκα (12) Ψυχολόγοι των ΕΔΕΑΥ. Στο πρϊτο
ερϊτθμα απάντθςαν ότι τουσ διευκολφνει θ καλι ςυνεργαςία με όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ, θ αποδοχι των διακριτϊν ρόλων, θ γνϊςθ του κεςμοφ και των
ςτόχων του, θ νομοκεςία και ο προγραμματιςμόσ. Στο δεφτερο ερϊτθμα απάντθςαν
ότι τουσ δυςκολεφει θ ζλλειψθ χρόνου, θ ελλιπισ ενθμζρωςθ, θ ζλλειψθ χϊρων, οι
παγιωμζνεσ αντιλιψεισ-ςτάςεισ ςχετικά με τθν αναπθρία και τισ δυςκολίεσ των
μακθτϊν από τουσ εκπαιδευτικοφσ γενικισ αγωγισ, θ αςάφεια του νόμου και θ
δυςκολία ςυντονιςμοφ. Στο τρίτο ερϊτθμα απάντθςαν ότι κα ικελαν
επιμορφϊςεισ/ενθμερϊςεισ, τθ διεφρυνςθ του κεςμοφ, υλικό και εξοπλιςμό,
οργάνωςθ αρχείων και ςυνεργαςία με τα ΚΕΔΔΥ.
2.5.5 Οι απαντιςεισ των Εκπαιδευτικϊν Ε.Α.Ε

Ωσ προσ το πρϊτο ερϊτθμα, οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί ειδικισ αγωγισ
τόνιςαν πωσ θ αποτελεςματικι διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία, διευκολφνεται από το
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κετικό κλίμα ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ, κακϊσ επίςθσ
υπογράμμιςαν πωσ όταν τα μζλθ τθσ ομάδασ διακατζχονται από το αίςκθμα του
αλλθλοςεβαςμοφ, θ διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία διευκολφνεται ιδιαίτερα. Στισ λοιπζσ
παρατθριςεισ θ πλειοψθφία των ερωτθκζντων, ανζφερε πωσ είναι ανάγκθ να γίνει
πιο ενεργόσ ο ρόλοσ των ψυχολόγων και των κοινωνικϊν λειτουργϊν που ανικουν
ςτθν ομάδα. Επιπλζον, τόνιςαν τθν ανάγκθ να υπάρξει εντόσ ωραρίου
προκακοριςμζνοσ χρόνοσ για τισ ςυνεδριάςεισ τθσ ομάδασ. Τζλοσ υπογράμμιςαν τθν
ανάγκθ για ςυνεχι επιμόρφωςθ ζτςι ϊςτε να γίνουν ςαφείσ οι ρόλοι και οι
αρμοδιότθτεσ των μελϊν τθσ ομάδασ. Θ ελλιπισ ςτελζχωςθ, ο φόρτοσ εργαςίασ, θ
ζλλειψθ χϊρου και χρόνου, κακϊσ και ο μεγάλοσ αρικμόσ παιδιϊν υπιρξαν τα
κζματα που τονίςτθκαν από τουσ ειδικοφσ παιδαγωγοφσ, ωσ προσ τισ δυςκολίεσ που
αντιμετωπίηουν ςτθν διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία ςτθν ομάδα τθσ ΕΔΕΑΥ και ΣΔΕΥ.
2.5.6. Οι απαντιςεισ των Γραμματζων των ΕΔΕΑΤ

Ωσ προσ το πρϊτο ερϊτθμα θ πλειοψθφία των γραμματζων τόνιςε πωσ το καλό
πνεφμα ςυνεργαςίασ, θ ανοικτι επικοινωνία, κακϊσ και θ πρόκεςθ για τθν
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των παιδιϊν διευκολφνει ςθμαντικά τθν
διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία. Ωσ προσ τον εντοπιςμό των δυςκολιϊν οι γραμματείσ
των ΕΔΕΑΥ ζκεςαν ωσ δυςκολία το ωράριο και τθν ελλιπι ςτελζχωςθ των ομάδων.
Στισ λοιπζσ παρατθριςεισ θ πλειοψθφία των γραμματζων των ΕΔΕΑΥ τόνιςε τθν
ανάγκθ για περιςςότερθ ενθμζρωςθ από τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ ΕΑΕ κακϊσ και
τθν ανάγκθ για πιο ενεργό ρόλο των ψυχολόγων και των κοινωνικϊν λειτουργϊν.

3. Συμπεράςματα – Ρροτάςεισ
Από τισ απαντιςεισ των ερωτθκζντων προκφπτει ότι τα ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ είναι ζνασ
ιδιαίτερα ςθμαντικόσ κεςμόσ που ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθν αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ςτθν αντιμετϊπιςθ των μακθτικϊν αναγκϊν,
ςτθ βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ ςχολείου-οικογζνειασ αλλά και ςτθ ςφνδεςθ ςχολείουκοινότθτασ.
Από τισ απαντιςεισ τθσ ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ των ερωτθκζντων προκφπτει
επίςθσ ότι είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ ςε κάκε ςχολείο γενικισ εκπαίδευςθσ να
λειτουργεί ΕΔΕΑΥ, ςε μόνιμθ βάςθ, με μόνιμο προςωπικό και θ κάκε ΕΔΕΑΥ να είναι
ςτελεχωμζνθ με όλεσ τισ ειδικότθτεσ (Εκπαιδευτικό Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ,
Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο και με παράλλθλθ πλαιςίωςθ από τισ ανάλογεσ
ειδικότθτεσ κεραπευτϊν, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν).
Κάκε ΕΔΕΑΥ κα μπορεί να υποςτθρίξει μικρότερο αρικμό μακθτϊν, αντί του
αρικμοφ των χιλίων διακοςίων (1200) που ιςχφει ςιμερα (ο μεγάλοσ αρικμόσ των
μακθτϊν ιταν αναςταλτικόσ παράγοντασ ςτθν αποτελεςματικι λειτουργία των
ΕΔΕΑΥ). Σφμφωνα με τθν ζρευνα, τα μζλθ τθσ ΕΔΕΑΥ αςχολικθκαν ςχεδόν
αποκλειςτικά με τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ τρίμθνθσ παρζμβαςθσ, δεν
μπόρεςαν να καλφψουν τισ ανάγκεσ όλων των μακθτϊν για υποςτιριξθ και ο μικρόσ
χρόνοσ ςυνεργαςίασ με τθν κάκε ςχολικι μονάδα (μία μζρα τθν εβδομάδα κατά μζςο
όρο), δεν τουσ επζτρεψε να αςχολθκοφν με το ςφνολο των αρμοδιοτιτων τουσ.
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Θ επιςτθμονικι εποπτεία των μελϊν τθσ ΕΔΕΑΥ κεωρείται απαραίτθτθ. Κατά το
διάςτθμα τθσ λειτουργίασ των ΕΔΕΑΥ, αλλά και ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ
ζρευνασ, προζκυψε θ ανάγκθ για επιςτθμονικι εποπτεία των διεπιςτθμονικϊν
ομάδων, θ οποία προτείνεται να πραγματοποιθκεί από τον Σχολικό Σφμβουλο Ειδικισ
Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, από τα ΚΕΔΔΥ και από τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ ΕΕΡ
(είναι απαραίτθτθ θ ενεργοποίθςθ του κεςμοφ).
Θ ενθμζρωςθ-επιμόρφωςθ από τθν αρχι τθσ πρόςλθψθσ είναι ιδιαίτερα
ςθμαντικι. Ρροτείνεται θ επιμόρφωςθ των μελϊν των Διεπιςτθμονικϊν
Υποςτθρικτικϊν Ομάδων (ΕΔΕΑΥ) για τουσ διακριτοφσ ρόλουσ και τισ αρμοδιότθτζσ
τουσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόςλθψισ τουσ.
Ρροτείνονται τακτζσ ςυνεδριάςεισ όλων των ΕΔΕΑΥ του οικείου ΣΔΕΥ
(τουλάχιςτον ςε μθνιαία βάςθ) για τον προγραμματιςμό των εργαςιϊν, τθν
ιεράρχθςθ των αναγκϊν και τθν αξιολόγθςθ τθσ πορείασ του προγράμματοσ του ΣΔΕΥ.
Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν. Θ κετικι ςτάςθ των εκπαιδευτικϊν δεν
επαρκεί για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαφορετικότθτασ και τθσ ποικιλομορφίασ ςτθν
τάξθ. Οι εκπαιδευτικοί, για να αντιμετωπίςουν τθ διαφορετικότθτα ςτθν τάξθ,
χρειάηεται να αποκτιςουν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ μζςα από ςεµινάρια επιµόρφωςθσ.
Οι εκπαιδευτικοί, ςτο πλαίςιο τθσ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ, χρειάηεται να είναι
καταρτιςμζνοι με επαρκείσ µεκόδουσ διδαςκαλίασ (ςυνεργατικι διδαςκαλία,
ςυνεργατικι µάκθςθ, ςυνεργατικι επίλυςθ προβλθµάτων, ανοµοιογενι
οµαδοποίθςθ και αποτελεςµατικι διδαςκαλία) και κατάλλθλο εκπαιδευτικό υλικό.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ άτυπθσ προφορικισ ζρευνασ
τον πρϊτο χρόνο λειτουργίασ των ΕΔΕΑΥ, το Ρροςωπικό που τισ ςτελζχωνε είχε
εντοπίςει τα προβλιματα που αναδείχκθκαν με τθν ζναρξθ αυτοφ του κεςμοφ και
εκδιλωνε πολφ άγχοσ ςχετικά με τον τρόπο λειτουργίασ τουσ και διατφπωνε πολλζσ
ενςτάςεισ. Σε αυτό το ςτάδιο που διεξάγεται θ ζρευνα, διαπιςτϊνεται πιο ομαλι θ
ζνταξθ του Ρροςωπικοφ των ΕΔΕΑΥ ςτθ Γενικι Αγωγι. Ζτυχε περιςςότερθσ αποδοχισ,
όλοι οι εμπλεκόμενοι αναφζρκθκαν ςε καλζσ ςυνεργαςίεσ, ομολόγθςαν ανακοφφιςθ
των ςχολείων με τθ ςυμμετοχι του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ και
εκδθλϊκθκε ενδιαφζρον για ςυνζχιςθ του κεςμοφ και εδραίωςι του. Τα ςχόλια για
λειτουργικά προβλιματα ςυνεχίηουν να υπάρχουν, αλλά το προςωπικό κζτει και πιο
ουςιαςτικά κζματα που αφοροφν ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων που
αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ ςε επίπεδο μάκθςθσ και ςυμπεριφοράσ. Οι απαντιςεισ
τουσ διαπνζονται από ζναν τόνο αλλαγισ ςτάςεων, καλισ πρόκεςθσ για ςυνεργαςία
και ςτιριξθσ του κεςμοφ.
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Περίλθψθ
Στθν παροφςα ειςιγθςθ παρουςιάηονται τα αποτελζςματα προγράμματοσ
επιμόρφωςθσ, το οποίο υλοποιικθκε από το Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (ΛΕΡ),
με επιμορφωτζσ-πολλαπλαςιαςτζσ μόνο Σχολικοφσ Συμβοφλουσ πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κατά τα ςχολικά ζτθ 2013-2014. Το κζμα του
προγράμματοσ αφοροφςε ςε “Μζτρα εξατομικευμζνθσ υποςτιριξθσ μακθτϊν με
αναπθρίεσ ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ
ακαδθμαϊκισ και κοινωνικισ τουσ ανάπτυξθσ, με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν και
ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ” και υλοποιικθκε ςε όλεσ τισ περιφερειακζσ
διευκφνςεισ εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ. Στθν Ρεριφζρεια Κριτθσ ορίςτθκαν από το ΛΕΡ
ωσ επιμορφωτζσ, τζςςερισ (4) Σχολικοί Σφμβουλοι προκειμζνου να διοργανϊςουν
θμερίδεσ επιμόρφωςθσ με ςκοπό τθν επιμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ
ςχολικϊν μονάδων ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.). Στθν Ρεριφζρεια
Κριτθσ θ επιμόρφωςθ, απευκυνόταν ςε εκατόν ενενιντα τρεισ (193) εκπαιδευτικοφσ
διαφόρων ειδικοτιτων τθσ Ρρωτοβάκμιασ και τθσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Οι
άξονεσ τθσ επιμόρφωςθσ ιταν τζςςερισ (4): 1. Λογιςμικό υλικό Ειδικισ Αγωγισ και
Εκπαίδευςθσ («Ρροςβάςιμο», Ρανελλινιο Ψθφιακό Αποκετιριο Μακθςιακϊν
Αντικειμζνων «Φωτόδεντρο»), 2. Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία (κεωρία), 3.
Διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ για κωφοφσ, τυφλοφσ μακθτζσ, μακθτζσ με αυτιςμό,
κινθτικζσ αναπθρίεσ ι/και πολυαναπθρίεσ, και 4. Φάκελοσ εργαςιϊν του μακθτι
(portfolio). Θ αποτελεςματικότθτα τθσ επιμόρφωςθσ διερευνικθκε με τθ ςυμπλιρωςθ
ερωτθματολογίου, πριν και μετά τθν επιμόρφωςθ και ςτο οποίο αποτυπϊνονταν οι
προςδοκίεσ των επιμορφοφμενων πριν και τθν ικανοποίθςθ των προςδοκιϊν τουσ
μετά τθν επιμόρφωςθ. Θ παρουςίαςθ των ευρθμάτων, αναδεικνφει τισ τελευταίεσ
εξελίξεισ ςτον χϊρο τθσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (Ε.Α.Ε.) και προςπακεί να
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ςυμβάλει ςτθν ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν αξιολόγθςθσ επιμορφωτικϊν δράςεων των
Στελεχϊν Εκπαίδευςθσ, όχι μόνο ςτθν Ε.Α.Ε., αλλά και γενικότερα. Σκοπόσ τθσ
παροφςασ ειςιγθςθσ είναι θ ενθμζρωςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ αλλά και
κάκε ενδιαφερόμενου τόςο για τθ ςυγκεκριμζνθ επιμόρφωςθ όςο και για τα
αποτελζςματά τθσ που είχε ςτθ ςχολικι κοινότθτα και τα ςυμπεράςματα που
προζκυψαν από τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ.
Λζξεισ-κλειδιά: επιμόρφωςθ, χριςθ ΤΡΕ ςτθν Ε.Α.Ε., διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία,
αξιολόγθςθ

1. Ειςαγωγι
Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, ενδοςχολικι/διαςχολικι, αποτελεί ζνα από
τουσ βαςικοφσ ςχεδιαςμοφσ και μζριμνα του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και
Κρθςκευμάτων, κακϊσ και των φορζων που αυτό εποπτεφει. Τον ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ ςε κεντρικό επίπεδο ζχει το Υπουργείο Ραιδείασ, ενϊ ςε
επίπεδο εκπαιδευτικϊν περιφερειϊν τθν αρμοδιότθτα ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ
ζχουν οι Σχολικοί Σφμβουλοι. Στο πεδίο επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ωσ
ενθλίκων επιμορφοφμενων, ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ, θ αμφιςβιτθςθ των παραδοχϊν
και θ τάςθ για ατομικι και κοινωνικι αλλαγι, βρίςκονται ςτο επίκεντρο του
ενδιαφζροντοσ (ΥΡΕΡΚ, 2008˙ Καράμθνασ, 2013). Θ υλοποίθςθ επιμόρφωςθσ των
εκπαιδευτικϊν απαιτεί καλζσ πρακτικζσ, όπωσ διερεφνθςθσ επιμορφωτικϊν αναγκϊν,
ςχεδιαςμοφ ερευνθτικϊν εργαλείων και μεκοδολογία επιμόρφωςθσ. Θ διερεφνθςθ
των επιμορφωτικϊν αναγκϊν, αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι
υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν δράςεων (Ταρατόρθ-Τςαλκατίδου, 2006˙ Νακαναιλ, 2009˙
Καράμθνασ, 2013). Στθ ςυνζχεια, κατά τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ
επιμόρφωςθσ, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι κοινωνικζσ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ
αυτζσ αναπτφςςονται (Κατάνου, 2006), με ιδιαίτερθ ζμφαςθ και προςοχι ςτθ ςχζςθ
ανάμεςα ςτθ μάκθςθ των εκπαιδευτικϊν και ςτθ μάκθςθ ςε άλλα ςτάδια τθσ ηωισ
τουσ. Ζτςι, ςφμφωνα και με τον Brookfield (1986), μπορεί να γίνει κατανοθτόσ θ
διαδικαςία με τθν οποία οι γνωςτικζσ δομζσ και οι πολιτιςμικζσ επιρροζσ τθσ παιδικισ
και τθσ εφθβικισ τουσ θλικίασ, ζχουν επθρεάςει τθ μάκθςθ ςτθν ενιλικθ ηωι τουσ,
τθν προςωπικι γνωςτικι τουσ ανάπτυξθ και τα ςυναιςκιματά τουσ. Στθριηόμενο ςε
αυτά ακριβϊσ, το ΛΕΡ ςχεδίαςε και υλοποίθςε το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:
«Μζτρα εξατομικευμζνθσ υποςτιριξθσ μακθτϊν με αναπθρίεσ ι/και ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ και κοινωνικισ τουσ
ανάπτυξθσ, με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν και ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ», για
τουσ εκπαιδευτικοφσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ. Θ επιμόρφωςθ των
ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν ςτο υλοποιθκζν πρόγραμμα, αποτζλεςε πολφπλοκο
και πολυςφνκετο κζμα, γιατί υπιρχε μεγάλθ ανομοιογζνεια ειδικοτιτων:
Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό ςχολικϊν μονάδων ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ
(ΣΜΕΑΕ), που είναι εκπαιδευτικοί Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
(φιλόλογοι, μακθματικοί, φυςικοί, γυμναςτζσ, γεωπόνοι, πλθροφορικοί κ.ά.).
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2. Κεωρθτικό πλαίςιο επιμόρφωςθσ
Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ωσ ενθλίκων είναι ανάγκθ να ςτθρίηεται ςτισ
βαςικζσ αρχζσ και ςτθ μεκοδολογία τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Κόκκοσ, 2005α, 2008˙
Mezirow, 2007˙ Αρβανίτθ, 2013˙ Καράμθνασ, 2013). Αυτζσ οι αρχζσ και θ μεκοδολογία
είναι οι ακόλουκεσ: α) Θ κεωρία τθσ Ανδραγωγικισ (θ τζχνθ και θ επιςτιμθ να βοθκάσ
ενθλίκουσ να μακαίνουν), β) Θ εκπαίδευςθ για Κοινωνικι Αλλαγι (οι ενιλικοι
εκπαιδευόμενοι να ςυνειδθτοποιιςουν τισ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ ηουν και τισ κζςεισ
τθσ κυρίαρχθσ κουλτοφρασ, τισ οποίεσ άκελά τουσ, χωρίσ κριτικι ςκζψθ ζχουν
αφομοιϊςει και να μθν παραμζνουν πακθτικοί αποδζκτεσ. Αντικζτωσ, να δράςουν με
ςτόχο τθν κοινωνικι αλλαγι) και γ) Θ Μεταςχθματίηουςα Μάκθςθ (καλλιζργεια
αυτόνομθσ ςκζψθσ, μζςω αλλθλεπίδραςθσ προςωπικϊν και κοινωνικϊν δεδομζνων),
θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απόκτθςθ ικανοτιτων ερμθνείασ των εμπειριϊν
(Jarvis, 2004; Mezirow 2007). Ππωσ ςθμειϊνει ο Κόκκοσ (2005β), όλεσ οι κεωρίεσ
Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων επιςθμαίνουν τθ ςθμαςία τθσ επεξεργαςίασ τθσ εμπειρίασ με
ενεργθτικι ςυμμετοχι των εκπαιδευόμενων και τον εκπαιδευτι ωσ εμψυχωτι και
ςυντονιςτι τθσ ομάδασ, παρά μεταβιβαςτι γνϊςεων και αξιϊν.
Από τθν πλευρά των εκπαιδευτϊν ενθλίκων ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ ωσ
επιμορφωτισ των εκπαιδευτικϊν αναλαμβάνει ο ίδιοσ πρωτοβουλίεσ επιμόρφωςισ
τουσ, ενκαρρφνει, υποςτθρίηει και κακοδθγεί ενδοςχολικζσ προςπάκειεσ
επιμόρφωςθσ ςτα ςχολεία τθσ αρμοδιότθτάσ του (ΦΕΚ 1340/2002). Ωσ διαχειριςτισ
τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ενκαρρφνει τθν εφαρμογι νζων, πιο αποτελεςματικϊν
μεκόδων διδαςκαλίασ, κακϊσ επίςθσ και τθ χριςθ και αξιοποίθςθ ςφγχρονων μζςων
τθσ εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ ςε ςυνεργαςία με το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο (ΦΕΚ
1340/2002). Οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι ζρχονται ςτθν εκπαίδευςθ µε
ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, ζχουν ζνα ευρφ φάςμα εμπειριϊν, ζχουν αποκρυςταλλϊςει
τουσ προτιμϊμενουσ τρόπουσ μάκθςθσ, ζχουν τάςθ για ενεργθτικι ςυμμετοχι
(Ματςαγγοφρασ, 2005˙ Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, 2011˙ Cohen, Manion & Morrison,
2008). Οι εκπαιδευτικοί με τθν επιμόρφωςθ βιϊνουν διαφορετικζσ πραγματικότθτεσ,
οραματίηονται νζεσ προοπτικζσ και εκφράηουν νζεσ κζςεισ κατά τθν εφαρμογι των
κεωριϊν επιμόρφωςισ τουσ, με ζμφαςθ ςτθ γνωςτικι ανάπτυξι τουσ (Ξωχζλλθσ
2005˙ Χατηθδιμοσ 2008). Αν αυτό ιςχφει για το προςωπικό τθσ Γενικισ Αγωγισ, ιςχφει
πολφ περιςςότερο για το προςωπικό που υπθρετεί ςτθν Ε.Α.Ε και επιβάλλεται να
γίνεται μζςω ςυνεχοφσ και αδιάλειπτθσ επιμόρφωςισ τουσ για το τμιμα του
μακθτικοφ πλθκυςμοφ με αναπθρίεσ ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. (Κανάκθσ
1991˙ Tomlinson, 2000, 2001, 2003, 2010˙ Κουτςελίνθ, 2008). Ακριβϊσ αυτζσ οι αρχζσ
εφαρμόςτθκαν και υλοποιικθκαν ςτο ανωτζρω πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτθν
εκπαιδευτικι περιφζρεια Κριτθσ.

3. Ρεριγραφι του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ
Το Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (ΛΕΡ) ζδωςε ιδιαίτερθ προςοχι ςτον
ςχεδιαςμό ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ επιμόρφωςθσ, που απευκυνόταν ςτο
προςωπικό των Σ.Μ.Ε.Α.Ε που ανικουν ςτισ δεκατρείσ εκπαιδευτικζσ Ρεριφζρειεσ τθσ
Ελλάδασ. Τουσ άξονεσ επιμόρφωςθσ όριςε με δικά του κριτιρια το ΛΕΡ, ςφμφωνα με
τισ αρχζσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Αρβανίτθ, 2013˙ Καράμθνασ, 2013) και ιταν: α)
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Ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό (Λογιςμικό υλικό Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ
«Ρροςβάςιμο», Ρανελλινιο Ψθφιακό Αποκετιριο Μακθςιακϊν Αντικειμζνων«Φωτόδεντρο», β) Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία (κεωρθτικό πλαίςιο) γ)
Διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ για κωφοφσ, τυφλοφσ μακθτζσ, μακθτζσ με αυτιςμό,
κινθτικζσ αναπθρίεσ, πολυαναπθρίεσ,), δ) Φάκελοσ Εργαςιϊν Μακθτι (portfolio).
3.1 Σκοπόσ Επιμόρφωςθσ
Το πρόγραμμα είχε ςκοπό να επιμορφϊςει το Ρροςωπικό (εκπαιδευτικό) τθσ
Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ), ςτθν εφαρμογι μζτρων εξατομικευμζνθσ
υποςτιριξθσ μακθτϊν με αναπθρίεσ ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ϊςτε να
ςυμβάλει ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ και κοινωνικισ τουσ ανάπτυξθσ, με τθ
χριςθ νζων τεχνολογιϊν και ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ.
3.2 Στόχοι Επιμόρφωςθσ
Στόχοι τθσ επιμόρφωςθσ ιταν, το εκπαιδευτικό προςωπικό:
α) Να γνωρίςει όλο το ψθφιακό υλικό που αφορά ςτθν εκπαίδευςθ μακθτϊν με
αναπθρίεσ ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.
β) Να εξοικειωκεί ςτθ χριςθ του ψθφιακοφ υλικοφ που είναι τοποκετθμζνο ςτα
αποκετιρια «Φωτόδεντρο» και «Ρροςβάςιμο».
γ) Να αξιοποιιςει και να εφαρμόςει το ψθφιακό υλικό για μακθτζσ με ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτθν κακθμερινι πρακτικι μζςα ςτθν τάξθ.
δ) Να γνωρίςει το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ Διαφοροποιθμζνθσ Διδαςκαλίασ.
ε) Να επιμορφωκεί ςτθν εφαρμογι τθσ Διαφοροποιθμζνθσ Διδαςκαλίασ ανά
αναπθρία.
ςτ) Να μάκει πϊσ κα ςχεδιάςει και κα χρθςιμοποιιςει τον Φάκελο Εργαςιϊν του
Μακθτι ςε υλικι και ψθφιακι μορφι.
η) Να αξιοποιιςει τον φάκελο εργαςιϊν του μακθτι ωσ εργαλείο αξιολόγθςισ του.

4. Μεκοδολογία επιμόρφωςθσ
Το ΛΕΡ, με τθν χρθματοδότθςθ του ΕΣΡΑ 2007-13, ςχεδίαςε και υλοποίθςε το
ανωτζρω πρόγραμμα κατά τα ςχολικά ζτθ 2013-2014 και 2014-15. Ωσ
πολλαπλαςιαςτζσ επιμορφωτζσ του προγράμματοσ ιταν Σχολικοί Σφμβουλοι όλων
των βακμίδων. Δθμιουργικθκαν δεκατρείσ (13) ομάδεσ των τεςςάρων (4) ατόμων. Τα
μζλθ τθσ κάκε ομάδασ αποτελοφςαν Σχολικοί Σφμβουλοι Ρροςχολικισ, Ρρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ επιμόρφωςθσ ανζλαβε
ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ε.Α.Ε. Ρροθγικθκε διιμερθ επιμόρφωςθ των ομάδων των
πολλαπλαςιαςτϊν επιμορφωτϊν από όλθ τθν Ελλάδα, θ οποία οργανϊκθκε από το
ΛΕΡ και διεξιχκθ ςτθν Ακινα. Στθν ομάδα επιμόρφωςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ,
ςυμμετείχαν ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ε.Α.Ε., ζνασ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Φιλολόγων, μια
Σχολικι Σφμβουλοσ Α/κμιασ και μία Σχολικι Σφμβουλοσ Ρροςχολικισ Αγωγισ. Οι
τζςςερισ Σχολικοί Σφμβουλοι ςτθν Ρεριφζρεια Κριτθσ, που ορίςτθκαν από το ΛΕΡ ωσ
επιμορφωτζσ, ςχεδίαςαν και υλοποίθςαν δεκατρείσ (13) θμερίδεσ επιμόρφωςθσ που
απευκυνόταν ςε Ρροςωπικό των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Οι επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί ιταν
-373-

ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ

εκατόν ενενιντα τρία (193) άτομα, διαφόρων ειδικοτιτων Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Οι άξονεσ τθσ επιμόρφωςθσ, όπωσ είχαν οριςκεί από το ΛΕΡ, ιταν: Ψθφιακό
Εκπαιδευτικό υλικό (Λογιςμικό υλικό Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ
«Ρροςβάςιμο», Ρανελλινιο Ψθφιακό Αποκετιριο Μακθςιακϊν Αντικειμζνων
«Φωτόδεντρο»), διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ για
κωφοφσ, τυφλοφσ μακθτζσ, μακθτζσ με αυτιςμό, κινθτικζσ αναπθρίεσ ι/και
πολυαναπθρίεσ, και ο φάκελοσ εργαςιϊν του μακθτι (portfolio). Ο καταμεριςμόσ των
ενοτιτων για τθν επιμόρφωςθ, ζγινε με βάςθ τα ενδιαφζροντα, τθν εξειδίκευςθ και
τισ γνϊςεισ κακενόσ Σχολικοφ Συμβοφλου. Οι θμερομθνίεσ και ο τόποσ διεξαγωγισ των
επιμορφϊςεων, ορίςτθκαν με βάςθ τθ διακεςιμότθτα των χϊρων και ζγιναν ςε
διαφορετικζσ πόλεισ τθσ Κριτθσ, ϊςτε να διευκολυνκεί θ ςυμμετοχι των
εκπαιδευτικϊν. Θ επιμόρφωςθ απευκφνκθκε ςε εκατό ενενιντα τρεισ εκπαιδευτικοφσ
Τμθμάτων Ζνταξθσ όλων των βακμίδων και Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ των
δομϊν Ε.Α.Ε., που βρίςκονται ςτθν Ρεριφζρεια Κριτθσ. Ο τόποσ διεξαγωγισ, ο
αρικμόσ των επιμορφοφμενων και θ θμερομθνία διεξαγωγισ των θμερίδων φαίνεται
παρακάτω.
Οι δφο θμερίδεσ (1θ και 2θ) πραγματοποιικθκαν ςτο Θράκλειο, ςτο αμφικζατρο
του Ρεριφερειακοφ Επιμορφωτικοφ Κζντρου (Ρ.Ε.Κ.), τθ Δευτζρα 10 Μαρτίου 2014
και θ ομάδα επιμόρφωςθσ αποτελοφνταν από είκοςι (20) επιμορφοφμενουσ που
ανικαν ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Ακολοφκθςαν άλλεσ δφο θμερίδεσ
επιμόρφωςθσ (3θ και 4θ) που πραγματοποιικθκαν ςτο ΕΡΑΛ Ελευκερίου Βενιηζλου,
ςτισ Μουρνιζσ Χανίων, τθν Ρζμπτθ και τθν Ραραςκευι 13 και 14 Μαρτίου 2014,
αντίςτοιχα. Οι ομάδεσ των εκπαιδευτικϊν αποτελοφνταν από είκοςι δφο (22)
εκπαιδευτικοφσ Ρρωτοβάκμιασ και δεκατζςςερισ (14) εκπαιδευτικοφσ τθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Θ επιμόρφωςθ ςυνεχίςτθκε με δφο ακόμα θμερίδεσ, τθν 5θ ςτο Θράκλειο όπου
επιμορφϊκθκαν δεκαεφτά (17) άτομα Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ και πραγματοποιικθκε τθ Δευτζρα 17 Μαρτίου 2014 ςτο 4ο και 50ο
Δθμοτικό Σχολείο Θρακλείου (Συγκρότθμα ΤΑΛΩΣ), και τθν 6θ θμερίδα που ζγινε ςτο
ζκυμνο και ςυγκεκριμζνα ςτο 7ο Δθμοτικό Σχολείο εκφμνου, τθν Τρίτθ 18 Μαρτίου
2014, όπου επιμορφϊκθκαν είκοςι ζνα (21) άτομα Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Στθν 7θ θμερίδα τθν ομάδα επιμόρφωςθσ αποτελοφςαν είκοςι δφο (22) άτομα,
που ανικαν ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και θ επιμόρφωςθ πραγματοποιικθκε
τθν Ρζμπτθ 27 Μαρτίου 2014 ςτο Αμφικζατρο του Ρεριφερειακοφ Επιμορφωτικοφ
Κζντρου (Ρ.Ε.Κ.) Θρακλείου. Ακολοφκθςε θ 8θ θμερίδα τθν Τετάρτθ 2 Απριλίου 2014
ςτο Θράκλειο και θ ομάδα επιμόρφωςθσ αποτελοφνταν από 20 εκπαιδευτικοφσ τθσ
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Στθν 9θ θμερίδα ςυμμετείχαν είκοςι τρεισ (23)
εκπαιδευτικοί Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που επιμορφϊκθκαν τθν Ρζμπτθ 3
Απριλίου 2014 ςτθν αίκουςα του Ραραρτιματοσ Ρροςταςίασ Ραιδιϊν και Νζων
Χανίων, ςτα Χανιά.
Θ 10θ και 11θ θμερίδα, αποτελοφμενθ κακεμία από είκοςι (23) άτομα,
πραγματοποιικθκαν ςτο Δθμοτικό Σχολείο τθσ Ραχειάσ Άμμου του Ν. Λαςικίου, τθ
Δευτζρα και τθν Τρίτθ 7 και 8 Απριλίου 2014. Θ 12θ ομάδα επιμόρφωςθσ
αποτελοφνταν από είκοςι τρία (23) άτομα, που επιμορφϊκθκαν τθ Δευτζρα 28
Απριλίου 2014 ςτο Ραράρτθμα του Κζντρου Ρροςταςίασ Ραιδιϊν και Νζων Χανίων.
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Τζλοσ, θ 13θ θμερίδα πραγματοποιικθκε τθν Τετάρτθ 30 Απριλίου 2014, ςτο 7ο
Δθμοτικό Σχολείο εκφμνου και θ ομάδα αποτελοφνταν από δζκα (10) άτομα. Θ
αποτελεςματικότθτα τθσ επιμόρφωςθσ διερευνικθκε με τθ ςυμπλιρωςθ
ερωτθματολογίου (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ), ζνα πριν και ζνα μετά τθν επιμόρφωςθ, που
αποτφπωνε τισ προςδοκίεσ των επιμορφοφμενων πριν τθν επιμόρφωςθ και τθν
ικανοποίθςθ των προςδοκιϊν τουσ, μετά τθν παρακολοφκθςθ των επιμορφωτικϊν
θμερίδων.

