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Τηλεοπτική διαφήμιση για παιδιά και έμφυλο τηλεοπτικό κείμενο
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Περίληψη
Το δείγμα της έρευνας που παρουσιάζουμε προέρχεται από μεταπτυχιακή διπλωματική μελέτη με θέμα
τα «Κοινωνικά στερεότυπα και ιδεολογικά προτάγματα στις διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών». Από το
σύνολο του δείγματος (147 τηλεοπτικές διαφημίσεις) επιλέξαμε τις ομάδες που αναδεικνύουν τον
έμφυλο κώδικα με δίαυλο τα παιχνίδια για παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας. Όσον αφορά στη μέθοδο, η
σημειωτική ανάλυση κρίνεται κατάλληλη, διότι οι διαφημίσεις ως τηλεοπτικό genre διαθέτουν τα τρία
βασικά κριτήρια των σημείων: καθορίζονται από ένα σκοπό, περιέχουν πληροφορίες και
αναγνωρίζονται από την εμφάνισή τους, επιτελούν δηλαδή την πραγματιστική, τη σημαντική και τη
συντακτική λειτουργία αντίστοιχα. Επιπρόσθετα αναλύουμε και το μήνυμα/παιχνίδι ως άλλο σημείο
που επιτελεί τις ίδιες λειτουργίες όταν παίζεται από τους/τις παρουσιαστές/τριες και από τα παιδιά.
Ενδεικτικά από το σύνολο του δείγματος παρουσιάζουμε μια εικόνα/σημείο με θέμα «Baby amore». Οι
πολιτισμικές σπουδές αποτελούν διεπιστημονική κατεύθυνση με στόχο τη μελέτη των πολιτισμικών
πρακτικών, οι οποίες εμπλέκονται με σχέσεις ισχύος της ηγεμονικής κουλτούρας. Ο R. Williams μαζί
με άλλους Βρετανούς ερευνητές θεμελίωσαν τις πολιτισμικές σπουδές ως μελέτη των κειμενικών
μορφών και πρακτικών της κουλτούρας, τονίζοντας την ανθρώπινη δράση και την ενεργό παραγωγή
του πολιτισμού. Στο έργο των μελετητών αυτών αναγνωρίζεται η σύνθεση του μαρξισμού με το
δομισμό. Ο φεμινισμός, όπως και οι άλλες «μεγάλες αφηγήσεις» του μαρξισμού και της ψυχανάλυσης
δεν αναδύθηκε στον πανεπιστημιακό χώρο, αλλά χρησιμοποιήθηκε απ’ αυτόν. Αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της κοινωνίας του 21ου αιώνα και εμφανίζεται τόσο ως υποκείμενο, που διασαλεύει την
παραδοσιακή τάξη των φύλων, αλλά και ως αντικείμενο, δηλαδή ως κοινωνικό κίνημα. Σήμερα οι
σπουδές φύλου και η μελέτη του κοινωνικού φύλου αποτελούν αυτονόητο τμήμα της βιβλιογραφίας
ακόμη και στις φυσικές επιστήμες. Η φεμινιστική θεωρία δεν αποτελεί ένα ενιαίο σώμα, καθώς
υπάρχουν τάσεις, εντάσεις και διαχωρισμοί μέσα σ’ αυτήν. Αφού δεν μπορεί να υπάρξει μία και
μοναδική γυναίκα, δεν μπορεί να υπάρξει και ένας μοναδικός φεμινισμός, γι’ αυτό και μιλάμε πλέον
για φεμινισμούς στον πληθυντικό. Στόχος μας η πρόταση ενός ποιοτικού μεθοδολογικού μοντέλου για
την αξιοποίηση της τηλεοπτικής εικόνας από την ερευνήτρια με σκοπό την καλλιέργεια του οπτικού
γραμματισμού σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας με άξονα τις σπουδές φύλου.

Εισαγωγικά
Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η πρόταση ενός ποιοτικού μεθοδολογικού
μοντέλου για την αξιοποίηση της τηλεοπτικής εικόνας με σκοπό την ανάπτυξη του οπτικού
εγγραμματισμού σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας με άξονα τις σπουδές φύλου. Με
αφετηρία τη θέση ότι τα ΜΜΕ και συγκεκριμένα η τηλεόραση αποτελούν πηγή μάθησης,
προώθησης προτύπων και συμπεριφορών για τα παιδιά67 και εάν λάβουμε υπόψη ότι το 83%
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της πρόσληψης της γνώσης πραγματοποιείται με την όραση68 κατανοούμε τη σημασία της
τηλε-όρασης στην καθημερινή ζωή και την ανάγκη για οπτικό εγγραμματισμό.
Ο παιδαγωγικός ρόλος της τηλεόρασης και η επίδραση που ασκεί σε άτομα διαφόρων
ηλικιών και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών. Δύο
είναι τα βασικά σημεία για τα οποία κρίνεται η τηλεόραση: α) ως μέσο μονόδρομης
επικοινωνίας, γιατί η στοιχειώδης επικοινωνία προαπαιτεί την παρουσία πομπού/
μηνύματος/δέκτη σε αμφίδρομο άξονα, όπου τα εμπλεκόμενα μέλη έχουν τη δυνατότητα να
ανταλλάξουν ρόλους (ο πομπός να γίνει δέκτης και ο δέκτης πομπός). Στην περίπτωση της
τηλεόρασης, το μοναδικό περιθώριο για εμπλοκή του δέκτη στην επικοινωνιακή διαδικασία
έγκειται στη διακοπή της, είτε με την αλλαγή καναλιού, είτε με την παύση της λειτουργίας
της συσκευής. Έτσι αρνητική παράμετρο στη σχέση τηλεόρασης-τηλεθεατή αποτελεί η
παθητικότητα του δεύτερου και β) όσον αφορά στην αληθοφάνεια της τηλεόρασης, καθώς οι
οπτικοακουστικές τεχνικές (γωνίες λήψης, τρόποι φωτισμού, μακρινό και κοντινό πλάνο,
γρήγορη και αργή κίνηση, μοντάζ, μίξη ήχου) κατασκευάζουν μια καινούργια
πραγματικότητα, που μοιάζει με τη φυσική χωρίς όμως να ταυτίζεται με αυτήν. Όπως «η
λέξη δεν είναι το πράγμα» και «ο χάρτης δεν είναι ο χώρος», οι εικόνες της τηλεόρασης δεν
είναι αυτό που απεικονίζουν69. Τα είδη των τηλεοπτικών εκπομπών ανάλογα με την
περίπτωση απαιτούν περισσότερη ή λιγότερη επεξεργασία από την πλευρά των δεκτών. Η
διαφήμιση ως τηλεοπτικό είδος είναι εξαιρετικά σύνθετο, καθώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
προβάλλει μεγάλο αριθμό ακουστικών και οπτικών πληροφοριών σε ποικίλα genres
(προφορικός λόγος, γραπτό κείμενο, μουσική, χρώμα, κινούμενη εικόνα). Συχνά, η εναλλαγή
των σκηνών είναι πολύ γρήγορη, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πληροφορητικότητα70 και να
εντυπώνεται στη μνήμη μόνο ό, τι ελκύει περισσότερο την προσοχή. Το φαινόμενο αυτό
παρατηρείται έντονα στις διαφημίσεις, που απευθύνονται σε παιδιά και συγκεκριμένα στις
διαφημίσεις παιχνιδιών, τις οποίες καταγράφουμε και μελετούμε.
