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ανεξάρτητα δείγματα. Βρέθηκε ότι
οι επιμορφωμένοι έχουν μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση σε σύγκριση με τους μη επιμορφωμένους
Τόπος κατοικίας
Φαίνεται ότι ο τόπος που κατοικούσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφηβεία τους
αποτελεί παράγοντα που μπορεί να σχετίζεται με τη διαμόρφωση θετικών στάσεων
απέναντι στους υπολογιστές. Συγκεκριμένα αυτοί που κατοικούσαν σε πόλη (ή
Αθήνα Θεσσαλονίκη), αναπτύσσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απέναντι στους
υπολογιστές, σε σχέση με τους συναδέλφους τους που κατοικούσαν σε χωριό.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η ανάλυση της αυτοπεποίθησης των διευθυντών απέναντι στις νέες τεχνολογίες, η οποία
έγινε στην παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στους παράγοντες που πιθανόν να παίζουν
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των στάσεων των διευθυντών και έδειξε ότι μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση έχουν οι νεώτεροι σε ηλικία, οι επιμορφωμένοι και οι έχοντες καλή γνώση
υπολογιστών, οι εκπαιδευτικοί που κατά την διάρκεια της εφηβείας τους κατοικούσαν σε
μεγάλα αστικά κέντρα όπως Αθήνα Θεσσαλονίκη.
Παρά το γεγονός ότι άλλες έρευνες δεν εντόπισαν θετικές στάσεις, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι στην παρούσα έρευνα οι Διευθυντές που συμμετείχαν είχαν στη συντριπτική
τους πλειοψηφία επιμορφωθεί.
Όσον αφορά τις διαφορές ανδρών και γυναικών Διευθυντών ως προς τις στάσεις τους
απέναντι στους Η/Υ τα αποτελέσματα δεν φαίνεται να επαληθεύουν την ερευνητική μας
υπόθεση. Όσον αφορά την ηλικία οι νεώτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν
θετικότερες στάσεις απέναντι στους υπολογιστές σε σχέση με μεγαλύτερους σε ηλικία
συναδέλφους τους.
Σχετικά με την επιμόρφωση των διευθυντών στους Η/Υ, φαίνεται ότι οι
εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχουν μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση έναντι των συναδέλφων τους που δεν έχουν επιμορφωθεί. Το εύρημα αυτό
έρχεται σε συμφωνία με την Υ3 ερευνητική μας υπόθεση. Όσον αφορά τις γνώσεις των
διευθυντών φαίνεται καθαρά ότι οι διευθυντές με πολύ γνώση στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές διαμορφώνουν θετικότερη στάση σε σχέση με τους συναδέλφους τους με λίγες
γνώσεις στους Η/Υ.
Τέλος τα ευρήματα μας δείχνουν ότι ο τόπος που κατοικούσαν οι εκπαιδευτικοί κατά
την διάρκεια της εφηβείας τους αποτελεί παράγοντα που μπορεί να τους προσδώσει
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απέναντι στους υπολογιστές. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με την
Υ5 ερευνητική υπόθεση. Οι εκπαιδευτικοί που κατοικούσαν σε πόλη αναπτύσσουν
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε σχέση με τους συναδέλφους τους που κατοικούσαν σε χωριό.
Ο παράγοντας τόπος καταγωγής δεν έχει εξεταστεί σε σχετική έρευνα.

Αναλυτικά Προγράμματα – Σχολικά Εγχειρίδια
27. Προβλήματα κατά την παραγωγή των νέων σχολικών εγχειριδίων:
Απόψεις συγγραφέων και κριτών
Αλχατζίδης Δ., Μεταπτ. Φοιτ. Π.Τ.Δ.Ε. Παν., Δυτ. Μακεδονίας
Αναγνωστόπουλος Ν., Μεταπτ. Φοιτ. Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Δυτ. Μακεδονίας
Μπούσιου Ε., Μεταπτ. Φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Δυτ. Μακεδονίας
Περίληψη
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Φαίνεται ότι τα νέα σχολικά εγχειρίδια του ελληνικού Σχολείου οδήγησαν σε μια νέα διελκυστίνδα
μεταξύ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της πολιτικής ηγεσίας από τη μια και των μάχιμων
εκπαιδευτικών και των ερευνητών από την άλλη. Δεν είναι λίγες οι συζητήσεις που άρχισαν και που
ακόμα δεν έχουν τελειώσει με τη δημοσίευση των σχολικών εγχειριδίων. Και όλες αυτές οι συζητήσεις
αναπτύσσονται γύρω από το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή γύρω από την δομή, το περιεχόμενο και τη
μορφή των εγχειριδίων. Ωστόσο, κάθε εγχειρίδιο είναι ένα προϊόν, το οποίο δημιουργείται σύμφωνα με
κάποιες προδιαγραφές που τίθενται εξ αρχής και που οι συγγραφείς – παραγωγοί οφείλουν να
τηρήσουν τηρώντας συγκεκριμένες συμβάσεις. Ευνόητο είναι ότι οι συνθήκες παραγωγής είναι αυτές
που διαμορφώνουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό το τελικό προϊόν και λιγότερο οι προσωπικές
συνεισφορές του κάθε συγγραφέα στη μορφοποίηση του εγχειριδίου. Σκοπός μας είναι να
διερευνήσουμε τις συνθήκες παραγωγής των νέων σχολικών εγχειριδίων όπως αυτές βιώθηκαν από
τους συγγραφείς τους, αλλά και από μέλη των ομάδων κρίσης. Επιχειρήσαμε να καταγράψουμε τις
δυσκολίες συγγραφής, τα προβλήματα που οι συγγραφείς κλήθηκαν να λύσουν, τα λειτουργικά –
διαδικαστικά προβλήματα που προέκυψαν, τις ενδεχόμενες δυσανεξίες μεταξύ αναλυτικού
προγράμματος και γνωστικής ύλης, τους τρόπους κατανόησης της διαθεματικότητας εκ μέρους των
συγγραφέων και των κριτών κ.ά. Ως ερευνητική μέθοδος επιλέχτηκε η ημιδομημένη συνέντευξη με
συγγραφείς τεσσάρων βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου και δύο βιβλίων του γυμνασίου. Επίσης,
υποβλήθηκαν ερωτήσεις και σε δύο κριτές, έναν εγχειριδίου του Δημοτικού και έναν του Γυμνασίου.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν σημαντικές λεπτομέρειες της διαδικασίας παραγωγής των
σχολικών εγχειριδίων, τα οποία φορούν κυρίων σε ζητήματα προσαρμογής στο αναλυτικό πρόγραμμα
και σε λειτουργικά – διαδικαστικά προβλήματα.

Τα νέα σχολικά εγχειρίδια του ελληνικού σχολείου
Φαίνεται ότι τα νέα σχολικά εγχειρίδια του ελληνικού Σχολείου οδήγησαν σε μια νέα
διελκυστίνδα μεταξύ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της πολιτικής ηγεσίας από τη μια
και των μάχιμων εκπαιδευτικών και των ερευνητών από την άλλη. Δεν είναι λίγες οι
συζητήσεις που άρχισαν και που ακόμα δεν έχουν τελειώσει με τη δημοσίευση των σχολικών
εγχειριδίων. Και όλες αυτές οι συζητήσεις αναπτύσσονται γύρω από το τελικό αποτέλεσμα
δηλαδή γύρω από την δομή, το περιεχόμενο και τη μορφή των εγχειριδίων. Ωστόσο, κάθε
εγχειρίδιο είναι ένα προϊόν, το οποίο δημιουργείται σύμφωνα με κάποιες προδιαγραφές που
τίθενται εξ αρχής και που οι συγγραφείς – παραγωγοί οφείλουν να τηρήσουν τηρώντας
συγκεκριμένες συμβάσεις. Ευνόητο είναι ότι οι συνθήκες παραγωγής είναι αυτές που
διαμορφώνουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό το τελικό προϊόν και λιγότερο οι προσωπικές
συνεισφορές του κάθε συγγραφέα στη μορφοποίηση του εγχειριδίου.
Σκοπός – μεθοδολογία - δείγμα
Σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε τις συνθήκες παραγωγής των νέων σχολικών εγχειριδίων
όπως αυτές βιώθηκαν από τους συγγραφείς τους, αλλά και από μέλη των ομάδων κρίσης.
Επιχειρήσαμε να καταγράψουμε τις δυσκολίες συγγραφής, τα προβλήματα που οι συγγραφείς
κλήθηκαν να λύσουν, τα λειτουργικά – διαδικαστικά προβλήματα που προέκυψαν, τις
ενδεχόμενες δυσανεξίες μεταξύ αναλυτικού προγράμματος και γνωστικής ύλης, τους τρόπους
κατανόησης της διαθεματικότητας εκ μέρους των συγγραφέων και των κριτών κ.ά. Ως
ερευνητική μέθοδος επιλέχτηκε η ημιδομημένη συνέντευξη με συγγραφείς τεσσάρων βιβλίων
του Δημοτικού Σχολείου και δύο βιβλίων του γυμνασίου. Επίσης, υποβλήθηκαν ερωτήσεις
και σε δύο κριτές, έναν εγχειριδίου του Δημοτικού και έναν του Γυμνασίου. Τα
αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν σημαντικές λεπτομέρειες της διαδικασίας παραγωγής
των σχολικών εγχειριδίων, τα οποία φορούν κυρίων σε ζητήματα προσαρμογής στο
αναλυτικό πρόγραμμα και σε λειτουργικά – διαδικαστικά προβλήματα.
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Θεματικές δομές της συνέντευξης

Κριτική
(4 ερωτήσεις)

Ρόλος
εκπαιδευτικού
και μαθητή
(4 ερωτήσεις)

Πολιτική
συγκυρία
(4 ερωτήσεις)

Συνεργασία
(7 ερωτήσεις)

Θεματική ανάλυση των συνεντεύξεων
1. Κριτική των νέων βιβλίων
«Τα μηνύματα τα οποία λαμβάνω είναι ας πούμε αντιφατικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις
είναι αρκετά καλά. Κάποιοι ακαδημαϊκοί τα αντιμετωπίζουνε με αρκετή επιφύλαξη. Εξαρτάται
και από το βιβλίο. Το παιδαγωγικό ινστιτούτο σαφώς και έχει καλή γνώμη αφού είναι δικό τους
έργο και δεν μπορούν να το κατηγορήσουν». (Χ)
«Κακόβουλη κριτική υπάρχει και πάντα θα υπάρχει γιατί είναι πιο εύκολο να κρίνεις ένα
βιβλίο ενώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να το γράψεις και μάλιστα με όρους και κανόνες, όπως το
θέλει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο». (Μα)
«Για τη βελτίωση του συνόλου των βιβλίων θα έλεγα ότι θα πρέπει σε κάποια βιβλία
οπωσδήποτε να περιοριστεί η ύλη. Ενώ υποτίθεται ότι έχουν πολύ λιγότερη ύλη από τα
προηγούμενα, στη πράξη βλέπουμε ότι δεν κυλούν αυτά τα βιβλία, δεν βγαίνουν , δεν
ολοκληρώνονται».(Μ)
«Αν γίνει αξιολόγηση χωρίς αλλαγή στα βιβλία θα είναι μια τρύπα στο νερό. Πρέπει να
κάνουν αντικειμενική αξιολόγηση πέρα από αυτές τις νοοτροπίες που έχουν και οι δάσκαλοι
και το παιδαγωγικό ινστιτούτο...για να βγουν στις εφημερίδες και να λένε τις μπούρδες τους ο
ένας και ο άλλος; Να κάνουν αξιολόγηση επιστημονική για να βελτιώσουν τα βιβλία και να μην
κάνουν αξιολόγηση για λένε πολιτικές ηλιθιότητες που συνήθως λένε».(Λ)
«Πάντως από όσο έχω δει στο internet μια που εκεί το βιβλίο υπάρχει αναρτημένο το
έχουν αξιολογήσει θετικά οι συνάδελφοι, αυτό βέβαια δεν λέει τίποτα γιατί η σωστή αξιολόγηση
θα γίνει μέσα στην τάξη».(Μα)
«Το χειρότερο είναι ότι αυτή η κριτική δεν είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης των
αντικειμένων και για αυτό ακριβώς το λόγο (…)είναι κακόβουλη η κριτική».(Χ)
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«Τα εγχειρίδια που βγήκανε είναι καλύτερα από τα προηγούμενα. Είναι καλύτερα, δηλ.
έχουν μια σχετική ανανέωση στο επίπεδο των κειμένων, των λογοτεχνικών κειμένων, ενώ
επιτέλους υπάρχει η συνοπτική ιστορία της λογοτεχνίας, για το γυμνάσιο».(Σ)
«Οι δάσκαλοι έχουν μια δυσκολία στο βιβλίο της γλώσσας της 1ης δημοτικού γιατί ακριβώς
μεταχειρίζεται έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης και είναι λογικό να είναι άγνωστο στους
περισσότερους. Για τα υπόλοιπα βιβλία, αυτά που έχουν βγει, για τις μεγαλύτερες τάξεις λένε ότι
είναι δύσκολα, ιδιαίτερα από κάποιους που είναι κατά της γραμματικής».(Χ)
2. Σχολιασμός του ρόλου του εκπαιδευτικού και του μαθητή όπως παρουσιάζεται μέσα
από τα νέα εγχειρίδια
«Ο ρόλος του μαθητή θα ήταν το A και το Ω. Δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στο ρόλου του
εγχειριδίου του δασκάλου. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα βιβλία μπορώ να σας πω ότι
παραμένει, όσο μπορώ να ξέρω, ο ρόλος του μαθητή παθητικός». (Χ)
«Προσπαθούμε επίσης η γνώση που δέχεται στο σχολείο να είναι συμβατή και στο σπίτι,
δηλαδή να μην υπάρχει χάσμα σπιτιού και σχολείου. Εμείς τα μαθηματικά τα δίνουμε με έναν
τέτοιο τρόπο που να είναι συνδεδεμένα με την καθημερινότητα του, συνδεδεμένα με τις
προϋπάρχουσες γνώσεις του. Έτσι θα τα νιώθει καλύτερα και προφανώς θα αλλάξει και τη
στάση του. Όλα αυτά πιστεύω είναι χαρακτηριστικά που αλλάζουν δηλαδή μέσα στα βιβλία
καταγράφονται. Τώρα πόσο θα αλλάξουν στην πράξη αυτό είναι θέμα του πως θα
εφαρμοστούν».(Λ)
«Υπάρχει μια τάση αλλαγής στην στάση τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του μαθητή στην
Β/θμια. Ο μαθητής αποκτά περισσότερες πρωτοβουλίες, εμφανίζετε η αυτενέργεια. Τα βιβλία
κινούνται σε αυτό το επίπεδο δηλαδή να ανακαλύπτει μόνος του και έχει τον εκπαιδευτικό
βοηθό σε αυτή την ενέργεια».(Μα)
«Ο μαθητής έχει άμεση συμμετοχή στην δημιουργία της γνώσης μέσω εισαγωγικών
δραστηριοτήτων, διαλογικής συμμετοχής και αλληλεπίδρασης με τους υπόλοιπους συμμαθητές
του, έτσι η γνώση δεν κατεβαίνει από τον δάσκαλο ως ανακοίνωση».(Ν)
«Μόνο μέσω του μαθητή ο δάσκαλος μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε δράση για την
καλύτερη διεκπεραίωση του μαθήματος. Μέσα από το βιβλίο του δασκάλου θα μπορούσε ο
δάσκαλος να διευρύνει τις γνώσεις του και να θα προσανατολίσει την οργάνωση της γνώσης
προς την έρευνα».(Χ)
«Ένα βιβλίο δεν αρκεί από μόνο του για να πάρει ο δάσκαλος ρόλο συνερευνητή με τον
μαθητή, πρέπει να καταλάβει πως γίνεται».(Μα)
«Τα νέα βιβλία καλούν τον δάσκαλο να ενεργοποιηθεί πολύ περισσότερο συγκριτικά με τα
προηγούμενα, αν έχει κέφι, αν έχει όρεξη. Όχι πιο πολύ πληροφόρηση, αλλά πιο πολύ
συμμετοχή».(Σ)
«Μέσα από τα νέα εγχειρίδια θέλουμε να διαμορφώσουμε προσωπικότητες-μαθητές- οι
οποίοι θα είναι καλοί λήπτες προβλημάτων, θα μπορούν να αναπτύξουν κυρίως την κριτική
σκέψη και όχι την σκέψη που στηρίζεται πάνω στην μνήμη ή σε έναν τύπο».(Ν)
3. Σχολιασμός επί της πολιτικής και πολιτειακής συγκυρίας
«Νομίζω ότι (η κυβέρνηση) το χειρίστηκε καλά από την άποψη ότι η όλη ιστορία είναι
δημιούργημα μιας προηγούμενης κυβέρνησης, ενός παιδαγωγικού ινστιτούτου με άλλη εξουσία,
που μέλη και του ινστιτούτου και της τότε κυβέρνησης είχαν διαφωνήσει με τον τρόπο που έγινε
η προκήρυξη των βιβλίων και μάλιστα πιστεύαμε ότι με την αλλαγή της κυβέρνησης δεν θα
προχωρούσε το πράγμα. Παρολαυτά θεωρώ ότι η κυβέρνηση, αν και δεν παρουσίασε ιδιαίτερο
ενθουσιασμό, φέρθηκε συνετά». (Χ)
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«Υπάρχει μια λάθος φιλοσοφία, δηλαδή ακόμα και ο τρόπος που βγήκαν οι προκηρύξεις για
τα εγχειρίδια ήταν λάθος στημένες. Υπήρχαν πολλές μικρές συμβάσεις που ήταν δύσκολη η
συνολική παρακολούθηση του έργου. Δίνεται η εικόνα πως αυτός που έβγαλε την προκήρυξη
δεν είχε ιδέα του πως στήνετai ένα βιβλίο».(Μα)
«Η πολιτική που έπρεπε να ασκήσει μια κυβέρνηση, άσχετα με το ποια κυβέρνηση, είναι ότι
έπρεπε να γίνει σοβαρή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και να συζητηθεί, πράγμα που δεν
έγινε».(Λ)
«Τα βιβλία σαφώς έπρεπε να αλλάξουν, απλά ο τρόπος που χειρίστηκαν το θέμα το
Υπουργείο και ειδικότερα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έσφαλαν στο ότι δεν έδωσαν το χρόνο να
εφαρμοστούν πιλοτικά τα βιβλία σε ένα εύρος περιφερειών και επίσης δεν επιμόρφωσε
ουσιαστικά τους δασκάλους, δηλαδή αυτούς που θα υπηρετήσουν αυτά τα βιβλία, με όλες τις
νέες παιδαγωγικές που αυτά εκφράζουν». (Ν)
«Για τα ελληνικά δεδομένα ήταν ένα πρωτοφανές εγχείρημα να εκδοθούν τόσα πολλά νέα
βιβλία μαζί». (M)
4. Σχολιασμός επί της συνεργασίας του εκπαιδευτικού κόσμου για τη συγγραφή των
εγχειριδίων
«Η πανεπιστημιακή κοινότητα ζει στον κόσμο της και οι δάσκαλοι νομίζω σε έναν άλλο». (Λ)
«Προβλήματα είχαμε με την παρακολούθηση από την πάρεδρο του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου. Μας κούρασε αυτή η συνεργασία γιατί από ένα σημείο και μετά οι παρεμβάσεις
ήταν πολλές. Τελικά, μετά από τόσες παρεμβάσεις και από τους κριτές, το τελικό αποτέλεσμα
αισθανόσουν ότι δεν είναι δικό σου».(Μα)
«…μια δυσκολία ήταν να υπάρχει ένας κοινός άξονας, να υπάρχουν κοινά σημεία στα
βιβλία μεταξύ των τάξεων, γιατί κάθε βιβλίο ανατέθηκε σε διαφορετική συγγραφική
ομάδα».(Μ)
«Θεωρώ ότι ένα σχολικό εγχειρίδιο είναι μια αρκετά σοβαρή υπόθεση ώστε να είναι
αποκλειστική απασχόληση των ανθρώπων που το συντάσσουν». (Σ)
«Προϋπόθεση για μια εύρωστη συνεργασία είναι να ανοίξουμε όλοι οι δάσκαλοι,
πανεπιστημιακοί και μη τις πόρτες μας και να ανοιχτούμε στην κοινωνία. Από κει και πέρα το τι
συνιστά την καλή συνεργασία …θα το βρούμε και βάση της ελληνικής πραγματικότητας».(Χ)
«Μάλλον μέτρια μπορώ να χαρακτηρίσω την όλη συνεργασία μας με το Υπ. Παιδείας, δεν
υπήρχε αρκετός σεβασμός προς τα πρόσωπά μας, οτιδήποτε ζητούσαν ήταν προφορικά και όχι
γραπτός ώστε να υπήρχε μια σωστή διαδικασία συνεργασίας».(Μα)
«Το παιδαγωγικό Ινστιτούτο οφείλει να αφήνει ελεύθερα πεδία πειραματισμού και να μην
δημιουργεί προσχώματα ή γραφειοκρατικές δυσκολίες». (Ν)
«Εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας υπήρχαν και στη συγγραφική ομάδα και
στην αξιολογική ομάδα ,εγώ θα σας επικαλεστώ ότι και κάθε πανεπιστήμιο και κάθε
παιδαγωγικό τμήμα και κάθε πανεπιστημιακός έχει τη δική του επιστημονική θεώρηση, έχει μια
δική του υποκειμενική άποψη, έχει έναν τρόπο υποκειμενικό θεώρησης, όπως και κάθε
άνθρωπος των επιστημονικών δεδομένων, το χαρακτηρισμό ‘ψευδοεπιστημονικά’ δεν τον
δέχομαι. ‘Δυσνόητα’ ναι».(Μ)
«Σίγουρα το αποτέλεσμα επηρεάστηκε από το Παιδαγωγικό Ιινστιτούτο».(Μα)
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«Το παιδαγωγικό ινστιτούτο το έφερε σε πέρας αυτό το έργο, δηλαδή και με τις δύο
κυβερνήσεις, ήτανε ένα έργο το οποίο το χρηματοδοτούσε η κοινότητα και το έφερε σε πέρας με
όλες αυτές τις δυσκολίες και τις παλληνωδίες θα μπορούσε να κάνει καλύτερη δουλειά αλλά
τέλος πάντων το ευτυχές γεγονός είναι ότι το έκανε, θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα, να
μην είχε γίνει».(Λ)
«Θεωρούσαμε ότι γράφοντας τα βιβλία θα αποδώσουμε καλύτερα και πιο πιστά βάση
της δικιά μας άποψης αυτό που προτείναμε στις αλλαγές των περιεχομένων. Εγώ κινήθηκα
ελεύθερα, δηλαδή εφάρμοσα αυτά που λέγανε αλλά και εκεί που έβλεπα ότι δεν γίνεται δεν
τα εφάρμοσα. Είμαστε πιστοί ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα με σχετικούς βαθμούς
ελευθερίας».(Λ)
Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τις απόψεις των συγγραφέων και των κριτών «…κάποιοι ακαδημαϊκοί
αντιμετωπίζουνε τα καινούργια βιβλία με αρκετή επιφύλαξη…», ενώ «…το παιδαγωγικό
ινστιτούτο σαφώς έχει καλή γνώμη αφού είναι δικό τους έργο και δεν μπορούν να το
κατηγορήσουν». Τα βιβλία για κάποιους «…δεν κυλούν, δεν βγαίνουν , δεν
ολοκληρώνονται…» διότι «…πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστεί η ύλη…». « …κακόβουλη
κριτική υπάρχει και πάντα θα υπάρχει (…),είναι πιο εύκολο να κρίνεις ένα βιβλίο ενώ είναι
πάρα πολύ δύσκολο να το γράψεις». Επίσης, τα εγχειρίδια «…έχουν μια σχετική ανανέωση στο
επίπεδο των κειμένων, των λογοτεχνικών κειμένων, ενώ επιτέλους υπάρχει η συνοπτική ιστορία
της λογοτεχνίας, για το γυμνάσιο». «σε μερικά βιβλία υπάρχουν τεχνικά λάθη, νομίζω ότι τα
τεχνικά λάθη είναι αυτών των ανθρώπων που μεταξύ των άλλων γράφουν και ένα
βιβλίο…»«…Αν γίνει αξιολόγηση χωρίς αλλαγή στα βιβλία θα είναι μια τρύπα στο νερό» και
ακόμα περαιτέρω «η σωστή αξιολόγηση θα γίνει μέσα στην τάξη».
«Ο ρόλος του μαθητή θα ήταν το A και το Ω αλλά παραμένει παθητικός». «Ο μαθητής
έχει άμεση συμμετοχή στην δημιουργία της γνώσης μέσω εισαγωγικών δραστηριοτήτων,
διαλογικής συμμετοχής και αλληλεπίδρασης με τους υπόλοιπους συμμαθητές του, έτσι η γνώση
δεν κατεβαίνει από τον δάσκαλο ως ανακοίνωση». «Ο μαθητής αποκτά περισσότερες
πρωτοβουλίες, εμφανίζετε η αυτενέργεια. Τα βιβλία κινούνται σε αυτό το επίπεδο». «Τα νέα
βιβλία καλούν τον δάσκαλο να ενεργοποιηθεί πολύ περισσότερο συγκριτικά με τα
προηγούμενα», «θέλουμε να διαμορφώσουμε προσωπικότητες-μαθητές- οι οποίοι θα μπορούν
να αναπτύξουν κυρίως την κριτική σκέψη». « Τώρα πόσο θα αλλάξουν στην πράξη αυτό είναι
θέμα του πως θα εφαρμοστούν».
«…τα χρήματα ήταν μέσω χρηματοδότησης του ελληνικού κράτους και της Ε.Ε. και
είχαν κάποιες ημερομηνίες λήξης τις οποίες έπρεπε το ελληνικό κράτος να προλάβει…». «…το
σφάλμα ήταν ότι δεν έδωσαν το χρόνο να εφαρμοστούν πιλοτικά τα βιβλία σε ένα εύρος
περιφερειών και επίσης δεν επιμόρφωσαν ουσιαστικά τους δασκάλους…». «Νομίζω ότι (η
κυβέρνηση) το χειρίστηκε καλά από την άποψη ότι η όλη ιστορία είναι δημιούργημα μιας
προηγούμενης κυβέρνηση (…) η κυβέρνηση φέρθηκε συνετά».«…και ο τρόπος που βγήκαν οι
προκηρύξεις για τα εγχειρίδια ήταν λάθος στημένες». «…δίνεται η εικόνα πως αυτός που
έβγαλε την προκήρυξη δεν είχε ιδέα του πως στήνετε ένα βιβλίο». «…ήταν ένα πρωτοφανές
εγχείρημα να εκδοθούν τόσα πολλά νέα βιβλία…».
«Προϋπόθεση για μια εύρωστη συνεργασία είναι να ανοίξουμε όλοι οι δάσκαλοι,
πανεπιστημιακοί και μη τις πόρτες μας και να ανοιχτούμε στην κοινωνία». «Η πανεπιστημιακή
κοινότητα ζει στον κόσμο της και οι δάσκαλοι νομίζω σε έναν άλλο». «Μάλλον μέτρια μπορώ
να χαρακτηρίσω την όλη συνεργασία μας με το Υπ. Παιδείας…». «…μια δυσκολία ήταν να
υπάρχει ένας κοινός άξονας, να υπάρχουν κοινά σημεία στα βιβλία μεταξύ των τάξεων, γιατί
κάθε βιβλίο ανατέθηκε σε διαφορετική συγγραφική ομάδα». «Μας κούρασε αυτή η συνεργασία
γιατί από ένα σημείο και μετά οι παρεμβάσεις ήταν πολλές». «Το παιδαγωγικό Ινστιτούτο
οφείλει να αφήνει ελεύθερα πεδία πειραματισμού». « Είμαστε πιστοί ως προς το αναλυτικό
πρόγραμμα με σχετικούς βαθμούς ελευθερίας.». «Σίγουρα το αποτέλεσμα επηρεάστηκε από το
Παιδαγωγικό ινστιτούτο». «…κάθε πανεπιστήμιο, κάθε παιδαγωγικό τμήμα και κάθε
πανεπιστημιακός έχει τη δική του επιστημονική θεώρηση…».
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28. Μαθησιακά αντικείμενα (learning objects) με διαθεματικές προεκτάσεις στη
Διδασκαλία της Λογοτεχνίας.
Ένα παράδειγμα διδασκαλίας με τη χρήση του λογισμικού Multimedia Builder
Αμπράζη Ζ., Δασκάλα
Μπούρας Αντ., Δρ Επιστημών Αγωγής, Παν. Πελοποννήσου
Περίληψη
Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε παιδί αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και ότι τα παιδιά της ειδικής
αγωγής είναι ακόμη πιο ξεχωριστές περιπτώσεις, θα επιχειρήσουμε με την παρούσα εργασία να
προτείνουμε εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας αξιοποιήσιμες σε πολλαπλά μαθησιακά περιβάλλοντα
όπως το κανονικό τμήμα μιας τάξης , το τμήμα ένταξης ή το σχολείο ειδικής Αγωγής. Η προσπάθεια
αυτή έχει ως στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας, όπου αυτός θεωρείται αναγκαίος για την
αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, καθώς η εκπαιδευτική πράξη, έτσι όπως διαμορφώνεται από
το αναλυτικό πρόγραμμα, δεν μας επιτρέπει να φτάνουμε σε λεπτομερείς αναλύσεις όσον αφορά το
γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο του κάθε παιδιού. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά
σε σχέση με το γλωσσικό φαινόμενο, μας οδηγούν στο να αναζητήσουμε άλλους τρόπους / τεχνικές
από τους παραδοσιακούς, προκειμένου να προσεγγίσουμε τα κείμενα. Τρόπους που θα σέβονται και θα
ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες τους. Αυτή η στάση μας οδηγεί και στο να
καταρρίψουμε το στερεότυπο που συνδυάζει την έννοια της λογοτεχνίας μονάχα με γραπτά κείμενα.
Θεωρώντας ότι το παραμύθι είναι το πιο πρόσφορο είδος του λόγου που θα υποβοηθήσει τους
μαθητές να αποκτήσουν ποικίλα συναισθηματικά και διανοητικά ερεθίσματα, να αναπτύξουν την
γλωσσική τους έκφραση και την αισθητική τους εμπειρία, επιλέξαμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο
«Τα παιδιά του Χειμώνα», της Λότης Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου, το οποίο παράλληλα
εμπλουτίσαμε με δραστηριότητες που απλώνονται σε μεγάλο μέρος του αναλυτικού προγράμματος,
μέσα από το πολυμεσικό περιβάλλον του Μultimedia Builder. Η πρόταση αυτή δεν είναι ωστόσο
αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας της οποίας τα αποτελέσματα μπορούν να αξιολογηθούν, αλλά
ξεκινώντας με τη θέση, ότι και η πιο άψογα οργανωμένη διδασκαλία μπορεί να κολλήσει σε σημεία
που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε, προτείνουμε την παρούσα προσέγγιση δεχόμενοι εξ αρχής, ότι
η χρήση τέτοιων μαθησιακών αντικειμένων, που είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, διευκολύνουν το
παιδαγωγικό ζεύγος στην άμεση διορθωτική παρέμβαση με το καταλληλότερο κάθε φορά
εκπαιδευτικό υλικό το οποίο καλλιεργεί παράλληλα και τη συναισθηματική νοημοσύνη EQ
(Εmotional Intelligence) του παιδιού.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μαθησιακά Αντικείμενα, Λογοτεχνία, Μαθησιακές δυσκολίες, Διαθεματικές
δραστηριότητες , Πολυμεσικό περιβάλλον

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ακόμη και αν διδάσκουμε σε ένα κλασικό τμήμα του σχολείου, και όχι σε κάποιο πλαίσιο
ειδικής αγωγής, έχουμε όλοι διαπιστώσει ότι κάποιοι από τους μαθητές μας αντιμετωπίζουν
δυσκολίες707 στο γνωστικό ή στο συναισθηματικό τομέα (ενίοτε και στους δυο τομείς) και
σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας εμφανίζονται
αναποτελεσματικές. Στην καλύτερη περίπτωση οι μαθησιακές τουλάχιστον δυσκολίες
αξιολογούνται από τις ομάδες αξιολόγησης των Κ.Δ.Α.Υ με βάση το σχολικό πρόγραμμα,
(Θανόπουλος Θ. 2005), ενώ ο εκπαιδευτικός καλείται να καταρτίσει ένα ατομικό πρόγραμμα
για το μαθητή. Η εξατομίκευση αυτή δεν αφορά μόνο τους στόχους της μάθησης για κάθε
παιδί αλλά επίσης την προσαρμογή ή την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων τεχνικών και
μέσων (Παντελιάδου Σ. 2000), η έντονη όμως διαφοροποίηση της μαθησιακής εικόνας
οδηγεί συχνά τους εκπαιδευτικούς σε απόγνωση.
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Ο όρος δυσκολίες χρησιμοποιείται πολυσυλλεκτικά αντί του πλέον διαδεδομένου «μαθησιακές
δυσκολίες» ο οποίος αφορά συγκεκριμένες ειδικές ανάγκες (πχ νοητική υστέρηση, δυσλεξία) για να
συμπεριλάβει όλους τους μαθητές που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής βοήθειας,
συμπεριλαμβανομένων και όσων αντιμετωπίζουν τη σχολική αποτυχία εξαιτίας μη ενδογενών
(παθολογικών) προβλημάτων όπως για παράδειγμα οι κοινωνικές ανισότητες, η διαφορετική μητρική
γλώσσα, τα οικογενειακά προβλήματα κ.λπ.
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Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την αντιμετώπιση δύο βασικών αιτίων που
θεωρούνται υπεύθυνα για τις αποκλίσεις των παιδιών: τα γνωστικά ελλείμματα και την
έλλειψη κινήτρων (Ryan, Short&Weed, 1986). Η έμφαση στη σχέση μεταξύ γνωστικών και
συναισθηματικών παραγόντων και αυτών που αφορούν τα κίνητρα, οδηγεί σε μια πιο
ολιστική προσέγγιση, πέρα από τα στενά πλαίσια ορισμένων ελλειματικών δεξιοτήτων με την
επιλογή ενός κεντρικού θέματος το οποίο:
• Είναι κοντά στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μαθητών
• Πλαισιώνεται από εικόνα και ήχο μέσα από ένα πολυμεσικό περιβάλλον το οποίο
καλλιεργεί ευχάριστα συναισθήματα
• Αξιοποιεί τις βασικές αρχές σύγχρονων αλλά και παραδοσιακών θεωριών μάθησης
(Κοινωνική εποικοδομιστική αλλά και δραστηριότητες που βασίζονται στο συμπεριφορισμό
με τη διδασκαλία ιεραρχημένων δεξιοτήτων)
• Προσεγγίζει τη γνώση με ολιστικό τρόπο και όχι κατακερματισμένη μέσα από διακριτά
μαθήματα
• Καθιστά πιο προσιτό τον πολιτισμό στους μαθητές
• Προσαρμόζεται στο δικό τους χρόνο
• Εμπλουτίζεται και ανανεώνεται με σχετική ευκολία.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η χρησιμοθηρική μορφή της εκπαίδευσης τείνει συχνά να περιορίσει στο ελάχιστο, ή και δεν
αξιοποιεί καθόλου διδακτικές ώρες, που συνδέονται με την συναισθηματική αγωγή και
γενικότερα την ψυχική καλλιέργεια του παιδιού. Χωρίς να θέλει κανείς να αγνοήσει ή να
υποτιμήσει τη σημασία των γνωστικών στόχων, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο
μονόπλευρος αυτός προσανατολισμός είναι σε βάρος, αρκετές φορές, της ψυχικής υγείας,
εσωτερικής ισορροπίας και γαλήνης όλων των εμπλεκομένων.
Η λογοτεχνία κατά κοινή ομολογία εξασφαλίζει στα παιδιά πλούσιες σε νόημα και
παράλληλα μη απειλητικές ευκαιρίες μάθησης. Η χρήση όλων των τυπικών λογοτεχνικών
ειδών, δηλαδή ή ποίηση, η παραδοσιακή λογοτεχνία (παραμύθι , μύθος, θρύλος ,
παραδόσεις), οι ρεαλιστικές και φανταστικές ιστορίες απαλλαγμένες από την παλιότερη
παγερότητα της διδαχής, βοηθά το παιδί της τεχνολογικής εποχής να αποκτήσει σιγά -σιγά
αίσθημα ευθύνης για τον κόσμο που το περιβάλλει708. Το βιβλίο της γλώσσας περιλαμβάνει
προσεκτικά επιλεγμένα κείμενα από τη λογοτεχνία, όμως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως
μοναδική πηγή καθώς δεν είναι αρκετό για να καλύψει τη Λογοτεχνική αγωγή στο Δημοτικό
Σχολείο. Η επιλογή των λογοτεχνικών αυτών κειμένων εξυπηρετεί συχνά τη διδασκαλία
γλωσσικών φαινομένων και ταυτίζεται μόνο με το γλωσσικό μάθημα. Όμως μερικές φορές
παρακάμπτεται ή υποβαθμίζεται η πραγματική τους αξία, δηλαδή ως μορφωτικό αγαθό που
πρέπει να μεταδοθεί στα παιδιά με τρόπο φυσικό και αβίαστο.
Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε πως ο εκπαιδευτικός έχει αρκετές ευκαιρίες, στα
πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος, να εμπλουτίσει τη διδασκαλία του με την αξιοποίηση
κειμένων της παιδικής λογοτεχνίας, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτύχει πολλαπλούς
στόχους, Μέσα από μια σύνθεση διαφορετικών αλληλοσυμπληρωματικών τρόπων,
χρησιμοποιούμε τα σημαντικότερα εργαλεία της παιδαγωγικής τέχνης. Αυτά γίνονται το
όχημα για την ανάπτυξη και την προαγωγή των ικανοτήτων του παιδιού
• Στο χειρισμό συναισθημάτων
•
Την ενσυναίσθηση
• Την αναβάθμιση επικοινωνίας
• Τον έλεγχο του άγχους
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Ποια συναισθήματα που δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις τους με τους συμμαθητές
και κατά συνέπεια και με τον εαυτό τους, νοιώθουν οι μαθητές με ιδιαίτερες εκπ/κές
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ανάγκες; Επιθετικότητα, παθητικότητα, αίσθημα κατωτερότητας, αδιαφορία, μοναξιά,
απόρριψη, χλευασμός.
Με ποιο σκεπτικό θα διαλέγαμε κάποια κείμενα προκειμένου να προσεγγίσουμε και
να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα;
Από την προτεινόμενη βιβλιογραφία για την ειδική αγωγή (Διδασκαλείο Α.
Δελμούζος 2006) επιλέξαμε ένα απόσπασμα από το παραμύθι της Λότης Πέτροβιτς
Ανδρουτσοπούλου «Τα παιδιά του χειμώνα» (σχ.1) με τίτλο τα παιχνίδια του Φλεβάρη.
Σ’ αυτό το παραμύθι που αποτελείται από 4 βιβλία , η συγγραφέας με επιδεξιότητα
δίνει μορφή στο Χρόνο, τις Εποχές και τους Μήνες. Τους οργανώνει ως οικογένεια και
ξεδιπλώνει τη καθημερινή ζωή τους στα πρότυπα μιας οικογένειας με τη δομή Παππούς –
Πατέρας- Μητέρα –Παιδιά-Εγγόνια – αδέρφια. Οι σκηνές και
οι διάλογοι μεταξύ των μελών ξετυλίγονται με απλότητα και
χάρη και με ρεαλιστικό τρόπο διδάσκουν τον αναγνώστη.
Στο επιλεγμένο απόσπασμα το ο ήρωας εμφανίζεται
ως άτομο με Ε.Α. Είναι ο Φλεβάρης που γεννήθηκε κουτσός.
Αυτή η ιδιαιτερότητα γίνεται σιγά - σιγά αντιληπτή από τα
άλλα μέλη της οικογένειας και τους προκαλεί διάφορα
ανάμεικτα συναισθήματα όπως: Λύπη, ανησυχία φόβο,
θαυμασμό, χαρά και τελικά αποδοχή. Ο Φλεβάρης παρόλο
που αντιλαμβάνεται ότι έχει κάποιο πρόβλημα δεν αισθάνεται
Σχ. 1 Μεταφορά του παραμυθιού στον
μειονεκτικά σε σχέση με τα αδέρφια του, αλλά με την
υπολογιστή
εξυπνάδα του ξεπερνάει το πρόβλημά του μετατρέποντας τον
οίκτο σε θαυμασμό και αποδοχή.
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το μεγαλύτερο όπλο ενός πολυμεσικού περιβάλλοντος είναι η γοητεία που ασκεί στον
ανθρώπινο νου και ψυχισμό. Η εικόνα (εικονογράφηση και ηλεκτρονικά πολυμέσα) (σχ 2)
ενεργοποιεί συχνά τη νοητική διεργασία του
συμβολισμού,
της
παρομοίωσης,
της
μεταφοράς. Παρότι δεν είναι μια γλώσσα
πάντοτε εύκολη και προσιτή, επειδή έχει τη
δύναμη να απευθύνεται άμεσα πολλές φορές
στο ασυνείδητο και στο θυμικό αποτελεί ένα
σημαντικό εργαλείο για να προσεγγίσουμε και
για να διδάξουμε.
Ο ήχος οξύνει την επικοινωνιακή ικανότητα,
Σχ. 2 Kίνηση ήχος και εικόνα με το
βοηθά τη συγκέντρωση, συντελεί στην
macromedia flash
χαλάρωση και βοηθά το παιδί να εκφράσει και
να προβάλλει τα δικά του συναισθήματα, τις
σκέψεις, τους προβληματισμούς, τους φόβους και τα άγχη του. Ένα πολυμεσικό περιβάλλον
μπορεί λοιπόν να λειτουργεί και ως διαγνωστικό εργαλείο. Εκτός από αυτό βοηθάει στην
αντίληψη και στην έκφραση του παιδιού.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Για την ανάπτυξη της πολυμεσικής εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα:
Adobe Photoshop709 , Macromedia Flash710 και Μultimedia Builder711. To τελευταίο είναι ένα
πρόγραμμα αρκετά εύκολο για τη δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών σε γραφικό
περιβάλλον, ενώ παράλληλα ενισχύεται από τη δική του γλώσσα προγραμματισμού. Ακόμη
υποστηρίζει την εισαγωγή πολλών τύπων αρχείων εικόνων, ήχων, αρχείων flash και html.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
709

http://www.adobe.com/
http://www.adobe.com/products/flash/?ref=cicekx.info
711
http://www.mediachance.com/
710
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Για τον σχεδιασμό της εφαρμογής λήφθηκαν υπόψη τα τρία κύρια στάδια του μοντέλου
διδακτικός σχεδιασμός (Computer aided instruction) και το πιο πρόσφατο μοντέλο,
«αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης με υπολογιστή» που
στηρίζεται στις αρχές του δομητισμού712. Ο κεντρικός άξονας της
2
3
4
5
6
7
εφαρμογής είναι όπως αναφέραμε ένα παραμύθι. Το κείμενο 1
μεταβάλλεται σε μια δημιουργική διαδικασία και τα παιδιά 8
9
10
11
12
13
14
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες
16
17
18
19
20
21
τους για κατανοήσουν, να ερμηνεύσουν και να αξιοποιήσουν τις 15
νέες γνώσεις. Η εκμάθηση των μηνών για παράδειγμα προκύπτει 22
23
24
25
26
27
28
αβίαστα μέσα από
δραστηριότητες τύπου παιχνιδιού που
30
31
σχεδιάστηκαν με βάση τις αρχές του συμπεριφορισμού (needs 29
713
analysis) . Η δραστηριότητα - δημιούργησε μια κάρτα - ενισχύει
τη γλωσσική εκπαίδευση και δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να εκφραστεί μέσα από ένα
Σχ.3 Κατασκευή
συγκεκριμένο είδος γραπτού λόγου. (Κοινωνικογνωστική μάθηση) Επίσης
καλλιεργεί ημερολογίου
τη
φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών. Άλλα γνωστικά αντικείμενα που μπορούν να
ενισχύσουν και να διευρύνουν τη μάθηση συνδέονται με τα Μαθηματικά (Ημερομηνίες
Χρονολογίες), τις Φυσικές επιστήμες την Αγωγή Υγείας κλπ.
Η ευελιξία δηλαδή της εφαρμογής έγκειται στο ότι με αφορμή το παραμύθι
μπορούμε να εισάγουμε περιεχόμενα άλλων γνωστικών αντικειμένων
και να
εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία για συζήτηση αξιών και διαφορετικών αντιλήψεων που
έχουν σχηματίσει τα παιδιά. Οι ιδέες των παιδιών μπορεί να αποτελέσουν το σκελετό για τη
δημιουργία μιας νέας δραστηριότητας ή τον εμπλουτισμό των υπαρχόντων, όπως για
παράδειγμα τη δημιουργία ενός ημερολογίου (σχ.3) στο οποίο θα καταγράφουν σημαντικές
ημερομηνίες .
Ï êôþâñéï ò

ÄåõôÝñá

Ôñßôç

ÔåôÜñôç

ÐÝì ðôç

ÐáñáóêåõÞ ÓÜââáôï

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
H οθόνη υποδοχής είναι μια εικονική τάξη. Το κάθε
αντικείμενο της διεπαφής αποτελεί στοιχείο του μενού
περιήγησης.

Βασικά τεχνολογικά στοιχεία για τη λειτουργία του
περιβάλλοντος αυτού είναι η οθόνη χαρτογραφικής απεικόνισης (bitmap display) και το
ποντίκι (mouse) ή κάποιος άλλος μηχανισμός (πχ flash player) που επιτρέπει στο χρήστη να
εμφανίζει αντικείμενα στην οθόνη. Με τη χρήση εικονιδίων ορισμένα στοιχεία του
περιβάλλοντος
μπορούν
να
παρασταθούν με αμεσότητα. Το
κείμενο εμφανίζεται αυτόματα με την
έναρξη
της
αφήγησης
και
πλαισιώνεται από μια γλυκιά μελωδία
(νανούρισμα).
Ενδεικτική
δραστηριότητα
στην οποία ο μαθητής καλείται να
τοποθετήσει στο σωστό πλαίσιο τις
αντίστοιχες λέξεις μηνών και εποχών .
Μέσα από το αλληπεδραστικό
712
713

constructionism (από τους δημιουργούς της Logo S. Papert)
H Αξιολόγηση αναγκών (needs analysis) στηρίζεται στις προσεγγίσεις των Skinner και Gagné

ÊõñéáêÞ
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περιβάλλον της διεπαφής μαθαίνει ή απομνημονεύει με το δικό του ρυθμό.
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29. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο μέσα από
τη γνωστική περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος
Βασιλάκη Ασπ., Νηπιαγωγός
Περίληψη
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε) εμφανίζεται θεσμικά τα τελευταία 15 περίπου χρόνια στο
νεοελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Ν1982/90, άρθρο 11 περ. 13). Ωστόσο, ο όρος Π.Ε.
χρησιμοποιείται στην Ελλάδα ήδη από το 1976. Η ανάπτυξή της δεν οφείλεται τόσο σε αυτονομία
προϋπαρχουσών ιδεών, όσο στη σύνδεσή της με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών που είχαν
σκοπό τη διάδοσή της. (Παπαδημητρίου, 1998). Τη ραγδαία ανάπτυξη των προγραμμάτων Π.Ε.
έρχεται να ενδυναμώσει το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) για το νηπιαγωγείο επισημαίνοντας τη σπουδαιότητά
της, καθώς τη διατυπώνει σε χωριστό πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων μέσα
από τη γνωστική περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος (ΜτΠ). Η σύνδεση της ΜτΠ με την Π.Ε είναι
άμεση καθώς αναπτύσσεται γύρω από δύο άξονες: ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση και
φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση (σ.588). Η διάκριση αυτή είναι σύμφωνη με τη Διακήρυξη της
Τιφλίδας (1977) όπου τονίζεται «η συνθετότητα του περιβάλλοντος, τόσο του φυσικού όσο και αυτού
που δημιουργεί ο άνθρωπος, που οφείλεται στην αλληλεπίδραση των βιολογικών, φυσικών,
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών πλευρών» (πρόταση 1, §3). Παράλληλα, όμως, συνδέεται
και με τις βασικές αρχές του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για Διαθεματικότητα καθώς το αντιμετωπίζει ολιστικά:
«πρέπει να θεωρείται στο σύνολό του- φυσικό και δημιουργημένο από τον άνθρωπο, τεχνολογικό και
κοινωνικό, οικονομικό, τεχνολογικό, ιστορικοπολιτιστκό, ηθικό, αισθητικό» (πρόταση 2, §3). Η
έννοια, άλλωστε, του περιβάλλοντος στην Π.Ε. σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. αντιμετωπίζεται «με την
ολιστική διάστασή του και περιλαμβάνει τις παρακάτω εκφάνσεις: Φυσικό, Τεχνητό/δομημένο,
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Κοινωνικo-Οικονομικό και Ιστορικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό κάθε θέμα/πρόβλημα μελετάται
διεπιστημονικά και διαθεματικά.» (σ.640). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύνδεση της ΜτΠ
με την Π.Ε. μέσα από τις βασικές αρχές της δεύτερης σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Επίσης, θα
εστιάσουμε και σε θέματα μεθοδολογίας του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο σε σχέση με τις
διδακτικές προσεγγίσεις της Π.Ε.. Τα συμπεράσματα της έρευνας αφορούν στη θεματολογία τελικά
της Π.Ε., μία θεματολογία η οποία οφείλει να διαπραγματευτεί κοινωνικά θέματα από περιβαλλοντική
σκοπιά και όχι το αντίστροφο.

Εισαγωγή
Θεσμικό Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ο όρος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (“Environmental Education”) εμφανίζεται για πρώτη
φορά το 1947 στο βιβλίο των Paul & Percival Goodman, Communitas, (Wheeler, 1985).
Ωστόσο, μία σειρά από εκπαιδευτικές κινήσεις οι οποίες προϋπάρχουν φέρουν τα στοιχεία
που θα συντεθούν αργότερα για να αποτελέσουν το κράμα της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και αποτελούν το εκπαιδευτικό υπόβαθρο της Π.Ε. (Κ. Γαβριλάκης, Κ.,
Σοφούλης, 2005)714. Στην Ελλάδα, η Π.Ε. εμφανίζεται θεσμικά μόλις στις αρχές του
περασμένου αιώνα με το Νόμο Ν1982/90, άρθρο 11 περ. 13 στα σχολικά προγράμματα της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τον επόμενο χρόνο ο νόμος επεκτείνεται και στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Προβλέπεται η λειτουργία του θεσμού των Υπευθύνων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η ίδρυση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(Κ.Π.Ε.). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) εισάγει τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης σε θέματα
περιβάλλοντος και στο πλαίσιο διαμόρφωσής του (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), εντάσσει την πιλοτική
εφαρμογή της Π.Ε στην «Ευέλικτη Ζώνη». Έτσι η Π.Ε. αποκτά ουσιαστικά το δικό της
χωροχρόνο στο ωρολόγιο πρόγραμμα μέσα από τη γνωστική περιοχή της Μελέτης
Περιβάλλοντος (ΜτΠ).
Παρόλα αυτά, ο όρος Π.Ε. χρησιμοποιείται στην Ελλάδα ήδη από το 1976. Η
ανάπτυξή της δεν οφείλεται τόσο σε αυτονομία προϋπαρχουσών ιδεών, όσο στη σύνδεσή της
με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών που είχαν σκοπό τη διάδοσή της
(Παπαδημητρίου, 1998).
Η σχέση της ΜτΠ με την Π.Ε. σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η συσχέτιση των δύο αντικειμένων γύρω από τρεις
άξονες: 1. τη Διακήρυξη της Τιφλίδας, 2. τις Βασικές αρχές Π.Ε. και 3. τη Μεθοδολογία που
ακολουθούν η ΜτΠ και η Π.Ε.
Στο πλαίσιο της διάκρισης του κόσμου σε φυσικό και κοινωνικό, οι επιστήμες
πραγματεύονται συστήματα που διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος των στοιχείων τους
και τη φύση των μεταξύ τους σχέσεων. Μπορούμε έτσι σήμερα να μιλάμε για δύο
κατηγορίες συστημάτων: για τα φυσικο-βιολογικά και για τα κοινωνικο-πολιτισμικά
συστήματα (Σχίζα, 2005)715. Η Διακήρυξη της Τιφλίδας (1977) αναφερόμενη σε ένα
περιβάλλον το οποίο «πρέπει να θεωρείται στο σύνολό του- φυσικό και δημιουργημένο από
τον άνθρωπο, τεχνολογικό και κοινωνικό, οικονομικό, τεχνολογικό, ιστορικοπολιτιστκό,
ηθικό, αισθητικό» (πρόταση 2, §3) ενισχύει την παραπάνω συστημική προσέγγιση. Επίσης
τονίζεται «η συνθετότητα του περιβάλλοντος, τόσο του φυσικού όσο και αυτού που
δημιουργεί ο άνθρωπος, που οφείλεται στην αλληλεπίδραση των βιολογικών, φυσικών,
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών πλευρών» (πρόταση 1, §3) (Φλογαΐτη, 1998). Η
ΜτΠ αντίστοιχα μέσα από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) για το νηπιαγωγείο κάνει λόγο για τη
διάκριση ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος και αλληλεπίδρασης.
Ασφαλώς, από την άλλη πλευρά, αυτός ο διαχωρισμός της θεματολογίας σε άνθρωπο
και φύση, παραπέμπει στην πόλωση μεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,
διαδικασία η οποία φέρεται ως η κατ’ εξοχήν αιτία της δημιουργίας περιβαλλοντικών
714

Στο ΠΕ ο νέος πολιτισμός που αναδύεται, επιμ Γεωργόπουλος, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 2005, σ. 55
Κ. Σχιζά, Η ιδιαιτερότητα της ΠΕ με αφετηρία το διδακτικό αντικείμενο, στο ΠΕ ο νέος πολιτισμός
που αναδύεται, επιμ Γεωργόπουλος, Gutenberg, Αθήνα, 2005, σ. 484.
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προβλημάτων (Φλογαΐτη, 1998). Ωστόσο, μέσα από τις κατευθυντήριες αρχές της
Διακήρυξης της Τιφλίδας, όπως σημειώθηκε και προηγουμένως, η Π.Ε. πρέπει να υιοθετεί
μία διεπιστημονική προσέγγιση ώστε να καθιστά δυνατή μία ολιστική και ισορροπημένη
προοπτική (Δημοπούλου, 2006)716. Προσέγγιση η οποία αποτελεί και την κατεξοχήν
φιλοσοφία του Δ.Ε.Π.Π.Σ., του οποίου τμήμα αποτελεί και η ΜτΠ.
Πέρα όμως από τις Βασικές αρχές της Π.Ε. όπως αυτές διατυπώθηκαν σε διεθνείς
συσκέψεις και διακηρύξεις, μελετώντας τις αρχές που υιοθετεί το ΥΠΕΠΘ σε σχέση με την
Π.Ε. διαπιστώνεται μία άρρηκτη σχέση με τη γνωστική περιοχή της ΜτΠ . Οι βασικές αρχές,
λοιπόν, της ΠΕ σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και η σύνδεσή τους με τη ΜτΠ είναι:
Αρχή 1η: Η διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του θέματος/προβλήματος.
Η αρχή αυτή είναι αρμονική και απόλυτα συνδεδεμένη με την ευρύτερη φιλοσοφία
του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για διαθεματικότητα σε όλα τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης
δραστηριοτήτων, στο οποία περιλαμβάνεται και η ΜτΠ. Ειδικά με τη ΜτΠ αναφέρεται ότι
«εμπλέκονται αβίαστα απλές έννοιες από τα Μαθηματικά και δραστηριότητες από τη
Δημιουργία και Έκφραση. Παράλληλα εμπλουτίζεται η Γλώσσα, αναπτύσσεται η
Επικοινωνία και αξιοποιείται στον ανάλογο βαθμό η Τεχνολογία»
Αρχή 2η:Η έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και τη χρήση ενεργητικών μεθόδων:
συζήτηση - αντιπαράθεση απόψεων, έρευνα, κριτική επεξεργασία και δράση.
Αντίστοιχα στη ΜτΠ σημειώνεται ότι «είναι ένα πλαίσιο δράσης και
αλληλεπίδρασης άρρηκτα συνδεδεμένο με τα βιώματα των παιδιών». Επίσης, η μεθοδολογία
που προτείνεται (Σχέδια εργασίας, Διαθεματική προσέγγιση, πείραμα, επίλυση προβλήματος)
προσιδιάζει στην αρχή της ενεργητικής μάθησης με απώτερο στόχο την κριτική σκέψη. Η
ανάπτυξη δε της ικανότητας της συνεργασίας αλλά και η κατανόηση της αξίας της από
κοινού ανακάλυψης και της ομαδικής εργασίας αποτελούν βασικές επιδιωκόμενες ικανότητες
στο ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση (σ. 600).
Αρχή 3η: Ο προσανατολισμός στην πρόληψη ή επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων ή
προβλημάτων.
Η αρχή αυτή συνδέεται με τη διάσταση της Π.Ε. «για χάρη του περιβάλλοντος» στο
τρίπτυχο για- μέσα- για χάρη (Λιθοξοΐδου, 2005717, Παπαδημητρίου, 1998). Στο
ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση σημειώνεται η επιδίωξη της αναγνώρισης ενός
μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στο οποίο τα παιδιά με δική τους παρέμβαση μπορούν να
διαφοροποιήσουν.
Αρχή 4η:Η εστίαση στην αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος.
Η αρχή αυτή προσεγγίζεται μέσα από την αποσαφίνηση βασικών χρονικών εννοιών
και το ενδιαφέρον των παιδιών για προβλήματα και διλλήματα διαφορετικών εποχών (σ.603).
Αρχή 5η:Η εστίαση της προσοχής στην παρούσα αλλά και τη μελλοντική κατάσταση του
περιβάλλοντος.
Παρόμοια με την παραπάνω αρχή για την αειφορία αλλά και επιπρόσθετα τα παιδιά
μαθαίνουν για το «εδώ» και το «τώρα», και αντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία μέσα
από τις αναπαραστάσεις γεγονότων σε σωστή χρονική σειρά. Επίσης, γνωρίζοντας τον
κόσμο, διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές, αντιλαμβάνονται σχέσεις αλληλεξάρτησης,
προσπαθούν να ερμηνεύσουν φαινόμενα και αλλαγές που συμβαίνουν γύρω τους. (σ.603)
Αρχή 6η: Η άμεση δράση σε τοπικό επίπεδο με στόχο μακροχρόνια αποτελέσματα σε εθνικό και
παγκόσμιο επίπεδο.
Σε σχέση με την άμεση δράση σε τοπικό επίπεδο «Τα παιδιά εξερευνούν το άμεσο
περιβάλλον. Αναγνωρίζουν πως το περιβάλλον γύρω τους μπορεί να μεταβάλλεται και ότι
μπορούν με δικής τους παρέμβαση να το διαφοροποιήσουν» (σ.588). Επίσης, μέσα από το
Παιδί στο ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι οι ιδέες
ταξιδεύον από το ένα μέρος στο άλλο.
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Αρχή 7η: Η ευαισθητοποίηση στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την “ορθή
χρήση” της Τεχνολογίας.
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναγνωρίσουν ορισμένες πηγές ενέργειας αλλά και να
αξιοποιούν την τεχνολογία, υποστηρικτικά στη μαθησιακή διαδικασία.
Αρχή 8η: Η παροχή ίσων ευκαιριών για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και
στάσεων που χρειάζονται για την προστασία του Περιβάλλοντος.
Στα χαρακτηριστικά στοιχεία της μεθοδολογίας σημειώνεται η έμφαση στις
διαδικασίες χωρίς να παραγνωρίζονται η σπουδαιότητα των γνώσεων που προϋποθέτουν και
παράγουν οι διαδικασίες. Οι γνώσεις για το φυσικό περιβάλλον επιδιώκεται να διευρυνθούν
ενώ το βάρος για τις στάσεις και τις αξίες που χρειάζονται για την προστασία του
περιβάλλοντος εναποτίθεται στο έργο των εκπαιδευτικών, αν και αναφέρεται η επιδίωξη της
απόκτησης θετικών στάσεων και συμπεριφορών για το περιβάλλον (μέσα από
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης με θέμα την ανακύκλωση). Τέλος, η ισότητα των
ευκαιριών αποτελεί μία από τις βασικότερες επιδιώξεις του όλου προγράμματος.
Αρχή 9η: Η ανάδειξη συνεργασίας, καλλιέργειας αξιών και δημιουργίας νέων προτύπων,
στάσεων και συμπεριφορών ατόμων, ομάδων και κοινωνίας απέναντι στο περιβάλλον.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η απόκτηση θετικών στάσεων και
συμπεριφορών για το περιβάλλον αποτελεί ικανότητα που επιδιώκεται να αναπτυχθεί στο
πλαίσιο του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και αλληλεπίδραση. Η ανάδειξη της συνεργασίας
σημειώνεται μέσα από τις θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες τις αλληλεπίδρασης και της
επικοινωνίας οι οποίες διατρέχουν και τη ΜτΠ στο Δ.Ε.Π.Π.Σ., (αλλά και στις ικανότητες
που επιδιώκεται να αναπτυχθούν όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως στη 2η αρχή).
Αρχή 10η: Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και τη ζωή.
Η αρχή αυτή επιδιώκεται μέσα στο πλαίσιο των επισκέψεων εκτός και εντός του
σχολικού περιβάλλοντος. Ειδικά, οι επισκέψεις εμφανίζονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη γνωστική
περιοχή της ΜτΠ (ανθρωπογενές και φυσικό)
Περνώντας από τις βασικές αρχές της Π.Ε. στη Μεθοδολογία που προτείνεται,
αναφερόμαστε ουσιαστικά σε εργαλεία προσέγγισης της ΜτΠ. Συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη
επισημανθεί από πολλές μελέτες (Σφυρόερα, Μπιρμπίλη, κ.ά.) η φύση της Π.Ε. είναι τέτοια
«που έχει θεωρηθεί ότι Π.Ε. και Σχέδιο Εργασίας αλληλοσυμπληρώνονται» (Σφυρόερα)718.
Αναλυτικότερα, σημειώνεται ότι η διαθεματικότητα με τον ολιστικό χαρακτήρα παρέμβασης
τόσο στο κοντινό όσο και στο μακρινό περιβάλλον, η διαχείριση της γνώσης, η «επίλυση
προβλήματος», το άνοιγμα του σχολείου με την κοινωνία και η αίσθηση της υπευθυνότητας
αποτελούν στοιχεία τομής ανάμεσα στο Σχέδιο Εργασίας και στην Π.Ε. (Σφυρόερα). Τα
Σχέδια Εργασίας ωστόσο αποτελούν μία από τις τρεις βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις
του Δ.Ε.Π.Π.Σ. (είναι ακόμη η Διαθεματική προσέγγιση και οι Θεμελιώδεις Έννοιες) και
διέπουν όλα τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) ένα από τα οποία είναι και η
ΜτΠ. Επίσης στον ορισμό τη μεθοδολογίας αυτή αναφέρεται ότι «οι δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης είναι βιωματικές και επικοινωνιακές, συνδέουν
το πρόγραμμα με την καθημερινή πρακτική και το σχολείο με την τοπική κοινότητα» (σ.591).
Πρόκειται για ένα ορισμό που θυμίζει την προτροπή που δίνεται στο χώρο του νηπιαγωγείου
μέσα από τη ΜτΠ τα παιδιά «να εξερευνούν στοιχεία από το ανθρωπογενές περιβάλλον και
να μαθαίνουν περισσότερα για τον εαυτό τους και για τις σχέσεις στον κόσμο που
μοιράζονται» (σ.588).
Εκτός αυτού, αντίστροφα, σημειώνεται ότι οι προσεγγίσεις που προτείνεται στο
Α.Π.Σ. της ΜτΠ ταυτίζονται με εκείνες που προτείνει και χρησιμοποιεί η Π.Ε. (Φραντζή, κ.ά,
2005). Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία αναφέρεται στα Σχέδια Εργασίας, την Επίλυση
Προβλήματος, Παιχνίδια ρόλων, Θεατρικό Παιχνίδι, εργασία σε ομάδες, επίσκεψη σε πεδίο.
Η μεθοδολογία αυτή της ΜτΠ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και συνεπής με την μεθοδολογία
της Π.Ε. όχι σε ευρύτερο πλαίσιο αλλά σε συγκεκριμένα μεθοδολογικά εργαλεία που
προτείνονται σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.
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Συμπεράσματα
Σύμφωνα με την παρουσίαση που προηγήθηκε η υπόθεση ότι το μάθημα της ΜτΠ είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο με την Π.Ε. τόσο από τη σκοπιά της στοχοθεσίας- περιεχομένου όσο
και από μεθοδολογικών προσεγγίσεων, επιβεβαιώνεται. Ωστόσο, ήδη από προηγούμενη
μελέτη μας, έχει επισημανθεί ότι η θεματολογία τελικά της Π.Ε. αδυνατεί να ανταποκριθεί
στην εμβέλεια της ΜτΠ παρόλους τους δεσμούς που ενώνουν τα δύο γνωστικά αντικείμενα
(Βασιλάκη, 2006).
Συγκεκριμένα, έχοντας ως αντικείμενο μελέτης και διερεύνησης τη θεματολογία των
εγκεκριμένων, με άμεση και απευθείας χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Σ.Π.Π.Ε.) για τα νηπιαγωγεία που
υπέβαλαν αίτηση κατά το σχολικό έτος 2005-2006719, σε 125 σχολεία οι θεματικές ενότητες
που μπορούν να αποτυπωθούν είναι οι εξής:
Πίνακας 1: θεματολογία Σ.Π.Π.Ε.
Θέμα ΣΠΠΕ
Χλωρίδα- Πανίδα
Νερό
Ψωμί
Ανακύκλωση -Σκουπίδια
Πολιτισμός
Ουρανός
Καλλιέργειες- Γη
Διάφορα
Ν
Χ2= 177,435, df=7, p≤0,001

ν
42
49
5
8
8
3
6
4
125

%
33,6%
39,2%
4%
6,4%
6,4%
2,4%
4,8%
3,2%
100%

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να «εκμεταλλευτούν» τη δυνατότητα που τους παρέχεται
μέσα από το εύρος της θεματολογίας της ΜτΠ όταν εφαρμόζουν προγράμματα Π.Ε.. Δεν
αρκεί η διαθεματικότητα για να γίνει μια προσέγγιση ενός περιβαλλοντικού θέματος μέσα
από διάφορες γνωστικές περιοχές αλλά αντίστροφα: καθημερινά θέματα μπορούν να
διαπραγματευτούν στο σχολικό χώρο μέσα από μία περιβαλλοντική σκοπιά.

Ο προβληματισμός αυτός, ωστόσο, έχει στη συνέχεια ως αντικείμενο την
εκπαιδευτική κοινότητα, αναφορικά με την ετοιμότητα και την εκπαιδευτική
επάρκεια όσων ασχολούνται με την Π.Ε.. Έτσι ενώ από τη μία συναντάμε
εκπαιδευτικούς που φαίνονται ανέτοιμοι να προσφέρουν αυτά που θα έπρεπε, λόγω
ανεπαρκούς προετοιμασίας και ελλιπούς πληροφόρησης (Κυρίδης – Μαυρικάκη,
2003), από την άλλη και πάντα σύμφωνα με πορίσματα ερευνών720 οι ίδιοι
αδιαφορούν για τη δική τους εκπαίδευση όταν πρόκειται μόνοι τους να διαβάσουν τα
719

Σ.Π.Π.Ε (2006) Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου 2006 και τα στοιχεία της ανασύρθηκαν την ίδια ημέρα από
www.sppe.gr/sxolika-egekrimena.htm
720
Σύμφωνα με την Έ. Ζυγούρη, ενώ το 64,3% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα έχει
ενημερωθεί για το Δ.Ε.Π.Π.Σ., το 60,8% αυτών δεν έχει διαβάσει το επιμέρους πρόγραμμα σπουδών
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σχετικά Α.Π.Σ.. Συνεπώς, όσο άρτια δομημένο και πλήρες κι αν είναι το Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή
το εκάστοτε Α.Π.Σ., όσο άψογη κι αν είναι η κτιριακή δομή, ο εξοπλισμός και το
εκπαιδευτικό υλικό εάν ο εκπαιδευτικός στερείται επιστημονικής παιδαγωγικής
γνώσης, η επιτυχία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μοιάζει σε μεγάλο ποσοστό να
είναι περιορισμένη (Εξάρχου, 2004). Καθίσταται συνεπώς απαραίτητη συνθήκη για
την ποιοτική αναβάθμιση και προώθηση της Π.Ε. η απαίτηση μιας πιστοποιημένης
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (Σπυροπούλου, 2001) για να έχουμε μία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με νόημα (Βασιλάκη, 2006).
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Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου, τα επιμέρους Αναλυτικά Προγράμματα και το
μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος της Β’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου στο 2ο
Πανελλήνιο Συμπόσιο με θέμα: Έμπνευση, στοχασμός, φαντασία στην Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Πειραιά και της Ελληνικής Εταιρείας, Πειραιάς,
2005.
30. Η πορεία της γλωσσικής διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο. Μια ιστορική αναδρομή
Βοϊνέσκου Ζ., Νηπιαγωγός
Περίληψη
Η διδασκαλία της γλώσσας στα νηπιαγωγεία, ήδη από την ίδρυσή τους, απασχόλησε πλήθος
παιδαγωγών. Η Maria Μontessori, που έκανε με το δικό της διδακτικό υλικό γλωσσική εκπαίδευση
(γράμματα από σμυριδόχαρτο, γεωμετρικά σχήματα για τις προ-παρασκευαστικές ασκήσεις γραφής,
κλπ.), ο Ovide Decroly, με τηn ιδεοπτική μέθοδό του, που στηρίζεται στη ολότητα (globalisation) και
ο Celestin Freinet με τη μέθοδο του τυπογραφείου στο σχολείο, έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στη
διδασκαλία της γλώσσας στην προσχολική αγωγή. Στην Ελλάδα η διδασκαλία της γλώσσας στα
νηπιαγωγεία συνδέεται με τα επίσημα κείμενα των αναλυτικών προγραμμάτων που κατά καιρούς
ίσχυσαν, αλλά και με την εκπαίδευση των νηπιαγωγών. Οι νηπιαγωγοί, δηλαδή, στις σχολές που
φοιτούν μαθαίνουν να διδάσκουν στα παιδιά του νηπιαγωγείου ανάλογα με τις θεωρίες που βρίσκονται
στην επικαιρότητα τον καιρό της φοίτησής τους. Από την άλλη πλευρά η κρατική εξουσία,
ασχολουμένη με την εκπαίδευση, παραδίδει στις διορισμένες πλέον νηπιαγωγούς κάποιο αναλυτικό
πρόγραμμα -άλλοτε παλιό, άλλοτε νέο-, προκειμένου να το εφαρμόσουν στα νηπιαγωγεία. Η εργασία
αυτή έχει στόχο της να παρουσιάσει μία ποιοτικού/ερμηνευτικού είδους έρευνα, που αφορά τα
αυθεντικά κείμενα των αναλυτικών προγραμμάτων που ίσχυσαν από την ίδρυση του Ελληνικού
κράτους μέχρι σήμερα επικεντρώνοντας στη γλωσσική διδασκαλία. Το υλικό για τη έρευνα
προσέφεραν τα τέσσερα αναλυτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου (1962, 1980, 1989, 1999), το
βοηθητικό βιβλίο του προγράμματος (βιβλίο για τη νηπιαγωγό) του 1989 μαζί με το βιβλιοτετράδιο για
τα νήπια, τα τέσσερα βοηθητικά βιβλία του 1999 και τέλος, το βιβλίο “Οδηγός νηπιαγωγού” που
μοιράστηκε στα Νηπιαγωγεία της χώρας μας το Σεπτέμβριο του 2006. Aναλυτικότερα, μετά από μια
σύντομη ιστορική αναδρομή, θα εξετάσουμε τα αναλυτικά προγράμματα, τη δομή τους και ιδιαίτερα
τη διδασκαλία της γλώσσας. Θα δούμε κατά πόσον οι προτάσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας
διαφέρουν από αναλυτικό σε αναλυτικό πρόγραμμα και τι τελικά μαθαίνουν τα παιδιά για τη γλώσσα.
Ποιο ήταν και ποιο είναι σήμερα το περιεχόμενο της γλωσσικής διδασκαλίας από το πρώτο Αναλυτικό
Πρόγραμμα του 1962, μέχρι το ξεχωριστό αναλυτικό πρόγραμμα για τη γλώσσα: «Πρόγραμμα
Σπουδής της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Προ-Δημοτική εκπαίδευση - Νηπιαγωγείο» του 1999, το
οποίο και ενσωματώθηκε στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Ο
προβληματισμός που διατρέχει αυτήν την έρευνα, είναι πολύς και αφορά το τι τελικά γίνεται μέσα
στην τάξη, τι διδάσκονται τα νήπια ως προς τη γλώσσα.