5. Ραρουςίαςθ ευρθμάτων
Μια από τισ κφριεσ παραμζτρουσ μεκοδολογίασ των θμερίδων, όπωσ ζχει ιδθ
αναφερκεί, ιταν και θ αξιολόγθςθ τθσ επιμόρφωςθσ μζςω τθσ καταγραφισ των
προςδοκιϊν των επιμορφοφμενων, πριν τθν επιμόρφωςθ, και τθν ικανοποίθςθ των
προςδοκιϊν τουσ, μετά τθν επιμόρφωςθ. Θ αξιολόγθςθ ζγινε ανϊνυμα με το ίδιο
ερωτθματολόγιο, ωσ προσ τθ δομι και το περιεχόμενό του, πριν και μετά τθν
επιμόρφωςθ. Θ αποδελτίωςθ των ερωτθματολογίων και ο ζλεγχοσ των
καταχωριςεων (οι οποίεσ ζγιναν θλεκτρονικά) πριν και μετά τθν επιμόρφωςθ ζδειξε
πωσ κάποιοι επιμορφοφμενοι απάντθςαν περιςςότερεσ φορζσ. Ζγινε προςπάκεια
διαγραφισ διπλοεγγραφϊν και μεταφορά κάποιων που διλωςαν λάκοσ τμιμα μετά
τθν επιμόρφωςθ, ςτο ςωςτό τμιμα και αποδελτιϊκθκαν τα αποτελζςματα. Σε
κάποιεσ περιπτϊςεισ δεν υπιρχε ςυνζπεια ςτθν απάντθςθ του ερωτθματολογίου. Οι
επιμορφοφμενοι κακυςτεροφςαν τθν απάντθςθ του ερωτθματολογίου. Θ
επεξεργαςία των ερωτθματολογίων ζγινε από τθν ομάδα επιμόρφωςθσ και ξεκίνθςε,
όταν απάντθςαν και τα εκατόν ενενιντα τρία (193) άτομα.
Ο κάκε επιμορφωτισ υποχρεοφνταν να παραδϊςει δεκατρείσ εκκζςεισ, μία για
κάκε θμερίδα, ςφμφωνα με τισ ερωτιςεισ που αντιςτοιχοφςαν ςτα γνωςτικά
αντικείμενα που παρουςίαηε κατά τθν επιμόρφωςθ. Ζτςι γράφτθκαν πενιντα δφο
εκκζςεισ. Ο Συντονιςτισ του Ρρογράμματοσ υποχρεοφνταν να παραδϊςει μία
ςυνοπτικι ζκκεςθ. Στο παρόν άρκρο, παρατίκενται δφο από τισ πενιντα δφο εκκζςεισ
για να αναδειχκοφν τα αντικείμενα που διαπραγματευόταν θ επιμόρφωςθ. Στα
ςυμπεράςματα και ςτισ προτάςεισ τα ςτοιχεία που παρατίκενται, αντλικθκαν από τθ
ςυνοπτικι ζκκεςθ του Συντονιςτι Επιμόρφωςθσ, που ςυνοψίηει τα ςυμπεράςματα
και τισ προτάςεισ των πενιντα δφο (52) εκκζςεων των τεςςάρων Σχολικϊν
Συμβοφλων-Ρολλαπλαςιαςτϊν Επιμορφωτϊν.
5. 1 Ατομικζσ Εκκζςεισ Επιμορφωτϊν
5.1.1 Ατομικι Ζκκεςθ χολικοφ υμβοφλου (12θ θμερίδα από τισ δεκατρείσ)

Το ερϊτθμα 29 πριν και μετά τθν επιμόρφωςθ ιταν το ακόλουκο: Να
προςδιορίςετε το βακμό προςδοκιϊν που ζχετε από το πρόγραμμα τθσ δεφτερθσ
φάςθσ επιμόρφωςθσ ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ για τθ διαφοροποίθςθ τθσ
διδαςκαλίασ ςε περιπτϊςεισ μακθτϊν με κϊφωςθ. Από τθν ανάλυςθ των
απαντιςεων προζκυψε, ότι ποςοςτό 20% είχε πάρα πολλζσ προςδοκίεσ, 35% πολλζσ
και 45% αρκετζσ πριν τθν επιμόρφωςθ και ότι μετά τθν επιμόρφωςθ για ποςοςτό 39%
ικανοποιικθκαν πάρα πολλζσ από τισ προςδοκίεσ τουσ, 15% ικανοποιικθκαν πολλζσ
-375-

ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ

και 15% αρκετζσ. Στο ερϊτθμα 30 πριν και μετά τθν επιμόρφωςθ: Να προςδιορίςετε
το βακμό προςδοκιϊν που ζχετε από το πρόγραμμα τθσ δεφτερθσ φάςθσ
επιμόρφωςθσ ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ για τθ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ ςε
περιπτϊςεισ μακθτϊν με προβλιματα όραςθσ προζκυψε ότι ποςοςτό 15% είχε πάρα
πολλζσ προςδοκίεσ, 46% πολλζσ και 39% αρκετζσ πριν τθν επιμόρφωςθ και ότι μετά
τθν επιμόρφωςθ, για ποςοςτό 31% ικανοποιικθκαν πάρα πολλζσ από τισ προςδοκίεσ
τουσ, 23% ικανοποιικθκαν πολλζσ και 23% αρκετζσ. Στο ερϊτθμα 35: Να
προςδιορίςετε το βακμό προςδοκιϊν που ζχετε από το πρόγραμμα τθσ δεφτερθσ
φάςθσ επιμόρφωςθσ ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ για τα ςυμπεράςματα από τθν 1θ
φάςθ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ προζκυψε, ότι ποςοςτό 25% είχε πάρα πολλζσ
προςδοκίεσ, 33% πολλζσ και 42% αρκετζσ και ότι μετά τθν επιμόρφωςθ για ζνα
ποςοςτό 23% ικανοποιικθκαν πάρα πολλζσ από τισ προςδοκίεσ τουσ, 23%
ικανοποιικθκαν πολλζσ και 39% αρκετζσ. Το 85% δθλαδι ζμεινε ικανοποιθμζνο για
τισ προςδοκίεσ του από τθν ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με τουσ ςτόχουσ του
προγράμματοσ.
5.1.2 Ατομικι Ζκκεςθ χολικισ υμβοφλου (2θ θμερίδα από τισ δεκατρείσ)

Α) Ατομικά ςτοιχεία/περιγραφι ςυμμετεχόντων
Στθ 2θ ομάδα επιμόρφωςθσ ςυμμετείχαν εκπαιδευτικοί τθσ Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ και θ θμερίδα πραγματοποιικθκε τθ Δευτζρα 10 Μαρτίου 2014 ςτο
αμφικζατρο του ΡΕΚ ςτο Θράκλειο, (Λ. Κορνάρου, Εςταυρωμζνοσ, 71410, Θράκλειο
Κριτθσ).
Β) Συνολικι αξιολόγθςθ του Ρρογράμματοσ επιμόρφωςθσ
Οι εκπαιδευτικοί ζδειξαν μεγάλο βακμό ανταπόκριςθσ και φάνθκαν ζτοιμοι να
αφομοιϊςουν τθν νζα γνϊςθ πάνω ςτθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν ΕΑΕ, με τθν χριςθ
των νζων τεχνολογιϊν.
Γ) Γενικότερο Ρλαίςιο του Ρρογράμματοσ επιμόρφωςθσ
Σε γενικζσ γραμμζσ το πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου Ρρογράμματοσ είναι ςωςτά
δομθμζνο και περιλαμβάνει άξονεσ και πεδία που κεωροφνται απαραίτθτα για το
εκπαιδευτικό ζργο ςτον τομζα τθσ ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ. Αυτό φάνθκε
ξεκάκαρα από τισ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςτα ερωτθματολόγια, τόςο πριν όςο
και μετά τθ διεξαγωγι τθσ επιμόρφωςθσ. Ραρακάτω είναι οι απαντιςεισ των
εκπαιδευτικϊν πριν και μετά τθν επιμόρφωςθ για μια από τισ ερωτιςεισ του
ερωτθματολογίου που μου αντιςτοιχοφςαν:
31θ Ερϊτθςθ Να προςδιορίςετε το βακμό προςδοκιϊν που ζχετε από το πρόγραμμα
τθσ δεφτερθσ φάςθσ επιμόρφωςθσ ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ για τθ διαφοροποίθςθ
τθσ διδαςκαλίασ ςε περιπτϊςεισ μακθτϊν με διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ
αυτιςτικοφ τφπου.
Οι επιμορφοφμενοι ζδειξαν εξίςου «αρκετό» και «πολφ» ενδιαφζρον, πριν τθν
θμερίδα, για τισ κεματικζσ που αφοροφςαν ςτθ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ ςε
περιπτϊςεισ μακθτϊν με διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ αυτιςτικοφ τφπου. Το
ενδιαφζρον τουσ για τισ προαναφερόμενεσ κεματικζσ καλφφκθκε, μετά τθ διεξαγωγι
τθσ θμερίδασ, ςε «πολφ» μεγάλο βακμό. Ζγινε ςχετικι ςυηιτθςθ και ηθτικθκε από
τουσ εκπαιδευτικοφσ να κατακζςουν τθν εμπειρία τουσ από τθν μζχρι τϊρα επαφι
τουσ με αυτιςτικοφσ μακθτζσ και ποιεσ λφςεισ δόκθκαν από αυτοφσ ςε προβλθματικζσ
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καταςτάςεισ. Αυτό ιταν πολφ εποικοδομθτικό και χριςιμο για τουσ
επιμορφοφμενουσ.
Γενικά ςχόλια 2θσ θμερίδασ
Οι επιμορφοφμενοι διλωςαν ότι χρειάηεται:
 Οι επιμορφωτζσ να ζχουν διδακτικι εμπειρία ςτθν ειδικι αγωγι και ςχετικι
κατάρτιςθ με το αντικείμενο που καλοφνται να επιμορφϊςουν τουσ
εκπαιδευτικοφσ.
 Ρεριςςότερεσ επιμορφϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ.
 Ρεριςςότερεσ πρακτικζσ ςυμβουλζσ και μελζτεσ περίπτωςθσ παρά κεωρία.
 Να γίνεται παράλλθλθ επιμορφωτικι δράςθ για τουσ γονείσ και ςε όςουσ
βρίςκονται ςτο άμεςο κοινωνικό περιβάλλον των παιδιϊν, οι οποίοι κα πρζπει να
υποςτθριχκοφν, ϊςτε να ζχουν ενεργι και ουςιαςτικι ςυμμετοχι ςτθν
εκπαίδευςι των παιδιϊν τουσ και να ςυνεργάηονται καλφτερα με τουσ ειδικοφσ
παιδαγωγοφσ

6. Συηιτθςθ ευρθμάτων
Τα ευριματα που καταγράφονται παρακάτω ζχουν αντλθκεί από τθν ςυνοπτικι
ζκκεςθ όπωσ ςυντάχκθκε από τον ςυντονιςτι του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ.
Στθν ςυνοπτικι αυτι ζκκεςθ παρουςιάηονται οι προςδοκίεσ, οι προτάςεισ, οι
παρατθριςεισ και τα ςχόλια των επιμορφοφμενων, όπωσ ζχουν διατυπωκεί από τουσ
ίδιουσ μζςω των ερωτθματολογίων, και ζχουν καταγραφεί από τουσ επιμορφωτζσ
ανά θμερίδα.
6.1 Ευριματα 1θσ θμερίδασ Στθν πρϊτθ θμερίδα, δεν εκπλιςςει θ πρόταςθ των
επιμορφοφμενων ότι «κα ιταν πιο χριςιμο το Ρρόγραμμα τθσ επιμόρφωςθσ να
πραγματοποιοφνταν αμζςωσ μετά τθν πρόςλθψι μασ» και πωσ κεωροφν ότι
«χρειάηεται περιςςότεροσ χρόνοσ για τθ ςυηιτθςθ για πρακτικά κζματα που
απαςχολοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ». Το γεγονόσ ότι «Δεν αναπτφχκθκε αρκετά θ
διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ ανά κατθγορία μακθτϊν Ε.Α.Ε ςε νθπιαγωγείο/ειδικό
νθπιαγωγείο (με κϊφωςθ, προβλιματα όραςθσ, νοθτικι αναπθρία, κινθτικζσ
αναπθρίεσ, πολυαναπθρίεσ)» δεν φαίνεται να ιταν κακολικι άποψθ των
επιμορφοφμενων. Αρκετοί επιμορφοφμενοι κεϊρθςαν ότι «Οι επιμορφωτζσ που
ανικουν ςτο πλαίςιο τθσ Ειδικισ Αγωγισ αλλά και τθσ Ρροςχολικισ Αγωγισ βοικθςαν
πολφ με τθν εμπειρία και τθ γνϊςθ τουσ» γεγονόσ αναμενόμενο ςε ςχζςθ με τουσ
Σχολικοφσ Συμβοφλουσ Γενικισ Αγωγισ.
6.2 Ευριματα 2θσ θμερίδασ Στθ δεφτερθ θμερίδα δεν εκπλιςςει επίςθσ θ άποψθ
πολλϊν επιμορφοφμενων ότι «Καλό κα ιταν θ ςυχνότθτα των ςυναντιςεων να ιταν
μεγαλφτερθ». Θ διερεφνθςθ επιμορφωτικϊν αναγκϊν των επιμορφοφμενων: «Κα
ιταν βοθκθτικό να ερωτόμαςτε με ερωτθματολόγια κατά διαςτιματα για το ποια
κζματα μασ απαςχολοφν και ποιεσ δυςκολίεσ αντιμετωπίηουμε ςτθν εκπαιδευτικι
πράξθ και να γίνονται επιμορφϊςεισ πάνω ςε αυτά τα κζματα που μασ απαςχολοφν»
ιταν αναμενόμενο ςχόλιο. Οι επιμορφοφμενοι κεϊρθςαν ότι ςχετικά με τον ατομικό
φάκελο του μακθτι κα ιταν καλό να είχαν ζνα δείγμα. Οι επιμορφοφμενοι κεϊρθςαν
ωσ προσ το διάςτθμα τθσ επιμόρφωςθσ ότι: «Ο χρόνοσ διεξαγωγισ είναι πολφ
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περιοριςμζνοσ» και φαίνεται ότι οι επιμορφοφμενοι δυςκολεφονται να κατανοιςουναξιολογιςουν τα κριτιρια με τα οποία το ΛΕΡ μπορεί να εφαρμόςει αυτό το
πρόγραμμα με αυτοφσ τουσ όρουσ.
6.3 Ευριματα 3θσ θμερίδασ Στθν τρίτθ θμερίδα οι επιμορφοφμενοι δθλϊνουν, ίςωσ
όχι αδικαιολόγθτα: «πωσ κα επικυμοφςαν τθν επόμενθ φορά όλοι οι επιμορφωτζσ να
ζχουν ςχζςθ με τθν ειδικι αγωγι και ιδιαιτζρωσ ο επιμορφωτισ που αφορά τθ
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ» γεγονόσ που από τθ μια αποδεικνφει το κενό που
υπάρχει ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, αλλά από τθν άλλθ δεν γνϊριηαν ότι αυτόσ
ιταν ο ςτόχοσ του ΛΕΡ, δθλαδι να μυθκοφν ςτθν ΕΑΕ Σχολικοί Σφμβουλοι Γενικισ
Αγωγισ όλων των βακμίδων. Τθν ίδια άποψθ με άλλον τρόπο διατφπωςαν άλλοι
επιμορφοφμενοι «Θ επιμόρφωςθ να επικεντρϊνεται ςε πρακτικά ηθτιματα και
δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουμε κακθμερινά ςτο ςχολείο και ςτον τρόπο
αποτελεςματικισ τουσ αντιμετϊπιςθσ». Θ άποψθ πϊσ «Κα κζλαμε περιςςότερεσ
επιμορφϊςεισ (και αν γίνεται απογευματινζσ ϊρεσ για τθν καλφτερθ λειτουργία του
ςχολείου» πικανόν να αποδεικνφει ότι αγνοοφν ότι θ επιμόρφωςθ είναι ηιτθμα
απόφαςθσ του ΛΕΡ για τισ ϊρεσ διεξαγωγισ. Θ άποψθ πωσ «Κζλουμε πιο αναλυτικι
αναφορά και περιςςότερα ςτοιχεία για όλεσ τισ αναπθρίεσ» δεν φαίνεται να εκφράηει
τθν πλειοψθφία των επιμορφοφμενων.
6.4 Ευριματα 4θσ θμερίδασ Στθν τζταρτθ θμερίδα θ άποψθ τθσ ςυντριπτικισ
πλειοψθφίασ των επιμορφοφμενων ότι «Το κεωρθτικό υπόβακρο δεν κα πρζπει να
υπεριςχφει ςε χρονικι διάρκεια και φλθ ζναντι βιωματικϊν δραςτθριοτιτων ι
πρακτικϊν προτάςεων διδαςκαλίασ» μάλλον δθλϊνει ελλιπι επάρκεια ερμθνείασαφομοίωςθσ των αξόνων επιμόρφωςθσ από τουσ επιμορφοφμενουσ.
6.5 Ευριματα 5θσ θμερίδασ Θ άποψθ των επιμορφοφμενων, ςτθν πζμπτθ θμερίδα, ότι
«Είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία κακθγθτϊν γενικισ και ειδικισ αγωγισ», εκτόσ του
ότι είναι αυτονόθτθ, τονίηεται «κατά κόρον» ςτθ νομοκεςία, γεγονόσ που κα ζπρεπε
να το γνωρίηουν οι επιμορφοφμενοι. Με άλλον τρόπο εκφραςμζνο διαφορετικά
επανζρχεται το ηιτθμα τθσ διερεφνθςθσ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν από τουσ
επιμορφοφμενουσ ςτθν θμερίδα αυτι «Είναι καλό, πριν τθ διεξαγωγι οποιαςδιποτε
μορφισ επιμόρφωςθσ, να γίνεται αξιολόγθςθ των γνϊςεων των εκπαιδευτικϊν, ϊςτε
το επίπεδο τθσ επιμόρφωςθσ να είναι χριςιμο και ενδιαφζρον για τουσ
επιμορφοφμενουσ. Επίςθσ καλό κα ιταν να διεξάγονται μερικζσ ςυνεντεφξεισ από
εκπαιδευτικοφσ για τθν αναηιτθςθ των πλθροφοριϊν, γνϊςεων και δεξιοτιτων που
κα ικελαν οι ίδιοι να μάκουν». Επικετικζσ λεκτικζσ ςυμπεριφορζσ μπορεί να
χαρακτθριςκοφν τα ακόλουκα ςχόλια των επιμορφοφμενων: «Υποτίκεται,
επιμόρφωςθ ςθμαίνει ΕΡΛΡΛΕΟΝ εκπαίδευςθ και παροχι πλθροφοριϊν από αυτά
που ιδθ γνωρίηουμε», «Μθν αγανακτείτε επειδι απαξιϊνουμε παντελϊσ αυτζσ τισ
"επιμορφϊςεισ"», «Αυτό μασ εξοργίηει ακόμα περιςςότερο. Φαίνεται ότι αγνοείτε
παντελϊσ το ποια είναι θ κατάρτιςι μασ».
6.6 Ευριματα 6θσ θμερίδασ Τα ςχόλια των επιμορφοφμενων τθσ ζκτθσ θμερίδασ είναι
παρόμοια με αυτά που ζχουν ιδθ αναφερκεί ςτισ προθγοφμενεσ θμερίδεσ: «Θ
επιμόρφωςθ να βαςίηεται περιςςότερο ςτθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν για το
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πωσ να αντιμετωπίηουν καταςτάςεισ και δυςκολίεσ που προκφπτουν ςτθ ςχολικι τάξθ
χρθςιμοποιϊντασ παραδείγματα, και μζςω τθσ ςυηιτθςθσ να δίνεται και θ ανάλογθ
βοικεια και επίλυςθ των τυχόν προβλθμάτων», «Να γίνεται θ επιμόρφωςθ πριν από
τθν τοποκζτθςι μασ ςτισ δομζσ ειδικισ αγωγισ, ζτςι ϊςτε να είμαςτε πλιρωσ
ενθμερωμζνοι για τα κακικοντα και τθν πρακτικι μασ», «Θ ςυχνότερθ επαφι με τουσ
ειδικοφσ, ςε μθνιαία ίςωσ βάςθ, κα βοθκοφςε να επιλφουμε προβλιματα και απορίεσ
που προκφπτουν μζςα από τθν πράξθ ςτα τμιματά μασ».
6.7 Ευριματα 7θσ θμερίδασ Τα ςχόλια των επιμορφοφμενων ςτθν ζβδομθ θμερίδα
ιταν τα ακόλουκα: «Θ οργάνωςθ του ςεμιναρίου ιταν πολφ καλι κακϊσ και οι
παρουςιάςεισ από τουσ επιμορφωτζσ ςε γενικζσ γραμμζσ αξιόλογεσ». «Να διεξαχκοφν
ςεμινάρια περιςςότερων ωρϊν για τθν χριςθ του θλεκτρονικοφ φακζλου portfolio».
Ειδικότερα για τον φάκελο εργαςιϊν των μακθτϊν, δθλϊνουν ότι κα επικυμοφςαν
«καλφτερθ ενθμζρωςθ με χριςθ παραδείγματοσ ωσ προσ τθ ςυμπλιρωςθ του
portofolio για τουσ μακθτζσ κακϊσ και μελζτθ απτϊν περιπτϊςεων ςυνφπαρξθσ
μακθτϊν ςτθν ίδια τάξθ», «καλό κα ιταν να προβλζπεται από το πρόγραμμα κάποιοσ
χρόνοσ ςυηιτθςθσ μεταξφ των επιμορφοφμενων με ςυντονιςτζσ τουσ επιμορφωτζσ,
κακότι πολλοί από αυτοφσ ζχουν αρκετά χρόνια εμπειρία ςε δομζσ ειδικισ αγωγισ και
θ ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν είναι πολφτιμθ».
6.8 Ευριματα 8θσ θμερίδασ Στθν όγδοθ θμερίδα οι εκπαιδευτικοί δθλϊνουν πωσ «Το
πρόγραμμα ιταν αρκετά καλό και παρείχε αρκετζσ πλθροφορίεσ για τα παιδιά με
αναπθρίεσ». Άλλοι διλωςαν πωσ «ιταν πολφ καλι θ επιμόρφωςθ χρειάηεται όμωσ να
ςχεδιαςτοφν εκπαιδευτικά προγράμματα που να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και
απαιτιςεισ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».
6.9 Ευριματα 9θσ θμερίδασ Οι επιμορφοφμενοι τθσ ζνατθσ θμερίδασ διλωςαν ότι
χρειάηονται: «περιςςότερα παραδείγματα διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ μζςα από
τθν τάξθ χρθςιμοποιϊντασ μελζτθ περίπτωςθσ και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ»,
«οδθγίεσ για τθν ςωςτι οργάνωςθ του φάκελου εργαςιϊν του μακθτι (portfolio) με
ενδεικτικά παραδείγματα». Ραράλλθλα, κα 'κελαν να δοκεί περιςςότερο λογιςμικό
για τθν «διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία των παιδιϊν που ανικουν ςτο φάςμα του
αυτιςμοφ», δθλϊνουν πωσ κα ικελαν «περιςςότερεσ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ που
να επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθν επίλυςθ πρακτικϊν κεμάτων». Επίςθσ
επιμορφοφμενοι ζγραψαν πωσ «κα ικελαν περιςςότερεσ επιμορφϊςεισ (και αν
γίνεται απογευματινζσ ϊρεσ για τθν καλφτερθ λειτουργία του ςχολείου)».
6.10 Ευριματα 10θσ θμερίδασ Στθ δζκατθ θμερίδα αρκετοί επιμορφοφμενοι, όπωσ και
ςε όλεσ ςχεδόν τισ θμερίδεσ, δεν ςυμφϊνθςαν «με τθν επϊνυμθ υποβολι των
ερωτθματολογίων». Αρκετοί επιμορφοφμενοι διλωςαν ότι: «Βάηω ςε όλα 5 γιατί
είμαι αντίκετοσ ςε κάκε είδουσ αξιολόγθςθ που χρθςιμοποιοφνται ποςοτικζσ
μεταβλθτζσ». Κζςεισ άλλων επιμορφοφμενων για τουσ μθ ειδικοφσ τθσ Ε.Α.Ε
επιμορφωτζσ ιταν οι ακόλουκεσ: "Δε μπορεί να μασ επιμορφϊνουν εκπαιδευτικοί
που δεν ζχουν καμία ςχζςθ με τθν Ειδικι Αγωγι είτε ςε επίπεδο ςπουδϊν είτε ςε
πρακτικό επίπεδο", «Είναι απαράδεκτο να μασ "επιμορφϊνουν" άνκρωποι που
-379-

ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ

ουδεμία ςχζςθ ζχουν με τθν ειδικι αγωγι!». Στισ παρατθριςεισ ζνασ επιμορφοφμενοσ
γράφει: «Δεν ικανοποιικθκα κακϊσ δεν πιρα από τθν επιμόρφωςθ νζα γνϊςθ».
6.11 Ευριματα 11θσ θμερίδασ Ραρόμοιεσ είναι και οι απόψεισ των επιμορφοφμενων
τθσ ενδζκατθσ θμερίδασ. Ζτςι ηθτοφν: «περιςςότερα και μεγαλφτερθσ διάρκειασ
επιμορφωτικά ςεμινάρια», «επιμορφωτικά ςεμινάρια που να απευκφνονται
αποκλειςτικά ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ςτισ ειδικότθτεσ», «θ επιμόρφωςθ να
επικεντρωνόταν ςε πρακτικά ηθτιματα και δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν κακθμερινά
ςτο ςχολείο και ςτον τρόπο αποτελεςματικισ τουσ αντιμετϊπιςθσ», «παραδείγματα
διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ ςτα μακθματικά», «περιςςότερα παραδείγματαπροτάςεισ βιβλίων και εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν για κάκε κατθγορία χωριςτά». Για
παράδειγμα «το πωσ κα διδάξoυν τα φιλολογικά ςτθν νοθματικι, ςτθ braille, ςε
μακθτζσ με κινθτικά προβλιματα ςε ςυνδυαςμό πάντα με νοθτικι αναπθρία».
6.12 Ευριματα 12θσ θμερίδασ Οι επιμορφοφμενοι τθσ δωδζκατθσ θμερίδασ
δθλϊνουν: «Να γίνουν και άλλεσ πιο ςυχνζσ επιμορφϊςεισ», «ηθτοφν να γίνουν
ενθμερωτικά ςεμινάρια ςτουσ εκπαιδευτικοφσ γενικισ αγωγισ που δουλεφουν ςτα
τμιματα ζνταξθσ, για όςα αφοροφν τθν ςυνεργαςία και τουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ με
κζμα τθν ειδικι αγωγι».
6.13 Ευριματα 13θσ θμερίδασ Τζλοσ ςτθν δζκατθ τρίτθ θμερίδα οι επιμορφοφμενοι
διλωςαν ότι:« Ιταν πολφ μικρι θ διάρκειά του προγράμματοσ, με αποτζλεςμα να
είναι πολφ πιεςμζνο», ηιτθςαν «να είναι πιο εκτενισ θ εναςχόλθςθ με το κάκε
αντικείμενο ςε περιςςότερο χρόνο», «οι επιμορφϊςεισ να γίνονται ςε πιο τακτά
χρονικά διαςτιματα και όςο το δυνατόν ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ», «το κζμα
τθσ διαφοροποιθμζνθσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν των Τμθμάτων Ζνταξθσ ςτθ
Δευτεροβάκμια χρειάηεται περιςςότερο διερεφνθςθ και ςυηιτθςθ», κζλουν
«περιςςότερθ ενθμζρωςθ αναφορικά με τα λογιςμικά και τθ χριςθ τουσ ςε
διαφορετικοφσ μακθτικοφσ πλθκυςμοφσ»

7. Συμπεράςματα






Σκοπόσ του παρόντοσ άρκρου δεν ιταν θ ςυμβολι του ςε κεωρθτικό και
επιςτθμονικό επίπεδο ςε ηθτιματα τθσ Ε.Α.Ε. αλλά θ ανάδειξθ των ταυτοτιτων και
των ρόλων των Στελεχϊν εκπαίδευςθσ ωσ εκπαιδευτϊν ενθλίκων και ειδικότερα ο
ρόλοσ των Στελεχϊν εκπαίδευςθσ ςτθν επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςτθν Ειδικι
Αγωγι και Εκπαίδευςθ.
Το παρόν άρκρο αναδεικνφει ότι ςτθν επιμόρφωςθ ενθλίκων, όπωσ ιταν το
πρόγραμμα που ςυηθτείται, αναδφεται επιτακτικά θ ανάγκθ για ενθμζρωςθπλθροφόρθςθ επιςτθμονικϊν κεμάτων-ηθτθμάτων-προβλθμάτων, ςφμφωνα με
τισ κεματικζσ τθσ επιμόρφωςθσ, για πρακτικι τουσ εφαρμογι για τθ μάκθςθ και
τθ διδαςκαλία των μακθτϊν/μακθτριϊν ΑμεΕΑ.
Επίςθσ το παρόν άρκρο αναδεικνφει ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των
εκπαιδευτικϊν υποςτθρίηει ότι όποια προγράμματα ςτοχεφουν ςτθν επιμόρφωςθ
των εκπαιδευτικϊν, είναι χριςιμο να πραγματοποιοφνται κατά το δυνατόν ςτθν
αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ϊςτε να ζχουν προςτικζμενθ αξία ςτθν διδακτικι
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πρακτικι όςων εκπαιδευτικϊν υπθρετοφν ιδθ και όχι ςτον μζςον τθσ ςχολικισ
χρονιάσ που οι εκπαιδευτικοί ζχουν διαμορφϊςει-ςχεδιάςει πρακτικζσ και
ςτρατθγικζσ τθσ μάκθςθσ και τθσ διδαςκαλίασ.
Το άρκρο επιςθμαίνει το πρόβλθμα τθσ ζγκαιρθσ επιμόρφωςθσ, αλλά γίνεται και
κατανοθτό ότι τα προγράμματα ΕΣΡΑ δεν υλοποιοφνται όποτε ακριβϊσ είναι
ανάγκθ αλλά όποτε εξαγγελκοφν και τελειϊςει θ γραφειοκρατικι διαδικαςία.
Από τθν επιμόρφωςθ αυτι αναδφεται, ότι ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ των
επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςτουσ μάχιμουσ εκπαιδευτικοφσ εκάςτου ζτουσ,
ζχει προςτικζμενθ αξία γιατί εάν ενδεχομζνωσ κάποιοι/εσ που επιμορφϊκθκαν
δεν διδάξουν τθν επόμενθ χρονιά ςτθν ίδια δομι ι ςτο ίδιο πρόγραμμα Ε.Α.Ε. ι
διδάξουν ςε άλλεσ εκπαιδευτικζσ περιφζρειεσ, κα είναι επιμορφωμζνοι ςχετικά με
τθ διδαςκαλία και μάκθςθ μακθτϊν/μακθτριϊν ΑμεΕΑ.
Το άρκρο φανερϊνει ότι οι επιμορφοφμενοι επιηθτοφν να ζχουν περιςςότερεσ
ευκαιρίεσ για τζτοιου είδουσ επιμορφϊςεισ, ϊςτε να ενιςχφεται θ πεποίκθςι τουσ
για το προςφερόμενο από αυτοφσ ζργο και παράλλθλα να ανατροφοδοτοφνται οι
γνϊςεισ τουσ για διδακτικζσ πρακτικζσ που εφαρμόηουν με ςκοπό καλφτερθ και
ποιοτικότερθ εκπαίδευςθ.
Επικυμία τθσ ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ των εκπαιδευτικϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ
επιμόρφωςθσ είναι θ βιωματικι μάκθςθ μζςα από τθ μελζτθ περιπτϊςεων, από
τον πλζον αρμόδιο, επιςτθμονικά και παιδαγωγικά, των δομϊν και των
προγραμμάτων τθσ Ε.Α.Ε. που είναι ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ε. Α.Ε.
Από τα ευριματα τθσ επιμόρφωςθσ αναδφονται επίςθσ κάποιεσ αρνθτικζσ κρίςεισ
για τθν όλθ επιμόρφωςθ, αλλά αυτζσ αφοροφςαν ζνα πολφ μικρό ποςοςτό των
επιμορφοφμενων. Είναι αναμενόμενο εξάλλου να μθν είναι αρεςτόσ κάποιοσ ςε
όλουσ (Ράςιν αδείν χαλεπόν). Τοφτο όμωσ ακριβϊσ καταδεικνφει ότι θ
παρεχόμενθ επιμόρφωςθ απευκφνκθκε ςε όλουσ και τουσ ζδινε πλιρθ ελευκερία
να εκφράςουν κρίςεισ επ’ αυτισ, ζςτω και αρνθτικζσ και δεν «φιμϊκθκε» καμία
άποψθ.
Τζλοσ τα παρουςιαηόμενα ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα ςυμπεράςματα ζχουν
ςκοπό να ενθμερϊςουν και να πλθροφοριςουν για τισ επιμορφωτικζσ δράςεισ και
τθ μεκοδολογία που ακολουκείται, αλλά και τθ μζριμνα που λαμβάνεται από τθν
Ρολιτεία για τθν επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν μακθτζσ/μακιτριεσ
με ΑμεΕΑ., μζςω των Στελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ.
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Περίλθψθ
Θ ζρευνα ζγινε προκειμζνου να διερευνθκοφν οι απόψεισ των αποφοίτων του ΣΔΕ
Τυλίςου και των παραρτθμάτων του (Ανϊγεια, Μεςοχωριό) για τθν ςυμβολι τθσ
φοίτθςθσ ςε αυτό ςτθν εκπαιδευτικι, επαγγελματικι και κοινωνικι ζνταξθ και ανζλιξι
τουσ. Τα ΣΔΕ ωσ εκπαιδευτικόσ κεςμόσ κακιερϊκθκαν το 1997 και το πρϊτο
λειτοφργθςε το 2001,ωςτόςο δεν υπάρχει πλοφςιο ερευνθτικό ζργο για αυτά. Θ
παροφςα ζρευνα αποτελεί μια προςπάκεια να διερευνθκοφν οι απόψεισ των
αποφοίτων του ΣΔΕπροκειμζνου να αναδειχκεί θ αποτελεςματικότθτα του κεςμοφ. Οι
απόφοιτοι ζχουν τθν εμπειρία των αποτελεςμάτων και είναι οι πιο ζγκυροι εκφραςτζσ
και αξιολογθτζσ αυτοφ του κεςμοφ. Τα αποτελζςματα πικανόν να δϊςουν χριςιμεσ
πλθροφορίεσ για τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του κεςμοφ και να δϊςουν το
ζναυςμα για περαιτζρω διερεφνθςθ του κζματοσ, με δείγμα μεγαλφτερθσ κλίμακασ το
οποίο κα προζρχεται και από άλλα ΣΔΕ.
Λζξεισ-κλειδιά: εκπαίδευςθ ενθλίκων, Σχολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ Τυλίςου

1. Ειςαγωγι
1.1.Θ Δια Βίου Εκπαίδευςθ: Το πλαίςιο ζνταξθσ των ΣΔΕ
Τα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (ΣΔΕ) είναι ζνα καινοτόμο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που απευκφνεται ςε ενιλικεσ. Ρροτείνει ζνα διαφορετικό τφπο ςπουδϊν,
δίνοντασ μια (δεφτερθ) ευκαιρία εκπαίδευςθσ ςε ενιλικεσ που δεν ζχουν
ολοκλθρϊςει τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. Απευκφνεται ςυνεπϊσ ςε ζνα
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διαφορετικό κοινό από αυτό των μακθτϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ(Γενικι
Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ, 2015).
Θ λειτουργία των ΣΔΕ εντάςςεται ςτθν πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ
Δια Βίου Μάκθςθ. Θ Δια Βίου Μάκθςθ τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια πολιτικι
προτεραιότθτασ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ και τθ
διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. Οι ςθμερινοί υψθλοί δείκτεσ ανεργίασ, οι
ταχφτατεσ τεχνολογικζσ αλλαγζσ και τα δθμογραφικά προβλιματα κακιςτοφν τθ Δια
Βίου Μάκθςθ αναγκαία για τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων τθσ οικονομικισ και
κοινωνικισ αλλαγισ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ οικονομικι και κοινωνικι
ενςωμάτωςθ όλων των ατόμων. Κατά ςυνζπεια, οι κυριότεροι ςτόχοι τθσ Δια Βίου
Μάκθςθσ είναι θ προϊκθςθ τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτο κοινωνικό
γίγνεςκαι και θ αφξθςθ των δυνατοτιτων τουσ.
Θ πρόταςθ υλοποίθςθσ προγράμματοσ µε τθν επωνυμία Σχολείο Δεφτερθσ
Ευκαιρίασ (ΣΔΕ) για πρϊτθ φορά διατυπϊνεται ςτθ Λευκι βίβλο τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ (Commission, 1995), με τίτλο Διδαςκαλία και μάκθςθ: προσ τθν κοινωνία
τθσ μάκθςθσ» (Βεκρισ, 2010). Ο κεςμόσ των ΣΔΕ αποτελεί πιλοτικό πρόγραμμα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που ξεκίνθςε να υλοποιείται δφο χρόνια αργότερα ςτισ χϊρεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Με βάςθ το κείμενο τθσ Λευκισ Βίβλου διατυπϊνεται θ άποψθ
ότι θ επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ είναι ιςοδφναμθ με τισ άλλεσ οικονομικζσ
επενδφςεισ. Ωσ ςτόχοι τζκθκαν θ απόκτθςθ γνϊςεων από τουσ Ευρωπαίουσ πολίτεσ, θ
καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και θ ςυνεργαςία ςχολείου και
επιχειριςεων. Για τθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ προτάκθκε θ
ίδρυςθ και λειτουργία των ΣΔΕ ςτα οποία κα υλοποιοφνται ευζλικτα προγράμματα
ςπουδϊν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ των εκπαιδευομζνων (Βεκρισ,
2010).
Στθν Ελλάδα τα ΣΔΕ κεςμοκετικθκαν με το Νόμο 2525/97. Ειδικότερα, ςτο
άρκρο 5 του Ν2525/97 αναφζρεται ότι «ιδρφονται Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ, για
εγγραφι και φοίτθςθ ςε αυτά των νζων που ζχουν υπερβεί το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ
τουσ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει τθν υποχρεωτικι εννιάχρονθ εκπαίδευςθ» και
αποτελοφν δθμόςια ςχολεία τα οποία παρζχουν απολυτιριο τίτλο ιςότιμο του
Γυμναςίου. Με βάςθ τον Κανονιςμό Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ των ΣΔΕ (Κανονιςμόσ
Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ των Σχολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ, 2014) θ ςυνολικι
ανάπτυξθ των εκπαιδευομζνων και θ πλθρζςτερθ ςυμμετοχι τουσ ςτο οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτιςμικό γίγνεςκαι, κακϊσ και θ αποτελεςματικότερθ ςυμμετοχι
τουσ ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι ςτόχοι των ΣΔΕ είναι:
1. Θ ολοκλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ πολιτϊν 18 ετϊν και άνω.
2. Θ επαναςφνδεςθ των εκπαιδευομζνων με τα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ.
3. Θ απόκτθςθ ςφγχρονων γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςτάςεων που κα τουσ
βοθκιςουν ςτθν κοινωνικι-οικονομικι ζνταξθ και ανζλιξθ.
4. Θ ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ των εκπαιδευομζνων.
5. Θ ςυμβολι ςτθν ζνταξι τουσ ι ςτθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ τουσ ςτον χϊρο τθσ
εργαςίασ.

-385-

ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ

1.2 Τα ΣΔΕ ωσ εκπαιδευτικι καινοτομία
Ζνα από τα ςτοιχεία που διαφοροποιοφν τα ΣΔΕ από το τυπικό ςχολείο είναι το
καινοτόμο πλαίςιο λειτουργίασ τουσ. Θ καινοτομικι τουσ διάςταςθ ζγκειται ςε αυτό
που ονομάηεται Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, αφοφ οι εκπαιδευόμενοί του είναι άνω των 18,
και θ χρονικι διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ ορίηεται ςε δφο (2) ςχολικά ζτθ. Βαςικι
φιλοςοφία των ΣΔΕ, τα οποία αποτελοφν μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, είναι ότι
οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι μποροφν να ςυνεχίηουν να μακαίνουν ςε όλθ τουσ τθ ηωι.
Για να είναι αποτελεςματικότερο το διδακτικό ζργο του εκπαιδευτι ενθλίκων κα
πρζπει να επιδιϊκει τθν προςωπικι ανάπτυξθ και τθν πλιρθ αξιοποίθςθ των
ικανοτιτων και των ενδιαφερόντων των εκπαιδευομζνων, τθν ενεργι ςυμμετοχι τουσ
ςε όλθ τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, τθν αξιοποίθςθ των προθγοφμενων εμπειριϊν
τουσ, ςτάςεων, γνϊςεων και δεξιοτιτων και τθν αντιμετϊπιςι τουσ ωσ
ϊριμουσενιλικεσ και όχι ωσ ανιλικουσ μακθτζσ.
Οι εκπαιδευόμενοι ςτα ΣΔΕ είναι εξ’ οριςμοφ ενιλικοι, ζχουν διαφορετικζσ
εμπειρίεσ, γνϊςεισ, φιλοδοξίεσ και ζχουν αναπτφξει ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα
διάφορουσ τρόπουσ μάκθςθσ. Θ ανάπτυξθ του προγράμματοσ ςπουδϊν ςτα ΣΔΕ
προβάλλει μια διαφορετικι αντίλθψθ για τθ φφςθ και τθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ ςε
ςχζςθ με το τυπικό ςχολείο. Οι εκπαιδευόμενοι κατακτοφν ςταδιακά τθ γνϊςθ,
αξιοποιϊντασ οι ίδιοι προθγοφμενεσ γνϊςεισ, εμπειρίεσ και βιϊματα (Καςτάνθ,
Τςαφόσ, & Χατηθκεοχάρουσ, 2004).
Το καινοτομικό πλαίςιο εκπαιδευτικισ δράςθσ δεν αφορά μόνο το επίπεδο
εκπαιδευτικισ οργάνωςθσ αλλά και το επίπεδο παιδαγωγικισ πρακτικισ κακϊσ και τισ
μεκόδουσ διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ που υιοκετοφνται ςτα ΣΔΕ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, θ παιδαγωγικι πρακτικι ςτα ΣΔΕ βοθκά τουσ εκπαιδευόμενουσ να
ξεφφγουν από τισ τραυματικζσ εμπειρίεσ που βίωςαν εγκαταλείποντασ το τυπικό
ςχολείο. Οι μζκοδοι διδαςκαλίασ που χρθςιμοποιοφνται (ςυηθτιςεισ, ομάδεσ
εργαςίασ, παιχνίδι ρόλων) επιτρζπουν τθ βιωματικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ. Το
ομαδοςυνεργατικό πλαίςιο διδαςκαλίασ που εφαρμόηεται μζςα ςτα τμιματα των
ενθλίκων εκπαιδευομζνων ςζβεται τθν προςωπικι ανάπτυξθ του κάκε
εκπαιδευόμενου και ο ρόλοσ του εκπαιδευτι είναι περιςςότερο ςυντονιςτικόσ και όχι
τόςο μεταφορζασ γνϊςεων. Στα ΣΔΕ υιοκετείται θ αρχι των πολυγραμματιςμϊν
(Χοντολίδου, 2010), θ αρχι τθσ ςυμβουλευτικισ και θ αρχι τθσ ψυχολογικισ ςτιριξθσ.
Σφμφωνα με τθ κεωρία των LiteracyStudies ςτα ΣΔΕ εφαρμόηεται ο
πολυγραμματιςμόσ δθλαδι θ αντίλθψθ ότι ο ςθμερινόσ άνκρωποσ είναι εγγράμματοσ
ςε αντικείμενα και επιςτθμονικά πεδία πζραν τθσ γραφισ, ανάγνωςθσ και των απλϊν
μακθματικϊν υπολογιςμϊν (Χοντολίδου, 2010).
Ο βαςικόσ πυρινασ του προγράμματοσ ςπουδϊν ςυγκροτείται από τουσ
παρακάτω οκτϊ (8) Γραμματιςμοφσ: 1. Γλωςςικόσ (Ελλθνικι γλϊςςα), 2. Αρικμθτικόσ
(Μακθματικά), 3. Ρλθροφορικόσ, 4. Αγγλικόσ (Αγγλικι γλϊςςα), 5. Κοινωνικόσ, 6.
Επιςτθμονικόσ, 7. Ρεριβαλλοντικόσ και 8. Ρολιτιςμικόσ-Αιςκθτικόσ.
Βαςικό ςτοιχείο ςτον τρόπο διδαςκαλίασ ςτα ΣΔΕ είναι θ καινοτομία. Εκτόσ από
τα παραπάνω, τα ΣΔΕ ςυνεργάηονται με τοπικοφσ φορείσ, κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και
επιχειριςεισ ςε μια προςπάκεια εφρεςθσ εργαςίασ για τουσ αποφοίτουσ τουσ, ςτθν
εφαρμογι διδακτικϊν προςεγγίςεων και ςυμβουλευτικισ (ψυχολογικι ςτιριξθ και
ςυμβουλευτικι απαςχόλθςθσ) οι οποίεσ εςτιάηονται ςτισ ανάγκεσ, επικυμίεσ και
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ικανότθτεσ του κάκε εκπαιδευόμενου, ςτθ χριςθ ευζλικτων διδακτικϊν μοντζλων
που επιτρζπουν τον ςυνδυαςμό τθσ απόκτθςθσ βαςικϊν προςόντων (ανάγνωςθ,
γραφι, αρικμθτικι), ςτον κεντρικό ρόλο τθσ απόκτθςθσ ικανοτιτων ςτον τομζα τθσ
πλθροφορικισ και άλλων νζων τεχνολογιϊν και τζλοσ, ςτο ευζλικτο ωράριο
λειτουργίασ τουσ (απογευματινό πρόγραμμα). Ππωσ αποδεικνφεται θ διδαςκαλία ςτα
ΣΔΕ εςτιάηεται ςτο ςφνολο τθσ προςωπικότθτασ του εκπαιδευόμενου και ςτθ δικι του
κριτικι ςκζψθ και τισ μακθςιακζσ ικανότθτεσ και κοινωνικζσ άξιεσ ϊςτε ο ίδιοσ να
ανταποκρίνεται επαρκϊσ ςτισ υποχρεϊςεισ του ενεργοφ πολίτθ με πολλαπλοφσ
κοινωνικοφσ ρόλουσ. Τα χαρακτθριςτικά αυτά δείχνουν ότι θ καινοτομία ταιριάηει ςτο
κεςμό των ΣΔΕ και ςτο πρόγραμμα των πολυγραμματιςμϊν που ακολουκεί.
Συνοψίηοντασ και ςυμπλθρϊνοντασ τα παραπάνω μποροφμε να ποφμε ότι τα
ΣΔΕ ωσ εκπαιδευτικι καινοτομία αποβλζπουν ςτο να:
1. αποκτιςουν οι εκπαιδευόμενοι εκτόσ από τισ βαςικζσ γνϊςεισ (γραφι, ανάγνωςθ
& αρικμθτικοφσ υπολογιςμοφσ) και νζεσ δεξιότθτεσ (χριςθ Θ/Υ) που απαιτοφνται
από τθν αγορά εργαςίασ,
2. κεςμοκετιςουν τον πειραματιςμό και να ενκαρρφνουν εκπαιδευτικοφσ και
εκπαιδευόμενουσ που ανοίγουν ορίηοντεσ ςτο νζο και ςτο διαφορετικό,
3. αναπτφξουν τα εςωτερικά κίνθτρα, τθν αυτο-εκτίμθςθ, τθν προςωπικι και
κοινωνικι εξζλιξθ όλων των εκπαιδευομζνων, ςτοιχεία αναγκαία για τθν
ολόπλευρθ και αυτόνομθ ανάπτυξι τουσ,
4. βελτιϊςουν τισ επιλογζσ απαςχόλθςθσ και τθν εργαςιακι κατάςταςθ των ατόμων
με χαμθλό επίπεδο προςόντων,
5. διευκολφνουν τθν ζνταξθ των ανζργων ςτθν αγορά εργαςίασ (Κανονιςμόσ
Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ των Σχολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ, 2014).