Οι σπουδές φύλου
Οι σύγχρονες θεωρίες υποστηρίζουν ότι δεν ταυτίζουμε «το αρσενικό με το ανδρικό και το
θηλυκό με το γυναικείο». Οι ανδρικές και οι γυναικείες δραστηριότητες και συμπεριφορές
ποικίλουν ανάλογα με την κοινωνία και τον πολιτισμό, έχουν διαβαθμίσεις και δεν αφορούν
αποκλειστικά σε άνδρες ή αποκλειστικά σε γυναίκες. Όπως αναφέρουν σύγχρονες έρευνες
μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στη δεκαετία του ’90 στο χώρο της αγγλόφωνης
φεμινιστικής θεωρίας ήταν η αποσταθεροποίηση αυτής της προφανούς, ορθοδοξίας που
αφορούσε στη σχέση μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Αμφισβητήθηκε, δηλαδή, το
βιολογικό φύλο ως μια «φυσική» ή βιολογική κατηγορία, η οποία έχει το κοινωνικό φύλο ως
την κοινωνικοπολιτισμική πλευρά του, και γενικά η κατηγορία φύλο (sex) αναγνωρίστηκε ως
κοινωνικο-ιστορικό προϊόν παρά ως μια πάγια, δι-ιστορική ή αυτονόητη και δεδομένη
κατηγορία71.
Η μετα-μοντέρνα φεμινίστρια και θεωρητικός του queer, Eve Kosofsky Sedgwick72
απορρίπτει κάθε αυτόματη εξίσωση του ανδρισμού με τον άνδρα, ισχυριζόμενη ότι «μερικές
φορές ο ανδρισμός δεν έχει να κάνει καθόλου με τους άνδρες [..] και όταν κάτι είναι για τον
ανδρισμό δεν είναι πάντα «για τους άνδρες…. οι κατηγορίες αυτές σχηματίζουν ορθή γωνία
μεταξύ τους, καθώς αντί να είναι αντιθετικά δίπολα του ίδιου άξονα βρίσκονται σε
διαφορετικές κατακόρυφες συντεταγμένες και συνεπώς είναι ανεξάρτητες μεταβλητές»73.
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Σύμφωνα με τις κλασικές έρευνες της Sandra Bem74 στο φαινόμενο του ψυχολογικού
ανδρογυνισμού (androgyny) μερικά υποκείμενα είχαν υψηλή βαθμολογία και στην κλίμακα
με τα αποδιδόμενα στερεοτυπικά ως ανδρικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και στην κλίμακα
με τα αποδιδόμενα στερεοτυπικά ως γυναικεία, ενώ άλλα υποκείμενα είχαν χαμηλή
βαθμολογία και στις δύο κλίμακες. Το συμπέρασμα από τη μελέτη της Bem είναι ότι «όχι
μόνο μερικοί άνθρωποι είναι πιο άνδρες ή πιο γυναίκες από άλλους, αλλά μερικοί άνθρωποι
είναι απλά πιο έμφυλοι (gender-y) από άλλους75. Εξίσου ανατρεπτικές είναι και οι Andrea
Cornwall Nancy και Lindisfarne76, οι οποίες υποστηρίζουν ότι «υπάρχουν αρσενικές και
θηλυκές εκδοχές του ανδρισμού, το ίδιο θηλυκές και αρσενικές εκδοχές της θηλυκότητας»
και ότι το βιολογικό σώμα αποτελεί πολιτισμική κατασκευή που δεν πρέπει να συσχετίζεται
με την έμφυλη ταυτότητα του υποκειμένου, καθώς η «βιολογία δεν είναι πλέον πιο κύρια ή
πιο αληθινή από κάθε άλλη πλευρά της βιωμένης εμπειρίας»77. Υποστηρίζουν ακόμη ότι οι
κατηγορίες άνδρας, αρσενικό και ανδρισμός/ γυναίκα, θηλυκό, θηλυκότητα δεν είναι
απαραίτητα συμβατές μεταξύ τους καθώς κάθε μια έχει πολλαπλά νοήματα και μπορεί να
περιγράψει ακόμα και αντιφατικές πλευρές78.
Το ερευνητικό ενδιαφέρον, που επικεντρώνεται στα ΜΜΕ αναδεικνύει τις
«στερεότυπες έννοιες της αρρενωπότητας», που φαίνεται ότι προσανατολίζονται έντονα προς
τη δράση. Ο G. Dyer ισχυρίζεται ότι το αρσενικό μοντέλο αισθάνεται υποχρεωμένο να
αποφεύγει τη «θηλυκότητα» ως το παθητικό αντικείμενο ενός ενεργητικού βλέμματος. Ο P.
Messaris γράφει ότι ιστορικά «άμεσα βλέμματα προς την κάμερα έτειναν να είναι η εξαίρεση
μάλλον παρά ο κανόνας σε μερικές διαφημίσεις που απευθύνονται σε άνδρες»79. Στο έργο
του Erving Goffman «Gender Advertisements»80 καταγράφεται ότι οι «άνδρες τείνουν να
τοποθετούνται υψηλότερα από τις γυναίκες στις διαφημίσεις αυτές, αντανακλώντας
συμβολικά τη συνήθη υποταγή των γυναικών στους άνδρες στην κοινωνία»81.