Εισαγωγή
Η διδασκαλία της γλώσσας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αναλυτικών προγραμμάτων
του Νηπιαγωγείου. Το πώς διδάσκεται η γλώσσα, ποιους στόχους έχει η διδασκαλία κάθε
φορά και το περιεχόμενό της, καθορίζονται από ένα γενικότερο φιλοσοφικό και θεωρητικό
πλαίσιο, με βάση το οποίο συντάχθηκε το συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα.
Η φιλοσοφία και η θεωρία κάθε αναλυτικού προγράμματος εξαρτάται από το
κοινωνικοπολιτικό σύστημα που υπηρετεί η εκπαίδευση, τη θρησκεία, την παράδοση, την
κοινωνική ανάπτυξη και άλλους παράγοντες. Οι κυριότερες θεωρίες, σύμφωνα με τον
Schiro, βάσει των οποίων ταξινομούνται τα αναλυτικά προγράμματα είναι:
• Η ακαδημαϊκή θεωρία, που εξετάζει τη μάθηση σαν μετάδοση της γνώσης από εκείνον
που την έχει σε εκείνον που δεν την έχει
• Η θεωρία της κοινωνικής αποτελεσματικότητας, που συντάσσει το αναλυτικό πρόγραμμα
με επιστημονικό τρόπο ώστε να ικανοποιεί πάνω από όλα τις ανάγκες της κοινωνίας
• Η θεωρία της μελέτης του παιδιού, που ενδιαφέρεται για το παιδί και τις έμφυτες
ικανότητές του και
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• Η θεωρία της κοινωνικής αναδόμησης, που βλέπει τη δημιουργία του προγράμματος μέσα
από μία κοινωνική προοπτική (Φλουρής, 1983).
Στην παρούσα εργασία ενδιαφερόμαστε για τις αλλαγές στη διδασκαλία της
γλώσσας, αλλαγές που οφείλονται στην αλλαγή του περιεχομένου αυτού του γνωστικού
αντικειμένου. Γι’ αυτό θα κάνουμε μία ιστορική αναδρομή στα κείμενα των αναλυτικών
προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, πράγμα που αφενός μας βοηθά να
κατανοήσουμε τις αλλαγές που έγιναν από τη δημοσίευση του πρώτου εβδομαδιαίου
προγράμματος μέχρι σήμερα και αφετέρου μας δείχνει τι διδάσκονταν οι μαθητές των
νηπιαγωγείων και με βάση ποιες θεωρίες γινόταν και γίνεται η γλωσσική διδασκαλία.
Τα αναλυτικά προγράμματα και η διδασκαλία της γλώσσας στο Νηπιαγωγείο
Τα Αναλυτικά Προγράμματα παρουσιάζονται στο χώρο του Νηπιαγωγείου το 1954, οπότε το
Υπουργείο Παιδείας έστειλε ένα δοκιμαστικό σχέδιο προγράμματος, προκειμένου να
εφαρμοστεί και κατόπιν με διορθώσεις να καταλήξει να δημοσιευτεί ως το πρώτο αναλυτικό
πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο το 1962 (Χαρίτος, 1996).
1. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1962
Σε αυτό το πρόγραμμα η «μητρική γλώσσα»721 καλλιεργείται με:
α) Λεκτικές ασκήσεις. Η γλωσσική αγωγή αποβλέπει στον εμπλουτισμό του λεκτικού των
νηπίων, σε συνδυασμό με τον εμπλουτισμό του γνωσιολογικού και παραστατικού κύκλου
τους. Η γλωσσική άσκηση επιτυγχάνεται με ελεύθερες ανακοινώσεις, λεκτικές ασκήσεις και
όλες τις άλλες ασχολίες του νηπιαγωγείου. Ακόμη, στο νηπιαγωγείο είναι δυνατή η ανάλυση
φράσεων, ο χωρισμός των λέξεων σε συλλαβές, των συλλαβών σε γράμματα και η χρήση
κινητών γραμμάτων σαν παιχνίδι και όχι ως συστηματική διδασκαλία.
β) Παραμύθια. Αποτελούν ένα από τα προσφορότερα μέσα για γλωσσική άσκηση με τη
διαδοχή των σκηνών, με το απλό λεκτικό τους και με την αναπαράσταση που ακολουθεί τα
παιδιά μιμούνται και αποδίδουν εκφράσεις, ασχολίες και κινήσεις
γ) Κουκλοθέατρο. Αποτελεί την πληρέστερη μορφή γλωσσικής άσκησης, διότι παρέχει
ευκαιρίες για τη σύνδεση της προφορικής αφήγησης με την έκφραση συγκεκριμένων
εικόνων, και
δ) Ποιήματα. Αυτά αποτελούν άριστο μέσο για τη γλωσσική καλλιέργεια, γιατί με το ρυθμό
και την ομοιοκαταληξία τους διευκολύνουν την ορθή έκφραση.
Η νηπιαγωγός, από την πλευρά της, ενθαρρύνει τα νήπια να εκφράζονται ελεύθερα,
παροτρύνοντάς τα να διηγούνται και να περιγράφουν ότι είδαν, παρατήρησαν ή άκουσαν.
Γνωρίζει στα νήπια ονόματα, ιδιότητες και ενέργειες προσώπων, ζώων και αντικειμένων. Τα
καθοδηγεί στην παρατήρηση και περιγραφή εικόνων, στη διάκριση της συναρτήσεως
διαφόρων σκηνών, στην απόδοση των ενεργειών των εικονιζόμενων, και άλλα.
Η διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής είναι αθέμιτη στο Νηπιαγωγείο αν γίνεται
συστηματικά. Η διδασκαλία τους τοποθετείται στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1980
Το επόμενο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα είναι ένα προεδρικό διάταγμα του 1980.
Βασική επιδίωξη του νηπιαγωγείου τώρα είναι η ανάπτυξη των μέσων έκφρασης, η οποία
επιτυγχάνεται μέσω της αγωγής της νοήσεως. Η διδασκαλία των τρόπων έκφρασης
συντελούν στην διανοητική ανάπτυξη των παιδιών και ως εκ τούτου η αγωγή της νοήσεως
εμπεριέχει την αγωγή του λόγου. Η αγωγή του λόγου περιλαμβάνει:
• μιμική, χειρονομία, κουκλοθέατρο και απλή αναπαράσταση
• λεκτικές ασκήσεις ειδικές, αλλά και όλες τις ασκήσεις (αισθητηρίων, συσχετισμού, κ.λπ.),
διάφορες άλλες εκδηλώσεις του Νηπιαγωγείου (κέντρα διαφέροντος), καθώς και το
παιδαγωγικό υλικό κατά την ώρα της εξατομικευμένης εργασίας
• ποιήματα, σύντομα και απλά, αλλά όχι απλοϊκά, και
721

Η Κοντού (1977) διευκρινίζει τον όρο «μητρική γλώσσα» λέγοντας ότι σημαίνει τη γλώσσα που
αποκτά ένα άτομο με τρόπο φυσικό μέσα στο γλωσσικό περιβάλλον που αναπτύσσεται και του οποίου
αποτελεί μέρος.
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• παραμύθια, που διηγείται η νηπιαγωγός και δεν τα διαβάζει.
Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, η γλωσσική αγωγή αποτελεί τον κορμό του Νηπιαγωγείου,
το οποίο λειτουργεί με βάση τα κέντρα ενδιαφέροντος. Το Νηπιαγωγείο είναι εκείνο που θα
δώσει στο παιδί τη δυνατότητα να εκφραστεί σωστά, να πλουτίσει το λεξιλόγιό του, να
κατανοήσει τον προφορικό λόγο και να μιλήσει με σωστή άρθρωση. Η γραφή και η
ανάγνωση δεν έχουν θέση στο νηπιαγωγείο, γιατί η εκμάθησή τους είναι έργο των πρώτων
τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και συνεπώς δεν μπορούν να υπάρχουν τετράδια γραφής,
βαθμοί και εργασία στο σπίτι, αφού «σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να προσφέρει
ερεθίσματα για μάθηση» (άρθρο 2) και όχι συστηματική διδασκαλία.
3.Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1989
Το τρίτο «Αναλυτικό πρόγραμμα Προσχολικής αγωγής» (1989) συνοδεύεται από ένα βιβλίο,
«Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο: βιβλίο νηπιαγωγού722» και ένα βιβλιοτετράδιο
για τα νήπια μόνο, με τίτλο «Ακούω, βλέπω και μιλώ, σκέπτομαι και συζητώ. Δεξιότητες ΙΙ».
Σε αυτό το πρόγραμμα η «Αγωγή και καλλιέργεια δεξιοτήτων» αποτελεί τον πέμπτο τομέα
ανάπτυξης, ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερις γενικές ενότητες: το προμαθηματικό στάδιο, το
προαναγνωστικό στάδιο, το προγραφικό στάδιο, και τη δημιουργικότητα και ανάπτυξη των
δεξιοτήτων του νηπίου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η γλωσσική καλλιέργεια
επικεντρώνεται κυρίως στις ενότητες:
•
Προαναγνωστικό στάδιο, όπου σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος πρέπει
τα νήπια να εκφράζουν προφορικά ιδέες, να αντιληφθούν ότι ο προφορικός λόγος
μετατρέπεται σε γραπτό και αποτελείται από λέξεις, να προϊδεαστούν στη διαδικασία
κωδικοποίησης του προφορικού σε γραπτό λόγο και στην αποκωδικοποίηση του γραπτού σε
προφορικό, να αντιληφθούν τη σημασιολογική, συντακτική και μορφοφωνολογική πλευρά
της γλώσσας και
•
Προγραφικό στάδιο, όπου σύμφωνα πάλι με τους στόχους του προγράμματος πρέπει
τα νήπια να οικοδομήσουν το αντιληπτικο-κινητικό σχήμα των διαδρομών με τη συμμετοχή
του σώματος, να αναδιοργανώσουν το σχήμα αυτό σε ευρύτερο επίπεδο, να το
μετασχηματίσουν σε νοητικό μέσω του προφορικού λόγου και να μεταγράψουν το νοητικό
σχήμα σε γραφικό χώρο.
Η γλώσσα συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες όλων των τομέων ανάπτυξης.
«Η θεωρητική δεξαμενή του «βιβλίου δραστηριοτήτων» ορίζεται αποκλειστικά από τη
γνωστική ψυχολογία» (Κάσκαρης, 1997:186). Οι προσδιορισμοί που αποδίδονται στη
γλώσσα: εργαλείο σκέψης, θεσμός, μέσο οικοδόμησης σχημάτων, συμβολική λειτουργία
κ.λπ. παραπέμπουν στον Piaget, με τις αρχές του οποίου το πρόγραμμα προσπαθεί να είναι
συνεπές. Όμως, η πιαζετική επιστημολογική προσπέλαση προβλέπει την αναγωγή της
γλώσσας σε λογικές δομές, αφήνοντας έξω από το πεδίο ενδιαφερόντων της προσχολικής
αγωγής τη συστηματική άσκηση των νηπίων στις διαφορετικές περιοχές χρήσης της
γλώσσας. Το παιδί προετοιμάζεται για την ομαλή μετάβασή του στο Δημοτικό Σχολείο με
την υποβοήθηση της καλλιέργειας κινητικών και νοητικών δεξιοτήτων. Η συστηματική
διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής απορρίπτεται και από αυτό το πρόγραμμα, ενώ
νέα στοιχεία εισάγονται στη διδασκαλία της γλώσσας: οι προαναγνωστικές και προγραφικές
ασκήσεις. Η γραφή περιορίζεται στην οικοδόμηση του αντιληπτικο-κινητικού σχήματος
διαδρομών, τη μεταγραφή τους σε γραφικό χώρο, την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας,
την προπαρασκευή των κινήσεων που οδηγούν στη γραφή και την εξοικείωση με διάφορα
μέσα γραφής.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του 1989 δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες στον τομέα της
γλωσσικής ανάπτυξης, γιατί δεν κάλυπτε και την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας, γιατί οι
μηχανιστικές ασκήσεις του προαναγνωστικού και προγραφικού σταδίου θεωρήθηκαν
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Το βιβλίο αυτό θεωρήθηκε ως μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές κρατικής παρέμβασης στο
επίπεδο υλοποίησης των αναλυτικών προγραμμάτων και ότι αποτελεί «σημαντικότατο βήμα της
διαδικασίας ομοιογενοποίησης της διδακτικής πράξης» (Κονδύλη, 1995:3).
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ανίκανες να επιτύχουν τη σύνδεση του γραπτού και προφορικού λόγου και γιατί στηριζόταν
σε ένα συνοθήλευμα θεωριών και γιατί αγνοήθηκαν οι προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών.
4. Πρόγραμμα Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Προ-Δημοτική ΕκπαίδευσηΝηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο 1999-Ισχύον πρόγραμμα
Δέκα χρόνια μετά, και ενώ παραμένει σε ισχύ το αναλυτικό πρόγραμμα του 1989,
δημοσιεύεται ένα νέο πρόγραμμα, που αφορά, μόνο, το γνωστικό αντικείμενο, «Γλώσσα».
Αυτό το πρόγραμμα συνοδεύεται από τρία βιβλία με τίτλο «Γραφή και Ανάγνωση: βοηθήματα
για τη διδασκαλία και την εκμάθηση του γραπτού λόγου σε παιδιά ηλικίας τριών έως οκτώ
ετών» (3 τόμοι) και το βιβλίο «Το παιδί και η γραφή». Η γλώσσα, που προτείνεται να διδαχτεί
(σχήμα 1), χωρίζεται σε τρία μέρη:
Σχήμα 1. Πρόγραμμα Σπουδής της Νεοελληνικής Γλώσσας του 1999
Η γλώσσα
Προφορική επικοινωνία
(ομιλία και ακρόαση)

Γραφή
Ανάγνωση

και γραπτή έκφραση

• την προφορική επικοινωνία (ομιλία και ακρόαση). Οι ικανότητες που επιδιώκεται να
αναπτυχθούν είναι ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις, ώστε τα νήπια να ενθαρρύνονται να
παίρνουν το λόγο, να διηγούνται, αφηγούνται, περιγράφουν, εξηγούν, συμμετέχουν σε
συζητήσεις, διατυπώνουν αιτήματα, ανταποκρίνονται σε υποδείξεις, βελτιώνουν και
εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο
• την ανάγνωση. Τα νήπια πρέπει να έρχονται σε επαφή με μορφές του γραπτού λόγου, ώστε
να τους δίνονται ευκαιρίες να τις αναγνωρίζουν και να συνειδητοποιούν ότι τα κείμενα είναι
φορείς διαφορετικών μηνυμάτων, να υιοθετούν τις βασικές συμβάσεις ανάγνωσης του
αλφαβητικού μας συστήματος, να ακούν και να κατανοούν κάτι, να διακρίνουν το είδος
κειμένου που τους διαβάζουν και τα μέρη του, να απομνημονεύουν μικρά κείμενα, να
αναγνωρίζουν λέξεις οικείες, να συλλέγουν πληροφορίες με τη βοήθεια του γραπτού λόγου
και των εικόνων, να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη της τάξης, να εντοπίζουν τα στοιχεία ενός
βιβλίου, να αναγνωρίζουν διάφορες μορφές του γραπτού λόγου, να συνειδητοποιούν ότι ο
γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και τη σχέση γραπτού και προφορικού
λόγου, καθώς και τη σχέση των φωνημάτων με τα γράμματα, και
• τη γραφή και γραπτή έκφραση. Τα παιδιά πρέπει να ευαισθητοποιηθούν στο γιατί και πώς
γράφουμε. Να κατανοήσουν την αξία της γραφής. Να υποστηριχθούν στην προσπάθειά τους
να κρατούν μολύβι, στυλό, κιμωλία με τρόπο αποτελεσματικό για να γράφουν, παίρνοντας τη
σωστή σωματική στάση. Να αναπαράγουν μοντέλα, σχήματα, τροχιές, να γράφουν τα
ονόματά τους με κεφαλαία ή πεζά γράμματα, να αντιγράφουν λέξεις και να γράφουν απλά
κείμενα.
Το Πρόγραμμα Σπουδής της Νεοελληνικής Γλώσσας επιδιώκει να προετοιμαστούν
τα παιδιά να ενταχθούν σε μια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας.
Τα νέα στοιχεία του προγράμματος είναι πολλά. Η επαφή των παιδιών με διάφορες
μορφές του γραπτού λόγου, ο νέος τρόπος χρήσης της βιβλιοθήκης, ο εντοπισμός των
στοιχείων ενός βιβλίου, η ευαισθητοποίηση των παιδιών στο γιατί και πώς γράφουμε, η
υποστήριξη της προσπάθειά τους να κρατούν μολύβι, στυλό, κιμωλία για να γράφουν
παίρνοντας τη σωστή σωματική στάση, η αντιγραφή λέξεων και η γραφή κειμένων με
κεφαλαία ή πεζά γράμματα. Σε κανένα προηγούμενο πρόγραμμα δεν γινόταν λόγος για χρήση
κεφαλαίων γραμμάτων, αλλά ούτε και για αντιγραφή λέξεων και γραφή κειμένων. Η
νηπιαγωγός δείχνει στα παιδιά τη σωστή φορά της γραφής, αλλά δεν απαιτεί από αυτά να την
τηρούν.
Στο πρόγραμμα αυτό η γλωσσική θεωρία στηρίζεται στη δομητική προσέγγιση,
σύμφωνα με την οποία μάθηση σημαίνει διεύρυνση της σκέψης και η διδασκαλία είναι η
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παροχή της σωστής βοήθειας. Η ανάγνωση και η γραφή δεν μαθαίνονται αυθόρμητα. Επειδή,
δε, όλοι οι μαθητές δεν έχουν την ίδια προηγούμενη εμπειρία σε ότι αφορά το γραπτό λόγο,
χρειάζονται βοήθεια. Ο εκπαιδευτικός θα δώσει στα παιδιά ευκαιρία να σκεφτούν και άρα να
μάθουν, ξεκινώντας από τις δικές τους αντιλήψεις. Βοηθάει τα παιδιά να κατανοούν κάθε
λόγο με τον οποίο έρχονται σε επαφή και να παράγουν λόγο κατάλληλο για κάθε περίσταση
επικοινωνίας.
Συζήτηση
Μετά από όλα τα παραπάνω παρουσιάζουμε (πίνακα 1) διαχρονικά το γνωστικό αντικείμενο
«Γλώσσα» όπως το διδάχτηκαν τα νήπια από το 1962 που δημοσιεύτηκε το πρώτο αναλυτικό
πρόγραμμα μέχρι σήμερα (2007):
Πίνακας 1. Σχηματική Παράσταση της διδασκαλίας της γλώσσας
Πρόγραμμα Σπουδής
Αναλυτικά Προγράμματα 1962-1989
Νεοελληνικής
Γλώσσας
1962
μητρική γλώσσα

Λεκτικές ασκήσεις

1980
Αγωγή νοήσεως
⇓
αγωγή του λόγου
Λεκτικές ασκήσεις

1989
αγωγή
και
δεξιοτήτων

της

καλλιέργεια

Προαναγνωστικό στάδιο

1999

Προφορική
επικοινωνία
(ομιλία- ακρόαση)
Παραμύθια
Παραμύθι
Προγραφικό στάδιο
Ανάγνωση
Κουκλοθέατρο
Κουκλοθέατρο,
Καταστάσεις προβληματισμού Γραφή και γραπτή
μιμική, χειρονομία, με τη συμβολή της γλώσσας
έκφραση
απλή αναπαράσταση
Ποιήματα
Ποιήματα
Αναλυτικότερα, στο πρόγραμμα του 1962 η γλωσσική διδασκαλία σκοπεύει στη «μετ’
ευχερείας και ανέσεως» χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η μητρική γλώσσα καλλιεργείται με
λεκτικές ασκήσεις, ποιήματα, κουκλοθέατρο και παραμύθια και αποβλέπει στον εμπλουτισμό
του λεκτικού των νηπίων, και στην ορθή γλωσσική έκφραση αυτών. H ανάγνωση και η γραφή
είναι έργο του Δημοτικού Σχολείου και όχι του Νηπιαγωγείου.
Σε αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα δεν γίνεται καμία αναφορά σε γλωσσική ή
γλωσσολογική θεωρία. Η διδασκαλία ακολουθεί την παραδοσιακή μέθοδο, αποβλέποντας
στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, αλλά και τη μέθοδο του δομισμού αποβλέποντας στην
ορθή γλωσσική έκφραση των παιδιών, δίνοντας έτσι ιδιαίτερη έμφαση στην επίσημη μορφή
της γλώσσας.
Στο πρόγραμμα του 1980 τονίζεται ότι σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να
συμπληρώσει και να ενισχύσει την οικογενειακή ανατροφή «διά της διδασκαλίας τρόπων
έκφρασης» και να επιδιώξει την ανάπτυξη των μέσων έκφρασης. Γι’ αυτό τους προσφέρονται
γλωσσικά πρότυπα και ευκαιρίες για ελεύθερη γλωσσική έκφραση, ατομική και ομαδική. Ο
ρόλος της νηπιαγωγού είναι να προάγει τη γλωσσική εξέλιξη των νηπίων. Η διδασκαλία
γίνεται σύμφωνα με τα κέντρα ενδιαφέροντος του Decroly (Σατώ 1972, Κυριαζοπούλου
1977, Παπαναστασίου 1985). Η γραφή και η ανάγνωση δεν έχουν θέση στο νηπιαγωγείο. Η
εκμάθησή τους είναι έργο των πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Συνεπώς, δεν υπάρχουν
τετράδια γραφής, βαθμοί και εργασία στο σπίτι. Η ρητή αυτή αναφορά αποδεικνύει ότι στα
νηπιαγωγεία υπήρχαν τετράδια γραφής και τα παιδιά έκαναν εργασίες στο σπίτι και «φυσικά»
βαθμολογούντο.
Στο τρίτο αναλυτικό πρόγραμμα του 1989 η γλώσσα διαπερνά όλο το πρόγραμμα,
κυρίως, ως εργαλείο σκέψης και ως μορφή της συμβολικής λειτουργίας. Πέρα από αυτό, η
γλώσσα καλλιεργείται μέσα από δεξιότητες προαναγνωστικές και προγραφικές. Η νηπιαγωγός
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είναι εκείνη που θα προετοιμάσει τα νήπια για την ομαλή μετάβασή τους στο Δημοτικό
Σχολείο. Οι προσπάθειές της αποβλέπουν στη σωστή δόμηση του λόγου των παιδιών και ο
δικός της λόγος και τρόπος έκφρασης αποτελεί το πιο δυναμικό γλωσσικό πρότυπο για τα
νήπια.
Η βασική επιδίωξη των προγραφικών και προαναγνωστικών δεξιοτήτων να γίνει
κατανοητή η σχέση προφορικού και γραπτού λόγου θεωρήθηκε από ερευνητές ότι δεν μπορεί
να επιτευχθεί με τις μηχανικές ασκήσεις αντικατάστασης των εικόνων με λέξεις -παιχνίδι της
ξεχασμένης λέξης- και με ψυχοκινητικές ασκήσεις αναπαράστασης της κίνησης στο χώρο
(Κονδύλη, 1995-96). Ερευνητές, όπως η Βακάλη-Μάστορα (1997), δέχονται ότι για άλλη μια
φορά υπήρχε ο κίνδυνος, η νηπιαγωγός να προχωρήσει πέρα από τους στόχους του
προγράμματος και να προσπαθήσει να μάθει στα παιδιά γραφή και ανάγνωση. Αυτό θα
συμβεί γιατί σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχει μία σύγχυση. Από τη μία οι απόψεις του
Chomsky και του Jean Piaget, από την άλλη ο R.Galisson (λειτουργική προσέγγιση της
γλώσσας) και οι δραστηριότητες γραμματικής, μορφολογίας, σημασιολογίας, φωνολογίας
στις οποίες ενέχεται η μπιχεβιοριστική αντίληψη για τη μάθηση, δεν κάνουν τίποτε άλλο από
το να προωθούν τον εμπειρισμό και το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα.
Τέλος, με την εμφάνιση του προγράμματος για τη γλώσσα, «Πρόγραμμα Σπουδής
της Νεοελληνικής γλώσσας» (1999), επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι της γλωσσικής
διδασκαλίας. Το μοντέλο που προτείνεται πλησιάζει περισσότερο προς τις απαιτήσεις του
Δημοτικού Σχολείου, πράγμα φυσικό, αφού στην εισαγωγή του προγράμματος τονίζεται ο
ρόλος του νηπιαγωγείου στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας.
Η γλώσσα τώρα χωρίζεται σε τρία μέρη: την προφορική επικοινωνία, την ανάγνωση
και την γραφή και γραπτή έκφραση. Η καλλιέργεια της προφορικής επικοινωνίας γίνεται με
την αφήγηση, διήγηση, περιγραφή, εξήγηση, συζήτηση, διατύπωση αιτημάτων, βελτίωση και
εμπλουτισμό του προφορικού λόγου των νηπίων. Η επαφή των παιδιών με εκδοχές του
γραπτού λόγου γίνεται με τη συνειδητοποίηση της μεταφοράς του διαφορετικού μηνύματος
του γραπτού λόγου, αναγνώριση λέξεων, απομνημόνευση μικρών κειμένων, ακρόαση και
κατανόηση διήγησης, συλλογή πληροφοριών, χρήση της βιβλιοθήκης, συνειδητοποίηση της
σχέσης γραπτού και προφορικού λόγου, των φωνημάτων της γλώσσας και της αντιστοιχίας
τους με γράμματα, την αναγνώριση και σύγκριση μορφών του γραπτού λόγου. Τέλος, η
γραφή και γραπτή έκφραση επιτυγχάνεται με την ευαισθητοποίηση των παιδιών στην αξία
της γραφής,. Γράφουν με μολύβι, μπογιές, κιμωλίες, αλλά ακόμη και με στυλό (στυλό, μέχρι
τη δημοσίευση του προγράμματος του 1999 δεν χρησιμοποιείτο στα νηπιαγωγεία).
Επισημαίνεται στα βοηθητικά βιβλία, ότι η εκπαίδευση της πρώτης σχολικής ηλικίας
έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα παιδιά και να τους προσφέρει δυνατότητα πρόσβασης στο
γραπτό λόγο, χωρίς αυτά να είναι κολλημένα όλη μέρα στα θρανία, γράφοντας και
διαβάζοντας. Χρειάζεται να ενθαρρύνονται, αλλά να μην ταλαιπωρούνται, ούτε να
κατηγοριοποιούνται και να απαιτούνται από όλα οι ίδιες γνώσεις (Curto & Μorillo &
Teixido1999, τ.1:89-90).
Διαπιστώνουμε σε αυτό το πρόγραμμα μία στροφή της γλωσσικής διδασκαλίας προς
την επικοινωνιακή προσέγγιση. Τέλος, όπως ισχυρίζονται οι εμπνευστές της δομητικής
προσέγγισης, η διδασκαλία της γλώσσας για να επιτευχθεί σωστά, χρειάζεται εκπαιδευτικούς
που να έχουν εξειδικευτεί και να επιμορφώνονται συνεχώς.
Σήμερα εξακολουθεί να ισχύει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ενσωματώθηκε στο
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και από το Σεπτέμβριο του 2006 στον
Οδηγό Νηπιαγωγού υπάρχει ένα κεφάλαιο (8ο κεφάλαιο) το οποίο θέτει ως στόχο του
Νηπιαγωγείου την προώθηση του εγγραμματισμού των νηπίων. Αυτό γίνεται με την
καλλιέργεια της προφορικής επικοινωνίας, με την κατανόηση της σπουδαιότητας της γραπτής
γλώσσας για το σύγχρονο άνθρωπο μέσα από τη συνεργασία με το σπίτι, με τη λειτουργία της
βιβλιοθήκης, με τους διάφορους πίνακες αναφοράς και με άλλα πολλά που δεν αντιστοιχούν
καθόλου στην εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής, όπως αυτή γίνεται στην πρώτη Δημοτικού.
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Δαρόπουλος Απόστ., Δάσκαλος, M.ed. Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Θεσσαλίας
Περίληψη
Από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας διαπιστώνει κανείς ότι μεταξύ των χωρών που οι
μαθητές/ριες έχουν εξαιρετικές επιδόσεις στα μαθηματικά είναι η Σιγκαπούρη και η Ολλανδία,
αντίθετα, οι επιδόσεις της χώρας μας δεν κατέχουν κάποια ξεχωριστή θέση. Σε αυτή την εργασία θα
παρουσιασθεί συνοπτικά, από τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ) της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της
Ελλάδας, της Ολλανδίας και της Σιγκαπούρης, το τμήμα εκείνο που αφορά στα μαθηματικά της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, στο Π.Σ έχουμε πέντε βασικούς θεματικούς άξονες:
επίλυση προβλημάτων, αριθμοί και πράξεις, μετρήσεις, γεωμετρία, και συλλογή-επεξεργασία
δεδομένων. Η επίλυση προβλημάτων είναι μία ξεχωριστή θεματική ενότητα που διατρέχει το Π.Σ σε
όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, ενώ δεν υπάρχει ουσιαστική αξιολόγηση σε ό,τι αφορά στον
έλεγχο επίτευξης των στόχων του Π.Σ. Στη Σιγκαπούρη οι βασικοί άξονες είναι επτά: μετρήσεις,
στατιστική, γεωμετρία, μέσος όρος και ταχύτητα, λόγοι και αναλογίες, ποσοστά, άλγεβρα. Η επίλυση
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προβλημάτων αποτελεί στόχο σε κάθε άξονα και δεν είναι ξεχωριστή θεματική ενότητα. Υπάρχει ένα
«σφιχτό» Π.Σ με καθορισμένους στόχους στις επιμέρους θεματικές ενότητες και υπάρχουν τεστ σε
εθνικό επίπεδο για τους μαθητές/ριες που τελειώνουν το δημοτικό σχολείο. Τα ρεαλιστικά μαθηματικά
(RME –realistic mathematics education) είναι μια προσέγγιση στη διδασκαλία και την εκμάθηση των
μαθηματικών που αναπτύχθηκε στην Ολλανδία από το ίδρυμα Freudenthal και βασίζεται σε ένα
μοντέλο προσανατολισμένο σε «λύση προβλήματος». Υπάρχουν τρεις ευρύτερες θεματικές ενότητες:
γενικές μαθηματικές έννοιες και ικανότητες, αριθμοί και πράξεις, μέτρηση και γεωμετρία. Οι
προσπάθειες για κατανόηση του προβλήματος, η συζήτηση για πιθανές λύσεις, οι υποθέσεις, η χρήση
στρατηγικών λύσης, η προτεινόμενη λύση και ο έλεγχος, είναι μερικές από τις συνηθισμένες
διδακτικές–μαθησιακές διαδικασίες. Αν και δεν είναι υποχρεωτικές οι εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο η
προαιρετική συμμετοχή των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φτάνει στο 60%. Σε ό,τι αφορά
στην αιτιολόγηση και την εξήγηση των υψηλών επιδόσεων στα μαθηματικά σε διάφορους
διαγωνισμούς για μεν τους/ις μαθητές/ριες της Σιγκαπούρης, μπορεί να αποδοθεί, στο σκληρό
ανταγωνισμό, την έντονη εξεταστική τακτική, τις υψηλές προσδοκίες και την έντονη επιθυμία για
υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση, ενώ για την Ολλανδία φαίνεται να συμβάλλουν η σύνδεση των
μαθηματικών με την καθημερινή ζωή και με τα ενδιαφέροντα των μαθητών/ριών, ο μαθητοκεντρικός
προσανατολισμός των Π.Σ και η εφαρμογή των γνώσεων σε πρακτικές-βιωματικές καταστάσεις.

Πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα
Η διδασκαλία των μαθηματικών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σκοπούς της
εκπαίδευσης γιατί, μεταξύ των άλλων, καλλιεργούν την κριτική-δημιουργική σκέψη, την
παρατηρητικότητα, τη μεθοδική σκέψη, τη φαντασία, τα διάφορα είδη συλλογισμών. Η
σημασία τους και η αναγκαιότητά τους, τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και στη συμβολή
τους στην εξέλιξη όλων των επιστημών τα κάνουν ένα απαραίτητο εφόδιο για τους/ις
μαθητές/ριες (ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι. 2002).
Η επίλυση προβλημάτων στην Ελλάδα
Η επίλυση προβλημάτων είναι μία θεματική ενότητα που διατρέχει το Π.Σ της Ελλάδας σε
όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου. Σε κάθε παραπάνω τάξη υπάρχουν επιπλέον
δεξιότητες και στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. Οι στόχοι, σχετικά με την επίλυση
προβλημάτων, είναι οι εξής:
•
Να ενεργοποιούν, να εφαρμόζουν και να σταθεροποιούν τις ήδη αποκτημένες
γνώσεις, για τη διατήρηση της συνέχειας και για την ομαλή μετάβαση στις νέες έννοιες.
•
Να εργάζονται ατομικά ή ομαδικά χωρίς καθοδήγηση για μια στερεότυπη λύση.
•
Να ερευνούν ανοιχτές προβληματικές καταστάσεις σχετικές με τις έννοιες της τάξης
αυτής.
•
Να κάνουν δοκιμές και επαληθεύσεις.
•
Να ξεχωρίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος και να επιλέγουν τα
αναγκαία δεδομένα για την επίλυσή του.
•
Να επιχειρηματολογούν ως προς την αλήθεια μιας λύσης.
•
Να παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους με σαφήνεια την απάντησή τους, η οποία
περιλαμβάνει τη στρατηγική επίλυσης και το αποτέλεσμα.
•
Να προβλέπουν την απάντηση του προβλήματος και να διατυπώνουν υποθέσεις
σχετικά με την ύπαρξη ή όχι μιας ή περισσότερων λύσεων.
•
Να βρίσκουν ενδιάμεσα ερωτήματα που υποβοηθούν την πορεία προς τη λύση.
•
Να θέτουν δικά τους ερωτήματα και παρόμοια προβλήματα.
•
Να αυτο-αξιολογούνται στις γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν ώστε να γίνεται
ανατροφοδότηση στη μαθησιακή διαδικασία.
Να τους δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιούν τον Η/Υ με ανάλογα προγράμματα
SketchPad, Cabri, Logo, Word, Paint κ.λπ. για την ευχερέστερη αντιμετώπιση των
προβλημάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι. 2002).
Πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο στην Ολλανδία
Οι κύριοι στόχοι (αναθεωρημένοι το 2004) για τα μαθηματικά περιγράφονται ως εξής: (Van
den Heuvel-Panhuizen & Wijers 2005, Vosa & Bosb 2005).
Γενικές μαθηματικές έννοιες και ικανότητες
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•
Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη μαθηματική γλώσσα.
•
Μάθετε να λύνετε πρακτικά μαθηματικά προβλήματα και εκφράστε τους
συλλογισμούς σας με έναν σαφή τρόπο.
•
Μάθετε να υποστηρίζετε και να κρίνετε τις στρατηγικές λύσης.
Αριθμοί και πράξεις
•
Μάθετε να κατανοείτε με έναν γενικό τρόπο τη δομή και τις σχέσεις των ακεραίων
αριθμών, των δεκαδικών αριθμών, των κλασμάτων, των ποσοστών, των αναλογιών και να
είσθε σε θέση να χρησιμοποιείτε αυτά σε πρακτικές καταστάσεις.
•
Μάθετε να πραγματοποιείτε νοητικά και γρήγορα τις βασικές πράξεις με τους
ακέραιους αριθμούς τουλάχιστον μέχρι το 100, να γνωρίζετε τις προσθέσεις και αφαιρέσεις
μέχρι το 20 και τους πίνακες πολλαπλασιασμού απ’ έξω.
•
Μάθετε να κάνετε εκτιμήσεις και να υπολογίζετε κατά προσέγγιση.
•
Μάθετε να προσθέτετε, να αφαιρείτε, να πολλαπλασιάζετε και να διαιρείτε με έναν
έξυπνο τρόπο.
•
Μάθετε τις γραπτές προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις με
τους λίγο πολύ περιορισμένους τυποποιημένους τρόπους.
•
Μάθετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή με οξυδέρκεια.
Μέτρηση και γεωμετρία
•
Μάθετε να λύνετε τα απλά γεωμετρικά προβλήματα.
•
Μάθετε να μετράτε και να υπολογίζετε με τις μονάδες μέτρησης και τα μεγέθη στο
πέρασμα του χρόνου, τα χρήματα, την περίμετρο, το εμβαδόν, τον όγκο, το βάρος, την
ταχύτητα και τη θερμοκρασία.
Τρεις είναι οι καθοριστικοί παράγοντες της διδασκαλίας των μαθητικών στην Ολλανδία: Τα
διδακτικά εγχειρίδια των μαθηματικών, το ‘Proeve’, ένα έγγραφο–οδηγία που πληροφορεί
τους εκπαιδευτικούς τι πρέπει να διδαχθεί στο δημοτικό σχολείο και οι κύριοι στόχοι που
προτείνονται από την κυβέρνηση (Van den Heuvel-Panhuizen 2001).
Τα Ρεαλιστικά μαθηματικά - η επίλυση προβλημάτων
Τα ρεαλιστικά μαθηματικά (RME –realistic mathematics education) είναι μια προσέγγιση στη
διδασκαλία και την εκμάθηση των μαθηματικών που αναπτύχθηκε από το 1971 από το
ίδρυμα Freudenthal. Ο Ηans Freudenthal είχε την άποψη ότι τα μαθηματικά πρέπει να
συνδεθούν με την πραγματικότητα, να μείνουν κοντά στην εμπειρία των παιδιών, να είναι σε
άμεση σχέση με την κοινωνία, αντί να βλέπουμε τα μαθηματικά ως έτοιμη γνώση που
μεταδίδεται, οι μαθητές να βλέπουν τα μαθηματικά ως μία ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό
σημαίνει ότι στη διδασκαλία των μαθηματικών, το σημείο εστίασης δεν πρέπει να είναι στα
μαθηματικά ως κλειστό σύστημα, αλλά στη δραστηριότητα, στη διαδικασία. O όρος
«ρεαλιστικά» έχει προκαλέσει κάποια σύγχυση, γιατί η ολλανδική μεταρρύθμιση των
μαθηματικών στην εκπαίδευση ονομάσθηκε "ρεαλιστική," όχι μόνο από τη σύνδεσή τους με
τον πραγματικό κόσμο, αλλά συσχετίστηκε με την έμφαση που δίνουμε στις καταστάσεις
προβλήματος που μπορούν να φανταστούν οι μαθητές. Η ολλανδική μετάφραση "για να
φανταστεί" είναι "zich REALISEren."
Οι αρχές των ρεαλιστικών μαθηματικών είναι: η αρχή της ενεργητικότητας, της
πραγματικότητας, των επιπέδων, της εμπλοκής, της αλληλεπίδρασης και της καθοδήγησης
(Streefland 2000, Van den Heuvel-Panhuizen 2000 & 2005).
Πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο στη Σιγκαπούρη
Στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τα μαθηματικά της Σιγκαπούρης στο πρώτο μέρος
υπάρχει το θεωρητικό υπόβαθρο του προγράμματος, ενώ στο δεύτερο περιγράφεται το
πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε επίπεδο-τάξη.
Οι βασικοί στόχοι είναι:
•
να αποκτήσουν και να εφαρμόσουν δεξιότητες σχετικές με τη γνώση του αριθμού,
της μέτρησης και του χώρου στις μαθηματικές καταστάσεις που θα συναντήσουν στη ζωή.
•
να αποκτήσουν τις μαθηματικές έννοιες και τις δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για
μια περαιτέρω μελέτη στα μαθηματικά και τις άλλες επιστήμες.
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•
να αναπτύξουν τη δυνατότητα να κάνουν λογική αφαίρεση και επαγωγή καθώς
επίσης και να αναπτύξουν μαθηματικές δεξιότητες της σκέψης και συλλογισμού μέσω της
επίλυσης των μαθηματικών προβλημάτων.
•
να χρησιμοποιούν τη μαθηματική γλώσσα για να επικοινωνούν με μαθηματικές
έννοιες και εύστοχα επιχειρήματα, συνοπτικά και λογικά.
•
να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά συμπεριλαμβανομένης της
εμπιστοσύνης, της ευχαρίστησης και της εμμονής.
•
να εκτιμήσουν τη δύναμη και τη δομή των μαθηματικών, συμπεριλαμβανομένων των
σχεδίων και των σχέσεων και να ενισχύσουν τη διανοητική περιέργειά τους.
Να εκτελούν πράξεις με: Ακέραιους αριθμούς, κλασματικούς, Δεκαδικούς.
Επίσης να μπορούν να:
•
αναγνωρίζουν τις χωρικές σχέσεις σε δύο και τρεις διαστάσεις.
•
αναγνωρίζουν τα σχέδια και τις σχέσεις στα μαθηματικά.
•
χρησιμοποιούν τη μαθηματική γλώσσα, τα σύμβολα και τα διαγράμματα για να
παρουσιάζουν τις μαθηματικές ιδέες.
•
παρουσιάζουν και να ερμηνεύουν τις πληροφορίες με λόγια, με γραφήματα, με
διαγράμματα.
•
χρησιμοποιούν τα κοινά συστήματα των μονάδων.
•
χρησιμοποιούν τα γεωμετρικά όργανα.
•
εκτελούν απλές αλγεβρικές παραστάσεις.
•
αναπτύσσουν τη δυνατότητα να κάνουν νοητικούς υπολογισμούς.
•
αναπτύσσουν τη δυνατότητα να κάνουν εκτιμήσεις.
•
αναπτύσσουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τα αποτελέσματα.
•
χρησιμοποιούν τις μαθηματικές έννοιες που μαθαίνουν για να λύνουν προβλήματα.
•
χρησιμοποιούν την κατάλληλη ευρετική μέθοδο για να λύνουν προβλήματα.
•
εφαρμόζουν τα μαθηματικά στα καθημερινά προβλήματα της ζωής.
•
σκέφτονται λογικά και να βγάζουν συμπεράσματα αφαιρετικά.
•
αναπτύσσουν ένα ερευνητικό πνεύμα μέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων.
•
να απολαμβάνουν τα μαθηματικά μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων (Primary
Mathematics Syllabus 2005).
Η επίλυση προβλημάτων στη Σιγκαπούρη
Ο κύριος στόχος στα μαθηματικά, όπως καθορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών (Lee Peng
Yee & Lianghuo 2002) είναι η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων η οποία εμπλέκεται και
εμπεριέχεται και στις πέντε υποενότητες: των εννοιών, των στάσεων, των ικανοτήτων, των
διαδικασιών και της μεταγνώσης.
Οι έξι βασικοί άξονες των μαθηματικών ορίζονται οι εξής:
Ακέραιοι αριθμοί, χρήματα-μετρήσεις, στατιστική, κλάσματα, δεκαδικοί, γεωμετρία.
Οι επιμέρους στόχοι στους παραπάνω άξονες, σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων
περιγράφονται ως εξής:
Ακέραιοι αριθμοί: λύση προβλημάτων τριών βημάτων.
Χρήματα-μετρήσεις: λύση προβλημάτων που αναφέρονται σε όγκο στερεών, υγρών και σε
εμβαδόν και περίμετρο τετραγώνου, ορθογωνίου.
Στατιστική: λύση προβλημάτων χρησιμοποιώντας δεδομένα που παρουσιάζονται σε πίνακες
και γραφήματα.
Κλάσματα: λύση προβλημάτων που περιέχουν κλάσματα..
Δεκαδικοί: λύση προβλημάτων που περιέχουν δεκαδικούς αριθμούς.
Γεωμετρία: δεν αναφέρονται.
Βασικός στόχος, που δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, του προγράμματος σπουδών των
μαθηματικών είναι η λύση προβλημάτων (Berinderjeet 2004).
Ομοιότητες και διαφορές…
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Σε Σιγκαπούρη και Ολλανδία τα μαθηματικά διδάσκονται πέντε φορές την εβδομάδα, ενώ
στην Ελλάδα τέσσερις φορές. Η Ολλανδία με το Ινστιτούτο Αξιολόγησης της Εκπαίδευσης,
παρακολουθεί τα αποτελέσματα της διδασκαλίας των μαθηματικών σε ένα δείγμα 250
σχολικών μονάδων. Δεν είναι υποχρεωτικές οι εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο. Στο τέλος, όμως
του δημοτικού-σε προαιρετική βάση-οι μαθητές παίρνουν μέρος σε εξετάσεις, κυρίως, για να
βοηθηθούν στην επιλογή των μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η προαιρετική
αυτή συμμετοχή φτάνει στο 60% των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ruddock
1998). Η αξιολόγηση επικεντρώνεται κυρίως στο κατά πόσο επετεύχθησαν οι στόχοι. Στη
Σιγκαπούρη υπάρχουν τεστ σε εθνικό επίπεδο για τους μαθητές που τελειώνουν το δημοτικό
σχολείο, ενώ στην Ολλανδία επιθεωρητές εξετάζουν εξονυχιστικά τα δεδομένα που
προέρχονται από τα επιμέρους σχολεία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ουσιαστική αξιολόγηση σε
ό,τι αφορά στον έλεγχο επίτευξης των στόχων του προγράμματος σπουδών. Οι γενικές
απολογιστικές εκθέσεις των σχολικών συμβούλων που συντάσσονται στο τέλος της σχολικής
χρονιάς δεν έχουν, συνήθως, κάποια οργανωμένη και στοχευμένη δομή (σχετικά με την
επίτευξη των στόχων του Π.Σ) και κατά κανόνα δεν έχουν την προσοχή της κεντρικής
διοίκησης. Το θεωρητικό υπόβαθρο των ρεαλιστικών μαθηματικών αν και έχει κοινά σημεία
με τον εποικοδομητισμό, «η ρεαλιστική προσέγγιση ….. αφήνει τους μαθητές ελεύθερους
στη φάση της οριζόντιας μαθητικοποίησης να επιλέξουν τις μεθόδους και τα εργαλεία που
θεωρούν ότι εκφράζουν καλύτερα τις άτυπες ιδέες και στρατηγικές τους, σε ένα γενικότερο
πλαίσιο επανακατασκευής της μαθηματικής γνώσης.» (Streefland 2000, σελ.19), αλλά στη
συνέχεια, με την κατακόρυφη μαθητικοποίηση, υπάρχει μία προσπάθεια να καθοδηγηθούν οι
μαθητές για να οικοδομήσουν τις δικές τους θεωρίες. Επομένως και από τους στόχους
επίτευξης φαίνεται ότι το κέντρο βάρος της διδακτικής διαδικασίας είναι ο/η μαθητής/ρια.
Διαφαίνεται μία θεωρία μάθησης η οποία περιλαμβάνει τόσο στοιχεία μιας καθοδηγούμενης
ανακάλυψης όσο και στοιχεία του εποικοδομητισμού. Ονομάζεται «καθοδηγούμενος
εποικοδομητισμός» (Van Die Herman 2001), και αυτό φαίνεται έντονα στο πρόγραμμα των
ρεαλιστικών μαθηματικών της Ολλανδίας. Το μεγαλύτερο τμήμα των μαθηματικών
στηρίζεται στην επίλυση προβλημάτων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία επίλυσης
και πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις στρατηγικές επίλυσης (Ο’ Daffer 1988). Εξαιτίας αυτής
της ελεύθερης προσέγγισης της διδακτικής–μαθησιακής διαδικασίας θα περίμενε κανείς έναν
πλουραλισμό και μία έντονη διαφοροποίηση. Παρ’ όλο όμως που η ύλη των μαθηματικών
διδάσκεται με έναν τρόπο προσανατολισμένο σε προβληματικές καταστάσεις υιοθετώντας
την προσέγγιση των ρεαλιστικών μαθηματικών, η χρήση των ίδιων διδακτικών βιβλίων από
τους/ις μαθητές/ριες, καθορίζει ένα μάλλον, συγκεκριμένο και ομοιόμορφο τρόπο
αντιμετώπισης. Δίνεται όμως ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο σκέψης, τις διαδικασίες και τις
στρατηγικές (Van Die Herman 2001).
Στη Σιγκαπούρη οι βασικοί άξονες είναι έξι (Ακέραιοι αριθμοί, χρήματα-μετρήσεις,
στατιστική, κλάσματα, δεκαδικοί, γεωμετρία.) όπου και εδώ, όπως στην Ολλανδία, η επίλυση
προβλημάτων αποτελεί στόχο σε κάθε άξονα.
Στην Ελλάδα, στο Π.Σ., έχουμε πέντε βασικούς άξονες: επίλυση προβλημάτων,
αριθμοί και πράξεις, μετρήσεις, γεωμετρία, και συλλογή-επεξεργασία δεδομένων. Βλέπουμε
ότι και εδώ η επίλυση προβλημάτων κατέχει ξεχωριστή θέση με τη διαφορά όμως ότι
αποτελεί έναν ξεχωριστό άξονα, σε αντίθεση με τη Σιγκαπούρη και Ολλανδία. Παρατηρούμε,
επίσης. ένα σημαντικό αριθμό στόχων, από τους οποίους διαφαίνεται η ατομική και ομαδική
διδασκαλία, η καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η εξάσκηση σε εκτιμήσειςυποθέσεις, η χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών, η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η σημασία χρησιμοποίησης στρατηγικών (δοκιμή και πλάνη, σχεδιάζοντας ένα
σχήμα, αναζητώντας πρότυπα, φτιάχνοντας μια οργανωμένη λίστα, δουλεύοντας ανάποδα,
δοκιμάζοντας ένα απλούστερο πρόβλημα) για την επίλυση προβλημάτων είναι καθοριστικής
σημασίας διαδικασία για το δημοτικό σχολείο (Τριανταφυλλίδης 2003).
Σε ό,τι αφορά στην αιτιολόγηση και την εξήγηση των υψηλών επιδόσεων στα
μαθηματικά σε διάφορους διαγωνισμούς από μαθητές της Σιγκαπούρης, μπορεί να αποδοθεί,
στο σκληρό ανταγωνισμό, την έντονη εξεταστική τακτική, τις υψηλές προσδοκίες και την
έντονη επιθυμία για υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση (Shen 2001), ενώ για την Ολλανδία φαίνεται
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να συμβάλλουν η σύνδεση των μαθηματικών με την καθημερινή ζωή και με τα ενδιαφέροντα
των μαθητών/ριών, ο μαθητοκεντρικός προσανατολισμός των Π.Σ και η εφαρμογή των
γνώσεων σε πρακτικές-βιωματικές καταστάσεις.
Ένα κοινό στοιχείο, μεταξύ Ελλάδας και Σιγκαπούρης, είναι η εξωσχολική βοήθεια,
με κύριο στόχο τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης από τους γονείς, οι οποίοι δίνουν μια
πολύ ισχυρή υποστήριξη στα παιδιά τους χρησιμοποιώντας μέσα και γεγονότα από την
καθημερινή τους ζωή (Sharpe 2002).
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32. Το "ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ" και "ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ"
Αναγνωστικά Α΄ και Γ΄ Δημοτικού την περίοδο 1917-1920.
─ Από τη χαρά των μαθητών στην "πυρά" της Επιτροπείας ─
Δήμος Ηλ., Δάσκαλος - Υποψ. Διδάκτ. Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων
Περίληψη
Τα σχολικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν στη στοιχειώδη εκπαίδευση, την περίοδο 1917-1920,
αποτέλεσαν τον κύριο φορέα μιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Η φιλοσοφία της στηρίζεται στις
αρχές και το πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Ομίλου, τα κορυφαία στελέχη του οποίου διαμορφώνουν
την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης Βενιζέλου αυτή την περίοδο. Τα συγκεκριμένα βιβλία,
γραμμένα στη δημοτική γλώσσα, ανέδειξαν πειστικά, εκτός των άλλων, το ρόλο και τη σημασία του
σχολικού εγχειριδίου στην εκπαίδευση και αγωγή της νέας γενιάς. Το "Αλφαβητάρι με τον ήλιο"
αναγνωστικό της Α΄ δημοτικού και "Τα Ψηλά Βουνά" αναγνωστικό της Γ΄ δημοτικού, ήταν έργα της
Συντακτικής Επιτροπής του N. 1332.
Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει :
¾
το νομοθετικό πλαίσιο συγγραφής των βιβλίων,
¾
τα βιβλία, τα περιεχόμενα, τη δομή της ύλης και τη γλώσσα τους,
¾
τις κριτικές που δέχθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης τους,
¾
την κριτική της επιτροπείας και τον αντίλογο που ορθώθηκε σε αυτή.
Η ιδιαιτερότητα των βιβλίων αυτών, δε βρίσκεται μόνο στη χρήση της δημοτικής γλώσσας, αλλά στο
γεγονός, ότι απεικονίζουν τη νέα παιδαγωγική φιλοσοφία της εποχής τους, η οποία έχει στο κέντρο της
το παιδί και τον κόσμο του και κυριαρχείται από αντιαυταρχικό πνεύμα, συλλογικότητα και
κοινωνικότητα. Άλλωστε, η δριμύτατη κριτική που δέχτηκαν είχε ως αφορμή της μόνο, τη γλώσσα που
χρησιμοποιούν, στην ουσία όμως, αποτέλεσε αντίθεση στο πνεύμα που αυτά και όλα τα υπόλοιπα
σχολικά βιβλία της ίδιας περιόδου αντιπροσώπευαν. Ενισχύεται έτσι η άποψη ότι τα συγκεκριμένα
σχολικά βιβλία αποτελούν ιδιαίτερο σταθμό της ιστορίας της εκπαίδευσής μας.

Εισαγωγή
Η περίοδος 1917-1920 αποτελεί ιδιαίτερο σημείο αναφοράς στην ιστορία της νεοελληνικής
εκπαίδευσης, καθώς οι αλλαγές που σημειώθηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
στοιχειοθετούν μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία διαφέρει από τις άλλες, που
προηγήθηκαν, αφού δεν αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλη του την έκταση και δομή,
αλλά σχετίζονται κυρίως με το σχολικό βιβλίο της Α/θμιας εκπαίδευσης και την γλώσσα στην
οποία είναι αυτό γραμμένο, η οποία είναι για πρώτη φορά η δημοτική.
Τα σχολικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν στη στοιχειώδη εκπαίδευση, την περίοδο
1917-1920, αποτέλεσαν τον κύριο φορέα αυτής της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Η
φιλοσοφία της στηρίζεται στις αρχές και το πρόγραμμα του "Εκπαιδευτικού Ομίλου", τα
κορυφαία στελέχη του οποίου διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης
Βενιζέλου αυτή την περίοδο. Το "Αλφαβητάρι με τον ήλιο"723 αναγνωστικό της Α΄ δημοτικού
και "Τα Ψηλά Βουνά", αναγνωστικό της Γ΄ δημοτικού, έργα της Συντακτικής Επιτροπής του
N. 1332, ήταν δύο από αυτά.
Σύντομη αναφορά στην εποχή του
Πολλές και σημαντικές αλλαγές γνωρίζει η Ελλάδα την περίοδο που προηγήθηκε της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917-1920. Η ανάληψη της εξουσίας από τον Ελευθέριο
Βενιζέλο το 1909, μετά τη εξέγερση στο Γουδί, σηματοδοτεί την αρχή μιας προσπάθειας για
κοινωνικοπολιτική μεταρρύθμιση και τη διοργάνωση ενός σύγχρονου κράτους από την
ελληνική αστική τάξη (Σβορώνος 1986).

723

Ο επίσημος τίτλος του βιβλίου είναι "Αλφαβητάριο", ωστόσο έχει επικρατήσει ο τίτλος
"Αλφαβητάρι με τον ήλιο", το οποίο καθιέρωσαν οι μικροί μαθητές, με αφορμή την εικόνα του ήλιου
στο πρώτο μάθημα.

1561
Η επιτυχής έκβαση των Βαλκανικών πολέμων είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να
μεγαλώσει εδαφικά και πληθυσμιακά. Η αρχή του Α΄ παγκοσμίου πολέμου οδηγεί την
Ελλάδα σε πολιτική κρίση, η οποία οδηγεί στον σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης στη
Θεσσαλονίκη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1916.
Το 1910 ιδρύεται ο "Εκπαιδευτικός Όμιλος", συγκεντρώνοντας τους φιλελεύθερους
διανοούμενους.
Το 1911, στο νέο σύνταγμα, ενσωματώνονται άρθρα που αφορούν τη μορφή της
εθνικής γλώσσας καθώς επίσης και ότι, η στοιχειώδης εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν από το
κράτος και είναι για όλους υποχρεωτική.
Το 1913 από την προσπάθεια για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση έμεινε τελικά μόνο το
πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου.
Το γλωσσο-εκπαιδευτικό ζήτημα έχει αποκτήσει ευρύτερα κοινωνικό χαρακτήρα. Οι
δυο αντίπαλες ομάδες έχουν σαφείς κοινωνικοπολιτικούς δεσμούς. Ο Δημήτρης Γληνός, ήδη
από το 1915, συνδέεται με την βενιζελική παράταξη. Ο σχηματισμός της Κυβέρνησης
Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη τον βρίσκει σύμβουλο για τα εκπαιδευτικά θέματα και θα είναι
αυτός που στην ουσία θα εισηγηθεί τις αλλαγές της περιόδου 1917-1920 στηριζόμενος στις
ιδέες του Εκπαιδευτικού Ομίλου.
Το νομοθετικό πλαίσιο συγγραφής των βιβλίων
Η προσωρινή κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το
εκπαιδευτικό ζήτημα, προχωρεί στη δημοσίευση ενός προσωρινού διατάγματος, Διάταγμα
2585/11 Μαΐου 1917 - "Περί διδακτικών βιβλίων", το οποίο επικυρώνεται με Β.Δ., όταν η
προσωρινή κυβέρνηση Βενιζέλου κατεβαίνει στην Αθήνα, το οποίο προβλέπει ότι "[…]Τα
διά τας τέσσαρας πρώτας τάξεις των δημοτικών σχολείων προοριζόμενα αναγνωστικά, ως και
τα βιβλία των αριθμητικών ασκήσεων δια την γ΄, δ΄, ε΄ και ς΄ τάξιν των αυτών σχολείων,
οφείλουσι να είναι γεγραμμένα εις την κοινήν ομιλουμένην (δημοτικήν) γλώσσαν,
απηλλαγμένην παντός αρχαϊσμού ή ιδιωτισμού.[…]" (Δημαράς 1984). Είναι η πρώτη φορά
στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης που η δημοτική γλώσσα εισάγεται στα βιβλία
του δημοτικού σχολείου. Αργότερα το ίδιο διάταγμα με μικρές μόνο τροποποιήσεις γίνεται ο
νόμος 827/1917. Τις οριστικές ρυθμίσεις για το θέμα, τις εντοπίζουμε στο κείμενο του νόμου
1332/1918. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων προβλέπονται και οι εξής:
• Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου γίνεται χρήση μόνο του
αναγνωστικού, ενώ στις άλλες δύο είναι δυνατή η χρήση και βοηθητικών βιβλίων.
• Στις τρεις κατώτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου τα αναγνωστικά πρέπει να είναι
γραμμένα στη δημοτική γλώσσα (κοινή ομιλούμενη γλώσσα). Εκφράζεται επίσης η πρόθεση
να εισαχθεί βαθμιαία η δημοτική και στις τρεις ανώτερες τάξεις .
• Για να εγκριθεί ένα σχολικό βιβλίο οφείλει να συμφωνεί με ορισμένους γενικούς όρους
όπως: α) να μην προσβάλλει τη θρησκεία, την πατρίδα, τον πολιτισμό και τα χρηστά ήθη, β)
να συμφωνεί με τα πορίσματα των επιστημών και να συμβαδίζει με τα αναλυτικά και
ωρολόγια προγράμματα. Η αλλαγή των προγραμμάτων και η τυχόν διαφοροποίηση ενός
σχολικού βιβλίου με αυτά, μπορεί να αποτελέσει αιτία ικανή για την άρση της έγκρισης για
τη χρήση του συγκεκριμένου σχολικού βιβλίου.
Ο νόμος 1332 αποτελεί δικαίωση και έκφραση των αρχών και του προγράμματος του
Εκπαιδευτικού Ομίλου, από την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική. Στο υπουργείο εργάζονται
και συντονίζουν τις προσπάθειες για εφαρμογή της νέας πολιτικής, τα τρία ηγετικά στελέχη
του Εκπαιδευτικού Ομίλου, ο Δημήτρης Γληνός, ο Αλέξανδρος Δελμούζος και ο Μανόλης
Τριανταφυλλίδης. Ο Δημήτρης Γληνός υπηρετεί ως Γενικός Γραμματέας του υπουργείου. Ο
Αλέξανδρος Δελμούζος και ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης καταλαμβάνουν τις δυο θέσεις των
Ανωτέρων Εποπτών της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.
Το διάταγμα της 13ης Φεβρουαρίου 1918, σε εφαρμογή του νόμου 827, όριζε την
επιτροπή η οποία αναλάμβανε την σύνταξη των αναγνωστικών βιβλίων του δημοτικού
σχολείου. Τα μέλη της επιτροπής αυτής ήταν οι: Δ. Λάμψας, Α. Τραυλαντώνης, Ζαχ.
Παπαντωνίου, Αλ. Δελμούζος, Μ. Τριανταφυλλίδης και Δ. Ανδρεάδης. Η επιτροπή αυτή
εκδίδει τον Μάρτιο του 1918 τις γενικές οδηγίες για τη σύνταξη των νέων σχολικών βιβλίων.
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Τα βιβλία, τα περιεχόμενα, η δομή και η γλώσσα τους
Καρπός της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της περιόδου 1917-1920, υπήρξε η παραγωγή 13
σχολικών βιβλίων. Το "Αλφαβητάρι με το ήλιο" και "Τα Ψηλά Βουνά", δύο από αυτά,
αποτέλεσαν έργο της συντακτικής επιτροπής.
Το "Αλφαβητάρι με τον ήλιο" στο πρώτο μέρος παρουσιάζει τη ζωή των τριών
παιδιών μιας μικροαστικής οικογένειας, της οικογένειας του κ. Φώτη Καλομοίρη, μέσα σε
ένα χρόνο, αρχίζοντας από το τέλος καλοκαιριού και φτάνοντας μέχρι την άνοιξη. Το
μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά είναι ο Ρήγας, εννέα ετών. Τα άλλα δύο παιδιά της
οικογένειας είναι κορίτσια η Ρήνα, οχτώ ετών και η Βάσω, πέντε ετών. Μαζί με την
οικογένεια ζει και η γιαγιά. Η οικογένεια ζει σε ένα όμορφο σπιτάκι κοντά στη θάλασσα και
κάθε καλοκαίρι πηγαίνουν και μένουν σε ένα μέρος πιο ψηλά από την πόλη τους. Έτσι η
παιδική ζωή συνυφαίνεται με τις διάφορες εποχές του χρόνου και τα κύρια χαρακτηριστικά
τους.
Η ζωή των παιδιών και της οικογένειά τους δεν παρουσιάζεται σαν μια ιστορία που
εξελίσσεται σε απόλυτη χρονολογική σειρά αλλά αποτελείται από διάφορες χαρακτηριστικές
σκηνές, από τις οποίες άλλες είναι αυθύπαρκτες και άλλες αποτελούν μέρος μιας
μεγαλύτερης ενότητας. Το πάζλ με τις εικόνες αυτές καλείται να φτιάξει ο δάσκαλος, ο
οποίος θα οδηγήσει τους μαθητές από τη μια εικόνα στην άλλη και από την μια ενότητα στην
άλλη, έτσι ώστε στην ποικιλία της ζωής να μη χάνονται οι ενωτικές γραμμές της ιστορίας και
η εικόνα κάθε εποχής. Γι αυτό ο δάσκαλος είναι απαραίτητο να έχει διαβάσει το σύνολο του
βιβλίου πριν ξεκινήσει τη διδασκαλία του.
Στα πρώτα 11 μαθήματα του "Αλφαβητάριου" κυρίαρχο ρόλο κατέχουν οι εικόνες.
Κάθε μάθημα δίνει το κορύφωμα στη δράση που παρουσιάζει η εικόνα. Ο δάσκαλος
προτρέπεται να αρχίσει το μάθημά του από αυτές και με την παρατήρηση να βγάλει το
κείμενο που θα του δώσει υλικό για το νέο γράμμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το
πρώτο μάθημα του βιβλίου, στο οποίο κυριαρχεί η ανατολή του ήλιου, την οποία θαυμάζουν
τα παιδιά. Εδώ άλλωστε οφείλεται και το όνομα που έμεινε να χρησιμοποιείται από τους
μικρούς μαθητές για το βιβλίο: "Αλφαβητάρι με τον ήλιο".
Οι συντακτική επιτροπή δίνει στο δάσκαλο μέσα από τις μεθοδολογικές οδηγίες μια
σύντομη ιστορία, η οποία παρουσιάζει την οικογένεια του κ. Φώτη καλομοίρη και τον τρόπο
ζωής της. Προτείνει στο δάσκαλο να αφιερώσει μια ξεχωριστή ώρα για να παρουσιάσει αυτή
την ιστορία στους μαθητές του σαν παραμύθι, πριν την έναρξη διδασκαλίας του
"Αλφαβηταρίου".
Στη συνέχεια προτείνεται μια σύντομη εκδοχή για τις ιστορίες που πλαισιώνουν τις
εικόνες των πρώτων 11 μαθημάτων του "Αλφαβηταρίου", όπως την έχουν επινοήσει οι
συγγραφείς, με στόχο την διευκόλυνση του δασκάλου. Δίνεται όμως επίσης και η προτροπή
στον δάσκαλο να προσαρμόσει τη ιστορία στα δεδομένα του σχολείου και να την
απλοποιήσει όσο αυτό είναι αναγκαίο.
Το "Αλφαβητάρι με τον ήλιο" είναι ένα ελκυστικότατο βιβλίο για τους μαθητές
αυτής της ηλικίας, και προσελκύει το ενδιαφέρον τους, παρουσιάζοντας τη ζωή και δράση
μιας οικογένειας.
Το αναγνωστικό "Τα Ψηλά Βουνά" περιγράφει τη ζωή 25 παιδιών, συμμαθητών στην
τελευταία τάξη του Ελληνικού σχολείου, τα οποία αποφασίζουν να περάσουν τις
καλοκαιρινές τους διακοπές στο βουνό. Το αναγνωστικό περιγράφει την οργάνωση της
κοινότητάς τους, καθώς και διάφορα περιστατικά - σκηνές από την διαβίωσή τους εκεί. Παρά
την ενότητα του κειμένου, μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια σειρά από περιστατικά που
διαδραματίζονται κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο βουνό. Ενδεικτικά μπορούμε να
διακρίνουμε τη διαδικασία οργάνωσης της κοινότητάς τους, τη συμμετοχή τους στη φύλαξη
του δάσους για την αποφυγή της καταστροφής του από τους "δεντροκόπους", τη συνεργασία
σε δύσκολες καταστάσεις, όπως στην περίπτωση του Φουντούλη, ο οποίος χάνεται στο
δάσος, την επίσκεψή τους στο μοναστήρι όπου παρακολουθούν κάποιες θρησκευτικές
ακολουθίες και μυστήρια -εσπερινός, θεία λειτουργία, γάμος- κ.α., τα οποία συντελούν στη
ζωντάνια, φρεσκάδα και αμεσότητα του κειμένου, προσελκύοντας άμεσα το ενδιαφέρον του
αναγνώστη και προσδίδοντας στο κείμενο λογοτεχνική χροιά.
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Τα 25 αυτά παιδιά-ήρωες του βιβλίου παρουσιάζονται ως ελεύθερες και αυτοτελείς
προσωπικότητες που έχουν τη δυνατότητα να σκέφτονται, να αποφασίζουν και να κάνουν
πράξη τις αποφάσεις τους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αλλά ταυτόχρονα και να
αποτελούν μέλη μιας κοινότητας στην οποία η συνεργασία και η συμμετοχή τους είναι
αποφασιστικής σημασίας για το σύνολο.
Η νέα προσέγγιση του παιδιού δεν είναι δογματική όπως στο παρελθόν, κατά την
οποία ο μαθητής αποτελούσε ένα άβουλο και πειθήνιο όργανο που έπρεπε να τελειοποιηθεί
προς το ιδανικό. Η προσέγγιση γίνεται μέσα από την πραγματικότητα και το βίωμα. Στο
αναγνωστικό "Τα Ψηλά Βουνά" δεν χρειάζεται να υπάρχει δογματική προσέγγιση της
πατρίδας. Οι ίδιοι οι μαθητές ζουν, υπερασπίζονται και δημιουργούν την πατρίδα τους, όταν
υπερασπίζονται το δάσος, δημιουργούν δρόμους και ξεπερνούν το ατομικό συμφέρον.
Με τον ίδιο τρόπο δεν απαιτείται η δογματική προσέγγιση της θρησκείας μιας και τα
παιδιά βιώνουν τις ακολουθίες κατά την επίσκεψή τους στο μοναστήρι. Τέλος, η οικογένεια
δεν αποτελεί για τα παιδιά αυτά σημείο υποταγής και αυταρχισμού, αλλά ένα χώρο στον
οποίο μπορούν να αναπτύξουν την ελευθερία, την προσωπικότητά και την ανεξαρτησία τους.
Πείθουν τους γονείς τους για την ικανότητά τους να ζήσουν στο βουνό και να εξασφαλίσουν
τα απαραίτητα και έτσι μπορούν να πραγματοποιήσουν την απόφασή τους. Έχει άλλωστε
προηγηθεί και η μέριμνα από τους γονείς για την κατασκευή των ξύλινων καταλυμάτων,
αλλά και η επικοινωνία μαζί τους με την βοήθεια του κυρ Στέφανου.
Τα δύο βιβλία εκφράζουν τη νέα παιδαγωγική προσέγγιση. Το παιδί και ο κόσμος
του αποτελεί το κέντρο της προσοχής. Λείπει ο άκρατος διδακτισμός και η ηθικολογία. Τα
κείμενα αναφέρονται στην καθημερινή ζωή, σε παραστάσεις που είναι γνώριμες στους
μικρούς μαθητές, κερδίζοντας έτσι το ενδιαφέρον τους.
Η κριτική της επιτροπείας και ο αντίλογος σε αυτή
Η πολιτική αλλαγή που έγινε στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 1920 -αποτυχία του Ελ.
Βενιζέλου στις εθνικές εκλογές- οδήγησε στη σύσταση της ειδικής επιτροπής για την
εξέταση της γλωσσικής διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο. Η κριτική που ασκεί η επιτροπή
αναφέρεται σε τέσσερα κυρίως σημεία: στη γλώσσα, το περιεχόμενο, τα προσφερόμενα
πρότυπα προς μίμηση και την ιδεολογία που διαπνέεται μέσα από τα σχολικά βιβλία.
Για το "Αλφαβητάρι" η επιτροπή γράφει:
"[…] Από απόψεως χάρτου, εικόνων και εκτυπώσεως το Αλφαβητάρι τούτο είναι εξαίρετον,
αλλ’ από απόψεως γλώσσης, περιεχομένου και μεθόδου είναι τουναντίον όλως ακατάλληλον,
όπως χρησιμεύσει προς μόρφωσιν ελληνοπαίδων· διότι υπηρετεί εις τον αυτόν γλωσσικόν και
ψυχικόν εκχυδαϊσμόν, εις ον και τα ήδη εξετασθέντα αναγνωστικά.
α) Το περιεχόμενον του βιβλίου.
Το περιεχόμενον του βιβλίου τούτου αποτελούσι σκηναί εκ του βίου τριών παιδιών
«μικροαστικής» οικογένειας από του τέλους του θέρους μέχρι της ανοίξεως. Αι σκηναί αύται
πεζαί κατά το πλείστον και εστερημέναι ου μόνον παιδευτικής αξίας, αλλά και των αρετών
της παιδαγωγικής διηγήσεως, ουδέν σπουδαίον και ουσιώδες προς την πρέπουσαν
διδασκαλίαν και μόρφωσιν προσφέρουσι εις τους παίδας. Τουναντίον πολλαί τούτων
φαίνονται ως επίτηδες γεγραμμέναι προς εκχυδαϊσμόν ου μόνον της γλώσσης αλλά και της
ψυχής. […]
Οι συγγραφείς αντί να προβάλωσιν ως πρότυπα προς τους νεαρούς ελληνόπαιδας χρηστούς
και ευγενείς χαρακτήρας προς μίμησιν, προσφέρουσι τουναντίον εις αυτούς σκέψεις και
πράξεις όνου και ονηλατών και δη τας μάλλον χυδαίας, αίτινες μάλιστα, ως εκτίθενται,
παρίστανται και ως εύλογοι και ορθαί.
β) Η γλώσσα του βιβλίου.
[…] Ενώ δε ταύτα γίνονται εν αυταίς ταις μάλλον πεπολιτισμέναις χώραις και ενώ συμφώνως
προς ταύτα φυσικόν είναι, όπως και παρ’ ημίν το σχολείον και κατ’ ακολουθίαν και τα
αναγνωστικά βιβλία διδάσκωσι τους μαθητάς βαθμηδόν την επίσημον γλώσσαν του Έθνους
των, το προκείμενον αναγωνστικόν πράττει όλως το ενάντιον· διότι προσπαθεί να αποβάλη
εκ της γλώσσης των παίδων και όσα στοιχεία, ήτοι λέξεις και μορφάς λέξεων, κατέχουσιν
ήδη ούτοι εκ της γλώσσης των μεμορφωμένων τάξεων του Έθνους των, να εισαγάγη δ’ αντ’
αυτών ξενικάς λέξεις και επαρχιωτικούς ιδιωματισμούς. Ούτω:
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1) Ενώ ου μόνο η γραφομένη ημών γλώσσα πάντοτε, αλλά και η κοινώς λαλουμένη
ως επί το πλείστον μεταχειρίζεται την συλλαβικήν αύξησιν του παρατατικού και του
αορίστου της οριστικής, … το αναγνωστικόν τούτο αντιθέτως … και άνευ τινός ανάγκης
φροντίζει, πώς να απομάθωσιν οι μαθηταί τους τύπους τούτους, να εθισθώσι δε εις τους
αναυξήτως διαλεκτικούς τύπους … . […]
2) Αγωνίζεται να διαδώση εις τους ελληνόπαιδας παρά πάντα λογον και αυτήν ακόμη
την διαλεκτικήν προφοράν πολλών ελληνικών λέξεων. Δια τον ασύστατον δε τούτον σκοπόν
μεταβάλλει την ορθογραφίαν και ένεκα τούτου την μορφήν των λέξεων τούτων, ώστε ο δια
του Αλφαβηταρίου τούτου διδαχθείς μαθητής να δυσκολεύεται να αναγωνρίζη τας αυτάς
λέξεις … . […]"
Για το αναγνωστικό "Τα Ψηλά Βουνά" γράφει:
"[…] α) Η γλώσσα του.
1. Το βιβλίον είναι γεγραμένον εις την τεχνητήν γλώσσαν, ης ανωτέρω παρέχομεν εικόνα και
δη εν τη χυδαιοτάτη αυτής μορφή. Γέμει ξενισμόν, ιδιωματικών λέξεων και εκφράσεων
μόνον εν περιωρισμένη περιοχή συνειθιζομένων και γνωστών, τύπων ασυνήθων και
εκπεσόντων από της χρήσεως του Ελληνικού λόγου ή μηδέποτε ομιλήθέντων, λέξεων της
καθρεύουσας, αίτινες κατά ποοικίλους τρόπους στρεβλωθείσαι κατήντησαν αγνώρισται.[…]
β) Το περιεχόμενον του βιβλίου
Το περιεχόμενον είναι εφάμιλλον της γλώσσας. Περιοριζόμεθα εις τας εξής παρατηρήσεις
περί αυτού:
1. Τα πρόσωπα του βιβλίου ανήκουσι σχεδόν άπαντα εις τας κατωτάτας τάξεις της
κοινωνίας[…].
2. Και οι σκηναί του βιβλίου είναι κατώτεροι και αυτών των αγοραίων, αναφερόμεναι κατά
το πλείστον εις τον ποιμενικόν βίον και τας συνηθείας χωρικών ποιμένων και άλλων
προσώπων, ων πολλά είναι ου μόνον ταπεινής τάξεως, αλλά και ταπεινής ηθικής
υποστάσεως. […]
3. Αυταί αι εικονιζόμεναι σκηναί και τα περιγραφόμενα πράγματα είναι κατά το πλείστον
όλως άγνωστα εις τους παίδας των πόλεων, των παραλίων και άλλων τόπων. […]
4. Και περί πατρίδος ουδείς εν τω βιβλίω γίνεται άμεσος λόγος. Οι συγγραφείς του βιβλίου
περιγράφουσι μαθητάς άνευ πατρίδος και προφανώς σκοπώσι να διαπλάσωσι δι αυτώ
μαθητάς
απάτριδας.[…]
5. Και της θρησκείας το όνομα είναι από του βιβλίου τούτω αποκλεισμένον. […]
6. Αλλ' ούδ η οικογένεια ευρίσκει χάριν παρά τοις συγγραφεύσι του παραδόξου τούτου
βιβλίου. Ο οικογενειακός βίος, η οικογενειακή στοργή δεν θεωρούνται υπό των συγγραφέων
άξια εξάρσεως εν σχολικοίς αναγνωστικοίς βιβλίοις. […]
Η επιτροπή προτείνει "Να κηρυχθώσι αυτοδικαίως άκυροι ως αντισυνταγματικοί, οι
νόμοι, καθ΄ ους εγένετο η αλλαγή της γλώσσης των αναγνωστικών βιβλίων της δημοτικής
εκπαιδεύσεως[…]. Να εκβληθώσι πάραυτα εκ των σχολείων και καώσι τα συμφώνως τους
νόμους εκείνους συνταχθέντα και σήμερον εν χρήσει υπάρχοντα αναγνωστικά
βιβλία[…]"(Δημαράς 1984).
Τον Ιούλιο του 1921, η Βουλή συζητά τα πορίσματα και τις προτάσεις της επιτροπής
και ψηφίζει τον νόμο 2678/1921724 με τον οποίο επαναφέρονται στην δημοτική εκπαίδευση
τα ισχύοντα, προ του 1917, σχολικά βιβλία.
Απάντηση στην κριτική της επιτροπής δίνει ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης με το έργο
του "Πρίν καούν..", όπου μεταξύ όλων των άλλων σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας
προσπάθειας γράφοντας "Η βαθύτερη συνείδηση μιας αλήθειας που μας φώτισε, μας
επιβάλλει βαθύτερες υποχρεώσεις.[…]".
Αντί επιλόγου
Το δύο αυτά βιβλία συγκέντρωσαν τα πυρά των κριτών ιδιαίτερα στο γλωσσικό θέμα και
ελάχιστα στην υπόλοιπη φιλοσοφία και τις καινοτομίες που αυτά, και τα άλλα βιβλία της
περιόδου εισήγαγαν. Η αναφορά τους σε θέματα περιεχομένου και ιδιαίτερα στην διδακτική
724
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προσέγγιση της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας γίνεται για την δημιουργία
εντυπώσεων και μόνο. Ο κύριος επικριτής τους ήταν ο γλωσσολόγος Γ. Ν. Χατζηδάκις,
καθηγητής της φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστημίου, ο οποίος με το έργο του "Γενηθήτω
φώς - Ο Μαλλιαρισμός εις τα Δημοτικά Σχολεία" συγκέντρωσε την κριτική του στο
γλωσσικό θέμα και έδωσε επιχειρήματα στην "Επιτροπεία" του 1920, η οποία συγκροτήθηκε
για να εξετάσει τη γλωσσική διδασκαλία στο δημοτικό σχολείο και μέλη της ορίσθηκαν
γνωστοί πολέμιοι της δημοτικής γλώσσας. Απάντηση στους παραπάνω επικριτές των βιβλίων
της περιόδου δίνει ο Μ. Τριανταφυλλίδης, ακριβώς γιατί είναι αυτός ο γλωσσολόγος που
στηρίζει θεωρητικά την πλευρά των δημοτικιστών.
Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα των βιβλίων αυτών, δε βρίσκεται μόνο στη χρήση της
δημοτικής γλώσσας, αλλά στο γεγονός, ότι εκφράζει τη νέα παιδαγωγική φιλοσοφία της
εποχής του, η οποία έχει στο κέντρο της το παιδί και τον κόσμο του και κυριαρχείται από
αντιαυταρχικό πνεύμα, συλλογικότητα και κοινωνικότητα. Την καταδίκη του δεν πρέπει να
τη θεωρήσουμε ως αποτέλεσμα μόνο της γλώσσας του, αλλά ως προσπάθεια ανατροπής της
αγωγής που θα δοθεί στη νέα γενιά, και η οποία έχει ως στόχο της να διαμορφωθούν πολίτες
ελεύθεροι με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, η οποία τους επιτρέπει να διατηρούν το ρόλο
τους μέσα σε μια δημοκρατικά οργανωμένη οικογένεια, να αγαπούν την πατρίδα τους όχι
γιατί έτσι πρέπει αλλά γιατί τη γνωρίζουν και να τιμούν τη θρησκεία τους όχι γιατί τους το
επιβάλλουν αλλά γιατί συνειδητά την κατανοούν, τη ζουν και αναγνωρίζουν τις αξίες που
αυτή αντιπροσωπεύει.
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33. Η χιμαιρική εισαγωγή αριθμητικών συστημάτων, διαφορετικών από το δεκαδικό,
στο Δημοτικό Σχολείο
Μαστρογιάννης Αλ., Δάσκαλος-Μαθηματικός, Μεταπτ. Φοιτ. Παν. Πατρών
Μαλέτσκος Αθ., Δάσκαλος-M.Ed, Υποψ. Διδάκτ. Παν. Δυτ. Μακεδονίας
Περίληψη
Πολλές εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και περιοδικά βρίθουν επικρίσεων, μειωτικών χαρακτηρισμών και
αφορισμών, κατά των νέων διδακτικών πακέτων. Τα νέα βιβλία, δικαίως ή αδίκως, βάλλονται,
λοιδωρούνται και μέμφονται. «Αυστηρώς ακατάλληλα», «οι πληγές των νέων βιβλίων», «ρίξτε τα
στην πυρά» είναι μερικά σταχυολογημένα και άκρως αποκαλυπτικά και ενδεικτικά, επιτιμητικά
σχόλια. Και όμως, σε μια τουλάχιστον περίπτωση οι δημιουργοί τους κινήθηκαν προς τη σωστή
επιστημονική και παιδαγωγική κατεύθυνση. Αναφερόμαστε, βέβαια, στον εξοβελισμό, στην αποβολή
από την ύλη των Μαθηματικών του Δημοτικού, των αριθμητικών συστημάτων, διαφορετικών του
δεκαδικού. Αν και παρήλθε, ήδη, μια 12ετία από τότε που αναθεωρητική ομάδα αφαίρεσε από την
ύλη των Μαθηματικών, της Ε΄ τάξης, τη διδασκαλία του πενταδικού και δυαδικού συστήματος,
εντούτοις, παραμένουν νωπές στη μνήμη μας, η δυσκολία και η σύγχυση που προκαλούσε στους
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μαθητές, αυτή η επαφή τους με «έτερα» αριθμητικά συστήματα. Η πραγμάτευση και μελέτη αυτών
των αριθμητικών συστημάτων είχε οριοθετηθεί με την έλευση της προηγούμενης σειράς διδακτικών
βιβλίων, στα μέσα της δεκαετίας τού ΄80 και η οποία συνοδεύτηκε, δυστυχώς, από παταγώδη
αποτυχία. Αξιοπερίεργο, όμως, παράξενο έως οξύμωρο είναι το γεγονός της εμμονής των εισηγητών,
σε ερωτήσεις που περιστρέφονται γύρω από αριθμητικά συστήματα πέραν του δεκαδικού, κατά την
εξέταση των Μαθηματικών, στους διαγωνισμούς δασκάλων τού ΑΣΕΠ (ακόμα και στον πρόσφατο
του Ιανουαρίου τού 2007). Η παρούσα εργασία, συνηγορώντας υπέρ των νέων βιβλίων, ορίζει τη
γλώσσα, πέρα από μια βάση για ανθρώπινη επικοινωνία και ως ένα σύστημα 3 συνόλων και εξηγεί
τις κύριες διαφορές μεταξύ 2 επιπέδων της χρήσης τής γλώσσας (αντικειμενική και μεταγλώσσα).
Αναφέρεται, επίσης, στην έννοια του γλωσσικού σημείου, όπως ορίστηκε από τους Στωικούς
φιλόσοφους. Σκοπός της «γλωσσικής» αυτής θεώρησης είναι να ιδωθούν και να καταγραφούν τα
αριθμητικά συστήματα ως «ειδικές» γλώσσες. Ακολούθως αναφέρεται, ακροθιγώς, στα αριθμητικά
συστήματα αρχαίων λαών, θεσιακά και μη, και καταλήγει στα σημερινά ανώτερα συστήματα θέσης,
με προεξάρχοντα, φυσικά, το δεκαδικό της «αληθινής» πραγματικότητας και το δυαδικό που
περιγράφει και αναδεικνύει την εικονική (virtual reality). Ακόμα, ασχολείται με τις αιτίες επικράτησης
του δεκαδικού αριθμητικού συστήματος στις ανθρώπινες κοινωνίες. Στο τελικό μέρος της, η μελέτη
αυτή, προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ της ουτοπικής και χιμαιρικής εισαγωγής αριθμητικών
συστημάτων, διαφορετικών από το δεκαδικό στο Δημοτικό Σχολείο, καταδεικνύοντας την εγγενή
«μαθητική» αδυναμία ενός τέτοιου εγχειρήματος. Γνωσιολογικές δυσκολίες, όπως αλλαγή γλώσσας –
μεταγλώσσας ή και η διαφοροποίηση του γλωσσικού σημείου, ορθώνονται ως
ανυπέρβλητα
μαθησιακά εμπόδια και απαιτούν άλματα που η παιδική σκέψη αδυνατεί να πραγματοποιήσει,
καθιστώντας, έτσι, απαγορευτική, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τη μελέτη αριθμητικών
συστημάτων πέραν του καθιερωμένου δεκαδικού.