2. Σκοπόσ και ςτόχοι τθσ ζρευνασ
Σκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν να διερευνθκοφν οι απόψεισ των αποφοίτων του ΣΔΕ
Τυλίςου για τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει θ φοίτθςθ ςτθν εκπαιδευτικι,
επαγγελματικι και κοινωνικι ζνταξθ και ανζλιξιτουσ.
Ριο αναλυτικά, οι ςτόχοι που τζκθκαν ιταν να διερευνθκοφν:






οι απόψεισ των αποφοίτων του ΣΔΕ για τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει θ
φοίτθςθ ςε επίπεδο Γραμματιςμϊν ςτο να ακολουκιςει κάποιοσ απόφοιτοσ του
ΣΔΕ ςπουδζσ ςε επόμενθ βακμίδα εκπαίδευςθσ (Ενιαίο/Επαγγελματικό Λφκειο)
ι να ςυνεχίςει ςε άλλα ςυςτιματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (π.χ. ΟΑΕΔ).
οι απόψεισ των αποφοίτων του ΣΔΕ για τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει θ
φοίτθςθ ςε αυτό ςτο να ενιςχυκεί θ αυτοεκτίμθςι τουσ, ϊςτε να μποροφν να
ενταχκοφν κοινωνικά και να ανελιχκοφν επαγγελματικά μετά τθν απόκτθςθ του
τίτλου ςπουδϊν
οι απόψεισ των αποφοίτων για τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει θ φοίτθςθ ςτο
ΣΔΕ ςτθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
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2.1 Εκπαιδευτικι νομοκεςία
Ο νόμοσ Ν.309/1976 (εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ του 1976), ο οποίοσ τζκθκε
ςε ιςχφ από τισ 30 Απριλίου 1976 ςτόχευε ςτθ ριηικι αναμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ και επανάφερε ςε ιςχφ και κατοχφρωςε κεςμικά τον
υποχρεωτικό χαρακτιρα τθσ εννεαετοφσ φοίτθςθσ (Δθμοτικό ζξι ζτθ και Γυμνάςιο
τρία ζτθ) (άρκρο 26§2α) (Θλιάδθσ, 2014). Με βάςθ τα όςα ορίηει ο ΑΣΕΡ για τθν
επιλογι προςωπικοφ, θ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ πιςτοποιείται με το απολυτιριο του
δθμοτικοφ για όςουσ ζχουν αποφοιτιςει μζχρι το 1980. Θ μεταρρφκμιςθ του 1976
είχε ςαν αποτζλεςμα, όςοι αποφοιτοφςαν από το δθμοτικό από το 1981 και ζπειτα,
να πρζπει να φοιτιςουν ςτο γυμνάςιο προκειμζνου να κατοχυρϊςουν τθν
υποχρεωτικι εκπαίδευςθ.

3. Μεκοδολογία
Επιλζξαμε τθ δειγματολθπτικι ζρευνα με ςυνζντευξθ βάςει δομθμζνου
ερωτθματολογίου με ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου θ οποία αποτελεί τθν πιο
διαδεδομζνθ μορφι εμπειρικισ ζρευνασ. Θ τυποποίθςθ των ςτοιχείων που
ςυλλζχκθκαν, θ δυνατότθτα να προςεγγίςουμε μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ, θ
επιδεκτικότθτα των ςτοιχείων ςε ςτατιςτικζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ για τθν ανάδειξθ
γενικϊν τάςεων και ομοιομορφιϊν, κακϊσ ο ςυγκριτικά μικρότεροσ χρόνοσ που
χρειάςτθκε για να ςυλλεχκοφν τα ςτοιχεία αποτζλεςαν κριτιρια για τθν επιλογι
αυτισ τθσ μεκόδου (Κυριαηι, 2000).
Αρχικά προςδιορίςτθκε ο πλθκυςμόσ τον οποίο αφοροφν τα ςυμπεράςματα τθσ
ζρευνασ. Με βάςθ τα ςτοιχεία από το αρχείο του ςχολείου, ζωσ το 2013 που διεξιχκθ
θ ζρευνα, ζχουν αποφοιτιςει 572 εκπαιδευόμενοι από το ΣΔΕ Τυλίςου και από τα
παραρτιματα (286 άνδρεσ-286 γυναίκεσ). Με βάςθ τουσ καταχωρθμζνουσ αρικμοφσ
τθλεφϊνων ςτουσ ατομικοφσ φακζλουσ εκπαιδευόμενων και το αρχείο του ςχολείου,
ξεκινιςαμε τθν προςζγγιςθ των αποφοίτων.Κατζςτθ δυνατό να ζρκουμε ςε επαφι με
129 απόφοιτουσ οι οποίοι αποτζλεςαν και το δείγμα τθσ ζρευνάσ μασ. Από αυτοφσ, το
μεγαλφτερο μζροσ των ςυμμετεχόντων ιταν απόφοιτοι των τελευταίων τριϊν ετϊν
κακϊσ παλαιότεροι απόφοιτοι είχαν αλλάξει ςτοιχεία επικοινωνίασ. Επιλζξαμε τθ
μζκοδο των τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων λόγω του μειωμζνου χρόνου που χρειάηεται
για να πραγματοποιθκεί και λόγω του χαμθλοφ κόςτουσ. Οι ερωτιςεισ ιταν κλειςτοφ
τφπου κάτι που μασ ζδωςε τθ δυνατότθτα να τισ διατυπϊςουμε με τον ίδιο τρόπο και
ακολουκϊντασ τθν ίδια ςειρά ςε όλεσ τισ ςυνεντεφξεισ (Κυριαηι, 2000).
3.1 Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά
Στθν ζρευνα ζλαβαν μζροσ 129 απόφοιτοι του ΣΔΕ Τυλίςου και των
παραρτθμάτων. Στο δείγμα υπιρχε μία αναλογία μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν. Θ
θλικία τουσ όταν αποφοίτθςαν από το ΣΔΕ ιταν από 26 ζωσ 60 (Μ.Ο. θλικίασ: 41.60%)
και τα δθμογραφικά τουσ ςτοιχεία παρατίκενται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ.
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Φφλο
Άνδρεσ
Γυναίκεσ
Τόποσ Διαμονισ
Ρόλθ
Επαρχία

Άνδρεσ
35 (48.6%)
30 (52.6%)
Σφνολο: 65

72 (55.8%)
57 (44.2%)
Σφνολο: 129

Οικογενειακι κατάςταςθ
Άγαμοι
Ζγγαμοι
Διαηευγμζνοι/ςε χθρεία

Αρικμόσ παιδιϊν
Κανζνα παιδί
1 παιδί
2 παιδιά
3 παιδιά
4 παιδιά
5 παιδιά
8 παιδιά

29 (22.5%)
88 (68.2%)
12 (9.3%)
Σφνολο:129

65 (50.4%)
64 (49,6%)
Σφνολο: 129
Γυναίκεσ
37 (51.4%)
27 (47.4%)
Σφνολο: 64

Άνδρεσ
35.4%
61.5%
15.6%

Γυναίκεσ
9.45%
75%
3.1%

48 (37.2%)
15 (11.6%)
36 (27.9%)
17 (13.2%)
8 (6.2%)
4 (3.1%)
1 (0.8%)
Σφνολο: 129

Οικογενειακό ειςόδθμα
Ηει άνετα και αποταμιεφει
Τα καταφζρνει ίςα-ίςα να καλφψει τισ υποχρεϊςεισ του χωρίσ μεγάλεσ δυςκολίεσ
Κάνει περικοπζσ για να καλφψει τα απολφτωσ αναγκαία
Τα ειςοδιματά του δεν φτάνουν οφτε για τα αναγκαία & χρειάηονται επιπλζον
χριματα για να καλφψουν τισ απολφτωσ βαςικζσ τουσ ανάγκεσ
Τα ειςοδιματά του δεν φτάνουν οφτε για τα αναγκαία & χρειάηονται επιπλζον
χριματα για να καλφψουν τισ απολφτωσ βαςικζσ τουσ ανάγκεσ

8 (6.2%)
63 48.8%
37 (28.7%)
12 (9,3%)
9 (7%)
Σφνολο: 129

4. Αποτελζςματα
Από το ςφνολο του δείγματοσ,106 απόφοιτοι (82.2%) δεν είχαν ολοκλθρϊςει τθν
υποχρεωτικι εννεαετι εκπαίδευςθ (Δθμοτικό και Γυμνάςιο) (59 άνδρεσ: 55.6%, 47
γυναίκεσ: 44.4%) με βάςθ τθ νομοκεςία για τθν υποχρεωτικι εννεαετι εκπαίδευςθ
όταν ζκανε τθν εγγραφι του ςτο ΣΔΕ. 23 απόφοιτοι(17.8%) δεν είχαν φοιτιςει ςτο
γυμνάςιο, ωςτόςο το απολυτιριο του δθμοτικοφ που είχαν πιςτοποιοφςε τθν
υποχρεωτικι τουσ εκπαίδευςθ. Σε προκθρφξεισ που διενεργοφνται από τον ΑΣΕΡ αλλά
και για τθν κατοχφρωςθ επαγγελματικϊν δικαιωμάτων (π.χ. για άδεια οδθγοφ ταξί,
χειριςτϊν ανυψωτικοφ μθχανιματοσ κτλ) ορίηεται πλζον ωσ υποχρεωτικό το
απολυτιριο γυμναςίου, ανεξάρτθτα από το ζτοσ κτιςθσ του.
Διερευνϊντασ το μορφωτικό επίπεδο των ςυηφγων των αποφοίτων που ιταν
ζγγαμοι (88), ςε ποςοςτό 27.3% (24) είχαν ςυηφγουσ οι οποίοι είχαν ολοκλθρϊςει τθν
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Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Για τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ ςυηφγων αποφοίτων ΣΔΕ
προζκυψαν τα εξισ: απόφοιτοι Γυμναςίου: 19 (21.6%), απόφοιτοι Λυκείου: 24
(27.3%), απόφοιτοι τεχνικισ εκπαίδευςθσ: 8 (9.1%), απόφοιτοι ΤΕΛ: 10 (11.4%) και
απόφοιτοι ΑΕΛ: 3 (3.4%).
Σε ςχζςθ με τον τρόπο ενθμζρωςθσ για τθ λειτουργία του ΣΔΕ ςτο νομό
Θρακλείου, θ πλειοψθφία (77.5%) των αποφοίτων ενθμερϊκθκε για τθ λειτουργία
του από φίλουσ και γνωςτοφσ (φοιτοφντεσ ι απόφοιτουσ), από το διαδίκτυο το 0.8%,
από εφθμερίδεσ το 3.1%, από δθμόςια υπθρεςία το 7% και τυχαία το 11.6%.
Οι κυριότεροι λόγοι για τουσ οποίουσ οι απόφοιτοι επζλεξαν το ΣΔΕ για να
ολοκλθρϊςουν τθν υποχρεωτικι τουσ εκπαίδευςθσ ιταν θ προςωπικι ολοκλιρωςθ
(37.8%), επαγγελματικοί λόγοι(βελτίωςθ κζςθσ εργαςίασ) (35.5%), για τθν απόκτθςθ
γνϊςεων (15.1%)και για τθ ςυνζχιςθ ςπουδϊν ςτο λφκειο και ςτθ Σχολι Τουριςτικϊν
Επαγγελμάτων (8.14%). Στο ερϊτθμα αν κα προτιμοφςαν ζνα λφκειο με δομι και
φιλοςοφία ανάλογθ του ΣΔΕ, το 95.3% απάντθςε κετικά.
Δε φάνθκε κάποια ςθμαντικι μεταβολι ςτθν επαγγελματικι κατάςταςθ των
αποφοίτων από το ΣΔΕ. Οι ςυμμετζχοντεσ όταν ξεκίνθςαν τθ φοίτθςι τουσ ςτο ΣΔΕ ςε
ποςοςτό 10.9% ιταν δθμόςιοι υπάλλθλοι, 24.8% ιδιωτικοί υπάλλθλοι, 15.5%
εποχιακοί, 12.4% ελεφκεροι επαγγελματίεσ και 29% άνεργοι ενϊ 7% δεν είχε ςτακερι
απαςχόλθςθ. Μετά τθ φοίτθςθ ςτο ΣΔΕ, 11.63% ιταν δθμόςιοι υπάλλθλοι, 26.36%
ιδιωτικοί, 12.40% εποχιακοί, 14.73% ελεφκεροι επαγγελματίεσ, 29.46% άνεργοι και
5.43% περιςταςιακά εργαηόμενοι.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ φοίτθςθσ ςτο ΣΔΕ, από τουσ 129 ςυμμετζχοντεσ ςτθν
ζρευνα, οι 88 (68.2%) δεν ςυνζχιςε τθ φοίτθςι του ςτο λφκειο (49 άνδρεσ και39
γυναίκεσ). 5 απόφοιτοι ςυνζχιςαν τθ φοίτθςι τουσ ςτο λφκειο (3.9%) αλλά διζκοψαν
ςτθ πορεία (1 άνδρασ και 4 γυναίκεσ), ενϊ 36 απόφοιτοι από το ΣΔΕ (27.9%) (15
άνδρεσ και 21 γυναίκεσ) ςυνζχιςε ςτο λφκειο και αποφοίτθςαν. Από αυτοφσ που
ςυνζχιςαν και αποφοίτθςαν από τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 27 ιταν κάτοικοι
πόλεωσ (75%) και 9 κάτοικοι εκτόσ πόλεωσ (25%). Οι απόφοιτοι του ΣΔΕ που
ολοκλιρωςαν τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ διλωςαν πωσ ςυνζχιςαν ςτο λφκειο
λόγω προςωπικϊν επικυμιϊν (14 απόφοιτοι: 38.9%) και για λόγουσ επαγγελματικοφσ
(22 απόφοιτοι: 60.1%) (ανάγκθ εφρεςθσ εργαςίασ, επαγγελματικι ανζλιξθ).
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν θλικία, οι απόφοιτοι που ςυνεχίηουν τθ φοίτθςι τουσ ςτο
Λφκειο, είναι μεταξφ 40-59 (25 απόφοιτοι: 69.4%), ενϊ από θλικιακζσ ομάδεσ 20-30
και 30-40 οι απόφοιτοι ιταν ςυνολικά 6 (16.7%).
Στθν ερϊτθςθ για τθν επιλογι τφπου Λυκείου μετά τθ φοίτθςθ ςτο ΣΔΕ, το
86.1% επζλεξε το Επαγγελματικό Λφκειο (31), το 11.1% το Ενιαίο Λφκειο (4) και το
2.8% τθ Σχολι Τουριςτικϊν Επαγγελμάτων (1).
Οι απόφοιτοι που δεν ςυνζχιςαν τισ ςπουδζσ ςτο λφκειο ι που ςυνζχιςαν και
διζκοψαν, ςε ποςοςτό 43% διλωςαν ωσ λόγο για αυτό, οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ
(16 άνδρεσ: 40%, 24 γυναίκεσ: 60%), 25.8% επαγγελματικοφσ λόγουσ (15 άνδρεσ:
62.5%, 9 γυναίκεσ: 37.5%), 1,1% μακθςιακοφσ λόγουσ (1 γυναίκα), δεν επικυμοφςαν
να ςυνεχίςουν19.4% (14 άνδρεσ: 77.8%, 4 γυναίκεσ: 22.2%), λόγω απόςταςθσ 7.5% (4
άνδρεσ: 57.1%, 3 γυναίκεσ: 42.9%) ενϊ ζνα ποςοςτό 3.2% (3 απόφοιτοι) δεν
απάντθςε.
Οι απόφοιτοι ςτθν ερϊτθςθ «Αν ςασ ςασ ρωτοφςε ζνασ φίλοσ ι ςυγγενισ να του
πείτε για τθν εμπειρίασ ςασ ςτο ΣΔΕ, ςε τι κα δίνατε βαρφτθτα;» απάντθςαν ςε
-390-

1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ

ποςοςτό 20.9%, πωσ παίηουν ρόλο οι ςχζςεισ εκπαιδευτϊν-εκπαιδευομζνων. Το
17.8%κα ζδινε βαρφτθτα ςτουσ Γραμματιςμοφσ και ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, το
48.1% ςτα Διακεματικά Σχζδια Δράςθσ και το 13.2% ςτισ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ
και εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ.
Οι Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και θ παρουςία Ψυχολόγου ςτο ΣΔΕ φαίνεται ότι
ςυνζβαλαν από πολφ ζωσ πάρα πολφ:
1. ςτθ βελτίωςθ των διαπροςωπικϊν, οικογενειακϊν, φιλικϊν ςχζςεων (86.8%)
2. ςτθν ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςισ (85.3%)
3. ςτθ ςυμμετοχι ςε επαγγελματικζσ κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ
(76%)
4. ςτθν επαγγελματικι εξζλιξθ (59%)
5. ςτθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ (48.8%)
6. ςτο πϊσ τουσ βλζπουν οι ςυνεργάτεσ ι οι εργοδότεσ τουσ (69.8%)
7. ςτθν ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων (ςυγγραφι βιογραφικοφ, ςυνοδευτικισ
επιςτολισ, προετοιμαςία ςυνζντευξθσ) (79.1%)
8. ςτθν απόκτθςθ μίασ διαφορετικισ ςτάςθσ ηωισ (κριτικι ςκζψθ, αποδοχι τθσ
διαφορετικότθτασ και ενεργοποίθςθ ωσ πολίτθσ) (78.9%)
Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ άποψι τουσ ςτο κατά πόςο ςυνζβαλλαν αυτζσ οι
υπθρεςίεσ ςτθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Το 48.8% διλωςε ότι τουσ
βοικθςε πολφ ζωσ πάρα πολφ, ενϊ το 40.3% λίγο ζωσ κακόλου.
Από τουσ Γραμματιςμοφσ που διδάςκονται ςτα ΣΔΕ, οι απόφοιτοι διλωςαν ότι
τουσ βοικθςαν πολφ ζωσ πάρα πολφ ο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αγγλικόσ Γραμματιςμόσ (61.2%)
Αρικμθτικόσ Γραμματιςμόσ (89.2%)
Αιςκθτικόσ Γραμματιςμόσ (71.4%)
Γλωςςικόσ Γραμματιςμόσ (92.2%)
Επιςτθμονικόσ Γραμματιςμόσ (76.7%)
Κοινωνικόσ Γραμματιςμόσ (93%)
Ρεριβαλλοντικόσ Γραμματιςμόσ (85.2%) και
Ρλθροφορικόσ Γραμματιςμόσ (88.4%)

5.Συηιτθςθ-Συμπεράςματα
Από τα αποτελζςματα, προκφπτει ότιθλιακά οι απόφοιτοι καλφπτουν ζνα
μεγάλο θλικιακό φάςμα (από 26 ετϊν ωσ 60). Στα ελλθνικά ΣΔΕ δεν υπάρχει ανϊτερο
θλικιακό όριο για τουσ εκπαιδευόμενουσ. Ωςτόςο, προτεραιότθτα δίνεται ςε άτομα
18-30 ετϊν, άνεργουσ, άτομα που ανικουν ςε ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ
(Υπουργικι απόφαςθ 1003/2003, §10, 4α) που ςτθν περίπτωςθ του δείγματόσ μασ
αυτό αποτζλεςε το 7%. Θ αντιςτοιχία ανδρϊν και γυναικϊν ςτο δείγμα μασ ιταν
ανάλογθ με τθν πραγματικι αναλογία αποφοίτων γεγονόσ που μασ εξαςφάλιςε τθν
δυνατότθτα εγκυρότερων ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθ μεταβλθτι του φφλου.
To μεγαλφτερο ποςοςτό αποφοίτων είναι κάτοικοι πόλθσ και αυτόοφείλεται
τόςο ςτθ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ όςο και ςτθ μικρι απόςταςθ μεταξφ
ςχολείου και τόπου διαμονισ. Επιπλζον,οι περιςςότεροι ζγγαμοι απόφοιτοι (48.9%)
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είχαν ςυηφγουσ που ιταν με τθ ςειρά τουσ απόφοιτοι τουλάχιςτον Γυμναςίου ι
Λυκείου. Ενδεχομζνωσ αυτό να λειτοφργθςε κετικά, αποτελϊντασ ζνα κίνθτρο για
περιςςότερα προςόντα.Θ πλειοψθφία των αποφοίτων του ΣΔΕ ενθμερϊκθκε για τθ
λειτουργία του από άλλουσ απόφοιτουσ ι από φοιτοφντεσ, γεγονόσ που δείχνει πωσ θ
ικανοποίθςθ των αποφοίτων ι φοιτοφντων λειτουργεί ωσ το καλφτερο μζςο
διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ του κεςμοφ.
Σε ςχζςθ με τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ επζλεξαν το ΣΔΕ, οι κυριότεροι είναι
θ προςωπικι επικυμία και θ προςωπικι ολοκλιρωςθ, επαγγελματικοί λόγοι και θ
απόκτθςθ γνϊςεων. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μεταβλθτι του φφλου, οι γυναίκεσ
διλωςαν κυρίωσ τθν προςωπικι επικυμία και ολοκλιρωςθ, ενϊ οι άνδρεσ,
επαγγελματικοφσ λόγουσ. Αυτι θ διαφοροποίθςθ ςχετίηεται με τουσ κοινωνικοφσ
ρόλουσ των φφλων και τισ προςδοκίεσ που ζχουν: οι άνδρεσ είναι περιςςότερο
προςανατολιςμζνοι προσ τθ δθμόςια ςφαίρα και κεωροφνται περιςςότερο υπεφκυνοι
για τθν οικονομικι εξαςφάλιςθ τθσ οικογζνειάσ τουσ. Οι γυναίκεσ δείχνουν να είναι
περιςςότερο επικεντρωμζνεσ ςτο ςτόχο τουσ, τθν απόκτθςθ του απολυτιριου
Γυμναςίου, κακϊσ αποτελεί για αυτζσ μία προςωπικι επικυμία για τθν ολοκλιρωςι
τουσ.
Σε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι εξζλιξθ των αποφοίτων, τα δεδομζνα δεν
μποροφν να μασ δϊςουν μία ςαφι εικόνα για τθν αποτελεςματικότθτα του κεςμοφ ςε
επίπεδο επαγγελματικισ εξζλιξισ τουσ. Σαφϊσ και θ απόκτθςθ απολυτθρίου τίτλου
Γυμναςίου αποτελεί ζνα επιπλζον προςόν, ωςτόςο θ χρονικι περίοδοσ τθσ ζρευνασ
ςυνζπεςε με τθν οικονομικι κρίςθ ςτθ χϊρασ μασ, γεγονόσ που οδιγθςε ςε
επαγγελματικι αποδιοργάνωςθ. Μζςα ςε όλθ αυτι τθν αβεβαιότθτα και τισ
δυςκολίεσ, οι υπθρεςίεσ του Ψυχολόγου και του Συμβοφλου Σταδιοδρομίασ δεν
περιορίςτθκαν μόνο ςτισ ατομικζσ ςυνεδρίεσ και ςτθν επαγγελματικι πλθροφόρθςθ
και επαγγελματογνωςία (Κρίβασ & Καγκαλίδου, 2010). Αντίκετα, ςφμφωνα με τα όςα
διλωςαν οι ςυμμετζχοντεσ, ςυνζβαλαν ςτθν ανάπτυξθ προςωπικϊν δεξιοτιτων και
ικανοτιτων και ςτθν απόκτθςθ μίασ εναλλακτικισ ςτάςθσ ηωισ. Οι πρόςφατεσ
κοινωνικο-οικονομικζσ εξελίξεισ δθμιουργοφν δυςκολίεσ ςτθ γενικότερθ προςωπικι
ανάπτυξθ των ατόμων γενικά, και των φοιτοφντων ςτα ΣΔΕ ειδικά. Τα άτομα αυτά,
είναι ωσ επί το πλείςτο ανειδίκευτα, χωρίσ βαςικά προςόντα, που ζχουν εγκαταλείψει
τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ ι τθ δυνατότθτα να
ακολουκιςουν κανονικι φοίτθςθ και δεν ζχουν τθν ψυχολογικι προετοιμαςία, τισ
δεξιότθτεσ και τθν τεχνογνωςία για να επωφελθκοφν από υφιςτάμενεσ ευκαιρίεσ
κατάρτιςθσ, διατιρθςθσ ι εφρεςθσ μίασ κζςθσ εργαςίασ (Κρίβασ & Καγκαλίδου,
2010).
Ενδιαφζρον ζχει επίςθσ το ποςοςτό γυναικϊν που ολοκλιρωςε τθ φοίτθςθ ςτο
ΣΔΕ και ςυνζχιςε ςτο λφκειο.Από το ςφνολο των αποφοίτων, το 58.3% των γυναικϊν
ςυνζχιςαν τθ φοίτθςθ ςτο λφκειο, ενϊ ςτουσ άνδρεσ το ποςοςτό αυτό είναι 41.7%.
Ραράλλθλα, το γεγονόσ ότι θ πόλθ του Θρακλείου διακζτει δομζσ δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ που μποροφν να φοιτιςουν ενιλικεσ (νυχτερινό Ενιαίο, Επαγγελματικό
Λφκειο) ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτουσ αποφοίτουσ να ςυνεχίςουν τθ φοίτθςι τουσ. Οι
απόφοιτοι του ΣΔΕ από τα παραρτιματα ι όςοι ιταν κάτοικοι εκτόσ πόλθσ ςυνζχιςαν
ςτο λφκειο ςε χαμθλότερο ποςοςτό (25%), γεγονόσ που ςυνδζεται με τθ δυνατότθτα
πρόςβαςθσ ςε αυτζσ τισ δομζσ. Από αυτοφσ που ςυνζχιςαν ςτο λφκειο, ζνα πολφ
μεγάλο ποςοςτό (69.4%) ιταν μεταξφ 40-59. Οι κφριοι λόγοι ςυνζχιςθσ φοίτθςθσιταν
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επαγγελματικοί (απόκτθςθ περιςςότερων προςόντων) αλλά και προςωπικοί.
Ενδιαφζρον είναι πωσ οι απόφοιτοι μεταξφ 20-30 και 30-40 δεν επιλζγουν τόςο ςυχνά
να ςυνεχίςουν ςτο λφκειο και αυτό φάνθκε από τα χαμθλά ποςοςτά (16.7%). Μια
πικανι ερμθνεία για αυτό είναι πωσ θ θλικία 20-40 είναι θ πλζον παραγωγικι θλικία,
όπου οι απόφοιτοι ζχουν πολλζσ κοινωνικζσ υποχρεϊςεισ (Μζτθσ & Καβαδίασ,
2006)οπότε επιλζγουν να αναηθτιςουν εργαςία ι να δθμιουργιςουν οικογζνεια και
όχι να ςυνεχίςουν τθν εκπαίδευςι τουσ. Από τθν άλλθ, οι απόφοιτοι μεταξφ 40-60
είναι άτομα που ζχουν ιδθ αποκτιςει παιδιά (ςυνικωσ ςε μικρι θλικία) και δεν
ζχουν τόςο ζντονο το βάροσ τθσ ανατροφισ τουσ. Αυτό κα μποροφςε να επαλθκευτεί
ςε μία μελλοντικι ζρευνα που κα λαμβάνει υπόψθ όχι μόνο τον αρικμό των παιδιϊν
αλλά και τθν θλικία τουσ.
Στο τζλοσ του ερωτθματολογίου υπιρχε μία ανοιχτι ερϊτθςθ όπου οι
ςυμμετζχοντεσ μποροφςαν να κάνουν τισ δικζσ τουσ προτάςεισ και υποδείξεισ ςχετικά
με τθ ςχολικι εμπειρία ςτο ΣΔΕ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό (68.8%) διλωςε πωσ δεν κα
άλλαηε τίποτα από τθ δομι και φιλοςοφία του ΣΔΕ. Οι προτάςεισ που ζγιναν ιταν
πολλζσ και διαφορετικζσ, ωςτόςο οι πιο ενδεικτικζσ ιταν θ χοριγθςθ βιβλίων, ο
μεγαλφτεροσ αρικμόσ εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων, θ μετακίνθςθ του ςχολείου
προκειμζνου να μειωκεί θ απόςταςθ από τθν πόλθ του Θρακλείου, θ παροχι
βοθκθτικϊν μακθμάτων για όςουσ επικυμοφν να ςυνεχίςουν ςτο λφκειο και θ
λειτουργία παιδότοπου με προςωπικό για όςουσ ζχουν μικρά παιδιά.

6.Επίλογοσ
Οι απόψεισ των αποφοίτων του ΣΔΕ ςε ό,τι ςχετίηεται με τουσ Γραμματιςμοφσ,
ζδειξε πωσ υπάρχει μία κετικι ςτάςθ προσ τθ διδαςκαλία τουσ, και ιδιαίτερα ςτον
Κοινωνικό, Γλωςςικό, τον Αρικμθτικό και τον Ρλθροφορικό. Οι τρεισ τελευταίοι
αποτελοφν το βαςικό πυρινα Γραμματιςμοφ των ΣΔΕ (Χοντολίδου, 2010) ενϊ θ κετικι
ςτάςθ για τον Κοινωνικό Γραμματιςμό ενδεχομζνωσ προζρχεται από τθ κεματολογία
του, με κεματικζσ ενότθτεσ που άπτονται των ενδιαφερόντων και των αναγκϊν των
εκπαιδευόμενων και από το ότι ςυνδυάηεται τθν επικαιρότθτα (Βερβενιϊτθ, 2010).
Ρολλαπλά είναι τα οφζλθ που προκφπτουν από τθ διδαςκαλία των Γραμματιςμϊν ςτα
ΣΔΕ τόςο για τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ατομικό επίπεδο όςο και για τθν ίδια τθν
κοινωνία. Είναι γεγονόσ ότι με τισ γνϊςεισ αυτζσ αποτρζπεται ο κοινωνικόσ
αποκλειςμόσ αυτϊν των ατόμων και ενιςχφεται το πολιτιςμικό τουσ επίπεδο
(Γεωργιτςογιάννθ, 2006).
Το 27.9% από τουσ αποφοίτουσ του ΣΔΕ ςυνζχιςε ςτο λφκειο,ςτοιχείο αρκετά
ενκαρρυντικό δεδομζνου ότι από το 2010 γίνονται οργανωμζνεσ επιςκζψεισ ςτα
λφκεια τθσ πόλθσ (Ενιαίο και Εςπερινό) και ενθμερϊςεισ από τθ Σφμβουλο
Σταδιοδρομίασ για τα προγράμματα ςπουδϊν ςτο λφκειο και τισ μετζπειτα
προοπτικζσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ επίςθσ ότι τα ςχολικά ζτθ 2014-15 και 2015-16
παρζχεται ενιςχυτικι διδαςκαλία ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τόςο για τθν κάλυψθ κενϊν
για το χρονικό διάςτθμα που φοιτοφν ςτο ΣΔΕ, όςο και για τθν προετοιμαςία τουσ για
τθ φοίτθςθ ςτο λφκειο, μασ κάνει να πιςτεφουμε ότι το ποςοςτό αυτό κα αυξθκεί ςτισ
επόμενεσ φουρνιζσ αποφοίτων. Αναμζνεται αφξθςθ των εγγραφϊν και των
αποφοίτων από το ΣΔΕ κακϊσ από το 2015 θ ζδρα του ςχολείου μεταφζρκθκε από
τθν Τφλιςο ςτο Θράκλειο ικανοποιϊντασ ζνα αίτθμα πολλϊν χρόνων.
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Θ ιδζα για αυτι τθ ζρευνα γεννικθκε ςε μία περίοδο που θ οικονομικι,
κοινωνικι και επαγγελματικι κατάςταςθ ςτθ χϊρα είναι αρκετά δφςκολθ. Δεν
μπορζςαμε να βροφμε ςτοιχεία που να ςχετίηονται με κετικά αποτελζςματα ωσ προσ
τθν επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ από τθν ολοκλιρωςθ παρακολοφκθςθσ του
προγράμματοσ ςπουδϊν του ΣΔΕ. Ωςτόςο, τα δεδομζνα είναι ςε ςτάδιο δεφτερθσ
επεξεργαςίασ προκειμζνου να εξάγουμε περαιτζρω ςυςχετίςεισ και ςυμπεράςματα.
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Ειςιγθςθ από μακθτζσ πϊσ βίωςαν μια βιωματικι δράςθ
με κζμα: «… δεν είμαι χοντρόσ, κοντόσ είμαι ...»
Γιατί τα παραπανίςια κιλά ενόσ παιδιοφ
δε γίνονται πάντα φψοσ.
Μακθτζσ-εκπρόςωποι του Σμιματοσ Α3 του 7ου Γυμναςίου Θρακλείου Κριτθσ
mail@7gym-irakl.ira.sch.gr
Σςαμάνδουρασ Ηαχαρίασ
Kακθγθτισ Πλθροφορικισ 7ου Γυμναςίου Θρακλείου Κριτθσ
tsamando@sch.gr

Περίλθψθ
Στθν παροφςα εργαςία επιχειρείται θ παρουςίαςθ τθσ εφαρμογισ τθσ
ομαδοςυνεργατικισ μεκόδου με τθ χριςθ και άντλθςθ πλθροφοριϊν από αντίςτοιχθ
ψθφιακι τάξθ, με τθ χριςθ τθσ μεκόδου Artful Thinking (το κζμα μασ μζςα από τθν
τζχνθ), τθ χριςθ των εννοιολογικϊν χαρτϊν και των «ςφννεφων λζξεων» (με
αντίςτοιχα λογιςμικά). Εκπρόςωποι των πζντε ομάδων τθσ βιωματικισ παρουςιάηουν
τθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των Τ.Ρ.Ε. ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ του ςχολείου
μασ. Κα ςυνοψίςουν τθν εναςχόλθςι τουσ με τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ, τθν γνωριμία
με τισ παγίδεσ που κρφβονται ςε αυτζσ, τι ςθμαίνει υγιεινι διατροφι και γιατί πρζπει
να τρϊω υγιεινά, τι ςθμαίνει «ιδανικό βάροσ», εικόνα ςϊματοσ και διαχείριςθ βάρουσ
για ζναν ζφθβο. Από τθ ειςιγθςθ των μακθτϊν κα φανεί θ διαςφνδεςθ των φφλλων
εργαςίασ ςτο εργαςτιριο Θ/Υ για τον εμπλουτιςμό τθσ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία μιασ βιωματικισ δράςθσ. Ο ςκοπόσ τθσ ειςιγθςθσ των
μακθτϊν είναι θ παρουςίαςθ των ευκαιριϊν που δίνονται για τον ζλεγχο τθσ γνϊςθσ
με τθν αξιοποίθςθ των Τ.Ρ.Ε. για κζματα που ςχετίηονται με τθ παχυςαρκία, τθν
ανορεξία, τθ βουλιμία, τθν κρθτικι διατροφι, τον ςχολικό εκφοβιςμό (bullying) και
τθν παραπλάνθςθ από τα social media.
Λζξεισ-Κλειδιά: Βιωματικζσ Δράςεισ και Ψθφιακι Τάξθ, Εννοιολογικόσ χάρτθσ, Artful
Τhinking.

1. Ειςαγωγι
Ο τίτλοσ «… δεν είμαι χοντρόσ, κοντόσ είμαι.» είναι βαςιςμζνοσ ςτο ανζκδοτο:
Γιατρζ, τι φψοσ πρζπει να ζχω για τα 120 κιλά μου;
- 2 μζτρα και 10 εκατοςτά.
- Τα βλζπεισ γυναίκα !!! Εγϊ είμαι 120 κιλά , άρα Δεν είμαι χοντρόσ , κοντόσ
είμαι...
Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι μακθτζσ ανακεϊρθςαν τισ ενδεχόμενεσ λανκαςμζνεσ
απόψεισ τουσ για οριςμζνα τρόφιμα και κατζλθξαν ςε ςωςτζσ προτάςεισ υγιεινισ
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διατροφισ και όχι μόνο. Από τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ μασ ανακαλζςαμε τισ ςχετικζσ με

το κζμα εμπειρίεσ μασ, καταλάβαμε το νόθμα του κζματόσ μασ και ζτςι
ενεργοποιικθκαν τα κίνθτρά μασ. Ρροβλθματιςτικαμε με βάςθ παλιζσ και νζεσ
εμπειρίεσ και οριοκετιςαμε το κζμα μασ.
Θ οριοκζτθςθ του κζματόσ μασ

1.1 Αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ
Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να παρουςιαςτεί θ διερεφνθςθ και θ εφαρμογι τθσ
αυτοκατευκυνόμενθσ μάκθςθσ και να αποδειχκεί τελικά ότι ςτθ διαδικαςία τθσ
ςκζψθσ ςε μια βιωματικι δράςθ απαιτείται από τον μακθτι να ςυνεργάηεται με τουσ
ςυμμακθτζσ του και ότι θ γνϊςθ εποικοδομείται με τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτθ
γνωςτικι διαδικαςία. Ακόμθ, ςτόχοσ μασ είναι να καταδείξουμε ότι θ χριςθ
επίκαιρων τρόπων διδαςκαλίασ, θ χριςθ των Τ.Ρ.Ε., θ εφαρμοςμζνθ χριςθ
ςφγχρονων ςεναρίων μακθμάτων, κάνουν το μάκθμα πιο ελκυςτικό και
εποικοδομθτικό, και τελικά να μάκουμε να εργαηόμαςτε ςε ομάδα, να ςυηθτάμε, να
ανταλλάςςουμε απόψεισ και να οδθγοφμαςτε από κοινοφ ςε χριςιμα ςυμπεράςματα.
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1.2 Θ γραφικι απεικόνιςθ μιασ ςυμφωνίασ
Στθν εργαςία μασ προςπακιςαμε να παρουςιάςουμε τθ διαςφνδεςθ των
Τεχνολογιϊν των Ρλθροφοριϊν και τθσ Επικοινωνίασ με τθν ουςιαςτικι και
πραγματικι εφαρμογι ςε μια βιωματικι δράςθ.
Θ προςζγγιςθ τθσ διερεφνθςθσ του κζματοσ και των υποκεμάτων τθσ εργαςίασ
μασ πραγματοποιικθκε με videos, εικόνεσ, διαςυνδεδεμζνουσ ιςτότοπουσ και με τθ
χριςθ ψθφιακισ τάξθσ που δθμιουργικθκε γι’ αυτόν τον ςκοπό.