Έχει αποδειχθεί επίσης ότι τα παιδιά και οι έφηβοι/ες περνούν περισσότερο χρόνο
μπροστά στην τηλεόραση απ’ όσο περνούν μέσα στις σχολικές αίθουσες, παρακολουθώντας
«ένα παράλληλο σχολείο που, ωστόσο, καθόλου δε μοιάζει με το σχολείο»82. Τα ΜΜΕ
κατακλύζονται από σεξιστικές έμφυλες αναπαραστάσεις, αλλά και από ηγεμονικές μορφές
βίαιου ανδρισμού, καθώς η τυπική βίαιη συμπεριφορά ορίζεται ως ανδρική83. Με τον τρόπο
αυτό αρθρώνεται μια έμφυλη πολιτική ασσύμετρων σχέσεων εξουσίας, ετεροσεξιστική, που
περιθωριοποιεί, υποβαθμίζει και περιφρονεί τις δραστηριότητες ή/και τις στάσεις που
σχετίζονται με τη θηλυκότητα ή με άλλους υποδεέστερους/μη ηγεμονικούς ανδρισμούς,
στιγματίζοντας τις περιπτώσεις αυτές ως «άλλες/σεσημασμένες»84.
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της μελέτης για τους άνδρες και τις
μορφές ανδρισμού με σοβαρές επιδράσεις από το φεμινισμό85. Οι συγγραφείς συμφωνούν ότι
ο ανδρισμός όπως και η θηλυκότητα παράγεται κοινωνικά και πολιτισμικά. Μια διευρυμένη
αντίληψη της μαρξιστικής έννοιας για την κοινωνική αναπαραγωγή μπορεί να μας βοηθήσει
να αντιληφθούμε την ευρύτερη οικονομική σημασία του αναπαραγωγικού και οικιακού
ρόλου των γυναικών. Σήμερα, τόσο η πρακτική εμπειρία όσο και οι πρακτικές εξελίξεις
υποδεικνύουν τις πολλαπλές ερμηνείες των έμφυλων ανισοτήτων, ώστε κάθε μονοδιάστατη
θεωρία να θεωρείται ανεπαρκής. Οι φεμινιστικές θεωρίες χωρίς να περιορίζονται σε
ταξινομητικές ετικέτες αναζητούν την υπέρβαση στα διπολικά αντιθετικά σχήματα
νεωτερικότητα/ μετανεωτερικότητα, παγκόσμιο/τοπικό, θεωρία/ πρακτική86.
Σύγχρονες έρευνες επικεντρώνονται στις σεξιστικές έμφυλες αναπαραστάσεις στα
ΜΜΕ, όπου η βίαιη συμπεριφορά ορίζεται ως ανδρική, ενώ η γυναικεία ως προκλητική και
παθητική87. Σε πολλές, αμερικάνικες κυρίως, κινηματογραφικές ταινίες οι άνδρες
εμφανίζονται με σημαίνοντα τους μυώδεις, επιθετικούς υπερ-ήρωες, οι οποίοι μέσω της βίας
αποκαθιστούν την τάξη και τη σταθερότητα στο δημόσιο βίο. Στο ίδιο πεδίο, οι γυναίκες
παρουσιάζονται μοιραίες, σαγηνευτικές και συνήθως έχουν το ρόλο του εύκολου θύματος, το
οποίο καλείται να σώσει ο εκάστοτε υπερ-ήρωας. Οι ρόλοι των ανδρών αναφέρονται
συνήθως στην εργασία και στην καριέρα, ή σε δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός και η
πολιτική, ενώ των γυναικών στην οικογένεια, στον έρωτα, στη ψυχαγωγία88.
Όσα ισχύουν για την τηλεόραση, επιβεβαιώνονται και στο επίπεδο της διαφήμισης.
Ίσως μάλιστα στις διαφημίσεις τα στερεότυπα να εμφανίζονται πιο ισχυρά, λόγω του
περιορισμένου χρόνου, που έχει ο διαφημιστής προκειμένου να μεταδώσει το επιθυμητό
μήνυμα. Ο καταναλωτής πρέπει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να γνωρίζει σε ποιον
απευθύνεται το προϊόν και ποιες ανάγκες εξυπηρετεί, στόχος που επιτυγχάνεται ευκολότερα
όταν χρησιμοποιηθεί μια στερεοτυπική εικόνα, που δεν θα προβληματίσει τον θεατή, αλλά θα
συμβάλλει με οικείους κώδικες στην ταχεία πρόσληψη του μηνύματος. Οι ερευνητές89
εντοπίζουν ότι στις τηλεοπτικές διαφημίσεις οι γυναίκες παρουσιάζονται ως εξαρτημένες,
μέτριας ή χαμηλής νοημοσύνης, με ενδιαφέροντα εντοπισμένα στο σπίτι και τα παιδιά, ενώ οι
άνδρες απεικονίζονται ανεξάρτητοι, έξυπνοι και ως ενεργά μέλη της οικονομικής ζωής.
Μεθοδολογία
Η ανάλυση που ακολουθούμε επικεντρώνεται στις οπτικές αναπαραστάσεις, που είναι το
τελικό προϊόν του τηλεοπτικού κειμένου στα ΜΜΕ, όπως αυτό τεχνικά και δομικά παράγεται
χωρίς να ερευνούμε την πρόσληψη του μηνύματος από τους δέκτες. Η έρευνα στοχεύει στην
παραγωγή ενός διεπιστημονικού μοντέλου ανάλυσης για τις ανάγκες της παιδικής διαφήμισης
χωρίς να περιορίζεται στην καταγραφή του πλήθους των διαφημίσεων και της συχνότητας
προβολής τους90, αλλά σκοπεύει στην ποιοτική ανάλυση και επεξεργασία με άξονες τα
στερεότυπα του φύλου που κατασκευάζουν ή αναπαράγουν.
Οι μελέτες που αφορούν στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο συνήθως
ακολουθούν τα μοντέλα της σημειωτικής και τη θεωρία του κινηματογράφου με πρόσθετες
τις αναλύσεις λόγου (κριτική και φεμινιστική ανάλυση), οι οποίες προσπαθούν να
εφαρμόσουν τα γλωσσολογικά μοντέλα στο οπτικό υλικό. Οι Kress και Leeuwen91
υποστηρίζουν μια κοινή μέθοδο ανάλυσης για το οπτικό και προφορικό κείμενο στο πεδίο
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της κοινωνικής σημειωτικής και παρόμοια ο Fairclough92 θεωρεί ότι το προφορικό και οπτικό
κείμενο μπορούν να αναλυθούν εκ παραλλήλου ή σε συνάρτηση. Για τους λόγους αυτούς
αναζητούμε στις θεωρίες για τα ΜΜΕ και τον κινηματογράφο, στη σημειωτική, στη
φιλοσοφία και στην αισθητική το κατάλληλο υλικό για τη σύνθεση του μεθοδολογικού
μοντέλου που μπορεί να εφαρμοστεί στην παιδική διαφήμιση.
Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 21 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών για
παιδιά προσχολικής ηλικίας, όπως προέκυψαν από τη βιντεοσκόπηση στην τηλεόραση στη
χρονική περίοδο από 22/12/04 μέχρι 02/01/06. Για τη βιντεοσκόπηση προτιμήθηκαν χρονικές
περίοδοι στις οποίες αναμενόταν να προβάλλεται μεγάλος αριθμός παιδικών διαφημίσεων,
δηλαδή οι διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα, το τέλος και η έναρξη της σχολικής
χρονιάς. Η βιντεοσκόπηση έγινε από τα πανελλήνιας εμβέλειας τηλεοπτικά κανάλια (ιδιωτικά
και κρατικά) Μega, ΑΝΤ1, Alter, Star, Alpha, Μακεδονία και ΝΕΤ, κυρίως κατά τις
νυχτερινές ώρες 10:00-12:30 μ.μ.. Η επιλογή των καναλιών έγινε με βάση το πρόγραμμά
τους, προτιμήθηκαν, δηλαδή, κανάλια που προβάλλουν εκπομπές ή ταινίες που απευθύνονται
σε παιδιά. Η βιντεοσκόπηση έγινε μετά τις 10:00 το βράδυ, καθώς η ελληνική νομοθεσία
απαγορεύει τη μετάδοση διαφημίσεων παιχνιδιών, που απευθύνονται σε παιδιά, από τις 7:00
π.μ. μέχρι τις 22:00 μ.μ.93.
Μετά τη βιντεοσκόπηση των διαφημίσεων ακολούθησε ψηφιοποίηση. Τα ποσοτικά
και ποιοτικά δεδομένα των διαφημίσεων καταγράφονται σε δύο σημειωτικούς πίνακες στο
πρόγραμμα Excel. Ο πρώτος πίνακας έχει τίτλο «Τεχνική και υλική τεκμηρίωση της
διαφήμισης» και σ’ αυτόν καταγράφονται όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τον τρόπο
παρουσίασης του προϊόντος, ενώ στο δεύτερο, που έχει τίτλο «Τεχνική και υλική τεκμηρίωση
των παιχνιδιών», καταγράφονται τα στοιχεία που αφορούν στο διαφημιζόμενο προϊόν. Μ’
αυτόν τον τρόπο αναλύουμε σημειωτικά το υπό έρευνα υλικό ως «σημείο», το οποίο
αποτελείται από α)το «οπτικό υλικό», τη διαφήμιση ως δίαυλο και β)το παιχνίδι που
διαφημίζεται ως «υλικό αντικείμενο/μήνυμα» και προορίζεται για τους δέκτες, παιδιά και
κηδεμόνες.
1.

Η διαφήμιση Baby amore
Τεχνική και υλική τεκμηρίωση της διαφήμισης ως σημείου
Α. Α/Α: 2
B. Ονομασία προϊόντος: Baby Amore
C. Χρονική περίοδος: Χριστούγεννα 2004
D. Διάρκεια: 16’’
E. Χώρος: εσωτερικός (οικία)
F. Προφορικά γλωσσικά σημαίνοντα:
Θέλεις να νιώσεις την αγάπη μου. Ανοιγοκλείνεις τα ματάκια σου, κι όταν πεινάς, κλαις.
Πιπιλάς το δαχτυλάκι σου, αποκοιμιέσαι και αναπνέεις, σαν αληθινό μωρό. Γυναίκα: Baby
Amore. (Τραγουδιστά): Giochi Preziosi.
G. Γραπτό κείμενο:
ανοιγοκλείνει
τα
ματάκια
του
κλαίει
πιπιλάει
το
δαχτυλάκι
του
αναπνέει
σαν
αληθινό
αληθινό
μωρό
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Baby
- Λογότυπο Giochi Preziosi
H. Μουσικά σημαίνοντα:
α)Μουσικός στίχος: ναι
β) Είδος μουσικής: jingle
I. Χρώμα (κυρίαρχο): γαλάζιο
J. Animation (ταινίες, κινούμενα σχέδια): όχι
K. Αυτοπαρουσίαση παιχνιδιού: όχι
L. Παρουσιαστής/στρια: κορίτσι
M. Αφηγητής/τρια: --N. Δράση: περιποίηση μωρού
O. Σπικάζ: κοριτσάκι, γυναίκα
P. Σπικάζ (παρατακτικά/διαλογικά): παρατακτικά
Q. Εταιρία: Giochi Preziosi
R. Ιστοσελίδα: ---

Amore

2. Τεχνική και υλική τεκμηρίωση του παιχνιδιού ως σημείου
A. Α/Α: 2
B. Ονομασία προϊόντος: Baby Amore
C. Δέκτης παιχνιδιού: κορίτσια
D. Ηλικία δέκτη: προσχολική
E. Είδος παιχνιδιού: ατομικό
F. Τυπολογία παιχνιδιού: κούκλα-μωρό
G. Σημαίνοντα: κούκλα-μωρό, γαλάζιο μπιμπερόν, λευκή ποδίτσα
H. Υλικό: πλαστικό, ύφασμα
I. Σημαινόμενα: αναπαραστάσεις γένους/ρόλου
J. Κώδικες: έμφυλος/ταξικός, οικογενειακός
1ο πλάνο

2ο πλάνο

3ο πλάνο

4ο πλάνο

5ο πλάνο

6ο πλάνο

7ο πλάνο

8ο πλάνο

9ο πλάνο
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Η διαφήμιση για το Baby amore (Μωρό αγάπη) απευθύνεται σε κορίτσια και αφορά σε μια
κούκλα-βρέφος, όπως προκύπτει στον υποδειγματικό άξονα (C, F). Στο πρώτο πλάνο, η
κουνουπιέρα της παιδικής κούνιας αποκαλύπτει στους δέκτες ένα λευκό βρέφος που
κοιμάται. Η κούκλα-βρέφος έχει τη φυσική στάση ενός βρέφους που κοιμάται, δηλαδή
κεφάλι σε κλίση στο πλάι, κλειστά μάτια και λυγισμένους αγκώνες, ενώ φαίνεται να έχει τον
δεξιό αντίχειρα στο στόμα. Τα ρούχα της κούκλας και τα υφάσματα της κούνιας σε
καταδηλωτικό επίπεδο έχουν χρώμα λευκό και γαλάζιο, ενώ σε συμπαραδηλωτικό φαίνονται
καθαρά και πολυτελή. Το οπτικό πεδίο της κάμερας στη διαφήμιση παρατηρεί το βρέφος από
ψηλά, τοποθετώντας τους θεατές στη θέση του γονέα, του προσώπου που φροντίζει το παιδί
και έχει την εποπτεία. Συμπαραδηλωτικά φαίνεται ότι θα ακολουθήσει η κίνηση του
εναγκαλισμού. Στο πλάνο κυριαρχεί ένα λευκό, απαλό φως, μεταφορά της αθωότητας και της
παιδικότητας, και το βρέφος-κούκλα φαίνεται να κοιμάται ήρεμο. Η εικόνα ανταποκρίνεται
στο δυτικό πρότυπο ανατροφής των μικρών παιδιών, τα οποία πρέπει να μεγαλώνουν με
ασφάλεια, σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον.