Η Γλώσσα
Κατά καιρούς, έχουν προταθεί πολλοί και ποικίλοι ορισμοί για τη γλώσσα. Ο όρος είναι του
F. Saussure (1857-1913), του θεμελιωτή της σύγχρονης γλωσσολογίας, και δηλώνει το
σύνολο των γλωσσικών σημείων και των μεταξύ τους σχέσεων, το οποίο βρίσκεται στο
μυαλό των ομιλητών μιας γλωσσικής κοινότητας και χάρη στο οποίο επικοινωνούν. Ένας
γενικός, εμπειρικός και ατελής ορισμός θα περιέγραφε τη γλώσσα ως ένα όργανο - μέσο
επικοινωνίας, μεταξύ των ανθρώπων.
Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, όμως, θα επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε,
ένα φορμαλιστικό ορισμό,
με μαθηματικές καταβολές και. προεκτάσεις. Έτσι,
εκλαμβάνουμε τη γλώσσα ως ένα σύστημα που αποτελείται από 3 επιμέρους σύνολα: α) Ένα
πεπερασμένο σύνολο συμβόλων που καλείται και αλφάβητο (π.χ τα 24 γράμματα της
ελληνικής γλώσσας ή τα 26 της αγγλικής), β) ένα πεπερασμένο σύνολο συντακτικών
κανόνων. Μέσω των κανόνων αυτών, καθορίζεται η σειρά των συμβόλων, έτσι ώστε να
προκύψουν ορθές ακολουθίες – λέξεις (π.χ για τα σύμβολα – γράμματα της ελληνικής
γλώσσας «ε», «α», «ν» οι ακολουθίες εάν, ένα, ναέ, νέα, είναι ορθές, ενώ οι ανε και
αεν, όχι) και γ) ένα σύνολο σημασιολογικών κανόνων. Η απόδοση σημασίας σε κάθε
στοιχείο, ή πλήθους στοιχείων του αλφάβητου το οποίο σχηματίζει επιτρεπτή ακολουθία,
είναι ο ρόλος και η επιτελική λειτουργία που εκτελούν οι κανόνες αυτοί.
Όπως, αναφέραμε προηγουμένως, η γλώσσα είναι κώδικας σημείων ορισμένης
γλωσσικής μορφής (γλωσσικά σημεία) μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η επικοινωνία.
Γενικά με τον όρο γλωσσικό σημείο ορίζουμε το συμβατικό συνδυασμό ορισμένης
σημασίας προς ορισμένη μορφή. Ήδη από τον 3ο π. Χ αιώνα οι Στωικοί φιλόσοφοι
καθόρισαν το γλωσσικό σημείο ως μια διατεταγμένη τριάδα το σημαίνον, το σημαινόμενο
και το τυγχάνον.
Στα ονόματα, λοιπόν 3 πράγματα βρίσκονται σε άμεση αλληλεξάρτηση και,
σύμφωνα με τον Σέξτο τον Εμπειρικό (180-250 μ. Χ), Έλληνα γιατρό και σκεπτικό
φιλόσοφο, ο οποίος και κατέγραψε τις γλωσσολογικές πεποιθήσεις των Στωικών, είναι τα
εξής :
α) Το σημαίνον, δηλ. η φωνή, και κατ΄ επέκταση γραφή, π.χ. το όνομα "Δίων".
β) Το σημαινόμενο, δηλ το δηλούμενο το οποίο γίνεται αντιληπτό εφ’ όσον σκεφτόμαστε
συγχρόνως αυτό που παριστά η φωνή, ενώ οι βάρβαροι (ξένοι) δεν το καταλαβαίνουν έστω
και αν ακούσουν τη φωνή.
γ) Το τυγχάνον ή υποκείμενο, δηλ αυτό που υπάρχει ανεξάρτητα από μας, π.χ. ο Δίων.
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Αυτή τη διάκριση τη συνέχισε και ο ιερός Αυγουστίνος διαγράφοντας, και
εξοβελίζοντας το τρίτο στοιχείο, όμως, το τυγχάνον, κάτι που υιοθέτησε πολύ αργότερα και
ο F. Saussure.
Την παραπάνω «γλωσσική θεώρηση» θα την ενεργοποιήσουμε αργότερα, για να
καταδείξουμε την αδυναμία εκμάθησης και κατανόησης, εκ μέρους των μαθητών του
Δημοτικού, «έτερων αριθμητικών συστημάτων».
Το ίδιο χρήσιμη και πολύτιμη για τον τελικό επιδιωκόμενο σκοπό μας, θα φανεί και
η παρακάτω διάκριση της γλώσσας ως αντικειμενική και μεταγλώσσα.
Για αυτήν τη διάκριση είναι απαραίτητο να αναφερθούμε στο γνωστό κλάδο της
γλωσσολογίας που αποκαλείται Δομισμός. Ονομάσθηκε έτσι, εξαιτίας της προσκόλλησής
του στην έννοια της δομής. Το κίνημα του δομισμού στη γλώσσα ακολούθησε δύο κύρια
ρεύματα, του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού δομισμού. Στον αμερικανικό χώρο δεσπόζει
η μορφή του Bloomfield. Η θεωρία του ο «επιστημονισμός», η αντίληψή του, δηλαδή, ότι
θα πρέπει να μεταχειριζόμαστε για τη γλώσσα μια «μεταγλώσσα» μια διατύπωση δηλ. που
να μην υστερεί καθόλου σε ακριβολογία και δυνατότητα ελέγχου (επαλήθευσης - διάψευσης)
από τις άλλες επιστήμες, και μάλιστα τις θετικές, οδήγησε τον αμερικανικό δομισμό σ' έναν
έντονο — και επιθυμητό — φορμαλισμό. Ο ευρωπαϊκός δομισμός αντίθετα αποφεύγει τη
φορμαλιστική διατύπωση, τη μαθηματική δηλ. έκφραση και παρουσίαση των γλωσσικών
φαινομένων (Μπαμπινιώτης, 1998)
Τώρα, διατυπώνοντας περισσότερο απλά τον όρο μεταγλώσσα, εννοούμε εκείνο
το σύστημα σημείων, συμβόλων και λέξεων που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια
γλώσσα (φυσική, τυπική ή γλώσσα υπολογιστή), η οποία τότε ονομάζεται αντικειμενική
γλώσσα. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα για να μιλήσουμε για τη γλώσσα,
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια μεταγλώσσα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τη
μεταγλώσσα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια μετα-μεταγλώσσα. Η μεταγλώσσα είναι
λοιπόν λόγος πάνω στη γλώσσα, σχόλιο που αφορά τη γλώσσα του ομιλητή ή του
συνομιλητή.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, η γλώσσα μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο επικοινωνίας. Για να
εξηγήσουμε τις κυρίες διαφορές μεταξύ δύο επιπέδων της χρήσης της γλώσσας, όταν το
αντικείμενο μελέτης είναι η ίδια η γλώσσα, ας υποθέσουμε, π.χ. ότι τα αγγλικά, ως ξένη
γλώσσα, τα μαθαίνουμε μέσω της ελληνικής γλώσσας. Στην περίπτωση αυτή η αγγλική είναι
η υπό μελέτη γλώσσα, και ονομάζεται η αντικειμενική γλώσσα, ενώ η ελληνική είναι η
γλώσσα με την οποία διεξάγεται η συνομιλία και μέσω αυτής κατανοείται η αγγλική. Γι’
αυτή της τη λειτουργία, η ελληνική καλείται μεταγλώσσα. Είναι δε, ιδιαίτερα σημαντικό, να
ξεχωρίζουμε αυτά τα δύο επίπεδα, στην περίπτωση που αυτές οι δύο γλώσσες ταυτίζονται.
Τα αριθμητικά συστήματα
Οι γλώσσες θεωρούνται ως μέσα για επικοινωνία. Μια ταξινόμηση τις κατηγοριοποιεί σε
φυσικές, που είναι οι γλώσσες οι οποίες διαμορφώνονται μέσα από την ανάγκη για
διανθρώπινη επικοινωνία και σε τεχνητές, που είναι οι γλώσσες που δημιουργούνται από τον
άνθρωπο κάτω από την ανάγκη επικοινωνίας ανθρώπου με μηχανή ή μηχανής με μηχανή ή
μερών της ίδιας μηχανής.
Οι φυσικές γλώσσες διακρίνονται σε καθομιλούμενες γλώσσες, που είναι οι γλώσσες
που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για επικοινωνία στα πλαίσια της καθημερινότητας, και σε
ειδικές οι οποίες δημιουργούνται από την ανάγκη καταγραφής, επεξεργασίας και ανταλλαγής
πληροφοριών που αναφέρονται σε μια πολύ συγκεκριμένη, συχνά αυστηρά ορισμένη,
γνωστική περιοχή. Τέτοιες γλώσσες είναι όλες οι εξειδικευμένες επιστημονικές γλώσσες,
όπως η γλώσσα της Ιατρικής, της Βιολογίας, των Μαθηματικών κ,τ.λ. και, πριν από όλες, οι
πολύ ειδικές γλώσσες των αριθμών (Παπαδοπετράκης, 1998).
Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα αναφέρθηκαν και διαλήφθηκαν πρωτύτερα, τα αριθμητικά
συστήματα προσφέρεται να θεωρηθούν και να εξετασθούν ως ειδικού τύπου γλώσσες, ό,τι
ακριβώς, δηλαδή, είναι. Ειδικές γλώσσες που αναπτύχθηκαν παράλληλα με τις φυσικές, με
σκοπό και στόχο την αποτίμηση ποσοτήτων. Όπως και κάθε γλώσσα, τα αριθμητικά
συστήματα απαρτίζονται από αλφάβητο, σύνολο συντακτικών κανόνων (π.χ το μηδέν δεν
τοποθετείται ποτέ πρώτο σε ακολουθίες- αρμαθιές συμβόλων τού αλφάβητου, παρά μόνο, αν
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είναι μόνο του) και σύνολο σημασιολογικών κανόνων. Σε σχέση με τούς συντακτικούς και
τους σημασιολογικούς κανόνες τους, τα συστήματα αυτά διαιρούνται: α) σε προσθετικά,
όπου η σειρά γραφής των συμβόλων δεν είναι δεσμευτική, απλώς τα παρατιθέμενα αυτά
σύμβολα αθροίζονται. Πρόκειται για παρελθόντων πολιτισμών κληρονομιές. Ήταν
δύσχρηστα, δύσκολα στη μελέτη και στην πραγμάτευσή τους, απαγορευτικά στη γραφή
μεγάλων αριθμών, επειδή
απαιτούσαν ελιγμούς και το σπουδαιότερο ασαφή και
συγκεχυμένα, αφού σε ένα σημαινόμενο αντιστοιχούσαν πολλά σημαίνοντα και β) σε
θεσιακά, όπου η τάξη των ψηφίων είναι θεμελιώδους σπουδαιότητας και σημασίας,
δεδομένου ότι, η αξία κάθε ψηφίου εξαρτάται από τη θέση του, κατά το σχηματισμό τού
αριθμού. Είναι τα τρέχοντα, ανώτερα αριθμητικά συστήματα, τα οποία προσφέρουν
ευλυγισία, σαφήνεια, καθαρότητα νοημάτων και εννοιών, ενώ
τα σύμβολά τους
σχεδιάζονται εύκολα και συνδυαζόμενα μπορούν να παραστήσουν οποιοδήποτε αριθμό,
οσοδήποτε μεγάλο. Οι πράξεις γίνονται άνετα και γρήγορα, ενώ τα «γλωσσικά σημεία» είναι
ανά δύο ξένα μεταξύ τους (λαμβάνοντάς τα ως δισύνολα).
Αριθμητικά συστήματα αρχαίων λαών
Το αιγυπτιακό αριθμητικό σύστημα είναι δεκαδικό και μη θεσιακό. 7 διαφορετικά σύμβολα
αποτελούσαν το αιγυπτιακό αριθμητικό αλφάβητο. Το σύστημα αυτό παρίστανε τους
αριθμούς, απλώς επαναλαμβάνοντας τα σύμβολα, όσες φορές χρειαζόταν, διεπόμενο από
μια και μόνο αρχή, την προσθετική, κληρονομώντας, φυσικά, και την ιδιότητα της
αντιμεταθετικότητας. Η γραφή γινόταν προς τα αριστερά και με δεκαδική βάση, ενώ
απουσίαζε σύμβολο για το μηδέν. Ακόμα, ένα άλλο σύστημα αριθμού, που οι Αιγύπτιοι
χρησιμοποίησαν μετά από την εφεύρεση του γραψίματος στον πάπυρο, αποτελούνταν από
τους λεγόμενους «ιερατικούς αριθμούς».
Οι Βαβυλώνιοι ανέπτυξαν ένα ελλιπές, μικτό (προσθετικό και θεσιακό, τμηματικά),
εξηνταδικό αριθμητικό σύστημα. Η δομή του ήταν, κάπως, περίπλοκη αφού για να
αναπαραστήσει τους αριθμούς μέχρι το 59 χρησιμοποιούσε και συνδύαζε, προσθετικά, μόνο
2 σύμβολα, δεν υπήρχε σύμβολο για το μηδέν, ενώ η γραφή μεγαλύτερων αριθμών
επιτυγχανόταν μέσω ενός θεσιακού συστήματος.
Το αλφάβητο των Ρωμαίων αποτελούνταν από 7, μόνο, σύμβολα-ψηφία. Υπήρξαν
διαφορετικά σύμβολα για τη μονάδα(I), το πέντε (V), το δέκα (X), το πενήντα (L), το εκατό
(C), το πεντακόσια (D) και το χίλια. (M). Έτσι δεν υπήρχε κανένα σύμβολο για
μεγαλύτερους αριθμούς και μπορούσαν να περιγράψουν αριθμούς μέχρι το 3999. Πάνω από
αυτό, υπήρχαν διάφοροι τρόποι - τεχνάσματα, για να περιγραφούν οι αριθμοί, αλλά
κανένας, γενικά, προκαθορισμένος.
Το ελληνικό αριθμητικό δημιουργήθηκε από τους Έλληνες της Ιωνίας, γύρω στα
μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα (αν και προηγήθηκε το μινωικό και το λεγόμενο ακροφωνικό).
Θεωρείται και ως προάγγελος του Ινδοαραβικού συστήματος που χρησιμοποιούμε σήμερα,
αφού ήταν και το πλέον τελειοποιημένο σύστημα γραφής αριθμών, πριν από την επικράτηση
του σημερινού. Ως αλφάβητο χρησιμοποιεί τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφάβητου και 3
ακόμα, παλαιότερα, που είχαν πέσει, ήδη, σε αχρηστία. (ή ίσως και να επινοήθηκαν για να
καλύψουν το κενό). Τα τρία επιπρόσθετα γράμματα ήταν το στίγμα – δίγαμμα για το 6, το
κόππα για το 90, και το σαμπί για το 900.
Τέλος, οι Μάγια που είχαν αναπτύξει το λαμπρότερο πολιτισμό του Δυτικού
Ημισφαιρίου, χρησιμοποιούσαν στους υπολογισμούς τους ένα προηγμένο, θεσιακό,
εικοσαδικό σύστημα. Είναι σχεδόν βέβαιο, ότι η αιτία για τη βάση 20 προέκυψε από τους
αρχαίους ανθρώπους, οι οποίοι βασίζονταν και εκμεταλλεύονταν τα δάχτυλά και των
χεριών και των ποδιών τους. Το αλφάβητο των Μάγια, περιλάμβανε μόνο 3 σύμβολα, μία
κουκκίδα για τη μονάδα, μία μπάρα για το 5 και ένα οβάλ σύμβολο για το 0. Με συνδυασμό
αυτών των συμβόλων, και μόνο, παριστάνονταν όλοι οι αριθμοί.
Αριθμητικά συστήματα θέσης
Όλοι οι αριθμοί, ακέραιοι, κλασματικοί και «μικτοί», μπορούν να αναπαρασταθούν ως
άθροισμα, όπου οι προσθετέοι είναι
γινόμενα δυνάμεων, μιας κατάλληλα εκλεγμένης
βάσης, με διάφορους και προκαθορισμένους συντελεστές, οι οποίοι και αποτελούν το
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αλφάβητο του συστήματος, στα πλαίσια του οποίου παρίστανται οι αριθμοί. Η βάση, που
υιοθετείται, λειτουργεί, ταυτόχρονα, και ως ονοματοδότης του συστήματος. Έτσι σύστημα
με βάση το 2 λέγεται δυαδικό, με βάση το 5 πενταδικό, με βάση το 16 δεκαεξαδικό κ.ο.κ.
Μαθηματικώς και… φορμαλιστικώς κάθε αριθμός α σε, κάθε σύστημα βάσης β,
αποτυπώνεται, μονοσήμαντα , ως εξής: α = αn· βn + αn-1· βn-1 +…+ α3· β3 +α2· β2 +α1· β1 +
+α0·β0, n ∈ N, (1), όπου τα αi αποτελούν τα στοιχεία - σύμβολα του αλφάβητου, για τα οποία
ισχύει ο περιορισμός : 0 ≤ αi < β (2)
Ο παραπάνω συμβολισμός (1) αποτελεί και το σημασιολογικό κανόνα σε κάθε
αριθμητικό σύστημα θέσης. Η σχέση (2) μας δηλώνει ρητά, ότι σε κάθε σύστημα, βάσης β,
το πλήθος των στοιχείων του αλφάβητου είναι πάντα β. Η βάση ενός συστήματος στο οποίο
είναι γραμμένος ένας αριθμός, θα δηλώνεται ως δείκτης τού (μέσα σε παρένθεση
τοποθετημένου) αριθμού
Για πλήρη αποσαφήνιση της σχέσης (1) θα γράψουμε αριθμούς σε διάφορα
συστήματα.
Στο οικείο δεκαδικό, ένας αριθμός a γράφεται, μονοσήμαντα, ως ένα πολυώνυμο του
10, ήτοι: a = an·10n +an-1·10n-1 +… +a2·102 +a1· 101+ a0·100, n ∈ N, όπου οι an ∈ { 0,1,2…9}.
Δηλαδή ο 45.684 εκφράζεται ως 45.684 = 4·104 + 5·103 + 6·102 + 8·101 + 4·100
Στο πενταδικό ένας αριθμός αναπτύσσεται, μονοσήμαντα, ως ένα πολυώνυμο του
5, δηλαδή: a = an·5n +an-1·5n-1 +…+ a3·53 + a2·52 +a1· 51+ a0·50, n ∈ N και οι an ανήκουν στα 5
ψηφία του πενταδικού συστήματος ( 0, 1, 2, 3, 4 ). Δηλαδή ο 1340213 εκφράζεται ως
(1340213)5= 1·56 + 3·55 + 4·54 + 0·53 + 2·52 + 1·51 + 3·50 = 27558 και είναι και ένας τρόπος
μετατροπής του, στο δεκαδικό, αφού γράφουμε (1340213)5 = (27558)10
Το δεκαεξαδικό αριθμητικό σύστημα χρησιμοποιεί, ως βάση το 16 και διαθέτει τα
ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Α, Β, C, D, Ε, F όπου τα 6 τελευταία γράμματα συμβολίζουν
τους αριθμούς 10, 11, 12, 13, 14 και 15 αντιστοίχως. Ο αριθμός (4Α5DF09)16 μεταφέρεται στο
δεκαδικό, στον: 4·166 + 10·165 + 5·164 + 13·163 +15·162 + 0·161+ 9·160 = (77979401)10
Στο δυαδικό, τώρα, κάθε αριθμός εκφράζεται, μέσω δυνάμεων του 2. Ο σημασιολογικός
κανόνας αυτού του συστήματος, επιβάλλει ο αριθμός 100110011 να αποκωδικοποιηθεί ως:
(100110011)2 = 1·28 +0·27 +0·26 +1·25 +1·24 +0·23 +0·22 +1·21+1·20 που φυσικά, μετά από τις
πράξεις λαμβάνουμε (100110011)2=(307)10. Το μεγάλο πλεονέκτημα του δυαδικού συστήματος
συνίσταται στο γεγονός, ότι δύο και μόνο σύμβολα, (0, 1), είναι αρκετά για να αναπαρασταθούν
όλοι οι αριθμοί. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κάνουν, ανεξαιρέτως, χρήση του δυαδικού,
αφού το σύστημα αυτό απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό αριθμό ψηφίων.
Οι μετατροπές των «δεκαδικών αριθμών» σε άλλα συστήματα, διαδικασία,
ομολογουμένως, ελαφρώς δυσκολότερη, επιτυγχάνονται με δυο τρόπους. Σύμφωνα με τον
πρώτο, αφαιρούμε από το «δεκαδικό αριθμό», διαδοχικά, όλες τις δυνάμεις της νέας βάσης, ενώ
ο δεύτερος μάς παραπέμπει σε εκτέλεση συνεχών διαιρέσεων με διαιρετέο το δεκαδικό αριθμό,
αρχικά, και στη συνέχεια των νέων πηλίκων που προκύπτουν με διαιρέτη πάντα τη βάση του
νέου συστήματος.
Λόγοι επικράτησης του δεκαδικού
Από τη στιγμή που ο άνθρωπος συνειδητοποίησε τις αριθμητικές έννοιες, έπρεπε να
ανακαλύψει έναν τρόπο για να μπορεί να μετράει ή να συμβολίζει ποσότητες και μεγέθη.
Ήταν λογικό να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο οι φυσικές του ιδιότητες και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του. Έτσι, τα δέκα δάχτυλα των χεριών του τον κατεύθυναν στην ανακάλυψη
του αυτή, ήταν. Και χρησιμοποιώντας τα, αρχικά, για να συμβολίσει δέκα διαφορετικές
ποσότητες, κατέληξε να διατυπώσει το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης που χρησιμοποιεί μέχρι
σήμερα (Μέγας, 1981).
Η βάση τού 10, επίσης, είναι περισσότερο λειτουργική από άλλες πολύ μικρές
βάσεις, όπως π.χ. το 2 το 3 ή το 5 Για παράδειγμα, ο αριθμός 16.789 χρειάζεται μόνο πέντε
ψηφία για να αναπαρασταθεί στο δεκαδικό σύστημα, ενώ ο ίδιος αριθμός στο δυαδικό
σύστημα χρειάζεται 15 ψηφία !! αφού στο σύστημα αυτό γράφεται ως (100000110010101)2.
Έτσι, οι επιρρεπείς στα λάθη, άνθρωποι απόφυγαν το δυαδικό, και μόνο οι Η/Υ το
υιοθέτησαν, επωφελούμενοι, βέβαια και από το τεράστιο πλεονέκτημά του, της χρήσης,
δηλαδή, μόνο 2 συμβόλων-ψηφίων. Εξάλλου στην κυριαρχία του δεκαδικού, συνηγόρησαν
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και οι μειωμένες χρονικές του απαιτήσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των αριθμητικών
πράξεων.
Αριθμητικά συστήματα στο Δημοτικό Σχολείο
Εκτός των τριών, συστημάτων (πέραν του δεκαδικού), που προαναφέραμε, θα μπορούσαμε
να αναφερθούμε και στο οκταδικό, στο τριαδικό, στο επταδικό και σε… πλείστα όσα, δίχως,
πια δυσκολία(;), αφού εφαρμόζοντας το σημασιολογικό κανόνα, ελισσόμαστε, λειτουργούμε
και αποφαινόμαστε για την αξία κάθε αριθμού αποτυπωμένου σε οποιοδήποτε σύστημα,
«μεταφράζοντας», αυτόν το κανόνα, στο δεκαδικό μας σύστημα, που σ’ αυτές τις
περιπτώσεις, όπως επανειλημμένα τονίσαμε, λειτουργεί ως μεταγλώσσα.
Και όμως παρ’ όλη την… αισιοδοξία, καθίσταται απαγορευτική, οποιαδήποτε απόπειρα
διδασκαλίας αριθμητικών συστημάτων,
εκτός του δεκαδικού, φυσικά, στο Δημοτικό
Σχολείο, αφού και η πραγματικότητα, μία και πλέον δεκαετία πριν, συνηγόρησε υπέρ αυτής
της ουτοπικής εισαγωγής, αναγκάζοντας τους ιθύνοντες να αναδιπλωθούν και να
αποσύρουν, να εξοβελίσουν από τη ύλη των μαθηματικών, τα αντίστοιχα κεφάλαια.
Σίγουρα, έχουν προταθεί πολλοί τρόποι, από ερευνητές και διδακτικολόγους που
στοχεύουν στη σταδιακή και απροβλημάτιστη εξοικείωση των μαθητών με τη γλώσσα των
αριθμών. Ακόμα και στα πλαίσια εφαρμογής, όμως, του εν ενέργεια και ..παντοκρατορικού
δεκαδικού συστήματος οι μαθητές (ειδικά των μικρών τάξεων, αλλά και των μεγαλύτερων,
όταν μελετούν αριθμούς με κλασματικό μέρος) αγνοούν τη θεσιακή λειτουργία του, με
συνεπακόλουθο, να παρατηρείται εμφανής αδυναμία στο χειρισμό του.
Μπορούμε να εντοπίσουμε ένα σημαντικό παράγοντα δυσκολίας κατά τη διδασκαλία
των αριθμητικών συστημάτων την αλλαγή, δηλαδή, του γλωσσικού σημείου (σημαίνον,
σημαινόμενο). Οι μαθητές αδυνατούν να ταυτίσουν το σημαίνον π.χ 24, με διαφορετικά
σημαίνοντα κάθε φορά, άλλοτε, δηλαδή, ως 24, άλλοτε ως 14 (πενταδικό), ως 20
(οκταδικό) ή ως 36 (δεκαεξαδικό).
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η αφηρημένη έννοια του αριθμού, είναι συνυφασμένη
στη σκέψη του παιδιού με τη σταθερότητα και την αμεταβλητότητα των συμβόλων του
δεκαδικού συστήματος, με επακόλουθες γλωσσολογικές και γνωσιολογικές δυσκολίες,
ανυπέρβλητες, για την ηλικία του (Παπαδοπετράκης, 1998).
Επίσης, αξίζει να επισημάνουμε ότι διδάσκοντας ένα αριθμητικό σύστημα,
ουσιαστικά εξετάζουμε μια νέα γλώσσα, αφού κάθε αριθμητικό σύστημα είναι και μια
διαφορετική γλώσσα. Μετάβαση, όμως, από ένα σύστημα σε άλλο, σημαίνει μετάφραση από
μία. γλώσσα αριθμών σε κάποια άλλη με αποτέλεσμα την εφαρμογή μιας μεταγλώσσας (το
δεκαδικό σύστημα), για να μελετηθούν οι γλώσσες των αριθμών.
Αξίζει, εδώ, να επισημανθεί η ευαρέσκεια που νιώθουν οι (Έλληνες) μαθητές στη
γραφή των αριθμών με τα σύμβολα του ιωνικού συστήματος, αφού, φυσικά, βρισκόμαστε
και κινούμαστε σε πλαίσια εφαρμογής δεκαδικού συστήματος.
Η αλλαγή γλώσσας – γλωσσολογικού επιπέδου, λοιπόν, και η διαφοροποίηση των
γλωσσικών σημείων, είναι οι δύο κύριες αιτίες που ματαιώνουν και κονιορτοποιούν κάθε
απόπειρα εισαγωγής αριθμητικών συστημάτων διαφορετικών από το εδραιωμένο δεκαδικό,
αφού απαιτούνται άλματα, για την υπερπήδηση γνωστικών εμποδίων που η παιδική σκέψη
αδυνατεί να υπερκαλύψει, να υπερφαλαγγίσει. Μάλιστα τέτοιου είδους «καινοτομίες»,
απλώς και καταλυτικώς, ενισχύουν την αποστροφή προς τα Μαθηματικά και αφαιρούν κάθε
περιθώριο συμφιλίωσης, δυστυχώς, των μαθητών μαζί τους.
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34. Η γλωσσική αγωγή στο δημοτικό σχολείο: η περίπτωση του νέου εκπαιδευτικού
υλικού για την γ΄ τάξη
Μπέσιος Αντ., Δάσκαλος, Γλωσσολόγος ΜΑ, Υποψ. Διδάκτ. Παν. Αθηνών
Περίληψη
Ο σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να εξετάσει τις παιδαγωγικές πρακτικές σύμφωνα με τις
οποίες οργανώνεται στη σχολική τάξη η παραγωγή του γραπτού λόγου ανά κειμενικό είδος και η
διδασκαλία της λεξικογραμματικής. Ειδικότερα εξετάζονται:
• η σχέση ανάμεσα στην ανάγνωση –κατανόηση κειμένου και στην παραγωγή γραπτού λόγου
(διαβάζω /γράφω),
• το συνεχές προφορικού – γραπτού λόγου σχετικά με την επικοινωνιακή καταλληλότητα των
κειμένων που παράγουν τα παιδιά,
• η αντίληψη που διαμορφώνουν τα νέα σχολικά βιβλία για τη γραμματική μέσα από τις
προτεινόμενες δραστηριότητες για τη διδασκαλία της. Τέλος γίνονται προτάσεις για βελτιώσεις και
συμπληρώσεις σε σημεία (γλωσσικού, πραγματολογικού, λεξιλογικού, γραμματικού και συντακτικού
ενδιαφέροντος) τα οποία κατά τη γνώμη μας χρειάζονται επανεξέταση.

Τα νέα σχολικά βιβλία για το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο αποτελούν μια
πρόταση προς τους εκπαιδευτικούς. Η πρόταση αυτή δεν προκρίνει μία μόνον άποψη και
εκπαιδευτική προσέγγιση αλλά αξιοποιεί ένα σύνολο προσεγγίσεων και μεθοδολογιών.
Αρχικά εκπονήθηκαν τα Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών και κατόπιν το
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών725. Με βάση τη στοχοθεσία των ΕΠΠΣ και ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ διαμορφώθηκαν οι
προδιαγραφές συγγραφής των νέων βιβλίων και ακολούθησαν οι διαδικασίες συγγραφής
(διαδικασίες ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού). Η βασικότερη αλλαγή που υπέδειξαν οι
παραπάνω νόμοι του κράτους και που είναι φανερή στα νέα διδακτικά πακέτα, είναι μια
ισχυρή μετατόπιση στο τυπικό εκπαιδευτικό μας σύστημα. Από τη βιβλιοκεντρική στη
στοχοκεντρική αναφορά της διδακτικής πράξης. Τα νέα βιβλία φιλοδοξούν να αποτελέσουν
μέρος του φακέλου εκπαιδευτικού υλικού που ο εκπαιδευτικός συγκροτεί για την επίτευξη
συγκεκριμένων κάθε φορά στόχων. Η λεγόμενη διδακτέα ύλη δεν είναι οι σελίδες των βιβλίων
αλλά οι στόχοι του προγράμματος σπουδών. Ο εκπαιδευτικός καλείται να διαμορφώσει τις
δικές του επιλογές σχεδιασμού της μάθησης σε αλληλεπίδραση με τα βιβλία, το σχολικό και
κοινωνικό περιβάλλον, τους μαθητές του και τα ενδιαφέροντά τους. Με τον τρόπο αυτό
επιχειρείται να αναδειχθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του μαθητή στη μαθησιακή
διαδικασία και να δοθεί επιτέλους βήμα και στη δική τους δημιουργική φωνή.
Στο ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) της
Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο, η γλωσσική διδασκαλία «αποσκοπεί στην
ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται µε επάρκεια και αυτοπεποίθηση,
συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά τον γραπτό και τον προφορικό λόγο,
ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους.»726. Σύμφωνα με
τον σκοπό αυτο, η γλώσσα νοείται «ως σύστημα επικοινωνίας µε βάση τον αρθρωμένο λόγο.
Συνεπώς, γίνεται αντικείμενο μελέτης τόσο ως αφηρημένο σύστημα σχέσεων όσο και ως
λειτουργία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες […] συνιστά φορέα και µέσο
υλοποίησης των σκοπών των υπόλοιπων μαθημάτων και γενικά της εκπαίδευσης [και
αντιμετωπίζεται] ως εργαλείο μάθησης στον σχολικό και εξωσχολικό χώρο, [ως εργαλείο]
διεξαγωγής του μαθήματος […] και ως φορέας πολιτισμού. Από την άλλη πλευρά, η γλώσσα
725
726
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αντιμετωπίζεται ως µέσο δράσης και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, καθώς και ως µέσο
κατανόησης, έκφρασης, περιγραφής και μετατροπής της πραγματικότητας, αλλά και
δημιουργίας πραγματικότητας.»727. Η γλώσσα δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνον ως σύστημα
αλλά και ως σύστημα σε λειτουργία· αναγνωρίζεται ως εργαλείο μάθησης και, ως εργαλείο
σχολικής και κοινωνικής χρήσης.
Το Δ.Ε.Π.Π.Σ αναφέρει πως «η γλωσσική διδασκαλία αντιμετωπίζει την ανάγκη του
μαθητή να χειρίζεται διάφορα είδη λόγου, είτε ως κείμενα προς επεξεργασία είτε ως κείμενα
που καλείται ή επιθυμεί να συνθέσει ο ίδιος»728, κατά συνέπεια η διδασκαλία των κειμενικών
ειδών σχετίζεται με την επικοινωνιακή κουλτούρα των μαθητών, το ρεπερτόριο της
εξωσχολικής επικοινωνιακής δράσης τους729. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών τα είδη
λόγου πραγματώνονται σε κείμενα (περιγραφή, αφήγηση, ανακοίνωση, οδηγία,
επιχειρηματολογία) και οι μαθητές πρέπει να ασκηθούν στις επικοινωνιακές διεργασίες
αναγνώρισης, κατανόησης και παραγωγής τους.
Οφείλουμε βέβαια εδώ να παρατηρήσουμε ότι είναι προς διερεύνηση η τυπολογία
που προκρίνεται από το Πρόγραμμα Σπουδών. Η γλωσσολογία θεωρεί μεν τα κειμενικά είδη
καθολικό γνώρισμα της γλώσσας, οι μελέτες όμως για τα είδη λόγου, τα κειμενικά είδη και
τους κειμενικούς τύπους –ως την ώρα που εκπονήθηκαν τα ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ– όχι μόνο είναι
αποκλειστικά αγγλόφωνη730, αλλά περιγράφει τη γλωσσική νόρμα και τη γλωσσική
πραγματικότητα υπερπόντιων χωρών στις οποίες ομιλείται η αγγλική γλώσσα. Η έλλειψη
ενδελεχούς έρευνας για την ταξινομία των κειμενικών ειδών και των κειμενικών τύπων στην
ελληνική γλώσσα οδήγησε στην ισοπεδωτική υιοθέτηση της ξένης βιβλιογραφίας, με τα
συμπεράσματα, τις αξιολογήσεις και τις ιεραρχήσεις που αυτή περιέχει. Συνεπώς, είναι
λογική η επεξεργασία 17 συνταγών μαγειρικής στα νέα βιβλία του γλωσσικού μαθήματος και
η ηχηρή απουσία της διδασκαλίας της θεματικής και της δομής έστω ενός δημοτικού
τραγουδιού (για να δώσουμε ένα μόνο παράδειγμα).
Στο βιβλίο για τη γλωσσική διδασκαλία στην Γ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, «Τα
Απίθανα Μολύβια», τα κειμενικά είδη παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι
μαθητές να ασκούνται μεν σε μια τυπική μορφή του κειμενικού είδους αλλά και να
αντιλαμβάνονται και τις πολλαπλές κοινωνικές χρήσεις του, με γνώμονα πάντα την ηλικιακή
τους βαθμίδα και το παιδαγωγικό πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών. Τα είδη λόγου
αποτελούν στοχοθετημένες κοινωνικές διαδικασίες. Είναι προϊόντα κοινωνικής
αλληλεπίδρασης, διαμορφώνουν και διαμορφώνονται από τις κοινωνικές κουλτούρες και για
τον λόγο αυτό είναι εξίσου σταθερά αλλά και ευέλικτα731. Με την έννοια αυτή οι μορφές
γλώσσας και οι τυπικές μορφές λεκτικών εκφορών, δηλαδή τα είδη λόγου που παράγονται σε
μια συγκεκριμένη κοινότητα και σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας των ομάδων
αυτής της κοινότητας, εισάγονται στην εμπειρία και τη συνείδηση των ατόμων/μελών της.
Μαθαίνω να μιλώ σημαίνει μαθαίνω να δομώ λεκτικές εκφορές (διότι μιλάμε με λεκτικές
εκφορές και όχι με μεμονωμένες προτάσεις ή μεμονωμένες λέξεις). Τα είδη λόγου
οργανώνουν την ομιλία μας με τον ίδιο τρόπο που την οργανώνουν οι γραμματικές,
(συντακτικές) μορφές. Σύμφωνα με τον Bakhtin, «Μαθαίνουμε να μορφοποιούμε την ομιλία
μας με βάση συγκεκριμένες μορφές ειδών λόγου· όταν ακούμε την ομιλία ενός άλλου, μπορούμε
αμέσως, από τις πρώτες κιόλας λέξεις, να διαισθανθούμε το είδος της, να μαντέψουμε τον όγκο
(την έκταση ενός λεκτικού συνόλου) και τη δεδομένη συνθετική της δομή, να προβλέψουμε το
τέλος της· με άλλα λόγια, ήδη από την αρχή, είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στο λεκτικό
σύνολο, το οποίο στη συνέχεια, στην εξέλιξη της ομιλίας, θα ξετυλίξει τις διαφοροποιήσεις του.
Αν τα είδη λόγου δεν υπήρχαν και δεν τα κατείχαμε πραγματικά, αν έπρεπε αν τα
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δημιουργήσουμε για πρώτη φορά κατά την εξέλιξη της ομιλίας μας και να κατασκευάσουμε
καθεμιά από τις λεκτικές εκφορές ξεχωριστά, η λεκτική ανταλλαγή θα ήταν σχεδόν αδύνατη»732.
Η συγγραφική ομάδα φαίνεται να αξιοποιεί το γεγονός ότι στην πραγματικότητα τα κείμενα
είναι συνήθως πολυγενετικά (multigeneric), ενσωματώνουν, δηλαδή, δομές από
διαφορετικούς κειμενικούς τύπους. Για παράδειγμα, είναι συχνό το φαινόμενο η αφήγηση να
αξιοποιείται στο επικοινωνιακό πλαίσιο μιας επιχειρηματολογικής στρατηγικής, ή η
περιγραφή ενός αντικειμένου να αναδεικνύεται μέσα από τον παραινετικό λόγο της
διαφήμισής του. Ενδεικτικό παράδειγμα της προσέγγισής τους αυτής αποτελεί το μάθημα
«Το τετράδιο ζωγραφικής»733 όπου ένα κείμενο στο οποίο η Κατερίνα περιγράφει τη
ζωγραφιά της και αιτιολογεί έμμεσα τις επιλογές της σχετικά με το χρώμα και τα θέματα. Η
συγγραφική ομάδα αξιοποιεί το περιγραφικό αυτό κείμενο για να ασκήσει τα παιδιά και στην
επιχειρηματολογία, η οποία θα διδαχτεί ρητά στο επόμενο τεύχος. Έτσι ενώ υπάρχει η ρητή
διδασκαλία των κειμενικών ειδών στην τυπική τους μορφή στο πρώτο και δεύτερο τεύχος,
στο τρίτο τεύχος επιχειρείται η διδασκαλία των κειμενικών ειδών μέσα από πολυγενετικά
κείμενα. Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς στο βιβλίο του δασκάλου: «… τα κείμενα ανά
είδος λόγου συνδέονται με έναν επικοινωνιακό σκοπό, που τίθεται από το περιεχόμενο της
εκάστοτε δραστηριότητας. Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει, για
παράδειγμα, μια περιγραφή τοπίου, αντικειμένου, προσώπου, αναδεικνύοντας τα βασικά
χαρακτηριστικά της περιγραφής. Έχει επίσης τη δυνατότητα να συνεξετάσει με τους μαθητές τη
λειτουργία ενός κειμενικού είδους σε συνδυασμό με άλλα κειμενικά είδη. τη λειτουργία της
περιγραφής, παραδείγματος χάριν, σε ένα αφηγηματικό κείμενο ή την ανάπτυξη
επιχειρηματολογίας σε ένα διάλογο αφηγηματικού κειμένου. Σημειώνεται ότι τα κειμενικά είδη
είναι οι τρόποι με τους οποίους συνήθως πραγματώνονται στην καθημερινή ζωή
επικοινωνιακές λειτουργίες. Έχουν κάποια σταθερά χαρακτηριστικά αλλά είναι εξίσου ευέλικτα,
ανάλογα με το επικοινωνιακό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό ο προσδιορισμός ενός επικοινωνιακού
στόχου μέσω των δραστηριοτήτων στην τάξη έχει βαρύνουσα σημασία στη γλωσσική
διδασκαλία. Ο προσδιορισμός του επικοινωνιακού στόχου είναι βασική προϋπόθεση στη
θεωρία της «νέας ρητορικής» σύμφωνα με την οποία η περιγραφή και η κατανόηση των
στόχων που πρέπει να επιτευχθούν με την σύνταξη ή εκφώνηση ενός συγκεκριμένου
κειμενικού είδους, είναι απαραίτητη για την ορθή επιλογή και αποτελεσματική χρήση των
κατάλληλων γλωσσικών στοιχείων734 (λεξιλόγιο, σύνταξη, μορφολογία, επιτονισμός, κ.ά.)
Η συγγραφική ομάδα επιχειρεί πέρα από τη διδακτική των κειμενικών ειδών να
ασκήσει τα παιδιά σε όψεις της σύγχρονης πολυτροπικής επικοινωνιακής πραγματικότητας
εντός της οποίας ο κριτικός εγγράμματος πολίτης κατασκευάζει και διαπραγματεύεται τα
νοήματά του. Στο εκπαιδευτικό πακέτο της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου υπάρχουν
δραστηριότητες που αποσκοπούν να ασκήσουν τα παιδιά στη χρήση ποικίλων σημειωτικών
συστημάτων [εικόνα (α΄ τ. σ.σ. 12), σκίτσο (β΄ τ. σ.σ. 62), χάρτης (α΄ τ. σ.σ. 13, 54, β΄ τ. σ.σ.
10, 78, γ΄ τ. σ.σ. 24,50), πίνακας (β΄ τ. σ.σ. 70), λίστα (β΄ τ. σ.σ. 41, γ΄τ. σ. 41), διάγραμμα (β΄
τ. σ.σ. 47, γ΄τ. σ. 40), κ.ά.] στον σχεδιασμό του νοήματος (πολυτροπικότητα735).
Η παραγωγή του γραπτού λόγου προετοιμάζεται με τα εξής στάδια: (1) Κατανόηση
της δομής του κειμενικού είδους μέσω της επεξεργασίας των κειμένων του βιβλίου του
μαθητή736 Με τις δραστηριότητες αυτές τα παιδιά ασκούνται στην κατανόηση της εξωτερικής
οργάνωσης ενός κειμένου (δομή) στη συνέχεια εντοπίζουν τις βασικές πληροφορίες
(ερωτήσεις κατανόησης περιεχομένου) ενώ συχνά ασκούνται στην ερμηνεία και κριτική των
όσων διάβασαν με κατάλληλες ερμηνευτικές και κριτικές ερωτήσεις. Οι δραστηριότητες που
επιγράφονται «Ξεκλειδώνω το κείμενο» οδηγούν τα παιδιά να αντιληφθούν τα γενικά
χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους που εξετάζεται στο συγκεκριμένο κάθε φορά μάθημα.
Θα μπορούσε ωστόσο να δίνεται η δυνατότητα να διατυπώνουν οι μαθητές δικά τους
ερωτήματα σχετικά με την νοηματική και ερμηνευτική επεξεργασία του κειμένου·
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ερωτήματα που κατόπιν σε θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν. Κάτι τέτοιο δεν προτείνεται από το
σχολικό βιβλίο ούτε βέβαια και από τα ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ αλλά αυτό δε σημαίνει ότι ο
εκπαιδευτικός δε μπορεί να δημιουργήσει δικές του ανάλογες δραστηριότητες. (2)
Αναγνώριση και αναπαραγωγή της δομής που τα παιδιά επεξεργάστηκαν στο προαναφερθέν
στάδιο σε επιμέρους ασκήσεις με επικοινωνιακό σκοπό προσομοιωμένο σε δράσεις της
κοινωνικής πραγματικότητας. (3) Τελική παραγωγή γραπτού κειμένου με κατευθυντήριες
οδηγίες κυρίως στα μαθήματα που αντιστοιχούν στο πρώτο εξάμηνο του σχολικού έτους ενώ
σταδιακά – κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου – οι οδηγίες αυτές απουσιάζουν. Οι
μαθητές εισάγονται αρχικά στο κειμενικό είδος, αναπαράγουν τη δομή και τα βασικά
γλωσσικά χαρακτηριστικά του (βλ. α΄ τεύχος) στη συνέχεια εμπεδώνουν τις κειμενικές
λειτουργίες καθώς διαπιστώνουν τις αλλαγές της δομής του κειμενικού είδους, όταν αλλάζει
το επικοινωνιακό πλαίσιο (βλ. β΄ και γ΄ τεύχος).
Ακολουθείται το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δεκαετία του ’90 στην
Αυστραλία, στο ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο τον προσδιορισμό των απαιτήσεων
γραμματισμού στα μειονεκτούντα δευτεροβάθμια σχολεία της Νέας Νότιας Ουαλίας και
αποτελείται από τρεις φάσεις: τη φάση της αποδόμησης προτύπων κειμένων, τη φάση της από
κοινού διαπραγμάτευσης κειμένου και τη φάση της αυτόνομης δόμησης κειμένου737. Η
εφαρμογή του μοντέλου αξιολογήθηκε θετικά (με έρευνα που έγινε ειδικά γι’ αυτό)738, αλλά
κρίθηκε και αυστηρά, καθώς θεωρήθηκε ότι η μαζική παραγωγή όμοιων κειμένων τα οποία
μιμούνται καθορισμένα πρότυπα, οδηγεί σε δομικό φορμαλισμό, αδρανοποιεί τη φαντασία,
εγκλωβίζει την προσωπικότητα του μαθητή στην τήρηση της γλωσσικής νόρμας, και
καταπνίγει κάθε πρόθεση διαφοροποίησης. Στη δεύτερη φάση του μοντέλου αυτού έχει
ενταχθεί η συζήτηση με τους μαθητές για τις κοινωνικοπολιτικές, πολιτισμικές και
καταστασιακές συνθήκες που ευνοούν ή επιτρέπουν ή επιβάλλουν την παραγωγή του κειμενικού
είδους που εξετάζεται. Η πολύ σπουδαία –κατά τη γνώμη μας– αυτή συζήτηση, η οποία δεν
είναι σαφώς παρούσα και διακριτή στα Απίθανα Μολύβια, αποτελούσε το τέταρτο στάδιο
ενός μοντέλου που εφαρμόστηκε, πάλι στην Αυστραλία, τη δεκαετία του ’80739.
Η επικοινωνιακή διάσταση στις ασκήσεις παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου
αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το συνεχές της γλωσσικής αλληλεπίδρασης. Οι μαθητές
ασκούνται στην παραγωγή γραπτού λόγου γύρω από τον οποίο και με αφορμή του οποίου
αναπτύσσονται διάφορες δραστηριότητες, όπως η οργάνωση μιας έκθεσης παιχνιδιών στην
τάξη, η παρουσίαση φωτογραφικού υλικού για ένα συγκεκριμένο θέμα, η δημοσίευση στη
σχολική εφημερίδα, η έρευνα για τοπικά οικολογικά προβλήματα κ.ά. Ιδιαίτερη προσοχή
δίνεται στην προ-οργάνωση του προφορικού λόγου με τη δημιουργία λίστας για θέματα που
θα τεθούν σε συζήτηση, με την καταγραφή σύντομων σχολίων, που θα διευκολύνουν τον
μαθητή να παρουσιάσει ένα αντικείμενο ή την εργασία του στην τάξη. Επιπλέον η παραγωγή
τόσο προφορικού όσο και γραπτού λόγου άλλοτε βασίζεται στη λεκτική ανταλλαγή
πληροφοριών στην ομάδα και άλλοτε στην αποκλειστικά ατομική προσπάθεια του μαθητή.
Όσον αφορά την επιλογή των κειμένων στα σχολικά βιβλία της Γ΄ τάξης από τη μια
παρακολουθούν τον εθνικό λογοτεχνικό κανόνα, από τον Βιζυηνό (γ΄ τ., σ. 8), τον Δροσίνη
(γ΄ τ., σ. 37), τον Παλαμά (γ΄ τ., σ. 68) και τον Τέλλο Άγρα (β΄ τ. σ. 25), ως τον Καβάφη (α΄
τ. σ. 46), τον Γκάτσο (γ΄ τ. σ. 23) και τον Τίτο Πατρίκιο (α΄ τ. σ. 57) και από την άλλη
επιχειρούν να ασκήσουν τα παιδιά στη χρήση της γλώσσας σε κείμενα/έντυπα καθημερινής
χρήσης. Η θεματολογία των κειμένων βαδίζει εν μέρει στην πεπατημένη, δηλαδή, σπίτι (ενότ.
1.2), σχολείο (ενότ. 1.1), περιβάλλον (ενότ. 1.3, 1.4), ζώα (ενότ. 1.3), ειρήνη (ενότ. 3.3),
ακουμπά στη “μοντέρνα” θεματολογία, λαϊκός πολιτισμός (ενότ. 3.2, 3.4), διατροφικές καταναλωτικές συνήθειες (ενότ. 3.2), τεχνολογικά – επιστημονικά επιτεύγματα (ενότ. 2.4),
δικαιώματα του παιδιού (ενότ. 3.3), αλλά τολμά και μια ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις (ενότ.
2.2, 2.3, 3.1), τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ενότ. 1.2), τον εθελοντισμό (ενότ. 3.3). Ωστόσο –
αν και αποτελούσε πρόθεση των συγγραφέων, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους στις
επιμορφωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς– ο πλουραλισμός αλλά και η πολιτική
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και κοινωνική ισορροπία, το βιβλίο δεν τοποθετείται κριτικά απέναντι σε μείζονα ζητήματα
και αναθέτει τον ρόλο αυτό στην ευαισθησία και τη διάθεση του εκπαιδευτικού που θα το
χειριστεί. Για παράδειγμα, αν εκείνο που προκρίνεται στη γλωσσική αγωγή είναι σύμφωνα με
τους συγγραφείς740 – και ορθώς είναι – ο κριτικά εγγράμματος πολίτης τότε το βιβλίο που
περιλαμβάνει στα κείμενά του την Εθνική Αντίσταση και το ολοκαύτωμα των
Ελληνοεβραίων της Θεσσαλονίκης, δεν θα έπρεπε να αυτοϋπονομεύεται με την εμμονή στη
μαρουλοσαλάτα και τις τρουφομπαλίτσες και να αυτοαναιρείται διδάσκοντας τη δράση των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων χωρίς να ερευνά τους λόγους που έκαναν τον Τρίτο κόσμο
να εξαρτάται από την ελεημοσύνη τους. Η παρουσίαση των δυσκολιών των παιδιών του
τρίτου κόσμου ή η αναφορά στα οικολογικά προβλήματα δίχως την αναζήτηση των αιτίων,
δημιουργεί την εντύπωση πως η συγγραφική ομάδα της Γ΄ Δημοτικού επιχειρεί να
ισορροπήσει ανάμεσα σε μια κριτική χειραφετητική παιδαγωγική και σε μια ηθικολογική,
συντηρητική ή καλύτερα, άτολμη προσέγγιση.
Πρόκειται ωστόσο για ένα βιβλίο που –μαζί μ’ εκείνο της Α΄ δημοτικού– προσπαθεί
να δραπετεύσει από ασφυκτικά κοινωνικά στερεότυπα, δίχως, όμως, να καταφέρνει να
ξεφύγει από έναν μεταμοντέρνο ουμανισμό, στον οποίο η κριτική στάση είναι απαραίτητο
στοιχείο αλλά όχι ο κεντρικός άξονας. Αυτό που αναγνωρίζουμε στα Απίθανα Μολύβια, είναι
ότι έφεραν ένα νέο αέρα στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό σχολείο,
εφαρμόζοντας νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές δίχως να ξαφνιάσουν την ελληνική
κοινωνία, δίχως να δυσκολέψουν τους μαθητές, δίχως να αιφνιδιάζουν τους εκπαιδευτικούς,
απαιτώντας απ’ όλους τεράστια άλματα προσαρμογής. Είναι αναμφίβολα ένα από τα
ελάχιστα νέα εγχειρίδια που έγινε εύκολα και γρήγορα αποδεκτό από το σύνολο της
εκπαιδευτικής κοινότητας χωρίς να δημιουργήσει εχθρούς, βοηθώντας έτσι στο ομαλό
πέρασμα της εκπαίδευσης σε μια νέα εποχή.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να
επανεξεταστούν πριν την επερχόμενη ανατύπωση των βιβλίων. Κάποια από αυτά τα σημεία
έχουν ήδη πάρει τον δρόμο της διόρθωσης, μετά από πολύ γόνιμη συζήτηση με τη
συγγραφική ομάδα.
Β(ιβλίο) Μ(αθητή), τ.1, σ.31 Θεωρούμε αδόκιμη την παθητική
σύνταξη δεν βγαίνουν τα γράμματα. Το δεν βγάζω τα γράμματα
είναι ασφαλώς περισσότερο συχνό.
ΒΜ, τ.1, σ. 17 Στη λεξιλογική αυτή άσκηση το αγοράσω είναι ζητούμενο δίπλα στο
βιβλιοπωλείο, μετά τη βιβλιοθήκη όμως
δίδεται το δανειστώ και μάλιστα περιορίζεται
σε ένα (κάποιο) μόνο βιβλίο.
ΒΜ, τ.1, σ. 23 Οι τρεις επιλογές της πρώτης ερώτησης συμφωνούν ως προς το ποιον ενέργειας
μεταξύ τους αλλά και με την ερώτηση. Μπορούν να αντικαταστήσουν την υπό εξέταση φράση
στο ίδιο περιβάλλον. Οι τρεις επόμενες δεν συμφωνούν με την ερώτηση αλλά ούτε και μεταξύ
τους. Η πρώτη και η τρίτη είναι σε γνωμικό Ενεστώτα
η δεύτερη σε υποτακτική Αορίστου. Για να μπορούν οι
μαθητές να αντικαταστήσουν την υπό εξέταση φράση
και με τις τρεις, για να επιλέξουν ποια ταιριάζει
νοηματικά, θα πρέπει και οι τρεις να συνταχθούν σε
Συνοπτικό Μέλλοντα.
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ΒΜ, τ.1, σ. 31 Μια ατυχής σύνταξη που με λίγη προσπάθεια αποδίδει το νόημα που θέλει.
Εντούτοις
αποτελεί
ένα
κακό
παράδειγμα.
ΒΜ, τ.1, σ. 35
Σε ένα βιβλίο που σέβεται την ετερότητα και αντιμετωπίζει με ευαισθησία
τη διαφορά, το σκίτσο αυτό (που επιχειρεί να οδηγήσει στη χρήση του
περιγελώ) δεν έχει θέση.

ΒΜ, τ.1, σ. 75 Η έκταση (ή επιφάνεια ή εμβαδόν) μετριέται σε τετραγωνικά μέτρα. Στην
περίπτωσή μας θα έπρεπε να γράφεται έκτασης δύο
τετραγωνικών ναυτικών μιλίων ή μήκους δύο ναυτικών
μιλίων και πλάτους χ ναυτικών μιλίων.
Τ(ετράδιο) Ε(ργασιών), τ.1, σ. 23 Θεωρούμε αδόκιμη τη φράση χαίρομαι να έρχονται. Χαίρομαι να
ακούω (εγώ,) χαίρομαι να βλέπω (εγώ), ναι. Αλλά
χαίρομαι να έρχεσαι (εσύ); Μήπως θα ήταν
καλύτερα χαίρομαι όταν έρχονται;
ΤΕ, τ. 1, σ. 26-27 Υπάρχουν τρεις γραμμές για πέντε συλλέκτες. Ο τίτλος (επίθετα) δεν επιτρέπει να
συμπεριληφθεί ο εμπρόθετος προσδιορισμός κασκόλ με χρωματιστές ρίγες που οπωσδήποτε είναι
χαρακτηριστικό των πραγμάτων της συλλογής. Αν δεν γίνεται να προστεθούν και άλλου είδους
προσδιορισμοί στα ουσιαστικά εκτός από τα επίθετα, ο κ. Τριβιζάς δεν θα είχε, φαντάζομαι,
αντίρρηση για μια μικρή παρέμβαση για το καλό των παιδιών: ριγέ, χρωματιστά κασκόλ.

ΤΕ, τ.2, σ. 38 Τα πραγματικά κείμενα ή θα πρέπει να περνούν από αυστηρό έλεγχο ή να
διασκευάζονται. Στον βωμό της αυθεντικότητας οι
μαθητές καλούνται να μάθουν το καφέ - του καφέ, τα
καφέ - των καφέ, στη θέση του ζαχαροπλαστείου, του
καφενείου ή έστω της καφετέριας.
ΤΕ, τ.2, σ. 9 Το εσύ θα είχε λόγω ύπαρξης αν ήταν δείκτης συνοχής. Αν, δηλαδή, αποτελούσε
αντίθεση με κάποια άλλη προσωπική αντωνυμία (εγώ, αυτός, εμείς κ.τ.λ.) που προηγήθηκε.
Επειδή στα ελληνικά η προσωπική αντωνυμία αν δεν είναι εμφατική, δεν χρησιμοποιείται και
επειδή εδώ φαντάζει σαν κακή μετάφραση
αγγλικού κειμένου, θα πρέπει να αφαιρεθεί:
Έχεις φλογέρα;
ΤΕ,τ.2, σ. 15 Αγγλισμός. Το καλώντας έχει μάλλον αποδώσει το inviting το οποίο είναι δόκιμο
ως γερούνδιο στα αγγλικά, δεν αποδίδεται όμως με την τελική χρήση της άκλιτης μετοχής στα
ελληνικά. Το γράψε για να καλέσεις στα ελληνικά
λέγεται γράψε για να καλέσεις.
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ΤΕ, τ.2, σ. 16 Όπως φαίνεται από τα συμφραζόμενα (ας κατεβούμε, να θαυμάσουμε, ας
συνεχίσουμε) ο χρόνος που εννοούν οι συντάκτες είναι ο
Αόριστος στην Προστακτική έγκλιση. Το παρκάρω -όπως και
όλα τα ρήματα σε -άρω που είναι στην πλειονότητά τους
δάνεια- σχηματίζει προστακτική του Αορίστου παρκάρισε.
ΤΕ, τ.2, σ. 28 Τα μηχανήματα αυτά παίρνουν και χαρτονομίσματα από τα οποία είναι
πιθανότερο να πάρουμε ρέστα. Η ορθότερη σύνταξη θα ήταν
θα βάλετε τα χρήματα στην κατάλληλη υποδοχή.
ΤΕ, τ.2, σ. 32. Θα ήταν ορθότερο τα δύο ρήματα που συνδέονται με το και να βρίσκονται στην
ίδια έγκλιση. Να αντικαταστήσεις και να δώσεις
ή αντικατάστησε και δώσε.
ΤΕ, τ.2, σ. 33 Θεωρούμε απίθανο να υπάρχει επιβάτης του Μετρό που να λέει μπήκα στη στάση
Μετρό Ομόνοια.ή στη στάση
Μετρό Νερατζιώτισσα. Τα κείμενα
καθημερινής χρήσης -που αφορούν
την καθημερινή ζωή- πρέπει να αφουγκράζονται και να ακολουθούν τη γλωσσική
πραγματικότητα και όχι την (εισαγόμενη;) γλωσσική νόρμα.
ΤΕ, τ.2, σ.52. Ενώ δεν είναι λανθασμένη η ρεαλιστική αυτή εξήγηση, αντιβαίνει στο κοινό λαϊκό
αίσθημα που έχει συνδέσει το ψωμί με τη θρησκεία και αποδίδει τις ιδιότητες του προζυμιού
στη θεία χάρη, την προσευχή και το
τελετουργικό που έχει προηγηθεί.
ΒΜ, τ.2, σ. 52 Ο δαίμων του τυπογραφείου τόνισε με παχιά στοιχεία το κατά στη λέξη
κάτασπρος, ως αυτή να προέρχεται από το κατά και το σπρος.
Το σωστό, κάτασπρος.

ΒΜ, τ.2, σ. 52 Ο θαυμασμός εδώ πρέπει να αντιστοιχιστεί με το ευχάριστη έκπληξη. Βέβαια το
λάθος οφείλεται στο λεξικό Μπαμπινιώτη (σ. 741) που
εξηγεί τον θαυμασμό ως η ισχυρή εντύπωση που
προκαλεί (κάποιος, κάτι) η ευχάριστη απορία ή έκπληξη
που αισθανόμαστε λόγω συγκεκριμένου ξεχωριστού ή
υπερφυσικού γνωρίσματός του. Πιο ακριβής ο ορισμός
του Λεξικού του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη (σ. 583): θαυμασμός είναι θετικό συναίσθημα
επιδοκιμασίας, αναγνώρισης, βαθιάς εκτίμησης και σεβασμού απέναντι σε κπ. ή κτ. αξιόλογο,
σημαντικό εξαιρετικό.
ΒΜ, τ.2, σ. 59 Η λέξη σίδηρος έχει στις μέρες μας δυο μορφές: τη λαϊκή μορφή σίδερο που
παράγει το σιδερένιος, σιδερά, σιδερόφραχτος κ.τ.λ. και τη λόγια μορφή σίδηρος που
εξακολουθεί να έχει οικογένεια και στη νέα ελληνική
με τις λέξεις, σιδηρόδρομος, σιδηρουργείο, σιδηρά
κυρία κ.τ.λ. Η αντιστοιχία σίδηρος - σιδερένια πόρτα είναι λανθασμένη.
1
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ΒΜ, τ. 2, σ. 70 Ακούγονται το ίδιο μπορεί να σημαίνει, το ίδιο δυνατά, το ίδιο ωραία, κ.τ.λ. Αυτό που
χαρακτηρίζει τις λέξεις είναι ότι ακούγονται ίδιες ενώ δεν είναι.
Με το ομόηχες αντί του ομώνυμες έχουμε ασχοληθεί σε
παλιότερη ανακοίνωσή μας741.
ΒΜ, τ.2, σ. 76 Η σύνταξη στην έκφραση υπάρχουν όμορφες συνήθειες των ανθρώπων για να
γιορτάσουν τα Χριστούγεννα είναι κακή. Η
υποτακτική δεν έχει θέση εδώ αφού
προσδίδει μια τροπικότητα που δεν
χρειάζεται. Το σωστό θα ήταν συνήθειες των ανθρώπων που γιορτάζουν ή όταν γιορτάζουν τα
Χριστούγεννα ή όταν ακόμα καλύτερα σε κάθε μέρος της Ελλάδας, την περίοδο των
Χριστουγέννων, οι άνθρωποι έχουν όμορφες συνήθειες (έθιμα).
ΒΜ, τ.3, σ. 17 Η παρένθεση (πότε έγινε το κάθε γεγονός) αγνοεί το εφτά μερόνυχτα που δεν είναι
χρόνος έναρξης κάποιου γεγονότος. Επειδή η άσκηση προφανώς έχει στόχο τους προσδιορισμούς του
χρόνου και επειδή σ’ αυτούς ανήκει και η διάρκεια όπως και η συχνότητα, ο ρυθμός, η τάξη, η διαδοχή,
κ.τ.λ.- ή θα πρέπει να εμπλουτιστεί κατάλληλα η
παρένθεση ή να αφαιρεθεί εντελώς.

ΒΜ, τ.3, σ. 20 Στη φράση στο νησί του το του αναφέρεται στον Αίολο όπως συμπεραίνουμε από
το κείμενο. Στην ερώτηση
όμως, και επειδή το στο νησί
του είναι εγγύτερα στο Οδυσσέας η εξήγηση είναι στο νησί του Οδυσσέα. Η ορθότερη σύνταξη
θα ήταν: Πώς αντέδρασε ο Αίολος όταν στο νησί του επέστρεψε ο Οδυσσέας;
ΒΜ, τ.3, σ. 23 Ένας αγγλισμός που θα έπρεπε να αντικατασταθεί
με το έχουν και οι δύο εξαιρετικές επιδόσεις.
ΒΜ, τ. 3, σ. 55 Αυτός που δεν έχει πατρίδα λέγεται άπατρις, μια λέξη που χάνεται πια μαζί με το
νόημά της. Ο πρόσφυγας, έχει πατρίδα και μάλιστα την έχει σε μεγάλη εκτίμηση, καθώς την
στερήθηκε με τη βία. Το παράδειγμα μπορεί να αντικατασταθεί με
κάποιο άλλο ζευγάρι που εξυπηρετεί τη χρήση του στερητικού α. Όσο
για το σπίτι, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να υποδειχθεί η συνεκδοχή
στέγη για να οδηγήσει στο άστεγος.
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35. To Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Φυσικών Επιστημών της Φινλανδίας για
την Ε’ και ΣΤ’ τάξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης - και το αντίστοιχο ελληνικό
ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο»: μια συγκριτική προσέγγιση
Πράμας Χρ., Δάσκαλος
Κουμαράς Παν., Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Θεσσαλονίκης
Περίληψη
Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Φινλανδική υποχρεωτική εκπαίδευση είναι απόλυτα
εναρμονισμένη με την φιλοσοφία και τις αρχές του προγράμματος αξιολόγησης PISA (Programme for
International Student Assessment) στην κατεύθυνση της προετοιμασίας των παιδιών για την
καθημερινή ζωή και την δια βίου μάθηση. Από την άλλη μεριά το αντίστοιχο ελληνικό ΑΠΣ «Ερευνώ
το Φυσικό Κόσμο» Ε’ και Στ’ Δημοτικού φαίνεται να αποκλίνει σημαντικά τόσο από τους Ειδικούς
Σκοπούς που το ίδιο διακηρύσσει πως έχει, και από τις γενικές αρχές του ΔΕΠΠΣ, όσο και από τη
φιλοσοφία και τους Στόχους του PISA και του ΑΠΣ Φ.Ε. της Φινλανδίας. Εμφανίζει έντονα
χαρακτηριστικά των παραδοσιακών γνωσιοκεντρικών προγραμμάτων σπουδών, δίνοντας έμφαση στην
εκμάθηση λεπτομερειακών γνώσεων και εννοιών των Φυσικών Επιστημών.
Λέξεις κλειδιά: «Επιστήμη και καθημερινή ζωή», «Γνωσιοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας»

Εισαγωγή
Σύμφωνα με την διεθνή έρευνα του ΟΟΣΑ, PISA (βλ. OECD 2001 & OECD 2003) για την
ποιότητα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικό και Γυμνάσιο) σε ότι αφορά την
προετοιμασία των παιδιών για την καθημερινή ζωή και τη δια βίου μάθηση (στη Γλώσσα στα
Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες), η Φινλανδία εμφανίζει το ποιοτικότερο
εκπαιδευτικό σύστημα για μαθητές μέχρι 15 ετών. Δεν θα ήταν υπερβολικό να ισχυριστεί
κάποιος ότι τα αποτελέσματα της Φιλανδίας αντανακλούν ένα εκπαιδευτικό σύστημα που
αγγίζει την τελειότητα. Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου το δημοσίευμα της εφημερίδας
«HELSINGEN SANOMAT (5/12/2001): «Οι μαθητές της Φιλανδίας παρουσιάζουν την
υψηλότερη επίδοση στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες μεταξύ των
χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Οι διαφορές επίσης, μεταξύ των καλύτερων και χειρότερων
μαθητών είναι εξαιρετικά μικρές. Μόνο η Κορέα και η Ιαπωνία έφτασαν στο επίπεδο της
Φιλανδίας ως προς αυτό το κριτήριο. Σχεδόν οι μισοί Φιλανδοί μαθητές άγγιξαν το άριστα.
Μόνο το επτά τοις εκατό των Φιλανδών μαθητών απέδωσε κάτω από το μέσο όρο του
ΟΟΣΑ, έναντι 18 τοις εκατό στις υπόλοιπες χώρες». Tο σημαντικό με τη Φιλανδία είναι ότι
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συνδυάζει την υψηλή επίδοση των μαθητών της στην Ανάγνωση, τα Μαθηματικά και τις
Φυσικές Επιστήμες με τη χαμηλότερη μεταξύ των μαθητών διαφοροποίηση. Μάλιστα,
σύμφωνα και με δημοσίευμα της εφημερίδας LE TEMPS της Γενεύης (Bracey, 2002), το
φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι «ένα όνειρο που πραγματοποιείται».
Σ’ αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε το Πρόγραμμα Σπουδών
των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) της Φινλανδίας για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (αντίστοιχα Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα) για
να δούμε κατά πόσο συνάδει με την φιλοσοφία και τις αρχές του προγράμματος PISA για την
προετοιμασία των μαθητών για την καθημερινή ζωή και τη δια βίου μάθηση, αλλά και αν
συγκλίνει (ή αποκλίνει) με τους στόχους και το περιεχόμενο του αντίστοιχου ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ
«Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.
A. Το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Φινλανδίας για τις Φ.Ε.
Σύμφωνα με το Φινλανδικό Υπουργείο Παιδείας, η κοινωνική και οικονομική ευημερία της
Φινλανδίας βασίζεται σε ένα δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα που προάγει την ισότητα στην
σχολική επίδοση, την ευημερία των μαθητών, την εκπαιδευτική καινοτομία, και την
ανάπτυξη της νέας γνώσης σε καθημερινές καταστάσεις (Ministry of Education, 2004). Ο
στόχος της βασικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή με την
καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων για την ζωή. Το περιβάλλον μάθησης και το
περιεχόμενο της διδασκαλίας λειτουργούν στην κατεύθυνση της αποτροπής του κοινωνικού
αποκλεισμού και της ευημερίας όλων των παιδιών. Κάθε παιδί, απαιτείται, να φθάσει σε ένα
ικανοποιητικό επίπεδο βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων (Jakku-Sihvonen & Jorma Kuusela,
2002). Το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών (National Core Curriculum for Basic Education)
για την υποχρεωτική εκπαίδευση (Finnish National Board of Education, 2004), καθορίζει
τους Στόχους και το Περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων και θεμάτων της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον θεμελιώδη εκπαιδευτικό νόμο (Basic Education
Act, 1998). Η διδασκαλία των θεμάτων των Φ.Ε. για την Ε’ και Στ’ τάξη της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (αντίστοιχες Ε’ και Στ’ του δικού μας Δημοτικού), παρέχεται από τα μαθήματα:
«Βιολογία και Γεωγραφία» και «Φυσική και Χημεία». Η ανάλυσή τους, αναπτύσσεται
παρακάτω σε τρεις συνιστώσες: α) Στόχοι του μαθήματος, β) Περιεχόμενο της διδασκαλίας,
γ) Δεξιότητες που πρόκειται να αναπτύξουν οι μαθητές.
Ι. «Βιολογία και Γεωγραφία» για τις τάξεις που αντιστοιχούν στις δικές μας Ε’ & ΣΤ’
Δημοτικού
Σύμφωνα με το ΑΠΣ της Φινλανδίας, η διδασκαλία της βιολογίας είναι διαδικασία μάθησης
βασισμένη στην έρευνα, και διεξάγεται μέσα και έξω από την τάξη. Δίνει έμφαση στην
ευθύνη για την προστασία της φύσης, και τη συντήρηση των περιβαλλόντων διαβίωσης.
Υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη του μαθητή ως ενεργό πολίτη προσανατολισμένο μάλιστα
σ’ ένα τρόπο ζωής που προωθεί την υγεία και την βιώσιμη ανάπτυξη.
Από την ανάλυση των διδακτικών στόχων και του αντίστοιχου περιεχομένου που
προτείνεται να διδαχθεί, συνάγεται ότι η διδασκαλία της Βιολογίας και της Γεωγραφίας για
τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ κινείται κυρίως στον άξονα των σχέσεων της Επιστήμης με τη ζωή και
το περιβάλλον. Οι διδακτικοί στόχοι κυριαρχούνται από ρήματα του τύπου να παρατηρούν οι
μαθητές, να ερευνούν, να σχεδιάζουν, να ερμηνεύουν, να εκτιμούν κλπ., τα οποία
παραπέμπουν ευθέως στην καλλιέργεια γενικών ικανοτήτων για την ζωή και τη δια βίου
μάθηση. Π.χ. «να μετακινούνται στο φυσικό περιβάλλον, να παρατηρούν και να ερευνούν τη
φύση, να αναπτύξουν τον «περιβαλλοντικό αλφαβητισμό» τους, να ενεργούν με έναν φιλικό
προς το περιβάλλον τρόπο, να φροντίζουν το τοπικό περιβάλλον τους, να προστατεύουν τη
φύση, να παίρνουν την ευθύνη για τις ενέργειές τους και να λαβαίνουν υπόψη τους άλλους
ανθρώπους» (National Core Curriculum for Basic Education, pp. 176-177).
Τα προς διδασκαλία θέματα αναφέρονται κυρίως στο άμεσο περιβάλλον των
παιδιών, στην ανάπτυξη και την υγεία του ανθρώπου, και σε περιβαλλοντικά ζητήματα όπως
η βιοποικιλότητα και οι περιβαλλοντικές συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας (National
Core Curriculum for Basic Education, pp. 177-179). Υποδηλώνεται ότι δεν ενδιαφέρει η
λεπτομερειακή γνώση, αλλά οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τις «βασικές έννοιες» για την
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ανατομία του ανθρώπινου σώματος και τις ζωτικές του λειτουργίες, - και τη «βασική
ονοματολογία» του παγκόσμιου χάρτη.
Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό ότι αναφέρονται ρητά (σε χωριστό κεφάλαιο),
συγκεκριμένες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές, π.χ. «μετακίνηση,
παρατήρηση, έρευνα και συλλογή πληροφοριών στο φυσικό περιβάλλον, σχεδιασμός και
ερμηνεία χαρτών, διαγραμμάτων κλπ.» (National Core Curriculum for Basic Education, pp.
178-179), οι οποίες συνδέονται άμεσα με αντίστοιχες γενικές ικανότητες που χρειάζονται τα
παιδιά στην καθημερινή ζωή τους.
II. «Φυσική και Χημεία» για τις τάξεις που αντιστοιχούν στις δικές μας Ε’ & ΣΤ’
Δημοτικού
Σύμφωνα με το ΑΠΣ της Φινλανδίας: «αφετηρία για την διδασκαλία στη φυσική και τη χημεία
της Ε’ και ΣΤ’ τάξης είναι η προγενέστερη γνώση των μαθητών, οι δεξιότητες και η εμπειρία
τους, καθώς επίσης και οι παρατηρήσεις και οι έρευνές τους για τα φυσικά φαινόμενα, τα
αντικείμενα, και τα υλικά. Από αυτά, προοδευτικά σημειώνεται η μετάβαση προς τις βασικές
έννοιες και τις αρχές της φυσικής και της χημείας. Η διδασκαλία υποκινεί τους μαθητές να
μελετήσουν την επιστήμη, τους βοηθάει να εξετάσουν τη σημασία ενός καλού και ασφαλούς
περιβάλλοντος, και τους διδάσκει να φροντίζουν το περιβάλλον τους και να ενεργούν υπεύθυνα
σε αυτό» (National Core Curriculum for Basic Education, p. 186).
Από τη μελέτη των διδακτικών στόχων, συνάγεται ότι αυτό που ενδιαφέρει τη
διδασκαλία της φυσικής και της χημείας είναι κυρίως η καλλιέργεια συγκεκριμένων
δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται με αντίστοιχες επιστημονικές διαδικασίες: Π.χ. «να
παρατηρούν οι μαθητές, να πειραματίζονται, να συνάγουν συμπεράσματα και να τα
παρουσιάζουν, να συλλέγουν πληροφορίες και να τις αξιολογούν, και να χρησιμοποιούν την
επιστημονική γνώση σε διάφορες καταστάσεις» (National Core Curriculum for Basic
Education, . 186)
Σε ότι αφορά το διδακτικό περιεχόμενο, οι θεματικές ενότητες που προτείνονται να
διδαχθούν είναι μόλις τρεις : «Ενέργεια και ηλεκτρισμός, Δυνάμεις και δομές, Ουσίες γύρω
από εμάς» (pp. 186-187), υποδηλώνοντας ευθέως την έμφαση της διδασκαλίας στην
καλλιέργεια των δεξιοτήτων και των διερευνητικών διαδικασιών. Επιπλέον, τα προς
διδασκαλία θέματα αφορούν κυρίως το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού και
αναδεικνύουν σημαντικά ζητήματα της καθημερινής ζωής, π. χ. «ο κίνδυνος από τη χρήση
ναρκωτικών ουσιών, η παρεμπόδιση ατυχημάτων στην καθημερινή ζωή, ανακύκλωση των
υλικών του περιβάλλοντος διαβίωσης, η ασφαλής χρήση των ουσιών του άμεσου περιβάλλοντος
του παιδιού, τα οινοπνευματώδη ποτά, το κάπνισμα, κλπ» (p. 187).
Επιπλέον, αναφέρονται ρητά συγκεκριμένες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι
μαθητές: Π.χ. «να κάνουν παρατηρήσεις και μετρήσεις, να συνάγουν συμπεράσματα από τις
παρατηρήσεις και τις μετρήσεις τους, να ξέρουν πώς να συγκεντρώνουν τις πληροφορίες που
έχουν βρει από διαφορετικές πηγές, να αξιολογούν την ακρίβειά τους, κλπ» (p. 187-188). Δεν
γίνεται καμία ρητή αναφορά στο να ονομάζουν οι μαθητές και να ορίζουν τις προς
διδασκαλία έννοιες, παραδείγματος χάριν την ηλεκτρική ενέργεια, τη θερμότητα, τις
δυνάμεις, τις ουσίες και τις ιδιότητές τους. Ενδιαφέρει κυρίως η ενεργός συμμετοχή των
μαθητών στη διερεύνηση των εν λόγω εννοιών. Π.χ. «να διερευνούν τις δυνάμεις, να ερευνούν
την αλλαγή της κίνησης, να παρατηρούν τον ουρανό τη νύχτα, να διερευνούν την οξύτητα των
ουσιών, κλπ» (p. 187-188). Στο ίδιο πνεύμα, επιχειρείται η διασύνδεση των εννοιών με την
καθημερινή ζωή, την ασφάλεια και την ευημερία του παιδιού. Π.χ. καταστάσεις κινδύνου στην
κυκλοφορία και το καθημερινό περιβάλλον, ο καπνός και τα οινοπνευματώδη ποτά, κ.ά (p.
188). Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν ευθέως την φιλοσοφία της διασύνδεσης της γνώσης με
την καθημερινή ζωή, και την καλλιέργεια γενικών ικανοτήτων μελλοντικών πολιτών.
Συμπερασματικά, το ΑΠΣ της Φινλανδίας για τη διδασκαλία των Φ.Ε της Ε’ και Στ’
τάξης Δημοτικού, φαίνεται να εναρμονίζεται απόλυτα με τη φιλοσοφία και τις αρχές του
προγράμματος αξιολόγησης PISA του ΟΟΣΑ για την διδασκαλία των Φ.Ε. στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, στην κατεύθυνση της καλλιέργειας γνώσεων και δεξιοτήτων για την καθημερινή
ζωή. Η διδασκαλία και η μάθηση των Φ.Ε. στο Φινλανδικό σχολείο είναι μια συνεχής
διαδικασία ενεργής συμμετοχής του παιδιού, όπου η διερεύνηση θεμάτων από το φυσικό και
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κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού αποτελεί την αφετηρία και το σημείο αναφοράς όλης της
μαθησιακής διαδικασίας. Η βασική επιδίωξη είναι η καλλιέργεια ικανοτήτων για την
κοινωνική συμμετοχή και τη δια βίου μάθηση.

B. ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο»
Τα νέα Προγράμματα Σπουδών στη χώρα μας (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο»)
στα πλαίσια της «διαθεματικότητας» (ΥΠΕΠΘ – Π.Ι.) προτρέπουν τους εκπαιδευτικούς να
συνδέουν τη διδασκαλία με την καθημερινή ζωή και τις εμπειρίες των παιδιών και να
καλλιεργούν γνώσεις και δεξιότητες για την ενήλικη ζωή (όπως η επίλυση προβλήματος, η
ομαδική εργασία, η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη) και τη δια βίου μάθηση. Η
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, έχει προταθεί από καιρό ως σημαντικό εργαλείο για να
αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες στην έρευνα, την επικοινωνία, την κοινωνική δράση, την
επίλυση προβλήματος (Beane, 1992). Οι δεξιότητες αυτές θεωρούνται ουσιαστικές για όλους
τους πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η πρόθεση είναι να αποκτήσει νόημα για τους
μαθητές η μαθησιακή διαδικασία μέσα από τις εμπειρίες τους, και να μάθουν να συμμετέχουν
ενεργά στην κοινωνία (Hargreaves & Moore, 2000). Οι μαθητές επεκτείνουν τις κριτικές και
δημιουργικές ικανότητες της σκέψης τους, και εξοικειώνονται με μια πλούσια σειρά
γεγονότων και εννοιών, από μια ποικιλία πηγών (Beane & Vars, 2000). Στη συνέχεια γίνεται
ανάλυση του ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ όσον αφορά : Ι. Σκοποί και στόχοι. και ΙΙ. Περιεχόμενο
της διδασκαλίας.
Ι. Σκοποί και στόχοι
Από τους Σκοπούς του Γενικού Μέρους του ΔΕΠΠΣ, του ΔΕΠΠΣ Φυσικών Επιστημών, και
του ΑΠΣ «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» (http://www.pi-schools.gr/programs/depps/, σελ. 2-13,
443, 506), αναδεικνύονται τρεις σημαντικές προτάσεις για τη διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών, οι οποίες είναι σε συμφωνία με την προαναφερθείσα βιβλιογραφία: α)
Επιστημονικός «αλφαβητισμός» για όλους τους μαθητές, β) «Επιστήμη – Τεχνολογία –
Κοινωνία – Ζωή – Περιβάλλον», η οποία παραπέμπει ευθέως στην δημιουργία ενεργών
πολιτών με ικανότητες παρέμβασης στις τεχνολογικές, αλλά και κοινωνικές εξελίξεις, γ)
Ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών για «Δια βίου μάθηση».
Προχωρώντας όμως στην ανάλυση των Στόχων, του ΑΠΣ «Ερευνώ το Φυσικό
Κόσμο» http://www.pi-schools.gr/programs/depps/, σελ. 506-523), διαπιστώνουμε ότι σε
αντίθεση με τα προηγούμενα οι περισσότεροι στόχοι του ΑΠΣ εντάσσονται στον άξονα
«γνώση και μεθοδολογία» της επιστήμης, δηλ. είναι κυρίως γνωστικοί, δεδομένου ότι
προωθούν κυρίως έννοιες, αρχές, και νόμους των Φ.Ε. Επιπλέον, αρκετοί στόχοι
υπερβαίνουν τις νοητικές δυνατότητες των μαθητών (βλ. και Κόκοτας 2002α) και φαίνεται να
απευθύνονται περισσότερο σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, π. χ. Οι μαθητές: «Να
περιγράφουν τον τρόπο κίνησης των μορίων στις τρεις καταστάσεις της ύλης και να ερμηνεύουν
βάσει αυτού την διαφορετική συμπεριφορά στερεών, υγρών και αερίων» (Α.Π.Σ. για το μάθημα
«Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» σελ. 507).
Επομένως, από τους γενικούς σκοπούς και τους διδακτικούς στόχους τους ΔΕΠΠΣ –
ΑΠΣ «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο», αναδεικνύονται οι ακόλουθες αντιφατικές αντιλήψεις: 1)
Καλλιέργεια βασικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στους μαθητές, προκειμένου να
γίνουν συνειδητοποιημένοι πολίτες που παρεμβαίνουν στα κοινωνικά δρώμενα και
ενδιαφέρονται για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του (Γενικό μέρος του ΔΕΠΠΣ,
ΔΕΠΠΣ φυσικών επιστημών και οι Ειδικοί σκοποί του ΑΠΣ για το μάθημα «Ερευνώ το
Φυσικό Κόσμο». 2) Ακαδημαϊκή προσέγγιση της γνώσης, η οποία ενδιαφέρεται κυρίως για
τη μετάδοση γνώσεων αρχών και νόμων των Φ.Ε. και μάλιστα σε μικροσκοπικό επίπεδο
(Στόχοι του ΑΠΣ «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού).
ΙΙ. Περιεχόμενο της διδασκαλίας
Προχωρώντας στο περιεχόμενο ή στις διαδικασίες της επιστήμης που προτείνονται να
διδαχθούν, στο θεωρητικό πλαίσιο του ΔΕΠΠΣ (Γενικό μέρος) προτείνονται ρητά:
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α) Βασικά θέματα & έννοιες Φ.Ε: Π.χ. «κυρίαρχος στόχος είναι η οικοδόμηση βασικών
εννοιών και αρχών», «Δεν δίνεται έμφαση σε εξειδικευμένες και λεπτομερειακές γνώσεις, αλλά
προβάλλεται το ουσιώδες, το σημαντικό, και το παιδαγωγικά γόνιμο, ώστε να αποφεύγεται η
μεγάλη ποσότητα της ύλης» και, β) Γενικές Ικανότητες / Δεξιότητες :Π.χ. «Η δεξιότητα της
επικοινωνίας, Η δεξιότητα / ικανότητα χρήσης ποικίλων πηγών, Η δεξιότητα συνεργασίας, Η
ικανότητα κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών, κ.ά» (Γενικό Μέρος σελ. 7, 9)
Προχωρώντας όμως στην «ανάγνωση» του ΑΠΣ του μαθήματος «Ερευνώ το Φυσικό
Κόσμο», διαπιστώνουμε ότι, σε μια διαφορετική φιλοσοφία, η έμφαση δίδεται στην μάθηση
λεπτομερειακών γνώσεων, πολλές από τις οποίες φαίνονται εξαιρετικά δυσνόητες για την
νοητική ανάπτυξη των παιδιών, υποδηλώνοντας ευθέως την έμφαση των συντακτών του στη
διδασκαλία λεπτομερειακών εννοιών των Φ.Ε., στη λογική της προετοιμασίας των παιδιών
για τις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης και τη δημιουργία μελλοντικών επιστημόνων (βλ.
Κουμαράς 2002α και Κόκοτας 2002β).
Επομένως, ο προσανατολισμός της διδασκαλίας μέσα από το ΑΠΣ του μαθήματος
«Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» δείχνει να εστιάζεται κυρίως στην αφομοίωση των
επιστημονικών εννοιών. Αναρωτιόμαστε και παλιότερα (Κουμαράς 2002β,), πόσο
επιτυγχάνεται η σύνδεση με την πραγματική ζωή, όταν στην Ε’ τάξη από την πρώτη ήδη
βδομάδα διδασκαλίας (βλ. και βιβλίο μαθητή Ε’ τάξης σελ. 12 - 18) προβλέπεται η
διδασκαλία μορίων, ατόμων ιόντων και συμβόλων των χημικών ενώσεων; Ο μικρόκοσμος
είναι η καθημερινή ζωή;
Συνοψίζοντας, σε ότι αφορά το περιεχόμενο της διδασκαλίας των Φ.Ε για το
Δημοτικό σχολείο, αναδεικνύονται οι παρακάτω αντιτιθέμενες προτάσεις: 1) Διδασκαλία
βασικών θεμάτων και εννοιών των Φ.Ε. και καλλιέργεια γενικών ικανοτήτων / δεξιοτήτων
για την ενήλικη ζωή και τη δια βίου μάθηση (Γενικό μέρος του ΔΕΠΠΣ). 2) Διδασκαλία
λεπτομερειακών εννοιών, αρχών και μεθόδων των Φ.Ε, στη λογική της δημιουργίας
μελλοντικών επιστημόνων (ΑΠΣ «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο»)
Συμπερασματικά, η ανάλυση του Γενικού Μέρους του ΔΕΠΠΣ, του ΔΕΠΠΣ
Φυσικών Επιστημών και του ΑΠΣ «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» δείχνει ότι οι δημιουργοί
τους κινούνται μεταξύ των προσεγγίσεων «Γνώσεις και Δεξιότητες για τη ζωή», η οποία
αναδεικνύει τη φιλοσοφία του «επιστημονικά εγγράμματου πολίτη» που ενδιαφέρεται και
παρεμβαίνει στην κοινωνία (βλ. και OECD 1999) - και της «Γνωσιοκεντρικής προσέγγισης
της διδασκαλίας», η οποία προωθεί κυρίως την απομνημόνευση λεπτομερών γνώσεων της
Επιστήμης (βλ σχήμα 1). Η πρώτη προσέγγιση, η οποία είναι μάλιστα σε συμφωνία με τη
φιλοσοφία και τους στόχους του PISA και του Φινλανδικού ΑΠΣ Φ.Ε., προωθείται από το
Γενικό Μέρος του ΔΕΠΠΣ, το ΔΕΠΠΣ Φ.Ε., και τους Ειδικούς Σκοπούς του ΑΠΣ «Ερευνώ
το Φυσικό Κόσμο», με έμφαση στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή, και στην
«αναπλαισίωση» του επιστημονικού περιεχομένου με θέματα της καθημερινής
πραγματικότητας. Η δεύτερη προσέγγιση προωθείται από τους στόχους και το περιεχόμενο
του ΑΠΣ «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο», προβάλλοντας ένα παραδοσιακό «γνωσιοκεντρικό»
Πρόγραμμα Σπουδών (βλ. και Πράμας & Κουμαράς 2004).

Προσεγγίσεις των νέων προγραμμάτων
σπουδών

Γνώσεις και
Δεξιότητες για τη
ζωή

ΓΕΝΙΚΟ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΠΠΣ - ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ του
ΑΠΣ «Ερευνώ το
Φυσικό Κόσμο»
ΣΤΟΧΟΙ –
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ του
ΑΠΣ «Ερευνώ το
Φυσικό Κόσμο»

Γνωσιοκεντρική
Προσέγγιση
της
Διδασκαλίας
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Σχήμα 1: Οι δυο αντιλήψεις που συνυπάρχουν στα νέα προγράμματα σπουδών στις φυσικές
επιστήμες.
Συμπεράσματα - Προβληματισμοί
Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνουμε ότι η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη
Φιλανδία και στις τάξεις τις αντίστοιχες με τις δικές μας Ε΄ και Στ’ είναι απόλυτα
εναρμονισμένη με την φιλοσοφία και τις αρχές του PISA (βλ. OECD 1999), στην
κατεύθυνση της προετοιμασίας των παιδιών για την ενήλικη ζωή και την δια βίου μάθηση.
Αναπτύσσει τις γενικές ικανότητες και δεξιότητες (επιστημονικές και κοινωνικές) των
παιδιών και παρέχει τις βασικές γνώσεις που χρειάζονται για την καθημερινή ζωή. Επομένως,
η υψηλή επίδοση των Φιλανδών μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες (στην αξιολόγηση του
PISA), κυρίως, μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται
ταιριάζουν απόλυτα με το Φιλανδικό πρόγραμμα σπουδών (βλ. και Arffman, et al, 2002).
Είναι σημαντικό σε μια δημοκρατική κοινωνία ο κάθε πολίτης να έχει αποκτήσει, από την
βασική του εκπαίδευση, την ικανότητα: να παρατηρεί ένα φαινόμενο ή ένα γεγονός (φυσικό
και κοινωνικό, π.χ. η ίδρυση ή όχι εργοστασίου καύσης απορριμμάτων στην περιοχή του), να
υποθέτει γιατί συμβαίνει αυτό στηριζόμενος στις βασικές γνώσεις που απόκτησε στην
υποχρεωτική του εκπαίδευση, να στέκεται κριτικά στις διάφορες απόψεις που εκφράζονται,
και να διατυπώνει τα δικά του συμπεράσματα (βλ. και OECD 2000). Άλλωστε, σύμφωνα και
με πρόσφατη δημοσίευση του Υπουργείου Παιδείας της Φινλανδίας (Education and Science
in Finland, 2006), η καλλιέργεια δεξιοτήτων για την καθημερινή ζωή και τη δια βίου μάθηση
είναι μια αντίληψη που διαπερνά όλες τις πολιτικές σχετικές με την διδασκαλία και τη
μάθηση, με σκοπό την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών (εκπαιδευτικών και κοινωνικών) για
όλους. Αυτή η πολιτική συνεπάγεται ότι ο καθένας έχει τις απαραίτητες δεξιότητες μάθησης,
και παρέχονται οι ευκαιρίες να αναπτυχθούν η γνώση και οι γενικές ικανότητες στους
μαθητές όλων των ηλικιών και όλων των κοινωνικών περιβαλλόντων.
Από την άλλη μεριά το αντίστοιχο ΑΠΣ της ελληνικής βασικής εκπαίδευσης
«Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» Ε’ και Στ’ Δημοτικού, φαίνεται να αποκλίνει σημαντικά τόσο
από τους Ειδικούς Σκοπούς του και τις γενικές αρχές του ΔΕΠΠΣ, όσο και από τη φιλοσοφία
και τους Στόχους του PISA και του ΑΠΣ Φ.Ε. της Φινλανδίας (διδασκαλία βασικών γνώσεων
και δεξιοτήτων για τη ζωή). Εμφανίζει έντονα χαρακτηριστικά παραδοσιακών
γνωσιοκεντρικών προγραμμάτων σπουδών, δίνοντας έμφαση στην εκμάθηση
λεπτομερειακών γνώσεων και εννοιών των Φυσικών Επιστημών. Θεωρούμε ότι τα
προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν από τη διδασκαλία των αντίστοιχων νέων
βιβλίων «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, θα δημιουργηθούν κυρίως από
τον ορισμό των διδακτικών στόχων και του περιεχομένου του εν λόγω ΑΠΣ, τα οποία είχαμε
θέσει σε παλιότερες εργασίες μας (Κουμαράς 2002β, Πράμας και Κουμαράς 2004). Τελικά
ίσως η συζήτηση πρέπει κυρίως να γίνεται για τα αναλυτικά προγράμματα και όχι για τα
βιβλία που τα υλοποιούν, χωρίς βέβαια να εννοούμε ότι και αυτά δεν έχουν τη δική τους
ευθύνη.
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Μέθοδοι Διδασκαλίας
36. Πολυπολιτισμική προσέγγιση σχεδίων εργασίας:
Θεωρητικό πλαίσιο και διδακτικές εφαρμογές στη μουσική
Αργυρίου Μ., Εκπαιδευτικός
Κουτσούμπα Μ., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ, Παν. Αθηνών
Περίληψη
Θεωρητικές ερμηνείες της σχολικής αποτυχίας και του σχολικού αποκλεισμού συγκλίνουν στην άποψη
ότι το σχολείο έχει διαμορφωθεί ως πεδίο άνισης κατανομής ευκαιριών γνωστικής και
συναισθηματικής αναγνώρισης των πολιτισμικών «διαφορών» που χαρακτηρίζουν τους μαθητές. Η
ανισότητα στις παιδαγωγικές σχέσεις προκύπτει από τη μη αναγνώριση του πολιτισμικού κεφαλαίου
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των μαθητών. Αυτό εμποδίζει συγκεκριμένες μαθητικές ομάδες π.χ. παιδιά μεταναστών, να
συμμετάσχουν ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την έλλειψη ευκαιριών και
δυνατοτήτων διαπραγμάτευσης και αξιοποίησης του πολιτισμικού και γλωσσικού κεφαλαίου στις
διαδικασίες παραγωγής μάθησης. Από την άλλη μεριά, η ενασχόληση με τις τέχνες ενεργοποιεί
δεξιότητες σκέψης και συμπεριφορές που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα, την αναγνώριση και την
επίλυση προβλημάτων. Ιδιαίτερα η μουσική δίνει τη δυνατότητα έκφρασης συναισθημάτων και
αποτελεί τρόπο επιβεβαίωσης κοινωνικών διαδικασιών αλλά και τρόπο ένταξης στην κοινωνία. Στη
βάση αυτή τα σχέδια εργασίας που εμπλέκουν το μάθημα της μουσικής αγωγής μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και παρουσίασης των προϊόντων τους. Έτσι,
διαμορφώνουν ενδεδειγμένα πλαίσια κοινωνικοπολιτικής ανάπτυξης του παιδιού και διαχείρισης
προβληματικών καταστάσεων μέσα από τη διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα. Σκοπός λοιπόν
αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει την διαπολιτισμική προσέγγιση σχεδίων εργασίας έτσι όπως
αυτή υλοποιείται μέσα από προτεινόμενες δράσεις στη μουσική σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Η
συλλογική εμπλοκή όλων των μελών της ομάδας στο κοινό έργο διαπλέκει τη σκέψη, τη γνώση, τα
συναισθήματα και τη δράση μαθητών διαφορετικής κοινωνικής, πολιτιστικής και εθνικής προέλευσης.
Ως παιδαγωγικό εργαλείο αντισταθμίζει και ανασυγκροτεί τις διαδικασίες μάθησης καθώς
χρησιμοποιείται ως ένας από τους αποτελεσματικούς τρόπους προσαρμογής του σχολείου στις
συνθήκες που δημιουργεί η πολυπολιτισμικότητα της κοινωνίας μας.

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βιώνει έντονα το φαινόμενο της πολυπολιτισμικής σύνθεσης
της ελληνικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζεται ότι το σχολείο έχει διαμορφωθεί
ως πεδίο άνισης κατανομής ευκαιριών γνωστικής και συναισθηματικής αναγνώρισης των
πολιτισμικών «διαφορών» που χαρακτηρίζουν τους μαθητές ως αποτέλεσμα της μη
αναγνώρισης του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών. Από την άλλη μεριά, η ενασχόληση
με τις τέχνες ενεργοποιεί δεξιότητες σκέψης και συμπεριφορές που σχετίζονται με τη
δημιουργικότητα, την αναγνώριση και την επίλυση προβλημάτων. Ιδιαίτερα η μουσική δίνει
τη δυνατότητα έκφρασης συναισθημάτων και αποτελεί τρόπο επιβεβαίωσης κοινωνικών
διαδικασιών αλλά και τρόπο ένταξης στην κοινωνία. Στη βάση αυτή τα σχέδια εργασίας που
εμπλέκουν το μάθημα της μουσικής αγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς
τρόπους έκφρασης και παρουσίασης των προϊόντων τους. Έτσι, διαμορφώνουν ενδεδειγμένα
πλαίσια κοινωνικοπολιτικής ανάπτυξης του παιδιού και διαχείρισης προβληματικών
καταστάσεων μέσα από τη διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα. Σκοπός λοιπόν αυτής
της εργασίας είναι να αναδείξει την διαπολιτισμική προσέγγιση σχεδίων εργασίας έτσι όπως
αυτή υλοποιείται μέσα από προτεινόμενες δράσεις στη μουσική σε πολυπολιτισμικές
κοινωνίες. Ειδικότερα, στην εργασία προτείνεται ένα σχέδιο εργασίας με τίτλο «Ελεύθεροι
Πολιορκημένοι» για την Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού στη βάση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
και με κύριο άξονα δράσης τη μουσική. Μέσα από το συγκεκριμένο παράδειγμα σχεδίου
εργασίας υποστηρίζεται η συλλογική εμπλοκή όλων των μελών της ομάδας στο κοινό έργο
μαθητών διαφορετικής κοινωνικής, πολιτιστικής και εθνικής προέλευσης. Το σχέδιο
εργασίας προτείνεται ως παιδαγωγικό εργαλείο που αντισταθμίζει και ανασυγκροτεί τις
διαδικασίες μάθησης και λειτουργεί ως ένας από τους αποτελεσματικούς τρόπους
προσαρμογής του σχολείου στις συνθήκες που δημιουργεί η πολυπολιτισμικότητα της
κοινωνίας μας.
Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας και της σχολικής εκπαίδευσης
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες πολλές χώρες της νότιας Ευρώπης μεταξύ των οποίων και η
Ελλάδα βιώνουν διαφορετικά το φαινόμενο της μετανάστευσης έχοντας μεταβληθεί σε χώρες
υποδοχής μετακινούμενων πληθυσμών (αλλοδαποί, παλιννοστούντες, πρόσφυγες ή
μετανάστες). Ο μετασχηματισμός αυτός, ειδικότερα για την Ελλάδα, πυκνώνει από τα μέσα
της δεκαετίας του ’80 και κορυφώνεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και μετά
(Kάτσικας 2000, Παπαχρήστου 1999, Tζίτζη 1999). Έτσι σήμερα, σύμφωνα με τις επίσημες
εκτιμήσεις, περισσότεροι από 900.000 χιλιάδες αλλοδαποί ζουν στη χώρα μας (Γαλάτη
2004:30), χωρίς σε αυτούς να συμπεριλαμβάνονται οι δεκάδες χιλιάδες Πόντιοι από την
πρώην EΣΣΔ που υπολογίζονται γύρω στις 160.000 χιλιάδες (Kάτσικας 2000, Aδάμ 2001).
Το φαινόμενο αυτό δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τη φυσιογνωμία της σύστασης
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του μαθητικού πληθυσμού στη χώρα μας. Τα νούμερα είναι και εδώ συγκλονιστικά: για
παράδειγμα, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ) του ΥΠΕΠΘ, το σχολικό έτος 2003-04 στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση φοιτούν περισσότεροι από 130.000 χιλιάδες «άλλοι» μαθητές
(αλλοδαποί και παλιννοστούντες) (Τρίγκα 2004:16). Ο χώρος δε του δημοτικού σχολείου
είναι η «καρδιά» της εκπαίδευσης των «άλλων» μαθητών, αφού από τους 130.000 χιλιάδες
«άλλους» μαθητές το 8,5% φοιτά στο νηπιαγωγείο, το 51,6% στα δημοτικά, το 25,7% στα
γυμνάσια και το 14,2% στα λύκεια και τα ΤΕΕ (τεχνικά και επαγγελματικά εκπαιδευτήρια)
(Τρίγκα 2004:16). Με άλλα λόγια «ένας στους δέκα μαθητές που φοιτούν στο δημοτικό είναι
αλλοδαπός» με το φαινόμενο να είναι πιο έντονο στα αστικά κέντρα και δη στο Νομό
Αττικής όπου «στα περισσότερα σχολεία του κέντρου της Αθήνας το ποσοστό των «άλλων»
μαθητών ξεπερνά το 60%» (Τρίγκα 2004:16).
Πίνακας 1: Παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Νηπιαγωγεία
Δημοτικά
Γυμνάσια
Λύκεια & ΤΕΕ
(Πηγή:Τρίγκα 2004:16)

Ποσοστά (130.000)
8,5%
51,6%
25,7%
14,2%

Οι μαθητές αυτοί μιλούν συνολικά περισσότερες από 26 ξένες γλώσσες ή αλλιώς περίπου το
8% του μαθητικού πληθυσμού έχει μητρική γλώσσα διαφορετική από τα ελληνικά (Kάτσικας
2001, Λακασάς 2000). Σε αυτούς δε, δεν περιλαμβάνονται οι αλλοδαποί μαθητές των ξένων
σχολείων (ιδιωτικά και άλλα, όπως πολωνικά, γιαπωνέζικα, αφρικάνικα κ.α.), ούτε οι
χιλιάδες μαθητές που υπάγονται στην κατηγορία των «πολιτισμικά διαφορετικών»
(Tουρκογενείς, Aθίγγανοι, Πομάκοι και τσιγγάνοι του υπόλοιπου ελληνικού χώρου)
(Γαλδαδάς 2001, Kάτσικας 2000). Πώς όμως αντιμετωπίζεται το φαινόμενο αυτό στο χώρο
της εκπαίδευσης γενικότερα αλλά και ειδικότερα στη χώρα μας;
Το μοντέλο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της νέας κοινωνικής πραγματικότητας, οι εκπαιδευτικές
πολιτικές που υιοθετήθηκαν από διάφορες χώρες εφάρμοσαν μία ποικιλία εκπαιδευτικών
μοντέλων όπως το αφομοιωτικό και το μοντέλο ενσωμάτωσης μέχρι τη δεκαετία του 1970, το
πολυπολιτισμικό τη δεκαετία του 1970 και το αντιρατσιστικό τη δεκαετία του 1980, ενώ τη
δεκαετία του 1980 γεννιέται στην Ευρώπη το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης
(Παπαχρήστου 1999). Σε τι συνίσταται όμως το τελευταίο αυτό μοντέλο; Αν και οι απόψεις
ποικίλουν (Aνδρούσου 1996, Bακαλιός 1997, Γεωργογιάννης 1997, Γκόβαρης 2000,
Kανακίδου–Παπαγιάννη 1997, Kατέβας 1998, KEΔA 1998, Mοσχονάς 2001, Πανταζής
1998–99, Παπαγεωργίου 1997, Xαλκιώτης 1999 κ.ά.), θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει μια
κοινή συνισταμένη, σύμφωνα με την οποία η διαπολιτισμική εκπαίδευση αναφέρεται σε μία
παιδαγωγική αντίληψη η οποία: α) αναγνωρίζει και δέχεται τον πλουραλιστικό και
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των κοινωνιών, β) αναγνωρίζει την αξία και επιζητεί το
σεβασμό των ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων της κοινωνίας, γ) επιζητεί τη δυναμική
αλληλεπίδραση των πολιτισμικών αυτών στοιχείων, δ) επιδιώκει την παροχή ίσων ευκαιριών
σε όλους, ε) διαπερνά το σχολικό πρόγραμμα και όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής
διεργασίας και στ) απευθύνεται εξίσου σε μειονοτικούς και πλειονοτικούς μαθητές. Με άλλα
λόγια, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, δηλαδή «η άσκηση διαπολιτισμικής αγωγής στο
εκπαιδευτικό σύστημα» (Γκότοβος 1997:24), αναγνωρίζοντας την πολυπολιτισμικότητα των
κοινωνιών (για τη διαφορά των όρων πολυπολιτισμικός και διαπολιτισμικός βλ. Κρίβας 2005,
σελ. 283) αλλά και την ιδιαίτερη αξία των πολιτισμών, αναφέρεται σε ένα μοντέλο
εκπαίδευσης που επιζητεί την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για όλους ανεξάρτητα από την
πολιτισμική τους ταυτότητα.
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Όσον αφορά στην Ελλάδα το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης υιοθετήθηκε
θεσμικά το 1996. Έκτοτε εκπονούνται μικρά και μεγάλα προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης. Παρ’ όλη όμως την κινητικότητα που φαίνεται να υφίσταται στους κόλπους
της εκπαίδευσης, η υλοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται
στο ιδεώδες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Σύμφωνα με τον Kάτσικα «το σχολικό
σύστημα ούτε γνωρίζει ούτε αναγνωρίζει την κοινωνικοπολιτιστική προέλευση των παιδιών,
τις διαφορετικές βιογραφίες τους. Ίο αποτέλεσμα είναι να τα απορρίπτει, βέβαια, πολύ
γρήγορα» (2000:69). Ο μονοπολιτισμικός προσανατολισμός του ελληνικού σχολείου
αναφέρει ο Γκόβαρης (2005, σελ. 273) οδηγεί σε «νέες μορφές κοινωνικής ανισότητας και
κοινωνικού αποκλεισμού, οι οποίες (ανα)παράγονται στη βάση των πολιτισμικών διαφορών».
Στο πλαίσιο αυτό, το ερώτημα που αναδύεται είναι κατά πόσο και με ποιο τρόπο οι τέχνες
(βλ. ενδεικτικά Κουτσούμπα 2004 για το χορό) και ειδικότερα η μουσική μπορεί να
συμβάλλει στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού αυτού μοντέλου.
Πολυπολιτισμικότητα και Μουσική: μια αμφίδρομη σχέση μέσα από τα Α.Π.Σ και τα
Δ.Ε.Π.Σ με όχημα ένα σχέδιο εργασίας
Η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη διαμόρφωσαν ένα νέο πλαίσιο
μορφωτικών και κοινωνικών αναγκών για το κάθε άτομο, κυρίως όσον αφορά την
αναζήτηση, απόκτηση, διαχείριση και αξιοποίηση της νέας γνώσης. H καινούργια
εκπαιδευτική πρόταση «δομεί» ταυτόχρονα το περιεχόμενο των διδασκομένων αυτοτελών
μαθημάτων στη βάση μιας ισόρροπης οριζόντιας και κάθετης κατανομής της διδασκόμενης
ύλης. Ιδιαίτερα για το Δημοτικό η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης υποστηρίζεται από
ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό καθώς εισάγεται το πολυθεματικό βιβλίο, το οποίο
περιέχει θέματα από την καθημερινότητα. Στο ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
(ΑΠΣ ) περιλαμβάνονται τα θέματα και οι δεξιότητες που πρέπει να διδαχθούν στους μαθητές
κατά τη διάρκεια κάθε επιπέδου εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις – στόχους που έχουν τεθεί. Γι αυτό και σχεδιάστηκε με τρόπο
τέτοιο, ώστε να παρέχει ένα ευρύ πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν
λεπτομερή σχέδια μαθημάτων.
Σε ότι αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό, το ΑΠΣ μουσικής διευκρινίζει ότι επειδή το
μάθημα έχει κατεξοχήν εργαστηριακό χαρακτήρα – λόγω της ανάπτυξης δεξιοτήτων
πρακτικών δημιουργικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων, για την προσέγγιση της τέχνης
της μουσικής – η ποιότητα των σχολικών μουσικών εργαστηρίων καθώς και τα εκπαιδευτικά
βιβλία καθορίζουν, σε σημαντικό βαθμό, την ποιότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και
της διδασκαλίας. Στο σχέδιο εργασίας που ακολουθεί το γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής
ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών, συμβάλλοντας στην ομαλή
ένταξη των μαθητών στον κόσμο των συνομηλίκων τους.
Τίτλος «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»
Τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
Στάδιο 1ο «Προβληματισμός»
Ο δάσκαλος εξηγεί στους μαθητές το σκοπό της διδασκαλίας που είναι η αμφίδρομη
γνωριμία των μαθητών με πολιτισμικά στοιχεία της κουλτούρας συμμαθητών τους από ξένες
χώρες. Με στόχο την επισήμανση αξιών της πολιτισμικής τους πραγματικότητας αξίζει να
έχουν λόγο ύπαρξης και λειτουργικότητα στο σύγχρονο σχολείο. Η συζήτηση εστιάζει στον
τόπο καταγωγής των γονέων, στα ήθη και τα έθιμα, στην συχνότητα των επαφών με τον τόπο
καταγωγής σε μια προσπάθεια σκιαγράφησης της πολιτιστικής ταυτότητάς τους. Η
ενεργοποίηση των μαθητών μπορεί να προκύψει και μέσα από τη συλλογή πληροφοριών
συμπληρώνοντας ένα λαογραφικό δελτίο με τη βοήθεια των γονέων, το οποίο μπορεί να
συνοδεύεται από φωτογραφίες, μουσικές και χορούς του τόπου καταγωγής τους. Η
προσέγγιση της μουσική κάποιων πολιτισμών θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνεται σαν να
είναι ένα αξιοπερίεργο τουριστικό προϊόν κάθε χώρας. Είναι περιττό να τονίζουμε πόσο
διαφορετική και μοναδική είναι η μουσική του κάθε λαού γιατί διδάσκουμε μουσική σαν μία
ολότητα, παίρνοντας παραδείγματα από διάφορες εκφάνσεις της σε διαφορετικούς
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πολιτισμούς. Σε όλους τους πολιτισμούς υπάρχουν κοινά στοιχεία που αξίζει να τα
ανακαλύψουμε. Στόχος των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης των μαθητών στη
διαφορετικότητα των γλωσσών και των πολιτισμών είναι η ανάπτυξη της περιέργειας και του
σεβασμού απέναντι σε μη οικεία πολιτισμικά περιβάλλοντα. Ο τίτλος του σχεδίου εργασίας
αφορά στο ποίημα του Δ. Σολωμού Ελεύθεροι Πολιορκημένοι και χρησιμοποιείται για να
καταδείξει την αντίθεση του πως κάποιος μπορεί να αισθάνεται φυλακισμένος σε μια χώρα
ελεύθερη. Οι μουσικοί στόχοι εστιάζουν στην εκμάθηση του τραγουδιού, στην κατανόηση
του ρυθμού των 6/8, στη σύνδεση με τα ιστορικά γεγονότα της εποχής, στην έκφραση του
τραγουδιού, στη σύνδεση του ποιήματος και της μουσικής αλλά και στη λογοτεχνική
ανάλυση του ποιήματος την ώρα των Λογοτεχνικών κειμένων.
Στάδιο 2ο «Προγραμματισμός διδακτικών δραστηριοτήτων»
Σχεδιασμός – οργάνωση
 Μουσικό πολιτισμό με τον οποίο θα ασχοληθούμε (Τι μας έκανε να ασχοληθούμε με
αυτόν): γεωγραφική θέση, ιστορικά στοιχεία, εθνογραφικά και εθνομουσικολογικά στοιχεία,
χάρτες, φωτογραφίες με μουσικά όργανα και μουσικές παραστάσεις, λαογραφία, κ.λπ. Γενικά
στοιχεία και πληροφορίες για τον πολιτισμό που έχουμε επιλέξει σε σχέση με τη μουσική
παράδοση.
 Μουσικά χαρακτηριστικά: είδη μουσικής και τραγουδιών, όργανα, χοροί, τρόποι
μουσικής έκφρασης, κοινωνικά χαρακτηριστικά της μουσικής, κλπ.
 Παραδοσιακή μουσική: κάποια ενδεικτικά τραγούδια ή σκοποί σε παρτιτούρα, μουσικά
χαρακτηριστικά και δραστηριότητες που ενδείκνυνται να χρησιμοποιηθούν κατά τη
διδασκαλία μουσικής στην τάξη.
 Δραστηριότητες:
•
Ανάγνωση του συγκεκριμένου ποιήματος και κατανόηση του ρυθμού των λέξεων και
των στίχων (δύο τονισμοί σε κάθε στίχο)
•
Ακρόαση του τραγουδιού-κατανόηση του παλμού-παραλληλισμός με άλλα
τραγούδια σε 6/8-επανάληψη ακρόασης-εκμάθηση τραγουδιού
•
Επικέντρωση στο ποίημα. Πότε δημιουργήθηκε, από ποιόν, σε ποιο ιστορικό γεγονός
αναφέρεται, τι εικόνες περιγράφουν οι λέξεις, τι συναισθήματα δημιουργούν
(διεπιστημονικές συνδέσεις με την ιστορία, λογοτεχνία και τη γλώσσα)
•
Συζήτηση για τη μουσική σε σχέση με το ποίημα. Ταιριάζει; Γιατί; Πέτυχε ο
συνθέτης να εκφράσει το όραμα του ποιητή;
•
Ακρόαση του έργου του Χ.Λεοντή Καντάτα της Ελευθερίας με μελοποιημένα
αποσπάσματα και δείγματα πεζού λόγου των Ρήγα, Σολωμού και Μακρυγιάννη
•
Προγραμματισμός θεατρικής παράστασης με μουσική απόδοση των χορωδιακών που
περιλαμβάνονται στο έργο
Στάδιο 3ο «Διεξαγωγή δραστηριοτήτων» Υλοποίηση, Δράση, Παρουσίαση
Θέματα για συζήτηση

Θεωρείτε την παραδοσιακή μουσική του κάθε λαού εφάμιλλη τέχνη με την έντεχνη
δυτική μουσική;

Τι νομίζετε ότι μας προσφέρει η δική μας παραδοσιακή μουσική σήμερα;

Τι μπορεί να μας προσφέρει η μουσική των άλλων λαών;

Υποστηρίζεται από πολλούς ότι η παραδοσιακή μουσική σιγά-σιγά εξαφανίζεται και
εμείς οφείλουμε να τη διατηρήσουμε και να τη διαδώσουμε στις επόμενες γενιές. Αν κάτι
χάνεται, σημαίνει ότι πλέον δεν μας χρειάζεται. Τότε για ποιο λόγο να προσπαθήσουμε να τη
διατηρήσουμε και να τη διαδώσουμε;

Ποια η γνώμη σας για τη νέα μουσική δημιουργία (σύνθεση, ενορχηστρώσεις, έντονο
ρυθμό) που χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά της παραδοσιακής μουσικής, αλλά φτιάχνοντας
ένα νέο μουσικό αποτέλεσμα;

Ποια η γνώμη σας για τα παντρέματα (αναμίξεις) μουσικών του κόσμου;
Ακροάσεις σχετικής δισκογραφίας, με σκοπό να αποκτήσουν πολλές διαφορετικές
μουσικές εμπειρίες
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Ηχογραφήσεις απαγγελιών κειμένων /ποιημάτων /αυτοσχέδιων μουσικών συνθέσεων
από τους μαθητές ως κατάθεση των προσωπικών τους ιδιαιτεροτήτων
Δημιουργία συλλογών από φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα που θυμίζουν την
«πατρίδα» πλαισιωμένα με ηχητική επένδυση
Εικαστική προσέγγιση με σκοπό την ανακάλυψη ενός διαφορετικού τρόπου έκφρασης της
δημιουργικότητας( Ο.Ελύτης: σχέδια και κολάζ, Γ.Σεφέρης: σκίτσα και φωτογραφίες,
Γ.Ρίτσος: ζωγραφική και χαρακτική σε πέτρες, Α.Εμπειρίκος: φωτογραφίες)
Στάδιο 4ο «Aξιολόγηση»: Εκτίμηση των αποτελεσμάτων, Αξιολόγηση των επιτεύξιμων
στόχων, Θετικές ή αρνητικές εμπειρίες
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37. Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της διαθεματικότητας και της διδακτικής
μεθόδου project στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Γκολφινοπούλου Β., Νηπιαγωγός, Μεταπτ. Δίπλ.
Καλδή Σταυρ., Επίκ. Καθηγήτρια, Παν. Θεσσαλίας
Περίληψη
Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη είναι η συχνότητα χρήσης της διαθεματικής
προσέγγισης της διδασκαλίας και της διδακτικής μεθόδου project από τους εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα οφέλη των δύο αυτών διδακτικών προσεγγίσεων για τους μαθητές
αλλά και τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις απόψεις των τελευταίων. Οι στόχοι της παρούσας
εργασίας είναι η διερεύνηση α) των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
σχετικά με τα παιδαγωγικά οφέλη από την εφαρμογή της διαθεματικότητας και της διδακτικής
μεθόδου project στη διδακτική πράξη και β) της χρήσης και της συχνότητας αυτής για τη διαθεματική
προσέγγιση και τη διδακτική μέθοδο project στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τα λεγόμενα
των εκπαιδευτικών. Μεθοδολογικά η μελέτη είναι ποιοτική και χρησιμοποιήθηκε η ερευνητική
μέθοδος της συνέντευξης με εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές
περιοχές της Ελλάδας. Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν σε
ικανοποιητικό βαθμό τα οφέλη για τους ίδιους και τους μαθητές από τη χρήση της διαθεματικότητας
και της διδακτικής μεθόδου project, αλλά μεγάλος αριθμός των ερωτώμενων εκπαιδευτικών δηλώνουν
ότι δεν εφαρμόζουν την Ευέλικτη Ζώνη και χρησιμοποιούν ελάχιστα ως καθόλου τη διαθεματικότητα
και τη διδακτική μεθόδου project στη διδακτική τους πράξη.

Εισαγωγή
Η παραδοσιακή παιδαγωγική όριζε την αγωγή ως την εκούσια «ενέργεια που ασκείται από
ενηλίκους πάνω στους νέους, για να τους οδηγήσουν στην κατάσταση των ενηλίκων»
(Ματσαγγούρας 1987: 11). Η στροφή της παιδαγωγικής διεθνώς προς τις εμπειρικόβιωματικές γνώσεις της καθημερινότητας είχε ως αποτέλεσμα την αμφισβήτηση των
αφηρημένων κωδικοποιήσεων των παραδοσιακών αναλυτικών προγραμμάτων και τη
διαμόρφωση μιας μεταρρυθμιστικής κίνησης (Προοδευτικό Κίνημα) στη διδασκαλία που
λαμβάνει υπόψη την ενεργό δράση του παιδιού (βλ. Dewey 1916 & Kilpatrick 1918).
Επομένως, πρωταρχικός σκοπός του σχολείου δεν θεωρείται η μετάδοση γνώσεων και η
απομνημόνευσή τους, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές ώστε να μπορούν να
οικοδομήσουν τη γνώση μόνοι τους. Οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις της
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διαθεματικότητας στη διδασκαλία και της διδακτικής μεθόδου project (σχεδίων εργασίας)
μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό καθώς υποστηρίζουν την οικοδόμηση και
ενοποίηση της γνώσης ως ολότητα και όχι τον κατακερματισμό (αποσπασματικότητα) αυτής
όπως προωθούσαν τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα τα οποία θεωρείται ότι είναι
επιτακτική ανάγκη πλέον να συμπληρωθούν και να αναμορφωθούν (Θεοφιλίδης 1997,
Χρυσαφίδης 1998, Φλουρής 2000 & Ματσαγγούρας 2003). Κατ΄ επέκταση ο ρόλος του/ της
εκπαιδευτικού- αυθεντία πρέπει να δώσει τη θέση του στον/ στην εκπαιδευτικό- συνερευνητή- συνεργάτη και αντίστοιχα ο ρόλος του/ της μαθητή/ τρια ως παθητικού αποδέκτη
πρέπει να αντικατασταθεί από το/ την μαθητή/ τρια που θα ερευνά, θα αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες, θα δρα συνεργατικά και στην όλη διαδικασία μάθησης θα λαμβάνονται υπόψη
και τα ενδιαφέροντά του/ της.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
PROJECT
Η διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία ήρθε στο προσκήνιο με σκοπό να αμφισβητήσει
το φορμαλισμό του παραδοσιακού σχολείου και να υποστηρίξει ότι ο κατακερματισμός της
γνώσης δημιουργεί δυσκολίες στους μαθητές να κατανοήσουν ότι ο κόσμος που μας
περιβάλλει είναι ενιαίος και αδιαίρετος (Μπαγάκης 2002: 166). Η διαθεματική προσέγγιση
αντιλαμβάνεται τη γνώση ως ενιαία ολότητα. Η ενοποίηση αυτή του περιεχομένου
διδασκαλίας δεν αποτελεί τεχνική συνένωση των γνώσεων, αλλά μια πολύπλευρη διερεύνηση
του γνωστικού αντικειμένου (Κούσουλας 2004). Η επιτυχία στο μαθησιακό αποτέλεσμα
προϋποθέτει ακόμη την εφαρμογή ενεργητικών, συμμετοχικών, συνεργατικών μεθόδων
διδασκαλίας, όπως η μέθοδος επίλυσης προβλημάτων, η ανακαλυπτική μέθοδος, η βιωματική
– επικοινωνιακή μέθοδος κ.α. Σε αντίθεση λοιπόν με τις παραδοσιακές μεθοδολογικές
προσεγγίσεις, όπου τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται χωριστά η διαθεματική
προσέγγιση καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των μαθημάτων και ενοποιεί το
περιεχόμενο της διδασκαλίας με στόχο την ολόπλευρη εξέταση των φαινομένων.
Ο στόχος είναι οι μαθητές να μην είναι παθητικοί δέκτες αυτών που συμβαίνουν
γύρω τους αλλά ενεργά άτομα που όχι μόνο ανακαλύπτουν και κατανοούν τον κόσμο μέσα
στον οποίο ζουν αλλά κατακτούν τη δυνατότητα να επιδράσουν και να διαμορφώσουν τις
συνθήκες του περιβάλλοντός τους. Οι μαθητές κατανοούν, παρατηρούν, μεταφέρουν και
εφαρμόζουν ευκολότερα τη σχολική γνώση, αποκτούν σφαιρικότερη αντίληψη για την
πραγματικότητα και αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική ικανότητα τους, στοιχεία που
τους καθιστούν ικανούς να αντιμετωπίζουν με επιτυχία προβληματικές καταστάσεις
(Ματσαγγούρας 2003: 41).
Από την άλλη πλευρά οι εκπαιδευτικοί αποκτούν μια γενικότερη ευελιξία που τους
επιτρέπει να ενσωματώνουν ευκολότερα τις αλλαγές και να εμπεδώνουν ένα πλαίσιο
συλλογικότητας, συναδελφικότητας και υπευθυνότητας στη σχολική μονάδα (Ματσαγγούρας
2003: 41). Ο/Η εκπαιδευτικός αποκτά ένα νέο ρόλο, αυτόν του διαμεσολαβητή ανάμεσα
στον/την μαθητή/τρια και στη γνώση. Είναι αυτός που παρακινεί τους μαθητές σε νέες
μορφές μάθησης, που συνεργάζεται μαζί τους για την επίλυση προβλημάτων, που καθοδηγεί
τη δράση τους.
Η διδακτική μέθοδος project είναι η ολόπλευρη διερεύνηση ενός θέματος, ζητήματος,
αντικειμένου, προβλήματος κλπ., το οποίο έχει προέλθει από τις ανάγκες, τους
προβληματισμούς και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, γι’ αυτό και τα θέματα δεν
περιορίζονται αποκλειστικά στα πλαίσια της διδακτέας ύλης. Το υπό διερεύνηση ζήτημα θα
γίνει προσπάθεια να επιλυθεί με τους μαθητές να ερευνούν, να πειραματίζονται και τελικά να
κατακτούν τη γνώση και τον/την εκπαιδευτικό να καθοδηγεί, να συνεργάζεται και να
συμβουλεύει αν, όταν και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο (βλ. Frey 2002). Τη θέση των
επιμέρους μαθημάτων παίρνει μια βιωματική εργασία ερευνητικής μορφής. Αφορμές και
ερεθίσματα μπορεί να δοθούν είτε μέσα από το σχολείο είτε μέσα από το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον. Όλα τα προτεινόμενα θέματα θα συζητηθούν και αφού διερευνηθούν οι
δυνατότητες που προσφέρουν, οι δυσκολίες και οι περιορισμοί που μπαίνουν από
αντικειμενικά εμπόδια, συναποφασίζεται η επιλογή ενός από αυτά. Έπειτα αυτό γίνεται
αντικείμενο εξέτασης στην τάξη συνολικά ή κατά ομάδες.
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Η όλη διαδικασία βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες, ικανότητες,
ενδιαφέροντα, να κάνουν επιλογές, να πάρουν αποφάσεις, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να
αναπτύξουν θετικά συναισθήματα για τον εαυτό τους, τους άλλους και τη μάθηση, να μάθουν
να συνεργάζονται με τους άλλους, να αναπτύξουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά
τους, να νιώθουν υπεύθυνοι και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να αναπτυχθούν ολόπλευρα,
να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να αισθανθούν ικανοποίηση για τη συμβολή τους σε ένα
κοινό έργο.
Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού, είναι καθαρά καθοδηγητικός που σημαίνει ότι η
επέμβασή του γίνεται μόνο όταν θεωρεί ότι είναι απαραίτητη. Ο/Η εκπαιδευτικός δεν
βομβαρδίζει τους μαθητές με γνώσεις, δεν βρίσκεται διαρκώς στο κέντρο της συζήτησης και
μάλιστα με δυσανάλογα περισσότερο χρόνο ομιλίας σε σχέση με αυτόν που διαθέτει στους
μαθητές. Δρα και αυτός όπως και τα άλλα μέλη της ομάδας ως συνερευνητής με «ίσους
όρους».
Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι τα βασικά στοιχεία που θεωρούμε ότι διαφοροποιούν τη
διαθεματική προσέγγιση από τη μέθοδο project αφορούν τους εξής άξονες. Πρώτον στη
διαθεματική προσέγγιση το θέμα μελέτης μπορεί να συνδέεται άμεσα με το αναλυτικό
πρόγραμμα, ενώ στη μέθοδο project συνδέεται κυρίως με ερωτήματα, προβληματισμούς και
θέματα που επιλέγονται από κοινού με τον/την εκπαιδευτικό και τους μαθητές. Δεύτερον, η
διαθεματική προσέγγιση αφορά τη σύνδεση εννοιών από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα
και τη συμβολή τους στην διεξοδική μελέτη μιας ενότητας ή θέματος, ενώ η μέθοδος project
εξαντλεί τη μελέτη του θέματος σύμφωνα με τον πυρήνα ενδιαφέροντος που παρέχει το ίδιο
το θέμα, χωρίς να γίνεται κυρίαρχη η ενσωμάτωση διαθεματικών εννοιών, εκτός και μόνο
όταν προσφέρονται από το ίδιο το θέμα. Η μέθοδος project μπορεί να ενσωματώσει τη
διαθεματικότητα, η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας δε σημαίνει ότι
ταυτόχρονα εφαρμόζεται κι ένα project στη σχολική τάξη.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος και συνέχεια ευρύτερης έρευνας σχετικά με την εφαρμογή
της διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία και της διδακτικής μεθόδου project στην
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των
απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα οφέλη που
προσφέρουν οι παραπάνω διδακτικές προσεγγίσεις στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία,
καθώς επίσης και η συχνότητα χρήσης τους στη διδακτική πράξη.
Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας είναι τα εξής:
¾
Ποια θεωρούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ότι είναι τα
παιδαγωγικά οφέλη από την εφαρμογή της διαθεματικότητας και της διδακτικής μεθόδου
project τόσο για τους μαθητές όσο και για τους ίδιους;
¾
Πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τη
διαθεματικότητα και τη διδακτική μέθοδο project στη διδακτική τους πράξη;
Μεθοδολογικά η μελέτη είναι ποιοτική και χρησιμοποιήθηκε η ερευνητική μέθοδος
της συνέντευξης με εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές
περιοχές της Ελλάδας. Το δείγμα της έρευνάς μας αποτελείται από 33 εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορα σχολεία των νομών Αττικής, Μεσσηνίας,
Δωδεκανήσου και από νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η επιλογή των σχολείων έγινε με βάση
την τυχαία – βολική δειγματοληψία (Cohen & Manion 1997), όπου υπήρχε πρόσβαση των
ερευνητών σε σχολεία των παραπάνω περιοχών και έγινε προσπάθεια να πραγματοποιηθούν
συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Η παρούσα μελέτη
πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2005 και 2006. Τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων
εκπαιδευτικών είναι τα εξής: 20 γυναίκες και 13 άνδρες· εννέα (9) εκπαιδευτικοί με 0-5 έτη
υπηρεσίας, 14 εκπαιδευτικοί με 6-15 έτη υπηρεσίας, εννέα (9) εκπαιδευτικοί με 16-25 έτη
υπηρεσίας και ένας (1) εκπαιδευτικός συμπληρώνει 25 και άνω έτη υπηρεσίας· οκτώ (8)
εκπαιδευτικοί είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε), εννέα (9) είναι
απόφοιτοι παιδαγωγικής ακαδημίας (Π.Α), δέκα (10) είναι απόφοιτοι Π.Α. έχοντας λάβει και
επιμόρφωση και έξι (6) είναι απόφοιτοι Π.Α. με εξομοίωση.
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Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα οι εκπαιδευτικοί που
συμμετείχαν κλήθηκαν να απαντήσουν σε πέντε (5) σχετικές ερωτήσεις:
1. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη από την εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης της
διδασκαλίας για τον/την εκπαιδευτικό;
2. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη από την εφαρμογή της μεθόδου “project” στην
διδασκαλία για τον/την μαθητή/τρια;
3. Χρησιμοποιείτε τη διαθεματικότητα στο πλαίσιο της διδασκαλίας σας; Αν ναι, πόσο
συχνά;
4. Χρησιμοποιείτε τη μέθοδο “project” στο πλαίσιο της διδασκαλίας σας; Αν ναι, πόσο
συχνά;
5. Χρησιμοποιείτε την Ευέλικτη Ζώνη; Αν ναι, πόσο συχνά;
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Όσον αφορά τα οφέλη που προσφέρει η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας στους
εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ως εξής: μέσω της εφαρμογής της
διαθεματικότητας στη διδασκαλία τους γίνονται περισσότερο ευέλικτοι (9/33 εκπαιδευτικοί),
εμψυχωτές κι ‘ενορχηστρωτές’ (2/33 εκπαιδευτικοί), αποκτούν ικανότητες συνεργασίας με
τους μαθητές τους (5/33 εκπαιδευτικοί) και εύρος και ιδέες κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία:
…ο δάσκαλος αποκτά ενδιαφέρον για την πρόοδο των μαθητών, γίνεται πιο ευέλικτος στο
χειρισμό τους, αποκτά ικανότητες συνεργάτη… (Θάνος, 24/05/2006).
…Ο εκπαιδευτικός μέσα από την εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης μαθαίνει να είναι
ευέλικτος και συνεργάσιμος… (Σωκράτης, 29/05/2005).
Σχετικά με τα οφέλη που προσφέρει η διδακτική μέθοδος project στο μαθητή τα
αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα εξής: Με βάση τις απαντήσεις που προέκυψαν είναι
εμφανές ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται κάποιες διαφορές στα οφέλη που μπορούν να
έχουν οι μαθητές από τη διδακτική μέθοδο project σε αντίθεση με την παραδοσιακή
διδασκαλία. Τα οφέλη αυτά συνοψίζονται στα εξής: οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες
συνεργασίας τόσο μεταξύ τους όσο και με τον εκπαιδευτικό (14/33 εκπαιδευτικοί), τους
δίνεται η ευκαιρία να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες (13/33 εκπαιδευτικοί) και να
πορευτούν με βάση τα ενδιαφέροντά τους (6/33 εκπαιδευτικοί) και τέλος προσλαμβάνουν και
αποκτούν τη γνώση ενοποιημένη, ως ολότητα και όχι αποσπασματική και κατακερματισμένη
(11/33 εκπαιδευτικοί):
…Οι μαθητές μέσα από την υλοποίηση ενός project μαθαίνουν να «εκμεταλλεύονται» τα
ενδιαφέροντά τους παραγωγικά. Κινητοποιούνται και συνεργάζονται μεταξύ τους… (Σωκράτης,
29/05/2005).
…Ο μαθητής αντιμετωπίζει ολιστικά το θέμα…» (Δημοσθένης, 16/05/2006).
Σχετικά με τη συχνότητα χρήσης της διαθεματικής προσέγγισης της διδασκαλίας
κάποιοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι τη χρησιμοποιούν από καθημερινά έως και τρεις φορές
την εβδομάδα και κάποιοι άλλοι από λίγο έως καθόλου. Συνοψίζουμε λοιπόν οι 14 από τους
33 εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τη διαθεματική προσέγγιση αρκετά συχνά
(από καθημερινά έως και τρεις φορές την εβδομάδα): «Ναι, προσπαθώ να τη χρησιμοποιήσω
καθημερινά…» (Στέλλα, 02/05/2006) & «…τη χρησιμοποιώ καθημερινά…» (Άννα,
16/05/2006). Αντίστοιχα 17 από τους 33 εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τη
διαθεματική προσέγγιση σε πολύ μικρή συχνότητα είτε ότι δεν τη χρησιμοποιούν καθόλου:
«…Όχι…» (Κωνσταντίνα, 02/05/2006) & «…σπάνια, σχεδόν ποτέ…» (Χρυσούλα,
23/05/2005). Δύο εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τη διαθεματική προσέγγιση
ανάλογα με τα χρονικά όρια που παρέχει το αναλυτικό πρόγραμμα. Στο σημείο αυτό να
τονίσουμε ότι από τους 14 εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τη διαθεματική
προσέγγιση αρκετά συχνά, σχεδόν οι μισοί (6/14) είναι απόφοιτοι Π.Α έχοντας λάβει
επιμόρφωση και δύο (2) επιπλέον επίσης απόφοιτοι Π.Α με εξομοίωση, ενώ οι υπόλοιποι
μοιράζονται στις άλλες κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου. Συμπερασματικά λοιπόν βλέπουμε
ότι παραπάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς που εντάσσουν στη διδασκαλία τους τη
διαθεματικότητα είναι απόφοιτοι Π.Α. με επιμόρφωση ή εξομοίωση.
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Αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης της διδακτικής μεθόδου project από το
σύνολο των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ξεχωρίζει από τη μια πλευρά η συχνή χρήση της
διδακτικής μεθόδου project και από την άλλη πλευρά η απουσία χρήσης της μεθόδου αυτής.
Βλέπουμε λοιπόν ότι 10 από τους 33 εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν αρκετά
συχνά τη διδακτική μέθοδο project στη διδασκαλία τους: «…Συνήθως δυο φορές την
εβδομάδα…» (Κλειώ, 28/05/2006) & «…Και βέβαια τη χρησιμοποιώ σχεδόν κάθε βδομάδα
προσπαθώντας να εκμεταλλευτώ όσο καλύτερα μπορώ τον προσφερόμενο χρόνο…»
(Σωκράτης, 29/05/2005). Αντίστοιχα 19 από τους 33 εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι δεν
χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου τη διδακτική μέθοδο project: «…Σπάνια, σχεδόν ποτέ…»
(Χρυσούλα, 23/05/2005) & «…Ελάχιστα ως καθόλου, λόγω έλλειψης χρόνου…» (Παντελής,
08/05/2006), ενώ μόλις τρεις εκπαιδευτικοί είπαν πως τη χρησιμοποιούν δεδομένου του
ελεύθερου χρόνου από το αναλυτικό πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους δέκα (10)
εκπαιδευτικούς που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν αρκετά συχνά τη διδακτική μέθοδο project
οι τέσσερις (4) είναι απόφοιτοι Π.Α με επιμόρφωση και δύο (2) απόφοιτοι Π.Α με εξομοίωση
και κανείς απόφοιτος ΠΤΔΕ, ενώ θα ήταν αναμενόμενο οι απόφοιτοι ΠΤΔΕ λόγω των
σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών στα πανεπιστήμια να είναι και πρωτοπόροι στην χρήση
της εν λόγω διδακτικής μεθόδου. Στο σύνολό τους λοιπόν παραπάνω από τους μισούς
εκπαιδευτικούς που εντάσσουν τη μέθοδο project στη διδασκαλία τους είναι απόφοιτοι Π.Α.
Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε την περίπτωση ενός εκπαιδευτικού (Παναγιώτης) ο
οποίος αν και αρχικά μας είπε πως κατά την άποψη του η χρήση της διαθεματικής
προσέγγισης και της διδακτικής μεθόδου project στη διδασκαλία δεν έχουν λόγο ύπαρξης στη
διδακτική πράξη, στις επόμενες απαντήσεις του φαίνεται να υποστηρίζει το μαθητοκεντρικό
μοντέλο διδασκαλίας, δηλαδή την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική πράξη, την
ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη συνεργατικής και ερευνητικής ικανότητας,
χαρακτηριστικά στοιχεία δηλαδή που συνθέτουν τη διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας
και τη διδακτική μέθοδο project. Αυτό στο οποίο εν τέλει καταλήξαμε ήταν ότι η ελλιπής
ενημέρωση σχετικά με τις δυο αυτές διδακτικές προσεγγίσεις καθώς και οι γραμμές για τον
τρόπο χρήσης των διδακτικών αυτών προσεγγίσεων που επιβάλλονται από το ΥΠΕΠΘ ήταν
οι αιτίες που προκαλούσαν τη σύγχυση στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό.
Όσον αφορά στην εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης στο σχολικό πρόγραμμα 20
από τους 33 εκπαιδευτικούς απάντησαν ότι δεν εφαρμόζουν στο πρόγραμμά τους την
Ευέλικτη Ζώνη. Από αυτούς οι 15 είχαν δηλώσει ότι δεν χρησιμοποιούν τη διαθεματική
προσέγγιση και πέντε (5) ότι τη χρησιμοποιούν ελάχιστα, ενώ οι 16 από τους 33 είχαν
δηλώσει ότι δεν χρησιμοποιούν τη διδακτική μέθοδο project. Επομένως, οι απαντήσεις των
εκπαιδευτικών όσον αφορά την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης στο σχολικό πρόγραμμα
συνάδουν με τις δηλώσεις τους σχετικά με τη συχνότητα χρήσης της διαθεματικότητας και
της διδακτικής μεθόδου project στη διδακτική πράξη.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα για όλες τις περιπτώσεις μπορούμε να συμπεράνουμε
τα εξής: συνολικά είναι φανερό ότι τονίζεται από τους εκπαιδευτικούς διαμέσου των
παραπάνω διδακτικών προσεγγίσεων ο νέος ρόλος του συν- ερευνητή εκπαιδευτικού, η
συνεργατικότητα, με την οποία εργάζονται οι μαθητές, το γεγονός ότι τους δίνεται η ευκαιρία
να κινητοποιηθούν με βάση τα ενδιαφέροντά τους και ότι το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται
είναι πως οι μαθητές οικοδομούν ενιαία γνώση. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν στην
πλειοψηφία τους ότι δεν χρησιμοποιούν τη διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας
(περίπου οι μισοί ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί) και τη διδακτική μέθοδο project (παραπάνω από
τους μισούς ερωτώμενους εκπαιδευτικούς), ενώ είναι αρκετοί αυτοί που απάντησαν ότι
χρησιμοποιούν τις δύο αυτές διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία τους (οι μισοί ως το
1/3 των ερωτώμενων εκπαιδευτικών για την κάθε μία διδακτική προσέγγιση), οι οποίοι είναι
επιπλέον απόφοιτοι Π.Α. έχοντας λάβει επιμόρφωση ή εξομοίωση. Οι απαντήσεις τους
έρχονται σε συμφωνία με τις απαντήσεις που έδωσαν σχετικά με την εφαρμογή της
Ευέλικτης Ζώνης όπου η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δεν την εφαρμόζει.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς μας γνωρίζουν σε
ικανοποιητικό βαθμό τα οφέλη για τους ίδιους και τους μαθητές από τη χρήση της
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διαθεματικότητας και της διδακτικής μεθόδου project στη διδακτική πράξη, επομένως
αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα τους στη διδασκαλία και τη μάθηση. Επιπλέον, οι
εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ότι δεν εφαρμόζουν την Ευέλικτη Ζώνη στο
σχολικό πρόγραμμα, και σχεδόν οι μισοί δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν τη
διαθεματικότητα και τη διδακτική μέθοδο project. Επομένως από τη μελέτη αυτή
διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση
καινοτόμων δράσεων και διδακτικών προσεγγίσεων που έχει συμπεριλάβει το ΥΠΕΠΘ στο
πλαίσιο του σχολικού προγράμματος στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτοί που
διαπιστώνουμε ότι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τη χρήση της διαθεματικότητας και
της διδακτικής μεθόδου project είναι οι απόφοιτοι Π.Α. έχοντας λάβει επιμόρφωση ή
εξομοίωση, ενώ θα ήταν αναμενόμενο να έχουμε αντίστοιχη ή/και μεγαλύτερη εξοικείωση με
τις προσεγγίσεις αυτές από τους απόφοιτους των ΠΤΔΕ εξαιτίας των σύγχρονων
προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουν. Ίσως τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης και
άλλων παρόμοιων μελετών να αποτελέσουν την αφορμή ώστε τόσο το ΥΠΕΠΘ όσο και οι
ίδιοι οι εκαιδευτικοί να προβληματιστούν για περαιτέρω δράσεις και ενέργειες που μπορούν
να καταστούν ωφέλιμες για την εκπαίδευση των μαθητών.
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38. Η ποίηση ως εκδρομή : Κριτική μιας νέας «μεθοδολογίας»
Ηροδότου Κωνστ., Φοιτητής
Περίληψη
Η «εκδρομή» αποτελεί πρόταση για μια δημιουργική προσέγγιση του ποιητικού λόγου στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση· δεν συνιστά όμως «διδασκαλία», με την παραδοσιακή έννοια. Ο ποιητής
Γιάννης Σ. Παπαδάτος, εκπαιδευτικός, είναι ο εμπνευστής του παιδαγωγικού αυτού εγχειρήματος, το
οποίο έχει δοκιμαστεί στην πράξη και θεμελιώνεται με σειρά μονογραφιών. Η μέθοδός του βασίζεται
στο έργο της M. L. Rosenblatt, των Μ. Benton και G. Fox, καθώς και του G. Rodari, εκτείνεται όμως
πολύ μακρύτερα. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση και η κριτική αποτίμηση της «εκδρομής»
και η παραβολή της προβληματικής της με τις αναζητήσεις του κίνηματος του υπερρεαλισμού και το
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στοχασμό του Foucault και του Derrida, στο πλαίσιο των προκλήσεων που εγγράφει η εποχή μας.
Απώτερη ελπίδα είναι να καταδειχθεί ο εξαιρετικά σημαντικός ρόλος και η σπουδαιότητα του έργου
των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κοινωνία μας, προσφορά που, δυστυχώς,
συχνά παραγνωρίζεται.

«Οι εκπαιδευτικοί να συμμορφώνονται με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου»742
Μανόλης Αναγνωστάκης
Εάν ξεκινούσαμε μια εκδρομή, θα παίρναμε μαζί μας χάρτη; Το σκανδαλώδες ερώτημα μιας
ξαφνικής εκδρομής εισάγει στην εκπαιδευτική πράξη ο Γιάννης Σ. Παπαδάτος. Η λέξη
μεθοδολογία που τέθηκε από την αρχή μέσα σε εισαγωγικά δεν αρκεί για να δείξει τις
διαστάσεις ενός εγχειρήματος που εγκλείει την ποιητική λειτουργία, χωρίς όμως να
υποτάσσεται στη διδακτική. Και μόνο η ύπαρξη της ποίησης στα σχολικά βιβλία, μαρτυρεί
πόσο τραγικά αντιποιητικό είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.743 Ο όρος «συμβάν»744
(événement) φωτίζει ευκρινέστερα την ποίηση όταν συμπλέκεται με την εκδρομή στον κλοιό
των τεσσάρων τοίχων και της κλειστής οροφής μιας σχολικής αίθουσας.
Ο Παπαδάτος διανοίγει την κλειστή παιδαγωγική μέθοδο των M. Benton και G.
Fox745, που προϋποθέτει τη σκέψη της M. L. Rosenblatt746, και εγκολπώνεται τις τεχνικές του
G. Rodari747 όχι για να διδάξει λογοτεχνία, αλλά για να οργανώσει ένα «παιγνίδι
συνομωσίας»748, όπου όλα θα ειπωθούν, ταυτόχρονα, όμως, θα
διαφυλαχθεί ένα μυστικό749, όπως επισημαίνει ο Jacques
Derrida αναφερόμενος στις ανθρωπιστικές σπουδές. Η μη
προσέγγιση750 του ποιήματος, η παραδοχή ότι «υπάρχει
περίπτωση να μην πραγματοποιηθεί η συνάντηση με το
ποίημα»751 ή η άρνηση του «μηνύματος» και της δυνατότητας
σύνοψης752 υπονομεύουν τις στερεοτυπικές μας αντιλήψεις. Ο
εμπνευστής της εκδρομής παραλληλίζει το υπό συνάντηση
ποίημα με ένα «παράξενο ζώο ή ένα αξιοθέατο που από πριν
δεν το ξέραμε ή το γνωρίζαμε μόνο από ελκυστικές εικόνες»,
Ο Γιάννης Σ. Παπαδάτος
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χωρίς όμως να παραβλέπει ότι «μπορεί κατά το ξεκίνημα αυτής της εκδρομής να μας
έπιανε… η βροχή»753. Πίσω από έναν καταιγισμό διαφανειών, ποιητικών κειμένων, μουσικών
κομματιών, που αποτελούν το εκδρομικό «σακίδιο»754, κρύβεται το υπό συνάντηση ποίημα.
Η διαδικασία ανεύρεσης του ποιήματος προκαλεί κύματα συλλογικής και προσωπικής
δημιουργικότητας στους μαθητές. «Πρόκειται για διαπλοκές που οδηγούν στις νοηματικές
συνιστώσες»755. Ιδιαίτερα αξίζει να σταθούμε σε μια παρατήρηση: «Στην ουσία όμως ο
«καθοδηγητής είναι το κείμενο που, αν και πολλαπλώς «απουσιάζει», εξαιτίας του γίνεται η
«διδασκαλία», αλλά και πιστοποιεί την παρουσία του μέσα από άλλα κείμενα ή άλλα
«θεάματα» και δημιουργίες»756
Στην εκδρομή αυτή λοιπόν υπάρχει χάρτης; Αν ο χάρτης είναι αρκετά ασαφής ώστε
να μην ποδοπατηθεί ο θησαυρός, κατά την έκφραση του Alain Badiou757, τότε ενδέχεται το
σακίδιο να περιλαμβάνει χάρτη, όχι όμως και το αντίστροφο. Η εκδρομή είναι μια
γενόσημη758, μη αναγώγιμη, διαδικασία ανάδυσης του πολλαπλού, όπου εάν βρέξει, δηλαδή
εντός απροόπτου, ο αναπαραστατικός πίνακας θραύεται.
Τη σχέση του χάρτη, της εκδρομικής διάχυσης και της ποίησης δοκιμάζει ο Γιώργος
Σεφέρης στη «Στέρνα», όπου θέτει ως επιγραφή το λόγο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου:
«Βρέθηκα στην ανάγκη να βάλω το νοσοκομείο του Δον Χουάν Ταβέρα με τη μορφή
μοντέλου, γιατί όχι μόνο ερχότανε να σκεπάσει την πύλη του Βισάγκρα, αλλά και ο θόλος
του ανέβαινε με τρόπο που ξεπερνούσε την πόλη· κι έτσι μια που το ’βαλα σα μοντέλο και το
μετακίνησα από τον τόπο του, μου φαίνεται προτιμότερο να δείξω την πρόσοψή του παρά τις
άλλες του μεριές. Όσο για τη θέση του μέσα στην πόλη, φαίνεται στο χάρτη.»759 Ο λόγος
αυτός, που σχολιάζει την Άποψη του Toledo, αποτελεί -προτείνω- ένα από τα πλέον
ευανάγνωστα πλαίσια αναφοράς για να επαληθευθεί το κράτος του αναπαραστατικού λόγου,
στην κλασική σκέψη, και η στρατοπέδευσή του σε έναν πίνακα ταξινομητικό, σε ένα χάρτη.
«Τα πράγματα πλησιάζουν μέχρι τις όχθες του λόγου επειδή εμφανίζονται στην κοιλότητα
της παράστασης»760, γράφει ο Michel Foucault. Μπορούμε να σπουδάσουμε την
αναπαράσταση πέφτοντας στην παγίδα της.
Ο ιστορικός τέχνης και δάσκαλός μου στο
Πανεπιστήμιο, Μανόλης Βλάχος, άρχιζε τις παραδόσεις του με μια αποφασιστικής σημασίας
negatio: «Δεν ξέρετε να βλέπετε». Αν δεν βλέπουμε αυτό για το οποίο μιλάμε και αν δεν
μιλάμε για αυτό που βλέπουμε761, όπως παρατηρεί ο Gilles Deleuze, τότε πρέπει να
εντείνουμε το ερώτημα. Να αδιαφορήσουμε για τα στενά δρομάκια του Toledo και να μη
μελετήσουμε την κλίμακα του χάρτη. Να διαγράψουμε τα αγγελικά σχήματα και τα αρχαϊκά
συμπλέγματα, ρωτώντας: Τι είναι αυτό που εισάγει το χάρτη μέσα στην παράσταση; Τι είναι
αυτό που εισάγει την παράσταση μέσα στην παράσταση;
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Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Άποψη του Toledo
Η πορεία για την καταστροφή του ταξινομητικού πίνακα αρχίζει, όπως προτείνει ο
Παπαδάτος, όταν οι μαθητές εξοικειώνονται με τον υπερρεαλισμό, οπότε αστράφτει η
επιθυμία του Louis Aragon: «η ποίηση να γίνεται από όλους»762. Μια υπερρεαλιστική κίνηση
αλχημείας, όπως σημειώνει ο Badiou, οδηγεί στην ανατροπή του σημείου, στην υπέρβαση,
αλλά και στην αλλαγή του σημείου της υπέρβασης763. Επομένως κάθε προσπάθεια
χαρτογράφησης είναι καταδικασμένη να καταλήγει στο βυθό. Από το χάρτη περνάμε στην
κοιλότητα της μικρής λίμνης και μετά στην πόλη. Η ανθρώπινη μορφή στην άκρη της
παράστασης εισάγει τη σκιά της ή το «αεί ζητούμενο και αεί απορούμενο». «Προφητικό»
ονομάζει το λόγο αυτό η Ν. Γεωργοπούλου764.
Ο Σεφέρης στη «Στέρνα» διαρρηγνύει το χάρτη. Η εικοστή δεύτερη, χωρίς πλάγια
αρίθμηση, στροφή φανερώνει τα λόγια που ενοικούν στα «πλήθη του θανάτου»765, στρέφεται
ολοκληρωτικά στην περιφέρεια του λόγου. Τα πράγματα εδώ βγαίνουν σαν λέπια766 από την
επικράτεια του λόγου, από τη λίμνη του Toledo, για να συσσωρευθούν σαν σταγόνες μιας
απρόσμενης βροχής μέσα στη στροφή, η οποία
πήρε το σχήμα της στέρνας «που διδάσκει τη
σιγή»767. Το σεφερικό ερώτημα δεν είναι
«Γιατί έβγαλε εκείνο το νοσοκομείο από το
Τολέδο;», το σεφερικό ερώτημα είναι «τι θα
γίνουν οι άρρωστοι;»768 Σε μια τέτοια
περίπτωση άραγε διακόπτεται η εκδρομή;
Η 22η στροφή της «Στέρνας» του Σεφέρη
Όχι, ίσως όμως ακουστεί η φωνή κάποιου
μαθητή:
«Να
πέσει
άλλη
εικόνα
για
να
γράψω
ένα
στίχο».769

762

Maurice Nadeau, Histoire du surréalisme, Seuil, Paris 1964, p. 18
Alain Badiou, Le Siècle, Seuil, Paris 2005, p. 200-201
764
Νικολίτσα Δ. Γεωργοπούλου, Η διαλεκτική σχέση φυσικής και μεταφυσικής, Αθήνα 2000, σ. 18
765
Γιώργος Σεφέρης, Ποιήματα, ό.π., σ. 39
766
Michel Foucault, Les mots… , ibid, p. 252
767
Γιώργος Σεφέρης, Ποιήματα, ό.π., σ. 39
768
Γιώργος Σεφέρης, Έξι νύχτες στην Ακρόπολη, Ερμής, Αθήνα 1974, σ. 11
769
Γιάννης Σ. Παπαδάτος, Η ποίηση στο…, ό.π., σ. 225
763

1602
Σύμφωνα με τον Γιάννη Σ. Παπαδάτο, «το ζητούμενο είναι
σε μια προσέγγιση του ποιητικού γεγονότος το πλαίσιο της
ελευθερίας που το ίδιο το γεγονός αποστέλλει»770.Σήμερα, όπως
έδειξε ο Jean-François Lyotard, το ερώτημα για την αλήθεια έχει
αντικατασταθεί από το ερώτημα της χρησιμότητας –και τούτο
συνιστά τρομοκρατία771-, με τον ίδιο ίσως τρόπο που ένα μέρος της
δίψας μας αντικαταστάθηκε «με την επιθυμία της κόκα-κόλα»772. Η
εκδρομή του Παπαδάτου ως «συμβάν» (événement) μπορεί να
διαρρήξει την κλειστή οροφή και τους τέσσερις τείχους του
δημοτικού σχολείου όχι για να ενσταλάξει «αρχές» και «αξίες»,
αλλά για να καταδείξει ότι «μιλώ σημαίνει μάχομαι»773, για να
διαστείλει το λόγο ώς τις εσχατιές του, να τον τρέψει ακόμη στο
«άσκεφτο». «Ο λόγος μεταφέρει και παράγει την εξουσία, την
ενδυναμώνει, επίσης όμως την υποσκάπτει, την καθιστά εύθραυστη,
και μπορεί να της θέσει εμπόδια.»774, διατείνεται ο Foucault. Το «συμβάν» της εκδρομής
παρεμβαίνει –ομολογώ- στη διαδικασία υποκειμενοποίησης, πτυχώνοντας την ελευθερία που
αποστέλλει, δηλαδή το εν λόγω «μέσα του έξω»775. Η ευστάθεια των σημαινόντων
πλήττεται, ενώ αναιρείται η μονοτροπία της σχολικής αίθουσας.«Να πέσει άλλη εικόνα, για
να γράψω ένα στίχο», φωνάζει κάποια
μαθήτρια. Το έργο Μορφή (1985)
του Γιάννη Μόραλη είναι ιδανικό για να φωτίσει την ανάδυση του υποκείμενου ως
πολλαπλότητας, αφού αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος είναι το «έξω» του «μέσα» και το
«μέσα» του «έξω». «Αυτό που είμαι είναι χωρίς διαφοροποίηση ή πιθανή αντίθεση/ είναι η
απόλυτη παρέμβαση, παντού, του σώματός μου»776, γράφει ο Antonin Artaud.
Ο Charles Baudelaire θεωρεί ως συνθήκη του μοντέρνου, την απελευθέρωση του
«ποιητικού» μέσα στο «ιστορικό»777. Διερωτώμαι αν με γέφυρα την ιστορική σκέψη της
Κικής Δημουλά :
Γιάννης Μόραλης, Μορφή, 1985
«Οι λέξεις φταίνε. Αυτές
ενθάρρυναν τα πράγματα σιγά
σιγά ν’ αρχίσουν να συμβαίνουν.»778
θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί μια εκδρομή ως ιστορία. Ο Paul Veyne μιλά με
ειλικρίνεια : «Η ιστορία δεν έχει μέθοδο»779. Θα μπορέσουμε να αποκεντρωθούμε από την
ενιαιότητα του «ιστορικού γεγονότος»; Θα δώσουμε ποτέ χώρο στο λογοκριμένο κεφάλαιο
του ασυνειδήτου780; Τι θα σήμαινε η διάνοιξη ενός πεδίου μη-ιστορίας, όπως επιχείρησε πριν
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χρόνια στην επιστήμη της κοινωνιολογίας ο Γιώργος Βέλτσος781; Το να δούμε την ιστορία ως
εκδρομή ή, όπως προτείνει ο Αντώνης Λιάκος, ως «χορό με εναλασσόμενους ρόλους»782 δεν
σημαίνει καθόλου ότι ξεγελάμε το θάνατο. Ποιος άραγε γλύτωσε το δάκρυ της εκδρομής και
του χορού την άρνηση;
Το ενδεχόμενο να υπάρξει σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης μια τέτοια
προοπτική φαντάζει αδύνατο. Όμως, σύμφωνα με τον Derrida, «μόνον το αδύνατο μπορεί να
συμβεί»783. «Ξεφύγαμε» αναφέρει κάπου ο Γιάννης Σ. Παπαδάτος. Άρα ζήσαμε, προσθέτω.