Χειρόγραφοσ εννοιολογικόσ χάρτθσ που ςυμπλθρϊςαμε και
παρουςιάςαμε ςτον διαδραςτικό πίνακα.

Κακορίςαμε τουσ λειτουργικοφσ ρόλουσ και τουσ κανόνεσ για τθν καλφτερθ
λειτουργία τθσ ομάδασ. Αναφζραμε δικαιϊματα, ευκφνεσ, κφρια ςθμεία,
παραδείγματα, προχποκζςεισ, ςυνκικεσ, ςφάλματα, ςχεδιαςμοφσ και υποχρεϊςεισ.
Οριοκετιςαμε αρμοδιότθτεσ, δράςεισ, ζννοιεσ, ευκφνεσ, προβλιματα, ρόλουσ.
Διαμορφϊςαμε τα ερωτιματα, δθμιουργικθκαν οι ομάδεσ και ζγινε επιμεριςμόσ
ερωτθμάτων και δράςεων ςτισ ομάδεσ. Αναγνωρίςαμε τισ αιτίεσ, τισ αντιφάςεισ, τα
λάκθ, τισ ςυγκροφςεισ και τισ ςχζςεισ. Ρροβλζψαμε αντιδράςεισ και εξελίξεισ.
Αναλάβαμε ευκφνεσ, παρεμβάςεισ, πρωτοβουλίεσ, ρόλουσ. Εντοπίςαμε αιτίεσ,
αντιφάςεισ, αςάφειεσ, διλιμματα, ελλείψεισ, κινδφνουσ, οπτικζσ, πρακτικζσ,
προβλιματα, προκαταλιψεισ, ςυνζπειεσ και ςυνικειεσ. Αντιλθφκικαμε λογικζσ και
αλλαγζσ, αντιφάςεισ, αξίεσ (αιςκθτικζσ, θκικζσ, κρθςκευτικζσ, κοινωνικζσ, πολιτικζσ,
οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ, πολιτιςμικζσ). Οργανϊςαμε τα δεδομζνα, τισ δράςεισ
και τισ ζρευνεσ μασ. Αναλάβαμε δεςμεφςεισ, δράςεισ, επιλφςαμε
προβλιματα/διλιμματα/ςυγκροφςεισ. Συνεργαςτικαμε και δια-ομαδικά για
ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ κοινϊν δράςεων και παρεμβάςεων.
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Ρριν καταλιξουμε ςτον παραπάνω εννοιολογικό χάρτθ μάκαμε ότι πρόκειται
για ζνα διάγραμμα που απεικονίηει γραφικά τθ ςυςχζτιςθ μεταξφ διαφόρων εννοιϊν.
Οι εννοιολογικοί χάρτεσ είναι ζνασ τρόποσ αναπαράςταςθσ τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ,
περιζχει κόμβουσ και ςυνδζςμουσ. Δφο κόμβοι μαηί με το ςφνδεςμο που τουσ ςυνδζει
αποτελοφν ζνα ςτιγμιότυπο. Οι κόμβοι αναπαριςτοφν τισ ζννοιεσ, που ςυνικωσ
περικλείονται ςε ζναν κφκλο ι ζνα τετράπλευρο. Οι ςφνδεςμοι αποτελοφνται από μια
γραμμι, θ οποία μπορεί να ζχει και τθ μφτθ του βζλουσ, αν κζλουμε να δείξουμε τθ
μονόδρομθ ι αμφίδρομθ πορεία τθσ ςχζςθσ. Ζνασ εννοιολογικόσ χάρτθσ μπορεί να
είναι απλόσ, δθλαδι να ςυνδζει τισ ζννοιεσ ς' ζνα πρϊτο επίπεδο ι πιο ανεπτυγμζνοσ,
ϊςτε να ςυνδζει οικογζνειεσ εννοιϊν με άλλεσ ζννοιεσ. Να απλϊνεται, δθλαδι, ςε
μεγάλο πλάτοσ και βάκοσ. Μοιάηει, ζτςι, ςαν ζνα μεγάλο δίκτυο που δεν ζχει
προφανι αρχι και τζλοσ.
Στο εργαςτιριο ζγινε επίδειξθ του Φωτόδενδρου54 με ςτόχο να παρουςιαςτοφν
οι βαςικζσ ζννοιεσ για τθ δθμιουργία των εννοιολογικϊν χαρτϊν και προκλικθκε
ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ. Μ’ αυτι τθ διαδραςτικι εφαρμογι υποςτθριχτικαμε και
κακοδθγθκικαμε, αφοφ δθμιουργικθκε κατάςταςθ διερευνθτικισ μάκθςθσ. Ζτςι,
μάκαμε τθν ουςία του εννοιολογικοφ χάρτθ ςυςχετίηοντασ τισ διάφορεσ ζννοιεσ
μεταξφ τουσ, και τζλοσ, δθμιουργιςαμε δυναμικά τον εννοιολογικό χάρτθ με κζμα τον
υπολογιςτι.

2.Θ ψθφιακι τάξθ μασ
Στθν εργαςία βαςικι πθγι μασ ιταν θ ψθφιακι τάξθ μζςα απ’ αυτιν
χρθςιμοποιιςαμε τθ μζκοδο Artful Thinking (βοικεια να δοφμε το κζμα μασ μζςα
από τθν τζχνθ) και τζλοσ χρθςιμοποιιςαμε τουσ εννοιολογικοφσ χάρτεσ και τα
ςφννεφα λζξεων (με αντίςτοιχα λογιςμικά). Θ ψθφιακι τάξθ μασ είναι βαςιςμζνθ
ςτθν υπθρεςία Θλεκτρονικι Σχολικι Τάξθ (θ-Τάξθ) θ οποία απευκφνεται ςε
εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ με ςτόχο τον εμπλουτιςμό τθσ κλαςικισ διδαςκαλίασ που
πραγματοποιείται κακθμερινά ςτο ςχολείο, με ςφγχρονα εργαλεία που
ενδυναμϊνουν τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Το ενδιαφζρον ςε μια ψθφιακι τάξθ
εςτιάηεται ςτθν εφαρμογι των διδακτικϊν ςτόχων, αφοφ είναι ζνα ολοκλθρωμζνο
ςφςτθμα διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν μακθμάτων. Στθ δικι μασ περίπτωςθ –
υποςτιριξθ των βιωματικϊν δράςεων*- ιταν μια διαδικαςία που εφαρμόςτθκε,
επειδι ακολουκεί τθ φιλοςοφία του λογιςμικοφ ανοικτοφ κϊδικα και υποςτθρίηει τθν
υπθρεςία Τθλεκπαίδευςθσ. Δεν ζχει περιοριςμοφσ και δεςμεφςεισ που να αφοροφν τθ
διδακτικι πρακτικι μζςα από τισ βιωματικζσ δράςεισ.
Αναλυτικά για τθν υπθρεςία Θλεκτρονικι Σχολικι Τάξθ (θ-Τάξθ), ςτο
θλεκτρονικό μάκθμα –υποςτιριξθ βιωματικϊν δράςεων «… δεν είμαι χοντρόσ, κοντόσ
είμαι.» υπιρξε άμεςθ χριςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ και ςτα φφλλα εργαςίασ του
μακιματοσ Ρλθροφορικισ, που αποτελοφςε τθν υποςτιριξθ τθσ παραπάνω
βιωματικισ δράςθσ και αποτζλεςε τον κεντρικό πυρινα μζςω τθσ πλατφόρμασ. Κάκε
θλεκτρονικό μάκθμα –υποςτιριξθ βιωματικϊν δράςεων- αποτζλεςε μια αυτόνομθ
54

Το Φωτόδεντρο είναι ο Εκνικόσ Συςςωρευτισ Εκπαιδευτικοφ Ρεριεχομζνου για τθν Ρρωτοβάκμια και
τθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Αποτελεί τθν κεντρικι e-υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ για τθν
ενοποιθμζνθ αναηιτθςθ και διάκεςθ ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου ςτα ςχολεία. Είναι
ανοιχτό ςε όλουσ, μακθτζσ, δαςκάλουσ, γονείσ, http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4689.
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οντότθτα ςτθν πλατφόρμα, θ οποία ενςωματϊνει μια ςειρά από υποςυςτιματα.
Στόχοσ, οι μακθτζσ να μάκουν μζςα από το διαδίκτυο να εργάηονται ςε ομάδα, να
ςυηθτοφν, να ανταλλάςςουν απόψεισ και να οδθγοφνται από κοινοφ ςε χριςιμα
ςυμπεράςματα.
Δείτε τθν Θλεκτρονικι Σχολικι Τάξθ (θ-Τάξθ) ςτθν ςελίδα του ςχολείου μασ.
http://eclass.sch.gr/courses/G1002117/

Για να ξεκινιςετε ….
Στθ ςελίδα του ςχολειοφ μασ κάντε «κλικ» ςτο εικονίδιο «… δεν είμαι χοντρόσ,
κοντόσ είμαι.»
Στθ νζα οκόνθ αριςτερά, κάντε «κλικ» ςτα «ΣΥΝΔΕΣΕΛΣ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟΥ», για να
βρείτε τισ τοποκεςίεσ ςτο internet (links) για τθν εργαςία.
Κάντε «κλικ» ςτα «ΕΓΓΑΦΑ», για να βρείτε υλικό για τθν εργαςία μασ.
… ζχουμε και περιςςότερα· παρακολουκείτε και κάντε «κλικ» … τισ «ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΕΛΣ»
για τθν ενθμζρωςι ςασ.
http://eclass.sch.gr/modules/link/?course=G1002117
Ειδικότερα, τα υποςυςτιματα που ςυνκζτουν ζνα θλεκτρονικό μάκθμα
ελζγχκθκαν από τον κακθγθτι μασ και είναι τα εξισ:
 Ρεριγραφι Μακιματοσ, χϊροσ όπου παρουςιάηονται πλθροφορίεσ ςχετικά με
τουσ ςτόχουσ, τθν φλθ, τθ δομι, κ.λπ. του μακιματοσ.
 Σφνδεςμοι (links) από το Διαδίκτυο που αφοροφν το αντικείμενο του μακιματοσ.
 Ζγγραφα όπου αποκθκεφεται και παρουςιάηεται το εκπαιδευτικό υλικό του
μακιματοσ (κείμενα, παρουςιάςεισ, εικόνεσ, κ.λπ.).
 Ανακοινϊςεισ που αφοροφν το μάκθμα και ενθμερϊνουν τουσ εκπαιδευόμενουσ.
 Εργαςίεσ, χϊροσ για τθν θλεκτρονικι διαχείριςθ των εργαςιϊν του μακιματοσ.
 Γλωςςάριο, χϊροσ για τθν προςκικθ και διαχείριςθ όρων που περιλαμβάνονται
ςτο μάκθμα.
 Ρολυμζςα, όπου αποκθκεφονται και παρουςιάηονται πολυμεςικά αρχεία
(εικόνασ, βίντεο και ιχου) ι ςφνδεςμοι ςε αρχεία πολυμζςων που αφοροφν το
μάκθμα.
 Εργαλεία Διαχείριςθσ Μακιματοσ που επιτρζπουν τθν αλλαγι τθσ ταυτότθτασ και
τθσ πρόςβαςθσ του μακιματοσ, τθ διαγραφι ι τθν ανανζωςθ του μακιματοσ, τθ
διαχείριςθ των εγγεγραμμζνων χρθςτϊν, ςτατιςτικά χριςθσ, κακϊσ και τθν
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ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ των εργαλείων (υποςυςτθμάτων) του μακιματοσ
.
2.1 Ρρακτικι του εννοιολογικοφ χάρτθ και πϊσ τθν εφαρμόςαμε
Στο χειρόγραφο εννοιολογικό χάρτθ που ακολουκεί ο ςυμμακθτισ μασ Μάριοσ
Κοντόςθσ δθμιοφργθςε τον καλφτερο εννοιολογικό χάρτθ ςτο τμιμα. Τον
φωτοτυπιςαμε και κακζνασ μασ ςυμπλιρωςε και τισ δικζσ του ιδζεσ. Στθ ςυνζχεια,
δθμιουργιςαμε ςτον διαδραςτικό πίνακα τον τελικό εννοιολογικό χάρτθ και
εξθγιςαμε τισ αξιολογιςεισ, τα διαγράμματα, τισ διαδικαςίεσ, τισ επιδράςεισ, τισ
επιλογζσ και τα κείμενα για τθν εργαςία μασ.

Χειρόγραφοσ εννοιολογικόσ χάρτθσ για το υγιζσ βάροσ

Αναλφςαμε τισ ςχζςεισ ςε αίτιο και αποτζλεςμα. Επανεξετάςαμε ςτοχαςτικά τισ
αντιλιψεισ μασ, τισ αξίεσ, τισ πρακτικζσ και ςυνικειζσ μασ. Αναηθτιςαμε τισ αιτίεσ,
τισ
αντικζςεισ,
τισ
απόψεισ,
τα
δεδομζνα,
τισ
εναλλακτικζσ
αιτίεσ/αποτελζςματα/κίνθτρα/λφςεισ και τζλοσ, αναηθτιςαμε τισ μεκοδολογίεσ και
πρακτικζσ ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. Τζλοσ, τεκμθριϊςαμε αξίεσ, απόψεισ,
γεγονότα, ερμθνείεσ, προβλζψεισ και προτάςεισ, και καταλιξαμε ότι οι κφριοι
παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ διατροφι μασ είναι το οικονομικό μασ επίπεδο, θ
οικογζνεια, ο πολιτιςμόσ, θ κρθςκεία, οι προςωπικζσ επιλογζσ, οι αντιλιψεισ, θ
γεωγραφικι μασ κζςθ, ο τρόποσ ηωισ και τα Μ.Μ.Ε.. Μάκαμε … τθν αξία του πρωινοφ
γεφματοσ, τθ ςθμαςία τθσ κατανάλωςθσ ενδιάμεςων γευμάτων, το ότι είναι
απαραίτθτα τα πολλά ροφιματα για ενυδάτωςθ, τθ ςωματικι δραςτθριότθτα και τον
Δείκτθ μάηασ ςϊματοσ και ότι …
Θ παιδικι παχυςαρκία κεωρείται ςυχνά καταςτροφικι, κυρίωσ για τθν
ικανότθτα προςαρμογισ των παιδιϊν ςε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο, και αυτό,
επειδι τα άλλα παιδιά ςτο ςχολείο και ςτισ παρζεσ τα κοροϊδεφουν. Θ διατροφι μαηί
με τον κλθρονομικό παράγοντα και το περιβάλλον είναι οι τρεισ παράγοντεσ από τουσ
οποίουσ εξαρτάται θ υγεία μασ. Θ εκμάκθςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ ιςορροπθμζνθσ
διατροφισ και θ εφαρμογι τουσ ςτθν κακθμερινι ηωι ςυμβάλλουν ςτθν πλιρθ
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ςωματικι, πνευματικι ,ψυχικι ανάπτυξθ του ατόμου και απομακρφνουν τον κίνδυνο
ανάπτυξθσ διάφορων χρόνιων αςκενειϊν.
Ζτςι, ςασ λζμε τισ ιδζεσ μασ για καλι υγεία…
Ρρζπει να τρϊμε κάκε μζρα πρωινό. Ρρζπει να τρϊμε απ’ όλεσ τισ τροφζσ
.Ρρζπει να τρϊμε ςυχνά φροφτα και λαχανικά. Δεν πρζπει να τρϊμε πολλά γλυκά.
Ρρζπει να πίνουμε αρκετό νερό. Το βράδυ δεν πρζπει να τρϊμε αργά. Δεν πρζπει να
τρϊμε πολλζσ τςίχλεσ και ηαχαρωτά. Πχι ςτα γαριδάκια και ςτα ζτοιμα φαγθτά.
Ρρζπει να πίνουμε φυςικοφσ χυμοφσ και Ρρζπει να γυμναηόμαςτε ςυχνά.
2.2 Θ παρουςία μασ ςτο 6ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ
Στο πλαίςιο τθσ διάχυςθσ των αποτελεςμάτων τθσ εργαςίασ μασ, εκπρόςωποι
από το τμιμα μασ ςυμμετείχαν ςτο 6ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ
(που διεξιχκθ παράλλθλα ςε Θράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Αγρίνιο, Λωάννινα, Καβάλα,
Καλαμάτα, Κζρκυρα, Κομοτθνι, Λάριςα, Μυτιλινθ, Ράτρα, όδο, Χανιά και Χίο τθν
07, 08, 09 Απριλίου 2016.

Στο 6ο Μακθτικό Φεςτιβάλ παρουςιάςαμε το πϊσ …
Αξιοποιιςαμε τθν παιδαγωγικι των Τ.Ρ.Ε. ςτο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ του
ςχολείου μασ, πϊσ επιχειροφςαμε τθν ομαδοςυνεργατικι μζκοδο με τθ χριςθ τθσ
Ρλθροφορικισ. Ο τίτλοσ τθσ ειςιγθςθσ ςτο φεςτιβάλ ιταν: Μια βιωματικι δράςθ,
μια ψθφιακι τάξθ, και οκτϊ ψθφιακά «εργαλεία» Ρϊσ τα χρθςιμοποιιςαμε
ςτθ βιωματικι δράςθ: «… δεν είμαι χοντρόσ, κοντόσ είμαι.»
Χρθςιμοποιικθκαν τα εξισ ψθφιακά εργαλεία: 1. Ρρογράμματα επεξεργαςίασ
κειμζνων, 2. Ρρογράμματα παρουςιάςεων, 3. Ειςαγωγι ςτα wikis, 4. Χριςθ των
διαδραςτικϊν βιβλίων και του φωτόδενδρου, 5. Το πρόγραμμα cmaptools, 6. Θ χριςθ
του διαδραςτικοφ πίνακα, 7. Δθμιουργία «ςφννεφων λζξεων» με το πρόγραμμα
WORDLE και 8. τθ χριςθ του Μovie Maker.
Το Wordle είναι μια δωρεάν εφαρμογι Web 2.0 που επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να
δθμιουργοφν «ςφννεφα λζξεων». Με τον τρόπο αυτό οπτικοποιείται θ ςυχνότθτα
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εμφάνιςθσ μιασ λζξθσ από ζνα κείμενο, κακϊσ οι λζξεισ με τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα
εμφάνιςθσ παρουςιάηονται μεγαλφτερεσ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ.
Μάκαμε ότι ζνα wiki είναι είδοσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ψθφιακοφ
περιεχομζνου και διαφζρει από ζνα ιςτολόγιο. Το wiki μασ ζχει δομι, επιτρζποντασαν κελιςουμε- να προκφψει και μια άλλθ δομι ανάλογα με τισ ανάγκεσ - τισ
προτάςεισ των μακθτϊν τθσ βιωματικισ δράςθσ. Γενικά ζνα wiki δεν ζχει κάποιον
οριςμζνο ιδιοκτιτθ ι θγζτθ. Στθ δικι μασ περίπτωςθ ςτο wiki μασ οι ερωτιςεισ ςε ζνα
διαιτολόγο και οι προτεινόμενεσ ςυμβουλζσ είναι ςτο επίκεντρο. Το wiki μασ είναι
μια διαδικτυακι εφαρμογι μζςα ςτθ ψθφιακι τάξθ μασ, θ οποία επιτρζπει ςτουσ
ςυμμακθτζσ μασ να προςκζτουν, να τροποποιοφν ι να διαγράφουν το περιεχόμενο
τθσ ςυνεργαςίασ τουσ με τον ζλεγχο του κακθγθτι.
2.3 Θ εφαρμογι του Artful Thinking
Artful Thinking μια βοικεια ςτουσ μακθτζσ, για να αναπτφξουν τθ ςκζψθ και τθ
μάκθςθ μζςα από τισ τζχνεσ και τα ζργα των εικαςτικϊν τεχνϊν. Είναι μια λογικι που
βοθκά τουσ μακθτζσ να μάκουν πϊσ να ςκζφτονται κοιτάηοντασ ζργα τζχνθσ.
Αναπτφχκθκε από το Project Zero ςτο Harvard ςτθ Σχολι Επιςτθμϊν Αγωγισ. Ζχει
ςχεδιαςτεί, για να χρθςιμοποιθκεί από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε οποιοδιποτε βακμίδα
και ςε οποιοδιποτε κζμα. Στθ δικι μασ περίπτωςθ, ςκοπόσ θ εναςχόλθςθ τθσ
προςοχισ μασ με το πϊσ οι καλλιτζχνεσ κζλουν να είναι μαηί μασ, για να εξετάςουμε,
να αναλογιςτοφμε και να εξερευνιςουμε το κζμα μασ. Θ λογικι ότι ζνα ζργο τζχνθσ
είναι κάτι περιςςότερο από ζνα ιςχυρό όχθμα για τθ διδαςκαλία τθσ ςκζψθσ αλλά και
ζνα ςθμαντικό μζςο να ςκεφτοφμε.

Χειρόγραφοσ εννοιολογικόσ χάρτθσ για τθ ςχζςθ τθσ μάκθςθσ μζςα από τισ τζχνεσ

Τον παραπάνω χειρόγραφο εννοιολογικό χάρτθ τον δθμιουργιςαμε ςτον
διαδραςτικό πίνακα και φαίνεται πϊσ εξθγιςαμε τισ αξιολογιςεισ, τισ διαδικαςίεσ,
τισ επιδράςεισ, τισ επιλογζσ και τα κείμενα για τθν εργαςία μασ ςε ςχζςθ με τθ
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μάκθςθ μζςα από τισ τζχνεσ και τα ζργα των εικαςτικϊν τεχνϊν. Υπάρχουν δφο λόγοι
για αυτό. Ο πρϊτοσ ζχει να κάνει με το πϊσ τα ζργα τζχνθσ μάσ κάνουν να ςκεφτοφμε,
και ο δεφτεροσ ζχει να κάνει με ό, τι μασ κάνει να ςκεφτοφμε.

Βλζποντασ ζνα ζργο τζχνθσ χρθςιμοποιιςαμε ενδιαφζρουςεσ ερωτιςεισ, μια
βοικεια να ςκεφτοφμε.

Εικόνεσ από εικονικά μουςεία και ςυλλογζσ από τι internet

Στα υποκζματα τθσ εργαςίασ μασ είπαμε: «ΟΧΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΛΚΟ ΕΚΦΟΒΛΣΜΟ»,
ξεχωρίςαμε και ςασ παρουςιάηουμε πϊσ από παλαιότερεσ εργαςίεσ μακθτϊν του
ςχολείου μασ προωκοφμε τθν Κρθτικι διατροφι και κουηίνα.

http://srv1-7gym-irakl.ira.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=468:201406-16-21-26-08&catid=137&Itemid=534
http://srv1-7gym-irakl.ira.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=368:201112-16-15-52-44&catid=137&Itemid=534
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http://srv1-7gym-irakl.ira.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=369:201106-13-15-06-44&catid=137&Itemid=534
http://srv1-7gym-irakl.ira.sch.gr/7oGymnasio/ExternalFiles/20102011/mageiremata/agnopitest.pdf
Οι οκόνεσ και οι υπερςυνδζςεισ από τθν ςελίδα του ςχολείου μασ

Τθ μετάφραςθ τμθμάτων των κειμζνων ςτα αγγλικά που δθμοςιεφονται ςτθν
ψθφιακι τάξθ και τθ ςελίδα του ςχολείου μασ ανζλαβε ο μακθτισ Καλεντάκθσ Γ. Τθν
επιμζλεια των κειμζνων και τθσ παρουςίαςθσ ςτο 6ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ψθφιακισ
Δθμιουργίασ και για τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων τθσ βιωματικισ δράςθσ του
ανζλαβαν οι μακθτζσ : Καβλεντάκθσ Ε., Κωςτελίδθσ Φ., Καρατηάνθσ Α., Κοντόςθσ Μ.,
Κριτςωτάκθσ Λ., Καλεντάκθσ Γ., Επταμθνιτάκθσ Γ.Χ, Καριωτάκθ Η.Α.
Τθν παρουςίαςθ και τθν επιμζλεια των κειμζνων και των διαφανειϊν τθσ
παρουςίαςθσ ςτο «1ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΣΥΝΕΔΛΟ «ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ: ΜΛΑ
ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ» ανζλαβαν οι μακθτζσ Καβλεντάκθσ Ε. και Κριτςωτάκθσ Λ.

3. Επίλογοσ του κακθγθτι Ρλθροφορικισ - Συηιτθςθ - Συμπεράςματα
«Οι άνκρωποι προςεφχονται ςτουσ κεοφσ και ηθτοφν να ζχουν υγεία, ενϊ δε
γνωρίηουν ότι τθ δυνατότθτα αυτι τθν ζχουν οι ίδιοι …και από ζλλειψθ εγκράτειασ,
κάνοντασ τα αντίκετα απ’ ό,τι πρζπει, προδίδουν μόνοι τουσ τθν υγεία τουσ για τισ
επικυμίεσ τουσ.» (Δθμόκριτοσ, 460 - 370 π.Χ.)
«Οι άνκρωποι τθσ πράξθσ που δεν ζχουν κεωρθτικι παιδεία χάνονται ςτισ
λεπτομζρειεσ, οι άνκρωποι τθσ κεωρίασ που δεν ζχουν πρακτικι άςκθςθ χάνονται
ςτισ γενικότθτεσ. Το να κατζχεισ ιςόρροπα και τα δφο είναι δϊρο μεγαλοφυΐασ.»
(Λεονάρντο ντα Βίντςι)
«Μόνο ό,τι δζχτθκεσ με τθν ψυχι ςου, αυτό μόνο μακαίνεισ και αυτό
ενςωματϊνεισ ςτθ ηωι ςου και τον χαρακτιρα ςου» (Dewey)
Για το τζλοσ, «μια καλι διδαςκαλία κα μποροφςε να αντιςτακμίςει τθν ζλλειψθ
τεχνολογικϊν μζςων, αλλά θ τεχνολογία από μόνθ τθσ δεν κα μπορζςει να διαςϊςει
μια κακι διδαςκαλία, ςυνικωσ τθν κάνει χειρότερθ» Bates (1995), και ςυνεχίηει «… θ
τεχνολογία ςτθ ςχολικι τάξθ προκαλεί προβλθματιςμοφσ, κακϊσ πολλζσ φορζσ θ
ζμφαςθ δίνεται περιςςότερο ςτουσ διακζςιμουσ τεχνολογικοφσ πόρουσ και λιγότερο
ςτισ παιδαγωγικζσ προχποκζςεισ που κα πρζπει να διζπουν ζνα περιβάλλον
μάκθςθσ.»
Και προςωπικά ςυνεχίηω και επιςθμαίνω ότι όλοι μασ οφείλουμε να
διερευνιςουμε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα μπορζςουμε να εφαρμόςουμε και
να αξιοποιιςουμε τθν τεχνολογία παιδαγωγικά, για να επιτφχουμε τουσ μακθςιακοφσ
μασ ςτόχουσ.
Θ εργαςία αυτι υλοποιικθκε ςε δφο τρίμθνα προςαρμόηοντασ φφλλα εργαςίασ
και ςτο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ. Ρροςπακιςαμε να παρουςιάςουμε τθ
διαςφνδεςθ των Τεχνολογιϊν των Ρλθροφοριϊν και τθσ Επικοινωνίασ με τθν
ουςιαςτικι και πραγματικι εφαρμογι ςε μια βιωματικι δράςθ. Θ χριςθ επίκαιρων
τρόπων διδαςκαλίασ, θ χριςθ των Τ.Ρ.Ε., θ εφαρμοςμζνθ χριςθ ςφγχρονων ςεναρίων
μακθμάτων, ζκαναν το μάκθμα πιο ελκυςτικό και εποικοδομθτικό. Μασ δόκθκε θ
δυνατότθτα να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι κζαςθσ και
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προςζγγιςθσ τθσ πραγματικότθτασ, κακζνασ από τουσ οποίουσ ζχει τισ κοινωνικζσ
πολιτικζσ και θκικζσ προεκτάςεισ του, που επθρεάηουν κετικά ι αρνθτικά τα άτομα,
τισ ομάδεσ με προτεραιότθτεσ ςτισ αξίεσ και ςυμπεριφορζσ. Διαπιςτϊςαμε, όςο ιταν
δυνατό, τι ςθμαίνει κριτικι ανάλυςθ και προςωπικόσ αναςτοχαςμόσ που οδθγεί ςε
παρεμβάςεισ και βελτιωτικζσ αλλαγζσ και ότι θ γνϊςθ οικοδομείται με τθν ενεργό
ςυμμετοχι ςτθ γνωςτικι διαδικαςία, για να αποδειχκεί τελικά ότι ςτθ διαδικαςία τθσ
ςκζψθσ ςε μια βιωματικι δράςθ απαιτείται από τον μακθτι να ςυνεργάηεται με τουσ
ςυμμακθτζσ του.
Τζλοσ, οφείλουμε να ευχαριςτιςουμε τθ Διεφκυνςθ και το ςφνολο των
ςυναδζλφων του ςχολείου για τθν υποςτιριξι τουσ.

Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ
Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο - Από τθ Βιωματικι Μάκθςθ ςτο Συνεργατικό Μοντζλο
Βιωματικϊν Δράςεων. Συντάκτθσ - Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ: Θλίασ Γ.
Ματςαγγοφρασ, Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (πράξθ 37/07-07-2015 του
Δ.Σ- Οδθγίεσ για τισ Βιωματικζσ Δράςεισ Θμεριςιου και Εςπερινοφ Γυμναςίου για
το ςχ. ζτοσ 2015-2016.
ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ: Διαδραςτικά Σχολικά Βιβλία - Βιωματικζσ Δράςεισ (Α
Γυμναςίου) - Οδθγοί για τον Εκπαιδευτικό
Bates, A.W. (1995). Technology, Open Learning and Distance Education. London:
Routledge.
Project Zero. (χ.χ.). Ανακτικθκε από http://www.pz.harvard.edu/

-406-

1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ

Θ Επίδραςθ τθσ Κυματοποίθςθσ ςτθν Σχολικι Επίδοςθ των
Μακθτϊν/τριϊν
Σςοράγλου Αγγελικι
Εκπαιδευτικόσ ΠΕ70, Μεταπτυχιακι φοιτιτρια
angietso@hotmail.com

Περίλθψθ
Θ παροφςα μελζτθ ςυνιςτά μια αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ που διερευνά το πϊσ
θ κυματοποίθςθ ςυςχετίηεται με τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ, κακϊσ και τρόπουσ που το
ςχολείο μπορεί να ςυμβάλει ςτθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου. Ερευνθτικά
αποδεικνφεται ότι ο εκφοβιςμόσ ζχει ςυνδεκεί με ζλλειψθ ςυμμετοχισ ςτο μάκθμα,
αδυναμία ςυγκζντρωςθσ, χαμθλζσ επιδόςεισ, προβλιματα προςαρμογισ ςτο ςχολείο,
ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ, ςχολικζσ διαρροζσ και άλλα. Καίριασ ςθμαςίασ κρίνεται θ
εφαρμογι προγραμμάτων, μζτρων και πολιτικϊν που δρουν προλθπτικά ι
καταςταλτικά του φαινομζνου, ενιςχφουν τθν ψυχικι ανκεκτικότθτα των
μακθτϊν/τριϊν και τουσ/τισ ευαιςκθτοποιοφν, ενϊ πιο αποτελεςματικζσ κεωροφνται
οι παρεμβάςεισ που υιοκετοφν μια διεπιςτθμονικι και ολιςτικι προςζγγιςθ του
ηθτιματοσ.
Λζξεισ-κλειδιά: εκφοβιςμόσ, κυματοποίθςθ, ακαδθμαϊκι επίδοςθ

1. Ειςαγωγι
Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ ι αλλιϊσ θ κυματοποίθςθ, είναι ζνα ςοβαρό
προςωπικό, εκπαιδευτικό αλλά και κοινωνικό ηιτθμα με διεκνείσ διαςτάςεισ και
ολοζνα αυξανόμενο ρυκμό εξάπλωςθσ, που κακιςτά το ςχολικό περιβάλλον
αναςφαλζσ και επικίνδυνο (Dake, Price, & Telljohann, 2003; Jan & Husain, 2015; Wei &
Williams, 2004; Young-Jones, Fursa, Byrket, & Sly, 2015). Επιφζρει κοινωνικζσ,
ςυναιςκθματικζσ,
ψυχολογικζσ
και
ςυμπεριφορικζσ
επιπτϊςεισ
ςτουσ
εμπλεκόμενουσ, ενϊ κεωρείται ότι επιδρά και ςτθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ των
μακθτϊν/τριϊν (Nakamoto & Scwartz, 2011; Wei & Williams, 2004).
Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι αναδείξει τθ ςχζςθ μεταξφ
κυματοποίθςθσ και ςχολικισ επίδοςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, επιχειρείται να αναδειχκεί
αν και με ποιον τρόπο μπορεί ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ να επθρεάςει τισ ακαδθμαϊκζσ
επιδόςεισ των παιδιϊν-κυμάτων. Επιπλζον, προτείνονται μζκοδοι και ςτρατθγικζσ
παρζμβαςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου ςτο ςχολείο.
Αρχικά, προςδιορίηεται θ ζννοια του εκφοβιςμοφ και αναφζρονται μερικά
χαρακτθριςτικά του. Ακολουκεί θ περιγραφι των επιπτϊςεϊν του ςτο άτομο, με
ζμφαςθ ςτθν ακαδθμαϊκι του πορεία. Στθ ςυνζχεια, απαρικμοφνται οι προτεινόμενεσ
παρεμβάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ.
Τζλοσ, εξάγονται τα ςυμπεράςματα τθσ εργαςίασ.
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2. Ζννοια και Μορφζσ του Εκφοβιςμοφ
Θ πολυπλοκότθτα του εξεταηόμενου φαινομζνου εντοπίηεται ιδθ ςτισ
προςπάκειεσ των μελετθτϊν να το ορίςουν με ακρίβεια. Συναντάται ςτθ
βιβλιογραφία ωσ ςχολικόσ εκφοβιςμόσ, κυματοποίθςθ ςυνομθλίκων ι με τθν αγγλικι
ορολογία bullying.
Ο πιο ευρζωσ διαδεδομζνοσ οριςμόσ του φαινομζνου δόκθκε από τον Olweus
και αναφζρεται ςτθ ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ πρόκλθςθ αρνθτικϊν
πράξεων εισ βάροσ ενόσ ατόμου από ζνα άτομο ι ομάδα ατόμων (Olweus, 1993).
Βαςικά ςυςτατικά του οριςμοφ είναι θ επαναλθπτικότθτα και θ μεγάλθ διάρκεια
(Olweus, 1993; Rigby, 2008).
Ζνα άλλο ςτοιχείο που ενυπάρχει ςε αρκετζσ εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ του
εκφοβιςμοφ, χωρίσ να αποτελεί όμωσ πάντα προχπόκεςι του, είναι θ αςυμμετρία
δφναμθσ μεταξφ κφτθ και κφματοσ (Olweus, 1993; Rigby, 2008; Salend, 2005;
Σταςινόσ, 2013). Αυτι μπορεί να ζγκειται ςε θλικιακι, ςωματικι, νοθτικι, κοινωνικι ι
αρικμθτικι υπεροχι του κφτθ ι ακόμθ, μπορεί να οφείλεται ςτισ γνϊςεισ του, ςτθν
κατοχι κάποιασ κζςθσ εξουςίασ από μζρουσ του, ςτθ δφναμθ του πεικαναγκαςμοφ ι
εξαναγκαςμοφ που διακζτει ι και ςτθν πρόςβαςι του ςε προςωπικά δεδομζνα του
κφματοσ (Rigby, 2008).
Ο εκφοβιςμόσ μπορεί να εκδθλωκεί με ποικίλεσ μορφζσ, άλλοτε άμεςεσ κι
άλλοτε ζμμεςεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι τρεισ κφριεσ μορφζσ εκφοβιςμοφ είναι θ
φυςικι-ςωματικι βία (κλωτςιζσ, ςπρϊξιμο, χτφπθμα), θ λεκτικι βία (βριςιζσ, απειλζσ)
και θ ψυχολογικι/ςυναιςκθματικι βία και ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ (αποκλειςμόσ
από παρζεσ και ομάδεσ) (Morrow, Hubbard, & Swift, 2014). Άλλεσ μορφζσ
εκφοβιςμοφ περιλαμβάνουν τθ μθ λεκτικι επικοινωνία (γλϊςςα του ςϊματοσ), τθ
ςεξουαλικι κακοποίθςθ ι παρενόχλθςθ και πρόςφατα προςτζκθκε κι ο θλεκτρονικόσ
εκφοβιςμόσ (cyberbullying), που αςκείται μζςω τθσ τεχνολογίασ (Olweus, 1993; Rigby,
2008; Salend, 2005).