Στο δεύτερο πλάνο παρουσιάζεται το άτομο που φροντίζει το βρέφος: ένα
καστανόξανθο, λευκό κοριτσάκι με μακριά μαλλιά και γαλάζια ρούχα, που παρουσιάζεται
από τη μέση και πάνω. Στη σκηνή αυτή το κοριτσάκι σκύβει και παίρνει στην αγκαλιά το
βρέφος, ενώ ταυτόχρονα ακούγεται η αφηγήτρια να λέει σε οριστικό ύφος94: «Θέλεις να
νιώσεις την αγάπη μου». Πρόκειται για διπλή ρηματική πρόταση σε β’ ενικό πρόσωπο που
απευθύνεται στην κούκλα και με έμφαση στα ρήματα βούλησης και συναίσθησης «θέλειςνιώσεις» προσδίδεται μετωνυμικά η σχέση μητρότητας και εξάρτησης του μωρού από το
κορίτσι/μητέρα. Το ουσιαστικό «αγάπη» με κτητικό προσδιορισμό σημαίνει την προσφορά
της θηλυκής φροντίδας.
Στο τρίτο πλάνο η κάμερα βρίσκεται πίσω από τον αριστερό ώμο του κοριτσιού κι
έτσι ο θεατής μπορεί να δει το πρόσωπο και το θώρακα του μωρού, το οποίο στην αρχή έχει
τα μάτια κλειστά και σιγά-σιγά τα ανοίγει. Ταυτόχρονα η φωνή της αφηγήτριας ακούγεται:
«Ανοιγοκλείνεις τα ματάκια σου…» και στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η φράση
«ανοιγοκλείνει τα ματάκια του» σ’ ένα παιχνίδι διαλόγου με τους δέκτες μέσα από την
μετατροπή του ευθύ σε πλάγιο λόγο, από την προσωπική επαφή/την αναπαράσταση του
πραγματικού προς την αντικειμενική αφήγηση/παρουσίαση της σχέσης.
Στο τέταρτο πλάνο το βρέφος είναι τοποθετημένο σε καρέκλα στο κέντρο της οθόνης,
ενώ το κοριτσάκι βρίσκεται από πίσω και του φορά μια ποδίτσα στο λαιμό. Το κορίτσι και το
παιχνίδι είναι ορατά από τη μέση και πάνω. Η φωνή συνεχίζει την αφήγηση: «…κι όταν
πεινάς κλαις» και στη οθόνη εμφανίζεται η λέξη «κλαίει» ακολουθώντας παρόμοια με την
προηγούμενη γραμματική μετατροπή. Στα γλωσσικά σημαίνοντα που χρησιμοποιούνται στη
διαφήμιση αυτή εντοπίζουμε την παρουσίαση/αφήγηση σε διπλό επίπεδο, καθώς η φωνή της
αφήγησης αναφέρεται με β’ ρηματικό πρόσωπο στην κούκλα/παιχνίδι και παράλληλα σε
σύγχρονο και συντοπικό σύνταγμα μετατρέπεται σε τρίτο ρηματικό πρόσωπο και
απευθύνεται στους θεατές.
Το πέμπτο πλάνο μοιάζει πολύ με το πρώτο, με τη διαφορά ότι δεν είναι τόσο
στατικό, επειδή φαίνεται η κίνηση που κάνει το βρέφος για να βάλει το δάχτυλο στο στόμα,
καθώς και η κίνηση του στόματος. Η αφήγηση περιγράφει καταδηλωτικά την εικόνα με τη
φράση «Πιπιλάς το δαχτυλάκι σου…» και σχεδόν αμέσως έχουμε εναλλαγή πλάνου. Στο
έκτο πλάνο υπάρχει κοντινή λήψη του προσώπου της κούκλας, που έχει τον δεξιό αντίχειρα
στο στόμα και σιγά-σιγά κλείνει τα μάτια. Η αφήγηση συνεχίζει τη φράση, που είχε ξεκινήσει
στο προηγούμενο πλάνο: «…αποκοιμιέσαι...», ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η
φράση «πιπιλάει το δαχτυλάκι του» στην ίδια γραμματική τυπολογία.
Η αφήγηση συνεχίζεται στο έβδομο πλάνο: «..και αναπνέεις…», όπου ο φακός
εστιάζει στο στήθος του βρέφους που ανεβοκατεβαίνει ρυθμικά, μιμούμενο την ανθρώπινη
αναπνοή, και τελικά ολοκληρώνεται -«…σαν αληθινό μωρό»- στο όγδοο πλάνο, με το
94
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βρέφος ξαπλωμένο ανάσκελα, με τα μάτια κλειστά και το δάχτυλο στο στόμα. Είναι μια
απεύθυνση της παρομοίωσης «σαν αληθινό μωρό» προς τους δέκτες, όπου το εικονικό
σημείο/η πραγματικότητα που συνδηλώνεται γίνεται το όνειρο των δεκτών. Στο ένατο πλάνο
το κοριτσάκι απιθώνει το βρέφος ξανά στο κρεβάτι, το σκεπάζει και το φιλά στο μέτωπο
μετωνυμικά σε κίνηση στοργής.