39. Παράδειγμα ηλεκτρονικής παραγωγής διδακτικής ενότητας για τα
υποκοριστικά-μεγεθυντικά ονόματα στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και στις
πρώτες τάξεις του Γυμνασίου: θεωρητική τεκμηρίωση, ερευνητικά δεδομένα,
παρουσίαση πιλοτικής έρευνας
Καπραβέλου Αλεξ., Φιλόλογος, Μεταπτ. Φοιτήτρια Παν. Θεσσαλίας
Κυριέρη Ελ., Εκπαιδευτικός, Μεταπτ. Φοιτήτρια Παν. Θεσσαλίας
Περίληψη
Στην εισήγηση παρουσιάζεται η σχεδίαση μιας διδακτικής ενότητας που περιέχει ηλεκτρονικά σε
αρχείο word χρωματιστό πίνακα με πλήρεις τις καταλήξεις των υποκοριστικών και μεγεθυντικών
ονομάτων καθώς και παραδείγματα. Η ενότητα συνοδεύεται από δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι
μαθητές-τριες σε μικρές ομάδες μπροστά στον Η/Υ. Ενθαρρύνεται η συζήτηση για την αποσαφήνιση
βασικών όρων της ενότητας, τον εντοπισμό λέξεων σε κείμενο, το μετασχηματισμό κειμένου. Με
υπερσυνδέσεις εμφανίζονται λευκά αρχεία word για την πληκτρολόγηση των απαντήσεων, ενώ οι
μαθητές-τριες βοηθιούνται να απαντήσουν ανατρέχοντας σε συγκεκριμένο υλικό ιστοσελίδων με
υπερσυνδέσεις. Κάθε επιμέρους δραστηριότητα ή -συχνά χιουμοριστική- επεξηγηματική επισήμανση
ξεχωρίζει με κενά, ελκυστικά γραφικά, αντιρατσιστικές φωτογραφίες μαθητών-τριών. Αν είναι
απαραίτητοι οι κανόνες, αυτοί προσφέρονται σταδιακά, επαγωγικά, ενταγμένοι στο προηγούμενο
πλαίσιο δραστηριοτήτων. Αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία των δραστηριοτήτων είναι η κατοχή
βασικών γνώσεων χειρισμού Η/Υ από τους-ις μαθητές-τριες. Τα παιδιά εξοικειώνονται με την ενότητα
μέσα από προτεινόμενα φύλλα εργασίας που αντλούνται από το διαδίκτυο, καθώς και μέσα από
ποικίλα αυθεντικά κειμενικά είδη, ακόμα και στο τοπικό ιδίωμα. Ζητείται από τα παιδιά να σκεφθούν
τις διαφορετικές κάθε φορά σημασίες της χρήσης υποκοριστικών-μεγεθυντικών στον προφορικό και
γραπτό λόγο. Τα κείμενα που έχουν επιλεγεί είναι λογοτεχνικά (αποσπάσματα από μυθιστόρημα,
διήγημα, πεζό παραμύθι, έμμετρο παραμύθι) και τα παιδιά μπορούν να παίξουν με μετασχηματισμούς,
γραμματοσειρές, υπογράμμιση, χρώματα. Ενθαρρύνονται να γράψουν και δικό τους κείμενο, ακόμη
και να επικοινωνήσουν on line σε chat room με θέμα τη χρήση υποκοριστικών-μεγεθυντικών. Η
ενότητα με τις δραστηριότητες διδάχθηκε σε σχολείο του Βόλου. Ακολούθησε μικρή πιλοτική έρευνα,
στην οποία συγκρίθηκαν τεστ πριν και μετά τη διδασκαλία, καταγράφηκαν οι αντιδράσεις και
δυσκολίες των παιδιών κατά τη διάρκεια του έργου τους και εκφράστηκαν οι απόψεις των παιδιών
μέσω ερωτηματολογίου. Βρέθηκε μικρή βελτίωση της επίδοσης με τη χρήση Η/Υ, σε σχέση με την
παραδοσιακή διδασκαλία, που συμβαδίζει με τα ερευνητικά δεδομένα διεθνώς, επιβεβαιώθηκε ο
απελευθερωτικός και ευχάριστος για τα παιδιά τρόπος διδασκαλίας με τον Η/Υ και ο ρόλος του
εκπαιδευτικού ως συν-εργάτη και παραγκωνίστηκε το γραμματικό φαινόμενο από τη μαγεία της
λογοτεχνίας. Η εισήγηση αναφέρεται επίσης στα θετικά αποτελέσματα -με ειδική αναφορά στα παιδιά
των μειονοτήτων και τα ΑμεΑ- αλλά και στα όρια της χρήσης Η/Υ, καθώς και στη συμβολή της
διδασκαλίας του μεταμοντέρνου, ριζοσπαστικού, κοινωνικού εποικοδομισμού στη διδασκαλία με
χρήση Η/Υ.
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Λέξεις-κλειδιά: ηλεκτρονική γλωσσική διδασκαλία, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, κοινωνικός
εποικοδομισμός, ΤΠΕ.

Α. Παράδειγμα ηλεκτρονικής παραγωγής διδακτικής ενότητας για τα υποκοριστικάμεγεθυντικά ονόματα: παρουσίαση πιλοτικής έρευνας
Εναλλακτικές σκέψεις των μαθητών-τριών στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα
1. Οι μαθητές-τριες δύσκολα θυμούνται όλες τις καταλήξεις των υποκοριστικών και μεγεθυντικών
ουσιαστικών, γι’ αυτό συνήθως στο σχηματισμό των υποκοριστικών ανακαλούν ελάχιστες
καταλήξεις, ενώ στο σχηματισμό των μεγεθυντικών συνήθως μόνο μία: -άρα. Αποτέλεσμα: να λένε ή
να γράφουν ‘βαρελάρα’ αντί ‘βαρέλα’, ‘σπιτάρα’ αντί ‘σπιταρόνα’, ‘μαθητάρα’, αντί ‘μαθηταράς’,
δεν ξέρουν να συμπληρώσουν καταλήξεις όπως –οπούλα–όπουλο, -έλι, -ούδα-ούδι, -ύλλιο, -ίδριο, ίδιο, -άριο, -ίσκος-η, πόσο μάλλον να δημιουργήσουν δικές τους. Έτσι, περιορίζεται ο γλωσσικός
τους πλούτος. 2. Επίσης, να επισημανθεί στους-ις μαθητές-τριες ότι δεν υπάρχει γενική
υποκοριστικών, για ‘το κοριτσάκι’ δε λέμε ‘του κοριτσακιού’, αλλά το αντικαθιστούμε με κάτι
παρόμοιο, πχ ‘από το κοριτσάκι’. Ωστόσο, κι εδώ δεν μπορούμε, ως εκπαιδευτικοί, να λειτουργούμε
αφοριστικά, γιατί είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε γενική υποκοριστικών, όταν θέλουμε να
αστειευτούμε ή να ειρωνευτούμε, στον προφορικό λόγο (ανεπίσημο ύφος, παρωδία-κωμωδία) ή στο
γραπτό (πχ πεζογραφία, στιχουργία, σκωπτική ποίηση, δημιουργική γραφή).
Συνεπώς, η διδασκαλία μας θα έχει ως άξονα τις γλωσσικές ποικιλίες (κατάλληλο ύφος ανάλογα με
την επικοινωνιακή περίσταση, με στόχο τη μετάδοση του επιθυμητού μηνύματος και την
αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας). Γι’ αυτό, χρειαζόμαστε ένα λογισμικό που θα βοηθά τα
παιδιά να θυμηθούν πιο εύκολα τις καταλήξεις και να τις χρησιμοποιούν με κατάλληλη εξάσκηση,
μέσα από κείμενα αλλά και ευχάριστες δραστηριότητες, στις οποίες θα πρωταγωνιστούν, θα
δημιουργούν και όχι απλώς θα εκτελούν. Πέρα από τα ήδη υπάρχοντα κλειστά και κατευθυνόμενα
λογισμικά (που εύκολα επιβραβεύουν ή επικρίνουν), είναι αναγκαίο ένα λογισμικό με ανοιχτές
δραστηριότητες, που δε θα περιορίζει τους-ις μαθητές-τριες και δε θα θεωρεί λανθασμένες τις
απαντήσεις εκείνες που έχουν ενσωματωθεί στη γλώσσα μας, έστω στον προφορικό λόγο ορισμένων
κοινωνικών ομάδων (στη συγκεκριμένη περίπτωση, των μαθητών, των νέων κλπ).
Στόχοι της διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ:
1. Να βοηθήσει το-η μαθητή-ήτρια να κατανοήσει τις έννοιες ‘ονόματα’, ‘ουσιαστικά’/ ‘επίθετα’,
‘υποκοριστικά’, ‘μεγεθυντικά’. 2. Να βοηθήσει τα παιδιά στη σωστή και ποικίλη χρήση τους στο
λόγο, προφορικό και γραπτό. 3. Να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι τον πλούτο της γλώσσας
και τις δυνατότητες χρήσης της σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση. 4. Να ενθαρρύνει τα άτομα να
συνεργάζονται μεταξύ τους χωρίς διακρίσεις. 5. Να εξοικειωθούν τα παιδιά περισσότερο με τους Η/Υ
και με τη μελέτη και τη μάθηση μέσω Η/Υ.
Περιβάλλοντα λογισμικού που επιλέχθηκαν
Περιγραφή: έγγραφο Word, με φόντο, έγχρωμο κείμενο και γραφικά μεταξύ υποενοτήτων και
επιμέρους δραστηριοτήτων, που δε θα αποσπούν την προσοχή των παιδιών εις βάρος της μάθησης.
Περιεχόμενα: θεωρία με πίνακες - συζήτηση - διερεύνηση σε υπερσυνδέσεις, φυλλάδια εργασίας με
δραστηριότητες που προϋποθέτουν την πλοήγηση σε ιστοσελίδες, καθώς και μικρές ομάδες
ανάγνωσης και συγγραφής.
Σχολείο και δείγμα που επιλέχθηκε
Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο «Γεωργάδειο» Αγριάς Βόλου 12θέσιο πραγματοποιήθηκε διδασκαλία σε 17
παιδιά, που φοιτούν στο τμήμα Ε2 (δάσκαλος της τάξης είναι ο Γρηγόρης Μπεκιαράκης), 6 κορίτσια,
11 αγόρια, στις 27 Μαΐου 2005 (για το pre test) και 30 Μαΐου 2005 (διδασκαλία, φύλλα εργασίας,
φύλλα παρατήρησης, post test, ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των μαθητών-τριών). Το δείγμα είναι
αντιπροσωπευτικό, γιατί, όπως φάνηκε και από το Φύλλο Παρατήρησης, περιλαμβάνει μαθητές-τριες
κάθε επίδοσης, που φοιτούν σε προάστιο του Βόλου (μεγάλης ελληνικής πόλης, όχι όμως και
πρωτεύουσας) και από αυτούς ένας είναι Αλβανός αλβανικής υπηκοότητας που ξέρει ελάχιστα
ελληνικά, ένας από πατέρα Βορειοηπειρώτη ελληνικής υπηκοότητας και μητέρα Αλβανίδα αλβανικής
υπηκοότητας, μία Βορειοηπειρώτισσα αλβανικής υπηκοότητας, ένας με πατέρα Ρωσοπόντιο
ελληνικής καταγωγής και μητέρα Ρωσίδα, ένας με Ιταλό πατέρα, καθολικός, γεννηθείς στο Βερολίνο
και ελληνικής υπηκοότητας, ένας με μητέρα Πολωνέζα, που όμως μένει από πολύ μικρός με τον
πατέρα του και τη μητρυιά. Από αυτούς τους 6, οι 5 πρώτοι μπορούν να χαρακτηριστούν δίγλωσσοι.
1α. Προετοιμασία του διδάσκοντα και του σχολείου
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Δίωρο μάθημα Γλώσσας με υπολογιστές στην Ε΄ Δημοτικού, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς.
Πρέπει να δώσω στην τάξη πρώτα το pre-test. Κασετοφωνάκι και κασέτες έχω, πρέπει όμως ν’
αγοράσω και μπαταρίες. Καλύτερα να έχει το σχολείο φωτογραφική μηχανή, φλας, κάμερα. Θα έχω
μαζί μου το μάθημα (θεωρία-δραστηριότητες, σε δισκέτα ή CD-rom), φύλλα παρατήρησης, post-test,
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τους μαθητές, άγραφα CD-rom επανεγγράψιμα. Άρα μπορεί να
χρειαστώ και 3η ώρα. Πριν το μάθημά μου πρέπει να αποθηκεύσω τη θεωρία και τις δραστηριότητες
που θα προσφέρω, στην επιφάνεια εργασίας κάθε Η/Υ.
Δε χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην επικείμενη πιλοτική διδασκαλία, να μην τρομοκρατηθούν και οι
μαθητές ότι τους κάνουμε τεστ νοημοσύνης, για να τους αποκλείσουμε ή να τους κατατάξουμε…
1β. Προετοιμασία των μαθητών
Τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες 3, το πολύ 4 ατόμων. Δυάδες μπορούν να σχηματιστούν μόνο για
εξαιρετικούς λόγους. Σε κάθε ομάδα είναι απαραίτητο να υπάρχει τουλάχιστον ένα παιδί που να
κατέχει βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Κάθε ομάδα να έχει από μια δισκέτα ή CD-rom
επανεγγράψιμο, στο οποίο θα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των μελών της ομάδας. Εκεί κάθε
ομάδα θα δώσει απαντήσεις στις Δραστηριότητες. Τη δισκέτα αυτή θα μου παραδώσει κάθε ομάδα
μετά τη διδασκαλία ή θα τις αντιγράψω όλες σε δικό μου CD-rom. Στη δισκέτα ή στο CD-rom κάθε
ομάδα θα δημιουργήσει ένα φάκελο με όνομα ‘Εργασίες’. Μέσα στο φάκελο θα δημιουργήσει 4
αρχεία MSWord με ονόματα: ‘Δραστηριότητα 1α’, ‘Δραστηριότητα 1β’, ‘Δραστηριότητα 2α’,
‘Δραστηριότητα 2β’. Καλό είναι να έχουν μαζί τους μολύβια και άγραφα φύλλα.
2. Ατομικό ΤΕΣΤ πριν τη διδασκαλία
Ονοματεπώνυμο μαθητή-ήτριας:………………………………………………………………………..
Μάθημα: Ελληνική Γλώσσα Ενότητα: Υποκοριστικά και μεγεθυντικά ονόματα
Σχολείο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς Βόλου Ημερομηνία:……………………. Ώρα:………………
Άσκηση 1
Για να συμπληρώσετε τα κενά, να γράψετε τα υποκοριστικά και μεγεθυντικά των παρακάτω
ονομάτων, στον τύπο που χρειάζεται (μπορεί να χρειαστεί ν’ αλλάξετε το γένος τους ή/και να
προσθέσετε το άρθρο τους).
Χθες ο ……………………... (Βαγγέλης, μεγεθυντικό) έπιασε ………………………… (ψάρι,
μεγεθυντικό) και τ…. έδειχνε με καμάρι κάτω στ…. ………………………… (πέτρα, υποκοριστικό,
πληθυντικός) της παραλίας. Κόσμος και …………………… (κόσμος, υποκοριστικό) πέρασε από
εκεί, για να θαυμάσει το θέαμα. Ο ……………………… (φίλος, υποκοριστικό) μας κουνούσε τ…..
πλατ….
……………………… (κεφάλι, μεγεθυντικό) του όλο χαρά. Είχε ξαναπιάσει
………………………… (κέφαλος [ψάρι], υποκοριστικό, πληθυντικός), αλλά αυτή τη φορά ήταν
……………………… (τυχερός, υποκοριστικό) με το …………………………… (μεγάλος,
υποκοριστικό) ψάρι. Η ………………………… (βάρκα, υποκοριστικό) του λικνιζόταν με χάρη στο
νερό, σαν να έλεγε: «Μπράβο, …………………… (άντρας, μεγεθυντικό)!», ενώ οι φωνές ………
………………… (παιδί, υποκοριστικό, ενικός) του έκαναν εκείνη τη στιγμή πιο χαρούμενη.
Άσκηση 2
Γράψτε μια παράγραφο με θέμα «Η Άνοιξη στην Αγριά», χρησιμοποιώντας 3 υποκοριστικά ονόματα
και 1 μεγεθυντικό.
3α. Διδασκαλία της ενότητας (σχεδιασμός που δε συμπεριλαμβάνει τα γραφικά)
Τα υποκοριστικά και τα μεγεθυντικά ονόματα. Ελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, Δ΄ & Ε΄ Δημοτικού
Υποκοριστικά
Καταλήξεις
Καταλήξεις
Καταλήξεις
Παραδείγματα
αρσενικών
θηλυκών
ουδετέρων
-ούλης
-ούλα
-ούλι
πατερούλης, μανούλα, μικρούλι
(-έλος, -έλης)
(-έλα)
-έλι
παιδαρέλι
κοσμάκης, αραπάκος, γιαγιάκα,
-άκα, -ακούλα
-άκης, -άκος,
σπιτάκι
-άκι
-αράκι
φιλαράκος
-αράκος
πετεινάρι
-άρι
γιόκας
-κας
-ίσκος
-ίσκη
αστερίσκος, παιδίσκη
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(-όπουλος)
(-ούδης)

-οπούλα
-ούδα

-όπουλο
-ούδι, -ουδάκι,
-άδι, -αδάκι
-ύλλιο, -ίδριο,
-ίδιο, -άριο

(-ίτσης, -ίτσας)
-ούτσικος

-ίτσα
-ούτσικη

-ούτσικο

-ίκα
-ίτα
(-ίνα)

(-όνι) (-ίνι)

-άκιας

(-ίδης, -άδης)
Μεγεθυντικά
Αρσενικά
-ας, -άς, -αράς

Θηλυκά
-αρού
-ούρα

αρχοντοπούλα, βασιλόπουλο
κοπελούδα, αρκούδι
πετράδι
δασύλλιο,
ναΐδριο,
σακίδιο,
βιβλιάριο
γλωσσίτσα
μικρούτσικος,
καλούτσικη,
μεγαλούτσικο
εξυπνάκιας
ψιψίνι

Παραδείγματα
μεθύστακας, φαγάς, παιχταράς, χορευταρού
μηδενικούρα
-αλάς, -ουλας
κρεμανταλάς, ζήτουλας
-ούλιακας
μπεκρούλιακας
-αρος
παίδαρος
-άρα
φωνάρα
-αρόνα
σπιταρόνα
-α
βαρέλα
-ακλας
-ούκλα
άντρακλας, ψαρούκλα
-όγκας
μυτόγκας
Ας συζητήσουμε… -Τι είναι ονόματα; Ονόματα στη Γραμματική λέμε τα ουσιαστικά και τα επίθετα,
όχι τα κύρια ονόματα! -Τι είναι ουσιαστικά/ επίθετα; -Τι είναι υποκοριστικά ή, αλλιώς, χαϊδευτικά; Τι είναι μεγεθυντικά; -Κλίνονται κανονικά ή είναι ελλειπτικά; Παράδειγμα: Η κορδέλα του
κοριτσακιού: δε χρησιμοποιείται. Αντ’ αυτού, χρησιμοποιούμε: Η κορδέλα από το κοριτσάκι/ του
κοριτσιού/ που έχει/φορά το κοριτσάκι. Μπορεί όμως ένας κωμικός ηθοποιός να πει, γι’ αστείο: Θα
επανέλθω εντός τριών λεπτακίων… Γράψτε τα συμπεράσματα της συζήτησης εδώ.
Στο παρακάτω κείμενο ας βρούμε ουσιαστικά υποκοριστικά: Ανεβήκαμε τη σκαλίτσα και βγήκαμε
στο δρόμο. Πολλά αυτοκίνητα. Πάρα πολλά αυτοκίνητα. Άλλα είναι σταματημένα κι άλλα περνάνε
συνέχεια. Και το πεζοδρόμιο γεμάτο. Παιδάκια με ποδιές και τσάντες κατηφορίζουν σαν ποτάμι. Σαν
ν' άνοιξες μια βρύση και τρέχουν παιδάκια. Φακίνου, Ευγενία (1982). Αστραδενή. Αθήνα: Κέδρος, σ.
55. Μπορούμε να κάνουμε και κάποιες αλλαγές στο κείμενο, ώστε να σχηματίσουμε και άλλα
ουσιαστικά, υποκοριστικά ή μεγεθυντικά; Κάντε τις αλλαγές εδώ.
Γιατί χρησιμοποιούμε τα υποκοριστικά ονόματα; -Για να δηλώσουμε ότι κάτι είναι μικρό ή
λίγο. -Για να δηλώσουμε ότι κάτι είναι συμπαθητικό, αγαπημένο κλπ (χαϊδευτικά ουσιαστικά). Για να δείξουμε τη συμπόνια μας για κάτι. -Για να ειρωνευτούμε κάτι. -Για να περιφρονήσουμε
κάτι. -Για να μειώσουμε τη σημασία του, σοβαρότητά του, ακόμα και τους κινδύνους που
εμπεριέχει. Ας αναφέρουμε παραδείγματα μέσα από φράσεις για κάθε περίπτωση. Γράψτε τα
παραδείγματα εδώ.
Γιατί χρησιμοποιούμε τα μεγεθυντικά ονόματα; -Για να δηλώσουμε ότι κάτι είναι μεγάλο ή
ογκώδες ή πολύ. -Για να αποδώσουμε μεγάλη σημασία, αξία σε κάτι (ικανότητα, ομορφιά κλπ). Για να ειρωνευτούμε κάτι. -Για να περιφρονήσουμε κάτι. Ας αναφέρουμε παραδείγματα μέσα
από φράσεις για κάθε περίπτωση. Γράψτε τα παραδείγματα εδώ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Χωριστείτε σε ομάδες 3, το πολύ 4 ατόμων. Δυάδες μπορούν να σχηματιστούν μόνο για
εξαιρετικούς λόγους. Σε κάθε ομάδα είναι απαραίτητο να υπάρχει τουλάχιστον ένα παιδί που να
κατέχει βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Κάθε ομάδα να έχει από μια δισκέτα ή CD-rom
επανεγγράψιμο, στο οποίο θα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των μελών της ομάδας. Στη
δισκέτα ή στο CD-rom κάθε ομάδα θα δημιουργήσει ένα φάκελο με όνομα ‘Εργασίες’. Μέσα
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στο φάκελο θα δημιουργήσει 4 αρχεία MSWord με ονόματα: ‘Δραστηριότητα 1α’,
‘Δραστηριότητα 1β’, ‘Δραστηριότητα 2α’, ‘Δραστηριότητα 2β’.
Δραστηριότητα 1
α) Δημιουργείστε δικό σας αρχείο εγγράφου, στο οποίο θα αντιγράψετε τις παρακάτω ιστοσελίδες ως
έγγραφα MSWord. Να εντοπίσετε τα υποκοριστικά ονόματα που θα βρείτε στις ιστοσελίδες ή να
συμπληρώσετε τις σχετικές δραστηριότητες. Αποθηκεύστε την εργασία σας.
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia Κάντε κλικ στις επιλογές: Φύλλα εργασιών - Δ΄ τάξη – Γλώσσα 25. Σύνθετες λέξεις. Υποκοριστικά μεγεθυντικά – Άσκηση 2 και Β΄τάξη – Γλώσσα – 6.
Υποκοριστικά.
Αλλάξτε σελίδα στο έγγραφό σας και κάντε το ίδιο στην παρακάτω ιστοσελίδα:
http://users.hol.gr/~nkar/idioma.htm Πηγαίνετε στους υπότιτλους ‘Υποκοριστικά’, ‘Μεγεθυντικά’.
β) Δημιουργείστε δικό σας αρχείο εγγράφου, στο οποίο θα αντιγράψετε την ιστοσελίδα
http://www.greece2001.gr/writers/EvgeniosTribizas.html ως έγγραφο MSWord. Να εντοπίσετε
τα υποκοριστικά και μεγεθυντικά ονόματα που έχει χρησιμοποιήσει ο Ευγένιος Τριβιζάς. Γιατί
τα χρησιμοποιεί; Αποθηκεύστε την εργασία σας.
Δραστηριότητα 2
Επιλέξτε ένα παραμύθι που σας αρέσει, από τις παρακάτω ιστοσελίδες, δημιουργείστε δικό σας
αρχείο εγγράφου, στο οποίο θα αντιγράψετε το παραμύθι, και τροποποιείστε το, χρησιμοποιώντας
υποκοριστικά και μεγεθυντικά ονόματα. Παρατηρούνται αλλαγές στο νόημα και στο ύφος του
κειμένου; Αποθηκεύστε την εργασία σας.
http://www.westnet.gr/carnival97/p0.htm
http://www.sarantakos.com/arxim/paramythia.htm
http://www.zakynthos-net.gr/skalia/tale.htm
http://www.galaxynet.gr/karakousis/Penelope4.htm
http://www.galaxynet.gr/karakousis/Penelope5.htm
http://www.galaxynet.gr/karakousis/Penelope7.htm
http://www.galaxynet.gr/karakousis/Penelope8.htm
http://www.komotini.de/Ellinika/PiiMATAKIA_ke_DIASKEDASI/Paramiti/masal_gr.htm
Δραστηριότητα 3
Επιλέξτε ένα chat room για μαθητές και συνομιλήστε μεταξύ σας ανά δύο ή τρεις, με topic (θέμα)
σχετικό με την ενότητα που διδαχθήκατε. Το chat room μπορεί να είναι το http://irc.ftou.gr/cgibin/irc.cgi. Nickname: γράφετε ένα ψευδώνυμό σας, Channel: επιλέγετε #teen. Πατάτε Login.
3β. Σύντομη περιγραφή της διδακτικής ενότητας (σχέδιο μαθήματος)
1. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν την ποικιλία των καταλήξεων υποκοριστικώνμεγεθυντικών σε καλαίσθητο πίνακα. Αυτό μπορεί να τονιστεί από το δάσκαλο. 2. Τα παιδιά
διερευνούν τη λειτουργική χρήση των γλωσσικών φαινομένων, συζητώντας. 3. Οι ιστοσελίδες για τις
δραστηριότητες περιέχουν υλικό ασκήσεων (κυρίως από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου), υποκοριστικάμεγεθυντικά ονόματα ιδιωματικά (για να μην παραγκωνίζονται οι γεωγραφικές ποικιλίες) και
αυθεντικά κείμενα, όπως το ανέκδοτο παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά «Το ποντικάκι που ήθελε να
αγγίξει ένα αστεράκι», άλλα παραμύθια σε κείμενο ή έμμετρα ή εικονογραφημένα, αποσπάσματα από
έργα παιδικής λογοτεχνίας. 4. Ως το 2006 τα σχολικά βιβλία παρουσίαζαν το γραμματικό φαινόμενο
με ελλείψεις και περισσότερο κανονιστικά παρά ενταγμένο σε αυθεντικό επικοινωνιακό πλαίσιο.

4. Ομαδοσυνεργατικό – ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης. Φωτογραφίες διδασκαλίας
5. Παραγωγή λόγου από τους-ις μαθητές-τριες
Γράψτε σε μια σελίδα μια δική σας ιστορία ή ποίημα ή παραμύθι στον Η/Υ, στο οποίο θα συμπεριλάβετε όσ
υποκοριστικά και 1 μεγεθυντικό. Για να ξεχωρίζουν τα υποκοριστικά, να είναι Ι. Τα μεγεθυντικά να είναι Β κα
μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από το δάσκαλο και τη δασκάλα για τον έλεγχο του τελικού προϊόντος γραφής. Απ
6. Συμπεράσματα από το Φύλλο Παρατήρησης
1. Χρειάζεται εμψύχωση και συνεχή παρακίνηση από τον εκπαιδευτικό, για να μην αποπροσανατολιστούν οι ομ
προετοιμασία αλλά και έργο εμψυχωτή, βοηθού, συνερευνητή στις ομάδες, έως ότου αυτός εξοικειωθεί με τη
προσκολλημένους σε μια οθόνη. Η διδασκαλία πρέπει να έχει εναλλαγές, για να μην κουράσει τα παιδιά, και η μ
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κειμένου στον υπολογιστή. Συναντούν, βέβαια, δυσκολίες στο σχηματισμό φράσεων ή μικρών κειμένων-ιστοριώ
υπόλοιπων μελών της ομάδας. 7. Προβλήματα στις ομάδες: λόγω ηλικίας δεν μπορούν όλοι να αυτοσυγκεντρωθ
κατανομής δικαιωμάτων και ευθυνών, δυσχεραίνει η συνεννόηση με μέλη αταίριαστα για επικοινωνία. Αυτά επ
επιδόσεις, κανένας μαθητής δεν έχει ‘άριστες’ επιδόσεις, υπάρχουν κάποιοι με ‘πολύ καλή’ επίδοση, αλλά και μα
7. Ατομικό ΤΕΣΤ μετά τη διδασκαλία
Σκοπός του τεστ δεν είναι να κρίνουμε τους μαθητές, αλλά να γίνουν τα σχολικά μαθήματα πιο ενδιαφέροντα, πιο
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.
Ονοματεπώνυμο μαθητή-ήτριας:………………………………………………………………………..
Μάθημα: Ελληνική Γλώσσα Ενότητα: Υποκοριστικά και μεγεθυντικά ουσιαστικά
Σχολείο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς Βόλου Ημερομηνία:……………………. Ώρα:……………...
Άσκηση 1
Για να συμπληρώσετε τα κενά, να γράψετε τα υποκοριστικά και μεγεθυντικά των παρακάτω ονομάτων, στον τύπ
Το πρωί περπατούν .… μικρ… ………………………… (μαθητής, υποκοριστικό) στ… στεν… ………….........
τον φωνάζουν ………………………… (αθλητής, μεγεθυντικό). Ο ……………………… (Γιώργος, μεγεθυντικό
(γλώσσα, υποκοριστικό) της. Έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος τ….. ………………………… (ποντίκι, μεγεθυ
υποκοριστικό).
Άσκηση 2
Γράψτε μια παράγραφο με θέμα «Το Καλοκαίρι στην Αγριά», χρησιμοποιώντας 3 υποκοριστικά ονόματα και 1 μ
8. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ικανοποίησης για τους-ις μαθητές-ήτριες
Παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια στις παρακάτω ερωτήσεις.
Σκοπός του ερωτηματολογίου δεν είναι να κρίνουμε τους μαθητές, αλλά να βελτιωθούν τα σχολικά μαθήματα.
Σχολείο: 2ο Δημοτικό Σχολείο (Γεωργάδειο) Αγριάς Βόλου
Ημερομηνία:…………………..
Ονοματεπώνυμο μαθητή-ήτριας:………………………………………………………………………..
Ξέρεις υπολογιστή; Σε ποιο βαθμό;……………………………………………………………………..
Το τμήμα σας έχει ανάλογες εμπειρίες διδασκαλίας με χρήση Η/Υ; ΝΑΙ
1. Το μάθημα που έγινε σας βοήθησε να μάθετε τα υποκοριστικά και μεγεθυντικά ονόματα; ………………………
2.
Το
μάθημα
που
έγινε
σας
βοήθησε
να
μάθετε
τα
βιβλίο);………………………………………………………………………………………….......…...……………
3. Η συνεργασία σας στην ομάδα σας ήταν καλή;……………………………………………...............
4.
Υπήρχαν
προβλήματα
αυτά;……………………………………………………………………………………………..……………………
5.
Υπάρχουν
στοιχεία
του
αυτά;……………………………………………………………………………………………..……………………
6.
Υπάρχουν
στοιχεία
του
αυτά;……………………………………………………………………………………………..……………………
7. Μπορέσατε να εργαστείτε με τον υπολογιστή εύκολα;………………………………………………
8. Μπορέσατε να εργαστείτε με τον υπολογιστή γρήγορα;……………………………………………..
9. Μπορέσατε να εργαστείτε με τον υπολογιστή μόνοι σας, δηλαδή χωρίς μεγάλη βοήθεια από το-η δάσκαλο-α;…
10.
Θα
θέλατε
να
πρ
καλύτερο;………………………………………………………………………………………..……………………
………………………..........................................
Ευχαριστούμε, καλή πρόοδο!
Αλεξία Καπραβέλου, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ελένη Κυριέρη, Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου (Γεωργάδειου) Αγριάς Βόλου
9. Κυριότερα αποτελέσματα
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Post test Αρμονική ένταξη των φαινομένων-καταλληλότητα
ύφους-αποτελεσματικότητα επικοινωνίας-αποδεκτό κείμενοπρωτοτυπία: Μ.Ο. της κλίμακας 0-3
Pre test Αρμονική ένταξη των φαινομένων-καταλληλότητα
ύφους-αποτελεσματικότητα επικοινωνίας-αποδεκτό κείμενοπρωτοτυπία: Μ.Ο. της κλίμακας 0-3
Post test Σύνολο μαθητ. με ανεπάρκεια-λάθη-επαναλήψειςφτώχεια κειμένου-λεξιλογίου-έκφρασης-ιδεών
Pre test Σύνολο μαθητ. με ανεπάρκεια-λάθη-επαναλήψειςφτώχεια: κειμένου-γλώσσας-λεξιλογίου-έκφρασης-ιδεών
Post test Σύνολο μαθητ. με επάρκεια-φυσικότητα-ποικιλία:
κειμένου-γλώσσας-λεξιλογίου-έκφρασης-ιδεών
Pre test Σύνολο μαθητ. με επάρκεια-φυσικότητα-ποικιλία
κειμένου-γλώσσας-λεξιλογίου-έκφρασης-ιδεών
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Ασκήσεις

Ανάγνωση λογοτεχνικών Παραγωγή ιστορίας από
κειμένων
τα παιδιά

Το pre-test και το post-test πρέπει να είναι ισοδύναμα και σύμφωνα με τους στόχους της
έρευνας. Παρατηρείται ελαφρά βελτίωση της μάθησης με χρήση Η/Υ (βαθμός 48,039/70
στο pre-test έναντι 58,039/70 στο post-test), ως προς τη γλωσσική ορθότητα (4 μαθητές
στους 17 έναντι 5/17), τον πλούτο και την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα του
περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των υποκοριστικών-μεγεθυντικών
(βαθμός 1,588/3 στο pre-test έναντι 1,764/3 στο post-test). Η δε βελτίωση για τους
δίγλωσσους (στον πίνακα οι μαθητές υπ’ αριθμόν 1, 4, 9, 13, 14) είναι από ελαφρά έως
θεαματική, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της δεύτερης γλώσσας. Τέλος, οι μαθητές στο
γλωσσικό μάθημα προτιμούν, στην πλειοψηφία τους, να αναγιγνώσκουν on line
λογοτεχνικά κείμενα (11/17), δεύτερη -αισθητά μικρότερη- είναι η προτίμησή τους στην
παραγωγή ιστοριών (4/17), ενώ δε φαίνεται να προτιμούν τις ασκήσεις (2/17) και την
επανάληψη (2/17). 13 στους 17 μαθητές πιστεύουν ότι ο Η/Υ τούς βοηθά στη μάθηση, 15
στους 17 δηλώνουν ικανοποιημένοι από το μάθημα με Η/Υ, 15 στους 17 θεωρούν ότι
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προσφέρει ευκολία, 11 στους 17 ταχύτητα. Παραδέχονται όμως ότι χρειάζονται τη βοήθεια
του δασκάλου (11/17), εφόσον μάλιστα οι γνώσεις χειρισμού Η/Υ είναι περιορισμένες (9/17
δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν Η/Υ, αλλά και οι υπόλοιποι δεν έχουν επαρκείς γνώσεις).
Είναι όμως σαφές ότι πρόκειται απλώς για μια μικρή, πιλοτική έρευνα που καταγράφει
τάσεις και ότι χρήζει συστηματικότερης διερεύνησης, με πιο αυστηρά μεθοδολογικά
εργαλεία, μεγαλύτερο δείγμα, περισσότερο χρόνο έρευνας, συγκρίσεις με ομάδα ελέγχου.
Πιθανά προβλήματα ανακύπτουν με μαθητές που συνεργάζονται μεταξύ τους στο pre/post
test ή που έχουν την τάση να συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης όχι με βάση
το τι αισθάνονται και επιθυμούν αλλά τι ‘πρέπει’ να απαντήσουν ή τι απάντησαν άλλοι.
Αυτό όμως είναι ένα γενικότερο πρόβλημα των ερωτηματολογίων. Ίσως θα μπορούσε να
αποφευχθεί η διατύπωση των ερωτήσεων στο α΄ πληθυντικό και να μετατραπεί στο β΄ ενικό
και να προστεθούν στα τεστ και στο ερωτηματολόγιο φράσεις, όπως ‘κατά τη γνώμη σου’,
‘σύμφωνα με την άποψή σου’, ‘νομίζεις’, ‘πιστεύεις’ κλπ.
Β. Σύντομη θεωρητική τεκμηρίωση
Έχουν υποστηριχθεί ευρύτατα τα πλεονεκτήματα από τη χρήση Η/Υ στην εκπαίδευση με την
επίδραση υλικών, την κατάργηση των ανάλογα με την ηλικία σταδίων νοητικής ανάπτυξης,
τις παιγνιώδεις δραστηριότητες του παιδιού για την ενεργό συμμετοχή του στη μάθηση,
σύμφωνα και με τον Dewey, κατά τις οποίες τα ίδια τα παιδιά δημιουργούν προγράμματα που
παράγουν ευχάριστα γραφικά, αστείες εικόνες, αποτελέσματα ήχου, μουσική και
υπολογιστικά αστεία (Papert, 1991: 36, 37, 215, 216. Weller, 2000: 26). Το Internet είναι ένα
παράδειγμα αυτού που η H. Arendt αποκαλούσε κατάσταση πολλαπλότητας στο χώρο των
κοινών. Έτσι, η μαθησιακή διαδικασία χρειάζεται να είναι ευρηματική και να προσδώσει
αποτελεσματικά και γεμάτα νόημα κοινωνικά αγαθά (Burbules, 2000: 349). Έχει
παρατηρηθεί ελαφρά βελτίωση της μάθησης με χρήση υπερκειμένων (Mandl, et al., 1992:
75), ως συμπλήρωμα της παραδοσιακής διδασκαλίας (Σολομωνίδου, 2000: 77), πράγμα που
επιβεβαιώθηκε στην παραπάνω πιλοτική έρευνα. Οι γνώσεις από το διαδίκτυο δε λειτουργούν
αθροιστικά αλλά πολλαπλασιαστικά (Carlson, 1995: 61). Οι κίνδυνοι από το διαδίκτυο
αφορούν την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, τη μοναξιά, την εξαπάτηση στις προσωπικές
σχέσεις, την πλοήγηση γενικά σε ιστοσελίδες με πάσης φύσεως επιθετικό περιεχόμενο,
(Preece, 2000: 95), την αναπαραγωγή του συστήματος και όχι την αλλαγή του (Σολομωνίδου,
2000: 79). Εξάλλου, η θεοποίηση των Η/Υ οδηγεί σε τάξη βαρετή για τους μαθητές, που
αναλογίζονται ότι απλώς ‘πατάνε κουμπιά’ και ασχολούνται με κουραστικά φύλλα εργασίας
(Apple, & Jungck, 1998: 144).
Θεαματική φαίνεται να είναι η βελτίωση της μάθησης με τις ΤΠΕ, όσον αφορά τα
ΑμεΑ. Σημειώνουν γρήγορα πολύ μεγαλύτερες επιδόσεις στην ανάγνωση και γραφή,
βελτιώνουν τη στάση τους απέναντι στη γραφή, συνεργάζονται και δημιουργούν φιλίες,
βοηθιούνται στη θεραπεία της ομιλίας, ανάγνωσης, ακοής, στο λεξιλόγιο, γραμματική,
συντακτικό. Τα μειονοτικά παιδιά, επίσης, μαθαίνουν εύκολα και γρήγορα ανάγνωση και
γραφή, εφόσον παρακινηθούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες μελέτης αυθεντικών
λογοτεχνικών κειμένων on line, αν και η εξοικείωση με αυτόν τον τρόπο είναι αρχικά
δύσκολη για όλα τα παιδιά (Σολομωνίδου, 2000: 78, 83, 85-87). Επιτυχία σημειώνουν και τα
παιδιά με χαμηλή επίδοση (Sandholtz, et al., 1997: 95).
Σύμφωνα με τους Jonassen, & Kwon (2001: 35, 48-50), για την αποτελεσματικότητα
του διδακτικού έργου σημαντική είναι η ποιότητα της επικοινωνίας στην ομάδα. Η
διδασκαλία με τη βοήθεια Η/Υ συμβάλλει στη βαθύτερη σκέψη, στην αύξηση των γνώσεων,
στον προσανατολισμό στο έργο, στη γρηγορότερη διεκπεραίωση της ανατιθέμενης εργασίας,
στην υψηλής ποιότητας επίλυση προβλημάτων, στις καταλληλότερες αποφάσεις, στην
ευελιξία και άνεση, στο μοίρασμα της γνώσης και κατανόησης, στον έλεγχο των προσωπικών
σκέψεων και της προόδου της ομάδας, στην υποστήριξη του ατόμου από την ομάδα, στην
ανταλλαγή περισσότερων ιδεών και προοπτικών με επιχειρήματα.
Οι μαθητές αποδέχονται τη μάθηση με χρήση Η/Υ, καθώς διευκολύνονται να
εξασκήσουν τη γνώση τους. Ο υπολογιστής είναι συμβατός με τα ποικίλα μαθησιακά στυλ,
τους ποικίλους τρόπους σκέψης και πρόσληψης των πληροφοριών, επιτρέπει, συνεπώς,
ανοικτά μαθησιακά περιβάλλοντα. Ως τεχνούργημα μάθησης, προϋποθέτει ελευθερία στην
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πλοήγηση και αλληλεπίδραση. Κατάλληλη λοιπόν θεωρία είναι ο εποικοδομισμός (σύμφωνα
και με τoυς Kant, Dewey, W. James, Piaget, Vygotsky, Kuhn, Winn), η συνειδητή, σκόπιμη,
ενεργός συμμετοχή στην κατασκευή της γνώσης με προσωπικό τρόπο, σε πολιτισμικό
πλαίσιο που προωθεί αυθεντικές δραστηριότητες των εκπαιδευομένων (Mikropoulos, et al.,
1998: 138, 147. Σολομωνίδου, 2000: 76. Kivinen, & Ristelä, 2003: 363-365).
Οι αρχές της ευέλικτης, αλληλεπιδραστικής, πολυτροπικής, ενεργού, συνεργατικής,
δημιουργικής μάθησης με χρήση ΤΠΕ (Carlson, 1995: 56, 59, 63. Crook, 1999: 103-107, 109,
113, 115. Σολομωνίδου, 2000: 76. Preece, 2000: 120. Kollias, & Vosniadou, 2001: 48-50, 5253, 56-57. Scrimshaw, 2001: 135, 147. Mayer, 2003: 128-130, 137. Jones, & Issroff, 2005:
396-397, 403-406), σύμφωνα με το βυγκοτσκιανό πρότυπο, που αποδίδει σημασία στο
κοινωνικό περιβάλλον, στην κατανεμημένη γνώση και προτείνει ανοικτό λογισμικό,
βασισμένο στο Internet, είναι οι εξής:
Προβάλλεται η κοινωνική φύση της μάθησης, σε ένα αυθεντικό μαθησιακό
περιβάλλον, όπου αλληλεπιδρά η κοινότητα πρακτικής (μαθητείας), με τη βοήθεια ενήλικα
ειδικού. Το περιβάλλον αυτό συμβάλλει στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική
ανάπτυξη και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως η περιέργεια, πρόκληση, εμπιστοσύνη,
έλεγχος.
Προτείνονται λοιπόν αυθεντικές συνεργατικές δραστηριότητες που έχουν νόημα για
τα παιδιά, παρουσιάσεις σε κοινό, μορφές παιχνιδιού για πυροδότηση κινήτρων και μορφές
επίλυσης προβλημάτων, σε περιβάλλον κοινωνικής αλληλεπίδρασης, πλούσιο σε
υπερκειμενικές πληροφορίες, με χρήση εργαλείων και πολυμέσων.
Ο μαθητής έχει την ελευθερία να εκφράσει τις απόψεις του, να οικοδομήσει τη
γνώση του, αξιοποιώντας και την προγενέστερη, καθώς και τις μεταγνωστικές του
δεξιότητες, χωρίς συνεχή καθοδήγηση, και είναι υπεύθυνος για την πορεία της διερεύνησης
και τη μάθησή του.
Ο εκπαιδευτικός προτείνει δυνατότητες του συνεργατικού έργου, σχολιάζει την
ποιότητα της συνεργασίας, επισημαίνει ασυνέπειες, έχει δηλαδή το ρόλο του οργανωτή,
συντονιστή, συνεργάτη, υποστηρικτή, βοηθού.
Παρατηρείται βελτίωση στην παραγωγή λόγου, με την αλληλοβοήθεια στην ομάδα,
όταν μάλιστα τα παιδιά κάνουν προσχέδιο εργασίας, μείωση λαθών στους τονισμούς, στην
ορθογραφία, γραμματική και συντακτικό. Αν και τα παιδιά επιμελούνται προσεκτικότερα τις
εργασίες τους σε μικτές ομάδες, φαίνεται καλύτερη η συνεργασία όταν η μικρή ομάδα
αποτελείται μόνον από κορίτσια. Υπάρχουν όμως και παιδιά που προτιμούν την ατομική
δουλειά μέσω Η/Υ, παρά την ομαδική. Η διδασκαλία με ΤΠΕ, για να είναι αποτελεσματική,
πρέπει να χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα, να είναι πραγματικά σύγχρονη
(μαθητοκεντρική και διαθεματική), το λογισμικό να είναι απλό και να προάγει την ισότητα,
χωρίς διακρίσεις, και τα παιδιά σε μικρές ομάδες να χειρίζονται άνετα ένα σύγχρονο μοντέλο
Η/Υ (Underwood, & Underwood, 1999: 21. Σολομωνίδου, 2000: 78, 79, 82, 84-86, 93-94).
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40. Διαθεματική Διδασκαλία και Διαπολιτισμική Αγωγή
Καρούντζου Γ., Εκπαιδευτικός-Υποψ. Διδ. Παν. Αιγαίου
Παγούνη Β., Εκπαιδευτικός
Τσίμπος Χρ., Προϊστάμενος Γραφείου
Περίληψη

Στα τέλη του 20ου αιώνα οι διαρκείς κοινωνικές – οικονομικές – πολιτικές ανακατατάξεις, η
αμφισβήτηση των επιστημολογικών αντιλήψεων σχετικά με τη φύση και τις διαδικασίες μάθησης και
τα πορίσματα ερευνών για την αναποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων οριοθέτησαν
ένα πλαίσιο συζήτησης για την αναγκαιότητα αναθεώρησης της σχολικής πρακτικής, το περιεχόμενο,
την οργάνωση και τις μεθοδολογίες των προγραμμάτων σπουδών καθώς ως αίτιο αυτής της
αναποτελεσματικότητας προσδιορίστηκε ο κατακερματισμός, η αποσπασματικότητα, η μονομέρεια της
γνώσης και το γεγονός ότι η σχολική γνώση είναι αποκομμένη από την πραγματική ζωή. Το
ενδιαφέρον για την αναγκαιότητα, θεωρητική και πρακτική, Πολυεπιστημικών Διεπιστημονικών και
Διαθεματικών Προγραμμάτων Σπουδών άρχισε από τη δεκαετία του ΄60 και η άποψη ότι η «επιστήμη
είναι ένα όλο» (Onnès, 1994) ενίσχυσε την άποψη. Η γνώση που παρέχεται στο σχολείο θα πρέπει να
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική αποδοχή μιας
συγκεκριμένης για τη χρονική στιγμή κοινωνίας. Εξαιτίας αυτού, ο ρόλος και ιδιαίτερα το περιεχόμενό
τους καθίστανται κρίσιμα για την ανάπτυξη, την παραγωγή και την αναπαραγωγή των θεσμών και της
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ιδεολογίας (Βρετός και Καψάλης, 1997). Συνδέονται επίσης με τη σύζευξη του παρελθόντος με το
παρόν και το μέλλον και οι μαθητές θα πρέπει αφενός να έχουν αίσθηση της ταυτότητάς του αφετέρου
να αποδέχονται μια συνεχώς αλληλεξαρτώμενη και μεταβαλλόμενη κοινωνία, αποδεχόμενοι την
ετερότητα. Η διαπολιτισμική παιδαγωγική προσέγγιση στα Προγράμματα Σπουδών, προσδιορίζοντας
νέες κατευθύνσεις στην εκπαιδευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να λειτουργήσει ενισχυτικά στην
κατεύθυνση της επικοινωνίας και της μάθησης ιδιαίτερα για τους μαθητές που προέρχονται από
ομάδες με ιδιαιτερότητες.

Εισαγωγή
Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να περιγράψει και να αναλύσει μια νέα διδακτική προσέγγιση
η οποία χαρακτηρίζει τις τρέχουσες εξελίξεις στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία, τη
διαθεματική προσέγγιση. Επίσης θα αναλυθούν οι αρχές της Διαπολιτισμικής Αγωγής μια και
η ελληνική κοινωνία έχει γίνει έντονα πολυπολιτισμική. Θα διερευνηθούν οι απόψεις των
εκπαιδευτικών για την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης και για το πόσο πραγματώνονται οι
αρχές της Διαπολιτισμικής Αγωγής (αλληλοκατανόηση, συναίσθηση, ισονομία και
αμοιβαιότητα).

I. Η διαμόρφωση της σχ. γνώσης μέσα από το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα και τα
σχολικά βιβλία
Τόσο η οικογένεια όσο και το σχολείο είναι οι βασικότεροι φορείς κοινωνικοποίησης.
Επηρεάζονται άμεσα από το ευρύτερο κοινωνικό – πολιτικό περιβάλλον. (Μεταξάς 1976,
Τερλεξής, 1999). Η κυρίαρχη κοινωνικοπολιτική ιδεολογία συναντάται στο κάθε
εκπαιδευτικό σύστημα.
Το σχολείο παρέχει γνώσεις, μεταδίδει αξίες και καλλιεργεί στάσεις και αντιλήψεις.
Στην Ελλάδα τα αναλυτικά προγράμματα είναι εκείνα που καθορίζουν τους σκοπούς, τους
στόχους και το περιεχόμενο των σχολικών μαθημάτων.
Το αναλυτικό πρόγραμμα συνοψίζει τους βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους,
υποδεικνύει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εμπεριέχει
κοινωνικοποιητικά μηνύματα άλλοτε λανθάνοντα και άλλοτε πιο εμφανή, προσδιορίζει τη
σχέση διδασκόντων – διδασκομένων με τη γνώση, τον έλεγχο και το βαθμό παρέμβασης στο
περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων καθώς και τη μέθοδο αξιολόγησης και
διδασκαλίας (Μακρυνιώτη 1999, σ. 158). Σύμφωνα με το Bernstein (1971) το αναλυτικό
πρόγραμμα προσδιορίζει τι θεωρείται έγκυρη γνώση, έγκυρη μετάδοση και έγκυρη
κατανόηση της γνώσης εκ μέρους των διδασκομένων. Οι γνώσεις που επιλέγονται από το
σύνολο της γνώσης ως έγκυρες, δεν είναι κοινωνικά ουδέτερες αλλά έχουν λειτουργία
κοινωνικού ελέγχου και συνδράμουν στην διατήρηση την υπάρχουσας κοινωνικής ιεραρχίας.
(Young, 1971, Whitty, 1985, Coulby, 2000, De Queiroz, 2000).
Σημαντικός παράγοντας αποτελεί η οργάνωση της γνώσης. Η σχολική γνώση
μεταδίδεται μέσα από μαθήματα που ιεραρχούνται σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα. Τα
μαθήματα που αξιολογούνται ως πρωτεύοντα διδάσκονται στις πρώτες ώρες καθημερινά, η
συμμετοχή των μαθητών σε αυτά θεωρείται αποφασιστικής σημασίας για τη μάθηση, τη
μόρφωση και τη γενικότερη εξέλιξή της. Απεναντίας τα μαθήματα που ιεραρχούνται ως
δευτερεύοντα απαιτούν λιγότερη συμμετοχή και προσοχή αλλά τα θέματά τους έχουν
μεγαλύτερη συνάφεια με τις εξωσχολικές εμπειρίες των μαθητών.
Η παράγωγη διδακτικού υλικού ανατίθεται με απόφαση του Υπ. Παιδείας σε
συνεργάτες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Δίδονται λεπτομερείς οδηγίες για την ύλη, τις
τεχνικές και τις παιδαγωγικές προδιαγραφές. Η διδασκαλία στηρίζεται σε ένα μοναδικό
εγχειρίδιο ανά μάθημα, η ύλη του οποίου καθορίζεται από το εγκεκριμένο αναλυτικό
πρόγραμμα. Όπως αναφέρει ο Νούτσος (1979) δάσκαλοι και μαθητές είναι υποχρεωμένοι να
αποδεχτούν τη σχολική γνώση που παρέχεται από το μοναδικό εγχειρίδιο αφού αυτό
χρησιμοποιείται για την κατάκτησή της και σύμφωνα με αυτό θα αξιολογηθεί ο βαθμός
κατάκτησής της. Σύμφωνα με την Αβδελά (1998) και στη διαδικασία της εφαρμογής του
αναλυτικού προγράμματος αποτυπώνονται πολιτικές και ιδεολογικές επιλογές.
Η έμφαση των σχολικών βιβλίων είναι στη συναίνεση ενώ απουσιάζει η σύγκρουση,
γεγονός που οδηγεί στην άποψη ότι η σύγκρουση αποτελεί αρνητική όψη της
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συλλογικότητας (Apple, 1986). Κυριαρχεί η εικόνα ενός κόσμου ελεγχόμενου όσον αφορά
την τάξη και την αρμονία, ενός εξειδικευμένου κόσμου. Συνεπώς η σχολική γνώση που
παρέχεται δεν συναρτάται με την πραγματικότητα αλλά είναι αποκομμένη από την
καθημερινή ζωή. (Μακρυνιώτη – Σολομών, 1998).
Η εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος εκτός από το σχολικό εγχειρίδιο
διασφαλίζεται και από «το βιβλίο για το δάσκαλο» που υποδεικνύει τις μεθόδους
διδασκαλίας και αξιολόγησης (Αβδελά, 1997). Η διδασκαλία παρουσιάζεται σαν μια
ελεγχόμενη και αυστηρά προκαθορισμένη «πρωτοβουλία» (Μαυρογιώργος, 1985).
Το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε τα
μαθήματα να είναι διαχωρισμένα και οροθετημένα με σαφήνεια μεταξύ τους. Το κάθε
μάθημα διδάσκεται χωριστά στις προκαθορισμένες από το ωρολόγιο πρόγραμμα ώρες και δε
συσχετίζεται με κανένα άλλο. Αυτή την αυστηρή οροθέτηση των γνωστικών περιοχών στα
Αναλυτικά Προγράμματα. Ο Bernstein (1989, σ. 67) ονομάζει ισχυρή ταξινόμηση που οδηγεί
αφ΄ ενός στον κατακερματισμό της γνώσης αφ’ ετέρου στην αντίληψη ότι αυτά τα όρια είναι
απαραβίαστα.
Συνεπώς η επιλογή και η οργάνωση της σχολικής γνώσης, δίνουν την εντύπωση ενός
πλαισίου δεδομένου και απαράβατου, στο οποίο οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική
διαδικασία δεν δικαιούνται να παρέμβουν (Bernstein, 1989).

II. Διαθεματική Προσέγγιση της διδασκαλίας. Μια νέα πρόκληση για το ελληνικό
σχολείο
Με τον όρο «διαθεματική προσέγγιση» εννοούμε τη διδασκαλία εκείνη που διακρίνεται από
ενιαιοποίηση του περιεχομένου της διδασκαλίας από τη μια και από την άλλη διακρίνεται
από εργαστηριακή και ευρηματική μορφή. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας δεν αφορά
ξεχωριστά – διακριτά μαθήματα αλλά καταστάσεις μάθησης οι οποίες προσεγγίζουν το
περιεχόμενο της διδασκαλίας ως κάτι ενιαίο και αδιαίρετο. Ταυτόχρονα η διαθεματική
προσέγγιση σχετίζεται και με ορισμένη μέθοδο εργασίας που τη χαρακτηρίζουν : η
αυτενέργεια των μαθητών, η βιωματική μάθηση, χρησιμοποιείται η φυσική εποπτεία και οι
μαθητές μαθαίνουν μέσα από δικό τους προβληματισμό. (Θεοφιλίδης, 2002, Βαρνάβα –
Σκούρα, 1997, Ματσαγγούρας, 2003).
Η διαθεματική διδασκαλία προωθεί αφ’ ενός τις παιδαγωγικές αρχές του
παιδοκεντρισμού και του διαλογοκεντρισμού, αφ’ ετέρου προάγουν τη δεξιότητα της
αυτομόρφωσης. Η διαθεματική προσέγγιση τοποθετεί τον μαθητή στο επίκετνρο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μαθαίνει να εργάζεται ως άτομο και ως μέλος της ομάδας μέσα
σε κλίμα αποδοχής και αμφίδρομης επικοινωνίας. Αναλαμβάνει δραστηριότητες και
ασχολείται για την επίτευξη στόχων που έθεσε ο ίδιος σε κλίμα ανοικτής επικοινωνίας που
επιτρέπει στο μαθητή να βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με το περιβάλλον του.
Αποικοδομούνται οι παραδοσιακές δομές μάθησης και οικοδομούνται δυνατότητες για
αυτόνομη δράση.( Βαϊνά, 1996).
Συνεπώς ο όρος «Διαθεματική Προσέγγιση» εκφράζει την ολότητα της εκπ/κής
διαδικασίας, την ενότητα σκοπών, περιεχομένου, μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη
διδασκαλία (Παιδαγωγική και Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια). Κοινό στοιχείο σε όλες τις
μαθησιακές διαδικασίες είναι η άποψη ότι η γνώση δεν είναι απλή μεταβίβαση γνώσεων και
μάλιστα συσσωρευμένων γνώσεων, αλλά μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς διαπραγμάτευσης,
μετασχηματισμού και ανακατασκευής του συνόλου των γνώσεων. Η μάθηση αποκτά
ερευνητικό προσανατολισμό και πέρα από την απόκτηση των συγκεκριμένων γνώσεων που
επιτυγχάνει, «μαθαίνει πώς να μαθαίνει, διαμορφώνοντας εννοιολογικά εργαλεία που τα
χρησιμοποιεί διαθεματικά» (Βαρνάβα – Σκούρα, 1997).
1α. Αποσαφήνιση των όρων
Ποικιλία όρων χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία προκειμένου να προσδιορίσουν
τις διαφορετικές μορφές συνοχής, συσχέτισης, συνδυασμού, μετασχηματισμού και
εννιαιοποίησης της σχολικής γνώσης. Για να έχουμε τη δυνατότητα να
επιχειρηματολογήσουμε, είναι αναγκαίο να αποσαφηνίσουμε τους όρους που
χρησιμοποιούνται. Οι πιο συνηθισμένοι είναι οι όροι integrated curriculum (ενιαιοποιημένο
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πρόγραμμα), inter – disciplinary (διεπιστημονικό πρόγραμμα), thematic intergration
(θεματική ενιαιοποίηση), integrated thematic curriculum, integrated themes και cross
curriculum themes. Οι τελευταίοι δυο όροι είναι αυτοί που συναντώνται συχνά τον τελευταίο
καιρό στην ελληνική βιβλιογραφία και αντιστοιχούν στους όρους διαθεματικό πρόγραμμα
και διαθεματικότητα. (Θεοφιλίδης, 1997, Κοσσυβάκη 12997, CIDREE/Π. Ι. 1999, Miller
1998, Wood 2001). Παρ΄ ότι οι παραπάνω όροι συχνά εκλαμβάνονται ως συνώνυμοι και
ταυτόσημοι όροι, πρόκειται για διαφορετικούς όρους που αναφέρονται σε διαφορετικούς
τύπους σπουδών, διαφορετικής φιλοσοφίας, οργάνωσης και περιεχομένου (Bean,
Ματσαγγούρας 2003).
Οι όροι διαθεματικός και διαθεματικότητα δεν εμπεριέχεται στα πρόσφατα
νεοελληνικά λεξικά, είναι νεολογισμοί. Το δεύτερο συνθετικό τονίζει την κατά θέματα
(θεματική) οργάνωση της σχολικής γνώσης και το πρόθεμα δια τη συσχέτιση της γνώσης
μεταξύ των θεμάτων. Στα διαθεματικά προγράμματα σπουδών οι γνώσεις αποτελούν
ενιαιοποιημένα μορφώματα. Αυτή η συνάφεια διαθεματικότητας (cross curriculum approach)
και ενιαιοποίηση (integration) δικαιολογεί την εννοιολογική ταύτιση παρά το ότι η
ετυμολογία τους δηλώνει διάκριση εννοιολογική.
Αντίθετα με τον όρο διεπιστημονικότητα (inter – disciplinary) αναφερόμαστε στα
προγράμματα σπουδών όπου τα μαθήματα είναι διακριτά, διατηρώντας τα προσδιοριστικά
χαρακτηριστικά τους και αναζητούνται τρόποι για να συσχετιστούν τα περιεχόμενα τους έτσι
ώστε να διευκολυνθούν οι μαθητές στην βαθύτερη κατανόηση.
Επομένως η χρήση του όρου διαθεματικότητα ή διεπιστημονικότητα πηγάζει από
την οπτική γωνία που μελετάμε το φαινόμενο της μάθησης. Αν το ενδιαφέρον μας
επικεντρώνεται στη δομή της γνώσης μιλάμε για διαθεματικότητα, ως μια διαδικασία
αλληλουχίας επιμέρους θεμάτων. Απεναντίας χρησιμοποιούμε τον όρο διεπιστημονικότητα
όταν εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στο τρόπο διαπραγμάτευσης.
Ο Bean (1997) επισημαίνει ότι, όταν στην βιβλιογραφία υπάρχει ως δεύτερο
συνθετικό το disciplinary (επιστημονικότητα) αναμφισβήτητα λανθάνει η λογική των
διαφορετικών επιστημών. Αντίθετα οι όροι που εμπεριέχουν integrated (ενιαιοποίηση)
λειτουργούν πέρα από τη λογική των διακριτών επιστημών και αναφέρονται στην
ενιαιοποίηση της σχολικής γνώσης.
Στην ξένη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται και όροι όπως multi – disciplinarity, trans
– disciplinarity, cross – disciplinarity (Morin, 2000). Με τον όρο multi – disciplinarity
εννοούμε μια προσθετική προσέγγιση της διδασκαλίας όπου τα αντικείμενα μελετούνται με
τις έννοιες του κλάδου που είναι πιο οικείος προς το αντικείμενο. Οι υπόλοιποι κλάδοι
αναδεικνύουν τις διαστάσεις του θέματος που ο οικείος κλάδος αποτυγχάνει να προσεγγίσει
Bean (1997.
Ο όρος cross – disciplinarity χρησιμοποιείται όταν ένας τομέας μελετάται υπό το
πρίσμα (μεθοδολογία – εννοιολογικό σύστημα) ενός άλλου τομέα. Ο ένας κλάδος είναι
κυρίαρχος σε σχέση με τον άλλο (η ιστορία των μαθηματικών). Σπανιότερα χρησιμοποιείται
ο όρος trans – disciplinarity που εκλαμβάνεται ως συνώνυμος του integrated curriculum
(Bean 1997, Jacobs 1989). Όλοι οι παραπάνω όροι θέτουν μεν στο επίκεντρο της σχολικής
ζωής την καθημερινότητα, τα ατομικά και κοινωνικά προβλήματα καθώς και θέματα της
επικαιρότητας, προϋποθέτουν δε ελεύθερη διαχείριση χρόνου, συνεργασία, κινητοποίησης
και συνεργασία της σχολικής κοινότητας, διαμόρφωση νέων συνθηκών δράσης. Παρά τις
διαφοροποιήσεις τους όλοι οι όροι επιχειρούν αφ’ ενός σύνθεση εννοιών αφ’ ετέρου σύνθεση
μεθοδολογικών διαδικασιών από διαφορετικά γνωστικά πεδία προκειμένου να επιτευχθούν
σε νέα και ανώτερα επίπεδα ενιαιοποίησης της γνώσης. Η ποικιλία όρων καταδεικνύει το
γεγονός ότι όσοι αποδέχονται τη διαθεματική προσέγγιση δεν έχουν αφετηρία το ίδιο
θεωρητικό πλαίσιο και πιθανόν να μη θέτουν ίδιους στόχους.
Για την παρούσα εργασία αποδεχόμαστε τον όρο διαθεματικά προγράμματα ως πιο
εύστοχα καταργούν τα διακριτά και αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα (Ματσαγγούρας,
2003).
Διδακτικές αρχές της Διαθεματικής Διδ/λίας
−
Η αρχή της Παιδοκεντρικότητας
−
Η αρχή της Αυτενεργού Μάθησης
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−
−
−

Η αρχή της Συνδιερεύνσησης
Η αρχή της Παροχής Πληροφοριών
Η αρχή της ολιστικής Προσέγγισης

Η διαθεματική προσέγγιση σαν διαπολιτισμική μέθοδος
Η ελαχιστοποίηση των αποστάσεων και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, με τις νέες
δυνατότητες επικοινωνίας και η ανταλλαγή πολιτιστικών αγαθών, εντάσσει τα άτομα σε ένα
πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Η σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας σήμερα μεταβάλλεται
συνεχώς, εμπλουτιζόμενη με άτομα και φορείς διαφορετικών γλωσσικών και πολιτισμικών
παραδόσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση της πολιτισμικής ποικιλότητας.
Η πραγματικότητα αυτή επιβάλλει στον κάθε πολίτη να αποδέχεται και να σέβεται
την πολιτισμική ετερότητα των συμπολιτών του, ώστε όλοι να ζουν αρμονικά σε ένα
περιβάλλον πολιτισμικής, εθνικής και γλωσσικής πολυμορφίας. Η κατάσταση αυτή απαιτεί
την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και
συμμετοχής όλων στις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις.
Η καθημερινή πραγματικότητα ενός σχολείου μέσα στο οποίο φοιτούν ντόπιοι και
ξένοι μαθητές και όπου το ζητούμενο είναι ο σεβασμός του «διαφορετικού», εκείνο που
πρέπει να επιδιώκεται δεν είναι η ισοπέδωση των διαφορών αλλά η προβολή των
διαφορετικών πολιτιστικών στοιχείων που κουβαλούν οι μαθητές μαζί τους.
Για την ομαλή κοινωνική ένταξη κάθε ατόμου απαιτείται η ανάπτυξη της ικανότητας
«επικοινωνίας» του αυριανού πολίτη και σημερινού μαθητή με το σχολικό και κατ' επέκταση
κοινωνικό του περιβάλλον, τόσο μέσα από τη γνώση της μητρικής του γλώσσας, αλλά και
άλλων γλωσσών, όσο και μέσα από την ενημέρωση του για την ιστορία και την πολιτισμική
παράδοση όχι μόνο της δικής του αλλά και των άλλων εθνικών, θρησκευτικών και
πολιτισμικών ομάδων. Ταυτόχρονα απαραίτητη είναι και η ανάπτυξη της ικανότητας του
μαθητή να εργάζεται σε ομάδες και να αξιοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του για την
επίτευξη συλλογικών στόχων μέσα σε μια ετερογενή τάξη.
Είναι γνωστό ότι το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα που ισχύει σήμερα στο ελληνικό
σχολικό σύστημα δεν φροντίζει τη μάθηση των αλλοδαπών μαθητών και διατηρεί την
παραδοσιακή μέθοδο για την απόκτηση της σχολικής γνώσης. Έχοντας υπόψη μας την
αμφίδρομη σχέση μεταξύ της κοινωνίας και της εκπαίδευσης, οι κοινωνικές ανάγκες είναι
εκείνες που προσδιορίζουν το περιεχόμενο της σχολικής εκπαίδευσης που παρέχεται σήμερα.
Είναι απαραίτητο ο μαθητής να μάθει να συμβιώνει με τους άλλους, να σέβεται τον
πολιτισμό και τη γλώσσα τους και ταυτόχρονα να μάθει να αποδέχεται τα στοιχεία εκείνα
που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας.
Μια διαπολιτισμική εκπαίδευση οφείλει να απευθύνεται σε όλους τους μαθητές μιας
ετερογενούς τάξης. Ο σεβασμός των διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών μπορεί να
επιτευχθεί μόνο αν δεν είμαστε εγκλωβισμένοι σ' αυτά, δηλαδή αν είμαστε ικανοί μιας
«διαπολιτισμικής» σκέψης- Το ενδιαφέρον λοιπόν σε μια ετερογενή τάξη, η οποία
αποτελείται από μαθητές από διαφορετικές χώρες, συνίσταται στο να εντοπίσουμε πως η
κουλτούρα ή ακριβέστερα τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση μέσα στην καθημερινότητά τους
(Γώγου Λ., 2001).
Η διαπολιτισμική παιδεία πρέπει να προετοιμάσει και να υποστηρίξει τη συμβίωση
στις πολιτισμικά εξελισσόμενες κοινωνίες. Να δίνεται προτεραιότητα στην επικοινωνιακή
ικανότητα και στην συνειδητοποίηση φαινομένων πολιτισμού της καθημερινότητας μέσα στις
κοινωνικές σχέσεις. Τα προγράμματα της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής στοχεύουν στην
παιδαγωγική αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε στη χώρα μας λόγω της
προσέλευσης αλλοδαπών. Απευθύνονται στους ντόπιους και στους ξένους μαθητές.
Η διαπολιτισμική παιδαγωγική προσέγγιση των Προγραμμάτων Σπουδών προσδιορίζει νέες
κατευθύνσεις στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπου η αλληλοκατανόηση και ο ρόλος των
αξιών της ισονομίας και της αμοιβαιότητας λειτουργούν ενισχυτικά στην κατεύθυνση της
επικοινωνίας και της μάθησης (Παμουκτσόγλου Α., 2004).
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Η διαπολιτισμική αγωγή επιτυγχάνεται μέσω μιας κοινής δημοκρατικής αγωγής που
στηρίζεται στην αλληλοκατανόηση ανάμεσα στους μαθητές. Η σχολική τάξη πρέπει να
λειτουργεί μέσα στα πλαίσια ενός νέου πνεύματος με δομικά στοιχεία το γνήσιο ενδιαφέρον
για τους άλλους, τη συνεργασία και την επικοινωνία, με στόχο την αξιοποίηση του
πολιτισμικού κεφαλαίου των αλλοδαπών μαθητών. Η πολυπολιτισμική σύνθεση των
σχολικών τάξεων όπως έχουν διαμορφωθεί αυτές σήμερα, κάνουν τις βασικές γνώσεις της
γραφής και της ανάγνωσης ανεπαρκείς. Τα παιδιά για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τη
σύγχρονη πραγματικότητα πρέπει να αποκτήσουν ικανότητες όπως ευέλικτη και σύνθετη
σκέψη, συνδυαστική και επικοινωνιακή ικανότητα, πάθος για μάθηση και ικανότητα
εφαρμογής των γνώσεων στην πράξη. Πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα της
χώρας υποδοχής σαν κώδικα επικοινωνίας αλλά και σαν σύστημα σκέψης για να
ανακαλύπτουν νέες γνώσεις και εμπειρίες και να μπορούν να παράγουν λόγο ώστε να
συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και κοινωνική ζωή τους. Η εφαρμογή μιας τέτοιας
προσέγγισης προϋποθέτει την εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων στη διδακτική
διαδικασία, όπως η διαθεματικότητα.
Εφαρμογή της διαθεματικότητας σε μια ετερογενή τάξη
Η "Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων" επιδιώκει να
αντισταθμίσει την ανελαστικότητα και τις μονομέρειες του παραδοσιακού σχολείου. Συνδέει
τη σχολική γνώση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τις πραγματικές καταστάσεις της
ζωής, ενεργοποιεί τα κίνητρα των μαθητών, προσδίδει νόημα στη σχολική γνώση και ανοίγει
διαύλους επικοινωνίας με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία Συσχετίζει τις γνώσεις από
διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα μεταξύ τους και ταυτόχρονα με τις εμπειρίες από την
καθημερινή ζωή. Καλείται ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει τα διαπολιτισμικά ζητήματα που
αντιμετωπίζει η σημερινή ελληνική κοινωνία. (Ν.2113/96).
Με τη διαθεματική προσέγγιση οι μαθητές εργάζονται μέσα στην τάξη σε ομάδες,
μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αποδέχονται ο ένας τον άλλο, οπότε γνωρίζονται
καλύτερα Ταυτόχρονα ο τρόπος διδασκαλίας παύει να είναι ο παραδοσιακός, καθώς
καλούνται να εκπονήσουν σχέδια εργασίας πάνω στο θέμα με το οποίο ασχολούνται - project
- και έτσι μαθαίνουν να εργάζονται με έναν διαφορετικό τρόπο που απαιτεί συνεργασία,
ανταλλαγή απόψεων. Θα πρέπει να υπάρχει αποδοχή και αξιοποίηση της πρώτης γλώσσας
και της κουλτούρας των αλλόγλωσσων μαθητών και η διδασκαλία να γίνεται μέσω
δραστηριοτήτων.
Οι δραστηριότητες τις οποίες καλούνται να εκτελέσουν οι μαθητές είναι αυθεντικές
και στόχο έχουν να προκαλέσουν το ενδιαφέρουν και να τους δραστηριοποιήσουν. Το
διδακτικό υλικό πρέπει να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους μαθητές. Η διδασκαλία της
γλώσσας μπορεί να ξεφύγει από τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο διδάσκεται σήμερα
στις τάξεις και ο οποίος δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδοτικός στην περίπτωση που έχουμε να
κάνουμε με μια διαπολιτισμική τάξη.
Η συνεργατική μάθηση, όπως αυτή προσφέρεται μέσα από τη διαθεματικότητα διδασκαλία σε ομάδες και αξιοποίηση της συνεργασίας των μαθητών - θα βοηθήσει ώστε να
υπάρξουν πρακτικές κοινές αλλά και ευνοϊκές και για τους αλλόγλωσσους μαθητές αλλά και
τους ντόπιους. Οι μαθητές μέσα από τέτοιες διαδικασίες μάθησης μαθαίνουν να γνωρίζουν
τον εαυτό τους αλλά και τους άλλους, αναπτύσσουν δηλαδή μια αληθινή σχέση (Ashwell Μ,
1999).
Ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα διαθεματικής προσέγγισης της διδασκαλίας που θα
μπορούσε να εφαρμοστεί σε μια ετερογενή τάξη. Μέσα από το μάθημα της λογοτεχνίας οι
μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν την ελληνική γλώσσα αλλά ταυτόχρονα να μην
εγκλωβιστούν μόνο στη γλωσσική διδασκαλία αλλά μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση να
διδαχθούν το μάθημα της μουσικής, τα μαθηματικά, την μελέτη του περιβάλλοντος, τη
φυσική, την ιστορία, να ζωγραφίσουν. Έτσι οι εκπαιδευτικοί θα οδηγηθούν σε νέες πρακτικές
που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάποιο
εικονογραφημένο λογοτεχνικό βιβλίο, μέσα από το οποίο οι μαθητές θα διδαχθούν την
ανάγνωση, τη γραφή, τα γραμματικά φαινόμενα. Συνδέοντας τη διδασκαλία της γλώσσας με
την ιστορία, θα μπορούσαν να προσεγγίσουν ιστορικά στοιχεία που θα είχε το βιβλίο,
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πληροφορίες που δίνονται, ήθη και έθιμα. Οι μαθητές θα ανταλλάξουν απόψεις και γνώμες
πάνω σε όλα αυτά, με βάση στοιχεία από τον πολιτισμό της χώρας τους. Ταυτόχρονα
μπορούν να προσεγγίσουν το βιβλίο μέσα από το μάθημα της μουσικής και της ζωγραφικής
και των μαθηματικών, των νέων τεχνολογιών, του θεατρικού παιχνιδιού, ανάλογα με το αν
προσφέρεται ή όχι για κάτι τέτοιο, θα μπουν έτσι στη διαδικασία να ανακαλύψουν τη γνώση,
να προβληματιστούν, να επικοινωνήσουν.
Ειδικά η λογοτεχνία, μέσα από ένα διαθεματικό πρόγραμμα διδασκαλίας, μπορεί να
συμβάλει στη δημιουργία ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος μέσα από την υλοποίηση
διαπολιτισμικών διδακτικών προσεγγίσεων, καθώς ταυτόχρονα χρησιμοποιεί στοιχεία του
πολιτισμού της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής και αναφέρεται στα κοινά ή μη
στοιχεία τους, τους ανθρώπους, τους τόπους, το περιβάλλον, τις ιδέες και τις αξίες τους
(Παμουκτσόγλου Α.,2004).
Έτσι οι αλλόγλωσσοι μαθητές που βρίσκονται στην τάξη θα έρθουν σε άμεση επαφή
με τους ντόπιους συμμαθητές τους, θα ενταχθούν σε ομάδες, θα ανταλλάξουν απόψεις, θα
προσφέρουν στοιχεία από τον πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας τους και ταυτόχρονα
θα εξοικειωθούν και θα μάθουν να χειρίζονται την ελληνική γλώσσα μέσα από την
καθημερινή της χρήση και όχι μόνο μέσα από τα βιβλία της γλώσσας και τη γραμματική του
σχολείου, όπως αυτή διδάσκεται σήμερα, θα προσεγγίσουν τη γλώσσα μέσα από τη φυσική
και καθημερινή της χρήση αλλά και οι ντόπιοι μαθητές θα γνωρίσουν στη γλώσσα τους με
έναν πρωτότυπο τρόπο. Ταυτόχρονα θα μάθουν να αποδέχονται ο ένας την άποψη και τις
ιδέες του άλλου και να σέβονται τη διαφορετικότητα τους.
Επίλογος
Με τα προγράμματα της Διαθεματικής Προσέγγισης αναδεικνύονται και ενισχύονται μέσα
στη σχολική μονάδα οι σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές. Μια τέτοια καινοτομία όμως πρέπει
να λαμβάνει υπόψη της πάντα τις υπάρχουσες εμπειρίες του μαθητή, την θεωρητική
κατάρτιση και την διδακτική στήριξη των εκπαιδευτικών που καλούνται να
πραγματοποιήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα και τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα
ασχοληθούν οι μαθητές.
Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα που θα βασίζεται στη Διαθεματική Προσέγγιση της
διδασκαλίας θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τα τρέχοντα ζητήματα της γνώσης μέσα από την
άποψη του "άλλου", με γνώμονα την πολιτιστική συνάντηση και αλληλεπίδραση στα πλαίσια
της ισοτιμίας και της αμοιβαιότητας και ως εκ τούτου να αντιμετωπίζει ισότιμα το μορφωτικό
κεφάλαιο των μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης με την παροχή ίσων
ευκαιριών. (Ζήκας Γ.,2004).
Μέσα σε ένα τέτοιο σχολικό περιβάλλον, με την εφαρμογή ενός διαδραστικού
προγράμματος διαθεματικής προσέγγισης σε μια διαπολιτισμική τάξη, όλοι οι μαθητές
εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για μάθηση, καλλιεργούνται οι δεξιότητες
τους, ενισχύεται η πολιτισμική και γλωσσική ταυτότητα των μαθητών στο πλαίσιο της
πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Αναπτύσσονται θετικές στάσεις απέναντι στη διαφορετικότητα
των γλωσσών και των πολιτισμών, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν κίνητρα για την
οικειοποίηση περισσότερων της μιας γλώσσας και την κατανόηση ξένων πολιτισμικών
στοιχείων και ταυτόχρονα αναπτύσσουν μια γλωσσική κουλτούρα που θα συντελέσει στην
κατανόηση του πολυγλωσσικού και πολυπολιτισμικού κόσμου (Καγκά Ε., 2001).
Οι αλλόγλωσσοι μαθητές, πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη συμμετοχή τους σε ένα
τέτοιο πρόγραμμα εμπλέκονται σε αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις, ενθαρρύνονται
μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, αποκτούν αυτοεκτίμηση και εκτίθενται στον καθημερινό
λόγο. Έτσι αλλάζει το καθημερινό τοπίο του σχολείου και γίνεται λιγότερο ανελαστικό και
περισσότερο δημιουργικό και χαρούμενο, η μάθηση γίνεται πιο ουσιαστική, στηρίζεται η
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και προετοιμάζονται καλύτερα οι
μαθητές ως αυριανοί πολίτες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
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41. Μέθοδος project και διαθεματικότητα. Μια εφαρμογή στο μάθημα της Γεωγραφίας
Ματζάνος Δημ., Δάσκαλος, MSc Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Παν. Αιγαίου
Σαμπάνης Παν., Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, MSc
Περίληψη
Η Μελέτη Περιβάλλοντος - Γεωγραφία σκοπεύει σε μία μάθηση γνωστική, ζωντανή και
διασκεδαστική για τους μαθητευόμενους. Χαρακτηρίζεται από την ενεργό μάθηση, την εκτός των
θυρών εκπαίδευση, την επίλυση προβλημάτων και την προσπάθεια για αυτονομία των μαθητευομένων,
τις εξατομικευμένες δράσεις που συντίθενται σε ομαδική δουλειά. Τα στοιχεία της εκπαιδευτικής
δράσης σύμφωνα με τις νέες μεθόδους διδασκαλίας είναι ανοιχτά στην επίδραση των ενδιαφερόντων
των μαθητευομένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των γνώσεων των μαθητών
του Δημοτικού σχολείου απέναντι στο τοπικό περιβάλλον και κατά πόσο ένα project μεγάλης
διάρκειας (6 μηνών), προσεγγίζοντάς το διαθεματικά, μπορεί να τροποποιήσει και να μεταβάλλει αυτές
τις γνώσεις προς τις ορθά υπάρχουσες. Ακόμη να γίνει αξιολόγηση του προγράμματος και κατά πόσο
μέσα από τις διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις πραγματοποιήθηκαν οι στόχοι της συγκεκριμένης
θεματικής ενότητας του μαθήματος της Μελέτης του Περιβάλλοντος – Γεωγραφίας τόσο σε σχέση με
την αποτελεσματικότητα και κατά πόσο έχουν κατακτήσει ψηλότερο επίπεδο κριτικής σκέψης και
γνώσης αναφορικά με το τοπικό περιβάλλον και αφορά τους μαθητές, όσο και για την αποδοτικότητα
και κατά πόσο οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν και το μαθησιακό περιβάλλον που δημιουργήθηκε είναι
τα καλύτερα σε σχέση π. χ. με το χρόνο, το κόστος, την καταλληλότητα των επιλογών που έγιναν και
αφορά τη διαδικασία. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στη σημασία και τη θέση του
μαθήματος στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο και στη σύνδεσή του με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
και όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος προσεγγίζοντάς το Διεπιστημονικά και
Διαθεματικά με τη μέθοδο project σύμφωνα με τις νέες μορφές διδασκαλίας. Γίνεται αναφορά στο
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τοπικό περιβάλλον και στη διδασκαλία του και στις δυνατότητες αυτονομίας του διδάσκοντος με νέες
μεθόδους διδασκαλίας (βιωματική, μελέτη περίπτωσης, μελέτη πεδίου, παιχνίδια ρόλων κ.ά.). Γίνεται
αναφορά στις αξίες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πώς αυτή διέπει όλες τις θεματικές ενότητες
του μαθήματος της Μελέτης του Περιβάλλοντος και της Γεωγραφίας. Προσεγγίζεται η Μελέτη
Περιβάλλοντος και η Γεωγραφία μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών και πώς αυτές μπορούν να
αξιοποιηθούν στο συγκεκριμένο μάθημα. Ακολουθεί η εφαρμογή του project που αναφέρεται στην
τοπική κοιλάδα του Δήμου Αρχαγγέλου στη Ρόδο. Τέλος γίνεται αξιολόγηση της όλης εκπαιδευτικής
διαδικασίας και παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις ως προς τη διδακτική της Γεωγραφίας και της
Μελέτης του Περιβάλλοντος.