3. Συνζπειεσ του Εκφοβιςμοφ ςτα Κφματα
Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ επθρεάηει πολλαπλά το κφμα, τον κφτθ κακϊσ και τουσ
παρευριςκόμενουσ ςε περιςτατικά εκφοβιςμοφ, ενϊ τισ πιο ςοβαρζσ επιπτϊςεισ
επιδζχεται το κφμα. Μπορεί να επιφζρει από ςωματικά τραφματα, όπωσ μελανιζσ και
γρατηουνιζσ, κατεςτραμμζνα ι κλεμμζνα ροφχα ι αντικείμενα, πονοκεφάλουσ,
ςτομαχόπονουσ κι άλλεσ ςωματικζσ ενοχλιςεισ, διαταραχι των διατροφικϊν
ςυνθκειϊν και του φπνου και απϊλεια ενδιαφζροντοσ ςε αγαπθμζνεσ
δραςτθριότθτεσ, μζχρι ςοβαρζσ ψυχοςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ (Storey, Slaby,
Adler, Minotti, & Katz, 2013). Επιδρά καταλυτικά ςτθν ψυχοκοινωνικι λειτουργία του
κφματοσ, διαταράςςει τθν ομαλι ψυχολογικι και ςυναιςκθματικι του κατάςταςθ,
προκαλϊντασ άγχοσ, μελαγχολία, κατάκλιψθ, ανθςυχία και φόβο (Cowie & Jennifer,
2008; Dake et al., 2003; Morrow et al., 2014).
Ο εκφοβιςμόσ ζχει αναπόφευκτα ςοβαρό αντίκτυπο ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ και
αλλθλεπιδράςεισ του παιδιοφ με τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/τριεσ και ςυνομθλίκουσ/εσ
του. Αυτό ιςχφει ιδιαίτερα κατά τθν εφθβικι θλικία, όπου οι φίλοι/εσ κατζχουν
ςθμαντικι κζςθ ςτθ ηωι του ατόμου (Morrow et al., 2014). Το κφμα παρουςιάηει
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γενικά μια τάςθ για κοινωνικι απόςυρςθ και μοναχικότθτα, θ οποία ενιςχφεται από
τθν περικωριοποίθςθ που δζχεται από τον κφτθ και όςουσ τον ςυμμερίηονται, οι
οποίοι τείνουν να τον αποκλείουν από τισ ομάδεσ και τισ παρζεσ τουσ (Salend, 2005).
Αυτι θ κοινωνικι μορφι εκφοβιςμοφ είναι περιςςότερο ανθςυχθτικι, διότι είναι
ζμμεςθ κι ωσ εκ τοφτου είναι δφςκολο για το κφμα να τθ διαχειριςτεί (Morrow et al.,
2014). Γενικά ερευνθτικά αποδεικνφεται ότι ο εκφοβιςμόσ προκαλεί μακροχρόνια
πρόβλθμα ςτθν αυτοπεποίκθςθ του κφματοσ, ςτισ κοινωνικζσ του ςχζςεισ και ςτθν
αδυναμία να εμπιςτευτεί τα άτομα του περιβάλλοντόσ του λόγω των τραυματικϊν
εμπειριϊν που ζχει βιϊςει (Cowie & Jennifer, 2008).
Ο εκφοβιςμόσ μπορεί να επιδράςει και με διαφορετικό τρόπο ςτο κφμα. Αντί
για εςωτερικευμζνα ψυχολογικά ι ςυναιςκθματικά προβλιματα, μπορεί να
προκαλζςει μια εξωτερικευμζνθ, προβλθματικι, κοινωνικά μθ αποδεκτι
ςυμπεριφορά. Ριο ςυγκεκριμζνα, μπορεί να επιφζρει νευρικότθτα, ευερεκιςτότθτα,
ακόμθ και επικετικότθτα και εχκρικότθτα (Μακρίδου, 2015). Αντί να τθριςει μια
πακθτικι ςτάςθ, το κφμα ενδζχεται να προκαλζςει τον κφτθ του και να επιηθτιςει τθ
ςφγκρουςθ μαηί του (Storch & Ledley, 2005). Αυτι θ επικετικότθτα όμωσ επεκτείνεται
απζναντι και ςε άλλα άτομα του περιβάλλοντοσ του παιδιοφ, πζρα από τον κφτθ, ενϊ
ςτθν ακραία περίπτωςθ μπορεί να εξελιχκεί ςε εγκλθματικότθτα (Felix & Mac Mahon,
2006).
3.1 Επίδραςθ του Εκφοβιςμοφ ςτθν Ακαδθμαϊκι Επίδοςθ των Κυμάτων
Ρζρα από τον ψυχολογικό, ςυναιςκθματικό και κοινωνικό αντίκτυπο, ο ςχολικόσ
εκφοβιςμόσ επθρεάηει ςχεδόν αναπόφευκτα και τισ ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ του
κφματοσ. Μάλιςτα μπορεί να διατθρθκεί ςτο λφκειο και ςτο πανεπιςτιμιο,
επιδρϊντασ ςε όλθ τθν ακαδθμαϊκι και μετζπειτα επαγγελματικι του πορεία (YoungJones et al., 2015).
Ζχει διεξαχκεί ςχετικά μικρόσ αρικμόσ ερευνϊν που εξετάηουν τθ ςχζςθ τθσ
κυματοποίθςθσ με τθν ςχολικι επίδοςθ, κακϊσ οι περιςςότερεσ εςτιάηονται ςτον
ψυχολογικό τομζα (Morrow et al., 2014; Nakamoto & Swartz, 2010). Μάλιςτα, οι
απόψεισ των μελετθτϊν διίςτανται όςον αφορά τθν φπαρξθ τθσ μεταξφ τουσ
ςυςχζτιςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζχει βρεκεί ότι θ κυματοποίθςθ μπορεί να αποτελζςει
προβλεπτικό παράγοντα για τθ χαμθλι ακαδθμαϊκι εικόνα ςε μεγαλφτερα κυρίωσ
παιδιά που βρίςκονται ςε προεφθβικι ι εφθβικι θλικία (Nakamoto & Swartz, 2010),
αλλά ζχει βρεκεί μικρι ςυςχζτιςθ των δφο μεταβλθτϊν ςε ζρευνα πάνω ςε
μικρότερθσ θλικίασ παιδιά (Dunkle, 2009).
Οι ζρευνεσ, ωςτόςο, ςυγκλίνουν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ακαδθμαϊκι επίδοςθ
του κφματοσ επθρεάηεται ζμμεςα από τθν ψυχοκοινωνικι του κατάςταςθ (Felix &
Mac Mahon, 2006; Kiriakidis, 2014; Morrow et al., 2014; Wei & Williams, 2004), ιδίωσ
μζςω τθσ χαμθλισ αυτοεικόνασ και αυτοεκτίμθςισ του που ζρχεται ωσ επακόλουκο
τθσ κυματοποίθςθσ (Raskauskas, Rubiano, Offen, & Wayland, 2015). Θ αυτοεικόνα, θ
αυτοεκτίμθςθ και θ αυτοπεποίκθςθ του κφματοσ κυμαίνονται ςε χαμθλά επίπεδα,
επειδι επθρεάηονται από τθ ςχζςθ με τουσ/τισ ςυνομθλίκουσ και τον/τθν
εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο αποκλειςμόσ του κφματοσ από τισ
παρζεσ και τισ ομάδεσ (Morrow et al., 2014), θ ζλλειψθ φίλων (Cowie & Jennifer,
2008), οι χαμθλζσ προςδοκίεσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ για τθν απόδοςι του/τθσ και θ
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αδιάφορθ κι απακι ςτάςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ ςε περιςτατικά εκφοβιςμοφ του
(Troop-Gordon & Kuntz, 2013) δθμιουργοφν τάςεισ απομόνωςθσ ςτο παιδί, το οποίο
αποδίδει μικρι αξία ςτον εαυτό του.
Τα παραπάνω δθμιουργοφν ζνα αρνθτικό κλίμα ςτθν τάξθ για το παιδί-κφμα και
λειτουργοφν αποκαρρυντικά για τθ φοίτθςι του ςτο ςχολείο. Τα αποτελζςματα είναι
περιςςότερο εμφανι ςε μεγαλφτερθ θλικία που τα παιδιά είναι περιςςότερο
ανεξάρτθτα, διότι τα μικρά παιδιά μεταβαίνουν αναπόφευκτα ςτο ςχολείο με τθ
ςυνοδεία και τθν επίβλεψθ των γονζων τουσ (Dunkle, 2009). Ριο ςυγκεκριμζνα, τα
κφματα εκφοβιςμοφ δυςκολεφονται να προςαρμοςτοφν ςτισ ςυνκικεσ του ςχολείου
και να ενταχκοφν ομαλά ςτθν τάξθ, τείνουν να αποςφρονται από τισ ακαδθμαϊκζσ
τουσ υποχρεϊςεισ, παρουςιάηουν ςχολικζσ διαρροζσ ι και πρόωρθ εγκατάλειψθ του
ςχολείου, απζχουν από τισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ και τθ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα,
αδυνατοφν να ςυνεργαςτοφν με τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/τριζσ τουσ ι τον/τθν
εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, εμφανίηουν αδυναμία ςυγκζντρωςθσ ςτο μάκθμα, διάςπαςθ
προςοχισ ακόμθ και διαταρακτικι ςυμπεριφορά, ζχουν μειωμζνα κίνθτρα
παρακολοφκθςθσ του ςχολείου και ωσ επακόλουκο οι επιδόςεισ τουσ ακολουκοφν
κακοδικι πορεία (Dunkle, 2009; Lacey & Cornell, 2013; Mariani, Webb, Villares, &
Brigman, 2015; Morrow et al., 2014; Nakamoto & Scwartz, 2011; Troop-Gordon &
Kuntz, 2013; Wei & Williams, 2004).

4. Τρόποι Αντιμετϊπιςθσ του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ
Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ ζχει πολλαπλζσ, ςυχνά καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ ςτουσ
εμπλεκόμενουσ, ιδίωσ ςτο κφμα. Θ ςοβαρότθτα του προβλιματοσ κροφει τον κϊδωνα
του κινδφνου τόςο ςτθν ςχολικι κοινότθτα και ςτουσ αρμόδιουσ ςε κζματα
εκπαίδευςθσ όςο και ευρφτερα ςτουσ ικφνοντεσ φορείσ τθσ εξουςίασ. Ο ςχολικόσ
εκφοβιςμόσ απαιτεί πολυςυςτθμικζσ παρεμβάςεισ ςτο οικογενειακό, ςχολικό και
κοινωνικό πλαίςιο (Cowie & Jennifer, 2008). Ωςτόςο, θ παροφςα εργαςία
επικεντρϊνεται ςτο ρόλο του/τθσ εκπαιδευτικοφ ςτθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου.
Ρροτοφ οι εκπαιδευτικοί προβοφν ςτθν υλοποίθςθ κάποιασ παρζμβαςθσ, κρίνεται
απαραίτθτθ θ ενθμζρωςθ και θ κατάρτιςι τουσ πάνω ςτο κζμα του ςχολικοφ
εκφοβιςμοφ. Κα πρζπει αρχικά να ευαιςκθτοποιθκοφν για το πρόβλθμα, να είναι ςε
κζςθ να αναγνωρίηουν περιςτατικά εκφοβιςμοφ ςτο ςχολείο και ςτθ ςυνζχεια να
εκπαιδευτοφν ςε κζματα διαχείριςισ τουσ (Cornell & Limber, 2015; Jan & Husain,
2015; Troop-Gordon & Kuntz, 2013).
Αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ χρειάηονται και τα παιδιά ωσ (πικανοί)
«αυτόπτεσ μάρτυρεσ» ςε περιςτατικά εκφοβιςμοφ. Ρροςδοκάται από εκείνα να είναι
περιςςότερο ευαιςκθτοποιθμζνα και με αίςκθμα ευκφνθσ για τθ δθμιουργία ενόσ
αςφαλοφσ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ (Dake et al., 2003; Jan & Husain, 2015). Ο/Θ
εκπαιδευτικόσ οφείλει να καλλιεργιςει ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ το ςεβαςμό, τθν
ενςυναίςκθςθ και το ενδιαφζρον για το ςυνάνκρωπο.
Ζνα μζτρο για τθν πρόλθψθ του εκφοβιςμοφ, ςτο οποίο ςυγκλίνουν αρκετοί
μελετθτζσ αφορά τθν καλλιζργεια των (προ)κοινωνικϊν και διαπροςωπικϊν
δεξιοτιτων των παιδιϊν (κυτϊν και κυμάτων) (Κουρκοφτασ & Κάνοσ, 2013˙ Mariani et
al., 2015˙ Σταςινόσ, 2013). Αυτό μπορεί να επιτευχκεί για παράδειγμα μζςα από τθν
ανάκεςθ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ ομαδικϊν, ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων
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(Κουρκοφτασ & Κάνοσ, 2013˙ Σταςινόσ, 2013). Θ ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων κα
ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ υγιϊν φιλικϊν ςχζςεων των παιδιϊν με τουσ/τισ
ςυμμακθτζσ/τριζσ τουσ. Αυτό κα ενιςχφςει τθν αυτοεκτίμθςι τουσ και κα μετριάςει
τισ ςυνζπειεσ τθσ κυματοποίθςθσ (Cowie & Jennifer, 2008; Kiriakidis, 2014). Ωσ
επακόλουκο, μπορεί να βελτιωκεί θ ςχολικι επίδοςθ του παιδιοφ, με δεδομζνο ότι οι
φιλίεσ επθρεάηουν τθ ςτάςθ του απζναντι ςτο ςχολείο, τισ ακαδθμαϊκζσ του επιδόςεισ
και τθν εμπλοκι του ςτισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ (Troop-Gordon & Kuntz, 2012). Θ
αποδοχι από τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/τριζσ του και θ κοινωνικι του ζνταξθ ςτθν ςχολικι
τάξθ λειτουργοφν καταςταλτικά και προςτατευτικά ςτθ κυματοποίθςθ (Morrow,
Hubbard, & Swift, 2014; Nakamoto & Scwartz, 2011).
Τθν καλλιζργεια κοινωνικο-ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων επιδιϊκουν και τα
προγράμματα προαγωγισ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ αλλά και κοινωνικισ και
ςυναιςκθματικισ αγωγισ, που εφαρμόηονται ςε οριςμζνα ςχολεία. Ρροσ τθν ίδια
κατεφκυνςθ κινείται και θ παροχι υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ για τα παιδιά-κφματα
ι/και τουσ γονείσ τουσ, με τθ ςυμβολι ειδικϊν επιςτθμόνων, ψυχολόγων και άλλων
(Ματςόπουλοσ, 2015).
Συχνά υποςτθριηόμενθ είναι και θ ςτρατθγικι τθσ Κετικισ Υποςτιριξθσ
Συνομθλίκων ι τθσ διαμεςολάβθςθσ ςυνομθλίκων, που αναφζρουν αρκετοί
μελετθτζσ. Οριςμζνα παιδιά αναλαμβάνουν να επιλφςουν τισ ςυγκροφςεισ μεταξφ
των ςυνομθλίκων τουσ ςτο ςχολείο και γενικά ςυμβάλλουν ςτθν καταπολζμθςθ των
προβλθμάτων ςτισ ςχζςεισ τουσ, όπωσ τθσ απόρριψθσ, τθσ περικωριοποίθςθσ και του
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Επιπλζον, οι κφτεσ καλοφνται να ςυνειδθτοποιιςουν τισ
αρνθτικζσ διαςτάςεισ του εκφοβιςμοφ, να ςυναιςκανκοφν τθν οδυνθρι κατάςταςθ
του κφματοσ και να αναηθτιςουν από κοινοφ ςτρατθγικζσ επίλυςθσ του προβλιματοσ
(Κωςτελίδου, 2015). Ωςτόςο, θ μζκοδοσ δεν ενδείκνυται, ςφμφωνα με τουσ Cornell &
Limber (2015), ςε καταςτάςεισ εκφοβιςμοφ, διότι ο κφτθσ είναι ςυχνά πιο δυνατόσ και
μπορεί να βλάψει και τα άλλα παιδιά.
Ρροτείνεται ακόμθ θ καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ αυτοδιαχείριςθσ και
αυτοελζγχου των μακθτϊν/τριϊν (Salend, 2005˙ Σταςινόσ, 2013). Για τον ςκοπό αυτό
κα μποροφςαν να ςυνδιαμορφωκοφν από τον/τθν εκπαιδευτικό και τουσ/τισ
μακθτζσ/τριεσ οι κανόνεσ τθσ τάξθσ και τα επιτρεπτά όρια ςυμπεριφοράσ των
τελευταίων. Σε αυτό κα ςυνζβαλλε θ δθμιουργία ενόσ ςυμβολαίου τιμισ και
ςυναντίλθψθσ (Σταςινόσ, 2013).
Επιπροςκζτωσ, ζνα ςφςτθμα ςυμβολικισ ενίςχυςθσ κα αποδυνάμωνε τθν
προβλθματικι ςυμπεριφορά των μακθτϊν/τριϊν. Με άλλα λόγια, προτείνεται θ
επιβράβευςθ τθσ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ και θ απόρριψθ τθσ εκφοβιςτικισ
(Κουρκοφτασ & Κάνοσ, 2013). Αυτό προχποκζτει τθν επίβλεψθ του/τθσ εκάςτοτε
μακθτι/τριασ και τθν καταγραφι τθσ παρατθροφμενθσ ςυμπεριφοράσ του/τθσ, ςτο
πλαίςιο τθσ λειτουργικισ ανάλυςθσ ςυμπεριφοράσ (Σταςινόσ, 2013).
Αρκετοί/ζσ ερευνθτζσ/τριεσ προκρίνουν, επίςθσ, τον διάλογο ωσ
αποτελεςματικό μζςο ςτθν αντιμετϊπιςθ του bullying (Dake et al., 2003). Ζτςι,
προτείνονται ςυηθτιςεισ που κα περιλαμβάνουν τον/τθν εκπαιδευτικό, τον κφτθ
ι/και το κφμα, ενϊ μποροφν να ςυμμετζχουν και οι γονείσ του κφτθ ι/και του
κφματοσ, κακϊσ και εξειδικευμζνο προςωπικό, όπωσ ψυχολόγοι (Ferrara, 2004).
Μια απλι πρακτικι των εκπαιδευτικϊν για τθν ευαιςκθτοποίθςθ γφρω από το
bullying, ςυνιςτά θ χριςθ οριςμζνων τεχνικϊν διδαςκαλίασ. Χαρακτθριςτικά
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αναφζρονται το παιχνίδι ρόλων, θ προβολι ταινιϊν anti-bullying, ι θ χριςθ άλλου
οπτικοακουςτικό υλικοφ, θ υλοποίθςθ βιωματικϊν δραςτθριοτιτων, θ παραγωγι
γραπτϊν κειμζνων, θ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ενθμζρωςθσ και θ αξιοποίθςθ τθσ
τζχνθσ (Dake et al., 2003).
Πλα τα παραπάνω μζτρα αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ προβλθματικισ
ςυμπεριφοράσ, ςτθ δθμιουργία κετικϊν ςχζςεων του κφματοσ με τουσ/τισ
ςυμμακθτζσ/τριζσ του, ςτθν αναβάκμιςθ του παιδαγωγικοφ κλίματοσ ςτθν τάξθ και
ςτθν προϊκθςθ ενόσ αςφαλοφσ περιβάλλοντοσ ςτο ςχολείο. Ρολφ βαςικό είναι κι ότι
ςτοχεφουν ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ των μακθτϊν/τριϊν, ενϊ αναμζνεται
να επιδράςουν με ανάλογο κετικό τρόπο ςτθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ του κφματοσ
(Nakamoto & Scwartz, 2011; Raskauskas, Rubiano, Offen, & Wayland, 2015). Ριο
ςυγκεκριμζνα, το παιδί-κφμα είναι απαλλαγμζνο από τον φόβο τθσ κυματοποίθςθσ,
μπορεί πιο εφκολα να ςυγκεντρωκεί ςτο μάκθμα, διακζτει μεγαλφτερθ διάκεςθ
ςυμμετοχισ ςτισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, ζχει αυξθμζνα κίνθτρα παρακολοφκθςθσ
του ςχολείου κι ωσ επακόλουκο βελτιϊνεται θ επίδοςι του (Mariani et al., 2015).
Γενικά θ αντιμετϊπιςθ των ψυχοκοινωνικϊν και ςυμπεριφορικϊν προβλθμάτων του
κφματοσ προμθνφει καλφτερεσ ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ.
Υπάρχει ωςτόςο και μια δζςμθ παρεμβάςεων που εςτιάηονται αποκλειςτικά
ςτον ακαδθμαϊκό αντίκτυπο τθσ κυματοποίθςθσ, όπου καταβάλλονται προςπάκειεσ
από τα ςχολεία να βελτιϊςουν τισ ςχολικζσ τουσ επιδόςεισ μζςα από εξατομικευμζνθ
και διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία (Lacey & Cornell, 2013).

5. Συμπεράςματα
Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ ι αλλιϊσ θ κυματοποίθςθ είναι ζνα αρκετά ςοβαρό
φαινόμενο που δεν πρζπει να παραβλζπεται από τθν ςχολικι κοινότθτα. Ζχει
πολλαπλζσ ςυνζπειεσ ιδίωσ ςτα κφματα, κακϊσ επιδρά ςτθν ψυχολογικι, κοινωνικι,
ςυναιςκθματικι, ςυχνά ςωματικι και ακαδθμαϊκι τουσ κατάςταςθ. Γενικά θ
κυματοποίθςθ είναι ζνασ ςθμαντικόσ προβλεπτικόσ παράγοντασ τθσ ακαδθμαϊκισ
εξζλιξθσ των παιδιϊν.
Ρρζπει να αναγνωρίηεται το δικαίωμα των παιδιϊν για ζνα υγιζσ και αςφαλζσ
ςχολικό περιβάλλον, διότι το bullying καταςτρατθγεί ζμμεςα το βαςικό ανκρϊπινο,
κοινωνικό και πολιτικό δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ (Cornell & Limber, 2015).
Υπάρχει μεγάλθ γκάμα προγραμμάτων πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ που
εφαρμόηονται ςτο ςχολικό ςυγκείμενο. Λδιαίτερα προτείνονται παρεμβάςεισ που
απευκφνονται ςε όλεσ τισ ομάδεσ παιδιϊν (κφτεσ, κφματα, παρατθρθτζσ), με ςτόχο
τθν καλλιζργεια ψυχοκοινωνικϊν δεξιοτιτων.
Τονίηεται πάντωσ πωσ πιο αποτελεςματικζσ κρίνονται οι ολιςτικζσ, ςυςτθμικζσ,
πολυδιάςτατεσ και διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ του ηθτιματοσ, με τθ ςυνεργαςία
εξειδικευμζνου επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, όπωσ ψυχολόγου με τον/τθν
εκπαιδευτικό, το/τθ διευκυντι/τρια, τον/τθν ςχολικό/ι ςφμβουλο, τουσ γονείσ του
εμπλεκόμενου παιδιοφ και με το ίδιο το παιδί. Ωςτόςο, για να ζχει μεγαλφτερθ
αποτελεςματικότθτα και μακροχρόνια επιτυχία μία παρζμβαςθ απαιτείται ριηικι
αλλαγι τθσ ςχολικισ κουλτοφρασ.
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Περίλθψθ
Τα ςχολικό ζτοσ 2014-2015, το 1ο Εργαςτθριακό Κζντρο Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.)
Θρακλείου, ςυμμετείχε, ςε ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, ςτο πρόγραμμα
του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Διαςτιματοσ (ESA) «Τροφι από τθ Σπιρουλίνα» (Food
from Spirulina). Σκοπόσ του προγράμματοσ ιταν, μζςω τθσ διερεφνθςθσ, τθσ
ανακάλυψθσ, τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ και τθσ διακεματικότθτασ, οι μακθτζσ, να
διαπραγματευτοφν ομαδικά, κζματα Βιολογίασ, Φυςικισ, και τθν Επιςτθμονικι
μζκοδο. Στο πλαίςιο του προγράμματοσ, μακθτζσ από 20 ςχολεία τθσ Κριτθσ,
πραγματοποίθςαν πείραμα προςδιοριςμοφ του ρυκμοφ παραγωγισ οξυγόνου από
καλλιζργεια Σπιρουλίνασ και ςυμμετείχαν ςε τθλεδιάςκεψθ με το Διεκνι Διαςτθμικό
Στακμό (ISS), κζτοντασ ερωτιματα ςτθν αςτροναφτθ του ESA, Samantha Cristoforetti.
Λζξεισ-κλειδιά: ESA, Σπιρουλίνα, Φωτοςφνκεςθ

1. Ειςαγωγι
Από τα τζλθ του 19ου αιϊνα, οι εκπαιδευτικοί των Φυςικϊν Επιςτιμων (φ.ε.),
κεωροφςαν ότι το εργαςτιριο είναι ζνα ςθμαντικό μζςο για τθ διδαςκαλία τθσ
επιςτιμθσ. Οι εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ φιλοδοξοφν να προωκιςουν κεντρικοφσ
ςτόχουσ τθσ εκπαίδευςθσ των φ.ε., ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανόθςθσ των
επιςτθμονικϊν εννοιϊν και των εφαρμογϊν τουσ, τθν απόκτθςθ πρακτικϊν
δεξιοτιτων και ικανότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων, του επιςτθμονικοφ τρόπου
ςκζψθσ, τθν πρόκλθςθ του ενδιαφζροντοσ, τθ ςυνεργαςία των μακθτϊν ςε ομάδεσ
και τθν ανάπτυξθ κινιτρου (Stohr-Hunt, P.M., 1996, Hofstein, et al., 2001).
Θ παροφςα εργαςία, ζχει ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν προτροπι των
εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν φ.ε., ςτθ χριςθ πειραματικϊν δραςτθριοτιτων ςτθ
διδαςκαλία των μακθμάτων φ.ε. και τθ ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικά προγράμματα ςε
ςυνεργαςία με φορείσ και άλλα ςχολεία. Ριο ςυγκεκριμζνα, περιγράφεται ο
ςυντονιςμόσ ενόσ ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ από το 1ο Ε.Κ.Φ.Ε. Θρακλείου και θ
υλοποίθςθ του από 20 ςχολεία τθσ Κριτθσ το ςχολικό ζτοσ 2014-2015. Μζςω του
προγράμματοσ, οι μακθτζσ ςυνζδεςαν διάφορουσ τομείσ των φ.ε. (Βιολογία, Φυςικι,
Διαςτθμικι τεχνολογία, Επιςτθμονικι μζκοδο) και λειτοφργθςαν ωσ μζλθ μιασ
ευρωπαϊκισ ερευνθτικισ ομάδασ (Ελλάδα (Κριτθ), Σουθδία και Βζλγιο).
O Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Διαςτιματοσ (ESA), ςχεδιάηει, ςυντονίηει και
υλοποιεί το διαςτθμικό πρόγραμμα για τθν Ευρϊπθ. Στισ δραςτθριότθτεσ του ESA,
περιλαμβάνεται και ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με ςτόχο να εμπνεφςει και να
προςελκφςει νζουσ ανκρϊπουσ ςτισ επιςτιμεσ και ςτθν τεχνολογία, αλλά και να
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ευαιςκθτοποιιςει τουσ νζουσ ςτθ ςθμαςία τθσ διαςτθμικισ ζρευνασ και των
εφαρμογϊν τθσ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία και οικονομία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
του ESA περιλαμβάνει φφλλα εργαςίασ, πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ, διαγωνιςμοφσ
και άλλα (http://www.esa.int/Education).

2. Το πρόγραμμα «Τροφι από τθ ςπιρουλίνα»
Στόχοι του προγράμματοσ «Τροφι από τθ Σπιρουλίνα» ιταν, μζςω τθσ
διερεφνθςθσ, τθσ ανακάλυψθσ, τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ και τθσ διακεματικότθτασ,
οι μακθτζσ Γυμναςίου, ομαδικά, να διαπραγματευτοφν κζματα Βιολογίασ, όπωσ θ
φωτοςφνκεςθ, θ διατροφι, θ άςκθςθ, κζματα Φυςικισ, όπωσ θ διαςτθμικι ζρευνα,
ςυνκικεσ μικροβαρφτθτασ και τθν Επιςτθμονικι μζκοδο. Το πρόβλθμα που
καλοφνταν να επιλφςουν οι μακθτζσ-ερευνθτζσ ςτισ 3 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ιταν το εξισ:
Για να επιβιϊςουν οι άνκρωποι ςτο διάςτθμα, χρειάηονται οξυγόνο, νερό και τροφι.
Μια επιλογι, για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ αυτοφ, είναι θ καλλιζργεια ενόσ
βρϊςιμου φυτοφ, το οποίο κα φωτοςυνκζτει, χρθςιμοποιϊντασ φωσ και το διοξείδιο
του άνκρακα από τθν εκπνοι των ανκρϊπων, για να παράγει τόςο τροφι (βιομάηα)
όςο και αζριο οξυγόνο.
Θ αςτροναφτθσ του ESA, Samantha Cristoforetti, ςυμμετείχε εκείνο το διάςτθμα
ςτο πρόγραμμα MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative), του
οποίου ςτόχοσ είναι θ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων βιολογικισ υποςτιριξθσ ηωισ κλειςτοφ
ςυςτιματοσ που απαιτείται για μακροπρόκεςμεσ πτιςεισ ςτο διάςτθμα (π.χ. Σελινθ
και Άρθσ).
Στο πλαίςιο του προγράμματοσ, οι μακθτζσ καλοφνταν να ελζγξουν πειραματικά
τθν υπόκεςθ τθσ χριςθσ του κυανοβακτθρίου Σπιρουλίνα (Arthropira platensis), για
τθν παραγωγι τροφισ (βιομάηασ) και αζριου οξυγόνου, μζςω τθσ φωτοςφνκεςθσ.
Μετά το πζρασ του πειράματοσ, οι μακθτζσ είχαν τθν δυνατότθτα να ςυνομιλιςουν
και να κζςουν ερωτιματα ςτθν αςτροναφτθ του ESA, Samantha Cristoforetti, θ οποία
βριςκόταν ςτον Δ.Δ.Σ., ςτθ διάρκεια μιασ τθλεδιάςκεψθσ εν πτιςθ.
2.1. Κεωρθτικό υπόβακρο
Θ Σπιρουλίνα (Arthropira platensis) είναι ζνασ απλόσ, μονοκφτταροσ,
φωτοςυνκετικόσ μικροοργανιςμόσ (κυανοβακτιριο). Ππωσ και τα φυτά, θ Σπιρουλίνα
είναι αυτότροφοσ οργανιςμόσ. Αυτό ςθμαίνει ότι παράγει τθν τροφι τθσ,
χρθςιμοποιϊντασ τθν ενζργεια του ιλιου για τθν μετατροπι του διοξειδίου του
άνκρακα ςε γλυκόηθ, μζςω τθσ φωτοςφνκεςθσ. Μια ιςορροπθμζνθ διατροφι για τον
άνκρωπο περιζχει υδατάνκρακεσ, λίπθ, πρωτεΐνεσ, βιταμίνεσ, ιχνοςτοιχεία, φυτικζσ
ίνεσ και νερό. Θ ςπιρουλίνα διακζτει υψθλά επίπεδα πρωτεΐνθσ, όπωσ επίςθσ και τα
οχτϊ βαςικά αμινοξζα (τα οποία χρειάηεται ο άνκρωποσ ςτθ δίαιτα του, κακϊσ δεν
μπορεί να τα ςυνκζςει) και γι' αυτό κεωρείται πολφ ςθμαντικι θ χριςθ τθσ ςτο
διαςτθμικό πρόγραμμα του ESA. Θ προοπτικι αυτι διερευνάται ςτο πρόγραμμα
MELiSSA. Νιόκι από ςπιρουλίνα κα μποροφςε να είναι θ πρϊτθ “γκουρμεδιά” ςτον
Άρθ!
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2.2. Υλικά και Μζκοδοι
Θ πειραματικι διάταξθ, που προμικευςε τα ςχολεία ο ESA, παρείχε τα
απαραίτθτα αναλϊςιμα για μια καινοτόμο και ενδιαφζρουςα πειραματικι μελζτθ
τθσ φωτοςφνκεςθσ. Με πθγι το φωσ, οι μακθτζσ καλλιζργθςαν Σπιρουλίνα και
παρατιρθςαν το εναιϊρθμα να γίνεται ςκουρότερο κακϊσ αυξάνονται ςε αρικμό οι
μικροοργανιςμοί. Χρθςιμοποιϊντασ ζνα «μάρτυρα», ζγινε ξεκάκαρθ θ ανάγκθ για
άνκρακα και ο ρυκμόσ τθσ φωτοςφνκεςθσ εκτιμικθκε με τθ ςυλλογι του
παραγόμενου οξυγόνου. Χρθςιμοποιϊντασ το πλαίςιο τθσ επανδρωμζνθσ αποςτολισ
ςτο διάςτθμα, παρζχεται ςτουσ μακθτζσ μια ζτοιμθ εφαρμογι παροχισ τροφισ και
οξυγόνου, θ οποία κα προκαλζςει τθν εναςχόλθςθ και τθν εμβάκυνςι τουσ ςτο κζμα.
Ρεριεχόμενα πειραματικισ διάταξθσ καλλιζργειασ ςπιρουλίνασ: 1) 2 φιαλίδια με
καλλιζργεια ςπιρουλίνασ, 2) 2 αεροςτεγϊσ ςφραγιςμζνα ςακουλάκια υποςτρϊματοσ
ςε μορφι ςκόνθσ, ζνα με διττανκρακικό (+) (πθγι άνκρακα) και ζνα χωρίσ
διττανκρακικό (-), 3) 2 φιαλίδια με 1 mL
κρεπτικοφ διαλφματοσ, 4) 2 φιάλεσ
καλλιζργειασ, 5) 2 ελαςτικά πϊματα, 6)
ςωλθνάκια ςιλικόνθσ και 7) Φίλτρο αζροσ
κοκκομετρίασ 0,2 µm με εφκαμπτο ςωλινα
(Εικόνα 1).
Τα ςχολεία παρείχαν: 2 Βακμονομθμζνα
δοχεία ςυλλογισ του παραγόμενου οξυγόνου
(ςφριγγεσ ι ογκομετρικοφσ κυλίνδρουσ ι
κακαρά πλαςτικά μπουκάλια), 2 μεγάλα
ποτιρια ηζςεωσ ι 2 άλλα δοχεία που κα
χωράνε τα δοχεία ςυλλογισ αερίου, Φωτιςτικά
Εικόνα 1. Ρεριεχόμενα
με λάμπα πυρακτϊςεωσ κατά προτίμθςθ ι
πειραματικισ διάταξθσ
οικονομίασ.
2.3. Ρειραματικι μζκοδοσ
Χρθςιμοποιικθκαν 2 φιάλεσ καλλιζργειασ Σπιρουλίνασ (μια φιάλθ ςθμαςμζνθ
ωσ «+» και μία φιάλθ ςθμαςμζνθ ωσ «-»). Οι ομάδεσ των μακθτϊν, αφοφ επζλεξαν το
ςθμείο διεξαγωγισ του πειράματοσ, υπολόγιςαν και ςθμείωςαν τθν απόςταςθ από τθ
λάμπα, ςτθν οποία θ κερμοκραςία κυμαίνονταν μεταξφ 30 και 40 oC, όπου και
τοποκετικθκαν οι φιάλεσ. Στθ ςυνζχεια, ακολουκϊντασ το αναλυτικό πρωτόκολλο
που τουσ είχε παραςχεκεί από τον ESA (μετάφραςθ: Ελευκερία Φανουράκθ)
ςφνδεςαν τισ φιάλεσ και καταςκεφαςαν τθν πειραματικι διάταξθ τθσ εικόνασ 2.
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Εικόνα 2: Ρειραματικι Διάταξθ
με
φιάλεσ
καλλιζργειασ
Σπιρουλίνασ “+” και “-”, πθγζσ
φωτόσ και δοχεία ςυλλογισ
παραγόμενου οξυγόνου).