Το δέκατο και τελευταίο πλάνο της διαφήμισης είναι ένα στατικό πλάνο, που
παρουσιάζει το παιχνίδι τοποθετημένο σε ένα τραπέζι, μέσα στο σπίτι, όπου εκτυλίσσεται η
δράση της διαφήμισης, ενώ ακούγεται η φωνή μιας γυναίκας να εκστομίζει το όνομα του
παιχνιδιού «Baby amore». Το πλάνο αυτό περιλαμβάνει το παιχνίδι μαζί με όλα τα
αντικείμενα που το συνοδεύουν, καθώς και τη συσκευασία του παιχνιδιού, ίσως για να είναι
πιο αναγνωρίσιμο όταν θελήσει ο τηλεθεατής/δέκτης να το αγοράσει. Αξίζει να
παρατηρήσουμε ότι σχεδόν όλες οι παιδικές διαφημίσεις τελειώνουν με ένα τέτοιο «ακίνητο»
πλάνο, που θυμίζει έντυπη διαφήμιση.
Στο σενάριο της διαφήμισης καταγράφεται η διάκριση της πλοκής από την ιστορία,
που είναι ανάλογη του σημαίνοντος/σημαινόμενου, ώστε η κυρίαρχη μορφή της
συνταγματικής δομής να είναι η αφήγηση με σειριακά και ιεραρχικά στοιχεία.
Παρατηρήσεις
Η διαφήμιση του Baby amore προβάλλει για τα μικρά κορίτσια το στερεότυπο της καλής
μητέρας. Το σημαίνον-βρέφος, όπως παρουσιάζεται εδώ, συνδέεται με σημαινόμενα όπως η
μητρότητα, η στοργή, η τρυφερότητα, η μητρική αγάπη, η φροντίδα. Όπως παρατηρούμε η
παρουσιάστρια δεν στρέφει ούτε για μια στιγμή το βλέμμα προς την κάμερα, αλλά είναι
συνέχεια αφοσιωμένη στο μωρό, χαμογελώντας με ικανοποίηση. Στη θεωρία του βλέμματος,
η αναπαράσταση της πρωταγωνίστριας φαίνεται ότι προσιδιάζει στα χαρακτηριστικά της
κατηγορίας «μητρική». Σύμφωνα με τον Millum στην κατηγορία αυτή η γυναίκα είναι καλή,
περιποιητική, με χαμόγελο και ευγενικά μάτια. Στην περίπτωσή μας το υποκείμενο είναι
συγκεντρωμένο, απορροφημένο στο ρόλο που έχει αναλάβει με κλειστό στόμα, ενώ το
βλέμμα της κατευθύνεται προς το αντικείμενο/κούκλα. Έτσι όπως κάθε μητέρα είναι
περήφανη για το παιδί της, έτσι και το κοριτσάκι αποδίδεται περήφανο για τις ικανότητες της
κούκλας, που συμπεριφέρεται «σαν αληθινό μωρό». Στο πρώτο πλάνο εντοπίζουμε επίσης το
εσω-αφηγηματικό βλέμμα, όπου ο θεατής υιοθετεί το ρόλο της πρωταγωνίστριας.
Τα επιχειρήματα που στηρίζουν το οπτικό υλικό και τη ρητορική της διαφήμισης
εντοπίζονται κυρίως στις αναπαραστάσεις της φροντίδας και της έμφασης που δίνεται στην
προβολή του μωρού/κούκλας. Τα i) οριστικά, αξιολογικά στοιχεία επικεντρώνονται α) στους
ρηματικούς τύπους της αφήγησης (θέλεις, νιώσεις, πιπιλάς, πεινάς, κλαις, αποκοιμιέσαι,
αναπνέεις…) σε διαλογικό προφορικό σχήμα με β) κυρίαρχο το οπτικό υλικό. ii) η απόδειξη
του επιχειρήματος στη διαφήμιση διαχέεται στα οριστικά στοιχεία, καθώς αυτά
επαναλαμβάνονται και επιβάλλονται στις ίδιες επιλογές σημαινόντων, αλλά σε γραπτό
γλωσσικό υλικό και τρίτο ενικό πρόσωπο με υποκείμενο το παιχνίδι/κούκλα. iii) τα κίνητρα
για την αγορά του προϊόντος αφορούν στα δύο τελευταία πλάνα α) με τη μητρική στοργική
αγκαλιά στην κούκλα και β) την αυτοπαρουσίαση της συσκευασίας.
Η μουσική, τα χρώματα και ο φωτισμός σημαίνουν την απαλότητα, η οποία
δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και ασφάλειας. Ο χώρος είναι το εσωτερικό ενός
δυτικού σπιτιού, ενώ η πλοκή ακολουθεί σειριακή μορφή: έτσι εντοπίζεται το
διαχρονικό/συντοπικό σχήμα. Όσον αφορά στην επιλογή της μουσικής «χωρίς καθορισμένο
τονικό ύψος» παρατηρούμε ότι στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ήχοι/μελωδίες, οι οποίοι
δεν έχουν ένα συγκεκριμένο θέμα, παραπέμπουν σε ατμόσφαιρα φανταστική/παραμυθένια
και εμφανίζονται συνήθως σε διαφημίσεις παιχνιδιών που απευθύνονται σε κορίτσια.
Στη σημειωτική ανάλυση της διαφήμισης εστιάζουμε συχνά στις «απουσίες», δηλαδή
στο λόγο για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικό σημαίνον έναντι ενός άλλου σε μια
συγκεκριμένη περίπτωση95. Στην παρούσα διαφήμιση, το κοινωνικό έμφυλο στερεότυπο που
προβάλλεται έντονα είναι η αισθητική της μητρότητας. Ο ρόλος αυτός ανατίθεται σε ένα
κορίτσι και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο απουσιάζει, επισημαίνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο το
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στενό δεσμό που (πρέπει να) έχει μια μητέρα με το παιδί. Η απουσία του άνδρα εκλαμβάνεται
ως εύλογη και αυτονόητη.
Στη διαφήμιση αυτή, όπως και στις περισσότερες διαφημίσεις για τα κορίτσια,
επιλέγουμε την «αντιμετάθεση» σε ένα συγκεκριμένο σημαίνον, στο φύλο, και παρατηρούμε
την επίδραση της υποκατάστασης στη σημασία του παιχνιδιού που διαφημίζεται.