Εισαγωγή
Η Γεωγραφία- Μελέτη Περιβάλλοντος σκοπεύει σε μία μάθηση γνωστική, ζωντανή και
διασκεδαστική για τους μαθητευόμενους. Χαρακτηρίζεται από την ενεργό μάθηση, την
εκτός των θυρών εκπαίδευση, την επίλυση προβλημάτων και την προσπάθεια για αυτονομία
των μαθητευομένων, τις εξατομικευμένες δράσεις που συντίθενται σε ομαδική δουλειά. Τα
στοιχεία της εκπαιδευτικής δράσης είναι ανοιχτά στην επίδραση των ενδιαφερόντων των
μαθητευομένων. Μια από τις βασικές αρχές της μάθησης είναι ότι όσο περισσότερες
αισθήσεις συμμετέχουν κατά τη διαδικασία της μάθησης, τόσο η εμπειρία της μάθησης
γίνεται ουσιαστικότερη.
Η εμπειρία που μπορεί να προσφέρει στους μαθητές η μέθοδος μελέτης του τοπικού
περιβάλλοντος έξω από την τάξη, είναι τεράστια. Το τοπικό περιβάλλον παίζει το ρόλο του
εργαστηρίου που τις περισσότερες φορές λείπει από το σχολικό συγκρότημα.
Αυτές οι πρακτικές εμπειρίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο μάθησης. Με τη
συνδεδεμένη με τοπικές καταστάσεις διδασκαλίας, καθίσταται «δυνατή η γεφύρωση του
χάσματος μεταξύ σχολείου και ζωής, εφόσον οι μαθητές θα μαθαίνουν αντικείμενα που θα
έχουν άμεση σχέση με την καθημερινή πραγματικότητα και τη ζωή τους» (Βρεττός και
Καψάλης, 1994, 101).
Τοπική Γεωγραφία
Το τοπικό περιβάλλον μπορεί να διαφέρει ανάλογα την περιοχή στην οποία βρίσκεται το
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μπορεί να είναι αγροτική περιοχή ή μια αστική περιοχή. Ανεξάρτητα
όμως από την περιοχή, όλα τα τοπικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διδασκαλία
στο μάθημα της Γεωγραφίας
Ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος γνωριμίας του τοπικού περιβάλλοντος, είναι η
πραγματοποίηση μιας μελέτης της τοπικής Γεωγραφίας. Ανάλογα το πεδίο μελέτης, μπορεί
κάθε φορά να κατευθύνεται η προσοχή των εκπαιδευόμενων στις αναπόφευκτες καθημερινές
αλλαγές οι οποίες γίνονται στο τοπικό περιβάλλον, στη λύση προβλημάτων, καθώς και
εύρεση τρόπων βιώσιμης ανάπτυξης.
Η μελέτη της τοπικής Γεωγραφίας θα πρέπει να δημιουργεί τη βάση γνωριμίας του
τοπικού πληθυσμού με τα καθημερινά προβλήματα του γύρω περιβάλλοντός τους και
στοχεύει στην αλλαγή αντίληψης για το περιβάλλον και στην ανάληψη πρωτοβουλιών.
«Η σχολική ζωή πρέπει να στηρίζεται στα βιώματα της ομάδας, ατομικά και ομαδικά.
Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι στο επίκεντρο της μορφωτικής διαδικασίας θα πρέπει να
βρίσκονται ως αφετηρία για σκέψη, προβληματισμό και δράση καταστάσεις της καθημερινής
εμπειρίας που διαμορφώνουν και επηρεάζουν τη ζωή μας. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
επιχειρεί να διερευνήσει τη μορφωτική αξία που μπορεί να έχουν θέματα της
καθημερινότητας, έτσι ώστε να μετατρέψει τις ανησυχίες και απορίες των παιδιών σε
μορφωτικές συζητήσεις. Για την τοπική Γεωγραφία θα πρέπει να αναζητούμε θέματα και
δράσεις πάνω σε περιοχές που αγγίζουν άμεσα τους μαθητές, πηγάζουν από την καθημερινή
τους ζωή, προκαλούν την άμεση παρέμβασή τους και δημιουργούν ανάγκες για
αντιπαράθεση και αναζήτηση λύσεων» (Χρυσαφίδης, 1999, 7, 8).
Η ανάπτυξη μιας μελέτης αντανακλά τα ενδιαφέροντα όσων έχουν συμμετοχή στην
προετοιμασία και μπορεί να έχει ιστορική, κοινωνική και επιστημονική επίδραση.
Μέσα από τη μελέτη του τοπικού περιβάλλοντος μπορεί να γίνει ενημέρωση για τις
αλλαγές οι οποίες οφείλονται στην πρόοδο και εξέλιξη του φυσικού περιβάλλοντος, στην
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αναγνώριση του συσχετισμού διαβίωσης στο χωριό ή την πόλη με το φυσικό περιβάλλον,
στην γνώση των αλλαγών που έγιναν και στις δυνατές εναλλακτικές λύσεις και τέλος στην
εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας για ανάπτυξη και διατήρηση της τοπικής, φυσικής περιοχής.
Κατά επέκταση, μέσα από τη μελέτη του τοπικού περιβάλλοντος γίνεται επέκταση
και εκτίμηση και σε παγκόσμιο επίπεδο και ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει καλύτερα
έννοιες που αφορούν το μάθημα της Γεωγραφίας – Μελέτης του Περιβάλλοντος ολόκληρου
του πλανήτη.
Η σχολική εκπαίδευση, λόγω της φύσης και του όγκου της μάθησης, μπορεί να
αναπτύξει στους μαθητές μια στάση περιφρόνησης ή τουλάχιστον αποξένωσης και άγνοιας
σχετικά με το τοπικό περιβάλλον και της σχέσης του με αυτό.
Για την ανάπτυξη ενεργού συμμετοχής σε θέματα που σχετίζονται με το τοπικό και
όχι μόνο περιβάλλον, ο μαθητής πρέπει να αποκτήσει πριν απ’ όλα οικειότητα με το φυσικό
αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον .
Το πρόγραμμα της τοπικής Γεωγραφίας, το οποίο έχει ένα προσανατολισμό σε
τοπικό επίπεδο, μπορεί να πάρει μία διάσταση συμπληρωματική και θεραπευτική της ανίας
που προκαλεί το καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου. Μπορεί να συντελέσει στην
αισθητική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών. Επίσης μπορεί να καλλιεργηθούν οι
λειτουργικές απόψεις της φύσης, οι αισθητικές και συμβολικές διαστάσεις του μαθητή μέσα
στη φύση.
Μεγάλη σημασία στη μελέτη του τοπικού περιβάλλοντος παίζει η εμπλοκή της
τοπικής κοινωνίας και όλων των τοπικών φορέων.
Το μάθημα της Γεωγραφίας – Μελέτης του Περιβάλλοντος δεν πρέπει να γίνεται
μόνο στο χώρο της σχολικής τάξης, αλλά το σχολείο πρέπει να ανοιχθεί προς τα έξω, προς
την κοινωνία. Το ίδιο το σχολείο είναι ένα ίδρυμα της κοινωνίας, το οποίο θα πρέπει να
παρέχει εφόδια στις μελλοντικές γενιές, ώστε να μπορούν να προσανατολίζονται αυτές
καλύτερα στο σημερινό πολύπλοκο και συνεχώς αναπτυσσόμενο κόσμο. Το σχολείο πρέπει
και οφείλει να προετοιμάσει τις αναπτυσσόμενες γενιές για την λύση των σημερινών και των
μελλοντικών καταστάσεων και προβλημάτων της ζωής. Οι σκέψεις αυτές ταιριάζουν πολύ
περισσότερο στην ιδέα για μια «κοινωνική εκπαίδευση» ή για ένα σχολείο
προσανατολισμένο στην πόλη ή στο χωριό.
Στο τοπικό φυσικό περιβάλλον μπορεί ο μαθητής να ανακαλύψει ενδιαφέροντα για
άγνωστα θέματα, να δείξει κατανόηση για τη ζωή, να αποκτήσει πραγματικές εμπειρίες από
αυτήν και να οδηγηθεί στη δημιουργική, ουσιαστική δράση.
Γενικά η εμπλοκή των ποικίλων περιβαλλοντικών προβλημάτων και η συνεργασία
όλων των εκπαιδευτικών και κοινωνικών φορέων προσδίδει στη διαδικασία μεγάλη
εκπαιδευτική σημασία. Η Μελέτη του Περιβάλλοντος - Γεωγραφία έτσι βρίσκει το στόχο της
και το σχολείο γίνεται αρωγός της τοπικής και όχι μόνο κοινωνίας784.
Μέθοδος Project
Από τη μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων που μπορούν να ακολουθηθούν στη
διδασκαλία της Γεωγραφίας ίσως η πιο ολοκληρωμένη είναι η μέθοδος project.
Η λέξη project - στα ελληνικά σχέδιο δράσης (Βαϊνά, 1996, σ. 77) ή σχέδιο εργασίας
(Ντολιοπούλου, 1999, σ.21) - προέρχεται από τη λατινική λέξη projicere που σημαίνει
σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο μυαλό μου.
Σαν παιδαγωγικός όρος χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τον παιδαγωγό
Richards το 1904 με την έννοια της διδασκαλίας της χειρωνακτικής εργασίας με
συγκεκριμένο τρόπο. Η μορφή διδασκαλίας που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου
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Το σχολείο πρέπει να έχει ως αντικείμενο την «καλλιέργεια αξιών και στάσεων που υπερβαίνουν
-χωρίς να μηδενίζουν – τις εθνικές τοπικές αξίες, όπως είναι η ανεκτικότητα και η επικοινωνιακή
εθνική ταυτότητα, το ενδιαφέρον για τα τοπικά προβλήματα και η διασύνδεσή τους με τα κοινοτικά
και παγκόσμια, η θεμελίωση μίας θετικής εικόνας για τη θέση της πατρίδας στο παγκόσμιο χωριό και η
ανάπτυξη οράματος για τη βελτίωση της θέσης αυτής (Κουτσελίνη, 1998, 25).
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project, όπως την περιγράφει και την αναλύει ο Richards, απέχει πολύ από αυτό που
εννοούμε σήμερα ως μέθοδο project (Frey, 1998, σ. 8).
Ως μέθοδο project σήμερα εννοούμε μια μορφή διδακτικής διαδικασίας που έχει ως
αφετηρία κάποιους προβληματισμούς μεμονωμένων ατόμων ή του συνόλου της διδακτικής
ομάδας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δραστηριοτήτων γίνεται με ευθύνη της ομάδας
και στοχεύει κυρίως στην ολοκλήρωση κάποιου έργου που οδηγεί στη λύση ενός
προβλήματος (Χρυσαφίδης, 1994, σ. 43 & Frey, 1998, σ. 9).
Διαθεματική προσέγγιση
Η διαθεματική προσέγγιση που αναπτύσσεται μέσα από τη μέθοδο project είναι η συνεργασία
των επιστημονικών κλάδων για μια ολόπλευρη σφαιρική και πλήρη μελέτη ενός θέματος και
η ενιαιοποίηση του περιεχομένου της διδασκαλίας με μια ολόπλευρη εξέταση φαινομένων
και προβλημάτων της ζωής. (Ματσαγγούρας, 2002).
Η θέση των επιμέρους μαθημάτων παίρνει μια βιωματική εργασία ερευνητικής
μορφής που στο περιεχόμενο της συμπλέκονται θέματα από διαφορετικούς κλάδους. Η
γνώση που οικοδομείται μ’ αυτόν τον τρόπο είναι κοντά στην πολυσύνθετη πραγματικότητα
ενώ συγχρόνως χαρακτηρίζεται από ένα υψηλό επίπεδο γενίκευσης και αφαίρεσης ως
αποτέλεσμα της δημιουργικής σύνθεσης διαφορετικών θεματικών πεδίων. Η ενιαιοποίηση
αυτή του περιεχομένου της διδασκαλίας που γίνεται με τη διαθεματική προσέγγιση δεν
αποτελεί μια τεχνητή συνένωση των γνώσεων αλλά μια πολύπλευρη διερεύνηση μιας
θεματικής ενότητας. Οι μαθητές με τον τρόπο αυτό εξετάζουν διεπιστημονικά τις διάφορες
πτυχές του θέματος. Η διαδικασία αυτή της μάθησης στηρίζεται συνήθως στη φυσική
εποπτεία και την αυτενεργό επενέργεια του μαθητή στο αντικείμενο διδασκαλίας. Έτσι η
γνώση ανακαλύπτεται και δεν είναι αποτέλεσμα συσσωρευτικής μεταβίβασης πληροφοριών
από το δάσκαλο στο μαθητή.
Επίσης προϋποθέτει τη φυσική εποπτεία και την αυτενεργό επενέργεια του μαθητή
στο αντικείμενο διδασκαλίας. Έτσι η γνώση ανακαλύπτεται και δεν είναι αποτέλεσμα
συσσωρευτικής μεταβίβασης πληροφοριών από το δάσκαλο στο μαθητή. Είναι μια γνώση την
οποία οικοδομεί ο ίδιος ο μαθητής με τη διαδικασία του μετασχηματισμού και
ανακατασκευής του συνόλου των γνώσεών του. Δημιουργούνται με τον τρόπο αυτό οι
προϋποθέσεις για ένα ερευνητικό προσανατολισμό στη μάθηση με τον οποίο ο μαθητής
«μαθαίνει πώς να μαθαίνει» διαμορφώνοντας εννοιολογικά εργαλεία μέσα από τη συλλογικήομαδική εργασία. Οι μαθητές που εργάζονται με τη μέθοδο αυτή μαθαίνουν να
συνεργάζονται, να επεξεργάζονται πληροφορίες και να σέβονται τις γνώμες των άλλων.
(Βαϊνά 1996, Χρυσαφίδης 2000).
Σχέδιο εργασίας – Η Κοιλάδα του Αίθωνα στον Αρχάγγελο Ρόδου
Η κοιλάδα του Αίθωνα βρίσκεται 3 χιλιόμετρα περίπου από το Δήμο Αρχαγγέλου στα
Νοτιοδυτικά, ανάμεσα στα βουνά Κουρέπη, Λειβάδα, Αναβάθρα, Καγιάδη και Πατέλα. Έχει
έκταση περίπου 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα και διασχίζεται από τον ποταμό «Χα», ο οποίος
συγκεντρώνει όλα τα νερά των πηγών που πηγάζουν από τα γύρω βουνά.
Η λέξη «Αίθων» προέρχεται από το ρήμα «αίθω» που σημαίνει λάμπω και φωτίζω,
περιοχή λουσμένη στο φως και την αφθονία. Ήταν ένας χώρος λατρείας του θεού ήλιου.
Σύμφωνα με τη μυθολογία ένα από τα άλογα που έσερναν το άρμα του θεού Ήλιου
ονομαζόταν Αίθωνας. Άλλη εκδοχή για την ονομασία της κοιλάδας σύμφωνα με τη
μυθολογία είναι ότι οφείλεται στο όνομα του γιου του θεού Απόλλωνα που ονομαζόταν
Αίθωνας.
Η ιστορία της δημιουργίας του νησιού της Ρόδου και της κοιλάδας του Αίθωνα
αρχίζει σε πολύ παλαιότερες γεωλογικές εποχές του Μεσοζωικού ή και του Παλαιοζωικού,
πριν από 180 έως 300 εκατομμύρια χρόνια. Ολόκληρος ο ελληνικός χώρος είναι
δημιούργημα της παλιάς θάλασσας της «Τηθύος» του ωκεανού της Τηθύος, ο οποίος
βρισκόταν μεταξύ της Ευρασίας, του ενιαίου ηπειρωτικού χώρου της Ευρώπης και της Ασίας
στο Βορρά και της «Γκοντβάνας» της ενιαίας ηπείρου που περιλάμβανε την Αφρική, την
Ινδία και την Αυστραλία στο Νότο. (Ζούρος,2004)

1623
Η κοιλάδα του Αίθωνα είναι πλούσια σε διάφορα σπάνια χημικά στοιχεία όπως λένε
γεωπόνοι και γεωλόγοι και έχει επίσης πάρα πολύ πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Θα
συναντήσουμε άφθονη βλάστηση σε αυτοφυή δέντρα φυτά και θάμνους, όπως πλατάνια, ζιές
(υγράμβαρις η ανατολική), αγριοαχλαδιές, ψευτοϊτιές, νοκκιές, αγριοσυκιές, χαρουπιές
(κερακκιές) πεύκους, λίγα κυπαρίσσια και καβάκια, αγριοβαλανιδιές, άγριες ελιές και μερικές
μελικουγκιές και ραμιθιές.
Στην κοίτη του ποταμού «Χα» αφθονούσαν και αφθονούν οι πυκνοί και πολλές
φορές αδιαπέραστοι βάτοι, οι βρούλοι και τα μεγάλα καλάμια. Με τους βρούλους και τα
καλάμια γίνονταν τα «ψαθιά» που έστρωναν οι κάτοικοι στους σουφάδες και έπλεκαν τις
ψωμοθήκες που κρέμονταν συνήθως στο αριστερό μέρος της καμάρας του σπιτιού κοντά στο
σουφά και έβαζαν τα ψωμιά.
Η κοιλάδα του Αίθωνα εξακολουθεί να καλλιεργείται κατά κύριο λόγο από
εσπεριδοειδή όλων των ποικιλιών καθώς και από ροδιές και ελιές. Σήμερα τα παραγόμενα
προϊόντα δεν αποτελούν πια το κύριο εισόδημα των κατοίκων πλην ελαχίστων μόνο
περιπτώσεων. Παλαιότερα όμως αποτελούσε το κύριο εισόδημα και γινόταν ανταλλαγή για
την απόκτηση άλλων αγαθών με τους κατοίκους άλλων απομακρυσμένων χωριών (Γεννάδι,
Λαχανιά, Βάτι, Ίστριο, Προφύλια κ.τ.λ.), όπως το κρέας, το σιτάρι, το κριθάρι κ.τ.λ.
Ιδιαίτερα στην περίοδο των τελευταίων χρόνων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 1941-1945 η
κοιλάδα του Αίθωνα εκτός από τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια έδινε τους βολβούς της
«ξυνιάς» που τρώγονταν είτε νωποί, είτε με ειδική επεξεργασία ως ψωμί, καθώς και άφθονα
χόρτα (λαψάνες, αγριοσέλινα, ραδίκια).
Λόγω της αφθονίας του νερού των πηγών Φλέβας (βγάζει 120 κ.μ. νερό την ώρα και
ποτίζει τα 2/4 της έκτασης) και Κριθάρας υπήρχαν υδρόμυλοι όπου με αυλάκια τσιμεντένια
έφθανε το νερό και άλεθαν τα δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι) κτ.λ). Εκτός από τη χλωρίδα,
πλούσια είναι και η πανίδα με ζώα όπως τα ελάφια, οι λαγοί, οι αλεπούδες, οι ασβοί, οι
σκαντζόχοιροι, τα τρωκτικά (ποντίκια, αρουραίοι), τα ερπετά (όφκιοι, σαττάρια,
κουρκούταβλοι, σαύρες, οχιές κ.τ.λ.). Με την παρέμβαση του ανθρώπου όλα τα παραπάνω
είδη έχουν μειωθεί και μερικά κινδυνεύουν να εξαφανιστούν όπως τα ελάφια, οι λαγοί και οι
ασβοί. Στην κοίτη του ποταμού «Χα» αφθονούσαν τα χέλια, τα καβούρια, οι νεροχελώνες και
το σπάνιο μικρό ψάρι, το «γκιζάνι». Τα περισσότερα εξαφανίστηκαν ή τείνουν να
εξαφανιστούν. Η προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες και απομόνωση για χιλιάδες χρόνια σε
ένα ίσως μόνο μικρό ποταμάκι ή ρυάκι, έχουν οδηγήσει στην εξέλιξη κάποιων οργανισμών,
που απαντώνται σε ένα μόνο μικρό σώμα και πουθενά αλλού στον κόσμο (ενδημικά είδη). Το
πιο κλασσικό παράδειγμα είναι το μικρό ψαράκι Γκιζάνι (Ladigesocypris ghigii) που
βρίσκεται μόνο σε διάφορα μικρά ρυάκια και συγκεντρώσεις στη Ρόδο.
Στην περιοχή «Ζιες» που πήρε το όνομά της από τα μεγάλα και πανύψηλα δέντρα
που λέγονται ζιες (Υγράμβαρις η ανατολική), με χαράκωμα στο φλοιό των δέντρων, οι
γυναίκες μάζευαν το δάκρυ που έβγαινε και το χρησιμοποιούσαν ως θυμίαμα, αντί του
λιβανιού, αφού το παραγόμενο άρωμα ήταν πιο έντονο και πιο όμορφο. Στην ίδια περιοχή,
υπάρχουν απολιθωμένα σε σωρούς μύδια, στρείδια και άλλα οστρακοειδή που επιβεβαιώνει
τις γεωλογικές ανακατατάξεις της περιοχής και ότι η κοιλάδα «ξεφύτρωσε» από τα βάθη της
θάλασσας. Στην κοιλάδα του Αίθωνα υπάρχει μεγάλος αριθμός πηγών και βρυσών. Οι
σπουδαιότερες είναι η Φλέβα, η Κριθάρα, Κυριοσίφι, το Βρυσί του Κάντι, η βρύση των
Ψυχρών Νερών.(Μπογιάνος,2000)
Η παράδοση και η φαντασία των ανθρώπων θέλει την κοιλάδα του Αίθωνα ως τόπο
κατοικίας Νυμφών και Νεράιδων.
Τα γνωστότερα τοπωνύμια της περιοχής είναι : Καπί (από το Δωρικό τύπο Καπίουιωνικά κηπίου και μετέπειτα Καπί-Κηπί, όπως μαχαίριο-μαχαίρι), Σκουφάτου, Τσίγκου, ΑηΝικόλα, Φλέβα, Κριθάρα, Πλατανιώτισσα, Κυριοσίφι, Ζιες, Σακκά, Χας, του Σμυρνιού, του
Καντιμοίρη, του Μαρουλιά, του Μηλιού, του Ρήγα, του Καλαμόκεχρου στην περιοχή της
Μαλώνας και του Κισσού στους πρόποδες του βουνού Κουρέπη. (Παπαχριστοδούλου)
Στάδια σχεδίου εργασίας
Γενικά: Η γνωριμία του τοπικού περιβάλλοντος κάθε λαού είναι ένα από τα βασικά στοιχεία
της συνοχής και της συνέχειας αυτού. Η μη γνώση της τοπικής Γεωγραφίας οδηγεί στη λήθη
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του παρελθόντος και των ιστορικών δεσμών με τους προγόνους μας. Υλοποιώντας το
πρόγραμμα αυτό, τα παιδιά θα αναγνωρίσουν αφενός τη σημαντικότητα του τοπικού
περιβάλλοντος και αφετέρου θα ευαισθητοποιηθούν και θα αναλάβουν πρωτοβουλίες και
δράσεις για τη διατήρηση του τοπικού φυσικού πλούτου και την εμπλοκή της τοπικής
κοινωνίας στο συγκεκριμένο θέμα του «τοπικού περιβάλλοντος» του Αρχαγγέλου.
Συνοπτική περιγραφή του θέματος: Θα αναπτυχθούν και θα καλλιεργηθούν οι
δεξιότητες εκείνες που θα βοηθήσουν τα παιδιά να αναγνωρίσουν το πόσο σημαντική είναι η
γνώση του τοπικού περιβάλλοντος και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη δράσεων και
πρωτοβουλιών μέσα από την υλοποίηση παιδαγωγικών δραστηριοτήτων στο σχολικό
περιβάλλον (αίθουσα κ.τ.λ.) καθώς και στο φυσικό περιβάλλον (κοιλάδα, χωριό κ.τ.λ.) θα
λειτουργήσουν διάφορα εργαστήρια. Για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων θα
εφαρμοστούν ποικίλες παιδαγωγικές μέθοδοι με στόχο τα παιδιά να εμπλακούν ενεργά στο
πρόγραμμα, να αποκτήσουν γνώσεις, να ευαισθητοποιηθούν και να δράσουν αποκτώντας τις
κατάλληλες στάσεις και αξίες απέναντι στο ζήτημα της προστασίας και της ανάδειξης του
τοπικού περιβάλλοντος. Η πορεία του προγράμματος θα αξιολογηθεί στο τέλος του, με τη
χρήση ερωτηματολογίου που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής καθώς και με
παιχνίδι ρόλων για να διερευνηθούν οι στάσεις που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια
του προγράμματος.
Οι στόχοι της συγκεκριμένης εργασίας είναι γνωστικοί, ψυχοκινητικοί και
συναισθηματικοί Θα βοηθήσει τους μαθητές καθώς και κοινωνικές ομάδες να αποκτήσουν:
• Επίγνωση και ευαισθητοποίηση προς το τοπικό περιβάλλον (κοιλάδα του Αίθωνα) και
κατά επέκταση το συνολικό περιβάλλον και τα σχετιζόμενα με αυτό προβλήματα.
• Γνώσεις και ποικιλία εμπειριών ώστε να κατανοήσουν το περιβάλλον και τα προβλήματα
που συνδέονται με αυτό, την εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση των βασικών
εννοιών και των μηχανισμών που το διέπουν τόσο προς το τοπικό όσο και προς το ευρύτερο
περιβάλλον. Γνωριμία με την πανίδα και χλωρίδα της κοιλάδας, τα τοπωνύμια, τη δημιουργία
της κοιλάδας, τους φυσικούς πόρους, τις καλλιέργειες, την επίδραση της κοιλάδας στον
άνθρωπο σήμερα και παλαιότερα κ.τ.λ.
• Στάσεις, αξίες και κίνητρα για ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και στην προστασία του,
συμμετοχή μέσω της ανάπτυξης προτάσεων, της λήψης μέτρων και αποφάσεων για την
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων τόσο της τοπικής κοιλάδας όσο
γενικότερα και του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος.
• Δεξιότητες για τον προσδιορισμό και την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων που
ενισχύουν το μαθητή ώστε να μπορεί να παρατηρεί, να συνεργάζεται, να επικοινωνεί, να
συλλέγει πληροφορίες, να καταγράφει, να υποθέτει, να οργανώνει – ταξινομεί δεδομένα, να
πειραματίζεται για τον έλεγχο των υποθέσεών του, να προβλέπει, να εξάγει συμπεράσματα.
• Ικανότητες αξιολόγησης των εκάστοτε λαμβανομένων περιβαλλοντικών μέτρων και των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχέση με οικολογικές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές,
αισθητικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις.
• Αίσθηση υπευθυνότητας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα ενεργού εμπλοκής
(συμμετοχής) σε όλα τα επίπεδα προς την κατεύθυνση της επίλυσης των τοπικών
περιβαλλοντικών προβλημάτων και όχι μόνο.
• Τρόποι ανάδειξης και αξιοποίησης της συγκεκριμένης κοιλάδας μέσα από τη συμμετοχή
και τον προβληματισμό των μαθητών καθώς και την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας την
ευαισθητοποίησή της και την ενεργό συμμετοχή της για περιβαλλοντικά προβλήματα που
αφορούν το άμεσο τοπικό περιβάλλον.
• Να μπορούν να κάνουν συλλογή-κατανομή, καταγραφή και ταξινόμηση των στοιχείων
της κάθε έννοιας.
• Να αναπτύξουν δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης, μέσα από μύθους.
• Να μάθουν να συνεργάζονται, να διατυπώνουν τη γνώμη τους, να καταγράφουν και να
ελέγχουν τα αποτέλεσμα της δουλειάς τους.
• Να αναπτύξουν δεξιότητες του καλού ομιλητή και ακροατή συμμετέχοντας σε
συζητήσεις.
• Να τονώσουν το αυτοσυναίσθημά τους μέσα από τις ομαδικές εργασίες που
αναλαμβάνουν.
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• Να αποκτήσουν δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες (Η/Υ) και να τις αξιοποιούν.
• Να υιοθετήσουν υπεύθυνες συμπεριφορές απέναντι στους συμμαθητές τους, όσο και
απέναντι στην εργασία την οποία συμμετέχουν.
Φάσεις υλοποίησης του προγράμματος
Επιλογή του θέματος: Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε ύστερα από μία εκδρομή
που πραγματοποιήθηκε στην συγκεκριμένη κοιλάδα και στην επίγνωση των μαθητών για το
πόσο λίγα γνώριζαν γι΄ αυτήν κι έτσι δόθηκε το έναυσμα-αφορμή για μια μελέτη της τοπικής
κοιλάδας.
Επιλογή του συντονιστή: Πραγματοποιήθηκε η επιλογή του συντονιστή μετά από
συζήτηση με όλους τους εκπαιδευόμενους, ο οποίος συνέβαλε στη συγκρότηση, στη
συνεργασία και στο συντονισμό των ομάδων, τις προτάσεις των ομάδων, ανακοίνωνε τη
χρονική διάρκεια των φάσεων που απαιτήθηκαν για την υλοποίηση του project και κατέβαλε
προσπάθειες να τηρούνται οι προκαθορισμένοι χρόνοι.
Ο ρόλος του δασκάλου είναι όσο το δυνατό πιο αφανής. Δεν είναι ο κυρίαρχος της
τάξης. Από φορέας – μεταδότης της γνώσης και κέντρο της διδακτικής διαδικασίας
μετατρέπεται σε συνερευνητή, συνεργάτη και καθοδηγητή, εμψυχωτή, συντονιστή.
Χρονική Διάρκεια του project: Η χρονική διάρκεια του project, καθορίστηκε να
υλοποιηθεί μέσα σε ένα σχολικό έτος. Εφόσον το θέμα μας αναφέρεται σε παιδιά της ΣΤ΄
τάξης Δημοτικού, τα παιδιά θα έχουν στη διάθεσή τους δύο ώρες εβδομαδιαίως. Αυτές τις
ώρες τα παιδιά θα καθοδηγούνται, θα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας / δουλειάς
τους, θα συζητούν και θα αποφασίζουν για την παραπέρα δράση τους.
Διατύπωση στόχων : Έγινε η διατύπωση των στόχων τόσο σε γενικές γραμμές όσο
και ειδικά σε κάθε μάθημα που θα εμπλεκόταν διαθεματικά ξεχωριστά.
Κατανομή σε ομάδες και ρόλος τους: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας.
Κριτήρια ομαδοποίησης γι’ αυτό το διαχωρισμό ήταν τα γειτονικά σπίτια και οι σχέσεις
φιλίας. Κατόπιν καθορίστηκαν οι ρόλοι και οι δράσεις κάθε ομάδας καθώς και ο χρόνος των
διαλειμμάτων ενημέρωσης – ανατροφοδότησης και διορθωτικών επεμβάσεων από τον
εκπαιδευτικό. Έπειτα επιλέχθηκε ο γραμματέας της κάθε ομάδας ο οποίος κατέγραφε τις
σημειώσεις, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις των ομάδων. Καθορίστηκαν οι στόχοι που
ήθελαν να επιτευχθούν και κατέστρωσαν το πλάνο εργασίας – πλαίσιο δράσης.
Προσδιορίσθηκαν οι δραστηριότητες της κάθε ομάδας, ο χρόνος και τα αναμενόμενα
αποτελέσματα.
Υλοποίηση προγραμματισμένων δραστηριοτήτων (Συγκέντρωση-Ταξινόμηση υλικού)
Η υλοποίηση έγινε με βάση το ενιαίο σχολικό πρόγραμμα της ευέλικτης ζώνης και
εφαρμόζοντας τη διαθεματική προσέγγιση. Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες που
συνδέθηκαν με τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος σύμφωνα με τους στόχους που
τέθηκαν αρχικά. Συγκεκριμένα:
• Τα παιδιά ανακοινώνουν ότι πρόκειται να εφαρμοστεί πρόγραμμα στο μάθημα της
Γεωγραφίας με θέμα: «Η κοιλάδα του Αίθωνα». Περιγραφή σε συντομία του θέματος.
•
Ορισμός της κοιλάδας. Διάλογος - Συζήτηση για την κοιλάδα και την ωφέλεια στη
ζωή των ανθρώπων και ειδικότερα τις επιπτώσεις που έχει η μόλυνση της κοιλάδας σε
ομάδες ανθρώπων π.χ. αγρότες. Ερωτηματολόγιο για την κοιλάδα. Έρευνα των παιδιών.
Συλλογή άρθρων (μέσα από εφημερίδες, περιοδικά, internet, βιβλιοθήκες) που να σχετίζονται
με την κοιλάδα.
•
Έρευνα και καταγραφή της ρύπανσης της κοιλάδας και διαπίστωση ότι η ρύπανση
οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες.
•
Καταγραφή τοπικής χλωρίδας – πανίδας. Έγινε καταγραφή των υπαρχόντων ειδών
φυτών και ζώων για να γνωρίσουν έτσι καλύτερα το φυσικό περιβάλλον του τόπου τους.
•
Συλλογή υλικού και ταξινόμηση για είδη της περιοχής που κινδυνεύουν άμεσα από
τη ρύπανση (γκιζάνι).
•
Υιοθέτηση ενός χώρου της κοιλάδας και σε συνεργασία με το Δήμο φροντίδα ώστε
να διατηρείται ο χώρος καθαρός προβαίνοντας στις σχετικές ενέργειες, φωτογράφηση
αναφορές κτλ.
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•
Ομαδική εργασία – μελέτη για την κοιλάδα περιγράφοντας το ρόλο της σχετικά με
την τροφή που μας παρέχει, την ψυχαγωγία, τον τουρισμό κ.α. όπως επίσης και τις
καταστροφικές συνέπειες της ρύπανσης.
•
Καταγραφή πηγών ρύπανσης της περιοχής τους.
•
Δειγματοληπτική μέτρηση για την ποιότητα του νερού του ποταμού Χα και τη
μελέτη στο μικροσκόπιο.
•
Στάλθηκαν τα αποτελέσματα έρευνας στους αρμόδιους φορείς (Δήμο, τοπικό
γεωργικό συνεταιρισμό, Νομαρχία)
•
Καταγραφή ζώων (γκιζάνι, χελώνες) που κινδυνεύουν άμεσα με εξαφάνιση.
•
Συζήτηση με βιολόγο , γεωπόνο καθώς και με αγρότες της περιοχής.
•
Η συγγραφή τραγουδιών – ποιημάτων και παραμυθιών. Κατασκευές από υλικά που
βρήκαν τα παιδιά στην κοιλάδα και δημιουργία και διανομή περιβαλλοντικού υλικού στην
τοπική κοινωνία.
•
Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων στην κοιλάδα από τους μαθητές με ειδικό
μήνυμα για την προστασία της περιοχής.
•
Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.
•
Δημιουργία ιστορίας όπου πρωταγωνιστές είναι ζώα της κοιλάδας και μιλούν για την
υποβάθμισή της ζωής τους από τη δραστηριότητα των ανθρώπων.
•
Δημιουργία – παρουσίαση θεατρικού έργου με θέμα την καταστροφή του
περιβάλλοντος από τον ίδιο τον άνθρωπο μέσα στην άγνοια του, την αδιαφορία του, αλλά και
την απληστία του.
•
Ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για περιορισμούς στα αγροχημικά, επιστροφή
στην οικολογική γεωργία, οικολογική συνείδηση γεωργών.
•
Παρουσίαση των προϊόντων του project από τις ομάδες εργασίας και συμπεράσματα
όλων των ομάδων στο σχολείο, την τοπική κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς.
•
Τέλος γίνεται έκθεση και παρουσιάζεται όλο το υλικό (εφημερίδα, θεατρικό, πίνακες,
στατιστικά, φωτογραφίες, ζωγραφιές, συνθετικά κολάζ).
Διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του project, συγκεντρώνονταν όλες οι ομάδες και ο
συντονιστής καθόριζε τον χρόνο που είχε η κάθε ομάδα στη διάθεση της για να:
1. Αναφέρει την πρόοδο των εργασιών της, να παρουσιάσει το υλικό που έχει
συγκεντρώσει και να εκφράσει τις απόψεις για την επάρκεια του υλικού.
2. Να παρουσιάσει το αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, να εντοπίσει τα λάθη, να
αναδιοργανώσει και να αναδομήσει το σχέδιο δράσης.
Ο χρόνος που έδινε ο συντονιστής σε κάθε ομάδα ήταν ίσος για όλες. Οι κριτικές που
γίνονταν ήταν καλοπροαίρετες, είχαν συμβουλευτικό χαρακτήρα και αποσκοπούσαν στην
αναβάθμιση της ποιότητας του project. Τα ενημερωτικά διαλείμματα έδιναν την ευκαιρία να
σχηματίσουν όλοι μια συνολική εικόνα του project, ανεξάρτητα από το αν είχε γίνει
επιμερισμός των εργασιών σε ομάδες.
Διαθεματική προσέγγιση
Οι περισσότερες δραστηριότητες σχετίζονταν με τα μαθήματα του Αναλυτικού
Προγράμματος και έγιναν με βάση τη Διαθεματική προσέγγιση της Ευέλικτης Ζώνης όπως
παρουσιάζονται συνοπτικά στο παρακάτω Διάγραμμα:
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ΓΛΩΣΣΑ
- Ακροστιχίδα -σταυρόλεξα με έννοιες
σχετικές με την Κοιλάδα του Αίθωνα.
- Εύρεση παροιμιών.
- Γνωμικά – Αινίγματα.
- Συνεντεύξεις.
- Έκθεση με θέμα: «Η κοιλάδα του
Αίθωνα-Το χθες και το σήμερα».

-

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Εμβαδόν κοιλάδας
Όγκος νερού
ποταμών
Επίλυση
προβλημάτων.
Ανάμειξη ποσοτήτων
από διάφορα υλικά.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
- Περιήγηση στην
κοιλάδα του Αίθωνα.
- Μελέτη πεδίου.
ΘΕΑΤΡΟ
- Δραματοποίηση του
τρόπου ζωής των παλιών
κατοικιών
- Οι νεράιδες του Καπιού.

Η Κοιλάδα του
Αίθωνα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
- Υπευθυνότητα πολιτών, συνειδητοποίηση
και ευαισθητοποίηση για την προστασία
και αξιοποίηση της κοιλάδας.
- Τρόποι δράσης και αντιμετώπισης
προβλήματος.
- Ενημέρωση τοπικής κοινωνίας και
αρμόδιων φορέων.
- Ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Τραγούδια
σχετικά με την
κοιλάδα.

-

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πετρώματα της κοιλάδας
Σπήλαια
Ποτάμια
Χλωρίδα - Πανίδα.
(ΤΟΠΙΚΗ) ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
- Ιστορία δημιουργίας της
κοιλάδας.
- Τοπικό περιβάλλον.
- Αλληλεξάρτηση κοιλάδας
και τοπικής κοινωνίας.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
- Ζωγραφική, μακέτα,
φωτογραφία, κολάζ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
- Εκκλησίες που
υπάρχουν στην
κοιλάδα.

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
- Internet – Εύρεση
υλικού στο διαδίκτυο
για την κοιλάδα και
δορυφορικές
φωτογραφίες.
Διάγραμμα 1: Διασύνδεση μαθημάτων κατά την ανάπτυξη Σχεδίου εργασίας με θέμα:
«Η Κοιλάδα του Αίθωνα»

Αξιολόγηση του Προγράμματος
Η αξιολόγηση ενός προγράμματος είναι σημαντική γιατί μπορεί να οδηγήσει: στην ανάπτυξη
και καλλιέργεια μάθησης, στη βελτίωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και στην
υποστήριξη του προγράμματος. Έγινε στο τέλος του προγράμματος από τους ίδιους τους
μαθητές και από τον εκπαιδευτικό με βάση τους αρχικούς στόχους που τέθηκαν και με
ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές για να διαπιστωθούν οι γνώσεις που αποκόμισαν
καθώς και με παιχνίδι ρόλων για να διερευνηθούν οι στάσεις (λήψη μέτρων, αποφάσεων και
δράσεων) και οι αξίες σχετικά με το τοπικό περιβάλλον.
Η αξιολόγηση έγινε ως προς: 1. Την αποτελεσματικότητα και κατά πόσο είχαν
κατακτήσει ψηλότερο επίπεδο κριτικής σκέψης αναφορικά με τα περιβαλλοντικά θέματα και
αφορούσε τους μαθητές. 2. Την αποδοτικότητα και κατά πόσο οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν
και το μαθησιακό περιβάλλον που δημιουργήθηκε είναι τα καλύτερα σε σχέση π. χ. με το
χρόνο, το κόστος, την καταλληλότητα των επιλογών που έγιναν και αφορούσε τη διαδικασία.
(Δημητρίου Α., 2004).
Συμπεράσματα
Η διεξοδική ανάλυση του θέματος που αφορά τη διδασκαλία της τοπικής Γεωγραφίας –
Μελέτης του Περιβάλλοντος σκόπευε να εξετάσει εάν οι στάσεις συσχετίζονται με τις
γνώσεις και πώς ένα πρόγραμμα μπορεί να συμβάλλει θετικά στην απόκτηση των
κατάλληλων γνώσεων γύρω από το τοπικό περιβάλλον
Τα δικά μας ευρήματα δείχνουν ότι η γνώση συσχετίζεται με τις στάσεις και ότι
περισσότερη γνώση και αποσαφήνιση εννοιών σχετικών με το τοπικό περιβάλλον οδηγεί σε

1628
θετικότερη (φιλικότερη) συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον, περιβαλλοντικά πιο
υπεύθυνες συμπεριφορές.
Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ως επί το πλείστον, είχαν το
θεωρητικό υπόβαθρο για θέμα σχετικά με το τοπικό περιβάλλον, χωρίς όμως να γνωρίζουν
λεπτομέρειες και βασικές έννοιες γύρω από αυτό. Οι σκοποί και οι στόχοι της Γεωγραφίας
γίνονται κατανοητοί μέσα από την τυπική εκπαίδευση που παρέχεται στο σχολείο και από
προγράμματα που εκπονούνται.
Η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε προγράμματα, οδηγεί στην αποσαφήνιση
εννοιών σχετικές με το τοπικό περιβάλλον και στην απόκτηση τεκμηριωμένων επιστημονικά
γνώσεων. Η μέθοδος που ενδείκνυται σε αυτά τα προγράμματα είναι, μεταξύ άλλων, και η
μέθοδος project. Οι γνώσεις των παιδιών για το τοπικό περιβάλλον, (κοιλάδα του Αίθωνα)
είναι αποσπασματικές και οφείλονται στις πληροφορίες που έχουν από τους φίλους, τους
γονείς τους και την τοπική κοινωνία. Η τυπική εκπαίδευση μπορεί να δώσει τις απαραίτητες
γνώσεις και να γίνει αποσαφήνιση εννοιών γύρω από το τοπικό περιβάλλον και αυτό
διαφαίνεται από τις δηλώσεις των μαθητών/τριών μετά την πραγματοποίηση του
προγράμματος που είχε ως θέμα την «κοιλάδα του Αίθωνα». Ωστόσο, ένα πρόγραμμα
τοπικής Γεωγραφίας δεν αρκεί για να ανατρέψει όλες τις γνώσεις και όλες τις στάσεις των
μαθητών και ότι επομένως χρειάζεται περισσότερο την ενεργή συμμετοχή του ίδιου του
μαθητή και περισσότερα προγράμματα με τη μέθοδο Project όπου ο μαθητής θα είναι στο
επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και της γνώσης .
Γενικά λοιπόν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι, η μόνη τεκμηριωμένη επιστημονικά
γνώση παρέχεται μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και το χώρο του σχολείου. Ο ρόλος
του σχολείου όντως διαπιστώθηκε μέσα από τα προγράμματα που έχουν εκπονηθεί στα
σχολεία.
Ωστόσο το μάθημα της Γεωγραφίας από μόνο του δεν μπορεί να λειτουργήσει ως
μετασχηματιστικός φορέας κοινωνικών, παραγωγικών και πολιτικών αλλαγών, αν δεν
συνοδευτεί από ταυτόχρονη αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων, τροποποίηση στάσεων
και συμπεριφορών εν γένει στο σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον.
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42. Διερεύνηση των δυνατοτήτων και των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της μεθόδου
Project. Μια περίπτωση με μαθητές Δημ. Σχολείου
Μώκος Ευάγγ., Δάσκαλος, M. ed, Υποψ. Διδάκτ. Παν. Αιγαίου
Μώκου Χρ., Εκπαιδευτικός
Περίληψη
Ο αρχιτέκτονας ακολουθεί ένα σχέδιο για την ανέγερση ενός κτιρίου. Ο ερευνητής μέσα στο
εργαστήριό του δουλεύει πάνω σε ένα θέμα. Κάποιος προγραμματίζει πως θα περάσει τις διακοπές
του. Μια ομάδα από ερασιτέχνες ζωγράφους προτίθεται να διοργανώσει μια έκθεση. Ένας σύλλογος
νέων σκοπεύει να δουλέψει πάνω σε ένα σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα. Σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις αντί των συγγενικών από άποψη περιεχομένου όρων: σχέδιο, πρόγραμμα, πρόθεση
σκοπός, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ξένη λέξη project, που σημασιολογικά καλύπτει όλες τις
προηγούμενες λέξεις. Η μέθοδος project στην εκπαίδευση, είναι ένας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας
στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται
από όλους όσοι συμμετέχουν. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η έλευση των νέων σχολικών
εγχειριδίων, σηματοδοτεί και την επίσημη πλέον εισαγωγή και εφαρμογή της μεθόδου project από τους
εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην εισήγηση αυτή θα εξετάσουμε τις δυνατότητες
που έχει η μέθοδος αυτή στο να προάγει τη μάθηση. Επίσης θα δούμε πως μπορούμε να
μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από τη χρήση της, αλλά και τα αποτελέσματα από μερικά μαθήματα που
έγιναν σε μια τάξη δημοτικού σχολείου στο μάθημα των αγγλικών με τη μέθοδο project.

Εισαγωγή
Ο όρος «Σχέδιο Εκπαιδευτικής Δράσης» - project, χρησιμοποιήθηκε από τους παιδαγωγούς
στις αρχές του 20ου αιώνα. Πρόκειται για έναν τρόπο ομαδικής διδασκαλίας στον οποίο
μετέχουν ισότιμα δάσκαλοι και μαθητές. Είναι μια ανοιχτού τύπου παιδαγωγική προσέγγιση
που επιτρέπει την αυθόρμητη και συντονισμένη δραστηριότητα μιας ομάδας μαθητών που
ασχολούνται με συγκεκριμένη μέθοδο για να εκπληρώσουν μια εργασία την οποία έχουν
συνειδητά επιλέξει.
Αν και σήμερα η μέθοδος project θεωρείται μια εκπαιδευτική καινοτομία, έχει τις
ρίζες της στους παιδαγωγούς Dewey, Kilpatrick, Decroly, Freinet, Piaget, Bruner και
Vygotski. Σύμφωνα με τις απόψεις των παραπάνω παιδαγωγών, η εκπαίδευση έχει σα στόχο
όχι μόνο την απόκτηση γνώσεων, αλλά την καλλιέργεια δεξιοτήτων που είναι ανεξάρτητες
από ένα συγκεκριμένο γνωσιακό περιεχόμενο και μπορούν να βρουν εφαρμογή σε
οποιοδήποτε αντικείμενο μάθησης και να μεταβιβαστούν από ένα χώρο γνώσης σε έναν
άλλο. Στη μέθοδο project το κέντρο βάρους μετατίθεται από το δάσκαλο στους μαθητές, από
την ατομική στη συλλογική μορφή εργασίας. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης, που τα
όρια και οι διαδικασίες της δεν είναι αυστηρά καθορισμένα.
Η μέθοδος Project στην εκπαιδευτική διαδικασία
Τα χαρακτηριστικά της μεθόδου αυτής μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
•
Αξιοποίηση του ενδιαφέροντος, των γνώσεων και των εμπειριών των παιδιών, γύρω
από σύγχρονα προβλήματα.
•
Δραστηριοποίηση των μαθητών.
•
Ομαδική εργασία.
•
Ελεύθερη έκφραση των μαθητών.
•
Συντονιστικός ρόλος του εκπαιδευτικού.
•
Αξιολόγηση του θέματος που επιλέχθηκε.
Η μέθοδος project κατά την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία θεωρείται ιδιαίτερα
κατάλληλη για εφαρμογή επειδή δε δεσμεύεται από συγκεκριμένη ύλη αυστηρά
προκαθορισμένη από το αναλυτικό πρόγραμμα. Επίσης οι στόχοι αφορούν την κατάκτηση
δεξιοτήτων και όχι την απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων. Τέλος η εκπαίδευση συνδέεται
άμεσα και με τις αισθήσεις. Επιπλέον η μέθοδος project οδηγεί τα παιδιά στο να ξεπεράσουν
τα χρονικά όρια της στιγμής και να προβάλλουν επιθυμίες και σχέδια στο μέλλον. Έτσι τους
καλλιεργεί την ικανότητα της πρόβλεψης των συνεπειών των πράξεών τους, εφόσον η σκέψη
και ο σχεδιασμός από τα ίδια τα παιδιά προηγείται της πράξης. Ακόμη οδηγεί τους μαθητές
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στη διατύπωση υποθέσεων και στην τήρηση κανόνων και συμφωνιών, κάτι που αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση της κοινωνικοποίησής τους.
Οι συνέπειες τώρα της εφαρμογής της μεθόδου project στη σχολική ζωή
(Χρυσαφίδης 2002, Ντολιοπούλου 2001) είναι:
1.
Συσχετισμός του διδακτέου με την καθημερινή ζωή. Ο μαθητής γίνεται ενεργό
κομμάτι μιας ζωντανής διαδικασίας απόκτησης γνώσης.
2.
Δραστηριοποίηση των μαθητών. Οι μαθητές μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας
αναζητούν οι ίδιοι γνώση, καθορίζοντας μόνοι τους τα όρια που θα σταματήσουν.
3.
Καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης.
4.
Συνεργατικότητα. Η παλιά επικοινωνία δασκάλου μαθητή δεν υπάρχει πλέον και
όλα τα άτομα της ομάδας συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.
5.
Διαθεματική προσέγγιση. Η μέθοδος project απαιτεί και γνώσεις και από άλλα
γνωστικά πεδία, που συνδυάζονται για το τελικό αποτέλεσμα.
6.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι πλέον αυτός που
μεταλαμπαδεύει στους μαθητές τη γνώση, αλλά αυτός που συντονίζει την ομάδα στην πορεία
ανακάλυψης της γνώσης.
7.
Κοινωνικοποίηση. Η ομάδα μαθαίνει να δρα ομαδικά, να συνεργάζεται με άλλες
ομάδες, που ανήκουν όχι υποχρεωτικά στο σχολείο και με τον τρόπο αυτό οι μαθητές
μαθαίνουν να δρουν δημοκρατικά μέσα στον κοινωνικό του περίγυρο.
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Δασκαλοκεντρική διδασκαλία: ο εκπαιδευτικός είναι το κέντρο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας

Μέθοδος project. Ο δάσκαλος
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Στάδια μεθόδου project
Στη μέθοδο project μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα στάδια: α. προβληματισμός, β.
προγραμματισμός των διδακτικών δραστηριοτήτων, γ. διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, δ.
αξιολόγηση.
Α. Προβληματισμός. Στο στάδιο αυτό έχουμε την επιλογή, την ευαισθητοποίηση και τη
διερεύνηση του θέματος.
Η επιλογή γίνεται μετά από ουσιαστικό διάλογο, ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Το
θέμα μπορεί να προκύψει μέσα από κάποιο μάθημα ή μέσα από κάποιο επίκαιρο θέμα. Ο
εκπαιδευτικός μετά την επιλογή του θέματος φροντίζει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές
πάνω στο θέμα αυτό. Όσο καλύτερη είναι η ευαισθητοποίηση, τόσο καλύτερη θα είναι η
έρευνα που θα ακολουθήσει.
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Η διερεύνηση του θέματος μπορεί να γίνει μέσα από έναν καταιγισμό ιδεών από τα
μέλη της ομάδας. Οι ιδέες ταξινομούνται και οι μαθητές αποφασίζουν με ποιες θα
ασχοληθούν.
Β. Προγραμματισμός. Στο στάδιο αυτό αποφασίζεται με τι ακριβώς θα ασχοληθούν τα μέλη
της ομάδας, τι δραστηριότητες θα υλοποιήσουν, με ποιους ειδικούς θα επικοινωνήσουν κ.τ.λ.
Γ. Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Εδώ, στο στάδιο αυτό υλοποιούνται οι
προγραμματισμένες από το προηγούμενο στάδιο δραστηριότητες και γενικότερα οτιδήποτε
θα βοηθήσει στην υλοποίηση του project που έχει επιλεγεί.
Δ. Αξιολόγηση. Στο τέλος της εργασίας γίνεται μία από κοινού εκτίμηση της δουλειάς, αν
επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί, πως προχώρησε η όλη διαδικασία, ποια ήταν τα
αποτελέσματα.
Βέβαια, στη μέθοδο project, μπορεί κάποιος να αναφέρει και τα αρνητικά στοιχεία.
Αυτά είναι, ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να γίνει κατανοητή και να υιοθετηθεί από τα
ίδια τα παιδιά η μέθοδος αυτή. Απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια από τη μεριά του
εκπαιδευτικού για να μάθουν τα παιδιά να συζητούν, να αποφασίζουν, να συμμετέχουν σε
διάφορες διαδικασίες. Όμως ο παραπάνω κόπος και προσπάθεια σίγουρα θα αποφέρουν
θετικά αποτελέσματα, τόσο για τα παιδιά, όσο και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.
Ένα σχέδιο project στο μάθημα των Αγγλικών με παιδιά δημοτικού σχολείου
Ένα σχέδιο project που εφαρμόστηκε στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα στο μάθημα των
Αγγλικών, στην Έκτη τάξη, μπορούμε να πούμε πως απέδωσε τα αναμενόμενα κέρδη τόσο
όσον αφορά τη γνώση των μαθητών, όσο και τους στόχους που είχαν τεθεί από τους
εκπαιδευτικούς.
Το project περιλάμβανε τη διερεύνηση ενός θέματος που έκανε μεγάλη εντύπωση
στα παιδιά. Ήταν ο τελευταίος χειμώνας κατά τον οποίο δε ζήσαμε χειμωνιάτικα καιρικά
φαινόμενα, αλλά μια παρατεταμένη καλοκαιρία που οδήγησε όλους, μαθητές και
εκπαιδευτικούς να σκεφτούμε το περιβάλλον και να συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη ζημιά
που έχει επέλθει σε αυτό.
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες, από την αρχή της σχολικής χρονιάς και μέσα σε
αυτές εργάστηκαν σε όλα τα μαθήματα. Το μάθημα των αγγλικών ξέφυγε από την
καθιερωμένη διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού και εστιάστηκε και σε άλλα
γνωστικά πεδία. Το θέμα τέθηκε από τη δασκάλα της αγγλικής γλώσσας προς συζήτηση,
κυρίως για εξάσκηση πάνω στον προφορικό λόγο. Όμως το ενδιαφέρον των μαθητών για τα
περίεργα καλοκαιρινά φαινόμενα μέσα στην καρδιά του χειμώνα, οδήγησε τη συνάδελφο των
αγγλικών στο να καταστρώσει ένα project πάνω στο θέμα αυτό. Η συνεργασία του δάσκαλου
του τμήματος θεωρήθηκε αναγκαία, γιατί τα παιδιά αλλά και η συνάδελφος των αγγλικών
ζήτησαν τη συνδρομή του για να υπάρξει μια επισταμένη έρευνα πάνω στο θέμα αυτό. Όλοι
μαζί εργαστήκαμε για να φτιάξουμε κάτι ενδιαφέρον που τελικά έμεινε στη μνήμη των
παιδιών βαθιά χαραγμένο.
Η συνεργασία των ομάδων «έδεσε» τους μαθητές μεταξύ τους. Μαζεύονταν μια
φορά την εβδομάδα, συνήθως σαββατοκύριακο, στο σπίτι του υπεύθυνου της ομάδας, που
είχε οριστεί από τα ίδια τα μέλη της ομάδας και εργάζονταν πάνω σ’ αυτά που είχαν
συμφωνηθεί στη διάρκεια της εβδομάδας μεταξύ των παιδιών και της δασκάλας των
αγγλικών. Ο δάσκαλος της τάξης, εντωμεταξύ, είχε ερευνήσει κι αυτός μέσα από διάφορες
πηγές (εφημερίδες, περιοδικά, internet) το προς διερεύνηση θέμα και πρόσφερε τη βοήθειά
του στις ομάδες δίνοντας τους πλούσιο υλικό. Μετά από ένα χρονικό διάστημα τα παιδιά
ήταν σε θέση να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη θέση πάνω στο
πρόβλημα του περιβάλλοντος, στη μόλυνση που έχει γίνει σε αυτό καθώς και τις φυσικές
καταστροφές που είναι απόρροια της καταστροφής του περιβάλλοντος.
Ανάρτησαν τις εργασίες τους σε μεγάλους πίνακες στους διαδρόμους του σχολείου,
έτσι ώστε και οι υπόλοιποι μαθητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί να γίνουν κοινωνοί του
μεγάλου προβλήματος που υπάρχει. Επίσης οι εργασίες τους παρουσιάστηκαν και στο
Παιδικό Φεστιβάλ του Δήμου Βύρωνα που ήταν αφιερωμένο στο Περιβάλλον και την
προστασία του.
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Συμπέρασμα
Με τον τρόπο αυτό οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί οδήγησαν τους μαθητές τους αφενός μεν
να κατακτήσουν γλωσσικές δομές της αγγλικής γλώσσας, αφετέρου δε να γίνουν
συνειδητοποιημένοι πολίτες απέναντι σε ένα πρόβλημα που υφίσταται και τείνει να γίνει
μεγαλύτερο, αν δε ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή του.
Έτσι πιστεύουμε πως εκπληρώθηκαν οι στόχοι ενός project εργασίας, όπως για
παράδειγμα η κατάκτηση δεξιοτήτων και όχι μόνο η απόκτηση γνώσεων, η διαθεματική
προσέγγιση της γνώσης μέσα από διάφορα γνωστικά πεδία, αλλά και η κοινωνικοποίηση, η
απόκτηση τρόπων εργασίας, αλλά και η εξοικείωση με τον έντυπο λόγο και το χειρισμό
υλικού.
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Εκπαιδευτικός – Σχολείο – Οικογένεια
43. Γονιός – Δάσκαλος Συνεργασία για το καλό του μαθητή
Σάχου Μ., Φοιτήτρια
Περίληψη
Η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν τα δυο πιο σημαντικά κοινωνικά κύτταρα με τα οποία έρχεται
σε επαφή το παιδί και είναι επιφορτισμένα με την ανάπτυξη και την αγωγή του. Γι’ αυτό, προκειμένου
να είναι αποτελεσματική η μάθηση στο σχολείο, είναι απαραίτητη η επικοινωνία και η συνεργασία
γονιών και εκπαιδευτικών. Η συνεργασία ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες παιδαγωγών μπορεί να
επιφέρει την επιτυχή αγωγή και τη σχολική επιτυχία. Στο σχολείο γίνονται εμφανή τα πρώτα μηνύματα
των παιδιών που παρουσιάζουν προβλήματα, όπως για παράδειγμα προβλήματα συμπεριφοράς,
χαμηλής σχολικής επίδοσης, αδικαιολόγητες απουσίες. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται στο γεγονός
ότι το παιδί μεγαλώνει σ’ ένα περιβάλλον δυσλειτουργικό, που δεν το βοηθάει να αναπτυχθεί
ψυχοσυναισθηματικά και κοινωνικά. Γι’ αυτό κρίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητη η συνεργασία
γονιού-εκπαιδευτικού. Όμως η συνεργασία αυτή σήμερα δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Από τη μια,
οι εκπαιδευτικοί επιρρίπτουν τις ευθύνες στην οικογένεια για τα σημαντικότερα προβλήματα μάθησης
και προσαρμογής των μαθητών και από την άλλη, οι γονείς στρέφονται κατά του σχολείου και των
εκπαιδευτικών, επειδή δε θέλουν να αποδεχτούν την πραγματικότητα των γεγονότων. Παρ’ όλο που
και οι δύο θέλουν το καλό του παιδιού, ζουν σε συνθήκες αμοιβαίας δυσπιστίας και εχθρότητας. Γι’
αυτό χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν πως τους ενώνει ένα ισχυρό ενδιαφέρον και ένας κοινός
στόχος: η πρόοδος και η ευημερία του παιδιού-μαθητή, που θα επιτευχθεί μέσα από την αρμονική
μεταξύ τους συνεργασία. Θα πρέπει, λοιπόν, να εφαρμοστεί ένας οδηγός καλών πρακτικών που να
προάγει αυτές τις σχέσεις. Ένας τέτοιος οδηγός θα περιλαμβάνει την ύπαρξη ενός σχολείου ανοιχτού
στην κοινωνία, την προγραμματισμένη συνάντηση και την καθιέρωση μιας γραμμής επικοινωνίας
δασκάλων-γονιών, την εφαρμογή προγραμμάτων συνεργασίας, την ενημέρωση του δασκάλου για τα
προβλήματα των παιδιών, την εκμυστήρευση κάθε άγχους, αγωνίας, απορίας εκ μέροuς του γονιού στο
δάσκαλο, τη συμμετοχή των γονιών σε ειδικά προγράμματα για γονείς κ.ά. Με τα βήματα αυτά θα
αρχίσει ένας γόνιμος διάλογος και θα βρεθούν οι τρόποι και οι μέθοδοι για μια αποτελεσματική
συνεργασία γονιών-δασκάλων. Μια τέτοια προσπάθεια ήδη έχει αρχίσει στη χώρα μας με τις Σχολές
Γονέων, που στοχεύουν στο να βελτιώσουν το μαθησιακό κλίμα και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή
του γονιού στις σχολικές δραστηριότητες και στη συνεργασία του με το δάσκαλο.
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Εισαγωγή
Πέρα από επιστημονικές έρευνες, η πείρα και η απλή λογική υπαγορεύουν πως η μάθηση στο
σχολείο – και η αγωγή γενικότερα – δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς τη συμμετοχή
των γονιών. Έχει αποδειχτεί, εξάλλου, ότι τόσο η συμπεριφορά των μαθητών, όσο και η
επίδοσή τους στα μαθήματα βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το είδος της επικοινωνίας
και συνεργασίας της οικογένειας με το σχολείο. Το δημιουργικό έργο του σχολείου και η
υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό πάνω στη συνεργασία , τη
σωστή ενημέρωση και επικοινωνία με τους γονείς του μαθητών (Πάττας, 2002).
Η είσοδος του παιδιού στο σχολείο
Με την είσοδο του το παιδί σ΄ ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα (παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο,
δημοτικό σχολείο) αρχίζει και κινείται ανάμεσα σε δύο αλληλεπιδραστικά συστήματα: την
οικογένεια και το σχολείο. Το σχολείο είναι το δεύτερο – μετά την οικογένεια – κύτταρο με
το οποίο έρχεται σε επαφή το παιδί και το οποίο είναι επιφορτισμένο περισσότερο απ΄ ότι η
οικογένεια, με την ανάπτυξη και την αγωγή του (Γιώτσα, 2006).
Η επιτυχής αγωγή και η σχολική επιτυχία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη
γνήσιας συνεργασίας ανάμεσα στις δύο ομάδες παιδαγωγών (τους γονείς , ως φυσικούς
παιδαγωγούς και τους εκπαιδευτικούς ως επαγγελματίες παιδαγωγούς). Οι εκπαιδευτικοί
χρειάζονται τη βοήθεια των γονιών και οι γονείς τη στήριξη των εκπαιδευτικών (Μπρούζος,
1998).
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θέλουν να γνωρίζουν τις ανησυχίες των γονιών και
είναι πρόθυμοι να τους ακούσουν και να συνεργαστούν μαζί τους για την επίλυση
προβλημάτων που μπορεί να έχουν επίδραση στο μαθητή. Δεν είναι λίγοι , μάλιστα, εκείνοι
οι εκπαιδευτικοί που εύχονται οι γονείς να ένιωθαν πιο άνετα, να έρθουν σε προσωπική
επαφή μαζί τους, παρά να διαχειρίζονται μόνοι τους δύσκολες καταστάσεις. Έτσι θα είχαν
την ευκαιρία ν΄ ακούσουν απ΄ αυτούς τους ίδιους τους προβληματισμούς τους και να βρουν
από κοινού μια λύση (Τσιμπούκης, 1991).
Μέσα στο σχολείο γίνονται εμφανή τα πρώτα μηνύματα των παιδιών, που
παρουσιάζουν προβλήματα. Προβλήματα συμπεριφοράς, χαμηλής σχολικής επίδοσης,
αδικαιολόγητες απουσίες κλπ. Είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που οι μαθητές
δείχνουν πως αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα. Συνήθως πίσω από τα προβλήματα
αυτά κρύβονται άλλες καταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί ζει και αναπτύσσεται σ΄ ένα
περιβάλλον δυσλειτουργικό που δεν το βοηθάει στο να αναπτυχθεί ψυχοσυναισθηματικά και
κοινωνικά. Συχνά η έλλειψη αγάπης, κατανόησης, αναγνώρισης, παραδοχής, οδηγούν το
μαθητή να εκδηλώνει προβλήματα συμπεριφοράς, δυσκολία προσαρμογής, αδυναμία
έκφρασης συναισθημάτων κλπ. (Μπότου, 2002). Κλειδί για τη βελτίωση αυτών των
προβλημάτων είναι η συνεργασία γονιού και εκπαιδευτικού η οποία σήμερα δεν είναι και η
καλύτερη δυνατή.
Συγκρούσεις γονέων - δασκάλων
Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο να δημιουργούνται συγκρούσεις ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς και γονείς και να ασκούνται κριτικές του ενός προς τον άλλον και να
αποποιούνται τις ευθύνες τους ρίχνοντάς τες στην άλλη πλευρά. Αυτές οι τάσεις υπάρχουν,
διότι τα άτομα συνήθως αρνούνται την προσωπική τους ευθύνη για κάποιο πρόβλημα, για να
διατηρήσουν την αυτοεκτίμησή τους ως προς τον επαγγελματικό τους ρόλο ( Χατζηχρήστου,
Βαϊτση, Δημητρόπουλου , Φάλκη, 2000). Από τη μια οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την οικογένεια
ως βασικό αιτιολογικό παράγοντα για τα σημαντικότερα προβλήματα μάθησης και
προσαρμογής των μαθητών και από την άλλη οι γονείς οδηγούμενοι από έναν άκρατο
εγωισμό στρέφονται κατά του σχολείου και των εκπαιδευτικών, επειδή δεν θέλουν ν΄
αποδεχτούν την πραγματικότητα των γεγονότων και επειδή έχουν μάθει ν΄ ασκούν μια κρυφή
κριτική. Γι΄ αυτό η συνεργασία ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς δεν είναι μια εύκολη
υπόθεση και η επικοινωνία τους όσο και αν χαρακτηρίζεται αναγκαία, μπορεί να
δημιουργήσει προστριβές ιδίως αν οι ρόλοι των δύο πλευρών δεν είναι διακριτοί και οι
ευθύνες ξεκάθαρες (Μπεζεβέγκης & Γιαννίτσας 1991).
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«Θεωρητικά γονείς και δάσκαλοι έχουν πολλά κοινά, αφού και οι δύο προσπαθούν
για το καλώς νοούμενο συμφέρον του παιδιού. Όμως στην πραγματικότητα γονείς και
δάσκαλοι ζουν σε συνθήκες αμοιβαίας δυσπιστίας και εχθρότητας. Και οι δύο θέλουν το
καλό του παιδιού, αλλά είναι τόσο διαφορετική η έννοια του καλού που ο καθένας έχει στο
μυαλό του , ώστε η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη»(Waller, 1932). Πόσο αληθινά είναι τα
παραπάνω σχόλια μετά από τόσα χρόνια; Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως και τα δύο μέρη
αμύνονται όταν απειλούνται και έχουν τόσο δίκιο όσο και άδικο. Όσο εύκολο είναι να βρεις
δάσκαλο που κάνει κατάχρηση εξουσίας σε βάρος των γονιών, άλλο τόσο εύκολο είναι να
βρεις γονιό που ταλαιπωρεί το δάσκαλο με παρόμοια συμπεριφορά όπως αμφισβήτηση του
δάσκαλου, επίδειξη εξουσίας κ.ά. (Γεωργίου, 2000).
Εκείνο όμως που πρέπει τελικά να ενώνει τις προσπάθειες γονιού και εκπαιδευτικού
είναι η συνειδητοποίηση ότι και οι δύο πλευρές έχουν ένα κοινό και ισχυρό ενδιαφέρον. Την
πρόοδο και την ευημερία του παιδιού – μαθητή.
Οδηγός καλών πρακτικών για αρμονική συνεργασία
Σε γενικές γραμμές για να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ
εκπαιδευτικών και γονέων και να έχουμε καλά αποτελέσματα για τους μαθητές μας, θα
πρέπει να εφαρμοστεί ένας οδηγός καλών πρακτικών που προάγει αυτές τις σχέσεις.
Έτσι από την πλευρά του σχολείου η Sarah Scott υποδεικνύει ότι είναι απαραίτητη:
Η ύπαρξη ενός σχολείου ανοιχτού στην τοπική κοινωνία, στην εκκλησία , στα
ιδρύματα κλπ.
Η προγραμματισμένη συνάντηση κατά τακτά χρονικά διαστήματα δασκάλων –
γονιών για την ενημέρωση της πορείας των μαθητών στο σχολείο.
Η καθιέρωση μιας γραμμής επικοινωνίας μέσα από την οποία οι γονείς θα μαθαίνουν
τι συμβαίνει κάθε μέρα στο σχολείο.
Η εφαρμογή διαλέξεων και άλλων προγραμμάτων συνεργασίας σχολείου –
οικογένειας (Σχολές Γονέων κλπ).
Η κυκλοφορία ενημερωτικών φυλλαδίων για τις σχολικές δραστηριότητες των
μαθητών.
Από την πλευρά της οικογένειας κρίνεται επίσης εποικοδομητική:
Η συχνή επικοινωνία με το δάσκαλο του παιδιού με σκοπό την ενημέρωση της
προόδου και της συμπεριφοράς του.
Η ενημέρωση του δασκάλου για τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το
παιδί, για να μπορεί να το βοηθήσει πιο αποτελεσματικά , αλλά και να το ενθαρρύνει όσον
αφορά τα ιδιαίτερα ταλέντα του, τα χόμπι του και κάθε ευαισθησία που εκδηλώνει.
Η διατύπωση κάθε αγωνίας , άγχους και απορίας για το πώς μπορεί να συνεργαστεί
και να βοηθήσει με συγκεκριμένους τρόπους το παιδί του.
Η αφιέρωση χρόνου και η συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα για γονείς κυρίως
βιωματικά, που είναι και πιο ευχάριστα για ενήλικες.
Επίλογος
Τα παραπάνω είναι μερικά σπουδαία βήματα , που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές
(σχολείο και οικογένεια) για να αρχίσει ένας γόνιμος διάλογος και να βρεθούν οι τρόποι και
οι μέθοδοι για μια πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τους. Άλλες κοινωνίες έχουν
ξεκινήσει αυτό το διάλογο προ πολλού. Τα τελευταία χρόνια άρχισαν και στη χώρα μας να
γίνονται σημαντικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Μια τέτοια προσπάθεια
αποτελούν οι Σχολές Γονέων, που ως κρατικές δομές της Γεν. Γραμ. Εκπ/σης Ενηλίκων του
ΥΠΕΠΘ στοχεύουν, εκτός των άλλων, να βελτιώσουν το μαθησιακό κλίμα, που επικρατεί
στο σχολείο, να ενθαρρύνουν τους γονείς να συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες και
να τους φέρουν κοντά στο δάσκαλο, συμβάλλοντας έτσι στην πολύπλευρη ανάπτυξη των
παιδιών τους.
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44. Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας στην πρώιμη παιδική ηλικία
Μέξη Ευγ., Μετ/μένη Νηπιαγωγός, Διδασκαλείο Αθηνών
Περίληψη
Η επίδραση που ασκείται στο αναπτυσσόμενο άτομο από την οικογένεια και το σχολείο και η σχέση
που διατηρούν μεταξύ τους οι δύο κοινωνικοποιητικοί αυτοί χώροι απασχολούν πολλούς ερευνητές τα
τελευταία χρόνια..Το παιδί και η πολύπλευρη ανάπτυξή του αφορά γονείς και εκπαιδευτικούς και η
διεκδίκηση συγκεκριμένου ρόλου στην εκπαίδευση του , αποτελεί συχνά σημείο τριβής. Η οικογένεια το αρχικό περιβάλλον μάθησης και κοινωνικοποίησης του παιδιού- επηρεάζει τον τρόπο εισόδου του
στην εκπαίδευση και το σχολείο καλείται στη διαμόρφωση εκείνου του κλίματος, που θα παρέχει
ασφάλεια στο παιδί και ενημέρωση για τα προγράμματα και τους στόχους του στους γονείς, καλώντας
τους τελευταίους συμμέτοχους και αρωγούς στις προσπάθειες του. Άριστη αξιοποίηση της παρουσίας
τους στη σχολική ζωή, αποτελεί η συμμετοχή τους στα πλαίσια της Βιωματικής Επικοινωνιακής
Διδασκαλίας δίνοντας νέες προοπτικές στη μορφωτική δράση. Η συμπληρωματική λειτουργία των
ρόλων γονιού και εκπαιδευτικού και η δημιουργική συνεργασία τους ιδιαίτερα στο χώρο του
Νηπ/γείου και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού προάγει τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνι
κή εξέλιξη του παιδιού. Μέσα στη σημερινή, δημοκρατικά και πολυπολιτισμικά διαμορφωμένη κοινω
νία μας, όπου οι πολίτες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε όλους τους τομείς, το σχολείο δεν μπορεί
να αποτελεί εξαίρεση. Η ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών είναι η βάση,
ώστε να βρεθούν τρόποι και μέθοδοι για αποτελεσματική συνεργασία και καλλιέργεια ενός κλίματος
αλληλοεκτίμησης και εμπιστοσύνης,