Φιάλεσ
καλλιζργειασ

Δοχεία ςυλλογισ Ο2

Ρθγι φωτόσ

Στθ φιάλθ «+», ζνασ
μακθτισ εκπνζει διαμζςου του
φίλτρου
αζρα
πριν
τθ
ςφράγιςθ. Επιπλζον, ςτθ φιάλθ
«+»,
ζχει
προςτεκεί
διττανκρακικό,
το
οποίο
αποτελεί πθγι άνκρακα. Σε
κακθμερινι βάςθ, οι ομάδεσ
των μακθτϊν, ζπρεπε να
φωτογραφίηουν τθ διάταξθ, να ανακινοφν ελαφρά τισ φιάλεσ και να ςθμειϊνουν ςτο
φφλλο εργαςίασ τουσ τισ ενδείξεισ του κερμομζτρου και του ογκομετρικοφ κυλίνδρου.
Το πείραμα τερματίηονταν όταν δεν υπιρχε περαιτζρω παραγωγι αερίου ςε καμία
φιάλθ (μζγιςτθ διάρκεια 2 εβδομάδεσ). Στο τζλοσ του πειράματοσ, οι μακθτζσ
ςχεδίαςαν τισ γραφικζσ παραςτάςεισ για τα δεδομζνα τουσ – όγκοσ ςυλλεγόμενου
αερίου/χρόνο και ζλεγξαν το αζριο προϊόν, τοποκετϊντασ ζνα ξυλάκι για ςουβλάκι
που μόλισ είχαν ςβιςει, ςτο ςτόμιο κάκε δοχείου– το οξυγόνο προκαλεί
αναηωπφρωςθ τθσ φλόγασ ςτο ξυλάκι. Για τα μζτρθςθ βιομάηασ: Ηυγίηεται ζνα χάρτινο
φίλτρο καφζ με ηυγαριά ακρίβειασ τουλάχιςτον χιλιοςτοφ του γραμμαρίου (mg).
Χρθςιμοποιϊντασ το φίλτρο και ζνα χωνί φιλτράρεται το υγρό τθσ καλλιζργειασ και
αφινεται να αφυδατωκεί πλιρωσ για 4 θμζρεσ. Ηυγίηεται το φίλτρο και θ διαφορά
βάρουσ αποτελεί τθ βιομάηα ςπιρουλίνασ που παράχκθκε ςτθ διάρκεια του
πειράματοσ.
2.4. Αποτελζςματα
Θ απόςταςθ από τθ λάμπα κυμάνκθκε κατά μζςο όρο ςτα 5-10 cm και θ
κερμοκραςία κυμαίνονταν ςτουσ 30-34οC. Στισ φωτογραφίεσ τθσ πειραματικισ
διάταξθσ που λαμβάνονταν κακθμερινά, φαίνεται θ εικόνα που είχαν οι καλλιζργειεσ
ςπιρουλίνασ τθν πρϊτθ μζρα (εικόνα 3α), θ κατάρρευςθ τθσ καλλιζργειασ ςτθ φιάλθ
«-» (λευκό χρϊμα – νεκρι ςπιρουλίνα) τθν 5θ θμζρα (εικόνα 3β) και θ αφξθςθ τθσ
βιομάηασ και το βακφ πράςινο χρϊμα τθσ ςπιρουλίνασ ςτθ φιάλθ «+» 2 εβδομάδεσ
μετά τθν ζναρξθ του πειράματοσ (Εικόνα 3γ).
3β

3α
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Εικόνα 3. Φωτογραφίεσ ςτθ διάρκεια του πειράματοσ. α. 1θ θμζρα, ίδια εικόνα και
ςτισ 2 φιάλεσ, β. 5θ θμζρα, φιάλθ «-», γ. μετά από 2 εβδομάδεσ, φιάλθ «+».
Θ παραγωγι Ο2 από τισ καλλιζργειεσ φαίνεται ςτο διάγραμμα 1. Ραρατθροφμε
ότι θ ποςότθτα Ο2 που παριχκει ςτθ φιάλθ «+» είναι πενταπλάςια από τθν ποςότθτα
Ο2 που παριχκει ςτθ φιάλθ «-», θ οποία παριγαγε Ο2 μζχρι τθν 5θ θμζρα τθσ
καλλιζργειασ (50 ml), ςε αντίκεςθ με τθ φιάλθ «+», θ οποία παρουςίαςε ζντονθ
παραγωγι Ο2 μζχρι και τθν 15θ θμζρα τθσ καλλιζργειασ. Τζλοσ, θ βιομάηα τθσ
ςπιρουλίνασ βρζκθκε τριπλάςια ςτθ φιάλθ «+» ςε ςχζςθ με τθ φιάλθ «-», με τιμζσ
κατά μζςο όρο 0,333 g και 0,10 g, αντίςτοιχα.
Παραγωγή O2 από καλλιέργεια Σπιροσλίνας
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Διάγραμμα 1. Ραραγωγι Ο2 από τισ φιάλεσ καλλιζργειασ ςπιρουλίνασ.
2.5. Κλιςθ εν πτιςθ με το Διαςτθμικό Στακμό
Στισ 23/04/2015, ςε ςυνεργαςία με το
Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, μακθτζσ και κακθγθτζσ από
τθν Κριτθ, τθ Σουθδία και το Βζλγιο ςυμμετείχαν ςε
μια κλιςθ εν πτιςθ με τθν αςτροναφτθ του ESA,
Samantha Cristoforetti (Εικόνα 4). Ράνω από 200
μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί που τουσ ςυνόδευαν
ςτθν θμερίδα, που ζλαβε χϊρο ςτο αμφικζατρο
«Μαρία Μαναςςάκθ» ςτθν πανεπιςτθμιοφπολθ
Βουτϊν, παρακολοφκθςαν τθ διάλεξθ για τισ
μαφρεσ τρφπεσ από τον Κακθγθτι του Φυςικοφ
τμιματοσ, Κυλάφθ Νικόλαο, διαλζξεισ ςχετικά με
τθν εκπαίδευςθ και τθ ηωι των αςτροναυτϊν, τθν
αποςτολι τθσ S. Cristoforetti ςτον Δ.Δ.Σ., τα
αποτελζςματα του πειράματοσ και διάφορα
πειράματα ςχετικά με το διάςτθμα, από τθν
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Υπεφκυνθ του 1ου Ε.Κ.Φ.Ε. Θρακλείου,
Φανουράκθ
Ελευκερία
και
τελικά
ςυμμετείχαν ςτθ ηωντανι ςφνδεςθ με τον
Δ.Δ.Σ.. Στθ διάρκεια του διαλείμματοσ τθσ
θμερίδασ, είχαν τθ δυνατότθτα παρατιρθςθσ
του Ιλιου με το τθλεςκόπιο τθσ αςτρονομικισ
ομάδασ φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ
και ανάλυςθσ του θλιακοφ φωτόσ με
φαςματοςκόπια του 1ου Ε.Κ.Φ.Ε. Θρακλείου.
Επιπλζον, οι μακθτζσ γεφτθκαν μπάρεσ
δθμθτριακϊν με ςπιρουλίνα και γκότηι μπζρι,
τισ οποίεσ καταναλϊνουν οι αςτροναφτεσ Εικόνα 5. Μπάρα δθμθτριακϊν
(Εικόνα 5) ςτον Δ.Δ.Σ. και ιταν προςφορά του με ςπιρουλίνα και γκότηι μπζρι
ESA. Ρριν από τθ ςφνδεςθ με τον Δ.Δ.Σ.,
αρχικά ςυνδζκθκαν οι 3 ομάδεσ που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα μεταξφ τουσ και με
τα γραφεία του ESA, όπου ζγινε από τθν κάκε ομάδα ζνασ χαιρετιςμόσ και μια
ειςαγωγι. Θ ειςαγωγι τθσ δικι μασ ομάδασ, περιελάμβανε ζνα πείραμα από μακθτζσ
του Γυμναςίου Κοξαρζσ, εκφμνου (Υπ. εκπ/κόσ, Άλτασ Βαγγζλθσ) και του 1ου
Γυμναςίου Θρακλείου (Υπ. Εκπ/κοί, Δρακωνάκθ Μαρία και Φανδινάκθ Κυριακι), κατά
το οποίο, ζγινε ςφγκριςθ τθσ ποςότθτασ του διοξειδίου του άνκρακα (CO2) ςτον
ειςπνεόμενο και τον εκπνεόμενο αζρα (Εργαςτθριακόσ οδθγόσ Αϋ Γυμναςίου, Άςκθςθ
12, ςελ. 39) με τθ βοικεια αυτοςχζδιασ πειραματικισ διάταξθσ. Ζπειτα από μερικά
λεπτά αγωνιϊδουσ αναμονισ, περιμζνοντασ να ξεκινιςει θ ςφνδεςθ με τον Δ.Δ.Σ., οι
μακθτζσ από τισ τρεισ χϊρεσ άρχιςαν να βλζπουν τθ S. Cristoforetti, να αιωρείται ςτθ
μονάδα Columbus του Δ.Δ.Σ.. Αφοφ ζκανε ζναν μικρό χαιρετιςμό, οι μακθτζσ από τθν
Κριτθ, ξεκίνθςαν πρϊτοι να κζτουν τα ερωτιματα τουσ, ςε εναλλαγι με τουσ μακθτζσ
από τισ άλλεσ χϊρεσ. Οι 5 ερωτιςεισ που ζκεςαν ςυνολικά οι μακθτζσ από τθν Κριτθ
είναι οι εξισ: 1) Ροιοι άλλοι φωτοςυνκετικοί ι ετερότροφοι οργανιςμοί είναι
υποψιφιοι για τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων βιολογικισ υποςτιριξθσ ηωισ κλειςτοφ
χϊρου (φυτά, μανιτάρια, ςκουλικια); (6ο Γυμνάςιο Θρακλείου, Υπ. Εκπ/κόσ: Τερηάκθσ
Στυλιανόσ), 2) Ρϊσ ανακυκλϊνετε τα παραπροϊόντα τθσ αναπνοισ (CO2, αμμωνία,
ακετόνθ); (Γυμνάςιο Ρόμπιασ, Υπ. Εκπ/κόσ: Σκαράκθ Αικατερίνθ), 3) Αναπτφςςονται
μικροοργανιςμοί (βακτιρια, μφκθτεσ) ςτο διαςτθμικό ςτακμό; Και αν ναι,
ςυμπεριφζρονται το ίδιο; (3ο Γυμνάςιο Θρακλείου, Υπ. Εκπ/κόσ: Σιακαβάρα
Αικατερίνθ), 4) Ρϊσ αντιμετωπίηονται διαρροζσ ρυπαντϊν ςτο διαςτθμικό ςτακμό;
(Γυμνάςιο Τυμπακίου, Υπ. Εκπ/κόσ: Μαρακομιχαλάκθσ Νικόλαοσ) και 5) Ρϊσ
επθρεάηει θ ζλλειψθ βαρφτθτασ τουσ αςτροναφτεσ (μεταβολιςμόσ, φυςικι
κατάςταςθ) και τι επιπτϊςεισ ζχει αυτό ςτθ διατροφι; (Γυμνάςιο Τυμπακίου, Υπ.
Εκπ/κόσ: Βοφλγαρθσ Νικόλαοσ). Το βίντεο με τθ ςφνδεςθ, διάρκειασ 00:24:40,
μπορείτε
να
το
δείτε
ςτθν
ιςτοςελίδα
του
ESA
(http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2015/04/Food_from_Spirulina_inflight_call_with_Samantha_Cristoforetti_on_the_ISS) και το βίντεο από όλθ τθν
Θμερίδα, διάρκειασ 02:12:28, μπορείτε να το δείτε ςτθν ιςτοςελίδα του Ρανελλινιου
Σχολικοφ
Δικτφου
(http://vodnew.sch.gr/asset/detail/IWtWKOHJhdHVGVeaWZAFuyQD).
.
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3. Συηιτθςθ - Συμπεράςματα
Θ εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ζχει εξαιρετικά
αποτελζςματα ςτθν αντίλθψθ των επιςτθμονικϊν ιδεϊν και εννοιϊν και τθν
καταςκευι τθσ γνϊςθσ από τουσ μακθτζσ (Hofstein, et al., 2001).
Οι εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ, ζχουν ςκοπό να βελτιϊςουν τισ αντιλιψεισ
των μακθτϊν ςτισ φ.ε., ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ βελτίωςθσ τθσ κατανόθςθσ των
επιςτθμονικϊν εννοιϊν και των εφαρμογϊν τουσ, τθν απόκτθςθ πρακτικϊν δεξιοτιτων
και ικανότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων, του επιςτθμονικοφ τρόπου ςκζψθσ, τθν
κατανόθςθ τθσ μεκοδολογίασ που ακολουκεί θ επιςτιμθ και οι επιςτιμονεσ, τθν
πρόκλθςθ του ενδιαφζροντοσ, τθ ςυνεργαςία των μακθτϊν ςε ομάδεσ και τθν
ανάπτυξθ κινιτρου (Hofstein, 2004; Hofstein and Lunetta, 1982; 2004; Hofstein and
Mamlok-Naaman, 2007; Hofstein, et al., 2001; Lazarowitz and Tamir, 1994; Lunetta,
1998; Stohr-Hunt, P.M., 1996; Tobin, 1990). Δεν λείπει βζβαια και ο αντίλογοσ, με
κάποιεσ ζρευνεσ να μθν εμφανίηουν διαφορά ςτθν εκμάκθςθ και τθν κατανόθςθ των
εννοιϊν των φ.ε. ςε μακθτζσ που διδάςκονται πειραματικά ςε ςχζςθ με άλλουσ που
διδάςκονται με τθν κλαςικι κεωρθτικι μζκοδο διδαςκαλίασ (Davis, et al., 1976, StohrHunt, P.M., 1996; Vanek and Montean, 1977, Atash and Dawson, 1986). Ο Hodson
(1993) άςκθςε κριτικι ςτθν εργαςτθριακι διδαςκαλία και υποςτιριξε ότι είναι
αντιπαραγωγικι και προκαλεί ςφγχυςθ ςτουσ μακθτζσ, κακϊσ, ςυχνά δεν ζχει ςαφισ
ςτόχουσ, καλϊντασ για περιςςότερθ ζμφαςθ ςε αυτό που οι μακθτζσ κάνουν
πραγματικά ςτο εργαςτιριο.
Αντίκετα, Ο Tobin (1990), ζγραψε ότι οι εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ είναι
ζνασ ελκυςτικόσ τρόποσ για τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν και, ταυτόχρονα, να
επιδίδονται ςε μια διαδικαςία καταςκευισ τθσ γνϊςθσ κάνοντασ επιςτιμθ. Επιπλζον,
πρότεινε ότι θ ουςιαςτικι μάκθςθ ςτο εργαςτιριο, προχποκζτει τον χειριςμό του
εξοπλιςμοφ και των υλικϊν από τουσ μακθτζσ.
Το πρόγραμμα του ESA, ιταν ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε, οι μακθτζσ να εμπλακοφν
ςτθν πειραματικι διαδικαςία, ζχοντασ ζναν ξεκάκαρο ςτόχο, ζνα πρόβλθμα να
επιλφςουν, όντασ μζλθ μιασ ομάδασ ςτο ςχολείο τουσ, αλλά και μιασ ευρφτερθσ
ευρωπαϊκισ ομάδασ, και φυςικά το κίνθτρο τθσ ςυνομιλίασ με τθν αςτροναφτθ εν
πτιςθ ςτον Δ.Δ.Σ..
Από τθν εμπειρία του ςυντονιςμοφ του προγράμματοσ για πάνω από 20 ςχολεία
τθσ περιφζρειασ τθσ Κριτθσ, κεωροφμε ότι ικανοποίθςε άριςτα τουσ ςτόχουσ του και
ζδωςε πολλι χαρά ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Από τθν ανταπόκριςθ των μακθτϊν και των
εκπαιδευτικϊν ςτισ ανάγκεσ του προγράμματοσ, φάνθκε θ ανάγκθ για επικοινωνία με
άλλα ςχολεία και φορείσ, ειδικά όταν πρόκειται για ζνα τόςο εντυπωςιακό κζμα,
όπωσ το διάςτθμα.
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Θ Αξιοποίθςθ Ζργων Τζχνθσ Στθ Διδακτικι Ρράξθ Με Στόχο
Τθν Ανάπτυξθ Τθσ Μεταςχθματίηουςασ Μάκθςθσ
Φραγκοφλθσ Ιωςιφ
Αν. Κακθγθτισ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.
Θρακλείου Κριτθσ
sfaka@otenet.gr

Περίλθψθ
Στθν εργαςία περιγράφεται θ εφαρμογι τθσ μεκόδου «Αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ ςτθν
εκπαίδευςθ» και παρουςιάηονται οι δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ ζργων τζχνθσ (πχ.
εικαςτικϊν, κινθματογραφικϊν, λογοτεχνικϊν κτλ) με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ
μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ και τθν ανάδειξθ τθσ δθμιουργικισ και κριτικισ ςκζψθσ
των μακθτϊν. Θ εφαρμογι τθσ μεκόδου πραγματοποιείται με αξιοποίθςθ του
μοντζλου Perkins, το οποίο περιλαμβάνει τζςςερισ διακριτζσ φάςεισ. Θ ολιςτικι
προςζγγιςθ των ζργων τζχνθσ ςυμβάλλει ςτο μεταςχθματιςμό των αρχικϊν
παραδοχϊν των μακθτϊν ςε ςχζςθ με το μελετϊμενο κζμα. Θ προτεινόμενθ
διδακτικι προςζγγιςθ αποτελεί μια καινοτόμο μζκοδο διδαςκαλίασ θ οποία μπορεί να
ζχει εφαρμογι ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του Νζου Σχολείου. Θ αξιοποίθςθ τθσ
μεκόδου ςυμβάλλει ςτθν εςωτερικι μεταρρφκμιςθ του ςχολείου ,κακϊσ θ εφαρμογι
τθσ δεν βοθκά μόνο ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων, αλλά και ςτθν καλλιζργεια ποικίλων
δεξιοτιτων και ςτάςεων από μζρουσ των μακθτϊν.
Λζξεισ-κλειδιά: Μεταςχθματίηουςα Μάκθςθ, Αιςκθτικι Εμπειρία, Κριτικι Σκζψθ

1.Θ αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ ςτθν εκπαίδευςθ
Τα τελευταία χρόνια αναπτφςςεται τόςο ςτο πεδίο τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ
όςο και τθσ μθ τυπικισ μια μορφι εκπαίδευςθσ, θ οποία ςτθρίηεται ςτθν αξιοποίθςθ
τθσ τζχνθσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Τα ζργα τζχνθσ αποτελοφν ζναν πολφτιμο
κθςαυρό, ο οποίοσ μπορεί να αξιοποιθκεί κατάλλθλα ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ,
υπθρετϊντασ ζνα ευρφ φάςμα ςτόχων, όπωσ θ ανάπτυξθ του κριτικοφ ςτοχαςμοφ, τθσ
δθμιουργικότθτασ, τθσ αυτογνωςίασ, τθσ κατανόθςθσ τθσ διαφορετικότθτασ και τθσ
γνωςτικισ ανάπτυξθσ (Μζγα, 2011, ς. 62).
Αρκετοί κεωρθτικοί όπωσ ο Gardner, o Eisner, ο Perkins και ο Κόκκοσ,
διατυπϊνουν τθν άποψθ πωσ θ εκπαίδευςθ μζςα από τθν αξιοποίθςθ ζργων τζχνθσ
ςυμβάλλει ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, ενϊ παράλλθλα βοθκά τουσ
εκπαιδευόμενουσ να αναπτφξουν ποικίλεσ δεξιότθτεσ, όπωσ κριτικισ ςκζψθσ,
δθμιουργικότθτασ, ςυναιςκθματικισ ζκφραςθσ, ενςυναίςκθςθσ (Eisner, 2002∙ Κόκκοσ,
2011∙ Phillips & Fragoulis, 2012). Σφμφωνα με τον Gardner (1990) τα ζργα τζχνθσ
ςυμβάλλουν ςτθν ενεργοποίθςθ τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ. Τθν ίδια αντίλθψθ για
τθ λειτουργία των ζργων τζχνθσ ςε εκπαιδευτικό πλαίςιο ζχει και ο Perkins (1994), o
οποίοσ υποςτθρίηει πωσ θ επαφι με τα ζργα τζχνθσ προάγει τον ςτοχαςμό.
-424-

1ο Ρανελλινιο Συνζδριο ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΣΧΟΛΕΛΟ:ΜΛΑ ΣΧΕΣΘ ΥΡΟ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ

Τα ζργα τζχνθσ, όπωσ αναφζρει ο Κόκκοσ (2011), δρουν ωσ μαγνιτθσ για τισ
αιςκιςεισ. Επίςθσ αποτελοφν πλοφςιο πλθροφοριακό υλικό το οποίο ενιςχφει τθν
αιςκθτικι αντίλθψθ, διευρφνει τθν κουλτοφρα και εξελίςςει τθν πολιτιςμικι
ςυνείδθςθ (Κοκκοσ, 2011, ς. 39).

2. Μοντζλα προςζγγιςθσ ζργων τζχνθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
Τα μοντζλα προςζγγιςθσ ζργων τζχνθσ παρζχουν ζνα κεωρθτικό και
μεκοδολογικό πλαίςιο ςφμφωνα με το οποίο ο εκπαιδευόμενοσ ςταδιακά προςεγγίηει
ζνα ζργο τζχνθσ, ειςζρχεται ςε τομείσ βακφτερθσ κατανόθςισ του ενεργοποιϊντασ
τθν κριτικι και ςτοχαςτικι του διάκεςθ (Κόκκοσ, 2011).
Στθ ςχετικι με το κζμα βιβλιογραφία περιγράφονται τζςςερα μοντζλα. Τα
μοντζλα αυτά είναι των Feldman, Brondy, Anderson και Perkins.
Σφμφωνα με τον Feldman (1967) θ προςζγγιςθ ενόσ ζργου τζχνθσ γίνεται μζςα
από τζςςερισ αλλθλοςχετιηόμενεσ φάςεισ: περιγραφι, ανάλυςθ, ερμθνεία και
αξιολόγθςθ.
Το μοντζλο του Broudy (1972) το οποίο είναι ςυγγενζσ με αυτό του Feldman
δίνει ενδιαφζρον ςτον τομζα ενεργοποίθςθσ των αιςκθτικϊν παρατθριςεων ενόσ
ζργου τζχνθσ (πχ. αναηιτθςθ ςχθμάτων, όγκων, τρόπου ςφνδεςισ τουσ) κακϊσ και
ςτον εντοπιςμό τθσ εκφραςτικότθτασ που αποπνζει το ζργο τζχνθσ.
Το μοντζλο του Anderson (1993) περιλαμβάνει τισ εξισ ςτοχαςτικζσ διεργαςίεσ:
αρχικι αντίδραςθ, περιγραφι, ερμθνεία, αξιολόγθςθ. Ραρουςιάηει αρκετζσ
ομοιότθτεσ με το μοντζλο του Feldman, αλλά διαφοροποιείται από αυτό ςτθν πρϊτθ
φάςθ τθσ αρχικισ αντίδραςθσ. Στο πλαίςιο αυτοφ του μοντζλου και ειδικότερα ςτθν
πρϊτθ φάςθ ο εκπαιδευόμενοσ προχωρά ςτθ διατφπωςθ μιασ ενςτικτϊδουσ
αντίδραςθσ για το ζργο που παρατθρεί.
Στα προαναφερόμενα μοντζλα θ ανάλυςθ ενόσ ζργου τζχνθσ ςτθρίηεται ςτον
εντοπιςμό και ςτθν παρατιρθςθ ενόσ κζματοσ το οποίο προςεγγίηεται ςταδιακά,
ξεκινϊντασ από τα άμεςα αντιλθπτικά χαρακτθριςτικά του για να καταλιξει ςτα
«εςωτερικά-βακφτερα» χαρακτθριςτικά του, δθλαδι ςτο βακφτερο νόθμα του ζργου.

3. Το μοντζλο ανάλυςθσ ζργων τζχνθσ του Perkins
Σφμφωνα με τον Perkins θ προςζγγιςθ ζργων τζχνθσ γίνεται κατά τζτοιο τρόπο
ϊςτε ο παρατθρθτισ να μπορεί να διακρίνει: α) τισ βαςικζσ δράςεισ που
ενεργοποιοφν τθ ςτοχαςτικι διάκεςθ, β) τισ πικανζσ ερωτιςεισ που μποροφν να
προκαλζςουν τθ ςτοχαςτικι δράςθ, γ) τισ διδακτικζσ ενζργειεσ που χρειάηεται να
κάνει κάποιοσ προκειμζνου να προκαλζςει ςτοχαςμό. Τα τρία αυτά ςτοιχεία δομοφν
μια ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογία για ςτοχαςτικι παρατιρθςθ ζργων τζχνθσ.
Το μοντζλο του Perkins κεωρείται πιο ολοκλθρωμζνο ςε ςχζςθ με άλλα μοντζλα
που ζχουν κατά καιροφσ προτακεί, κακϊσ μπορεί με ελάχιςτεσ κάκε φορά
τροποποιιςεισ να ζχει εφαρμογι ςτθν προςζγγιςθ ποικίλων ζργων τζχνθσ (Μζγα,
2002∙ Κοφςουλασ & Μζγα, 2005∙ Κόκκοσ & Μζγα, 2007∙ Φραγκοφλθσ, 2014).
Στο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ παρατιρθςθσ ζργων τζχνθσ που προτείνει ο
Perkins, ο παρατθρθτισ υιοκετεί μια τεκμθριωμζνθ ματιά ςτθν παρατιρθςι τουσ. Δεν
περιορίηεται μόνο ςε αξιολογικζσ κρίςεισ του τφπου «μου αρζςει» ι «δεν μου
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αρζςει», αλλά παρατθρϊντασ ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία του ζργου τζχνθσ αναπτφςςει
μεκοδευμζνα μια επιχειρθματολογία θ οποία δυναμϊνει τθ γνϊμθ του για το ζργο
τζχνθσ (Κόκκοσ & Μζγα, 2007, ς. 17). Στθν προςζγγιςθ ζργων τζχνθσ αξιοποιοφνται
βιωματικζσ ςυμμετοχικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, όπωσ εργαςία ςε ομάδεσ,
καταιγιςμόσ ιδεϊν, ςυηιτθςθ κτλ, οι οποίεσ αξιοποιοφν το κεφάλαιο εμπειριϊν των
μακθτϊν και ςυμβάλλουν ςτο μεταςχθματιςμό των αρχικϊν τουσ παραδοχϊν ςε
ςχζςθ με το προσ μελζτθ κζμα. Ο μεταςχθματιςμόσ των αρχικϊν παραδοχϊν των
μακθτϊν πραγματοποιείται ςταδιακά μζςα από τθν επεξεργαςία των τεςςάρων
ςταδίων του μοντζλου Perkins, με απϊτερο ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ αναλυτικισ και
κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν.
Ο Perkins υποςτθρίηει ότι οι εκπαιδευόμενοι μζςα από αυτι τθ διαδικαςία όχι
μόνο εμπλουτίηουν τθν αιςκθτικι τουσ εμπειρία, αλλά παράλλθλα καλλιεργοφν μια
κριτικι - ςτοχαςτικι διάκεςθ απζναντι ςτα γεγονότα εντόσ και εκτόσ του
εκπαιδευτικοφ πλαιςίου (Perkins, 1994, pp. 87-89).
Το μοντζλο του Perkins αποτελείται από τζςςερισ φάςεισ οι οποίεσ είναι
ςυςχετιηόμενεσ μεταξφ τουσ.
Ρρϊτθ Φάςθ: Χρόνοσ για παρατιρθςθ
Στθν πρϊτθ φάςθ οι εκπαιδευόμενοι παρατθροφν προςεκτικά ζνα ζργο τζχνθσ
χωρίσ να το ερμθνεφουν ι να το κρίνουν. Ζρχονται ςε μια πρϊτθ αιςκθτικι επαφι με
το ζργο που παρατθροφν. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ φάςθσ οι μακθτζσ δεν προβαίνουν
ςε ερμθνείεσ, αλλά προβαίνουν ςε «αντικειμενικι παρατιρθςθ» αυτϊν που βλζπουν.
Αξιοποιοφν ςτθν προςζγγιςθ του ζργου τισ προχπάρχουςεσ εμπειρίεσ τουσ και
προβαίνουν ςε αρχικζσ εκτιμιςεισ (Perkins, 1994, pp. 42-46).
Δεφτερθ Φάςθ: Ανοικτι και περιπετειϊδθσ παρατιρθςθ
Σε αυτι τθ φάςθ οι εκπαιδευόμενοι παρατθροφν το ζργο τζχνθσ με ανοικτό
πνεφμα και δθμιουργικι διάκεςθ. Ραρατθροφν προςεκτικά το ζργο με τθ λογικι «Τι
κα ικελε ο καλλιτζχνθσ να παρατθριςουμε». Σε αυτι τθ φάςθ ενεργοποιείται θ
ανοικτι ςκζψθ με ςτόχο όχι τθν ερμθνεία του ζργου τζχνθσ, αλλά τθν καλφτερθ
δυνατι παρατιρθςι του. Τα δεδομζνα του ζργου προςεγγίηονται με μια
δθμιουργικότερθ ματιά (Perkins, 1994, pp. 54-56).
Τρίτθ Φάςθ: Αναλυτικι και βακφτερθ παρατιρθςθ
Στθ φάςθ αυτι οι εκπαιδευόμενοι με βάςθ τα ςτοιχεία που ςυγκζντρωςαν ςτισ
προθγοφμενεσ φάςεισ εμβακφνουν ςτθν ερμθνεία του ζργου. Ρροςπακοφν να
δϊςουν απαντιςεισ ςτα ρωτιματα που τουσ γεννικθκαν ςτισ δφο προθγοφμενεσ
φάςεισ. Ραράλλθλα εξθγοφν, τεκμθριϊνουν τισ απόψεισ τουσ, εξάγουν
ςυμπεράςματα. Θ αναλυτικι παρατιρθςθ αυτισ τθσ μορφισ αποτελεί ζναν
διειςδυτικό τρόπο προςζγγιςθσ τθσ πραγματικότθτασ, ο οποίοσ ενεργοποιεί τθ
ςτοχαςτικι διάκεςθ των μακθτϊν (Perkins, 1994, pp. 67-68).
Τζταρτθ Φάςθ: Αναςκόπθςθ τθσ διεργαςίασ
Στο πλαίςιο τθσ τζταρτθσ φάςθσ οι εκπαιδευόμενοι προςεγγίηουν το ζργο ςτθν
ολότθτά του αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία τθσ παρατιρθςθσ των προθγοφμενων
φάςεων. Αναςτοχάηονται και προχωροφν ςτθ γραφι ενόσ κειμζνου ςχετικά με όςα
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βίωςαν κατά τθ διάρκεια τθσ παρατιρθςθσ, παρουςιάηοντασ ςε αυτό τουσ
μεταςχθματιςμοφσ που επιλκαν ςτισ αρχικζσ ςκζψεισ, παραδοχζσ και υποκζςεισ τουσ
για το ζργο τζχνθσ. Σε αυτι τθ φάςθ οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να χρθςιμοποιιςουν
ενεργθτικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ όπωσ δραματοποίθςθ, ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια,
εργαςία ςε ομάδεσ κτλ (Μζγα, 2002).

4. Ραράδειγμα αξιοποίθςθσ μεκόδου Perkins
Αφορμι για τθν προςζγγιςθ του ςυγκεκριμζνου κζματοσ αποτζλεςε το άρκρο
με τίτλο: «Ψυχολογικζσ και παιδαγωγικζσ επιςθμάνςεισ για τθ χριςθ τθσ
πλθροφορικισ ςτθν εκπαίδευςθ», ςελ. 183-187 από το μάκθμα «Νεοελλθνικι
Γλϊςςα Γϋ Λυκείου». Θ προτεινόμενθ διδακτικι εφαρμογι μπορεί να υλοποιθκεί ςε
μακθτζσ Γ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ «Νεοελλθνικι
Γλϊςςα».
Το ςχολείο παρζχει οργανωμζνεσ ευκαιρίεσ για παροχι τυπικισ μάκθςθσ με
βάςθ ςυγκεκριμζνο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι Νζεσ Τεχνολογίεσ και το
διαδίκτυο αποτελοφν μια από τισ βαςικότερεσ πθγζσ που προςφζρουν ευκαιρίεσ για
άτυπθ μάκθςθ τόςο εντόσ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ όςο και εκτόσ.
Ραράλλθλα με το διαδίκτυο και τθ χριςθ των Νζων Τεχνολογιϊν ευκαιρίεσ για
άτυπθ μάκθςθ προςφζρονται και από άλλεσ πθγζσ, όπωσ τθ μελζτθ περιοδικϊν,
βιβλίων, τθν παρακολοφκθςθ ςυνεδρίων, τθ ςυμμετοχι ςε πολιτιςτικζσ και
κοινωνικζσ δράςεισ, τθ ςυμμετοχι ςε εκελοντικζσ οργανϊςεισ, τθ ςυμμετοχι ςε
χϊρουσ κοινωνικϊν ςυνακροίςεων ( πχ. καφενεία, καπθλειά κτλ).

(Νυχτερινό καφενείο Van Gogh)

-427-

ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ

ΡΩΤΘ ΦΑΣΘ: ΧΟΝΟΣ ΓΛΑ ΡΑΑΤΘΘΣΘ
ΒΑΣΛΚΕΣ
ΔΑΣΕΛΣ

ΕΩΤΘΣΕΛΣΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ
ΕΣΤΛΑΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΓΟ

ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΤΟΥ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΥ

Αυκόρμθτθ
παρατιρθςθ

Δείτε το ζργο, τα
χρϊματα, τισ φιγοφρεσ,
το φωσ, τισ ςκιζσ, τα
αντικείμενα, τθ ςτάςθ
του ςϊματοσ των
καμϊνων. Τι
παρατθρείτε;

Καλεί τουσ
εκπαιδευομζνουσ να
παρατθριςουν το ζργο

Τι δείχνει το
ςυγκεκριμζνο ζργο
τζχνθσ;

Ηθτά από τουσ
εκπαιδευόμενουσ να
χωριςτοφν ςε ομάδεσ και
να γράψουν ςε λεηάντεσ
αυτό που παρατιρθςαν
από τθν αρχικι τουσ
επαφι με το ζργο τζχνθσ

Εργαςία ςε
ομάδεσ

Ηθτά από τουσ
εκπαιδευόμενουσ να
εκφράςουν τισ πρϊτεσ
απόψεισ τουσ ςτισ
ερωτιςεισ, χωρίσ να
εξαχκοφν κάποια
ςυμπεράςματα

Καταιγιςμόσ
ιδεϊν

Εργαςία ςε
ομάδεσ

Συηιτθςθ

Ζκφραςθ
πρϊτων
παρατθριςεων

Ζκφραςθ
πρϊτων
ερωτθμάτων

Ροφ κάκονται οι
καμϊνεσ;
Ρϊσ κάκονται;

Χριςθ οπτικισ
νοθμοςφνθσ

Ρϊσ είναι τα ροφχα των
καμϊνων;

Καλεί τουσ
εκπαιδευόμενουσ να
χρθςιμοποιιςουν τισ
προγενζςτερεσ γνϊςεισ
που ενδεχομζνωσ ζχουν
για το ζργο με ςτόχο να
τονωκεί θ
παρατθρθτικότθτα τουσ

Εντοπιςμόσ
κεντρικϊν
ερωτθμάτων

Ροια ςυναιςκιματα ςασ
προκαλεί θ κζαςθ το
ςυγκεκριμζνου ζργου;

Καλεί κάκε
εκπαιδευόμενο να
εκφράςει τα
ςυναιςκιματά του

Απομάκρυνςθ
από το ζργο
τζχνθσ

Ηθτά από τουσ
εκπαιδευόμενουσ να
ςτρζψουν το βλζμμα τουσ
από το ζργο, κάνοντασ
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ζνα ςφντομο διάλειμμα

Επιςτροφι ςτθν
παρατιρθςθ

Ροια ςτάςθ ζχουν τα
ςϊματα των καμϊνων;
Ροια θ κζςθ τουσ ςτον
πίνακα;

Οι εκπαιδευόμενοι
καλοφνται να κυκλϊςουν
ενδιαφζροντα
χαρακτθριςτικά του ζργου
και να διατυπϊςουν και
άλλεσ απορίεσ- ερωτιςεισ
ςε ςχζςθ με αυτό

Εργαςία ςε
ομάδεσ
Συηιτθςθ

ΔΕΥΤΕΘ ΦΑΣΘ: ΑΝΟΛΚΤΘ ΚΑΛ ΡΕΛΡΕΤΕΛΩΔΘΣ ΡΑΑΤΘΘΣΘ
ΒΑΣΛΚΕΣ
ΔΑΣΕΛΣ

ΕΩΤΘΣΕΛΣΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ
ΕΣΤΛΑΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΓΟ

ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΤΟΥ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΥ

ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΕΣ
ΤΕΧΝΛΚΕΣ

Διζγερςθ
προςοχισ

Γιατί οι καμϊνεσ
κάκονται ζτςι;

ωτά τουσ
εκπαιδευόμενουσ να πουν
τι ςυμβαίνει ςτθν εικόνα

Ατομικι εργαςία

Καλεί τουσ
εκπαιδευόμενουσ να
εντοπίςουν παράξενα
αντικείμενα – ςχζςεισ ςε
μάκρο και μίκρο επίπεδο

Καταιγιςμόσ
ιδεϊν

ωτά τουσ
εκπαιδευόμενουσ να πουν
ποια ψυχικι διάκεςθ τουσ
προκαλεί θ κζαςθ του
ζργου

Ερωτιςεισαπαντιςεισ

Ηθτά από τουσ
εκπαιδευόμενουσ να
ανακαλφψουν το μινυμα
που υπάρχει πίςω από
τουσ ςυμβολιςμοφσ

Εργαςία ςε
ομάδεσ

Ηθτά από τουσ
εκπαιδευόμενουσ να
αναγνωρίςουν τθν κίνθςθ
τθσ εικόνασ

Εργαηόμενοι οι
εκπαιδευόμενοι
ομαδικά
εντοπίηουν ςε
αντίγραφα του
ζργου τθν κίνθςθ
που υπάρχει ςτο

Αναηιτθςθ
εκπλιξεων

Αναηιτθςθ
ψυχικισ
διάκεςθσ

Αναηιτθςθ
ςυμβόλων και
νοθμάτων

Αναηιτθςθ
κίνθςθσ

Τι φαίνεται ςτο βάκοσ
του πίνακα;
Γιατί το κίτρινο χρϊμα
δεςπόηει ςτο ζργο;
Ροια είναι θ ψυχικι ςασ
διάκεςθ από τθ κζαςθ
του ςυγκεκριμζνου
ζργου;
Το ντφςιμο των
καμϊνων τι δθλϊνει;
Το ντφςιμο του
εργαηόμενου ςτο
καφενείο τι φανερϊνει;

Θ ςτάςθ του ςϊματοσ
των ανκρϊπων που
διαςχίηουν το δρόμο τι
δθλϊνει;
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ζργο και τθ
ςθμειϊνουν

Αναηιτθςθ
τεχνικϊν
εικαςτικϊν
ςτοιχείων

Υπάρχει ιςορροπία ςτθν
εικόνα, κακϊσ και ςτον
τρόπο που κατανζμεται
το φωσ ςτα πρόςωπα
των πρωταγωνιςτϊν;

Ηθτά από τουσ
εκπαιδευόμενουσ να
αναγνωρίηουν
ςυνδυαςμοφσ χρωμάτων,
ςχζςεισ, όγκων, χριςθ
γραμμισ πινελιάσ

Εργαςία ςε
ομάδεσ

Χωρο χρονικι
τοποκζτθςθ

Ροια ςτοιχεία
παρατθρείτε ςε ςχζςθ
με τον τόπο και το χρόνο
που απεικονίηει το
ςυγκεκριμζνο ζργο;

Ο εκπαιδευτισ
παρουςιάηει τα πρϊτα
ςτοιχεία του ζργου
Αναφζρεται ςτο ιςτορικοκοινωνικό ςυγκείμενο τθσ
εποχισ

Εμπλουτιςμζνθ
ειςιγθςθ

TΛΤΘ ΦΑΣΘ: ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΡΑΑΤΘΘΣΘ
ΒΑΣΛΚΕΣ
ΔΑΣΕΛΣ

Επάνοδοσ ςτισ
εκπλιξεισ και
προςπάκεια
ερμθνείασ τουσ

Επιςτροφι ςτο
αρχικό κεντρικό
ερϊτθμα, ςε
αυτό που μασ
ενδιαφζρει

Εντοπιςμόσ και
προςπάκεια

ΕΩΤΘΣΕΛΣΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ
ΕΣΤΛΑΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΓΟ

ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΤΟΥ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΥ

ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΕΣ
ΤΕΧΝΛΚΕΣ

Ροιο μινυμα κζλει να
μασ μεταφζρει ο
δθμιουργόσ του ζργο
βάηοντασ τουσ καμϊνεσ
να κακίςουν κατϋαυτόν
τον τρόπο;

Ηθτά από τουσ
εκπαιδευόμενουσ να
εςτιάςουν τθν προςοχι
τουσ ςε αυτό που τουσ
προκάλεςε αίςκθςθ και
ςτθ ςυνζχεια να
απαντιςουν ςτο
ερϊτθμα, γιατί ο
καλλιτζχνθσ δθμιοφργθςε
αυτι τθν ζκπλθξθ;

Εργαςία ςε
ομάδεσ
Συηιτθςθ

Ηθτά από τουσ
εκπαιδευόμενουσ να
εκφράςουν το
ςυναίςκθμα που τουσ
αποπνζει θ κζαςθ του
ςυγκεκριμζνου ζργου

Ροιο είναι το
ςυναίςκθμα που
αποπνζει το ζργο;

Γιατί ο πίνακασ είναι
ςκοτεινόσ πίςω και όλθ
θ ςκθνι ζχει μεταφερκεί
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Ηθτάει από τουσ
εκπαιδευόμενουσ να
απαντιςουν ςτα

Εργαςία ςε
ομάδεσ
Συηιτθςθ

Εργαςία ςε
ομάδεσ
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απάντθςθσ
αρχικϊν
προβλθματιςμϊ
ν

μπροςτά;

ερωτιματα που μζχρι
τϊρα δεν ζχουν
απαντθκεί, αξιοποιϊντασ
ςτοιχεία και πλθροφορίεσ
που ζχουν κρατιςει από
τισ προθγοφμενεσ φάςεισ
μελζτθσ του ζργου

Τι εποχι του ζτουσ να
είναι;
Από ποφ το
καταλαβαίνετε;

Διανοθτικζσ
αλλαγζσ

Διατφπωςθ
κριτικοφ
ερωτιματοσ
Συμπεράςματα

Αν απουςιάηουν τα
ζντονα χρϊματα κα
άλλαηε θ δομι του
πίνακα;
Αν τα χρϊματα ςτα
ροφχα των καμϊνων
ιταν διαφορετικά κα
άλλαηε το μινυμα του
ζργου;

Ηθτά από τουσ
εκπαιδευόμενουσ να
απομονϊςουν μζρθ του
ζργου ι να τα
τροποποιιςουν ανάλογα

Καταιγιςμόσ
ιδεϊν
Συηιτθςθ

«Ροιοι παράγοντεσ
προωκοφν ι
εγκλωβίηουν τθν άτυπθ
μάκθςθ;»

Ηθτά από τουσ
εκπαιδευόμενουσ να
εξάγουν τα
ςυμπεράςματα
λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ
τθν εμπειρία από τισ
προθγοφμενεσ φάςεισ

Ατομικι εργαςία
και ςτθ ςυνζχεια
ςυηιτθςθ ςτθν
ολομζλεια

TΕΤΑΤΘ ΦΑΣΘ: ΑΝΑΣΚΟΡΘΣΘΣ ΤΘΣ ΔΛΕΓΑΣΛΑΣ
ΒΑΣΛΚΕΣ ΔΑΣΕΛΣ

ΕΩΤΘΣΕΛΣΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ
ΕΣΤΛΑΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ
ΕΓΟ

ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΤΟΥ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΘ

ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΕΣ
ΤΕΧΝΛΚΕΣ

Ολιςτικι
προςζγγιςθ
ζργου τζχνθσ

Τι νιϊκω βλζποντασ
το ςυγκεκριμζνο
ζργο τζχνθσ;

Ηθτά από τουσ
εκπαιδευόμενουσ να
χωριςτοφν ςε ομάδεσ
των 4-5 ατόμων και να
απαντιςουν ςτο
ερϊτθμα: «Ροια θ
ςφνδεςθ του ζργου με
το κριτικό ερϊτθμα»;