Παρατηρούμε ότι παράγεται ένα διαφορετικό μοντέλο πατρότητας, καθώς ένα λευκό δυτικό
αγόρι φροντίζει, αλλά κυρίως συνομιλεί με μία κούκλα-μωρό. Στην περίπτωση αυτή, η
παιδική διαφήμιση μπορεί να απευθύνεται και σε αγόρια και σε κορίτσια- οπότε το είδος
τόσο της διαφήμισης όσο και του παιχνιδιού, από αποκλειστικά έμφυλο γίνεται μικτό.
Όσον αφορά στα ποσοτικά δεδομένα που προκύπτουν από τη σημειωτική καταγραφή
των διαφημίσεων εντοπίζουμε ότι από τις 21 διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας, οι πέντε παρουσιάζουν παιχνίδια για κορίτσια και οι 16 παρουσιάζουν
παιχνίδια για κορίτσια και αγόρια.
Στις διαφημίσεις για κορίτσια πρωταγωνιστούν αντίστοιχα μόνο κορίτσια και το
σπικάζ γίνεται από κορίτσια ή γυναίκες. Οι τέσσερις από αυτές αφορούν σε ατομικό παιχνίδι
και οι τρεις παρουσιάζουν μία κούκλα-μωρό, ενώ οι άλλες δύο κουζινικά σκεύη. Η δράση
που αναλαμβάνουν τα κορίτσια στις διαφημίσεις αυτές περιορίζεται στην περιποίηση του
μωρού σε τέσσερις περιπτώσεις, ενώ σε μία περίπτωση πίνουν τσάι. Η δράση αυτή λαμβάνει
χώρα σε εσωτερικό χώρο σπιτιού με κυρίαρχα χρώματα το γαλάζιο και το ροζ και η μουσική
που ακούγεται είναι jingle σε τρεις διαφημίσεις και ορχηστρική και ποπ στις άλλες δύο: τα
κυρίαρχα σημαινόμενα είναι οι αναπαραστάσεις του θηλυκού γένους και οι κώδικες που
επικρατούν είναι ο έμφυλος και ο οικογενειακός.
Στις διαφημίσεις που απευθύνονται και στα δύο φύλα η παρουσίαση γίνεται από
μικτές ομάδες παιδιών στις περισσότερες περιπτώσεις (7), ενώ το σπικάζ σε 13 διαφημίσεις
γίνεται από γυναίκα. Από τα 16 παιχνίδια τα 11 είναι ατομικά, ενώ ως προς το είδος
υπερτερούν τα εκπαιδευτικά (4), οι κατασκευές(3) και τα οχήματα(3). Η δράση εκτυλίσσεται
σε εσωτερικό χώρο με πολλά χρώματα και αφορά στην ενασχόληση των
παρουσιαστών/στριών με το προϊόν. Σε επτά διαφημίσεις ακούγεται ένα γνωστό τραγούδι
ενηλίκων και σε έξι ακούγεται jingle. Σε 13 από τις 16 διαφημίσεις το σημαινόμενο είναι το
περιβάλλον εκπαίδευσης, που δημιουργεί και τον κυρίαρχο κώδικα, δηλαδή τον
εκπαιδευτικό.
Παρατηρούμε ότι στις διαφημίσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας εμφανίζεται
συχνά η γυναικεία μορφή στο ρόλο της μητέρας ή της τροφού, ενώ κυριαρχεί όσον αφορά
στο σπικάζ. Ο ίδιος ρόλος αποδίδεται και στα μικρά κορίτσια, τα οποία παρουσιάζονται να
φροντίζουν μωρά σε ήρεμους και ασφαλείς εσωτερικούς χώρους. Αντίθετα στις υπόλοιπες
διαφημίσεις δίνεται έμφαση στην εκπαιδευτική αξία των παιχνιδιών και στις δεξιότητες που
μπορούν να αποκτηθούν από μικρή ηλικία, προκειμένου τα παιδιά να αναπτυχθούν σωστά,
τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.
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Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση
Παπαγεωργίου Ιωάν., Εκπαιδευτικός-Κάτοχος Master
Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια και η Ελλάδα προσπαθεί να εισάγει στην εκπαίδευση κάποιες καινοτομίες, οι
οποίες δείχνουν ότι οι αρχές συνειδητοποίησαν την ανάγκη ανταπόκρισης στις προκλήσεις της εποχής
μας. (Ολοήμερο σχολείο, Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγή Υγείας, εισαγωγή
νέων τεχνολογιών, κ.α.).
Τι είναι όμως καινοτομίες; Μια λέξη την οποία οι εκάστοτε εκπαιδευτικοί ηγέτες δεν κουράζονται να
την αναφέρουν και να τονίζουν τη σπουδαιότητά της και καθένας προσπαθεί να τη διεκδικήσει ως δικό
του επίτευγμα. Μια λέξη με την οποία συνδέονται ελπίδες αλλά και φόβοι. Πολλοί μπορεί να
υποστηρίζουν τις καινοτομίες στην εκπαίδευση και ίσως πολλοί να είναι αντίθετοι με τη μια ή την
άλλη καινοτομία ή με τον τρόπο εισαγωγής τους. Ελάχιστοι όμως διαφωνούν με το ότι οι αλλαγές στη
σημερινή εκπαίδευση είναι απαραίτητες. Με την εισήγησή μας θα προσεγγίσουμε τα παρακάτω σημεία
του θέματος:
• Πώς κρίνουμε την ύπαρξη αναγκαιότητας εισαγωγής των καινοτομιών στην εκπαίδευση;
• Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή ή μη, έκβαση των καινοτομιών στην
εκπαίδευση;
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• Γνωρίζοντάς τους θα μπορούμε να τους λαμβάνουμε υπόψη και να οργανώνουμε ανάλογα τις
καινοτομίες στο χώρο της εκπαίδευσης.
• Ποια εμπόδια και ποιες αντιδράσεις παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή των καινοτομιών στη
εκπαίδευση;
Στο τελευταίο μέρος της εισήγησης θα παρουσιάσουμε μερικές προτάσεις για επιτυχή εφαρμογή των
καινοτομιών στο χώρο της εκπαίδευσης, οι οποίες απορρέουν μέσα από έρευνες εκπαιδευτικών
συστημάτων χωρών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως καινοτόμες στο χώρο της εκπαίδευσης και οι
οποίες κατέχουν τις πρώτες θέσεις σε διεθνείς έρευνες. (π.χ. έρευνα PISA).