Eισαγωγή
Στον παιδαγωγικό χώρο η έννοια της επικοινωνίας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της
παιδαγωγικής ατμόσφαιρας που βοηθά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη αμοιβαίας κατανόη
σης, εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των εμπλεκομένων, παιδαγωγών, παιδιών και
γονιών.785 Η παρουσία του σχολείου, ενώ συμβάλλει στην ομαλή και συστηματική βίωση
κοινωνικών και γνωστικών εμπειριών, δεν μπορεί εύκολα να υποκαταστήσει την οικογένεια.
Γι' αυτό η ύπαρξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών με σταθερή βάση
κοινές αποδεκτές αξίες και προσδοκίες, επηρεάζει θετικά τα ενδιαφέροντα, την ανάπτυξη
κινήτρων και τους τρόπους συμπεριφοράς του παιδιού. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισ
σότερο αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεκτή η σημασία της γονεϊκής συμμετοχής στη διαδικα
785
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σία της μάθησης. Μια διαδικασία με την έννοια της όσο γίνεται πολύπλευρης συμμετοχής
τους, στην κοινωνική, πνευματική, ηθική και πολιτιστική ανάπτυξη και θωράκιση των
παιδιών, που επιχειρείται μέσα στο σχολείο. Ο Vygotsky πολύ νωρίς έκανε σημαντική
αναφορά στο πώς οι "σημαντικοί άλλοι" επιδρούν στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, στην
οικοδόμηση κοινωνικών αξιών και ιδεών και πως εσωτερικεύονται αυτά από το παιδί.
Η αναγνώριση αυτή, της επιρροής που ασκεί η οικογένεια, οδήγησε σε σύσταση
μοντέλων προγραμμάτων με βάση τους τη γονεϊκή προσέγγιση. Ιδιαίτερα στο χώρο της
προσχολικής αγωγής παρατηρούνται προσπάθειες δημιουργίας προγραμμάτων με έμφαση
στη σύνδεση σχολείου- οικογένειας. Προγράμματα όπως αυτά της McMillan στην Αγγλία
στις αρχές του 20ου αι. αναγνωρίζουν την αξία των εμπειριών που φέρνουν τα παιδιά από το
σπίτι τους786. Αλλά και σε νεώτερα προγράμματα στις δεκαετίες '70 και '80 στην Αμερική και
στο γνωστό πρόγραμμα Head Start, γίνονται προσπάθειες σύνδεσης των δύο χώρων
κοινωνικοποίησης του παιδιού και δίνεται έμφαση στην αλληλεπίδραση παιδιών,
εκπαιδευτικών και οικογενειών, εστιάζοντας στην προσαρμογή τους στις ικανότητες παιδιών
με διαφορετικά χαρακτηριστικά και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες στα διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά στρώματα.
Το ενδιαφέρον προς την οικογένεια και τον παιδαγωγικό της ρόλο στη μάθηση του
μικρού παιδιού συνεπάγεται την αντίστοιχη διεύρυνση του ρόλου και του έργου του
παιδαγωγού, μέσα σ' ένα σχολείο που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την κοινωνία
στην οποία ανήκει. Έρευνες787 επισημαίνουν πως η συμμετοχή των γονέων λειτουργεί σαν
μοχλός αποτελεσματικότητας του σχολείου και επιτυχίας πολλών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, παρακάμπτοντας επιτυχώς δυσκολίες στην αγωγή και στη μάθηση.
Στη συνέχεια, αναπτύσσεται πως η ανάγκη λειτουργικής προώθησης του
εκπαιδευτικού μας έργου, η κάλυψη ποικίλων, διαρκώς αυξανόμενων αναγκών των παιδιών
καθώς και η αναγνώριση των αναγκών και αδυναμιών των γονέων στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους, μας οδήγησαν σε προσωπικές κινήσεις-πειραματισμούς,
με στόχο την επιτυχέστερη λειτουργία του σχολείου, αλλά και την ενίσχυση του ρόλου των
γονέων στη σημερινή κοινωνία.
Οικογένεια και σχολείο
α. Ανάπτυξη του παιδιού στα πλαίσια της οικογένειας
Το μικρό παιδί, ερχόμενο στα πρώτα του σχολεία (Νηπ/γείο, Δημοτικό), μεταφέρει τις
σχέσεις που έχει αναπτύξει στο οικογενειακό του περιβάλλον, τα μοντέλα γλωσσικής
ανάπτυξης και επιθυμητής συμπεριφοράς που έχει καλλιεργήσει και γενικά ένα σύνολο αξιών
και πολιτισμού.
Το ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο των δραστηριοτήτων της οικογένειας, είναι
παράγοντας που επηρεάζει τη μάθηση του παιδιού. Η κοινωνική και συναισθηματική
ενίσχυσή του από την οικογένεια, η όχι εύκολη απόρριψη και η χρήση αμοιβών , λειτουργούν
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, συγκριτικά με το σχολείο. Γίνεται έτσι αντιληπτό, πως οι πρώτες
εμπειρίες του παιδιού μέσα στην οικογένεια αποτελούν τη βάση για την καλλιέργεια της
αντιληπτικής του ικανότητας, με αποτέλεσμα η μετέπειτα προγραμματισμένη διαδικασία
μάθησης απ΄ το σχολείο να ολοκληρώσει την εξέλιξή του.
Από έρευνες επιβεβαιώνεται πως οι εμπειρίες του παιδιού, συνδέονται άμεσα με το
επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων του , την πολιτιστική τους κουλτούρα, τις αντιλήψεις τους
για τα κοινά και το ενδιαφέρον τους για απόκτηση νέων γνώσεων (H. Hyman κ.α. ΄75)788.
Η συμβολή τους βέβαια δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πάντα θετική και κυμαίνεται
μεταξύ ενός φάσματος ανεπάρκειας έως και δημιουργικότητας. Οι μεθοδολογικές
προσεγγίσεις των γονέων ποικίλουν και μπορούν να πάρουν τη μορφή πίεσης, παρατηρήσεων
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και επιβολής κανόνων έως υποστήριξης και υποβοήθησης με τη μορφή παραδειγμάτων,
εποικοδομητικού διαλόγου και καλλιέργεια της κριτικής σκέψης789.
Η επιθυμία τους για προσφορά, δεν κινείται πάντα παράλληλα με την ικανότητά
τους, έτσι η ποιότητα της συναισθηματικής σχέσης με το παιδί, οι συνθήκες του
οικογενειακού περιβάλλοντος ή πιθανά προσωπικά προβλήματα, μπορεί να λειτουργήσουν
ως αρνητικοί παράγοντες.
β. Ο ρόλος του σχολείου
Ο ρόλος του σχολείου δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να αντικαταστήσει τον ρόλο
της οικογένειας , παρόλη την συμβολή του στη βίωση κοινωνικών και γνωστικών εμπειριών.
Η συνεχής δυναμική αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών, παιδιών και γονέων, μέσα σε
συγκεκριμένα κοινωνικά δεδομένα, διαμορφώνουν την εικόνα του σχολείου. Κάθε φορά
διαφορετικά αξιακά συστήματα αλληλεπιδρούν και ισορροπούν σε κοινούς στόχους και
προοπτικές διαπαιδαγώγισης, ενώ άλλες φορές δημιουργούνται συγκρουσιακές καταστάσεις.
Οι τελευταίες επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στον τελικό αποδέκτη όλων αυτών των
τάσεων, το παιδί, δημιουργώντας σύγχυση στην ηθική του ανάπτυξη. Αν και το σχολείο έχει
πάντα στους αρχικούς του στόχους την καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών με κατάλληλη
εξισορρόπησή τους με την οικογένεια, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Οικογένεια και σχολείο
λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις τελείως αυτόνομα και κάτι που θεωρείται σωστό και
κατάλληλο στο οικογενειακό περιβάλλον, να μην είναι στο σχολείο και αντίστροφα. Ωστόσο
η ενεργητική παιδαγωγική υποστήριξη των παιδιών απαιτεί συμπεριφορές και στάσεις να
αναπροσαρμόζονται, σε εποχές συνεχώς μεταβαλλόμενες και σχολείο και οικογένεια να
στέκονται πραγματικά «παρόντες» στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών στο
σύγχρονο περιβάλλον.
Παράμετροι και συνέπειες από την γονεϊκή εμπλοκή
Η αναφορά της συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών μέσα στα αναλυτικά προγράμματα
δεν επαρκεί για την διαμόρφωση ποιοτικής σχέσης790. Το ξεκίνημα της φοίτησης του παιδιού
στο σχολείο, σημαίνει αλλαγές στην οικογενειακή ζωή και η προσαρμογή σ΄ αυτές
επηρεάζουν την αλληλεπίδραση σχολείου – οικογένειας. Πολλοί γονείς κυρίως από χαμηλά
κοινωνικο-οικονομικά στρώματα αισθάνονται αμηχανία μπροστά στην εξουσία του σχολείου
και των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα ν΄ αποφεύγουν την συχνή επαφή.
Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων αποτελεί μία από τις παραμέτρους που
διαμορφώνουν την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γονείς με ψηλότερο
μορφωτικό επίπεδο εμπλέκονται με επιτυχέστερο τρόπο σε θέματα σχολείου, χωρίς αυτό
βέβαια ν΄ αποτελεί φραγμό για τις οικογένειες με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Ιδιαίτερα
οι τελευταίες οι οποίες συχνά αποφεύγουν τις στενές σχέσεις με το σχολείο, φοβούμενες τις
συγκρίσεις, πρέπει να ληφθούν υπ΄όψιν στον σχεδιασμό παρεμβατικών προγραμμάτων με
στόχο την ενίσχυσή τους και την αναβάθμιση της συμμετοχής τους.
Οι προσδοκίες των γονέων, ήδη διαμορφωμένες από τα ατομικά κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά πλαίσια, για ασφάλεια των παιδιών, ενημέρωσή τους, εκτίμηση,
αποδοχή και κατανόηση των προσωπικών τους αναγκών και προβλημάτων791, εναποτίθενται
στο χώρο του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν την υποχρέωση ανταπόκρισής τους στις
ποικίλες απαιτήσεις και προσδοκίες γονέων και παιδιών αποδεχόμενοι την συνεργασία σαν
ένα μέρος της εργασίας τους. Ευρισκόμενοι όμως με τις πλέον διαφορετικές κοινωνικές
συνθήκες, βιώνουν μια κατάσταση ανασφάλειας, που προέρχεται από τις διαφορετικές
εκτιμήσεις και προσδοκίες των δύο πλευρών. Συχνά διαμορφώνεται και λειτουργεί στους
εκπ/κούς ένα είδος άμυνας απέναντι σε «ξένους» εισβολείς στο χώρο τους, ενώ οι γονείς
ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν μόνο ως θεατές σε σχολικές εκδηλώσεις ή ως συνοδοί σε
δραστηριότητες εκτός σχολείου. Τα όρια δείχνουν ν΄ ανησυχούν τους εκπαιδευτικούς, που
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θεωρητικά αποδέχονται πως η καλή συνεργασία με την οικογένεια μπορεί να αποφέρει
θετικά αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους792.
Μεμονωμένες περιπτώσεις αρνητικής συμπεριφοράς της μιάς ή της άλλης πλευράς
δεν θα πρέπει να ευνοούν τη δημιουργία συνόρων μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά ν΄
αποτελούν το έναυσμα για την ανάπτυξη δράσεων με στόχο την καλύτερη επικοινωνία και
συνεργασία. Με βάση την αμοιβαία κατανόηση των προβλημάτων οικογένειας και σχολείου
μπορεί ο χώρος έντασης να μετατραπεί σε χώρο μάθησης και δημιουργίας.
Ο Ι. Παρασκευόπουλος επισημαίνει : «Στην προσχολική Αγωγή στο Νηπ/γείο αλλά
και στις δύο τάξεις του Δημοτικού Α΄ και Β΄, νομίζουμε ότι ο ρόλος του παιδαγωγού πρέπει
να εναρμονιστεί με το ρόλο του δημοκρατικού γονέα μέσα σ΄ ένα πνεύμα αμοιβαιότητας και
ισότητας για να γίνει ευκολότερα η προσπέλαση του γνωστικού τομές και καταληκτικά να
φθάσουμε στην δημιουργία των ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών».793
"μαζί με τους γονείς"
ένα εφαρμοσμένο σχέδιο δράσης-πρόταση επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου και
οικογένειας.
Ονομάσαμε το σχέδιο δράσης μας "μαζί με τους γονείς" εκφράζοντας κυριολεκτικά
τον τρόπο λειτουργίας του. Στην προσπάθειά μας να φέρουμε το σχολείο πιο κοντά στην
κοινωνία και να οργανώσουμε τη σχολική ζωή σαν μέρος του τοπικού καθημερινού
γίγνεσθαι, στηριχθήκαμε στις αρχές της Βιωματικής Επικοινωνιακής Διδασκαλίας. Θέλαμε
επιτέλους ένα ανοιχτό σχολείο και την διεκδίκηση μιας θέσης μέσα στην κοινωνία και όχι
πλάι σ' αυτή. Η Βιωματική Επικοινωνιακή Διδασκαλία εξ ορισμού στηριζόμενη στα βιώματα
των μαθητών, βιώματα δηλ. απ' τον κοινωνικό περίγυρο, επιδιώκει την ενδυνάμωση των
σχέσεων σχολείου και κοινωνίας και οι γονείς σαν μέρος αυτής της κοινωνίας,
μεταβάλλονται από "επισκέπτες του φράχτη του σχολείου"794 σε συνεργάτες και
συνδημιουργούς της εκπαιδευτικής πράξης. Σ' αυτά τα πλαίσια τοποθετήθηκε και η παρουσία
των ενηλίκων στα σχολικά μας δρώμενα.
Υιοθετήσαμε στο χώρο του σχολείου μας-ένα δημόσιο Νηπιαγωγείο- τις
συγκεκριμένες εκπαιδευτικές αλλαγές από επιθυμία ανάπτυξης κοινωνικών και δημιουργικών
ικανοτήτων στα παιδιά και τη συνειδητοποίηση πως για την προσωπική ανάπτυξη, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα του ατόμου μέσα στο σχολείο. Δεν υπήρχε εξ αρχής
ορισμένος σχεδιασμός ούτε και ιδιαίτερη επιστημονική καθοδήγηση, αλλά διάθεση ν'
αλλάξουμε το τυποποιημένο καθημερινό πρόγραμμα και με κέντρο τα ενδιαφέροντα και τις
ανάγκες του παιδιού να δημιουργήσουμε ένα μαθησιακό περιβάλλον που να προσελκύει και
να δίνει ευκαιρίες στο παιδί.
Κινούμενοι μέσα στα θεσμοθετημένα πλαίσια, διαμορφώναμε ένα ιδιαίτερο κλίμα
στη σχολική πραγματικότητα, με βασική προϋπόθεση την ενεργητική συμμετοχή όλων των
μελών και την ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και δεξιότητες του κάθε συμμετέχοντος. Στις
επιδιώξεις μας ήταν ν' αποκτήσουν τα παιδιά όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά των
σκεπτόμενων ατόμων, που κρίνουν, αμφισβητούν απόψεις άλλων, αποφασίζουν μόνοι τους ή
στα πλαίσια της ομάδας 795, εκφραζόμενα ελεύθερα και συνειδητοποιημένα.
Συζητώντας και ζητώντας γνώμες άλλων συναδέλφων και συμβούλων, ανακαλύψαμε
ευέλικτες μορφές διδασκαλίας και μάθησης. Έτσι ο χώρος μας μετατράπηκε σ' ένα
δημιουργικό εργαστήρι με ποικίλα ερεθίσματα από υλικά και αντικείμενα και άνεση στη
χρήση τους απ' τα παιδιά. Οι ενήλικοι (γονείς),των οποίων ζητήσαμε τη συνεργασία, αφού
τους ενημερώσαμε για τις προθέσεις μας, τους προβληματισμούς και τους στόχους μας,
μετέφεραν πρόθυμα τις γνώσεις και εμπειρίες τους απ' το δικό τους περιβάλλον,
διαμορφώνοντας σε μεγάλο ποσοστό τα θέματα που επεξεργαζόμαστε και το καθημερινό
πρόγραμμα. Δεν υπήρχαν συγκεκριμένοι τρόποι προς εφαρμογή, αλλά κινήσεις που η ομάδα
έκρινε πως θα συμβάλλουν στην προώθηση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε.
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Η εργασία γινόταν κυρίως σε ομάδες, αποτελούμενες από παιδιά και γονείς, οι οποίες
παρουσίαζαν στο υπόλοιπο τμήμα τ' αποτελέσματα των εργασιών τους, παρέχοντας τη
ζητούμενη πληροφόρηση και ανατροφοδότηση για περαιτέρω αναζητήσεις. Παιδιά και γονείς
ενθαρρύνονταν να επικοινωνούν με τον πραγματικό κόσμο και καταστάσεις της καθημερινής
ζωής. Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο καθαρά συμβουλευτικό και όχι παροχής γνώσεων,
υποβοηθούσε στην ανάπτυξη επικοινωνίας των γονέων με τα παιδιά, προτείνοντας γεγονότα
και πλευρές της εργασίας για να συζητήσουν μεταξύ τους. Αυτό αποτέλεσε ευκαιρία
εμπλουτισμού των εμπειριών των παιδιών αλλά και καλύτερη κατανόηση του Αναλυτικού
Προγράμματος του σχολείου απ' τους γονείς, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή δεξιοτήτων και την
ανάπτυξη τάσεων. Η εμπειρία δεν αφορούσε μόνο τα παιδιά αλλά κι εμάς τους ίδιους καθώς
συμμετείχαμε επί ίσοις όροις στις δραστηριότητες και μαθαίναμε να διαχειριζόμαστε τέτοιες
"ανοιχτές" διαδικασίες. Είναι σημαντικό να είσαι "κοντά" στα παιδιά και να αφουγκράζεσαι
το ρυθμό του καθενός , τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες του. Χρειάζονται ευκαιρίες για την
απόκτηση εμπειριών και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, σεβασμό στα συναισθήματά και τον
τρόπο σκέψης τους. Η ίδια ευαισθησία πρέπει να επιδεικνύεται και στους ενήλικες που
συνεργάζονται με τα παιδιά. Έργο πραγματικά δύσκολο αλλά που αναγνωρίζεται και
επικροτείται από παιδιά και οικογένειες. Οι πόρτες της τάξης μας άνοιξαν διάπλατα για τους
γονείς και όχι μόνο και η συνεργασία μαζί τους , έγινε το κύριο συστατικό της καινοτομίας
που επιχειρούσαμε. Η παρουσία τους στην ομάδα προϋπέθετε την ανταλλαγή σκέψεων και
απόψεων μεταξύ τους ως και την αντιπαράθεση. Η συνεργατική διαμόρφωση του
καθημερινού προγράμματος, η συζήτηση και ο προβληματισμός, οδηγούσε σε από κοινού
αναζητήσεις λύσεων, αλληλοβοήθεια και αλληλοαποδοχή και κοινή ανάπτυξη στρατηγικών
για την αντιμετώπιση καταστάσεων. Το να ευδοκιμήσει όμως μια τέτοια προσπάθεια και να
επιτευχθούν οι στόχοι, απαιτείται και οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν στοιχεία γύρω απ' την
οικογένεια αλλά και οι γονείς τους στόχους και τον τρόπο δράσης του σχολείου.
Στο σχέδιο μας, οι γονείς-μέλη της ομάδας βοηθούσαν τα παιδιά στις αποφάσεις
τους, μαγείρευαν, έπλεκαν, ζωγράφιζαν αφίσες, κατασκεύαζαν αντικείμενα που μας
χρειάζονταν, παρουσίαζαν δικό τους πληροφοριακό υλικό, συνέβαλαν στη διοργάνωση
εκπαιδευτικών επισκέψεων, έπαιρναν πρωτοβουλίες. Συνέβαινε, συχνά, σχέδια δράσης να
ξεκινούσαν από τη διήγηση προσωπικών εμπειριών των γονέων και πάνω σ' αυτές τα παιδιά
να διαμορφώνουν τα ερωτήματά τους. Πεπεισμένοι για το έργο που επιτελείται, δεν
λειτουργούσαν μόνο ως εθελοντές, αλλά ένιωθαν την παρουσία τους απαραίτητη και
αυτονόητη. Ιδιαίτερη σημασία φάνηκε να έχει για τις αλλοδαπές οικογένειες που
διαπίστωναν πως η διαφορετική τους κουλτούρα δεν εμπόδιζε, αλλά αντίθετα προωθούσε τη
συνεργασία. Μπόρεσαν έτσι ν' αποκτήσουν γνώση της ουσιαστικής δουλειάς που γίνεται
μέσα σε μια τάξη και να νιώσουν τι είναι αυτό που αποκαλούν τα παιδιά, παιχνίδι.
Η συνεργατική σχέση έγινε τρόπος εργασίας μέσα απ' τον οποίο φάνηκε μια νέα
παιδαγωγική δράση για όλες τις οικογένειες των παιδιών, διαφορετική από τις παραδοσιακά
αποδεκτές τακτικές. Τα παιδιά ένιωθαν κοντά τους τους γονείς και συγχρόνως σχολείο και
οικογένεια να συνεργάζονται για το δικό τους καλό. Αισθάνονταν ασφαλή, βιώνοντας μια
ζεστή, επικοινωνιακή ατμόσφαιρα, που υποστήριζε την καλλιέργεια της σκέψης και του
λόγου, την έρευνα, την ανταλλαγή ιδεών, την απομάκρυνση από την παθητικότητα και την
άκριτη αποδοχή απόψεων. Η εργασία μας έθετε κάθε φορά στόχους συγκεκριμένους με
ενδιάμεσα στάδια ανατροφοδότησης και αξιολόγησης και ευρύτερες προοπτικές για
συνέχεια. Έτσι εξετάζαμε την επίτευξη των μαθησιακών στόχων απ' τα παιδιά και τις
μεθόδους και διαδικασίες που θα χρησιμοποιούσαμε στην πορεία. Οι προσκλήσεις μας ήταν
συχνές σε συναδέλφους και σχολεία που ήθελαν να μοιραστούν "μια μέρα" μαζί μας. Οι
οικογένειες εισπράττοντας και εκτιμώντας την εκπαιδευτική αυτή διαφορετικότητα , έστεκαν
αρωγοί στις προσπάθειές μας προσφέροντας τις συμβουλές τους, τις γνώσεις αλλά και την
κριτική τους. Το έργο μας παρουσιάστηκε στην τοπική κοινωνία (τοπικά ΜΜΕ) παρέχοντας
την ευκαιρία, να λάβουν όλοι γνώση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να ευαισθητοποιηθούν
και να επικοινωνήσουν ανταλλάσοντας απόψεις για κοινά προβλήματα
Αξιολογώντας την εργασία πάνω σ' αυτά τα προγράμματα, πρέπει ν' αναφέρουμε ότι
η ανταπόκριση γονέων και παιδιών διασκέδασε τις αρχικές ανησυχίες και τους
προβληματισμούς μας. Διδαχτήκαμε την ευελιξία, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την
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ανοχή. Μάθαμε ακόμη να δεχόμαστε τις λανθασμένες εκτιμήσεις μας και μέσω των
παρατηρήσεων μας να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τα παιδιά και τις προσωπικές
δυνατότητες ανάπτυξης του καθενός. Φροντίσαμε τέλος για τη συνύπαρξη των νέων μορφών
εργασίας με τις προηγούμενες. Τονώθηκε η σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών καθώς και
μεταξύ σχολείου και οικογένειας ενώ βρήκαμε πολλές ευκαιρίες για διασκέδαση.
Η μάθηση δεν ήταν πια μια γραμμική διαδικασία, αλλά η συνεχής κατάκτηση νέων
ικανοτήτων και εμπειριών που συμπλήρωναν τις προηγούμενες , χωρίς τα παιδιά να
υποχρεώνονται να υιοθετούν την άποψη των ενηλίκων. Αντίθετα υποστηρίζονταν από το
εμπειρικό υπόβαθρο των τελευταίων στην ολοκλήρωση της ανάπτυξής τους. Ένιωθαν
ελεύθερα κι αυτό έδινε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στις προσπάθειές τους. Ο ίδιος ο
εκπαιδευτικός λειτούργησε και σαν ερευνητής της ίδιας του της εκπαιδευτικής πράξης με τις
πληροφορίες που συνέλεξε μέσω των παρατηρήσεων του κυρίως στο παιχνίδι των παιδιών.
Με τον τρόπο αυτό πληροφορηθήκαμε για τα είδη των δραστηριοτήτων που είχαν
πραγματικά νόημα γι' αυτά. Καταστάσεις που προκαλούσαν αδιαφορία, πλήξη, περιορισμό,
τυποποίηση και αδράνεια, δεν βρήκαν θέση σ' αυτό το δυναμικό και πολυδιάστατο σχέδιο,
ενώ αντίθετα έφερε καρπούς προς όφελος όλων όσων συμμετείχαν.
Επίλογος
Η καλή συνεργασία και επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων έχει τη μεγαλύτερη δυνατή
σημασία στα πρώτα χρόνια εκπαίδευσης του παιδιού. Η κοινή κατεύθυνση των στόχων του
σχολείου και της οικογένειας είναι αυτή που πρέπει να γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των δύο
πλευρών. Ποιοτική εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται μόνο μέσα απ' την εποικοδομητική
συνεργασία με ευθύνη, κατανόηση, σεβασμό και αλληλοϋποστήριξη. Μόνο έτσι το παιδί θα
αναπτύξει μια θετική αντίληψη για τον εαυτό του για τη δημιουργία μιας ισορροπημένης
συμπεριφοράς και ενός σταθερού προσανατολισμού στη ζωή.
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Διαπολιτισμική Αγωγή
45. Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων-2ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης
Κυρέζη Αθ., Εκπαιδευτικός
Σκαλίδης Κων., Εκπαιδευτικός
Ζυγούρης Αλέξ., Εκπαιδευτικός
Περίληψη

Το 2002 ανέλαβα το τμήμα τσιγγανοπαίδων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας και συμμετείχα
ως δασκάλα υποδοχής στα πλαίσια του προγράμματος «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων» με υπεύθυνο
φορέα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Προσπαθώντας να προσεγγίσω τις υπαρκτές δομές της
κουλτούρας των παιδιών και πάνω σε αυτές να δομήσω ένα σχέδιο εργασίας με σκοπό να συνδέσω το
λαϊκό πολιτισμό με την επιστημονική γνώση, χρησιμοποίησα ως αφετηρία ένα ερέθισμα από το
θεματικό σύμπαν των παιδιών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρώ πως μπορεί να αξιοποιηθεί από
άλλους εκπαιδευτικούς και να διευρυνθεί ανάλογα.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : « ΠΙΝΟΚΙΟ »
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο έντονος προβληματισμός των παιδιών που προέκυψε από την προβολή του παραμυθιού
«Πινόκιο» προσέφερε την απαραίτητη μαθησιακή ετοιμότητα. Η ταύτιση των παιδιών με τον
ήρωα οδήγησε στον ακριβή προσδιορισμό του θέματος.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Καθορίσαμε ως στόχο της εργασίας τη διεπιστημονική μελέτη του θέματος «παιδί», μέσα
από διακριτά μαθήματα, συνδέοντας τις εμπειρίες των μαθητών/τριών με την
πραγματικότητα που βιώνουν, μέσα από διερευνητικές μεθόδους προσέγγισης. Ορίσαμε
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα τριών μηνών. Σχεδιάσαμε τις ομάδες εργασίας και περιγράψαμε
τις δυνατότητες ανάλυσης του θέματος.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Θεατρική Αγωγή: Αναπαράσταση σκηνών του παραμυθιού. Ευκαιρία για προώθηση
αυτενέργειας, συνεργασίας και διεξαγωγή ισότιμου διαλόγου.
Γλώσσα: Αποκωδικοποίηση της ιστορίας σε φυλλάδια με συνοχή γραπτού κειμένου
και εικόνας ταυτόχρονα. Για αρκετό διάστημα αποτέλεσαν το αναγνωστικό και ορθογραφικό
κείμενο, καθώς και το υλικό για λεκτικό και εικονικό παζλ. Κάθε παιδί δημιούργησε το δικό
του παραμύθι. Για την πλούσια παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου χρησιμοποιήσαμε
τεχνικές όπως ιδεοθύελλα, παραμυθοσαλάτα, αστείες ομαδικές ιστορίες, γλωσσάρι του
παιδιού, δεκάλογος του καλού μαθητή.
Μαθηματικά: Λύσαμε πράξεις και προβλήματα για να βοηθήσουμε τον Πινόκιο να
διαχειριστεί τα χρήματά του.
Ιστορία: Συζητήσαμε για τους θαλασσοπόρους και τις ανακαλύψεις τους.
Γεωγραφία: Γνωρίσαμε τους ωκεανούς στον παγκόσμιο χάρτη από το ταξίδι του Πινόκιο στη
θάλασσα, ταξινομώντας και αναλύοντας πληροφορίες.
Φυσική: Συλλέξαμε πληροφορίες για τη φάλαινα που κατάπιε τον Πινόκιο και για άλλα
θαλάσσια κήτη.
Θρησκευτικά: Μιλήσαμε για τη δύναμη της πίστης και της προσευχής με αφορμή τις
παρακλήσεις του γερο-Τσεπέτο.
Κοινωνικά θέματα: Συζητήσαμε για τα ναρκωτικά, την εργασία, τη δουλεία, τη φιλία, το
σχολείο, την ψυχαγωγία, την οικογένεια, την αλληλεγγύη, την ειλικρίνεια χρησιμοποιώντας
ως αφετηρία σκηνές του παραμυθιού. Ενσωματώθηκαν: επίσκεψη σε πλανητάριο, θεατρική
παράσταση, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Απολαμβάναμε κάθε νέα γνώση-εμπειρία που προέκυπτε διασκεδαστικά και συλλογικά από
τη διαδικασία δράσης. Μετά την τελική αξιολόγηση παρουσιάσαμε με υπερηφάνεια τα
αποτελέσματα της δουλειάς μας στα υπόλοιπα τμήματα του σχολείου, επιτυγχάνοντας έτσι
την ενδυνάμωση της μειονοτικής πολιτισμικής ομάδας της τάξης.
Σχολείο, μια κοινωνία μάθησης
Στο σχολείο, ως κοινωνία μάθησης, ανήκουν αυτονόητα όλα τα παιδιά. Το σχολείο, για να
ανταποκριθεί στον κοινωνικό του ρόλο, οφείλει να προάγει και να στηρίζει ατομικά τους/τις
μαθητές/τριες.
Παιδιά με πλήθος ψυχοσωματικών, κοινωνικών, οικονομικών, συναισθηματικών και
άλλων αναγκών δεν είναι υποχρεωμένα να προσαρμόζονται στις άκαμπτες δομές και στους
καθιερωμένους τρόπους λειτουργίας του σχολείου, αλλά το σχολείο οφείλει να είναι ευέλικτο
και εύκαμπτο απέναντι στις διαφορετικές ικανότητες και προϋποθέσεις μάθησής τους, για να
καταστούν ικανά, μέσα στο πλαίσιο των αναγκών και των ικανοτήτων τους, να συμμετέχουν
ενεργά στην κοινωνική ζωή (Κυπριωτάκης 2001). Σε κάθε παιδί οφείλουν οι γύρω του να
δείχνουν σεβασμό στην προσωπικότητά του, να αναγνωρίζουν και να υποστηρίζουν τις
διαδικασίες αγωγής και εκπαίδευσής του με σκοπό την ικανοποίηση των υποκειμενικών του
αναγκών.
Με βάση την παραπάνω θεωρητική γνώση πιστεύω πως κάθε παιδί έχει δικαίωμα
στην κοινή ζωή και την κοινή μάθηση και στόχος μου είναι η αποτελεσματικότερη
διεκδίκηση αυτού του δικαιώματος. Το 2002 ανέλαβα για πρώτη φορά και για τα δύο
επόμενα χρόνια το μοναδικό τμήμα τσιγγανοπαίδων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας.
Συμμετείχα ως δασκάλα υποδοχής στα πλαίσια του προγράμματος «Εκπαίδευση
Τσιγγανοπαίδων» με υπεύθυνο φορέα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Προσπαθώντας να προσεγγίσω τις υπαρκτές δομές της κουλτούρας των παιδιών και
πάνω σε αυτές να δομήσω ένα σχέδιο εργασίας, με σκοπό να συνδέσω το λαϊκό πολιτισμό με
την επιστημονική γνώση, χρησιμοποίησα ως αφετηρία ένα λογοτεχνικό ερέθισμα από το
θεματικό σύμπαν των παιδιών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έγινε σε μια τάξη παιδιών ρομά,
ηλικίας 7 με 13 ετών. Συνεργαζόμασταν για την ανάπτυξη των γνωστικών τους ικανοτήτων
τις πρώτες ώρες του ωρολόγιου προγράμματος, ενώ τις τελευταίες παρακολουθούσαν στις
τάξεις που ανήκαν ηλικιακά.
Στόχος της παρέμβασης ήταν η μάθηση μέσα από κοινωνική αλληλεπίδραση και
συνεργασία με έμφαση σε αξίες όπως η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός και η
αξιοπρέπεια. Η λογοτεχνία επιλέχτηκε ως πλαίσιο συνάντησης των μαθημάτων, γιατί, εκτός
από την ευχαρίστηση που προσφέρει, συμβάλλει στη γλωσσική, γνωστική και κοινωνική
ανάπτυξη, στην καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας και στη
συνειδητοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Προϋπόθεση αποτελεί η ιστορία να αιχμαλωτίσει την προσοχή και το ενδιαφέρον των
παιδιών, καθώς και να ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές επιδιώξεις του/της εκπαιδευτικού.
Η ιστορία, η πλοκή, οι χαρακτήρες, ο χώρος και ο χρόνος στον οποίο διαδραματίζονται τα
γεγονότα δημιουργούν ευκαιρίες και προσφέρουν δυνατότητες σε εκπαιδευτικό και παιδιά να
κάνουν τη μάθηση πολύ πιο προσωπική. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρώ πως μπορεί να
αξιοποιηθεί από άλλους/ες εκπαιδευτικούς και να διευρυνθεί ανάλογα. Σε συνδυασμό με
συστηματικό αναστοχασμό μπορεί να οδηγήσει σε νέες διδακτικές προσεγγίσεις.
Σχέδιο εργασίας: «Πινόκιο»
Η ιστορία
Είναι η ιστορία του Πινόκιο, ενός ξύλινου αγοριού φτιαγμένου από το μαραγκό το γεροΤζεπέτο. Η γαλάζια νεράιδα τον ζωντανεύει και αρχίζουν οι περιπέτειες. Παρασύρεται
ευκολόπιστα από κάποιους πονηρούς και βρίσκεται φυλακισμένος σε ένα κουκλοθέατρο. Η
νεράιδα τον σώζει, αλλά κάθε φορά που λέει ψέματα, για να δικαιολογηθεί, μεγαλώνει η
μύτη του. Η περιέργειά του τον οδηγεί σε ένα Λούνα-Παρκ, όπου μεταμορφώνεται από τις
πολλές καταχρήσεις σε γάιδαρο. Δραπετεύει από εκεί και ψάχνει στους ωκεανούς τον
Τζεπέτο, ο οποίος αγωνιούσε για τη ζωή του Πινόκιο. Τον βρίσκει τελικά στο στομάχι της
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φάλαινας που τους κατάπιε και τους δύο. Με έξυπνο τρόπο και με ηρωική προσπάθεια σώζει
τον Τζεπέτο αψηφώντας τη ζωή του. Μετά από αυτή την πράξη η νεράιδα μεταμορφώνει σε
πραγματικό αγόρι τον Πινόκιο, που απέδειξε πια πως ήταν ειλικρινής, ανιδιοτελής,
καλόψυχος και ευγενικός.
Προβληματισμός
Ο έντονος προβληματισμός των παιδιών που προέκυψε από την προβολή του παραμυθιού
«Πινόκιο» προσέφερε την απαραίτητη μαθησιακή ετοιμότητα. Η ταύτιση των παιδιών με τον
ήρωα και τις καταστάσεις, η συμφιλίωση με τα προσωπικά τους συναισθήματα, η
αναγνώριση και η κατανόηση προβληματικών συνθηκών οδήγησε στον ακριβή προσδιορισμό
του θέματος.
Σχεδιασμός
Καθορίσαμε ως στόχο της εργασίας τη διεπιστημονική μελέτη του θέματος «παιδί» μέσα από
διακριτά μαθήματα, συνδέοντας τις εμπειρίες των μαθητών/τριών και την πραγματικότητα
που βιώνουν με την επιστημονική γνώση, μέσα από διερευνητικές μεθόδους προσέγγισης.
Ορίσαμε ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα τριών μηνών. Σχεδιάσαμε τις ομάδες εργασίας και
περιγράψαμε τις δυνατότητες κριτικής ανάλυσης του θέματος με εφόδια την ευέλικτη και
σύνθετη σκέψη.
Διεξαγωγή δραστηριοτήτων
Γλώσσα: Αρχικά έγινε αποκωδικοποίηση της ιστορίας σε φυλλάδια με συνοχή γραπτού
κειμένου και εικόνας ταυτόχρονα. Για αρκετό διάστημα αποτέλεσαν το αναγνωστικό και
ορθογραφικό κείμενο καθώς και το υλικό για λεκτικό και εικονικό παζλ. Με την κριτική
ανάγνωση το παιδί έγινε ισότιμος παραγωγός του νοήματος του κειμένου.
Κάθε παιδί δημιούργησε το δικό του παραμύθι. Η δύναμη και η εξουσία να γίνουν τα ίδια τα
παιδιά συγγραφείς απελευθέρωσε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Οι προτάσεις
που προέκυψαν ως αποτέλεσμα διαλόγου και προβληματισμού ήταν αστείες, έξυπνες και
ανατρεπτικές.
Για την πλούσια παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου χρησιμοποιήσαμε
τεχνικές όπως ιδεοθύελλα, παραμυθοσαλάτα, αστείες ομαδικές ιστορίες, γλωσσάρι του
παιδιού, δεκάλογος του καλού μαθητή. Η κατάκτηση της γλώσσας έγινε μια δημιουργική
διαδικασία όπου το παιδί έκανε συσχετίσεις, γέννησε υποθέσεις και έθεσε ερωτήματα για να
δημιουργήσει νόημα.
Μαθηματικά: Λύσαμε πράξεις και προβλήματα για να βοηθήσουμε τον Πινόκιο να
διαχειριστεί τα χρήματά του. Η ιστορία εμπλουτισμένη με αριθμητικά στοιχεία δημιούργησε
ένα αυθεντικό πλαίσιο για την ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων.
Τα παιδιά μέσα από μια διαδικασία συσχετισμών, συζήτησης, δοκιμής και
αμφισβήτησης χρησιμοποίησαν τη γλώσσα, για να κατακτήσουν μαθηματικές έννοιες και
δεξιότητες. Η επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν από την πλοκή ήταν μια διαδικασία
εσωτερική της ιστορίας. Η εμπλοκή του παιδιού σε αυτή τη διαδικασία ήταν η φυσική
συνέχεια και συνέπεια της εμπλοκής του στην αφήγηση.
Οι μαθηματικές έννοιες δε διδάσκονταν στο πλαίσιο ενός προσχεδιασμένου, αυστηρά
δομημένου μαθήματος, αλλά αποτελούσαν το αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού
στο πλαίσιο της ιστορίας. Πρόκειται για μια ερευνητική δουλειά στην ανταλλαγή
μαθηματικών ιδεών, όπου η ζωντανή περιέργεια των παιδιών πυροδοτεί τη φαντασία και τη
δημιουργικότητα (Μητακίδου&Τρέσσου 2002).
Ιστορία: Συζητήσαμε για τους θαλασσοπόρους και τις ανακαλύψεις τους. Παράλληλα
συζητήσαμε για τη διαχρονικότητα και τη σκοπιμότητα της μετανάστευσης σε διάφορες
εποχές και κοινωνικά πλαίσια.
Γεωγραφία: Γνωρίσαμε τους ωκεανούς και τις ηπείρους στον παγκόσμιο χάρτη από το ταξίδι
του Πινόκιο στη θάλασσα, ταξινομώντας και αναλύοντας πληροφορίες. Καταφύγαμε σε
πηγές στο διαδίκτυο, σε ταξιδιωτικά προγράμματα και αφίσες.
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Μελέτη Περιβάλλοντος: Συλλέξαμε πληροφορίες για τη φάλαινα σαν αυτή που κατάπιε τον
Πινόκιο και για άλλα θαλάσσια κήτη από εικονογραφημένα βιβλία και σχετικά περιοδικά. Τις
κατηγοριοποιήσαμε και δημιουργήσαμε το δικό μας επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων.
Θρησκευτικά: Μιλήσαμε για τη δύναμη της πίστης και της προσευχής με αφορμή τις
παρακλήσεις του γερο-Τζεπέτο για να σωθεί ο Πινόκιο. Το παραμύθι δημιούργησε μια
αίσθηση οικειότητας στα παιδιά και τα ενθάρρυνε να καταθέσουν προσωπικά βιώματα και
προβληματισμούς.
Θεατρική Αγωγή: Έγινε αναπαράσταση σκηνών ενταγμένες στο πλαίσιο των
συμφραζομένων του παραμυθιού και δόθηκε ευκαιρία για την προώθηση αυτενέργειας και
συνεργασίας καθώς και για τη διεξαγωγή ισότιμου διαλόγου. Το ποσοστό ασάφειας στο
περιεχόμενο προκάλεσε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν όλο το δυναμικό τους, για να το
αποσαφηνίσουν και να φτάσουν σε μια αποδεκτή ερμηνεία. Χρησιμοποιώντας το πολιτισμικό
και γνωστικό κεφάλαιο των παιδιών ενδυναμώθηκε η δημιουργική αλληλεπίδραση και η
συνεργασία.
Κοινωνικά θέματα: Συζητήσαμε για τα ναρκωτικά, την εργασία, τη δουλεία, τη φιλία, το
σχολείο, την ψυχαγωγία, την οικογένεια, την αλληλεγγύη, τη ματαιοδοξία και την ειλικρίνεια
χρησιμοποιώντας ως αφετηρία σκηνές του παραμυθιού. Ενσωματώθηκαν ποικίλες επισκέψεις
σε πλανητάριο, σε θεατρική παράσταση, σε καλλιτεχνικές εκθέσεις και πραγματοποιήθηκαν
δυναμικές συμμετοχές σε αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις με στόχο την πολλαπλότητα
εικονικών, ακουστικών και απτικών ερεθισμάτων και εμπειριών.
Αξιολόγηση
Απολαμβάναμε κάθε νέα γνώση-εμπειρία που προέκυπτε διασκεδαστικά και συλλογικά από
τη διαδικασία δράσης. Μετά την τελική αξιολόγηση παρουσιάσαμε με υπερηφάνεια τα
αποτελέσματα της δουλειάς μας στα υπόλοιπα τμήματα του σχολείου, επιτυγχάνοντας έτσι
την ενδυνάμωση της μειονοτικής πολιτισμικής ομάδας της τάξης. Δημοσιοποιώντας την
πορεία μας αποδείξαμε πως η μάθηση και η αναζήτηση αποτελούν μέρος του κόσμου μας και
η παιδεία δεν παύει να είναι μια πολιτισμική έκφραση που αναγνωρίζει και σέβεται τις
πολιτισμικές ταυτότητες των ανθρώπων, χωρίς να τις κατηγοριοποιεί, να τις κρίνει και να τις
αξιολογεί. Οι μέρες κοντά σε αυτά τα παιδιά με έκαναν να νιώσω έντονα μέσα μου το
δικαίωμα στο όνειρο σε μια διαλεκτική διδασκαλία, όπου η δημοκρατική σχέση
εκπαιδευτικού-παιδιού ήταν σχέση αμοιβαίου σεβασμού, μακριά από «κληρονομημένες»
κοινωνικές προκαταλήψεις και αυτονόητες στάσεις και συμπεριφορές (Freire 2006).
Σκέψεις-Αναστοχασμοί
Η έννοια της εκπαίδευσης ταυτίζεται με την υπόσχεση εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης
και με την ελπίδα εξανθρωπισμένης κοινωνίας. Είναι γνωστό ότι το σχολείο αποτελεί
σημαντικό μηχανισμό ενσωμάτωσης των περισσότερων παιδιών, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί
ισχυρό μηχανισμό κοινωνικού αποκλεισμού για παιδιά από φτωχό οικογενειακό περιβάλλον
και ιδιαίτερες πολιτισμικές συνθήκες (Τσιάκαλος 2003).
Όταν ανέλαβα το τμήμα και μολονότι είχα μια δεκάχρονη εμπειρία στο σχολείο,
χρειάστηκε να αναθεωρήσω τρόπους διδασκαλίας και να ανασυγκροτήσω μεθόδους
προσέγγισης τόσο των μαθητών/τριών όσο και της διδακτέας ύλης, για να ανταποκριθώ στις
απαιτήσεις της νέας κατάστασης.
Για να κερδίσω την προσοχή τους στον εκπαιδευτικό και πολιτισμικό
προσανατολισμό της τάξης, χρειάστηκε να ακούσω τη γλώσσα τους, να μου περιγράψουν τις
συνήθειες της κοινωνίας τους και να με φιλοξενήσουν στον καταυλισμό τους.
Δεν έσκυψα απλά πάνω τους για να τους/τις βοηθήσω, μπήκα μέσα στην
πραγματικότητά τους για να νιώσω τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους και να τους/τις
πείσω πως με την ενεργή συμμετοχή τους στο μορφωτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό
κεφάλαιο που τους προσφέρει το σχολείο μπορούν να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης, χωρίς οι ίδιοι/ες να απαρνηθούν τη μητρική τους γλώσσα και τη δική τους
πολιτισμική κληρονομιά. Ζούμε την ανατολή μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας και για να
προοδεύσουμε μέσα σε αυτήν, πρέπει πρώτα να τη γνωρίσουμε, να την κατανοήσουμε και να
την ερμηνεύσουμε.
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46. Η αναγκαιότητα της μεταβολής του εκπαιδευτικού ρόλου
στη σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα
Λάγιος Βασ., Εκπαιδευτικός-Μεταπτ. Φοιτ. Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Πατρών
Πίτσου Χαρ., Εκπαιδευτικός-Μεταπτ. Φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Πατρών
Δημοπούλου Ζαχ., Εκπαιδευτικός-Μεταπτ. Φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Πατρών
Περίληψη
Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός η παρουσία στην Ελλάδα, σημαντικών αριθμητικά πληθυσμών
αλλοδαπών και παλιννοστούντων, η οποία κατέστησε αρχικά την σύνθεση της κοινωνίας αλλά και
μετέπειτα τη σύνθεση της σχολικής τάξης πολυπολιτισμική. Η προ-υπάρχουσα εθνική και γλωσσική
ομοιογένεια έχει δώσει τη θέση της στην πολυχρωμία που συνιστά πλέον η διαφορετική γλωσσική,
εθνική, και πολιτιστική προέλευση των μαθητών. Οι πληθυσμοί αυτοί διαφοροποιούνται από τον
ελληνικό πληθυσμό ως προς τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα, την προέλευσή τους και τη γλώσσα
τους. Τέτοιοι πληθυσμοί στη χώρα μας αποτελούν η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, οι
Αθίγγανοι, οι παλιννοστούντες Έλληνες μαθητές, οι αλλοδαποί, οι οικονομικοί μετανάστες και οι
πολιτικοί πρόσφυγες που την τελευταία δεκαετία έχουν εγκατασταθεί και εξακολουθούν να
εγκαθίστανται στην Ελλάδα. Η ανομοιογένεια των μαθητών σ΄ ένα σχολείο αλλά και σε μια τάξη
δημιουργεί πολλές φορές προβλήματα ανάμεσα στους μαθητές και καλλιεργεί άλλοτε με έντονες και
άλλοτε με ηπιότερες μορφές τόσο ρατσιστικές και στερεοτυπικές τάσεις, όσο και εχθρότητες από την
πλευρά των γηγενών μαθητών και των γονιών τους προς τους αλλοδαπούς. Στην ανακοίνωση θα γίνει
μια προσπάθεια να σκιαγραφηθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαχείριση αυτών των συγκρούσεων.
Θα ξεκινήσουμε με μία αναφορά στην έννοια της προκατάληψης όσον αφορά τη στάση των γηγενών
μαθητών και γονέων απέναντι σε μαθητές από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες από αυτή της
κυρίαρχης. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στον εκπαιδευτικό και πως αυτός καλείται να
εξισορροπήσει τις δυναμικές που αναπτύσσονται ανάμεσα στους συμμετέχοντες του σύγχρονου
πολυπολιτισμικού σχολείου, που αποτελεί μικρόκοσμο της ευρύτερης κοινωνίας. Οι δυναμικές αυτές
καθιστούν αναγκαία τη μεταβολή του ρόλου του. Ο ρόλος του είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικός και
πολυδιάστατος εφόσον καλείται να είναι διαφορετικός από τον παραδοσιακό. Δεν είναι καταναλωτής,
μεταλαμπαδευτής και στείρος εκτελεστής ενός ανελαστικού συνόλου γνώσεων και αξιών που
προάγουν μόνο την κυρίαρχη κουλτούρα και γλώσσα της χώρας υποδοχής. Η βαρύτητα του έργου του
μεταφέρεται στη δράση του ως συντονιστή στα πλαίσια της επικοινωνιακής διδασκαλίας, ως βοηθού
στις αναζητήσεις και τις δυσκολίες όλων των παιδιών ανεξαρτήτου χώρας προέλευσης, ως συνεργάτη
στη γενικότερη προσπάθεια τους να αυτονομηθούν, να κοινωνικοποιηθούν, να προετοιμαστούν για να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας Ενωμένης Ευρώπης και να αποκτήσουν πολυπολιτισμική
συνείδηση με σεβασμό στους διαφορετικούς πολιτισμούς και στις διαφορετικές μητρικές γλώσσες που
φέρουν.

Εισαγωγή
Η ένταση του μεταναστευτικού ρεύματος τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσμα την
εισροή αλλοδαπών μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθιστώντας αρχικά την
σύνθεση της κοινωνίας αλλά και μετέπειτα τη σύνθεση της σχολικής τάξης ένα μη
ομοιογενές σύνολο που αποτελείται από διάφορες πολιτισμικές ομάδες με διαφορετική
γλωσσική, εθνική, και πολιτιστική προέλευση των μαθητών που τις αποτελούν (Ανδρέου,
Γκόλια & Κασίδου, 2005), γεγονός που πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα ανάμεσα
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στους μαθητές και καλλιεργεί άλλοτε με έντονες και άλλοτε με ηπιότερες μορφές τόσο
ρατσιστικές και στερεοτυπικές τάσεις, όσο και εχθρότητες από την πλευρά των γηγενών
μαθητών προς τους αλλοδαπούς (Λάγιος, Μανίκα & Μπομπαρίδου, 2006).
H αντίληψη ότι η συμβίωση με τους άλλους κρύβει απειλές είναι αυτή που μπορεί να
δημιουργήσει τους μεγαλύτερους κινδύνους. Ο αποκλεισμός, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός
που παράγει μια τέτοια αντίληψη είναι η μεγαλύτερη απειλή για την κοινωνική συνοχή
(Ανδρούτσου,. & Ασκούνη, 2004).
Η εισροή πολλών και διαφορετικών ομάδων οδήγησε στην έξαρση και την άκριτη
υιοθέτηση προκαταλήψεων, καθώς τα μέλη τους επιζητούν την επιβεβαίωση του συνόλου,
που τις περισσότερες φορές διεκδικείται μέσω της αρνητικής προβολής άλλων ομάδων. Κάθε
ομάδα λογικό είναι να αξιολογεί και να σκέφτεται θετικά για τα μέλη της, οι εικόνες όμως
που διατηρούν για τις άλλες ομάδες ή οι αξιολογήσεις που κάνουν γι’ αυτές δεν έχουν πάντα
θετικό περιεχόμενο, αλλά συνήθως αρνητικό. Η συγκεκριμένη αντίδραση αποτελεί άμυνα της
λεγόμενης εσω-ομάδας (Γεώργας, 1990) απέναντι στην εξω-ομάδα (Παπαστάμου, 1992).
Η προκατάληψη
Η προκατάληψη αναφέρεται σε γνώμες ή στάσεις που έχουν τα μέλη μιας ομάδας απέναντι
σε κάποια άλλη ομάδα. Οι γνώμες και οι στάσεις αυτές έχουν σχηματιστεί εκ των προτέρων
και βασίζονται κυρίως σε εικασίες και φήμες παρά σε αποδείξεις και δεν μεταβάλλονται
εύκολα ακόμα και αν έρθουν αντιμέτωπες με άλλες πληροφορίες. Οι προκατειλημμένοι
άνθρωποι μπορεί να έχουν είτε ευνοϊκές είτε αρνητικές προκαταλήψεις απέναντι στις άλλες
ομάδες (Giddens, 2002). Διάφοροι ορισμοί έχουν δοθεί που συγκλίνουν στον αρνητικό
χαρακτήρα της, όπως: «Η προκατάληψη είναι μια αντιπάθεια που βασίζεται σε μια
λανθασμένη και παγιωμένη γενικότητα. Την αντιπάθεια αυτή μπορεί να τη νιώθει κάποιος ή
ακόμα και να την εκφράζει απέναντι σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο το οποίο ανήκει σε κάποια
διαφορετική ομάδα». Μια «άμεση αρνητική συμπεριφορά μιας κοινωνικής ομάδας που κάθε
άτομο αυτής της ομάδας διακατέχεται από αυτή τη συμπεριφορά». Μια «αρνητική
συμπεριφορά που κάθε παρατηρητής την αναγνωρίζει σαν αδικαιολόγητη» (Macrae, Stangor
& Hewstone, 1996).
Χαρακτηριστικά των προκαταλήψεων είναι ότι:
α) ο άνθρωπος χαρακτηρίζει με ευκολία μεγάλες ομάδες με χονδροειδή γνωρίσματα,
β) οι χαρακτηρισμοί αυτοί μένουν σταθεροί για μεγάλα χρονικά διαστήματα,
γ) αλλάζουν, με δυσκολία, ανάλογα με τις υπάρχουσες κοινωνικές, πολιτικές και
οικονομικές συνθήκες,
δ) μαθαίνονται σε μικρή ηλικία,
ε) δύσκολα μεταβάλλονται κάτω από εχθρικό κοινωνικό κλίμα (Tajfel & Fraser, 1978).
Η προκατάληψη είναι ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται και διαμορφώνεται από τα πρώτα
χρόνια της ζωής ενός ατόμου. Το παιδί από τη στιγμή που γεννιέται ανακαλύπτει,
συνειδητοποιεί και τελικά μαθαίνει μέσα από το περιβάλλον του την κοινωνική – φυλετική
προκατάληψη. Μέσα από την παρατήρηση και τη μίμηση προτύπων διαμορφώνει τη
φυλετική συμπεριφορά του. Σε μια κοινωνία όπου οι φυλετικές στάσεις είναι διαδεδομένες
ευρύτατα είναι αναπόφευκτο ότι το παιδί θα αρχίσει να απορροφά αυτές τις στάσεις.
Σύμφωνα με έρευνες η φυλετική προκατάληψη εμφανίζεται αιφνιδιαστικά στην ηλικία των
τριών ετών και συνοδεύεται από τις πρώτες εκδηλώσεις θετικών η αρνητικών
συναισθημάτων (Παπαστάμου, 1990). Το παιδί διαμορφώνει τη δική του φυλετική στάση
μέσα από τα ερεθίσματα του κοινωνικού του περιβάλλοντος, του οποίου η συνεισφορά είναι
σημαντική στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του (Μίτιλης, 1998). Μεγαλώνοντας το παιδί οι
στάσεις του αυτές αποκτούν μια πληρέστερη μορφή καθώς εμπλουτίζονται με διάφορες
πληροφορίες, όπως τα κοινωνικά στερεότυπα και τις στάσεις των σημαντικών άλλων, όπως
είναι οι γονείς και οι δάσκαλοι. Τώρα το παιδί έχει τις βάσεις για την εξέλιξη της στάσης του,
ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούν να προσαρμοστούν οι μεταγενέστερες γνώσεις για τις
φυλετικές ομάδες και για τις στάσεις των άλλων απέναντί τους (Παπαστάμου, 1990).
Η διαδικασία της δημιουργίας φυλετικών στάσεων στα παιδιά περιλαμβάνει τρία
στάδια:
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α) τη φυλετική συνειδητοποίηση, όπου σε αυτό το στάδιο το παιδί παρατηρεί και
συνειδητοποιεί για πρώτη φορά τις φυλετικές διαφορές,
β) το φυλετικό προσανατολισμό, όπου κατά αυτό το στάδιο παρουσιάζονται οι θετικές
και οι αρνητικές εκτιμήσεις απέναντι στις διάφορες φυλετικές ομάδες, και
γ) τη φυλετική στάση, όπου η στάση του παιδιού προσεγγίζει αυτή του ενήλικα
(Παπαστάμου, 1990).
Μετά την ηλικία των οκτώ ετών τα παιδιά έχουν διαμορφώσει κάποια φυλετική
στάση ή οποία περιλαμβάνει φυλετικά στερεότυπα, εκδηλώνοντας εντονότερα την εχθρική
τους διάθεση απέναντι στις μειονότητες (Μίτιλης, 1998), για το λόγο ότι οι υποτυπώδεις
στάσεις έχουν εμπλουτιστεί με περισσότερες πληροφορίες για την κοινωνική θέση και τους
κοινωνικούς ρόλους των φυλετικών ομάδων. Πρόκειται για την ηλικία που τα παιδιά
αλληλεπιδρούν στο χώρο του σχολείου με μαθητές που, όπως αναφέρθηκε παραπάνω,
προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σχολικό και κοινωνικό, οι αλλοδαποί μαθητές εμφανίζουν
δυσκολίες προσαρμογής που αφορούν ποικίλους τομείς, όπως δυσκολίες στη μάθηση και
στην επίδοση, δυσκολίες στις σχέσεις τους με τους συνομήλικούς τους, συναισθηματικές και
ψυχολογικές δυσκολίες.
Οι εκπαιδευτικοί αυτών των μαθητών συμφωνούν στο ότι εμφανίζουν δυσκολίες
προσαρμογής λόγω του ότι προέρχονται από ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον και
“εντάσσονται” σε ένα νέο (Παλαιολόγου, 1999). Αυτή η διαδικασία ένταξής τους
δυσκολεύει, όμως, και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να επιλύσουν
προβλήματα προσαρμογής, να αποφύγουν τη δημιουργία ή τη διατήρηση προκατειλημμένων
στάσεων, να αντιμετωπίσουν τυχόν συγκρούσεις από την επαφή ομάδων με διαφορετικά
πολιτισμικά χαρακτηριστικά και να τους βοηθήσουν να γίνουν ανταγωνιστικοί μεταξύ τους
με σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη (Λάγιος, Μανίκα & Μπομπαρίδου,
2006).
Γεννιόνται λοιπόν διάφορα ερωτήματα ,όπως:
1. Πώς διδάσκει κανείς σε μια τάξη όπου ένα ποσοστό των παιδιών είναι αλλόγλωσσα;
2. Ποιοι παιδαγωγικοί τρόποι υπάρχουν για να κινητοποιηθούν τα παιδιά μέσα στην
τάξη;
Για να επικοινωνήσουν τα παιδιά πρέπει να δημιουργηθεί στην τάξη ένας χώρος, ένα
πλαίσιο αμοιβαίας αποδοχής για όλους. Στη διαδικασία αυτή ο εκπαιδευτικός δεν είναι
εξωτερικός παρατηρητής-αξιολογητής, αλλά συμμέτοχος μιας ομάδας στην οποία καταθέτει
και διαπραγματεύεται συνεχώς και τις δικές του ταυτότητες. (Ανδρούτσου & Πανούτσος,
2004). Μόνο η συνειδητή, εκ μέρους των εκπαιδευτικών, προσπάθεια να δουν τη λειτουργία
των προκαταλήψεων και να αποπειραθούν να τις αποδομήσουν μπορεί να επιτρέψει την
ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών και μαθητριών στη σχολική επιτυχία (Δραγώνα, 2004).
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικός και πολυδιάστατος
εφόσον καλείται να είναι διαφορετικός από τον παραδοσιακό. Δεν είναι καταναλωτής,
μεταλαμπαδευτής και στείρος εκτελεστής ενός ανελαστικού συνόλου γνώσεων και αξιών που
προάγουν μόνο την κυρίαρχη κουλτούρα και γλώσσα της χώρας υποδοχής, που διαμορφώνει
τη διδασκαλία, μεταδίδει τη γνώση, δίνει οδηγίες, ρωτά, επιβεβαιώνει, διορθώνει, αμείβει,
επιβάλλει κυρώσεις. Δεν αποτελεί πλέον το κεντρικό πρόσωπο της διδακτικής διαδικασίας,
το βασικό παράγοντα που καθορίζει τι πρόκειται να γίνει, πως θα γίνει, με ποιον θα γίνει,
πότε θα γίνει (Frey, 1997). Δρα στο παρασκήνιο, χωρίς βέβαια να είναι μια αθέατη φιγούρα.
Είναι παρών χωρίς να εισβάλλει ενοχλητικά, για να διατηρήσει καλύτερα τις γνωστικές και
κοινωνικές δυναμικές κατά την πορεία ανάπτυξης τους (Edwards, Forman, & Reggio, 2001).
Η βαρύτητα του έργου του μεταφέρεται στη δράση του ως συντονιστή στα πλαίσια
της επικοινωνιακής διδασκαλίας, ως βοηθού στις αναζητήσεις και τις δυσκολίες όλων των
παιδιών ανεξαρτήτου χώρας προέλευσης, ως συνεργάτη στη γενικότερη προσπάθεια τους να
αυτονομηθούν, να αποκτήσουν συνείδηση των όσων λαμβάνουν χώρα γύρω τους
(Χρυσαφίδης, 1994), να κοινωνικοποιηθούν, να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις μιας Ενωμένης Ευρώπης και να αποκτήσουν πολυπολιτισμική συνείδηση με
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σεβασμό στους διαφορετικούς πολιτισμούς και στις διαφορετικές μητρικές γλώσσες που
φέρουν.
Είναι αυτός που ανοίγει τις πόρτες του σχολείου και επιτρέπει να μπει φως από την
καθημερινή ζωή των παιδιών, σεβόμενος τα ενδιαφέροντα τους, τα βιώματα τους, το ρυθμό
κινητοποίησης τους εφ’ όσον στηρίζει το παιδαγωγικό του έργο τόσο στην διεύρυνση της
επιστημονικής γνώσης μέσω της εμπειρικό-βιωματικής εμπειρίας (Ματσαγγούρας, 2003) όσο
και στην έννοια της υποστήριξης της μάθησης των παιδιών με μια «σκαλωσιά» (Bruner, 1975
στο Dyffy, 1998).
Συνάμα είναι αυτός που δεν θεωρεί τον εαυτό του αυθεντία γι’ αυτό ανατρέχει σε
διάφορες πηγές πληροφοριών, αναζητά την συνεργασία έμπειρων και σχετικών με το θέμα
εξωτερικών συνεργατών καθώς και των γονιών. Οι γονείς πλέον από «επισκέπτες του φράκτη
του σχολείου» έχουν την δυνατότητα να αναδειχθούν σε ενεργά πρόσωπα της σχολικής ζωής,
η οποία μέσα από αυτή τη συνεργασία αποκτά δυναμισμό και πολυδιάσταση. Η διευρυμένη
ομάδα συνεργατών και συσχεδιαστών της σχολικής πράξης δίνει νέες διαστάσεις στη
μορφωτική δράση (Χρυσαφίδης, 2004).
Δεν λειτουργεί πια ως κάτοχος της γνώσης, την οποία διοχετεύει στους μαθητές,
αλλά:
1. ως καθοδηγητής που διευκολύνει την επικοινωνία μέσα στην τάξη, και βοηθά τους
μαθητές να κατακτήσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες με ενεργητική, και δημιουργική
συμμετοχή.
2. ως οργανωτής και συντονιστής των δραστηριοτήτων, με το να παρακολουθεί, να
συντονίζει και να ενθαρρύνει τους μαθητές
3. ως εμψυχωτής που ενθαρρύνει και δημιουργεί κίνητρα, προκαλεί κλίμα ελευθερίας
και αισθήματος ασφάλειας στην τάξη με το να αφήνει την ελεύθερη έκφραση και να
καλλιεργεί το σεβασμό και την εκτίμηση του ενός προς τους άλλους.
4. ως μέλος της ομάδας που διατυπώνει ισότιμα την άποψή του (Μήτσης, 1998),
5. ως σύμβουλος που είναι διαθέσιμος για βοήθεια και συμβουλές.
Ο εκπαιδευτικός λοιπόν πρέπει, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, να είναι φίλος και
συμπαραστάτης, σύμβουλος και καθοδηγητής του μαθητή. Οφείλει:
• Να είναι σε θέση να λαμβάνει υπόψη του τα προσωπικά χαρακτηριστικά των
μαθητών του. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει και να αποδέχεται την ανομοιογένεια της
τάξης. Οφείλει να γνωρίζει καλά ότι κάθε μαθητής θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση, γιατί έχει τη
δική του προσωπικότητα.
• Να λαμβάνει υπόψη του τις ψυχολογικές παραμέτρους που επηρεάζουν την
εκμάθηση μιας γλώσσας, ώστε η διδασκαλία αλλά και η μάθηση να είναι αποτελεσματική
(Γεωργογιάννης, 2006) .
• Να δημιουργεί μια αυθεντική παιδαγωγική σχέση και ένα ευνοϊκό κλίμα, κλίμα
ασφάλειας και ζεστή ατμόσφαιρα
• Να συμβάλλει ώστε να επικρατεί στην τάξη πνεύμα επικοινωνίας και συνεργασία
μέσω της ανάδρασης
• Να ενθαρρύνει τους μαθητές προσφέροντάς τους την εμπειρία της επιτυχίας
• Να αποδέχεται την προσωπικότητα των μαθητών και να χρησιμοποιεί τις ιδέες τους
• Να συνειδητοποιεί και να τοποθετεί σωστά τις προσδοκίες για τους μαθητές του και
να αποφεύγει τόσο τη αγνόηση όσο και τη διαστρέβλωσή τους.
Ο εκπαιδευτικός, μέσα στο νέο αυτό διαμορφούμενο πλαίσιο οφείλει να δρα
σύμφωνα με τις αρχές των σχολείων του Reggio Emillia. Συγκεκριμένα, οφείλει να είναι:
α) συνεργάτης των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία,
β) «ταμείο μνήμης» των δραστηριοτήτων και των εκπαιδευτικών σχεδίων δράσης των
μαθητών του,
γ) επιστημολόγος που πειραματίζεται με διάφορους τρόπους,
δ) εθνογράφος της τάξης παρατηρώντας τα παιδιά με διάφορους τρόπους
στηριζόμενος σε ψυχοπαιδαγωγικά πορίσματα, για να κατανοήσει καλύτερα την ανάπτυξη
τους και να τα διευκολύνει στο έργο τους παρέχοντας τους ίσες ευκαιρίες για την απόκτηση
γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων (Ντολιοπούλου, 2004).
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Η συνειδητοποίηση αυτών των προσδοκιών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε ένα χώρο
που διαμορφώνονται προσωπικότητες, όπως αυτός του σχολείου, επειδή το σημείο που
χωρίζει την αρχική κρίση από την προκατάληψη είναι ιδιαίτερα εύθραυστο (Queiroz de, J.
M., 2000).
Αντί επιλόγου
Ανακεφαλαιώνοντας, για να είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού γόνιμος στην σύγχρονη
πολυπολιτισμική πραγματικότητα οφείλει να λειτουργεί τόσο στα πλαίσια του προτύπου
μίμησης συμπεριφοράς και υιοθέτησης θετικών στάσεων που αφορούν θέματα με τις σχέσεις
με τους «άλλους» που είναι διαφορετικοί από την κυρίαρχη ομάδα όσο και να λειτουργεί ως
«την πηγή του μηνύματος» δηλαδή να είναι αυτός που μεταδίδει συνειδητά και αξιόπιστα τη
συμπεριφορά ή τη στάση (Γεώργας Δ. 1990). Για να γίνει όμως αυτό εφικτό και «για να
λειτουργήσουν οι εκπαιδευτικοί αποτελεσματικά και να βοηθήσουν μαθητές από
διαφορετικούς πολιτισμούς, οφείλουν να έχουν και οι ίδιοι εκ των προτέρων επιτύχει
στοχαστικές πολιτισμικές και εθνικές ταυτίσεις» (Banks, 2004:146).
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Ειδική Αγωγή
47. Η σημασία της θέσπισης εκπαιδευτικών στόχων στην αντιμετώπιση
των Μαθησιακών Δυσκολιών
Ασπρούλια Μ., Δασκάλα Ειδικής Αγωγής
Ευθυμιοπούλου Χρ., Δασκάλα Ειδικής Αγωγής
Κατσάμπας Γ., Εκπαιδευτής Πληροφορικής ΕΑΙΤΥ
Περίληψη
Η θέσπιση στόχων στην Ειδική Αγωγή και η εφαρμογή τους είναι μια συνεχής διαδικασία. Ο
δάσκαλος του Τμήματος Ένταξης κατασκευάζει προσεκτικά το σχέδιο δράσης (ανάλυση
έργου). Συντάσσοντας και μελετώντας τις ψυχοπαιδαγωγικές αναφορές των μαθητών
καθορίζει τις αρχές, τα μέσα, τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του.
Ακολουθώντας μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο απόκτησης γνώσεων των μαθητών
με μαθησιακές δυσκολίες, υιοθετεί το μοντέλο που βασίζεται στο σχεδιασμό ενός
εξατομικευμένου προγράμματος διδακτικών στόχων. Παρουσιάζονται αναλυτικά περιπτώσεις
μαθητών (case study) Τμημάτων Ένταξης, όπου εκπονήθηκε και εφαρμόστηκε η παραπάνω
διαδικασία μετά από την διάγνωση του ΚΔΑΥ. Δόθηκε έμφαση στην άσκηση κοινωνικών
δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης. Ο βαθμός επίτευξης των
στόχων και η διαδικασία που τηρήθηκε γι’ αυτό απλοποιήθηκε, αναλύθηκε και
διαφοροποιήθηκε ανάλογα με τις δυνατότητες και τις δυσκολίες των παιδιών. Η χρήση
Τ.Π.Ε. παράλληλα με άλλο διδακτικό υλικό αποδείχθηκε δημιουργική και πολύτιμη. Η
επιτυχία στην εφαρμογή των στόχων θεωρούμε ότι διαδραματίζει το βασικότερο ρόλο στη
βελτίωση των επιτευγμάτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Εισαγωγή
Η θέσπιση στόχων στην Ειδική Αγωγή και η εφαρμογή τους είναι μια συνεχής διαδικασία.
Πρώτο βήμα κάθε δασκάλου Τμήματος Ένταξης είναι ο επακριβής προσδιορισμός του
εκπαιδευτικού στόχου για κάθε μαθητή. Ο δάσκαλος, αφού μελετήσει πολύ προσεκτικά τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης και γνωρίσει ποιες γνωστικές δεξιότητες έχουν πλήρως
εμπεδωθεί από το παιδί, ποιες μερικώς και ποιες καθόλου, επιλέγει τον κατάλληλο
εκπαιδευτικό στόχο. Είναι μάταιο να θέτουμε στόχους, αν δεν καταστρώνουμε ρεαλιστικά
σχέδια για την επίτευξή τους.
Το μοντέλο διδασκαλίας που προτείνεται από πολλούς ερευνητές – εκπαιδευτικούς
(Ainscow& Tweddle, 1983), αποτελείται από πέντε μέρη:
πρόγραμμα
στόχων

αξιολόγηση επιλ.διδακ.στόχου

διδακτική
μέθοδος

έλεγχος
επίδοσης

Πρόγραμμα στόχων
Όταν στο σχολείο, συζητάμε για τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός μαθητή, είναι σημαντικό να
ακολουθηθεί μια λογική σειρά:
1) Τομείς Προγράμματος, δηλαδή γενικοί τομείς που θα πρέπει να διδαχτούν.
2) Μακροπρόθεσμοι στόχοι, δηλαδή οι προτεραιότητες στα πλαίσια του τομέα που θα
διδαχτεί.
3) Βραχυπρόθεσμοι στόχοι, δηλαδή τα βήματα στα οποία αναλύεται ο μακροπρόθεσμος
στόχος για να διδαχτεί.
Οι τομείς προγράμματος διαφοροποιούνται ανάμεσα στα τμήματα ένταξης των σχολείων
γιατί εξαρτώνται από τις ανάγκες των μαθητών, ακόμα και μέσα στην τάξη.
Τι είναι μακροπρόθεσμος στόχος
Είναι οι προτεραιότητες στη μάθηση που θέτουμε για κάθε μαθητή ή είναι αυτό που θα
θέλαμε να γνωρίζει ο κάθε μαθητής μετά το τέλος του προγράμματος; Ο μακροπρόθεσμος
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στόχος πρέπει να εκφράζει με σαφήνεια τι ακριβώς θέλουμε να μάθει ο μαθητής και να μην
επιτρέπει διαφορετικές ερμηνείες.
Ανάλυση του μακροπρόθεσμου στόχου σε βραχυπρόθεσμους
Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη μάθηση είναι: τι το παιδί γνωρίζει,
εξακριβώστε το και διδάξτε το ανάλογα (Ausubel, 1968). Έτσι καταγράφεται ο
μακροπρόθεσμος στόχος. Αυτός ο στόχος δεν αρκεί από μόνος του για να αρχίσει η
διδασκαλία. Διότι το ερώτημα που τίθεται είναι: πώς; Στο πώς έρχονται να απαντήσουν οι
βραχυπρόθεσμοι στόχοι, οι οποίοι αποτελούν μικρά, εξελικτικά βήματα του μακροπρόθεσμου
στόχου, πάνω στα οποία ο μαθητής θα εξασκηθεί για να έχουμε επιτυχία στη μάθηση.
Ανάλυση Έργου (task analysis)
Ο μακροπρόθεσμος στόχος, επειδή απαντά μόνο στο «τι θέλω να μάθει το παιδί», δεν αρκεί
από μόνος του για να αρχίσει η διδασκαλία. Το διδακτικό πρόγραμμα συμπληρώνουν οι
βραχυπρόθεσμοι στόχοι οι οποίοι απαντούν με σαφήνεια στο:
1) πώς θα μάθει το παιδί το μακροπρόθεσμο στόχο
2) πώς ξέρω αυτό που διδάσκω και πότε έχει εμπεδωθεί
Για να πετύχουμε μια ανάλυση έργου:
1) διατυπώνουμε με σαφήνεια το στόχο μας
2) καταγράφουμε τα βήματα
3) αριθμούμε τα βήματα με βάση τη δυσκολία που περιέχουν (Φλωράτου, 1992)
Για την ανάλυση έργου χρησιμοποιούμε τις παρακάτω μεθόδους:
Μέθοδοι (task analysis)
α) τεμαχισμός ύλης (slicing)
β) σχηματοποίηση (shaping)
γ) χωρίς λάθος διάκριση (errorless discrimination)
δ) αλυσιδωτή ακολουθία (chaining)
ε) βαθμιαία μείωση ερεθίσματος (fading) (Μπίρτσας, 1990)
Προσαρμογή του διδακτικού στόχου στις ανάγκες του παιδιού
Βασική αρχή είναι το διδακτικό πρόγραμμα να βασίζεται στις ανάγκες του παιδιού για το
οποίο έχει σχεδιαστεί. Ο αριθμός των βημάτων δεν είναι ίδιος για όλα τα παιδιά. Σύμφωνα με
τους συγγραφείς Reanson, Booton (1986), η σχηματοποιημένη μορφή σχεδιασμού ενός
προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού στόχου είναι:
α) Εκτίμησε το επίπεδο του μαθητή από το διάβασμα
β) Αποφάσισε για την προτεραιότητα των περιοχών διδασκαλίας
γ) Σχεδίασε βήματα μάθησης
δ) Διάλεξε μεθόδους διδασκαλίας και δίδαξε
ε) Κατάγραψε κι εκτίμησε την πρόοδο
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση οδηγεί τον δάσκαλο προοδευτικά στη συνεπή τήρηση του προγράμματος μέσα
στο σχολείο αφού ζητά από το μαθητή εργασία τέτοια που ανταποκρίνεται στις δυνατότητές
του. Έτσι μπορεί συνεχώς και καθημερινά να παρακολουθεί την πρόοδο των παιδιών του, να
εκτιμά την αποτελεσματικότητα της μεθόδου διδασκαλίας, το υλικό που χρησιμοποιεί, των
αρχών και τέλος έχει τη δυνατότητα να εμπλέξει στο σχολικό πρόγραμμα τους άλλους
εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους γονείς και άλλους φορείς. Χρήσιμο και κύριο εργαλείο
αξιολόγησης των μαθησιακών ικανοτήτων των παιδιών αποτελεί η κατάσταση ελέγχου
Βασικών Γνωστικών Δεξιοτήτων επειδή έχει σχεδιαστεί να συμπληρώνεται από τον ίδιο με
σκοπό να τον βοηθήσει για να αποφασίσει τι, πώς, με τι και γιατί θα διδάξει το συγκεκριμένο
παιδί στα επόμενα διδακτικά στάδια. Συντάσσεται με βάση το αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα
και καλύπτει κυρίως τις περιοχές: «Γλώσσα» και «Μαθηματικά».
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Επιλογή στόχων
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την αξιολόγηση αποτελούν την πολύτιμη βάση
στην οποία θα στηριχτεί ο δάσκαλος για να επιλέξει τους διδακτικούς στόχους που το παιδί
πρέπει να διδαχθεί. Στη σωστή επιλογή διδακτικών στόχων συνυπολογίζονται:
α) τα μαθησιακά κενά του παιδιού
β) οι μελλοντικές ανάγκες του για επιβίωση
Προσδιορισμός εκπαιδευτικών στόχων
Η περιγραφή των στόχων με ακρίβεια και σαφήνεια:
1. Μας βοηθά να συνδυάσουμε έργα και δραστηριότητες στα υπάρχοντα προτερήματα των
μαθητών
2. Εστιάζει στο να δώσουμε επιπρόσθετη προσοχή και υποστήριξη
3. Μας οδηγεί στο να έχουμε μια πιο θετική προσδοκία στο τι μπορεί να επιτευχθεί και
4. Παρέχει μια διαρκή και σταθερή πρόοδο (Ainscow & Tweddle, 1983)
Διδακτική Μεθοδολογία
Από τη στιγμή που οι διδακτικοί στόχοι έχουν αποφασισθεί, το επόμενο βήμα είναι η επιλογή
της διδακτικής μεθόδου, του παιδαγωγικού υλικού και των μεθοδολογικών αρχών που θα
χρησιμοποιηθούν. Ανεξάρτητα από τον τύπο διδασκαλίας (teaching style) που έχει ο καθένας,
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες οι μέθοδοι, τα παιδαγωγικά υλικά και οι διδακτικές αρχές θα
είναι πιο αποτελεσματικά μόνο όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τον διδασκόμενο
στόχο. Έτσι, μικρές εργασίες, οπτικοακουστικά μέσα, χρήση Η/Υ, δημιουργικό γράψιμο,
θέατρο, μουσική, χορός, επισκέψεις, μπορούν και πρέπει να διαρθρωθούν έτσι ώστε να
βοηθούν τους μαθητές να φτάσουν στο στόχο πιο γρήγορα και πιο ευχάριστα (Φλωράτου,
1992). Η διδασκαλία με τη βοήθεια Η/Υ είναι μια μορφή εξατομικευμένης διδασκαλίας και
χρησιμοποιείται:
α) για πρακτική εξάσκηση του μαθητή
β) για την ενεργητική συμμετοχή τους στην κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου. Παρέχει
σ’ αυτούς άμεση ανατροφοδότηση και ενίσχυση και αξιολογεί γρήγορα την εργασία τους,
γνωστοποιώντας αμέσως τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους (Τριλιανός, 1998)
Έλεγχος επίδοσης
Ο κάθε δάσκαλος μπορεί να διαμορφώσει ένα σύστημα ελέγχου που να είναι
πραγματοποιήσιμο στις δύσκολες συνθήκες της τάξης του.
Ένα σύστημα ελέγχου για να βοηθήσει τον δάσκαλο, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα
παρακάτω κριτήρια (Ainscow & Tweddle, 1983):
1. να δηλώνει με σαφήνεια, τι καταφέρνει το παιδί σε κάθε βήμα του προγράμματος,
2. να μπορεί να συμπληρωθεί μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος,
3. να επανατροφοδοτεί το δάσκαλο με πληροφορίες που αφορούν την επιλογή του στόχου και
τη διδακτική μέθοδο,
4. να είναι κατανοητό στους άλλους συναδέλφους στην περίπτωση που θα θέλουν ή θα
χρειαστεί να δουλέψουν με το παιδί και
5. το πιο σημαντικό, να παρέχει στο δάσκαλο τις πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν στο
σχεδιασμό του επόμενου στόχου.
Η ακριβής αξιολόγηση και ο καθημερινός έλεγχος της επίδοσης βοηθάνε:
- στη συνεχή εφαρμογή του προγράμματος και τη συνεπή τήρησή του από τη μια τάξη στην
άλλη, μέσα στο σχολείο,
- στο να μη ζητάμε από το παιδί εργασία που δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του,
- στην εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δασκάλων, των άλλων ειδικών και των
γονιών,
- στη συνεχή παρακολούθηση της προόδου του μαθητή,
- στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της διδακτικής μεθόδου και του προγράμματος
Μελέτη περιπτώσεων (δίνεται συνοπτικά ένα μέρος του εξατομικευμένου προγράμματος):
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1. Πρόγραμμα Αντιμετώπισης στη Γλώσσα
Η μαθήτρια της Γ’ Τάξης παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες. Δεν μπορεί να συγκρατήσει το
γραφημικό και ορθογραφικό κώδικα των λέξεων ώστε να έχει ορθογραφική αναπαράσταση
των λέξεων στην μακροπρόθεσμη μνήμη.
Το χρονικό διάστημα παρέμβασης είναι: Ιανουάριος 2007 – Μάιος 2007. Ένας από
τους τομείς παρέμβασης στην γλώσσα είναι η «Φωνολογική Επίγνωση» (ανάλυση και
σύνθεση της φωνημικής δομής των λέξεων)
Μακροπρόθεσμος στόχος: Φωνημική Επίγνωση
Ο μακροπρόθεσμος στόχος θα αναλυθεί σε δύο επίπεδα:
α) απόκτηση από τη μαθήτρια της επιγλωσσικής επίγνωσης (οργάνωση της φωνολογικής
δομής της γλώσσας σε επίπεδο συλλαβής και φωνήματος. Το επιγλωσσικό επίπεδο
φωνολογικής επίγνωσης αναφέρεται στην οργάνωση της φωνολογικής δομής της γλώσσας, η
οποία είναι ακόμα ασαφή).
β) απόκτηση του επιπέδου της μεταγλωσσικής επίγνωσης σε επίπεδο φωνήματος. (οργάνωση
της φωνολογικής δομής της γλώσσας είναι σαφής)
Κάθε επίπεδο θα κατακτηθεί μέσα από ανάλογα βήματα.
Βραχυπρόθεσμοι στόχοι:
1. Να αποκτήσει το επίπεδο της επιγλωσσικής επίγνωσης με :
Βήμα 1ο: Ασκήσεις επισήμανσης της ομοιότητας στο φώνημα
Βήμα 2ο: Ασκήσεις ικανότητας εντοπισμού της ομοιότητας - διαφοράς στη συλλαβή
Βήμα 3ο: Ασκήσεις ικανότητας εντοπισμού ομοιότητας – διαφοράς στο φώνημα
2. Ν’ αποκτήσει το επίπεδο της μεταγλωσσικής επίγνωσης σε επίπεδο φωνήματος
Βήμα 1ο: Ασκήσεις φωνημικής κατάτμησης
Βήμα 2ο: Aσκήσεις φωνημικής σύνθεσης
Βήμα 3o: Ασκήσεις απαλοιφής συλλαβής κ.α.
Εφαρμογή του διδακτικού στόχου (απόσπασμα)
Ονοματεπώνυμο: Χ.Μ.
Ηλικία: 8 ετών
Τάξη: Γ΄
Μακροπρόθεσμος στόχος: Φωνολογική επίγνωση
( μμβ = με μεγάλη βοήθεια, μβ= με βοήθεια, χβ = χωρίς βοήθεια )
Παρέμβαση

Χρόνος Παρέμβασης

Περιγραφή
δραστηριότητας

Α/α

Ημ/νια

Έναρξη

Λήξη

1.