Εργαςία ςε ομάδεσ
Ατομικι Εργαςία

Ροιο μινυμα
προκφπτει από τθν
οπτικι κζαςθ του
ςυγκεκριμζνου
ζργου ςε ςχζςθ με
το κριτικό ερϊτθμα;
Ροια θ ςφνδεςθ του
ζργου με τα κριτικό
ερϊτθμα;

Αρχικά τουσ ηθτά να
γράψουν τισ ςκζψεισ
που είχαν πριν τθν
προςζγγιςθ του ζργου
τζχνθσ.
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Στθ ςυνζχεια τουσ ηθτά
να γράψουν τισ ςκζψεισ
που ζχουν τϊρα μετά
τθν προςζγγιςθ του
ζργου τζχνθσ

5. Συμπεράςματα
Θ αξιοποίθςθ ζργων τζχνθσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ αποτελεί μια ςφγχρονθ
μζκοδο διδαςκαλίασ, θ οποία εκτόσ από τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και τθσ
αιςκθτθριακισ αντίλθψθσ προςφζρει πολλαπλά οφζλθ ςτουσ μακθτζσ. Οι τελευταίοι
αναπτφςςονται γνωςτικά, ψυχοκινθτικά, ςυναιςκθματικά και αιςκθτικά, δθλαδι
ολιςτικά. Θ ανάπτυξθ αυτι ςυμβάλλει ςτθν βακφτερθ αντίλθψθ και κατανόθςθ όχι
μόνο του εαυτοφ τουσ αλλά και τθσ πραγματικότθτασ που τουσ περιβάλλει (Μζγα,
2011, ς. 62).
Οι εκπαιδευόμενοι ςτο πλαίςιο τθσ μεκόδου μακαίνουν να αναγνωρίηουν και να
ςζβονται τισ ιδζεσ, τισ αντιλιψεισ και τισ αξίεσ των άλλων κακϊσ αντιλαμβάνονται και
εμβακφνουν ςε αυτζσ μζςα από τθν παρατιρθςθ ζργων τζχνθσ. Ραράλλθλα αποκτοφν
ενςυναίςκθςθ κατανοϊντασ τισ ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα και το ςφςτθμα αξιϊν των
«άλλων», όπωσ αυτά εκφράηονται ςτα ζργα τζχνθσ ςυγκρίνοντάσ τα με το δικό τουσ
ςφςτθμα αξιϊν. Στο πλαίςιο προςζγγιςθσ και επεξεργαςίασ ζργων τζχνθσ κατανοοφν
πλθρζςτερα τθν πολυπλοκότθτα των γεγονότων και προβαίνουν ςε πλθρζςτερθ
ερμθνεία τουσ (Φραγκοφλθσ,2014∙ Fowler,1996). Θ διαδικαςία αυτι ςυμβάλλει ςτο
μεταςχθματιςμό των αρχικϊν τουσ παραδοχϊν ςε ςχζςθ με το μελετϊμενο κζμα.
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Περίλθψθ
Θ παροφςα μελζτθ ζχει ωσ κζμα τθν επεξεργαςία και ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν ςτθν
εκπαίδευςθ γονζων και εκπαιδευτικϊν, ϊςτε να ενδυναμωκοφν και να
ανταποκρικοφν αποτελεςματικότερα, ςτον γονεϊκό και εκπαιδευτικό τουσ ρόλο
αντιςτοίχωσ, για τθν διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν ςτο πλαίςιο τθσ μεταξφ τουσ
ςυνεργαςίασ. Ραρουςιάηονται ςφγχρονα δεδομζνα, ϊςτε να γίνει αντιλθπτι θ
ςθμαςία τθσ αρχισ «τθσ οριοκετθμζνθσ ελευκερίασ» ςτθν διαπαιδαγϊγθςθ και ςτθν
διεργαςία τθσ ανάπτυξθσ του ανιλικου ατόμου ςε ενεργό – ςκεπτόμενο πολίτθ. Κα
αναφερκοφν ενδεικτικζσ πρακτικζσ εφαρμογισ ςτισ γερμανόφωνεσ χϊρεσ και τρόποι
προςαρμογισ τουσ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα.
Λζξεισ-κλειδιά: Οριοκετθμζνθ ελευκερία, Αυτογνωςία, Ενδυνάμωςθ

1. Ειςαγωγι - Ρροβλθματικι
Είναι κοινι παραδοχι από τισ εμπειρικζσ παρατθριςεισ ότι τα τελευταία χρόνια
κλιμακϊνεται το ηιτθμα τθσ ζλλειψθσ ορίων ςτα παιδιά και τθσ δυςκολίασ που
αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί ςε κζματα διαχείριςθσ τάξθσ όςο οι γονείσ, ςε
κζματα ςτο επίπεδο τθσ οικογζνειασ με τα παιδιά τουσ. Ραρατθρείται δε ςυχνά θ
επίρριψθ ευκυνϊν από τον ζναν ςτον άλλο, κακϊσ επίςθσ και αμφιςβιτθςθ ςε
ςυνδυαςμό με ζλλειψθ ςυνεργατικοφ πνεφματοσ. Σε αυτό προςτίκεται θ αδυναμία
εξεφρεςθσ λφςεων που εκφράηεται και από εκπαιδευτικοφσ και από γονείσ και
δθλϊνεται θ ςυχνι αίςκθςθ ανεπάρκειάσ τουσ ςε κζματα που αφοροφν τθν
διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν.
Το κζμα μελετικθκε ςτο πλαίςιο ενόσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ με
κεντρικό κζμα: «Ανατρζφοντασ ικανά παιδιά», όπου μεταξφ πολλϊν άλλων κεμάτων
αναδφκθκε και αναπτφχκθκε τόςο ο προαναφερόμενοσ προβλθματιςμόσ, όςο και
ζνασ διάλογοσ ςυνοδευόμενοσ από προτάςεισ για τθν ενδυνάμωςθ και τθν ενίςχυςθ
των γονζων και των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν
ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ «οριοκετθμζνθσ ελευκερίασ».
Θ εμπειρικι- βιωματικι προςζγγιςθ των ςυμμετεχόντων με τισ αρχζσ τθσ
δυναμικισ τθσ ομαδοςυνεργατικισ δράςθσ επιλζχκθκε ωσ μζκοδοσ για τθν
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επεξεργαςία – ανάλυςθ των δεδομζνων, τθν εξαγωγι των ςυμπεραςμάτων και τθν
διατφπωςθ προτεινόμενων λφςεων του κζματοσ. Για τθν μελζτθ αυτι
δθμιουργικθκαν ςυνεργατικζσ ομάδεσ από 42 ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ και
γονείσ, οι οποίοι αφοφ διερεφνθςαν και ανζλυςαν τισ προςωπικζσ τουσ απόψεισ με
τθν βοικεια ερωτθματολογίων, κατζλθξαν ςε ςυμπεράςματα, ζκεςαν ςτόχουσ και
διατφπωςαν προτάςεισ με τα νζα δεδομζνα, τισ οποίεσ ςτθν ςυνζχεια ζκεςαν
πειραματιηόμενοι ςε εφαρμογι, τόςο ςτθν κακθμερινότθτά τουσ τθν οικογενειακι
όςο και ςτθν ςχολικι ηωι. Θ εργαςία αυτι περιλαμβάνει τθν παρουςίαςθ του
προβλθματιςμοφ, το κεωρθτικό πλαίςιο, τθν μεκοδολογία που επιλζχκθκε, τθν
ανάλυςθ δεδομζνων και ολοκλθρϊνεται με τα γενικά ςυμπεράςματα.

Προβλθματιςμόσ
Ραρατθρείται εμπειρικά μια αυξανόμενθ ζλλειψθ ουςιαςτικισ και ειλικρινοφσ
ςυνεργαςίασ γονζων και εκπαιδευτικϊν ςτθν διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν και ζνα
είδοσ αποπροςανατολιςμοφ, ςχετικά με τισ βαςικζσ αρχζσ διαπαιδαγϊγθςθσ. Στο
κζμα αυτό ςυμβάλει κετικά θ ςφγχρονθ επιςτθμονικι ζρευνα, θ οποία εμπλουτίηεται
και εξελίςςεται διαρκϊσ. Σφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ καταγράφεται θ
αυξανόμενθ ανάγκθ ενδυνάμωςθσ του παιδαγωγικοφ ρόλου τόςο των γονζων όςο και
των εκπαιδευτικϊν και τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ θ οποία γίνεται επιτακτικότερθ
μζςα ςτθν οικονομικι και κοινωνικι κρίςθ τθσ ςφγχρονθσ πραγματικότθτασ. Τονίηεται
επίςθσ θ ραγδαία αφξθςθ των αναγκϊν και θ ανεπάρκεια των κρατικϊν υποδομϊν και
δομϊν ςτιριξθσ, ςτισ οποίεσ κα μποροφςαν να απευκυνκοφν γονείσ και εκπαιδευτικοί
για τθν υποςτιριξι τουσ. Φυςικό επακόλουκο είναι θ ανάγκθ και θ αναηιτθςθ
μεκόδων και εργαλείων αυτογνωςίασ - αυτοβελτίωςθσ - αυτοβοικειασ ςε γονείσ και
εκπαιδευτικοφσ ςτο πλαίςιο τθσ αυτόνομθσ δια βίου μάκθςθσ ςε κζματα
διαπαιδαγϊγθςθσ των παιδιϊν.

2. Κεωρθτικό πλαίςιο
Θ παροφςα μελζτθ ζγινε ακολουκϊντασ τισ γενικζσ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ
ενθλίκων (Κόκκοσ, Α., 2005), επειδι ςτθν όλθ διαδικαςία εμπλζκονται ενιλικεσ.
Κεωρικθκε ςθμαντικό θ ςυμμετοχι ςτο κάκε βιμα να είναι όςο το δυνατόν με
ελεφκερθ επιλογι του κάκε ςυμμετζχοντοσ ατόμου και να είναι φυςικό επακόλουκο
τθσ διεργαςίασ τθσ μεταςχθματίηουςασ ςκζψθσ και μάκθςθσ (Mezirow, J. και
Συνεργάτεσ, 2007). Ωσ αφόρμθςθ χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ Εκπαίδευςθ μζςα από
τισ Τζχνεσ (Κόκκοσ, Α. και Συνεργάτεσ, 2011) ςε ςυνδυαςμό και με άλλεσ μεκόδουσ, με
ςτόχο να διεγείρει τισ αιςκιςεισ και το ςυναίςκθμα των εμπλεκομζνων αναηθτϊντασ
παράλλθλα και τθν ποικιλία των μζςων. Τθσ όλθσ διαδικαςίασ προθγικθκαν θ
ανάλυςθ και παρουςίαςθ των εννοιϊν τθσ «Οριοκετθμζνθσ ελευκερίασ», τθσ
«Ελευκερίασ χωρίσ όρια» και τθσ «Αυταρχικισ ανατροφισ» και αυτι ςε
ομαδοςυνεργατικι και βιωματικι μορφι με τθν χριςθ διαδραςτικοφ υλικοφ (Klaus A.
Schneewind & Beate Böhmert, 2009), τισ οποίεσ κα παρακζςουμε ςτθν ςυνζχεια
επιγραμματικά και θ διαςφνδεςθ όλων αυτϊν ςχετικά με τθν Ψυχικι Ανκεκτικότθτα
(Wustmann,C., 2004). Κα χρθςιμοποιθκοφν τρείσ βαςικζσ ζννοιεσ: 1. «Οριοκετθμζνθ
ελευκερία», θ ςυνιςτϊςα αυτι ςυνδυάηει «τθν εκτίμθςθ των ενθλίκων» απζναντι ςτα
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παιδιά τουσ με τθν χριςθ του «Αξιϊνοντασ και οριοκετϊντασ» κακϊσ και του
«Ραρζχοντασ και προάγοντασ τθν αυτονομία». 2.«Ελευκερία χωρίσ όρια αντιαυταρχικι διαπαιδαγϊγθςθ», ςτθν περίπτωςθ αυτι τα παιδιά - οι μακθτζσ
κάνουν ςε μεγάλο βακμό ότι κζλουν χωρίσ να τα εμποδίηουν ςε αυτό οι εμπλεκόμενοι
ενιλικεσ. 3. «Πρια χωρίσ ελευκερίεσ - αυταρχικι διαπαιδαγϊγθςθ», ςτθν περίπτωςθ
αυτι, αυτοί που διαπαιδαγωγοφν επιβάλλουν αυτό που κεωροφν «ορκό»
περιορίηοντασ και τιμωρϊντασ, κάτι που απαξιϊνει προςωπικά τα παιδιά.
Στθν ςυνζχεια αναλφεται το κεωρθτικό υπόβακρο ςχετικά με τα βαςικά βιματα
για τθν κζςπιςθ ορίων ςτα πλαίςια τθσ «οριοκετθμζνθσ ελευκερίασ». Με βάςθ αυτό
αναπτφχκθκαν οι προτάςεισ από τουσ ςυμμετζχοντεσ για τθν πρόλθψθ και αποφυγι
όξυνςθσ ςυγκρουςιακϊν καταςτάςεων ςτθν κακθμερινι ςυμβίωςθ με παιδιά και
εφιβουσ. Στισ μελζτεσ περίπτωςθσ που αναλφκθκαν ακολουκικθκε το κεωρθτικό
υπόβακρο, το οποίο παρουςιάηεται ςυνοπτικά ςτο ακόλουκο ςχιμα:

Βαςικά βιματα για τθν κζςπιςθ ορίων ςτα πλαίςια τθσ
«οριοκετθμζνθσ ελευκερίασ»
ΓΟΝΛΚΘ ΣΥΜΡΕΛΦΟΑ

ΣΥΜΡΕΛΦΟΑ ΤΟΥ ΡΑΛΔΛΟΥ

Λεκτικό μζροσ
Μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά
 Σαφινεια ςτισ δθλϊςεισ και τισ απαιτιςεισ
 Αποφόρτιςθ - Κατευναςμόσ
 Εξακρίβωςθ-διερεφνθςθ
 Διακοπι- ματαίωςθ
Επίλυςθ του προβλιματοσ


Ενκάρρυνςθ



Θετικό πρότυπο



Άλλθ μια προςπάκεια



Διερεφνθςθ διαφόρων δυνατοτιτων



Προτείνεται μικρόσ αρικμόσ επιλογϊν

Ανάλθψθ Δράςθσ
Συνεχίηεται θ μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά




Φυςικζσ ςυνζπειεσ
Λογικζσ ςυνζπειεσ
Αποκλειςμόσ από δραςτθριότθτεσ

χιμα 1 (Klaus A. Schneewind & Beate Böhmert, 2009, ςελ.71)
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Στθν μεκοδολογία για τον ςχεδιαςμό του επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου ζχουν
ενςωματωκεί επίςθσ ςφγχρονα ευριματα και διαπιςτϊςεισ τθσ Νευροφυςιολογίασ,
ϊςτε να επιτευχκοφν καλφτερα αποτελζςματα. Καταβλικθκε προςπάκεια θ
ενςυναίςκθςθ και θ εμπζδωςθ να επιτυγχάνεται μζςω των ςυναιςκθμάτων, τθσ
ςυχνισ επανάλθψθσ, τθσ εςτίαςθσ τθσ προςοχισ, ςτθν εξαςφάλιςθ χρονικοφ πλαιςίου
για τθν ωρίμανςθ και επεξεργαςία τθσ ςκζψθσ και υπάρχει πολυτροπικότθτα ςτουσ
διαφλουσ πρόςλθψθσ ερεκιςμάτων κακϊσ επιςθμαίνονται ωσ βαςικοί παράμετροι
μάκθςθσ από τθν Marion Grein, (2013).

3. Μεκοδολογία
Θ διερεφνθςθ και επεξεργαςία του κζματοσ ζγινε ςτο πλαίςιο ενόσ
επιμορφωτικοφ προγράμματοσ με κεντρικό κζμα: «Ανατρζφοντασ ικανά παιδιά»,
όπου μεταξφ πολλϊν άλλων κεμάτων όπωσ αναφζραμε παραπάνω αναδφκθκε και
αναπτφχκθκε τόςο ο προαναφερόμενοσ προβλθματιςμόσ, όςο και ζνασ δθμιουργικόσ
διάλογοσ ςυνοδευόμενοσ από προτάςεισ, οι οποίεσ ςυνδιαμορφϊκθκαν ςε μορφι
ομαδικϊν εργαςιϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςχετικά με τθν ενδυνάμωςθ και τθν
ενίςχυςθ γονζων και εκπαιδευτικϊν ςτθν διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν ςφμφωνα με
τισ αρχζσ τθσ «οριοκετθμζνθσ ελευκερίασ».
Το πρόγραμμα ξεκίνθςε με βιωματικζσ ςυναντιςεισ με τθν μζκοδο τθσ
ομαδοςυνεργατικισ, οι οποίεσ είχαν διττό χαρακτιρα. Από τθν μία το δζςιμο τθσ κάκε
ομάδασ και από τθν άλλθ τθν επιςτθμονικι ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων.
Αξιοποιικθκε θ ανάλυςθ και βιωματικι προςζγγιςθ των γνϊςεων τουσ και των
βιωμάτων τουσ ςε ζννοιεσ και ςτάςεισ ηωισ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν διάπλαςθ
του παιδιοφ. Ο κάκε εμπλεκόμενοσ ενιλικοσ είχε ςχζςθ με τθν διαδικαςία τθσ
διαπαιδαγϊγθςθσ ενόσ παιδιοφ είτε ωσ γονιόσ, είτε ωσ εκπαιδευτικόσ. Μζςω
κατάλλθλων ερωτθματολογίων ενκαρρφνκθκε ςτο να προβλθματιςκεί για τισ ςτάςεισ
του ςε κζματα διαπαιδαγϊγθςθσ που ςχετίηονται με τθν προςωπικι ανάπτυξθ των
παιδιϊν και να αποςαφθνίςει τισ αξίεσ και τισ αρχζσ του ςτα ακόλουκα ερωτιματα. Τι
είναι αυτό που επικυμεί ο ίδιοσ να μεταφζρει ςτο παιδί και τι κακορίηεται από το
κοινωνικό πλαίςιο. Τι πρότυπο αποτελεί ο ίδιοσ με τθν προςωπικι του ςυμπεριφορά
και τζλοσ ποιεσ είναι οι πικανζσ ςυνζπειεσ και τα αποτελζςματα από τθν ςυνολικι του
ςτάςθ ςτον τρόπο διαπαιδαγϊγθςθσ που ακολουκεί.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο επιμορφωτικό ςεμινάριο ςυμπλιρωςαν 3 αναλυτικά
ερωτθματολόγια αυτοαξιολόγθςθσ. Το πρϊτο αφοροφςε τισ αξίεσ και είχε τον τίτλο
«Τι είναι για εςάσ προςωπικά ςθμαντικό ςτθν διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν;» Το
δεφτερο αφοροφςε τισ βαςικζσ αρχζσ διαπαιδαγϊγθςθσ με τον ακόλουκο τίτλο και
εκφϊνθςθ: «Ροιζσ βαςικζσ αρχζσ χρθςιμοποιείτε ςτθ διαπαιδαγϊγθςι ςασ; Οι
ακόλουκεσ προτάςεισ αφοροφν βαςικζσ αρχζσ διαπαιδαγϊγθςθσ που εφαρμόηονται
από τουσ γονείσ. Δθλϊςτε τον βακμό ςτον οποίο τισ εφαρμόηετε όςον αφορά τθν
διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν ςασ». Και το τρίτο ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ
αφοροφςε τθν ςυμπεριφορά του ίδιου του παιδαγωγοφ (γονζα-εκπαιδευτικοφ) κατά
τθν διαπαιδαγϊγθςθ.
Ο ρόλοσ των ερωτθματολογίων αυτοαξιολόγθςθσ ιταν να λειτουργιςουν ωσ
ζναυςμα για ςυηιτθςθ και προβλθματιςμό. Ο κακζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ
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υπολόγιςε τθν βακμολογία του ατομικά και ςτθν ςυνζχεια ςυηθτικθκαν ςτθν
ολομζλεια οι πικανζσ επιρροζσ, ςυνζπειεσ και ςυνιςτϊςεσ ςχετικά με τθν ανάπτυξθ
τθσ προςωπικότθτασ του παιδιοφ ανάλογα με τθν μορφι διαπαιδαγϊγθςθσ που
ακολουκοφςε ο ενιλικασ. Ο κακζνασ μποροφςε από ο ςφνολο τθσ βακμολογίασ που
ςυγκζντρωςε να κατατάξει τθν μορφι διαπαιδαγϊγθςισ του ςε κάποιο τμιμα τθσ
βακμολογικισ κλίμακασ. Πποιοσ ςυγκζντρωνε βακμολογία ςτα ανϊτατα ι ςτα
κατϊτατα όρια ςυνειδθτοποιοφςε «τθν προβλθματικι κατάςταςθ που
ακολουκοφςε». Ηθτικθκε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να φυλάξουν τα ερωτθματολόγια
αυτοαξιολόγθςθσ για να μελετθκοφν και ςυηθτθκοφν ξανά ςτο τζλοσ του ςεμιναρίου.
Στόχοσ ιταν θ διαπίςτωςθ του αναμενόμενου μεταςχθματιςμοφ ςκζψθσ ατομικά για
τον κάκε ςυμμετζχοντα μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςεμιναρίων. Ζγινε ανάλυςθ τθσ
αναμενόμενθσ κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ επάρκειασ του παιδιοφ και του
εφιβου ςφμφωνα με τον οδθγό του εκπαιδευτικοφ για το Νζο ςχολείο (2011) που
είναι αναρτθμζνο ςτον Ψθφιακό Σχολείο.
Χρθςιμοποιικθκε ζνα εργαλείο, το οποίο περιλαμβάνει ζντυπο υλικό και ζνα
διαδραςτικό DVD για κάκε θλικιακό ςτάδιο (προςχολικι, ςχολικι, εφθβικι θλικία)
από τισ ςχολζσ αυτοβελτίωςθσ γονζων που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ
κοινωνικισ πρόλθψθσ των γερμανόφωνων χωρϊν. Θ εφαρμογι και θ ςχετικι ζρευνα
που ακολοφκθςε ζδειξε ότι ζχει αξιολογθκεί πολφ κετικά. Από αυτό το διαδραςτικό
υλικό επελζγθςαν ωσ μελζτεσ περίπτωςθσ προβλθματικζσ καταςτάςεισ από τθν
κακθμερινότθτα, οι οποίεσ μποροφςαν εφκολα να προςομοιάςουν με προβλθματικζσ
καταςτάςεισ ςε ςχολικό περιβάλλον. Θ κάκε μελζτθ περίπτωςθσ του DVD είναι
διαρκρωμζνθ με τον ακόλουκο τρόπο. Ραρουςιάηεται το αρχικό ςτιγμιότυπο και τθν
ςτιγμι τθσ κρίςθσ γίνεται θ πρϊτθ παφςθ. Ο κεατισ καλείται να επιλζξει μεταξφ τριϊν
δυνατοτιτων τι κα ζκανε προςωπικά. Το επόμενο βιμα είναι να δει ςφμφωνα με τθν
επιλογι του τθν ςυνζχεια και ολοκλιρωςθ του δρϊμενου. Θ κάκε μια από τισ τρεισ
επιλογζσ κλείνει με διπλό ςχολιαςμό από ειδικό. Ο πρϊτοσ ςχολιαςμόσ είναι μια
αντικειμενικι και ςφντομθ περιγραφι τθσ ςυμπεριφοράσ των ενθλίκων και των
παιδιϊν που ςυμμετζχουν, ο δεφτεροσ είναι κριτικι ανάλυςθ του τι δείχνει ο ενιλικασ
και τι μακαίνει - τι αιςκάνεται το παιδί/τα παιδιά από τθν ςυγκεκριμζνθ
ςυμπεριφορά του ενιλικα/των ενθλίκων.
Από τθν εμπλοκι τουσ ςε όλθ αυτιν τθ διαδικαςία δθμιουργικθκε ζντονοσ
ατομικόσ προβλθματιςμόσ και ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν.
Κατά τθν τελευταία φάςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ οι ςυμμετζχοντεσ
κατζγραψαν και ανζλυςαν το επικυμθτό πλαίςιο ςυνεργαςίασ μεταξφ γονζων και
εκπαιδευτικϊν ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν διαμόρφωςθ κοινισ πορείασ και τακτικισ ςτα
πλαίςια των αρχϊν τθσ «οριοκετθμζνθσ ελευκερίασ».

Ανάλυςθ δεδομζνων
Αναλφκθκαν τα ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ κακϊσ και οι μελζτεσ
περίπτωςθσ. Από τθν ανάλυςθ αυτι προιλκε ο προβλθματιςμόσ και θ ζκπλθξθ ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ γιατί με αρκετά ηθτιματα αγωγισ των παιδιϊν δεν είχαν
προβλθματιςκεί και οι ερωτιςεισ των ερωτθματολογίων ςυνζβαλαν ςε αυτό. Με τα
ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ μελετικθκαν και ςυνειδθτοποιικθκαν οι αποκλίςεισ
μεταξφ των αξιϊν και των αρχϊν που επικυμοφςαν οι ςυμμετζχοντεσ να μεταφζρουν
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ςτα παιδιά και αυτϊν που τελικά μεταφζρονται από τουσ ίδιουσ με τθ ςυμπεριφορά
τουσ ωσ πρότυπα. Από τθν μελζτθ των άτυπων ςυμπεριφορϊν τουσ ςαν γονείσ και
ςαν εκπαιδευτικοί τουσ ζγινε κατανοθτό ότι καταλυτικό ρόλο κατά τισ προςπάκειεσ
διαπαιδαγϊγθςθσ τόςο ςτα κζματα οριοκζτθςθσ όςο και ςτισ μεκόδουσ
κεςμοκζτθςθσ κανόνων παίηει θ διάκριςθ ανάμεςα ςτο λεκτικό μζροσ – των όςων
δθλαδι λζνε οι ενιλικεσ – και το πρακτικό μζροσ - των όςων δθλαδι πράττουν
(Schneewind & Böhmert,2008).
Από τθν χριςθ των ερωτθματολογίων, τα ερεκίςματα που πιραν από τθν
προβολι του διαδραςτικοφ DVD και τθν χριςθ επιμορφωτικοφ υλικοφ - είτε που τουσ
χορθγικθκε, είτε το εντόπιςαν - είτε με ατομικι διερεφνθςθ, είτε ωσ αποτζλεςμα τθσ
ομαδικισ εργαςίασ τουσ - ζδωςαν τα ακόλουκα δεδομζνα διατυπωμζνα ωσ εξισ:
«Θ εκτίμθςθ των γονζων-εκπαιδευτικϊν» απζναντι ςτα παιδιά εκδθλϊνεται όταν:
 Αναγνωρίηουν τθν μοναδικότθτα και ιδιαιτερότθτα του κάκε παιδιοφ.
 Συμπεριφζρονται ςτο κάκε παιδί πάντα με ςεβαςμό, οτιδιποτε και αν ζχει
ςυμβεί.
 Υποςτθρίηουν και βοθκοφν το κάκε παιδί, όποτε είναι αναγκαίο.
 Χαίρονται να είναι μαηί με τα παιδιά και να απολαμβάνουν πράγματα από
κοινοφ.
«Αξιϊνοντασ και οριοκετϊντασ» ςθμαίνει για τουσ γονείσ-εκπαιδευτικοφσ ότι:
 Εμπιςτεφονται το κάκε παιδί ςε ςυγκεκριμζνα κζματα και του ηθτάνε να κάνει
πράγματα που κα προωκιςουν τθν εξζλιξι του.
 Δεν αποφεφγουν τισ ςυγκροφςεισ με τα παιδιά αλλά αντικζτωσ τισ χειρίηονται
εποικοδομθτικά.
 Ζχουν διαμορφϊςει τισ προςωπικζσ τουσ απόψεισ και τισ υποςτθρίηουν με
πειςτικά, αντικειμενικά επιχειριματα.
 Κζτουν ξεκάκαρα όρια ανάλογα με τθν εξελικτικι πορεία του παιδιοφ και
επιμζνουν ςτθν τιρθςι τουσ.
«Ραρζχοντασ και προάγοντασ τθν αυτονομία» ςθμαίνει για τουσ γονείσ εκπαιδευτικοφσ ότι:
 Λαμβάνουν ςοβαρά υπ’ όψιν το κάκε παιδί με τισ ανάγκεσ του και τισ απόψεισ
του
 Είναι πάντα πρόκυμοι να ςυηθτιςουν και να κάνουν κάποια ςυμφωνία –
ςυμβιβαςμό.
 Δίνουν ςτο παιδί τθν δυνατότθτα να αποφαςίηει μόνο του. Ζτςι κα ενδυναμωκεί
θ ικανότθτά του να παίρνει αποφάςεισ και κα βοθκθκεί να αναπτφξει τθν
αίςκθςθ τθσ υπευκυνότθτασ για αυτά που κάνει.
 Δίνουν ςτο παιδί τθν ευκαιρία να αποκτιςει τισ προςωπικζσ του εμπειρίεσ.
Τα παραπάνω ενςωματϊκθκαν ςτα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ Οριοκετθμζνθσ
ελευκερίασ που αναφζρονται ςτο ζντυπο του διαδραςτικοφ υλικοφ για τουσ γονείσ
και για τουσ εκπαιδευτικοφσ- παιδαγωγοφσ (Schneewind & Böhmert, 2009).
Πλα αυτά όμωσ δεν είναι δυνατόν να επιτευχκοφν, αν οι γονείσ και οι
εκπαιδευτικοί δεν ςυνειδθτοποιιςουν και αναλάβουν ςε ςυνεργαςία τον
παιδαγωγικό τουσ ρόλο.
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4. Συηιτθςθ – Συμπεράςματα
Αρχικά ςτισ πρϊτεσ ςυναντιςεισ του επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου διερευνικθκαν
οι απόψεισ των μελϊν τθσ ομάδασ όςον αφορά το ποιεσ κεωροφν ωσ τισ βαςικζσ
προχποκζςεισ για τθν διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν κακϊσ και του ευρφτερου
κοινωνικοφ τουσ πλαιςίου. Μετά από διεξοδικι ςυηιτθςθ διαπιςτϊκθκαν και
καταγράφθκαν ουςιαςτικά κάποιεσ βαςικζσ τάςεισ.
Πςον αφορά ςτθν ανατροφι των παιδιϊν πολλοί πιςτεφουν ακόμα ότι είναι
ςθμαντικά και αρκοφν δφο ςτοιχεία, τα οποία υπεραςπιηόταν ιδθ από το πρϊτο
ιμιςυ του 19ου αιϊνα ο πατζρασ του γερμανικοφ κινιματοσ για τα νθπιαγωγεία ο
Friedrich Fröbel (1782-1852), (Schneewind, Κ.Α. & Böhmert, Β., 2009). Θ ριςθ του
ιταν: «θ διαπαιδαγϊγθςθ δεν είναι τίποτε άλλο από Ραράδειγμα και Αγάπθ». Το να
αγαπά κανείσ τα παιδιά του και να τουσ δίνει το καλό παράδειγμα είναι
αδιαμφιςβιτθτα θ απαραίτθτθ βάςθ, ϊςτε θ ςχζςθ μεταξφ του γονζα και του παιδιοφ
να είναι λειτουργικι και να μπορζςει να ζχει επιτυχι ζκβαςθ θ διαδικαςία τθσ
διαπαιδαγϊγθςθσ. Δυςτυχϊσ όμωσ για τα περιςςότερα παιδιά δεν αρκεί θ αγάπθ και
το κετικό πρότυπο, όπωσ πίςτευε ο Friedrich Fröbel. Ρολλά παιδιά κάνουν πράγματα
με τα οποία δεν ςυμφωνοφν οι γονείσ τουσ. Άλλοι πάλι είναι υπζρμαχοι τθσ
αυταρχικισ διαπαιδαγϊγθςθσ και άλλοι πάλι υπεραςπίηονται τθν άποψθ ότι πρζπει
να δίνεται ςτα παιδιά θ απόλυτθ ελευκερία, ϊςτε να ορίηουν τα ίδια τα όριά τουσ.
Μεταξφ αυτϊν βζβαια και ζνα πλικοσ μεικτϊν μορφϊν διαπαιδαγϊγθςθσ.
Διαπιςτϊκθκαν εμπειρικά οι ςθμαντικζσ διαφορζσ και οι αποκλίςεισ που
υπάρχουν ςε κζματα διαπαιδαγϊγθςθσ. Θ ςυνθκιςμζνθ πρακτικι που είχαν τα μζλθ
ςχετικά με τθν διαδικαςία τθσ διαπαιδαγϊγθςθσ από γονείσ και εκπαιδευτικοφσ ιταν
μια απόκλιςθ μεταξφ των αξιϊν και των αρχϊν που επικυμοφςαν να
μεταλαμπαδεφςουν ςτα παιδιά ι ςτουσ μακθτζσ τουσ και των αξιϊν και αρχϊν που
ουςιαςτικά τουσ μεταφζρουν μζςω τθσ προςωπικισ τουσ ςυμπεριφοράσ ωσ πρότυπα
ςυμπεριφοράσ.
Με τθν εμπλοκι τουσ ςτθν διαδικαςία αυτι επιλκε ςυνειδθτοποίθςθ και
προβλθματιςμόσ. Συμπλθρϊκθκαν ερωτθματολόγια από τουσ ςυμμετζχοντεσ
ακολοφκθςε ανάλυςθ των δεδομζνων, θ οποία ανατροφοδότθςε περεταίρω
αναςτοχαςμό. Διαπιςτϊκθκαν ιδθ τα πρϊτα βιματα του μεταςχθματιςμοφ μάκθςθσ
όπωσ διατυπωκικαν από τουσ ίδιουσ. Οι ομάδεσ εργάςτθκαν με ηιλο, ενςωμάτωςαν
το κεωρθτικό πλαίςιο ςτα διδακτικά ςενάρια που εκπόνθςαν για τισ ςυναντιςεισ τουσ
και τθν ςυνεργαςία τουσ με τουσ γονείσ-κθδεμόνεσ και κινοφνται πλζον ςυνειδθτά
καλλιεργϊντασ το κετικό κλίμα και τθν αποτελεςματικι επικοινωνία με τουσ γονείσ,
απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν ςυςτθμικι προςζγγιςθ και ευθμερία τθσ κάκε ςχολικι
μονάδασ, ςφμφωνα με τισ διαπιςτϊςεισ τουσ και τισ επιτόπου παρατθριςεισ μασ.
Είναι ςθμαντικό ότι το πρόγραμμα ςυνεχίηει να ανατροφοδοτείται άτυπα από τουσ
ςυμμετζχοντεσ. Τα εμπειρικά ςυμπεράςματα των ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα
βρίςκονται ςε πλιρθ αρμονία με τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ. Αναδεικνφεται ωσ ζνα
ςθμαντικό κζμα το οποίο χριηει περαιτζρω διερεφνθςθσ και από άλλουσ ερευνθτζσ
και με διαφορετικοφσ ερευνθτικοφσ ςχεδιαςμοφσ.
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Θ χριςθ των Τ.Ρ.Ε. ςτθν εκπαίδευςθ ωσ μζςο ςφνδεςθσ του
ςχολείου με τθν ςφγχρονθ κοινωνία.
Σχζδιο διάρκρωςθσ ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ με τθ
βοικεια των Τ.Ρ.Ε. με κζμα:
«Ο βίοσ και το ζργο του Μεγάλου Βαςιλείου»
Χοϊλοφσ Κ. Δθμιτριοσ
Θεολόγοσ Κακθγθτισ 2ο Γυμνάςιο Ιεράπετρασ
choilous.dimitris@hotmail.com

Περίλθψθ
Στθν παροφςα ειςιγθςθ παρουςιάηεται το ςχζδιο διάρκρωςθσ ομαδοςυνεργατικισ
διδαςκαλίασ με τθ βοικεια ΤΡΕ και τθ χριςθ διαδικτφου με κζμα: «Ο βίοσ και το ζργο
του Μεγάλου Βαςιλείου (Τάξθ Γϋ Γυμναςίου) που ολοκλθρϊνεται ςε δφο διδακτικζσ
ϊρεσ.
Ραρουςιάηεται θ προςωπικότθτα και το ζργο του Μεγάλου Βαςιλείου, γιατί θ ενότθτα
προςφζρεται για καταγραφι ςυναιςκθμάτων και ζντονων βιωμάτων από τθ μεριά
των μακθτϊν.
Το παρακάτω διδακτικό ςενάριο είναι βαςιςμζνο εξ ολοκλιρου ςτθ χριςθ του
διαδικτφου, των νζων τεχνολογιϊν και κυρίωσ ςτθ μζκοδο τθσ ιςτοεξερεφνθςθσ
(webquest), που ωσ διδαςκαλία βαςίηεται εξ ολοκλιρου ςτο διαδίκτυο τόςο για τθν
ανεφρεςθ των πλθροφοριϊν όςο και για τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων και ζχει
ςυγκεκριμζνθ δομι.
Λζξεισ-Κλειδιά: Μζγασ Βαςίλειοσ, Γυμνάςιο, Κρθςκευτικά