10/1/07

11.05

11.45

Διάρ
κεια
40΄
α)10
β)30

2

12/1/07

11.05

11.45

40΄

Αξιολόγηση

μμβ
α)
ασκήσεις
συλλαβικής
κατάτμησης
β) Συμπληρώνω τα
γράμματα α,ε, η, ι, ο, υ,
ω κα τα δίψηφα οι, ει,
αι, ου, αι με το μπ και
το ντ και διαβάζω τις
συλλαβές.
α)
συλλαβική
κατάτμιση β) Στις
παρακάτω
λέξεις

μβ

Κριτήριο
επιτυχίας
Παρατηρή
σεις
χ
β
ν

ν
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3

14/1/07

11.05

11.45

40΄

συμπληρώνω
τις
συλλαβές
μπα, μπε,
μπο, μπι, μπου και τις
διαβάζω.
α) ασκήσεις φωνημικής
κατάτμησης
β) Συμπληρώνω τις
φωνούλες που λείπουν
( μπα, μπε, μπι, μπο,
μπου ) διαβάζω τις
λέξεις και τις γράφω
από το ένα στα πολλά )

α)ν
β)ν

2. Πρόγραμμα Αντιμετώπισης στα Μαθηματικά
Ο μαθητής της Β’ Τάξης παρουσιάζει το σύνδρομο Δ.Ε.Π.Υ. (διαταραχή ελλειμματικής
προσοχής - υπερκινητικότητα). Μια από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει είναι η σειροθέτηση
πραγμάτων ανάλογα με το μέγεθος τους.
Μακροπρόθεσμος στόχος:
Διάταξη πραγμάτων ανάλογα με το μέγεθος τους (σειροθέτηση)
Βραχυπρόθεσμοι στόχοι:
1. Να ορίζει, από σειρά ομοίων αντικειμένων, το αντικείμενο με το μεγαλύτερο – μικρότερο
ή μεσαίο μέγεθος
2. Να τοποθετεί δύο ή περισσότερα αντικείμενα σε σειρά αρχίζοντας από το μεγαλύτερο
κατά σειρά μεγέθους.
3. Να τοποθετεί δύο ή περισσότερα αντικείμενα αρχίζοντας από το μικρότερο κατά σειρά
μεγέθους κ.α.
Εφαρμογή του διδακτικού στόχου (απόσπασμα)
Ονοματεπώνυμο: Κ.Γ.
Ηλικία: 7 ετών
Τάξη: Β΄
Μακροπρόθεσμος στόχος: Διάταξη πραγμάτων ανάλογα με το μέγεθος τους (σειροθέτηση)
( μμβ = με μεγάλη βοήθεια, μβ= με βοήθεια, χβ = χωρίς βοήθεια )
Παρέμβαση

Χρόνος Παρέμβασης

Α/α

Ημ/νια

Έναρξη

Λήξη

1.

10/1/07

10.10

10.50

Περιγραφή
δραστηριότητας
Διάρ
κεια
40΄

Αξιολόγηση

μμβ
Στη Ζωγραφική των
Windows ετοιμάζουμε
ένα κύκλο με το
εργαλείο
«Έλλειψη»
και μετά ζητάμε από το
παιδί να προσπαθήσει
να
φτιάξει
ένα
μικρότερο και ένα
μεγαλύτερο

μβ

Κριτήριο
επιτυχίας
Παρατηρή
σεις
χ
β
ν
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2

12/1/07

10.10

10.50

40΄

3

14/1/07

10.10

10.50

40΄

Από CD-ROM σε
άσκηση με πολλά ζώα
σε διάφορα μεγέθη,
ζητάμε από το παιδί να
επιλέξει με το ποντίκι
όλα τα ζώα που είναι
μικρά
Δίνουμε
ξύλινες
χάντρες στο παιδί και
ζητάμε να φτιάξει κολιέ
με μεγάλες χάντρες ή
μικρές

ν

ν

Επίλογος
Στην Ειδική Αγωγή δεν υπάρχει a priori καταρτισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η επιτυχής
αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών εξαρτάται από τη θέσπιση ρεαλιστικών στόχων
και την συνεχή εξέλιξή τους, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και την πρόοδο των μαθητών.
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48. Κλίμακες διάγνωσης της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα
Παπακώστα Βασ., Δασκάλα-Μεταπτ. Φοιτήτρια
Περίληψη
Το σύνδρομο της Δ.Ε.Π-Υ έχει απασχολήσει τους επιστήμονες πολλά χρόνια πριν. Ο Γαληνός
πρότεινε όπιο για τα υπερκινητικά, υπερενεργητικά παιδιά. Ενώ στο έργο του Σαίξπηρ ¨Ερρίκος ο 8ος¨
και στο ποίημα του Holfman ¨Ο νευρικός φίλος¨ (μέσα του 19ου αι.), έχουμε την πρώτη περιγραφή του
υπερκινητικού τύπου. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα διαγνωστικά κριτήρια του συνδρόμου της
Δ.Ε.Π Υ, καθώς είναι πολύ δύσκολο για γονείς και δασκάλους να εντοπίσουν αν ένα παιδί είναι
απλώς πολύ δραστήριο λόγω ιδιοσυγκρασίας, ή αν έχουν μπροστά τους ένα παιδί που πραγματικά
υποφέρει από διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. Πολλές φορές οι μη ειδικοί (γονείς και δάσκαλοι)
τείνουν να θεωρούν, κατά τρόπο υποκειμενικό, πολλά ζωηρά παιδιά ως ¨υπερκινητικά¨. Από τις
υπάρχουσες έρευνες φαίνεται ότι η συχνότητα εμφάνισης της Δ.Ε.Π-Υ κυμαίνεται από 3% έως 9% του
παιδικού πληθυσμού. Είναι η πιο συχνή διαταραχή στον παιδικό πληθυσμό.
Στη συνέχεια της εργασίας παρουσιάζονται τα πέντε στάδια που έχουν αναπτυχθεί για τη διάγνωση της
Δ.Ε.Π-Υ στο σχολείο.

Στάδιο 1ο: Εξέταση,

Στάδιο 2ο: Διάφοροι Μέθοδοι Υπολογισμού της Δ.Ε.Π- Υ (Κλίμακες εκτίμησης
συμπεριφοράς),
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Στάδιο 3ο: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων,

Στάδιο 4ο: Καθορισμός του σχεδίου παρέμβασης, Στάδιο 5ο: Αξιολόγηση του προγράμματος
παρέμβασης. Πρέπει να δοθεί έμφαση στο να συγκεντρώσουμε αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά
τη συμπεριφορά του παιδιού, από τους γονείς και τους δασκάλους, καθώς και μέσα από την άμεση
παρατήρηση της συμπεριφοράς του μαθητή. Γίνεται παρουσίαση της κλίμακας Vanderbilt ADHD
Diagnostic Teacher Rating Scale. Με την κλίμακα αυτή στοχεύω να ελέγξω κατά πόσο οι εκτιμήσεις
των δασκάλων επαληθεύονται και επιβεβαιώνεται η παρουσία του συνδρόμου Δ.Ε.Π.-Υ στα υπό
εξέταση παιδιά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα εννέα (9) εκπαιδευτικών σχολικής και
προσχολικής αγωγής του νομού Τρικάλων. Από αυτούς, τρεις (3) ήταν προσχολικής αγωγής και έξι
(6) σχολικής αγωγής. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας και γίνεται αναφορά
στα υπόλοιπα στάδια διάγνωσης της Δ.Ε.Π-Υ (1ο-3ο-4ο-5ο ). Το υπερκινητικό παιδί χρειάζεται ωστόσο,
άμεση βοήθεια μια και η συνέχιση της κατάστασής του μπορεί να του επιφέρει πολλά αρνητικά
συνεπακόλουθα, όπως π.χ. αρχίζοντας το σχολείο και έχοντας ένα πολύ μικρό εύρος προσοχής να
αποτυγχάνει στα μαθήματα. Έτσι, απαιτείται η άμεση συνεργασία δασκάλου- γονέων ώστε να
βοηθηθεί το υπερκινητικό παιδί και να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει.



Εισαγωγή
Ένας ευτυχώς μικρός αριθμός παιδιών αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όταν καλείται να
συγκεντρωθεί σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα για κάποιο χρονικό διάστημα. Πρόκειται
για παιδιά τα οποία δεν μπορούν να καθίσουν ήσυχα ούτε στιγμή, ούτε να ασχοληθούν
σοβαρά με κάτι (έστω και παιχνίδι), ούτε να αφήσουν τους γύρω τους να δώσουν εκείνοι
προσοχή σε κάτι.
Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, οι ερευνητές πιστεύουν πως προγεννητικοί ή
γεννητικοί παράγοντες οδηγούν στη συγκεκριμένη διαταραχή, άλλοι υποστηρίζουν πως
νευρολογικοί παράγοντες ευθύνονται για τη δυσλειτουργία σε κάποιες περιοχές του
εγκεφάλου (υπερβολική έκκριση ή όχι ντοπαμίνης), άλλοι πως κληρονομικοί και
περιβαλλοντικοί παράγοντες (οικογενειακό, κοινωνικό περιβάλλον) και άλλοι πως
ψυχολογικοί παράγοντες συντελούν στην εμφάνισή της.
Τα τρία κύρια συστατικά της ¨υπερκινητικότητας¨ ή της ¨διαταραχής ελλειμματικής
προσοχής¨, όπως προσδιορίζονται από τους ειδικούς είναι:
υπερβολικά ψηλός δείκτης δραστηριότητας
εξαιρετικά περιορισμένο εύρος προσοχής
παρορμητική συμπεριφορά.
Για να θεωρηθούν, οι συγκεκριμένες συμπεριφορές, ως συμπτώματα Δ.Ε.Π-Υ θα πρέπει :
να κάνουν την εμφάνισή τους μέχρι και την ηλικία των 7 χρόνων.
θα πρέπει έξι ( ή περισσότερα ) απ’ αυτά να εμφανίζονται σ’ ένα διάστημα έξι,
τουλάχιστον, μηνών και σ’ ένα βαθμό που δε συμβαδίζει με το αναπτυξιακό επίπεδο του
παιδιού
τα συμπτώματα θα πρέπει να είναι παρόντα σε δυο τουλάχιστον πλαίσια δράσης
να έχουν επιπτώσεις στην κοινωνική προσαρμογή του παιδιού και στις σχολικές του
επιδόσεις.
Κλίμακες για τη διάγνωση της Δ.Ε.Π-Υ.
Έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι για τον υπολογισμό της Δ.Ε.Π-Υ στο σχολείο.
Συγκεκριμένα πρέπει να δοθεί έμφαση στο να συγκεντρώσουμε αξιόπιστες πληροφορίες όσον
αφορά τη συμπεριφορά του παιδιού από τους γονείς και τους δασκάλους, καθώς και μέσα
από την άμεση παρατήρηση της συμπεριφοράς του μαθητή.
Έτσι τα κύρια συστατικά του υπολογισμού περιλαμβάνουν συνεντεύξεις με τους
γονείς και τους δασκάλους του παιδιού, κλίμακες (ερωτηματολόγια) που συμπληρώνονται
από τους γονείς και τους δασκάλους και παρατηρήσεις της συμπεριφοράς του παιδιού μέσα
σε διάφορα περιβάλλοντα και δραστηριότητες.
Για τους εκπαιδευτικούς υπάρχουν διαθέσιμες κλίμακες γενικής εκτίμησης της
συμπεριφοράς των μαθητών. Οι πιο σημαντικές απ’ αυτές είναι τα παρακάτω τρία
ερωτηματολόγια: το Teacher Report Form ( TRF: Achenbach, 1991c ), το Behavior
Assessment System for Children ( BASC: Reynolds & Kamphaus, 1992 ) και το Devereux
Scales of Mental Disorders ( Naglieri, LeBuffe, & Pfeiffer, 1994 ).
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Επίσης υπάρχει η κλίμακα Conner, για δασκάλους, η οποία περιλαμβάνει κατά κύριο
λόγο αρνητικά φορτισμένα θέματα. Έτσι, για παράδειγμα, ο δάσκαλος καλείται να
αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο το παιδί είναι <<εριστικό>>, <<καταστροφικό>>,
<<απασχολεί πολύ το διδάσκοντα και έχει υπερβολικές απαιτήσεις>>, ή <<κατσουφιάζει>>
(καθόλου, λίγο, αρκετά ή πάρα πολύ).
Τα πιο πρόσφατα ερωτηματολόγια όπως για παράδειγμα εκείνο του Barkley το οποίο
προσάρμοσε ο Steinhausen (1995), είναι πιο ουδέτερα τυπωμένα.
O στόχος όλων των κλιμάκων είναι : 1) να διαπιστωθεί η συχνότητα της έλλειψης
προσοχής, του παρορμητισμού και της ανυπομονησίας και 2) να υπάρξει μια μη
προκατειλημμένη εκτίμηση αυτών των συχνοτήτων με τη διεξαγωγή διαφόρων
παρατηρήσεων στο ίδιο σχολικό περιβάλλον.
Στόχος της έρευνας.
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την ικανότητα διάγνωσης του συνδρόμου
της Δ.Ε.Π-Υ από τους εκπαιδευτικούς, με ένα δείγμα 9 εκπαιδευτικών προσχολικής και
σχολικής αγωγής.
Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα τεστ διάγνωσης της διαταραχής ελλειμματικής
προσοχής-υπερκινητικότητα. Το τεστ αυτό είναι γνωστό ως κλίμακα Vanderbilt ADHD Diagnostic Teacher Rating Scale.
Με την κλίμακα αυτή στοχεύουμε να ελέγξουμε κατά πόσο οι εκτιμήσεις των
δασκάλων επαληθεύονται και επιβεβαιώνεται η παρουσία του συνδρόμου Δ.Ε.Π.-Υ στα υπό
εξέταση παιδιά.
Επίσης επιδιώκουμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο τα παιδιά αυτά πάσχουν από
συνοδές διαταραχές, ποια είναι η απόδοσή τους στο σχολείο και ποια η συμπεριφορά τους
στο σχολικό περιβάλλον.
Μέθοδος
Συμμετέχοντες
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα εννέα (9) εκπαιδευτικών σχολικής και προσχολικής
αγωγής του νομού Τρικάλων. Από αυτούς, τρεις (3) ήταν προσχολικής αγωγής και έξι (6)
σχολικής αγωγής.
Ο αριθμός των παιδιών που συμμετείχαν ήταν 9 παιδιά: από αυτά τα 3 ήταν
προσχολικής ηλικίας και τα 6 σχολικής.
Υλικά
Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ήταν η κλίμακα Vanderbilt ADHD -Diagnostic
Teacher Rating Scale (βλ. εικόνα 1), η οποία μοιράστηκε στους εκπαιδευτικούς του νομού
Τρικάλων, κατά το σχολικό έτος 2005-2006.

ΤΕΣΤ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ - ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΝΟΜΑ:__________________________________

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:_________________

ΣΧΟΛΕΙΟ:_________________________________
(Κάθε βαθμολόγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μέσα στο γενικό πλαίσιο του τι θεωρείται
κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού που βαθμολογείται)
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Συχνότητα εμφάνισης

ποτέ

περιστασιακά

συχνά

πολύ συχνά

1

.

Δεν μπορεί να προσέχει τις λεπτομέρειες ή
0
κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες.

1

2

3

2

.

Αδυνατεί να διατηρήσει την προσοχή στα
0
καθήκοντα ή τις δραστηριότητές του/της.

1

2

3

3

.

Δε φαίνεται να ακούει όταν του/της απευθύνεις
0
το λόγο.

1

2

3

4

.

Δεν μπορεί να ακολουθήσει οδηγίες και
αποτυγχάνει να ολοκληρώσει σχολικές 0
εργασίες.

1

2

3

5

.

Δυσκολεύεται να οργανώσει τα καθήκοντα και
0
τις δραστηριότητές του/της.

1

2

3

6

.

Αποφεύγει, δεν του/της αρέσει, ή είναι
απρόθυμος-η να αναλάβει καθήκοντα που 0
απαιτούν αμείωτη πνευματική προσπάθεια.

1

2

3

7

.

Χάνει πράγματα που είναι απαραίτητα για
καθήκοντα ή δραστηριότητες (σχολικές 0
εργασίες, μολύβια ή βιβλία).

1

2

3

8

.

Αποσπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα.

0

1

2

3

9

.

Είναι
ξεχασιάρης-α
δραστηριότητες.

0

1

2

3

10

.

Κινεί συνεχώς νευρικά τα χέρια, ή τα πόδια, ή
0
στριφογυρίζει στη θέση του/της.

1

2

3

11

.

Σηκώνεται από τη θέση του/της στην τάξη, ή
σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες είναι 0
απαραίτητο να κάθεται.

1

2

3

12

.

Τρέχει γύρω ή σκαρφαλώνει συνεχώς σε
0
περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται να κάθεται.

1

2

3

13

.

Δυσκολεύεται στον ελεύθερο χρόνο του/της να
0
παίξει ή να δραστηριοποιηθεί με ηρεμία.

1

2

3

14

.

Είναι σε κίνηση
δραστήριος-α.

0

1

2

3

15

.

Μιλάει πάρα πολύ.

0

1

2

3

16

.

Λέει απερίσκεπτα τις απαντήσεις,
ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις.

0

1

2

3

ή

στις

συχνά

καθημερινές

είναι

πολύ

πριν

1660

17

.

Δυσκολεύται να περιμένει στη σειρά.

0

1

2

3

18

.

Διακόπτει
ή
ενοχλεί
τους
άλλους
(ανακατεύεται στις συζητήσεις ή στα παιχνίδια 0
των άλλων).

1

2

3

19

.

Χάνει την ψυχραιμία του/της.

0

1

2

3

20

.

Αντιδρά έντονα ή αρνείται να συμορφωθεί με
0
τις απαιτήσεις, ή τους κανόνες των ενηλίκων.

1

2

3

21

.

Είναι θυμωμένος-η, ή πειραγμένος-η.

0

1

2

3

22

.

Είναι κακεντρεχής και εκδικητικός-η.

0

1

2

3

23

.

Εκφοβίζει,
άλλους.

0

1

2

3

24

.

Αρχίζει καυγάδες- τσακωμούς .

0

1

2

3

25

.

Λέει ψέματα για να αποκομίζει
οφέλη,
προκειμένου να ευνοηθεί, ή να αποφύγει 0
ευθύνες.

1

2

3

26

.

Είναι σκληρός-η με τους ανθρώπους.

0

1

2

3

27

.

Έχει κλέψει αντικείμενα ασήμαντης αξίας.

0

1

2

3

28

.

Σκόπιμα καταστρέφει τα πράγματα των άλλων.

0

1

2

3

Είναι φοβισμένος-η , αγχώδης, ή ανήσυχος-η.

0

1

2

3

29

απειλεί,

ή

τρομοκρατεί

τους

30

.

Είναι δειλός-η, ή ντρέπεται εύκολα.

0

1

2

3

31

.

Φοβάται να δοκιμάσει νέα πράγματα από φόβο
0
μήπως κάνει λάθη.

1

2

3

32

.

Αισθάνεται κατώτερος-η, ή ότι δεν αξίζει.

0

1

2

3

33

.

Κατηγορεί τον εαυτό του/της
προβλήματα, αισθάνεται ένοχος-η.

0

1

2

3

34

.

Αισθάνεται μόνος-η, ανεπιθύμητος-η, ή μη
αγαπητός-η, (παραπονιέται ότι δεν τον/την 0
αγαπάει κανένας).

1

2

3

για

τα
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35

.

Είναι θλιμένος-η, δυστυχής, ή καταθληπτικός0
η.

1

2

3

(Εικόνα 1)
Τρόπος υπολογισμού της κλίμακας.

Για να χαρακτηριστεί ένα παιδί ως παιδί με ελλειμματική προσοχή: θα πρέπει να
σκοράρει 2(συχνά) ή 3(πολύ συχνά), στις 6 από τις 9 ερωτήσεις ( 1-9 ) της κλίμακας και
1(περιστασιακά) ή 2(συχνά) στις ερωτήσεις ( 36-43 ).

Για να χαρακτηριστεί ένα παιδί ως παιδί με υπερκινητικότητα: θα πρέπει να
σκοράρει 2(συχνά) ή 3(πολύ συχνά), στις 6 από τις 9 ερωτήσεις ( 10-18 ) της κλίμακας και
1(περιστασιακά) ή 2(συχνά) στις ερωτήσεις ( 36-43 ).

Για να χαρακτηριστεί ένα παιδί ως μεικτός τύπος Δ.Ε.Π-Υ: πρέπει να σκοράρει
2(συχνά) ή 3(πολύ συχνά) στις 12 από τις 18 ερωτήσεις ( 1-18 ) και 1(περιστασιακά) ή
2(συχνά) στις ερωτήσεις ( 36-43 ).

Για συνοδές διαταραχές
Τα παιδιά που παρουσιάζουν το σύνδρομο της Δ.Ε.Π-Υ, παρουσιάζουν και άλλες διαταραχές
που είναι γνωστές ως συνοδές διαταραχές. Αυτές είναι: διαταραχή στην αγωγή και στη
διάθεση

Για να θεωρηθεί πως ένα παιδί παρουσιάζει διαταραχή αγωγής: θα πρέπει να
σκοράρει 2(συχνά) ή 3(πολύ συχνά), στις 3 από τις 10 ερωτήσεις ( 19-28 ) και
1(περιστασιακά) ή 2(συχνά) στις ερωτήσεις ( 36-43 ).

Για να θεωρηθεί πως ένα παιδί παρουσιάζει διαταραχή διάθεσης: θα πρέπει να
σκοράρει 2(συχνά) ή 3(πολύ συχνά), στις 3 από τις 7 ερωτήσεις ( 28-35 ) και
1(περιστασιακά) ή 2(συχνά) στις ερωτήσεις ( 36-43 ) της κλίμακας.
Σχολική απόδοση
Μέσω της κλίμακας αυτής στοχεύουμε να δούμε την απόδοση αυτών των παιδιών στο
σχολείο και συγκεκριμένα: στο διάβασμα, στα μαθηματικά και στην γραπτή έκφραση. Οι
απαντήσεις που μπορεί να δώσει ο εκπαιδευτικός είναι: προβληματική, μέσος όρος, ή άνω
του μέσου όρου.
Σχολική συμπεριφορά
Επίσης στοχεύουμε να διαπιστώσουμε: τις σχέσεις των παιδιών με τους συνομηλίκους τους,
την ικανότητά τους να πειθαρχούν σε κανόνες, να προσέχουν στο μάθημα, να ολοκληρώνουν
τις εργασίες τους και να οργανώνουν το χρόνο τους. Οι απαντήσεις του εκπαιδευτικού μπορεί
να είναι: προβληματική, μέσος όρος, ή άνω του μέσου όρου.
Αποτελέσματα
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας:
Από τα 9 παιδιά που οι εκπαιδευτικοί ανάφεραν ότι παρουσίαζαν συμπεριφορές συναφείς με
εκείνες του συνδρόμου της Δ.Ε.Π-Υ, τα 7 επιβεβαιώθηκε πως είχαν το σύνδρομο της Δ.Ε.ΠΥ, ενώ τα άλλα 2 παιδιά παρουσίαζαν είτε μόνο ελλειμματική προσοχή, είτε μόνο
υπερκινητικότητα. Όσον αφορά τις συνοδές διαταραχές 6 από τα 9 παιδιά παρουσίαζαν
διαταραχή αγωγής και 6 διαταραχή διάθεσης. Η σχολική απόδοση και η σχολική
συμπεριφορά τόσο των παιδιών με ελλειμματική προσοχή, όσο και των παιδιών με
υπερκινητικότητα και εκείνων που ήταν μεικτοί τύποι (Δ.Ε.Π-Υ) κρίθηκε προβληματική.
Συμπεράσματα
Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός για
την έγκαιρη διάγνωση του συνδρόμου της Δ.Ε.Π-Υ. Όταν κάποιο παιδί παρουσιάζει
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συμπεριφορές που κρίνονται ως μη φυσιολογικές για την ηλικία του, θα πρέπει ο
εκπαιδευτικός να ενημερώνει αμέσως τους γονείς του παιδιού. Έτσι ώστε σε συνεργασία με
ειδικούς συμβούλους να παρακολουθηθεί η συμπεριφορά του παιδιού τόσο στο σχολικό όσο
και στο οικογενειακό περιβάλλον.
Βιβλιογραφία
George DuPaul and Gary Stoner, «ADHD in the Schools: Assessment and
intervention Strategies», Chapter 2, Guilford Publications, 2003.
Russell A. Barkley, «Attention – Deficit Hyperactivity Disorder», Scientific
American, Σεπτέμβριος 1998.
Sidney Chu, «Attention deficit hyperactivity disorder ( ADHD ) part one: a review of the
literature», International Journal of Therapy and Rehabiliation, May 2003, Vol. 10,
No 5
Ολοήμερο Σχολείο
49. Η ιστορία του θεάτρου ως πηγή έμπνευσης δραστηριοτήτων θεατρικής αγωγής:
Η περίπτωση του θεατρικού προσωπείου
Πετρίτης Σπ., Υποψ. Διδάκτ. Θεατρολογίας Παν. Αθηνών
Περίληψη
Το θέμα της θέσης του θεάτρου στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα αποτελεί, τα τελευταία
χρόνια, πηγή συζητήσεων και προβληματισμού. Ένα από τα θέματα που τίθενται κατ’ επανάληψη
είναι και εκείνο της πρακτικής ή θεωρητικής προσέγγισης του θεάτρου που πρέπει να προωθηθεί. Ως
θεωρητική προσέγγιση του θεάτρου στην εκπαίδευση εκλαμβάνεται συνήθως η διδασκαλία της
ιστορίας του θεάτρου, ενώ ως πρακτική προσέγγιση παρουσιάζεται η οργάνωση σχολικών θεατρικών
παραστάσεων και η διδασκαλία της υποκριτικής. Στόχος της εισήγησής μας δεν είναι να ταχθεί με την
μια ή την άλλη πλευρά. Η αλήθεια είναι πως ένα θεωρητικό αντικείμενο χωρίς πρακτικό έρεισμα είναι
ουσιαστικά ανύπαρκτο, διότι η θεωρία ακολουθεί την πράξη, αλλά επίσης, όπως και στις υπόλοιπες
τέχνες, έτσι και στο θέατρο, δεν μπορούμε να εξοστρακίσουμε τη θεωρητική σκέψη από τη δράση. Το
κυρίως θέμα δεν είναι άλλο από την συμβολή που θα μπορούσαν να έχουν οι θεωρητικές περί θεάτρου
γνώσεις σε μια πιο ευρεία θεατρική παιδεία. Το μάθημα της θεατρικής αγωγής, που διδάσκεται στο
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, μπορεί να δώσει στα παιδιά αυτή την ευρύτερη θεατρική παιδεία μέσα
από δραστηριότητες εμπνευσμένες από την ιστορία του θεάτρου, ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια
της οποίας είναι και το θεατρικό προσωπείο.

Το -πράγματι μείζον- θέμα της θέσης που έχει –ή, καλύτερα, που θα έπρεπε να έχει- το
θέατρο στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, δικαίως, βέβαια, αποτελεί, τα τελευταία
χρόνια, πηγή ατελεύτητου προβληματισμού, αλλά και εντόνων συζητήσεων.
Ένα από τα θέματα που τίθενται κατ’ επανάληψη σε τέτοιες συζητήσεις, οι οποίες
εκτυλίσσονται κατά την διάρκεια της πληθώρας συνεδρίων, σεμιναρίων και εργαστηρίων για
το θέατρο στην εκπαίδευση που οργανώνονται από διάφορους φορείς, είναι και εκείνο της
πρακτικής ή θεωρητικής προσέγγισης του θεάτρου που πρέπει να προωθηθεί στα
εκπαιδευτικά πράγματα και, εν γένει, στην παιδαγωγική διαδικασία.
Ως θεωρητική προσέγγιση του θεάτρου στην εκπαίδευση εκλαμβάνεται συνήθως η
διδασκαλία της θεατρολογίας, η οποία τα τελευταία χρόνια διδάσκεται, ως επιλεγόμενο,
όμως, μάθημα, στην Α’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου (Γραμματάς κ.ά. 1998), ενώ ως πρακτική
προσέγγιση παρουσιάζεται «η κυρίαρχη πρακτική της θεατρικής έκφρασης, στα σχολεία και
τα ερασιτεχνικά εργαστήρια», η θεατρική παράσταση, η οποία πρόσφατα «διανθίστηκε και
σε πολλές περιπτώσεις αντικαταστάθηκε από μια πιο εργαστηριακή προσέγγιση του
θεάτρου» (Κακουδάκη 2006: 69).
Στόχος της παρούσας εργασίας δεν είναι να ταχθεί με την μια ή την άλλη πλευρά,
προσθέτοντας επιχειρήματα για την στήριξη της μιας ή της άλλης άποψης, δηλαδή να
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υποστηρίξει πως το θέατρο πρέπει να υφίσταται στο ελληνικό σχολείο ως θεωρητικό μάθημα,
ή πως πρέπει να έχει μια καλλιτεχνική διάσταση και κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι πως ένα
θεωρητικό αντικείμενο χωρίς πρακτικό έρεισμα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο, διότι η θεωρία
ακολουθεί την πράξη, αλλά επίσης, όπως και στις υπόλοιπες τέχνες, έτσι και στο θέατρο, δεν
μπορούμε να εξοστρακίσουμε τη θεωρητική σκέψη από τη δράση.
Το κυρίως θέμα δεν είναι άλλο από την συμβολή που θα μπορούσαν να έχουν οι
θεωρητικές περί θεάτρου γνώσεις σε μια πιο ευρεία θεατρική παιδεία. Το μάθημα της
θεατρικής αγωγής, που διδάσκεται στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, μπορεί να δώσει στα
παιδιά αυτή την ευρύτερη θεατρική παιδεία μέσα από δραστηριότητες εμπνευσμένες από την
ιστορία του θεάτρου, ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της οποίας είναι και η μάσκα ή,
αλλιώς, το θεατρικό προσωπείο.
«Η χρήση των προσωπείων στο θέατρο κατάγεται από τις δορές και τα κεφάλια ζώων
που φορούσαν οι μετέχοντες στις πρωτόγονες λατρευτικές τελετές. Στην Αρχαία Ελλάδα,
όπου οι ηθοποιοί ήταν αποκλειστικά άνδρες, τα προσωπεία χρησίμευαν για να ξεχωρίζουν τα
ανδρικά από τα γυναικεία πρόσωπα του έργου και για να υποδηλώνουν την ηλικία και τα
κύρια χαρακτηριστικά του καθενός […]. Στη μεταγενέστερη κομέντια ντελ’ άρτε, όπου η
λέξη “μάσκα” σήμαινε τόσο το προσωπείο όσο και τον ήρωα που το έφερε, οι κωμικοί
ηθοποιοί φορούσαν πάντοτε μάσκες, συνήθως μια μικρή μαύρη “γατίσια” (ή “μισή”) μάσκα
που άφηνε ακάλυπτο το κάτω μέρος του προσώπου.
Τα προσωπεία συνεχίζουν να αποτελούν βασικό στοιχείο στο ιαπωνικό θέατρο νο και
σε άλλα θέατρα της Άπω Ανατολής. Στην Ευρώπη, όμως, καταργήθηκαν και σπάνια
εμφανίζονται στη σκηνή» (Hartnol & Found 2000: 527-528). Η μάσκα συχνά χρησίμευσε
«σαν βασικό κίνητρο στις μουσειακές αναβιώσεις του αρχαίου ελληνικού δραματολογίου,
που επιχειρούσαν διάφοροι πανεπιστημιακοί, ερασιτεχνικοί ή ακόμα κι επαγγελματικοί
θίασοι. Η τάση αυτή […] είναι αμφίβολο αν είχε πάντα αγαθά αποτελέσματα. […]
Μια παράσταση ολότελα σκεπασμένη από μάσκες προϋποθέτει (α) αυστηρά
καθιερωμένη θεατρική τεχνική και (β) αυθόρμητη αποδοχή της σύμβασης του προσωπείου
απ’ το λαϊκό κοινό –προϋποθέσεις που, στο σύγχρονο ευρωπαϊκό θέατρο, απουσιάζουν. Παρ’
όλα αυτά, η μάσκα δεν έχασε ποτέ την –έστω και απλά θεαματική- σκηνική γοητεία της»
(Σολομός 1989: 221). Για το λόγο αυτό, το σύγχρονο δυτικό πειραματικό θέατρο
«επανέρχεται στη χρήση της μάσκας. Η επανανακάλυψη αυτή […] συμβαδίζει με την
επαναθεατροποίηση του θεάτρου και την προαγωγή της σωματικής έκφρασης.
Εκτός από τα ανθρωπολογικά κίνητρα της χρήσης της μάσκας (μίμηση των
στοιχείων, δοξασίες μετουσίωσης), η μάσκα υπηρετεί κι άλλες λειτουργίες στο θέατρο, όπως
τη δυνατότητα παρατήρησης των άλλων, παραμένοντας ο ίδιος κρυμμένος από το δικό τους
βλέμμα. Η μασκοφόρα γιορτή απελευθερώνει από τις ταυτότητες της κοινωνικής τάξης και
του φύλου και από τις αντίστοιχες απαγορεύσεις.
Κρύβοντας το πρόσωπο, απαρνιόμαστε εθελουσίως την ψυχολογική έκφραση που,
γενικά, παρέχει στο θεατή το μεγαλύτερο μέρος πληροφοριών, συνήθως μεγάλης ακριβείας.
Ο ηθοποιός υποχρεώνεται να αναπληρώσει αυτή την απώλεια νοήματος και την απουσία
ταύτισης, με σημαντική δαπάνη σωματικής ενέργειας. Το σώμα μεταφράζει την
εσωτερικότητα του δραματικού προσώπου με τρόπο ιδιαιτέρως ενισχυμένο, μεγαλοποιώντας
κάθε χειρονομία: αντίστοιχα ενισχύονται σημαντικά η θεατρικότητα και η χωροθέτηση του
σώματος.
Μια ουσιώδης αισθητική συνέπεια της παρεμβολής της μάσκας είναι η αντιπαράθεση
ενός ουδετεροποιημένου προσώπου κι ενός σώματος σε αέναη κίνηση. Άλλωστε η μάσκα δεν
χρειάζεται να αναπαραστήσει ένα πρόσωπο: έτσι, η ουδέτερη μάσκα, ή εκείνη που καλύπτει
το μισό πρόσωπο, επιτελεί τη λειτουργία της, ακινητοποιώντας τη μιμική [του προσώπου] και
συγκεντρώνοντας την προσοχή στο σώμα του ηθοποιού.
Η μάσκα αφαιρεί το ρεαλισμό από το πρόσωπο, εισάγοντας ένα ξένο σώμα στην
ταυτιστική σχέση του θεατή με τον ηθοποιό. Συνεπώς, χρησιμοποιείται κάθε φορά που η
σκηνοθεσία θέλει να αποφύγει τη συναισθηματική μεταβίβαση και να αποστασιοποιήσει τους
χαρακτήρες. Η μάσκα, εθελουσίως, παραμορφώνει την ανθρώπινη φυσιογνωμία, δημιουργεί
μια καρικατούρα και αναμορφώνει ολοκληρωτικά το πρόσωπο. Έκφραση γκροτέσκα ή

1664
στυλιζάρισμα, εκλέπτυνση ή τονισμός, όλα είναι δυνατά, με τα σύγχρονα εύπλαστα κι
εύκαμπτα υλικά.
Η μάσκα αποκτά σημασία εκ του συνόλου της σκηνοθεσίας. Στις μέρες μας η
λειτουργία της δεν περιορίζεται στο πρόσωπο, αλλά επηρεάζει και τη μιμική, με την οποία
βρίσκεται σε στενή σχέση, τη συνολική εμφάνιση του ηθοποιού καθώς και τη σκηνική
πλαστική» (Pavis 2006: 300-301). Τα προσωπεία «σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως στην
εκπαίδευση των ηθοποιών, τους οποίους φαίνεται ότι απελευθερώνουν από αναστολές, ιδίως
στη διάρκεια αυτοσχεδιασμών. […] Η κατασκευή τους έχει αποδειχθεί χρήσιμη χειροτεχνική
απασχόληση σε σχολεία και αλλού» (Hartnol & Found 2000: 528).
Η κατασκευή και η χρήση προσωπείων στο μάθημα της θεατρικής αγωγής, από τους
μικρούς μαθητές του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, θα μπορούσε, με μεγάλη, μάλιστα,
ασφάλεια, να εγγυηθεί όχι μόνο για την από μέρους τους βιωματική μάθηση της ιστορίας του
θεάτρου και των σύγχρονων πειραματικών του αναζητήσεων, αλλά και για την αύξηση των
υποκριτικών και κατασκευαστικών τους δυνατοτήτων. Επιπλέον, με την απελευθέρωση από
τις αναστολές, θα δημιουργούσε ένα κλίμα πρόσφορο για ειλικρινή, βασισμένη στην
αμοιβαία έκθεση, επικοινωνία.
Θα προχωρήσουμε, λοιπόν, στην περιγραφή μιας ολοκληρωμένης πρότασης για μια
εισαγωγή στη θεατρική αγωγή στα πλαίσια του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, δηλαδή
ενός συνόλου δραστηριοτήτων που προτείνονται από τον γράφοντα για την αρχή του
σχολικού έτους –ασχέτως πόσες ακριβώς συναντήσεις θα χρειαστούν- προκειμένου να
έρθουν οι μαθητές σε μια πρώτη γνωριμία με το θεατρικό φαινόμενο, αλλά και μεταξύ τους.
Θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να επισημάνουμε πως για το μάθημα της θεατρικής αγωγής
χρειάζεται μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, ή τουλάχιστον η αναμόρφωση όποιας
αίθουσας χρησιμοποιείται κάθε φορά.
Με τις αρχικές μας δραστηριότητες δίνουμε έμφαση στο δέσιμο της ομάδας,
απαραίτητο σε όλες τις δραστηριότητες. Έτσι, αφού ο εκπαιδευτικός καλωσορίσει όλους τους
μαθητές, όλη η ομάδα κάθεται κάτω, σχηματίζοντας έναν μεγάλο κύκλο. Ο εκπαιδευτικός
«εξηγεί ότι αντί να πούμε τα ονόματά μας, θα τα “χαρίσουμε” ο ένας στον άλλον κυκλικά, με
τρόπο ρυθμικό. Ενώ λοιπόν όλη η ομάδα κρατάει το ρυθμό χτυπώντας τα γόνατα με τα χέρια,
ένας-ένας λέει το όνομά του “χαρίζοντάς” στο διπλανό του. […] Τα ονόματα όλων κάνουν
τον κύκλο δύο ή τρεις φορές.
Έτσι, η πρώτη γνωριμία έχει πραγματοποιηθεί και τα παιδιά νιώθουν άνετα και
χαλαρά στην πρώτη τους επαφή μ’ αυτό το καινούργιο “μάθημα”» (Διώτη 1997: 23). Αν,
ωστόσο, ο εκπαιδευτικός, ο οποίος οφείλει να είναι ευαίσθητος δέκτης των μηνυμάτων που,
συνειδητά ή ασυνείδητα, εκπέμπει η ομάδα των μαθητών, ή έστω και ένα μέλος της,
διακρίνει κάποια αμηχανία ή ακόμη και κάποια επιθετική διάθεση εκ μέρους τμήματος της
ομάδας, μπορεί να εντάξει τους μαθητές εκείνους στο παιχνίδι, ζητώντας από όλους τους
μαθητές να «χαρίζουν» το όνομά τους εκφράζοντας παράλληλα κάποιο συναίσθημα. Έτσι,
όχι μόνο θα ενταχθούν όλοι στην διαδικασία, αλλά και θα ανοίξουν διέξοδοι για προσωπική
επικοινωνία.
Έπειτα, οι μαθητές καλούνται να πάνε στα θρανία, που βρίσκονται στην άκρη της
αίθουσας, διαμορφωμένα σε πάγκους εργασίας όπου ο εκπαιδευτικός έχει μεριμνήσει να
τοποθετήσει τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή λευκών μασκών, δηλαδή λευκό χαρτί
γραφομηχανής (Α4), λεπτό λάστιχο και συρραπτικά. «Σαν πρώτη επαφή με την ιδέα της
μάσκας η λευκή μάσκα είναι ιδανική. Απλή και εύκολη ως προς την κατασκευή της, γίνεται
γρήγορα με πολύ λίγα και φτηνά υλικά. […]
Για να φτιάξουμε τη λευκή μάσκα δεν χρειαζόμαστε ψαλίδι. Τοποθετούμε το λευκό
χαρτί πάνω στο πρόσωπό μας και με το χέρι μας πιέζουμε ελαφρά τα σημεία των ματιών, της
μύτης και του στόματος. Όπου λοιπόν έχουμε τις γουβίτσες των ματιών σκίζουμε με τα χέρια
μας και δίνουμε έκφραση στα μάτια. Έτσι, με δύο μεγάλες τρύπες δίνουμε στη μάσκα την
έκφραση της έκπληξης. Αν σκίσουμε τα μάτια με κλίση προς τα κάτω, τότε δίνουμε την
έκφραση της λύπης.
Το ίδιο ισχύει με το στόμα, που μπορεί να είναι χαμογελαστό, λυπημένο, έκπληκτο, ή
ό,τι άλλο θέλουμε, ανάλογα με το πώς θα σκίσουμε το χαρτί στο σημείο του στόματος. Με
τον ίδιο τρόπο σκίζουμε και το σημείο της μύτης. Μπορούμε να σκίσουμε λίγο, ίσα ίσα για
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να αναπνέουμε, αλλά μπορούμε να σκίσουμε και πιο πολύ κάνοντας μια μεγάλη τρύπα στο
σημείο της μύτης, έτσι που τοποθετώντας τη μάσκα στο πρόσωπό μας να στηρίζεται πάνω
στη μύτη μας.
Στο τέλος –αν δεν στερεώσουμε τη μάσκα από τη μύτη μας- θα πρέπει να
χρησιμοποιήσοιήσουμε ένα λαστιχάκι. Μετράμε την απόσταση στο πίσω μέρος του κεφαλιού
μας από το ένα αυτί στο άλλο και κόβουμε το λαστιχάκι […]. Το στερεώνουμε με τη βοήθεια
συρραπτικού, για να μπορεί η μάσκα μας να μπαινοβγαίνει εύκολα, και είμαστε έτοιμοι»
(Παπαθανασίου & Μπασκλαβάνη 2001: 24-25).
Αφού λοιπόν κατασκευάσει ο κάθε μαθητής τη μάσκα του, βρίσκει ένα δικό του
χώρο μέσα στην αίθουσα. Σιωπηλά, έχει δέκα λεπτά να σκεφτεί για τη μάσκα, χωρίς να τη
φορέσει. Προτείνονται διάφορες ερωτήσεις, «κυρίως ως εισαγωγή στη συζήτηση πάνω στο
χτίσιμο του ρόλου (αυτή η διαδικασία βασίζεται στη μέθοδο Στανισλάφσκι)» (Ashwell 2002:
218). Στη συνέχεια, αφού ο κάθε μαθητής μελετήσει αρκετά τη μάσκα που έχει φτιάξει, τότε
όλοι κάθονται και πάλι κάτω, σχηματίζοντας έναν κύκλο. Ο εκπαιδευτικός ζητεί από τους
μαθητές να ανακαλέσει ο καθένας τους, με τη βοήθεια του συναισθήματος που μοιάζει να
εκφράζει η μάσκα που έχει στα χέρια του, μια ανάμνησή του.
Τοποθετείται μια καρέκλα στο κέντρο της αίθουσας και ζητείται από τον καθένα να
μοιραστεί, φορώντας, όμως, τη μάσκα του, και γυρίζοντας πίσω στο χρόνο, την ανάμνησή
του, μαζί με τις σκέψεις και τα συναισθήματα που θυμάται -ή που φαντάζεται- πως του
προκάλεσαν τα ιστορούμενα. Επειδή, όμως, όπως και στην περίπτωση του παιχνιδιού
γνωριμίας, μπορεί κάποιοι να είναι αμήχανοι, καλό θα ήταν να δοθεί η εναλλακτική
δυνατότητα της διήγησης μιας πλαστής ανάμνησης, η εξιστόρηση μιας φανταστικής ιστορίας,
που θα μπορούσε, απλώς, να έχει συμβεί, ή και η δυνατότητα να μην μιλήσει καθόλου
κάποιος, δηλώνοντας απλώς πως η ανάμνηση που ανακάλεσε συνδέεται με γεγονότα που δεν
θα εξιστορούσε ή πως τα γεγονότα αυτά του είχαν δημιουργήσει σκέψεις και συναισθήματα
που τον κρατούσαν σιωπηλό.
Στην περίπτωση που κάποιος δηλώνει πως δεν μπορεί να ανακαλέσει κάποια
πραγματική του παιδική ανάμνηση, και έχει πλάσει μια ψεύτικη και υποτιθέμενη, αλλά δεν
θέλει να την διηγηθεί, θα μπορούσε να διευκολυνθεί, αν ο εκπαιδευτικός του έδινε την
δυνατότητα να χαρακτηρίσει αυτή την «ανάμνηση» ως ανάξια λόγου. Όμως, καλό θα ήταν
όλοι, χωρίς, βέβαια, να πιεστούν, να ενθαρρυνθούν να καθίσουν στην καρέκλα –ή να κάνουν
με αυτήν ό,τι τους υπαγορεύει η ανάμνησή τους και η φαντασία τους- δίνοντας έστω και μια
μικρή παντομιμική παράσταση.
Αφού έχουν ακουστεί, ή -με οποιοδήποτε τρόπο- παρουσιαστεί, όλες οι ιστορίες των
μαθητών, η ομάδα-τάξη χωρίζεται σε υποομάδες των πέντε ατόμων, με ιδιαίτερη προσοχή
ώστε κανείς να μη μείνει μόνος του. Επίσης, απαραίτητο είναι οι υποομάδες να
συγκροτούνται από άτομα που σπάνια συνεργάζονται ή συναναστρέφονται μεταξύ τους.
Στόχος είναι η -υποχρεωτική, αυτή τη φορά- παντομιμική παρουσίαση μιας από τις ιστορίες,
στο σύνολο των υπολοίπων μελών της ομάδας, οι οποίοι πρέπει να αντιληφθούν για ποια
ιστορία πρόκειται.
Είναι δυνατόν, για τις τελευταίες αυτές παρουσιάσεις, να έχουν δοθεί από τον
εκπαιδευτικό, στην διάθεση των μαθητών, διάφορα υφάσματα ή και αντικείμενα καθημερινής
χρήσης. Μια άλλη εκδοχή είναι να έχουν ειδοποιηθεί οι μαθητές, τουλάχιστον μια μέρα πριν
από την δραστηριότητα, να έχουν μεριμνήσει ώστε να έχουν μαζί τους, στο μάθημα της
θεατρικής αγωγής, κάποια από τα αγαπημένα τους προσωπικά αντικείμενα.
Μετά το πέρας και της τελευταίας αυτής παρουσίασης, οι μαθητές παρακαλούνται να
τοποθετήσουν όλα τα αντικείμενα, δηλαδή και τις μάσκες τους, πάνω σε ένα από τα θρανία
που βρίσκονται στην άκρη της αίθουσας. Αφού, όμως, συντελεστεί και αυτή η παρουσίαση,
και αφού ολοκληρωθεί και η τοποθέτηση των μασκών και των άλλων αντικειμένων σε ένα
από τα θρανία, μπορούμε να πούμε ότι μια δραστηριότητα -ή, μάλλον, ένα εργαστήριοθεατρικής αγωγής έχει ολοκληρωθεί. Ο εκπαιδευτικός μπορεί -χωρίς, βέβαια, να διαλύσει την
ωραία ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί- να ζητήσει από τους μαθητές να καθίσουν και
πάλι κάτω, κάνοντας ο ίδιος, όμως, την αρχή.
Αφού συγκεντρωθούν και πάλι όλοι, σχηματίζοντας αυτή τη φορά ένα ημικύκλιο
μπροστά σε μια οθόνη ή σε ένα λευκό πίνακα, μπορεί ο εκπαιδευτικός να προβάλει εικόνες
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τελετουργικών και θεατρικών προσωπείων από όλη την ιστορία, με ιδιαίτερη έμφαση, ίσως,
στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Έτσι, έπειτα από την εισαγωγή των μαθητών του στην
δραματική πλευρά της θεατρικής αγωγής, ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να εισαγάγει
και θεωρητικά τους μαθητές του στο θέατρο.
Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευτικός μπορεί πλέον, χωρίς να ζητήσει από τους μαθητές
του ούτε να επανατοποθετήσουν τα θρανία τους στη θέση τους, αλλά ούτε και να καθίσουν
σε καρέκλες, ή κάτι τέτοιο, να αρχίσει τη διδασκαλία της ιστορίας του θεάτρου, στα πλαίσια
της ευρείας θεώρησης της θεατρικής αγωγής που ο γράφων υποστηρίζει, συνδέοντας,
μάλιστα, την προϊστορία του θεάτρου με την γένεση και τα πρώτα του βήματα, αλλά και με
όλα όσα ακολούθησαν στη μακρόχρονη πορεία του, μέχρι και σήμερα.
Στην προκειμένη περίπτωση, αφού οι μαθητές έχουν ήδη γνωρίσει το θέατρο στην
πράξη, είναι λογικό να αντιμετωπίσουν με ιδιαίτερο τρόπο τη διδασκαλία της ιστορίας -και,
γενικότερα, της θεωρίας- του θεάτρου. Το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι να την
αντιμετωπίσουν με ενδιαφέρον, αλλά ακόμη και με αγάπη, δηλαδή σε καμία περίπτωση
όπως, κατά κανόνα, αντιμετωπίζουν τη διδασκαλία οποιουδήποτε θεωρητικού αντικειμένου,
ιδιαίτερα όταν είναι μετωπική.
Φαίνεται τελικά πως η θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο μπορεί να
λειτουργεί ως ένας χώρος προσέγγισης του θεάτρου εν γένει, και όχι απλώς της θεατρολογίας
ή της υποκριτικής. Η ιστορία του θεάτρου μπορεί να αποτελέσει τόσο ένα αντικείμενο
διδασκαλίας, όσο και το θεωρητικό υπόβαθρο ενός θεατρικού εργαστηρίου.
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50. O εξοπλισμός, η διαχείριση και η αποτελεσματικότητα του Ολοήμερου Δημοτικού
Σχολείου στη θεωρία και την πράξη.
Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων στο Νομό Αττικής
Μπούρας Αντ., Δρ Διδακτικής, Παν. Πελοποννήσου
Λάττας Σπυρ., Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης
Κόνσολας Μ., Λέκτορας, ΤΕΠΑΕΣ, Παν. Αιγαίου
Περίληψη
Tο ολοήμερο σχολείο εμφανίζεται ως μια σημαντική τομή στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Ελλάδας.
Παρουσιάζεται σα μια πολύ καλή ευκαιρία για εσωτερική και εξωτερική μεταρρύθμιση του υπάρχοντος σχολείου. Δείχνει στα πρώτα στάδια εφαρμογής του, να έχει τη δυνατότητα για «ποιοτική»
αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ώστε να καταστεί ο πυρήνας που
θα ασκείται το σύνολο των δράσεων για την ανάπτυξη στο μέγιστο βαθμό κάθε ψυχοσωματικής,
πνευματικής και κοινωνικής πτυχής της προσωπικότητας του παιδιού. O προβληματισμός για το
ολοήμερο σχολείο είναι πρωταρχικής σημασίας, γιατί ακριβώς αποτελεί βασικό στοιχείο της εξέλιξης
ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος. Θεωρούμε πως, για να είναι γόνιμος ένας τέτοιου είδους
προβληματισμός και για να μπορέσει να καταλήξει σε χρήσιμα συμπεράσματα, θα πρέπει να προκύψει
μέσα από τη νομική εξέλιξη του θεσμού του ολοήμερου, την κοινωνική και παιδαγωγική του θεμελίωση, καθώς και από τη σύγκριση των βασικών του στοιχείων με αυτά άλλων χωρών εφαρμογής του
θεσμού, π.χ. Η.Π.Α, κ.τ.λ. Μέσα από τη θεωρητική αυτή διαδικασία, θα αναδειχθεί η ουσία της
έννοιας του ολοήμερου με μορφή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Αυτά θα απομονώσουμε και θα εξετάσουμε μεθοδολογικά, την πρακτική ή όχι εφαρμογή τους. Η πορεία αυτή θα μας δώσει τη δυνατότητα
να ανασυνθέσουμε και κατόπιν να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του ολοήμερου σχολείου, όπως
αυτή ισχύει στη θεωρία και όπως τελικά αποδίδεται στην πράξη. Θα διαφανεί η εικόνα του ολοήμερου
που πρέπει να έχουμε, κατοχυρωμένη κυρίως από το θεωρητικό πλαίσιο και αυτή που τελικά έχουμε
όπως προκύπτει από την πρακτική-μεθοδολογική διαδικασία της εργασίας μας.

Εισαγωγή
Το σχολείο για να παραμείνει ένας ζωντανός και δημιουργικός θεσμός στα πλαίσια της
διαρκώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας, θα πρέπει να ξεπεράσει τις παραδοσιακές του
εξαρτήσεις, να εγκλιματιστεί στις σύγχρονες εξελίξεις και να πάψει να διαθέτει αποκλειστικά
ιδεολογικό χαρακτήρα, ρόλο και σκοπό. Θα πρέπει να αντιμετωπίζει σε άλλη βάση –
σύγχρονη, δημοκρατική, επιστημονική- τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής
εκπαίδευσης και κοινωνίας. Απαιτείται λοιπόν ένα εναλλακτικό σχολείο, το οποίο να
θεμελιώνεται από σαφή παιδαγωγικά και κοινωνικά πλαίσια, να έχει προοπτική και να
κινείται προς την κατεύθυνση αναζήτησης ενός ριζικά διαφορετικού εκπαιδευτικού
συστήματος του οποίου ο σκοπός, ο ρόλος, η λειτουργία, οι μηχανισμοί και οι πρακτικές θα
μπορούν να προσανατολίζονται στις πραγματικές ανάγκες του μαθητή και να καθορίζονται
από αυτές (Γκότοβος, Α./ Μαυρογιώργος, Γ./ Παπακωνσταντίνου, Π., 2000, σελ. 8-9).
Το ολοήμερο σχολείο βάσει του κοινωνιολογικού και παιδαγωγικού του υπόβαθρου
δείχνει να ευθυγραμμίζεται με την αναγκαιότητα αυτή και να στρέφει τη λειτουργία αλλά και
την εσωτερική του οργάνωση και δομή, στον ίδιο το μαθητή. Με βάση την επιστημονική
θεωρία που το συνοδεύει συνάγεται το συμπέρασμα πως εκτός από τη θεμελίωση που το
αφορά και που την αναφέραμε στα δύο προηγούμενα κεφάλαια, στηρίζεται και λειτουργεί και
σαν ψυχολογική αναγκαιότητα τόσο για το μαθητή, όσο και για το δάσκαλο.
Επιπλέον το ολοήμερο επενδύει στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις δασκάλωνμαθητών αλλά και μαθητών μεταξύ τους, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να δομήσει, να
αλλάξει και να επεκτείνει τις γνωστικές δομές των περιεχομένων των μαθημάτων που
προσφέρει. Όλα αυτά μέσα σε ένα σαφώς καθορισμένο πρόγραμμα, όπου κυρίως μέσω των
πολλαπλών επιλογών του σε μαθήματα και δραστηριότητες είναι σε θέση να οδηγήσει τους
μαθητές, να μαθαίνουν ερευνητικά και κριτικά, καθώς και να επιλύουν προβλήματα με τη
συμμετοχή τους σε πραγματικές καταστάσεις.
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Σχεδιασμός και διαχείριση εξοπλισμού των ολοήμερων
Οι κτιριακές υποδομές και ο εξοπλισμός αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους
παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των
εκπαιδευτικών μονάδων. Η τοποθεσία, το κτίριο και η λειτουργικότητα, αποτελούν
καθοριστικής σημασίας συστατικά στοιχεία για την εναρμόνιση του πολιτιστικού και
φυσικού περιβάλλοντος με το εκπαιδευτικό σύστημα.
Η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ευχάριστου,
δημιουργικού και λειτουργικού περιβάλλοντος και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη
βελτίωση του παρεχόμενου έργου της σχολικής μονάδας. Οι κτιριακές υποδομές και ο
εξοπλισμός αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες συμβολής στην αποδοτικότητα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) αποτελεί τον εθνικό
υπεύθυνο φορέα για την ανοικοδόμηση των σχολικών - και όχι μόνο – μονάδων. Είναι ο
οργανισμός που προβλέπει και καθορίζει ζητήματα αναφορικά με την ανέγερση σχολικών
κτιρίων και τον εξοπλισμό αυτών με τα αναγκαία «στοιχεία» που επιτρέπουν τη διεξαγωγή
μαθημάτων, διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, και συμβάλλουν στην
αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων. Ο
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.), σε συνεργασία και με άλλους περιφερειακούς
οργανισμούς, αποτελεί τον εθνικό υπεύθυνο φορέα για την ανοικοδόμηση και τον εξοπλισμό
σχολικών μονάδων στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και στην Ελληνική Ομογένεια.
Παιδαγωγική του χώρου του ολοήμερου
Η σημασία του χώρου στη δημιουργία ενός τόπου ζωής για το άτομο, είναι καίρια. Ο χώρος
ως μέρος του γενικότερου περιβάλλοντός του και ως πλαίσιο της συμπεριφοράς του, εκτός
από υλικό, αποτελεί επίσης ένα αντιληπτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, μέσω
του οποίου προβάλλονται οι προσδοκίες του και υλοποιούνται οι ποικίλοι στόχοι του. Ο
σχολικός χώρος αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα του σχολείου και παράλληλα συνιστά
ένα ζωτικό κομμάτι της ζωής του παιδιού, αφού μέσα στο χώρο αυτό διευρύνονται οι γνώσεις
και οι δεξιότητές του, αλλά και συντελείται κατά ένα μεγάλο ποσοστό και η κοινωνικοποίησή
του.
Οι ψυχοβιολογικές και νοητικές λειτουργίες του παιδιού, που βρίσκεται όντας σε
δυναμική αναπτυξιακής εξέλιξης, είναι ευαίσθητες απέναντι στις ποικίλες επιρροές του
περιβάλλοντός του, που τις διεγείρουν και τις καλλιεργούν στην κατεύθυνση της
ολοκλήρωσής τους. Το είδος και η ποιότητα των ερεθισμών του κτισμένου περιβάλλοντος
επηρεάζουν, όχι μόνον το είδος απόκρισης του παιδιού και της εν γένει συμπεριφοράς τους,
αλλά επίσης την ανάπτυξη της γνωστικής του ικανότητας, η οποία αποτελεί τη βάση της
γενικότερης εξέλιξης της κοινωνίας και του πολιτισμού της. Συνεπώς, η επίδραση του
σχολικού κτιρίου στη γενικότερη εξέλιξη του νέου ατόμου είναι μεγάλη, αφού είναι ο τόπος
όπου το παιδί καταναλώνει ένα μεγάλο μέρος του καθημερινού του χρόνου.
Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της έναρξης της σχολικής ηλικίας πολύ νωρίτερα απ΄
ό,τι παλιά, όλο το βάρος της εκπαίδευσης της νέας γενιάς, που σε προηγούμενες εποχές
διαδραματιζόταν επίσης στο σπίτι ή στη γειτονιά, μετατοπίσθηκε αποκλειστικά στο σχολείο
και ο χρόνος παραμονής του παιδιού σ΄ αυτό διευρύνθηκε. Ο υψηλός βαθμός οργανωτικού
ελέγχου, η τυποποιημένη συμπεριφορά και οι περιορισμένες δυνατότητες προσωπικής
επιλογής ως χαρακτηριστικά των σχολείων σε προγενέστερες περιόδους, αποτελούν στοιχεία
που στο σύγχρονο σχολείο, και ιδιαίτερα στο ολοήμερο σχολείο, οφείλουν να απαλειφθούν,
δίνοντας τη θέση τους σε ένα δομημένο περιβάλλον, λιγότερο αυστηρό, προσανατολισμένο
στην ψυχολογική και βιολογική άνεση του μαθητή, με πολλαπλές δυνατότητες προσωπικής
επιλογής, πλούσιο σε ερεθίσματα και συνδεδεμένο με την ευρύτερη κοινωνία στην οποία
ανήκει.
Οι πληροφορίες που προσφέρει ο χώρος αποτελούν ερεθίσματα μάθησης αφενός και
αφετέρου, οι δυνατότητες που παρέχει για αλληλεπίδραση με το περιβάλλον οδηγούν σε
απόκτηση δεξιοτήτων και σε διαμόρφωση μορφών συμπεριφοράς (Γερμανός, 2003). Στην
περίπτωση του παιδιού, οι επιδράσεις είναι εντονότερες και μονιμότερες, όχι μόνο λόγω της
αυξημένης ευαισθησίας του παιδιού στα εξωτερικά ερεθίσματα, αλλά και λόγω του ότι το

1669
παιδί αναπτύσσεται νοητικά και κοινωνικά μέσα από τις κοινωνικές του εμπειρίες, τις οποίες
όμως καθορίζουν και μορφοποιούν σε μεγάλο βαθμό στοιχεία του φυσικού και κυρίως, του
δομημένου περιβάλλοντος. Έτσι, οι διδακτηριακές εγκαταστάσεις του σχολείου με τον
εξοπλισμό τους, προσφέρουν ποικιλία ερεθισμάτων, δηλώνουν με έμμεσο τρόπο τι και πώς
αναμένεται να γίνει στην τάξη και δημιουργούν τις φυσικές προϋποθέσεις που στηρίζουν την
ανάπτυξη συγκεκριμένου είδους κοινωνικής συμπεριφοράς.
Υλικοτεχνική υποδομή
Το σχολείο και ο δάσκαλος πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις ώστε
να αναπτύξει το παιδί τις ικανότητές του, τις κλίσεις του και την δημιουργική του φαντασία.
Εκτός από τον προφορικό λόγο του δασκάλου, ο οποίος παρά τις τεράστιες εξελίξεις που
έχουν σημειωθεί στον τομέα των επικοινωνιών, εξακολουθεί να παραμένει το κύριο
διδακτικό μέσο, στη διδασκαλία χρησιμοποιούνται και άλλα διδακτικά και εποπτικά μέσα.
Η σύγχρονη εκπαίδευση απαιτεί και επιβάλλει τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό και
τη μέγιστη αξιοποίηση και οργάνωσή του στη διδακτική πράξη. Ως εξοπλισμός νοούνται και
τα μέσα διεξαγωγής και εξυπηρέτησης του εκπαιδευτικού έργου, όπως τα δίκτυα
ηλεκτρονικής μηχανοργάνωσης και το εκπαιδευτικό λογισμικό. Ο σύγχρονος δάσκαλος έχει
στη διάθεσή του κάθε λογής φανταχτερές εικόνες, πολύχρωμα σχεδιαγράμματα και χάρτες,
μέσα προβολής διαφανών και αδιαφανών εικόνων, προπλάσματα, ταινίες, δίσκους,
ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα, ανοικτά και κλειστά τηλεοπτικά κυκλώματα, μαγνητοσκόπια,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πολυμέσα. Η πληθώρα αυτή των τεχνολογικών μέσων που
τίθενται σήμερα στη διάθεση των εκπαιδευτικών, συνετέλεσε στην ανάπτυξη ειδικού
κλάδου των επιστημών της Αγωγής, της Τεχνολογίας της Εκπαίδευσης, αντικείμενο του
οποίου είναι, μεταξύ άλλων, η μελέτη των μέσων και μεθόδων.
Στα πλαίσια της προμήθειας και οργάνωσης του εξοπλισμού που αφορά στην
εκπαιδευτική τεχνολογία, εντάσσονται και τα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, τα οποία
παλαιότερα ονομάζονταν Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας (ΕΜΔ), και κατέχουν κύριο ρόλο στη
διδακτική πράξη. Η χρήση των μέσων αυτών από τους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας,
διευκολύνει, επιταχύνει και προάγει τη μάθηση. Αποτελούν εξαιρετικής σημασίας εργαλεία
για τη διδακτική πράξη, διευκολύνοντας τον εκπαιδευτικό στο έργο του. Κερδίζουν την
προσοχή των μαθητών εξασφαλίζοντας σχεδόν και τη συμμετοχή τους. Υποστηρίζουν τη
διδασκαλία και τη μάθηση σε ένα ευρύ φάσμα ποικίλων τρόπων και συμβάλλουν στην
επίτευξη πολλών μαθησιακών προγραμμάτων ( Educational media).
Έρευνα
Στοχεύοντας να αναδείξουμε όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία που αφορούν την
αποτελεσματική λειτουργία των ολοήμερων δημοτικών σχολείων και παράλληλα, να
ανιχνεύσουμε απόψεις- στάσεις των δασκάλων των σχολείων, προβήκαμε σε έρευνα της
οποίας τον πληθυσμό αποτέλεσαν τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία του νομού Αττικής και οι
δάσκαλοί τους. Επισκεφτήκαμε 108 σχολεία της Β΄ Διεύθυνσης Αθήνας, τα οποία επιλέξαμε
τυχαία και μοιράσαμε ερωτηματολόγια στους δάσκαλους της ολοήμερης ζώνης. Συνολικά,
δέχτηκαν συνεργασία 322 δάσκαλοι οι οποίοι επέστρεψαν τα ερωτηματολόγια επαρκώς
συμπληρωμένα.
Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν:
• Τα προγράμματα των υπό έρευνα σχολείων ακολουθούν τα προγράμματα του ολοήμερου
σχολείου στο οποίο τα νέα διδακτικά αντικείμενα διδάσκονται μετά τη λήξη του πρωινού
προγράμματος. Η επί τετραετία συμμετοχή των σχολείων στο πρόγραμμα της ευέλικτης
ζώνης δημιούργησε συνθήκες νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για εκπαιδευτικούς και
παιδιά.
• Παρότι όλα τα σχολεία δεν έχουν ανεγερθεί με σημερινές προδιαγραφές για να
λειτουργήσουν ως ολοήμερα, εντούτοις με τις παρεμβάσεις του διευθυντή και του
προσωπικού προσαρμόστηκαν στις ανάγκες του προγράμματος με πολύ ικανοποιητικό τρόπο.
• Δεν υπάρχει σε κάθε αίθουσα Η/Υ εκτός από την αίθουσα της βιβλιοθήκης.

1670
• Ο υπάρχων εξοπλισμός αξιοποιείται με τον προσφορότερο τρόπο και σ΄ αυτό συντελεί η
οργάνωση , η συνεργασία και η συνεννόηση μεταξύ των εκπαιδευτικών.
• Αν και δεν υπάρχουν ειδικές αίθουσες για τη διδασκαλία κάθε επιπρόσθετου
αντικειμένου, τα μαθήματα και με τη χρήση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, διεξάγονται
πολύ ικανοποιητικά.
• Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι ευρύχωρες. Εξαίρεση αποτελεί η αίθουσα σίτισης των
παιδιών (σε ποσοστό 43,8%) η οποία είναι το ήμισυ των υπόλοιπων αιθουσών του σχολείου.
• Η εσωτερική λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων της έρευνας είναι πολύ
ικανοποιητική. Αυτό δεν οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες αλλά στην προσωπική
συμβολή του διευθυντή και των δασκάλων πρωινής και απογευματινής ζώνης που επεδίωξαν
στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, τη βελτίωση των συνθηκών ώστε να οργανωθεί
καλύτερα το πρόγραμμα όλου του σχολείου.
• Οι ευρύχωρες αίθουσες (σε ποσοστό 56,9%) διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς στο να
εφαρμόσουν μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες εμπεριέχουν μορφές συνεργασίας των παιδιών.
• Με την εφαρμογή των μεθόδων ομαδοκεντρικής διδασκαλίας οι μαθητές ανέλαβαν
πρωτοβουλίες, συνεργάστηκαν και επομένως αποτέλεσαν ενεργητικό παράγοντα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
•
Τα παιδιά μαθαίνουν μόνα τους ή και σε συνεργασία με άλλους, χωρίς τη διαρκή
καθοδήγηση του δασκάλου και είναι σε θέση να αναζητούν και να ανακαλύπτουν τη γνώση
μέσω της επαφής τους με τα οπτικοακουστικά μέσα των Σχολείων.
•
Τα σύγχρονα μέσα παρεμβαίνουν ανάμεσα στο μαθητή και τον τρόπο που θα φτάσει
στη γνώση, εκπληρώνοντας τις προοπτικές του ολοήμερου σχολείου
• Κατά την προετοιμασία εργασιών των παιδιών κάποιας τάξης, επιτρέπεται η
συνεργασία και μάλιστα με την προτροπή των δασκάλων (ομαδοσυνεργατική και μια
ιδιόρρυθμη αλληλοδιδακτική μέθοδος κατά την οποία τα παιδιά που έχουν ήδη διδαχθεί το
αντικείμενο ή αυτά που έχουν τελειώσει, βοηθούν τα υπόλοιπα).
• Στις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν να διδάξουν οι δάσκαλοι χρησιμοποιείται η
ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η μέθοδος project.
• Κάποιοι από τους δασκάλους του ολοήμερου συμπληρώνουν το ωράριό του με ώρες και
στο πρωινό πρόγραμμα των τάξεων καθώς και ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που
παρουσιάζουν δυσκολίες.
• Η μεθοδολογία του πρωινού σχολείου αναπαράγεται και στο ολοήμερο.
•
Οι στόχοι του Αναλυτικού προγράμματος του ολοήμερου υλοποιούνται σε
ικανοποιητικό βαθμό και σ΄ αυτό συντελεί ότι το πρωινό πρόγραμμα του σχολείου,
ακολουθεί την ευέλικτη ζώνη.
•
Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται δημιουργικά μεταξύ τους με σκοπό
την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος. Υπάρχει συνεργασία των εκπαιδευτικών
των εκπαιδευτικών του ολοήμερου σχολείου με τους εκπαιδευτικούς του πρωινού
προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων της θεατρικής αγωγής και των
καλλιτεχνικών συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς της πρωινής ζώνης.
•
Οι δάσκαλοι, γνωρίζουν την αποτελεσματική χρήση του εξοπλισμού του Σχολείου
και τον χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο κάθε φορά τρόπο ανάλογα με το στόχο που θέλουν
να επιτύχουν. Είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες.
•
Υπάρχουν δυσκολίες στη προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας. Έτσι
αν οι εργασίες των παιδιών είναι αρκετές, ο διδακτικός χρόνος δεν επαρκεί για να καλυφθούν
οι ανάγκες τους.
• Η συχνή εναλλαγή εκπαιδευτικών ειδικοτήτων χρόνο με το χρόνο ή και στη μέση της
χρονιάς δυσχεραίνει τις όποιες προσπάθειες γίνονται για τη βελτίωση της εσωτερικής
λειτουργίας.
• Ο Διευθυντής του σχολείου, έχει την άμεση ευθύνη για τη λειτουργία του Ολοήμερου,
συνεργάζεται με όλους τους παράγοντες της σχολικής κοινότητας (Σύλλογο Διδασκόντων,
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων) και την Τοπικής Αυτοδιοίκηση για την επιτυχία των
στόχων του προγράμματος: την εξεύρεση, διάθεση, διαμόρφωση και οργάνωση των
κατάλληλων χώρων για τις δραστηριότητες των μαθητών ώστε να αξιοποιούνται όλες οι
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υποδομές της σχολικής μονάδας που διατίθενται και για το κανονικό πρόγραμμα. Το ίδιο
ισχύει και για τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.
• Όλα τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας είναι σε καλή κατάσταση (ποσοστό 87,9%),
ταξινομημένα και αρχειοθετημένα για γρήγορη πρόσβαση.
• Όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και τη συντήρηση των οργάνων ή των
υπολογιστών- πρέπει να γίνεται από ξεχωριστά κονδύλια και όχι από τα λειτουργικά έξοδα.
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