1.Ειςαγωγι
Σιμερα, ςτθν εποχι των ραγδαίων τεχνολογικϊν εξελίξεων, τα νζα εργαλεία τθσ
επικοινωνίασ και τθσ πλθροφορίασ τοποκετοφν τον ςφγχρονο άνκρωπο απζναντι ςε
ζνα πλικοσ πλθροφοριϊν, γνϊςεων και δεδομζνων, τα οποία καλείται ορκολογικά να
διαχειριςτεί για τθν επίτευξθ ποικίλων ςτόχων.
Το ςφγχρονο ςχολείο δεν μπορεί να παραμείνει αμζτοχοσ κεατισ ςε αυτι τθν
διαδικαςία και καλείται να εναρμονίςει τθ μακθςιακι διαδικαςία με τα νζα
δεδομζνα, κακϊσ μζςα από τα εργαλεία των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και
Επικοινωνίασ οι παραδοςιακζσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ εμπλουτίηονται με ςφγχρονουσ
και ελκυςτικοφσ τρόπουσ μάκθςθσ. Αυτό βοθκά, ϊςτε θ διδαςκαλία κάκε ενότθτασ
ςτο ςφγχρονο ςχολείο να εςτιάηει, παράλλθλα με τθν κατάκτθςθ τθσ επιςτθμονικισ
γνϊςθσ, και ςτθν ενεργοποίθςθ του μακθτι και τθν πρόκλθςθ του ενδιαφζροντοσ
του.
Θ διδαςκαλία κάκε ενότθτασ ςτο ςφγχρονο ςχολείο εςτιάηει παράλλθλα με τθν
κατάκτθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ γνϊςθσ, ςτθν ενεργοποίθςθ του μακθτι και τθν
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πρόκλθςθ του ενδιαφζροντοσ του. Στοχεφει όχι ςτθν άνευρθ μετάδοςθ γνϊςεων όςο
ςτθ ςφνδεςθ του παρεχομζνου με τθ διδαςκαλία μθνφματοσ με τθν πολυδιάςτατθ
κοινωνικι πραγματικότθτα τθσ εποχισ μασ μζςα από τθν βιωματικι εμπλοκι ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία (ΥΡ.Ε.Ρ.Κ.–ΡΛ, 2002) θ οποία οφείλει να εξαςφαλίηει τθν
κοινωνικοποίθςθ των μακθτϊν κακϊσ και τθν κοινωνικι και ςυναιςκθματικι αγωγι
(Εφθ Μακρι–Μπότςαρθ, 2007). Ο διδάςκαλοσ καλείται μζςα από τθν επιλογι και τθν
εφαρμογι κατάλλθλων διδακτικϊν ενεργειϊν και προςεγγίςεων να ενεργοποιιςει
εςωτερικά κίνθτρα, να ωκιςει τουσ μακθτζσ ςε ενζργειεσ που προςφζρονται για
αυτενζργεια και ανακαλυπτικι μάκθςθ, να τουσ εκκζςει ςε διλθμματικζσ καταςτάςεισ
και να τουσ οδθγιςει τελικά ςτθ δικι τουσ οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ, μζςω γνωςτικϊν
ςυγκροφςεων (ΟΕΡΕΚ, 2007). Με αυτό τον τρόπο ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ αλλάηει
από τυπικό μεταδότθ γνϊςεων ςε κακοδθγθτι, ςφμβουλο και ςυνεργάτθ.
Επιπλζον ο δάςκαλοσ, ςαν κοινωνικόσ λειτουργόσ, οφείλει να προςφζρει κάκε
δυνατι βοικεια ςτουσ μακθτζσ του, για να αναπτφξουν τθν κοινωνικότθτά τουσ.
Οφείλει να δίνει παροτρφνςεισ, να εξαςφαλίηει δυνατζσ εμπειρίεσ και να οδθγεί
αφενόσ ςε προςωπικι ανάπτυξθ και αφετζρου ςε κοινωνικι ςυμμετοχι.
Ωσ προσ το ςθμείο αυτό, τα ςχολεία μασ δεν μποροφν να ενδιαφζρονται μόνο
για τθν καλλιζργεια των δεξιοτιτων και ικανοτιτων των παιδιϊν μασ, αλλά πρϊτιςτα
φζρουν τθν υποχρζωςθ να προςφζρουν ς’ αυτά Ραιδεία με τθν τριςυπόςτατθ
διάςταςι τθσ: ωσ εκπαίδευςθ, μόρφωςθ και θκικι καλλιζργεια.
Συνεπϊσ θ ςχολικι ηωι πρζπει να οργανωκεί πάνω ςε κοινωνικι βάςθ, όπου το
ςχολείο κα μετατρζπεται ςε τόπο ςυνεργαςίασ, επικοινωνίασ, ςυναναςτροφισ,
ομαδικισ εργαςίασ και ενεργοφ ςυμμετοχισ εδραιϊνοντασ ζτςι τθν οργανικι του
ςχζςθ με τθν κοινωνία.
Θ εφαρμογι ςτθ ηωι των όςων μακαίνει το παιδί ςτο ςχολείο και αντίςτροφα, θ
κεωρθτικι κατάρτιςθ, θ ερμθνεία των γεγονότων και θ λφςθ των προβλθμάτων τθσ
κακθμερινισ ηωισ απαλλάςςουν το ςχολείο από τθν απομόνωςθ και το κάνουν
ςθμαντικό παράγοντα κοινωνικισ προόδου. Το ςχολείο πρζπει να αποτελεί το ίδιο
ζνα είδοσ κοινωνικισ ηωισ και να περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που τθ ςυνκζτουν.
Κοινωνικζσ αντιλιψεισ και ενδιαφζροντα μποροφν να αναπτυχκοφν μόνο ς’ ζνα
γνιςιο περιβάλλον, όπου θ κοινι εμπειρία οικοδομείται από ζνα δοφναι-λαβείν
μεταξφ των ατόμων.
Πλουσ τουσ παραπάνω όρουσ τουσ πλθροί και τουσ προχποκζτει θ
ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ ωσ μακθτοκεντρικι μζκοδοσ. Κατά
τθν ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία θ τάξθ είναι χωριςμζνθ ςε ομάδεσ ομοιογενείσ
κατά τον αρικμό των μελϊν αλλά ανομοιογενείσ κατά τθν ςφνκεςθ των μελϊν των
ομάδων που γίνεται με τθ χριςθ του κοινωνιογράμματοσ τθσ τάξθσ (Ματςαγγοφρασ,
2003). Οι ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ προςφζρονται για τθν ενεργοποίθςθ
όλων των μακθτϊν μιασ και ςτα πλαίςια τθσ ομάδασ ο κακζνασ ςυνειςφζρει
ςφμφωνα με τισ δικζσ του δυνατότθτεσ. Ζτςι ενιςχφεται το αίςκθμα τθσ
αυτοεκτίμθςθσ, κυριαρχεί το ομαδικό και ςυνεργατικό πνεφμα και ωφελοφνται όλοι
οικοδομϊντασ καλφτερα τθν γνϊςθ τουσ. Με τθν ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία οι
μακθτζσ δεν δζχονται αδιαμαρτφρθτα κζςεισ, ςτάςεισ και αξίεσ, αλλά καταλιγουν οι
ίδιοι ςτα δικά τουσ ςυμπεράςματα μζςα από δθμιουργικζσ αντιπαρακζςεισ και
αιτιολογιςεισ. Συνεπϊσ καλλιεργείται ςτουσ μακθτζσ θ ικανότθτα για κριτικι
επεξεργαςία πλθροφοριϊν, αξιϊν και παραδοχϊν (ΥΡ.Ε.Ρ.Κ.–Ρ.Λ., 2002).
-443-

ΡΑΚΤΛΚΑ ΣΥΝΕΔΛΟΥ

Οι ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ προςφζρονται για τθν ενεργοποίθςθ
όλων των μακθτϊν μιασ και ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ ο κακζνασ ςυνειςφζρει ςφμφωνα
με τισ δικζσ του δυνατότθτεσ. Ζτςι ενιςχφεται το αίςκθμα τθσ αυτοεκτίμθςθσ,
κυριαρχεί το ομαδικό και ςυνεργατικό πνεφμα και ωφελοφνται όλοι οικοδομϊντασ
καλφτερα τθν γνϊςθ τουσ πάνω ςε προχπάρχοντα ςχιματα (Richmond, 1970). Οι
μακθτζσ ενιςχφοντασ τθν αυτονομία τουσ, δεν δζχονται αδιαμαρτφρθτα κζςεισ,
ςτάςεισ και αξίεσ, αλλά εμπλζκονται ενεργά ςε καταςτάςεισ αναηιτθςθσ τθσ μάκθςθσ,
καταλιγοντασ οι ίδιοι ςτα δικά τουσ ςυμπεράςματα μζςα από δθμιουργικζσ
αντιπαρακζςεισ και αιτιολογιςεισ με τθν κριτικι επεξεργαςία πλθροφοριϊν, αξιϊν
και παραδοχϊν (ΥΡ.Ε.Ρ.Κ.–Ρ.Λ., 2002).
Σε όλθ τθν παραπάνω διαδικαςία θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν βοθκά ςε
απόλυτο βακμό, ϊςτε ο μακθτισ να καταφζρει να προςεγγίςει το αγακό τθσ μάκθςθσ
μζςα από ζνα ςφγχρονο θλεκτρονικό τρόπο που του είναι ιδιαίτερα γνωςτόσ και
οικείοσ. Τα εργαλεία των ΤΡΕ εμπλουτίηουν με ςφγχρονουσ και ελκυςτικοφσ τρόπουσ
τθν διδακτικι πρακτικι, με τουσ μακθτζσ να εμπλζκονται ενεργά ςε καταςτάςεισ
αναηιτθςθσ τθσ μάκθςθσ ςε ζνα περιβάλλον ομαδοςυνεργατικϊν κυρίωσ
δραςτθριοτιτων που ενιςχφουν τθν ςυνειδθτι ςυμμετοχι και αυτονομία του μακθτι
(Κογκοφλθσ, 2003). Το μακθςιακό αποτζλεςμα είναι ουςιαςτικό, γιατί θ διαςφνδεςθ
των πλθροφοριϊν οδθγεί ςε γνωςτικζσ και μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ. Επιπλζον οι
νζεσ τεχνολογίεσ εξαςφαλίηουν δυνατότθτεσ για άμεςθ και γριγορθ πρόςβαςθ ςε
πθγζσ και υλικό, δυνατότθτεσ οπτικοποίθςθσ των πλθροφοριϊν, πολυτροπικι
διδαςκαλία με τθ χριςθ εικόνων, κειμζνων, ιχου, βίντεο και ςυμμετοχι ςε
διαδραςτικά περιβάλλοντα μάκθςθσ (Καράμθνασ, 2006). Στο μάκθμα των
κρθςκευτικϊν θ χριςθ των ΤΡΕ προςφζρει άμεςθ εμπλοκι δραςτθριοποίθςθ και
ενεργοποίθςθ των μακθτϊν με τρόπο ελκυςτικό και βιωματικό. Μζςα από τθν κριτικι
επεξεργαςία κρθςκευτικϊν παραδόςεων και αξιϊν οι μακθτζσ υιοκετοφν τελικά αξίεσ
με τθ βοικεια των πλθροφοριϊν που ςυλλζγουν. Με το διαδίκτυο και τισ ΤΡΕ οι
μακθτζσ μποροφν εφκολα να ςυλλζξουν υλικό και να καταλιξουν ςε ςυμπεράςματα
που κα προκφψουν από τθν επεξεργαςία των κεμάτων.
Στθν προςπάκεια να αποδειχκεί θ οργανικι ςχζςθ που δθμιουργοφν οι Τ.Ρ.Ε. με
τθν κοινωνία παρουςιάηεται το ςχζδιο διάρκρωςθσ ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ
με τθ μζκοδο ιςτοεξερεφνθςθσ (webquest) και τθ βοικεια των ΤΡΕ, με κζμα τον βίο
και το ζργο του Μεγάλου Βαςιλείου (Τάξθ Γϋ Γυμναςίου), που ολοκλθρϊνεται ςε δφο
διδακτικζσ ϊρεσ. Επιλζχκθκε αυτι θ ενότθτα, γιατί θ εμβζλεια τθσ προςωπικότθτασ
του Μεγάλου Αυτοφ πατζρασ τθσ εκκλθςίασ, οι παιδαγωγικζσ του κεωρίεσ που τον
κακιςτοφν ςφγχρονο παιδαγωγό, το ποιμαντικό και ςυγγραφικό του ζργο, θ κοινωνικι
του δραςτθριότθτα και το ανκρωπιςτικό του κιρυγμα, επίκαιρο τθν εποχι του
ατομικιςμοφ και τθσ ιδιοτζλειασ, κακιςτοφν τθν ενότθτα αυτι κείμενο με διαχρονικά
και επίκαιρα μθνφματα που μποροφν να αξιοποιθκοφν για υγιι προβλθματιςμό και
γόνιμθ οικειοποίθςθ.
Θ παροφςα εργαςία μετά τθν ειςαγωγι και τθν αναφορά ςτο κεωρθτικό
πλαίςιο, ςτο κυρίωσ τθσ μζροσ εξετάηει με λεπτομζρεια τον τρόπο ολοκλιρωςθσ τθσ
προαναφερκείςασ διδακτικισ ενότθτασ. Ζτςι αρχικά εμφανίηονται οι ςτόχοι οι οποίοι
κα επιτευχκοφν μετά το τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ, το αναλυτικό διάγραμμα τθσ
διδαςκαλίασ με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εκπαιδευτικζσ ενζργειεσ που καλείται να
εκτελζςει ο εκπαιδευτικόσ και ςτο τζλοσ παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα τθσ
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διδαςκαλίασ, κατά πόςο δθλαδι πζτυχε θ διδαςκαλία τουσ ςκοποφσ τθσ και τι
μακθςιακά αποτελζςματα είχε ςτουσ μακθτζσ.

2. Κυρίωσ Μζροσ
Θ ιςτοεξερεφνθςθ (webquest) είναι διδαςκαλία που βαςίηεται εξ ολοκλιρου ςτο
διαδίκτυο, τόςο για τθν ανεφρεςθ των πλθροφοριϊν όςο και για τθν παρουςίαςθ των
αποτελεςμάτων και ζχει ςυγκεκριμζνθ δομι. Στθ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι πρόταςθ οι
μακθτζσ ανατρζχουν ςτο διαδίκτυο για τισ πλθροφορίεσ που απαιτεί το μάκθμα και
τισ παρουςιάηουν ςτθν τάξθ κατά τθν ολομζλεια των ομάδων εργαςίασ. Αυτι θ
ςυμμετοχι του μακθτι είναι απαραίτθτθ ςτο μάκθμα των κρθςκευτικϊν, γιατί οι
αλικειεσ του Ευαγγελίου δεν είναι δυνατόν να προςεγγίηονται μονάχα γνωςτικά αλλά
κυρίωσ βιωματικά. Επιπλζον μζςα από τθν μακθςιακι διδαςκαλία οι διαχρονικζσ
αλικειεσ του μθνφματοσ του Χριςτοφ αναδφονται αναλλοίωτεσ με τθν αυτορρφκμιςθ
τθσ μάκθςθσ μζςα από τθν εξερεφνθςθ.
Το παραπάνω παιδαγωγικό ςενάριο ςτθρίηεται εξ ολοκλιρου ςτισ γνωςτικζσ και
κοινωνικοπολιτιςτικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ. Αποδίδεται βαρφνουςα ςθμαςία ςτθν
οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ πάνω ςε προχπάρχοντα
ςχιματα (Richmond, 1970). Άλλωςτε με τθ ηϊνθ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ και τισ
αρχζσ τουσ εποικοδομιςμοφ, ο μακθτισ μακαίνει καλφτερα όταν ςυνεργάηεται με
ςυνομιλικουσ του και ςυμμετζχει ενεργά και υπεφκυνα ςτθν διαδικαςία τθσ
μάκθςθσ. Μάλιςτα θ διερευνθτικι μεκοδολογία μάκθςθσ μζςα από τθν αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν με τθ βοικεια του διαδικτφου κακϊσ και θ ομαδοςυνεργατικότθτα
εξαςφαλίηουν ςτθν διδακτικι και μακθςιακι διαδικαςία ζνα πλαίςιο κατάλλθλο για
ανάπτυξθ αλλθλεπιδραςτικϊν δραςτθριοτιτων με ςκοπό τθν μεγιςτοποίθςθ του
μακθςιακοφ αποτελζςματοσ (Stenbberg R. 2007). Αυτι θ ςυμμετοχι του μακθτι είναι
απαραίτθτθ ςτο μάκθμα των κρθςκευτικϊν, γιατί οι αλικειεσ του ευαγγελίου δεν
είναι δυνατόν να προςεγγίηονται μονάχα γνωςτικά αλλά κυρίωσ βιωματικά.
2.1. Διδακτικοί Στόχοι
a)
b)
c)
d)

Να γνωρίςουν οι μακθτζσ το Βίο και το ςυγγραφικό ζργο του μεγάλου Βαςιλείου
Να διερευνιςουν οι μακθτζσ τθν προςωπικότθτα του μεγάλου Βαςιλείου
Να αναλφςουν αποςπάςματα από τα ζργα του
Να γνωρίηουν τθ μορφι του μζςα από τισ επιςτολζσ του

2.2. Επιμζρουσ διδακτικοί ςτόχοι
α) Να γνωρίςουν τα βιογραφικά ςτοιχεία του μεγάλου Βαςιλείου
β) Να αναλφςουν τθ διδαςκαλία του μεγάλου Βαςιλείου πάνω ςε ςφγχρονα κοινωνικά
κζματα
γ) Να παρουςιάςουν το ςυγγραφικό του ζργο
δ) Να ςυναιςκανκοφν τθν ςπουδαιότθτα του ιεραποςτολικοφ ζργου του μεγάλου
Βαςιλείου για τθν ιςτορία του ορκόδοξου μοναχιςμοφ.
ε) Να εντοπίηουν ςφγχρονεσ μορφζσ ορκόδοξθσ ιεραποςτολισ
ςτ) Να ςυνκζςουν ομαδικζσ εργαςίεσ με τθ χριςθ ΤΡΕ
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η) Να κατανοιςουν τον τρόπο χριςθσ των ΤΡΕ ςτον τρόπο μάκθςθσ και ανακάλυψθσ
τθσ γνϊςθσ
2.3. Διεξαγωγι του μακιματοσ
Θ τάξθ οργανϊνεται ςε ομάδεσ. Κάκε ομάδα αναλαμβάνει να επεξεργαςτεί μια
υποενότθτα χρθςιμοποιϊντασ το ςχολικό βιβλίο και τισ προτεινόμενεσ θλεκτρονικζσ
διευκφνςεισ ι αναηθτϊντασ ελεφκερα ςτο διαδίκτυο. Το υλικό τθσ ενότθτασ χωρίηεται
ςε υποενότθτεσ μζςω τθσ καταςκευισ ενόσ εννοιολογικοφ χάρτθ με τθ ςυμμετοχι
όλθσ τθσ τάξθσ.
Θ παρουςίαςθ των εργαςιϊν των ομάδων γίνεται είτε με τθ μορφι
παρουςιάςεων power point είτε ςε αρχεία word είτε με τθ χριςθ video για εικόνεσ
και θχθτικά δεδομζνα.
Οι μακθτζσ μποροφν να εργαςτοφν ελεφκερα ςτο εργαςτιρι του ςχολείου με
τθν ομάδα τουσ. Ο κακθγθτισ κα πρζπει να ςυντάξει ενδεικτικά φφλλα εργαςίασ που
κα λειτουργιςουν βοθκθτικά και κατευκυντικά ςτθ μακθτικι εργαςία, ϊςτε οι
μακθτζσ να μθν περιπλανϊνται άςκοπα ςτο διαδίκτυο (Κογκοφλθσ, 2003).
2.3.1. Πορεία Διδαςκαλίασ
2.3.1.1.Βιωματικι προπαραςκευι (5ϋλεπτά)

Με τθ βοικεια του διαδικτφου βάηουμε να ακοφςουν οι μακθτζσ το απολυτίκιο
του Μεγάλου Βαςιλείου (Μζγασ Βαςίλειοσ, Απολυτίκιο, 2008)
Κατόπιν ρωτάμε τουσ μακθτζσ για ποιο πρόςωπο μιλάει ο παραπάνω φμνοσ και
με τθ μζκοδο brainstorming τουσ ηθτάμε να μασ εκφράςουν τι ακριβϊσ ςκζφτονται
όταν ακοφν το όνομα «Μζγασ Βαςίλειοσ», ενϊ ταυτόχρονα τουσ δείχνουμε τθν εικόνα
του Μεγάλου Βαςιλείου (Μζγασ Βαςίλειοσ, Εικόνα, 2006)
Καταςκευάηουμε ςτον πίνακα ζναν εννοιολογικό χάρτθ με τισ λζξεισ που κα μασ
πουν ξεχωρίηοντασ αυτζσ που ζχουν ςχζςθ με τθν ενότθτά μασ
2.3.1.2. τοχοκεςία

Ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει ςτουσ μακθτζσ τον ςτόχο του διδακτικοφ
ςεναρίου, που είναι να γνωρίςουν οι μακθτζσ τθ ηωι και το ζργο του μεγάλου
Βαςιλείου.
2.3.1.3. Παρουςίαςθ του νζου (10ϋ)

Στο χάρτθ που υπάρχει ςτο διαδίκτυο (Φωτόδεντρο, χ.χ.) παρατθροφμε τα
πρϊτα ςτοιχεία τθσ ηωισ του και παρουςιάηουμε τισ υπο-ενότθτεσ του βιβλίου.
2.3.1.4. Επεξεργαςία (40ϋ)

Ο κακθγθτισ μοιράηει ςτισ ομάδεσ τθσ τάξθσ το υλικό τθσ επεξεργαςίασ (δθλαδι
ζνα φφλλο εργαςίασ διαφορετικό για κάκε ομάδα, ανάλογα με το υπόκεμα που ζχει
αναλάβει) τονίηοντασ πωσ θ κάκε ομάδα ζχει ςτθ διάκεςι τθσ 15ϋγια τθν επεξεργαςία
και 5ϋγια τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων.
Οι μακθτζσ με ςυνεργάτθ τον κακθγθτι, ςυηθτοφν χαμθλόφωνα ςτθν ομάδα
τουσ, διειςδφουν, εμβακφνουν, ερευνοφν και βγάηουν ςτθ επιφάνεια ιδζεσ, ζννοιεσ
και ςκζψεισ τισ οποίεσ ςυγκρίνουν και τισ ςυνδζουν μεταξφ τουσ.
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Ομάδα Α: Οδθγίεσ (προσ τουσ μακθτζσ): Αφοφ διαβάςετε τθν διδακτικι ενότθτα 16
(ςελ. 61), και τον Βίο του Μεγάλου Βαςιλείου (Βίοσ Μεγάλου Βαςιλείου, χ.χ.), τότε με
τθ βοικεια του προγράμματοσ παρουςίαςθσ Power Point να ετοιμάςετε ζναν
εννοιολογικό χάρτθ με τα ςθμαντικότερα βιογραφικά ςτοιχεία του Μεγάλου
Βαςιλείου και να ςυμπλθρϊςετε τισ θμερομθνίεσ ςε ςενάριο με τα γεγονότα που
ςχετίηονται με τθ ηωι του Μεγάλου Βαςιλείου. (Scratch, χ.χ.)
Ομάδα Β: Οδθγίεσ (προσ τουσ μακθτζσ): Αφοφ διαβάςετε τθν διδακτικι ενότθτα 16 να
παρουςιάςετε τθν προςφορά του Μεγάλου Βαςιλείου ςτον ορκόδοξο μοναχιςμό.
Ομάδα Γ: Οδθγίεσ (προσ τουσ μακθτζσ): Αφοφ διαβάςετε το κείμενο του Μεγάλου
Βαςιλείου με τίτλο «Ρρὸσ τοὺσ νζουσ, ὅπωσ ἂν ἐξ Ἑλλθνικῶν ὠφελοῖντο λόγων»
(Κείμενο Μεγάλου Βαςιλείου, χ.χ.),
να παρουςιάςετε με τθν βοικεια του
προγράμματοσ Power Point α) τισ προτροπζσ του Μεγάλου Βαςιλείου ςτουσ νζουσ β)
ςε ποιουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ αναφζρεται και γιατί.
Ομάδα Δ: Οδθγίεσ (προσ τουσ μακθτζσ): Αφοφ διαβάςετε τθν παράγραφο γϋ τθσ Δ.Ε.
16, να παρουςιάςετε με τθν βοικεια του προγράμματοσ Power Point το ςυγγραφικό
ζργο του μεγάλου Βαςιλείου.
Ομάδα Ε: Οδθγίεσ (προσ τουσ μακθτζσ): Αφοφ διαβάςετε το θλεκτρονικό βιβλίο με
κζμα τθν τελειότατθ κοινωνία να εξθγιςετε ποια είναι θ κοινωνικι διδαςκαλία του
μεγάλου Βαςιλείου. (Θλεκτρονικό Βιβλίο, χ.χ.)
2.3.1.5. Παρουςίαςθ (25ϋ):

Στθ φάςθ αυτι οι ομάδεσ κα παρουςιάςουν ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ τα
αποτελζςματα των εργαςιϊν τουσ και κα ακολουκιςει ςυηιτθςθ μεταξφ των
ομάδων.
2.3.1.6. Αξιολόγθςθ (10ϋ):

Θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν κα γίνεται ςε όλθ τθν διάρκεια διεξαγωγισ τθσ
εργαςίασ τουσ, ανάλογα με τθ ςυμμετοχι τουσ, τθν ικανότθτα τουσ ςτθν επιλογι και
απομόνωςθ των πλθροφοριϊν, τθ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ κακϊσ και από το τελικό
προϊόν που κα δθμιουργιςουν.
Επιπλζον κα ελζγξουμε αν πετφχαμε του ςτόχουσ διδαςκαλίασ μασ με μικρό
κριτιριο αξιολόγθςθσ αντικειμενικοφ κλειςτοφ τφπου

3. Συμπεράςματα
Θ παραπάνω διδακτικι ενότθτα βοθκά ϊςτε ο μακθτισ να αποκτιςει αρχζσ και
αξίεσ που κα τον βοθκιςουν αποτελεςματικά ςτθν ςχζςθ και ζνταξι του ςτο
κοινωνικό ςφνολο. Μάλιςτα θ διερευνθτικι μεκοδολογία μάκθςθσ μζςα από τθν
αναηιτθςθ πλθροφοριϊν με τθ βοικεια του διαδικτφου κακϊσ και θ
ομαδοςυνεργατικότθτα εξαςφαλίηουν ςτθν διδακτικι και μακθςιακι διαδικαςία ζνα
πλαίςιο κατάλλθλο για ανάπτυξθ αλλθλεπιδραςτικϊν δραςτθριοτιτων με ςκοπό τθν
μεγιςτοποίθςθ του μακθςιακοφ αποτελζςματοσ (Stenbberg, 2007).
Θ αναηιτθςθ και επιλογι υλικοφ και πλθροφοριϊν μζςα από το διαδίκτυο
εμφανίηεται ωσ μια διαδικαςία οικεία από τθν μεριά των μακθτϊν και αυτό γιατί ςε
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κακθμερινι βάςθ οι μακθτζσ είναι χριςτεσ του διαδικτφου. Στο πλαίςιο του
μακιματοσ, θ χριςθ ιςτοςελίδων βοικθςε ςτθν ενεργοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ
των μακθτϊν και ςτθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχικότθτασ ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ
διδαςκαλίασ. Επιπλζον θ χριςθ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ scratch βοικθςε
ϊςτε οι μακθτζσ να ανατροφοδοτοφνται ςυνεχϊσ πάνω ςτα παραγόμενα
αποτελζςματα μάκθςθσ. Ενϊ θ χριςθ διαφόρων άλλων λειτουργικϊν προγραμμάτων
π.χ. word, power point, movie maker αποτζλεςε τον ςφνδεςμο μεταξφ του μακιματοσ
των κρθςκευτικϊν και τθσ πλθροφορικισ, πράγμα που ςυντελεί ςτο να αποκτιςει το
μάκθμα περιςςότερο ενδιαφζρον για τουσ μακθτζσ και να διευρυνκοφν οι γνϊςεισ
τουσ με διακεματικι προςζγγιςθ τθσ φλθσ.
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ΣΥΝΟΨΘ ΣΥΝΕΔΛΟΥ
Κοινωνία και Σχολείο: Μια ςχζςθ υπό διαπραγμάτευςθ
Ρροεδρείο Καταλθκτικισ Συνεδρίασ: Γ. Τερηάκθσ, Ρεριφερειακόσ Δ/ντισ Εκπ/ςθσ Κριτθσ, Σ.
Κουτςουράκθ & Α. Σπακαράκθ, Σχολικζσ Σφμβουλοι Ρ/Κμιασ Εκπ/ςθσ
Συνοψίηοντασ….

Κα κζλαμε από τθ κζςθ αυτι να ευχαριςτιςουμε κερμά τα προεδρεία για τθν
ποιοτικι προςπάκεια καταγραφισ των προτάςεων και ςυμπεραςμάτων των
ςυνεδριϊν. Χωρίσ τθ ςυμβολι τουσ θ δικι μασ προςπάκεια ςφνοψθσ κα ςτεροφνταν
τθν αλικεια και τθν αμεςότθτα που θ διά ηϊςθσ επαφι προςδίδει.
Κα κζλαμε να τουσ ευχαριςτιςουμε, επίςθσ και για ζνα ακόμθ λόγο. Με τισ
εμπεριςτατωμζνεσ καταγραφζσ τουσ ζδωςαν τθ δυνατότθτα και ςε εμάσ, να ςυμμετζχουμε, ζςτω και ζμμεςα, ςτο γόνιμο διάλογο που αναπτφχκθκε ςε ομάδεσ ομοτζχνων μασ, διάλογο που δεν είχαμε τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςουμε λόγω των
αυξθμζνων οργανωτικϊν υποχρεϊςεων.
Και τζλοσ κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε τουσ εκλεκτοφσ ςυναδζλφουσ Δ/ντζσ
και εκπαιδευτικοφσ του Δθμοτικϊν ςχολείων 1ου και 2ου Λιμζνοσ Χερςονιςου, που
μασ φιλοξζνθςαν, για τθν άνευ όρων και ορίων προςφορά και διακεςιμότθτά τουσ
κατά τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του ςυνεδρίου. Οι αιςκθτθριακζσ μασ εγγραφζσ κα
ιταν πολφ πιο πτωχζσ ςε νόθμα και ςυναίςκθμα χωρίσ τθ δικι τουσ παρουςία.
Και μπαίνουμε αμζςωσ ςτο κζμα τθσ καταλθκτικισ αυτισ ςυνεδρίασ, καταγράφοντασ και μετα-ςχολιάηοντασ, βαςικζσ κζςεισ και προβλθματιςμοφσ του παρόντοσ
ςυνεδρίου, που κεωροφμε ανάγκθ να μοιραςτοφμε μαηί ςασ.
Ενϊ το ερϊτθμα του ςυνεδρίου μασ αφοροφςε τθ ςχζςθ ςχολείου και
κοινωνίασ, πολλζσ ιταν οι ειςθγιςεισ εκείνεσ που απάντθςαν ζμμεςα ςε αυτό,
κζτοντασ ηθτιματα που αφοροφςαν τθν ανάγκθ αλλαγϊν ςτον ζνα πόλο τθσ ςχζςθσ
αυτισ: το ςχολείο. Αςφαλϊσ, όμωσ, όταν το ςχολείο αλλάηει, ςφμφωνα με τθ
ςυςτθμικι αντίλθψθ, αναδιαμορφϊνεται και θ διαλεκτικι του ςχζςθ με τθν
κοινωνία, ςτα πλαίςια τθσ δυναμικισ διαδικαςίασ που τθ διζπει. Στθ εναρκτιρια
ςυνάντθςθ τζκθκε με τον βζλτιςτο επιςτθμολογικά τρόπο το εξαιρετικά ενδιαφζρον
ερϊτθμα από τθ Μαίρθ Κουτςελίνθ: Γιατί αφοφ ςυνομολογοφμε και αποδεχόμαςτε
τθν ανάγκθ αλλαγϊν ςτο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα, δεν το πετυχαίνουμε τελικά;
Ροιοι είναι οι παρεμποδιςτικοί παράγοντεσ;
Θ επικζντρωςθ ςε
αλλαγζσ/μεταρρυκμίςεισ, υποςτιριξε, των εξωτερικϊν διαςτάςεων του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, που αφοροφν το κζλυφοσ και όχι τθν πραγματικι ηωι
των ςυμμετεχόντων μζςα ςτα ςχολεία, φαί-νεται να αποτελεί το κφριο αίτιο τθσ
αποτυχίασ του.
Και διατυπϊκθκε μια πρϊτθ κζςθ: Αν κζλεισ να αλλάξεισ το ςχολείο και τα
εκπαιδευτικά αποτελζςματά του, «μπεσ» και άλλαξε το ςχολείο και τθν ποιότθτα τθσ
ηωισ ςε αυτό. Οι κυρίαρχεσ επιδερμικζσ, εξωτερικζσ και όχι ποιοτικζσ αλλαγζσ,
παραπζμπουν ςτθν ανυπόςτατθ προςδοκία επιςκευισ ενόσ ποδθλάτου, με τθν
αντικατάςταςθ μιασ μόνο ακτίνασ από τθ ρόδα του. Ζνα δεφτερο λοιπόν ορατό
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ςυμπζραςμα: Θ όποια αναδόμθςθ, αλλαγι, μεταρρφκμιςθ του εκπαιδευτικοφ μασ
ςυςτιματοσ, απαιτεί ςυςτθμικζσ παρεμβάςεισ ςε όλα τα μζρθ του και κυρίωσ ςτα
παραμελθμζνα αλλά τόςο κακοριςτικά για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία.
Τι ςθμαίνει όμωσ ποιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ, αναρωτικθκε ο Ραφλοσ Χαραμισ,
ςτα πλαίςια του ανυπόςτατου, όπωσ υποςτιριξε διλιμματοσ: ποιότθτα ι ιςότθτα,
ενόψει και του υπό διαβοφλευςθ μεταρρυκμιςτικοφ ςχεδίου τθσ παροφςασ
εκπαιδευτικισ θγεςίασ. Ροιότθτα ςθμαίνει ςχολείο που ςζβεται τθν προςωπικότθτα
και τα δικαιϊματα κάκε μζλουσ τθσ κοινότθτασ.
Επομζνωσ αν ςυνεκτιμιςουμε ότι διδάςκουμε ανκρϊπουσ και όχι μακιματα,
τότε ανάγκθ είναι θ επιλογι και οργάνωςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ από τθν πολιτεία, ο
ςχεδιαςμόσ δθλαδι των Αναλυτικϊν προγραμμάτων και θ ςυγγραφι των ςχολικϊν
εγχειριδίων, να ςεβαςτοφν τθν προςωπικότθτα των μακθτϊν και τα κυρίαρχα
εκπαιδευτικά διλιμματα κάκε βακμίδασ.
Εμφανισ, λοιπόν, θ πρόταςθ που αναδφκθκε πολυεπίπεδα ςτο ςυνζδριό μασ
για εγκατάλειψθ τθσ κθδεμονίασ τθσ φλθσ, χωρίσ αυτό, αςφαλϊσ να ςθμαίνει ότι δεν
είναι αναγκαία θ διαςφάλιςθ ενόσ βαςικοφ κορμοφ γνϊςεων για όλουσ τουσ μακθτζσ
μασ. Συνακόλουκα για τθν αλλαγι του ςχολείου και περαιτζρω για τον αναπροςδιοριςμό ςτθσ ςχζςθσ του με τθν κοινωνία, χρειάηεται ςυγκεραςμόσ αλλαγϊν
τόςο ςτο τι αλλά και ςτο πϊσ, τόςο ςτα περιεχόμενα όςο και ςτθ διαδικαςία. Θ
μονομερισ ζμφαςθ, υποςτθρίχτθκε, μόνο ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ, ελλοχεφει τον
κίνδυνο παραμζλθςθσ του γνωςτικοφ τομζα. Αντίκετα, θ εμμονι ςτθν φλθ εξοςτρα-κίηει τα πρόςωπα από τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Πχι λοιπόν ςτθν τυραννία τθσ
φλθσ άλλα όχι και ςτθ μονομερι επικζντρωςθ ςτθ διαδικαςία πρόςκτθςισ τθσ.
Επομζνωσ,
δεν χρειαηόμαςτε περαιτζρω ανάλυςθ των προγραμμάτων,
υποςτιριξε ο Χάρθσ Ακαναςιάδθσ, αλλά πλαίςια προγραμμάτων. Δεν είναι ανάγκθ να
αποςφρουμε τα ςχολικά εγχειρίδια που δεν μασ καλφπτουν, φίλτατθ, δυςτυχϊσ,
διαχρονικά πρακτικι τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ, αλλά να προςκζςουμε και άλλα,
δίνοντασ τθν επιλογι και τθν ευκφνθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να επιλζξουν αυτό ι αυτά
που κεωροφν καταλλθλότερα για τουσ μακθτζσ τουσ ςτα πλαίςια και τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ. Συμπεραςματικά: Χρειαηόμαςτε Ρλαίςια προγραμμάτων
ςπουδϊν – ςυνοπτικότερα βιβλία με ευαιςκθςίεσ ςτον ψθφιακό εγγραμματιςμό και
ευκαιρίεσ διάδραςθσ με τθ ςχολικι κοινότθτα.
Ζνα ςχολείο που επικυμεί να επιλφςει τθν κρίςθ ςχζςθσ που ζχει με τθν
κοινωνία, καλείται ςε επίπεδο οργάνωςθσ τθσ γνωςιοπαραγωγικισ διαδικαςίασ:
 να κινθκεί ςτθν οδό καινοτομίασ, ςχεδιάηοντασ και υλοποιϊντασ καινοτόμα
προγράμματα, με υιοκζτθςθ ςφγχρονων και εναλλακτικϊν μεκόδων
διδαςκαλίασ (αντεςτραμμζνθ τάξθ, βιωματικι μάκθςθ κ.λπ) και κεματολογία
που αναδφεται από τα φλζγοντα κοινωνικά ηθτιματα (εξαρτιςεισ, ςεξουαλικι
αγωγι κ.λπ),
 να αξιοποιιςει τθν τοπικι κουλτοφρα, ςυμπεριλαμβάνοντασ τθν τοπικι
παράδοςθ, μουςικι και άλλα ςτα προγράμματά του,
 να αξιοποιιςει τθν τζχνθ ςε όλεσ τισ μορφζσ (μουςικι, κινθματογράφοσ, κ.λπ),
μορφϊνοντασ ολιςτικά και πολφπλευρα τουσ μακθτζσ του,
 να αξιοποιιςει τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, μζςα και ζξω από τθν αίκουςα
διδαςκαλίασ, παραχωρϊντασ ςτθν άτυπθ εκπαίδευςθ το χϊρο που τθσ ανικει,
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να δϊςει δεφτερθ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ που το επικυμοφν, ςτθρίηοντασ τα
ΣΔΕ και αντιμετωπίηοντασ αποτελεςματικά τθ ςχολικι διαρροι αλλά και τθν
υποεπίδοςθ ομάδων μακθτϊν,
 να υιοκετιςει ςυνεργατικζσ πρακτικζσ που να επιτρζπουν ςτθν ομάδα να
υπάρξει και να αναπνεφςει, και ςτουσ γονείσ να εμπλακοφν ενεργά και ουςιαςτικά ςτθ ςχολικι ηωι.
Στο παρόν ςυνζδριο, θ πρόταςθ ςφαιρικισ και ολιςτικισ μεταρρυκμιςτικισ
αντίλθ-ψθσ που διατυπϊκθκε, φαίνεται να επικεντρϊνεται και ςτο πεδίο των
ςχζςεων ςτθ ςχολικι κοινότθτα. Από το ςχολείο των ονείρων μασ, υποςτιριξε θ κ.
Μίνα Ρολζμθ-Τοδοφλου, δεν μπορεί να λείπει θ μείωςθ τθσ ςυμπλοκότθτασ τθσ
ανκρϊπινθσ διά-δραςθσ ςε ανκρϊπινα μεγζκθ, θ δθμιουργία δθλαδι και θ
ενδυνάμωςθ τθσ ομάδασ, θ ετοιμότθτα διαχείριςθσ των δυςκολιϊν των ατόμων, θ
γνιςια αγκαλιά, το καλωςό-ριςμα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, θ αναγνϊριςθ, θ
αποδοχι, ο χϊροσ ςτα ςυναιςκιματα.
Υπό το πρίςμα αυτό το πϊσ φτιάχνουμε κοινότθτα ςτα πλαίςια τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κοινότθτα γονιϊν, μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν κακϊσ και
μικτζσ κοινότθτεσ με όλουσ τουσ προαναφερόμενουσ, με ςτόχο πολυεπίπεδεσ
παρεμβάςεισ ςε τομείσ που αγγίηουν τθν καρδιά τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ, τον τρόπο
δθλαδι που ςχετιηό-μαςτε με τουσ ςυναδζλφουσ, τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ τουσ,
αποτελεί μείηον διακφβευμα για τθν αλλαγι του ςχολείου.
Και κλείνοντασ κάπου εδϊ, κα κζλαμε να ευχθκοφμε, θ αίςκθςθ από τθν
κραυγι αγωνίασ μακθτι μασ, ςτθ φράςθ : « …νιϊκουμε ότι χανόμαςτε ςτθν ίδια μασ
τθ χϊρα. Κζλουμε να ζχουμε μζλλον εδϊ», να γίνει εφαλτιριο για τθν ανάλθψθ
δράςθσ όλων μασ υπζρ των μακθτϊν μασ, υπζρ των ανκρϊπινων αξιϊν και
δικαιωμάτων που ολοζνα και απονοθματοδοτοφνται ςτθ χϊρα μασ.
Εκ μζρουσ του Ρροεδρείου και τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του Συνεδρίου:
Ανδρονίκθ Ρ. Σπακαράκθ
Σχολικι Σφμβουλοσ Ρ/Κμιασ Εκπ/ςθσ
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