Εισαγωγή
Καινοτομίες. Ποιος δεν άκουσε τον τελευταίο καιρό, ή δε διάβασε ή δε χρησιμοποίησε τη
λέξη καινοτομία; Η λέξη είναι αναμφίβολα στη μόδα. Στην τεχνολογία, στην αγορά, στην
εκπαίδευση, στην πολιτική, στην οικονομία Από τη δεκαετία του ’80 άρχισε να παίζει
σημαντικό ρόλο ο ανταγωνισμός και η σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων και να
δημοσιεύονται διάφορες έρευνες-συγκρίσεις. Τα τελευταία χρόνια τέτοιες δημοσιεύσεις
ερευνών όπως ΤΙΜSS96, IGLU97, OECD98 (ΟΟΣΑ)99, κ.ά. ενδυνάμωσαν τη συζήτηση περί
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων σε διεθνές επίπεδο, ενώ σε μερικές
χώρες ή έρευνα PISA100 είχε τέτοιο αντίκτυπο, σαν να προκλήθηκε ένα δεύτερο
«Sputnikschok».
Τι είναι όμως καινοτομία; Σύμφωνα με τον Schweitzer (2004), καινοτομία είναι μια
διαδικασία ή και το αποτέλεσμά της, η οποία ή το οποίο χαρακτηρίζεται για την αξία του ως
νεωτερισμός. Οι νεωτερισμοί μπορεί να είναι εφευρέσεις, βελτιώσεις εφευρέσεων και
απομιμήσεις. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να περιορίζουμε την έννοια της καινοτομίας
στα προϊόντα. Αντικείμενο καινοτομιών μπορεί να είναι προϊόντα, διαδικασίες,
προσφερόμενες υπηρεσίες, οργανισμοί, επιχειρήσεις, συστήματα.
Καινοτομία, (Innovation) ορίστηκε από τον Schumpeter, ως η διαδικασία της
εφαρμογής μιας ανακάλυψης στην αγορά (Stern/Jaberg, 2003, S. 6).
Καινοτομία σύμφωνα με τους Russell& Russell (1992), είναι «μια διαδικασία λήψης
αποφάσεων κατά την οποία τα στελέχη ενός οργανισμού αποφασίζουν να υιοθετήσουν μια
διαδικασία, μια οργάνωση ή δομή, ένα προϊόν, ένα πρόγραμμα, μια αγορά ή ένα σύστημα,
που είναι καινούριο (νέο) για το συγκεκριμένο οργανισμό» (Γιαννακάκη, 2005, σ. 245).
Οι συγγραφείς, λοιπόν, εδώ δεν εντάσσουν στην καινοτομική δράση ενός
οργανισμού, καινοτομίες που δεν αναπτύσσονται με πρωτοβουλία των μελών του. Αντίθετα,
θεωρούν ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αν η ιδέα αναπτύχθηκε ή υιοθετήθηκε από τον
οργανισμό.
Καινοτομίες δεν είναι μια μόνο τεχνική διαδικασία, αλλά, κυρίως, μια κοινωνική
διαδικασία η οποία καθορίζεται από τους ανθρώπους, από τον αυθορμητισμό, από την
κυρίαρχη νοοτροπία για αλλαγή, και φυσικά από τις απαιτήσεις των ανθρώπων (πελατών),
που επηρεάζονται από τις προσφερόμενες υπηρεσίες (προϊόντα). Αυτός ο λόγος είναι που δεν
επιτρέπει την πιστή αντιγραφή μιας καινοτομίας από ένα χώρο σε έναν άλλο, γιατί δεν
μπορούμε να καθορίσουμε και επηρεάσουμε επακριβώς τις κοινωνικές προϋποθέσεις (Stern/
Jaberg, 2003).
Η επιστήμη και η τεχνολογία δίνουν το ερέθισμα για καινοτομίες. Οι καινοτομίες,
όμως, είναι μια διαδικασία μάθησης και εξέλιξης, η οποία εξαρτάται από
κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες και έχει άμεση σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα μιας
χώρας. Σύμφωνα και με το πόρισμα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.)101, Ιούλιος
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2006, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επειδή είναι δύσκολο να ορίσουμε την έννοια της
καινοτομίας, για το λόγο αυτό ορίζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά των καινοτομιών:
• Είναι κάτι το καινούριο, αλλά δεν πρέπει να τις συγχέουμε με την ανανέωση ή την
επινόηση.
• Είναι εκούσιες και συνειδητές αλλαγές με στόχο τη βελτίωση μιας υπάρχουσας
κατάστασης. Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ισχύον αξιακό σύστημα.
• Το τι ακριβώς επιδιώκουν δεν το γνωρίζουν πολύ καλά εκ των προτέρων.
Το τιμόνι της εκπαίδευσης χαράσσει, σήμερα, πορεία μεταξύ της διατήρησης των
κατεστημένων πρακτικών και της ανάγκης για την εγκαθίδρυση καινοτόμων αλλαγών και
δραστηριοτήτων, ενώ, παγκοσμίως, κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και
πολιτιστικές αλλαγές διαποτίζουν όλους τους τομείς της ζωής μας, άρα και της εκπαίδευσης.
Η εκπαίδευση με βάση τις παιδαγωγικές θεωρίες βρίσκεται κάθε φορά μπροστά σε νέες
προκλήσεις και με διάφορες εκπαιδευτικοπολιτικές αποφάσεις, προσπαθεί να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της εποχής της.
Η εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση έχει ως στόχο τη δημιουργία στο μέλλον
ανθρώπων που θα μπορούν οι ίδιοι, κάθε φορά που οι περιστάσεις το απαιτούν, να
σχεδιάζουν και να εισάγουν καινοτομίες, οι οποίες θα είναι απαραίτητες για τη βελτίωση και
την ευημερία του ανθρώπινου πολιτισμού.
Αναγκαιότητα εισαγωγής καινοτομιών στην εκπαίδευση
Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των επιστημών και της τεχνολογίας, καθώς και η
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, απαιτούν τα τελευταία χρόνια από το εκπαιδευτικό
σύστημα κάθε χώρας τη συνεχή και ταχύτατη προσαρμογή του στα νέα δεδομένα. Αυτή η
συνεχής αναπροσαρμογή των γνώσεων επιτυγχάνεται με τη συνεχή εισαγωγή ανάλογων
καινοτομιών. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εισάγει και ενσωματώνει μια χώρα, μέσω των
καινοτομιών, τις εξελίξεις των επιστημών και της τεχνολογίας, είναι αποφασιστικός για την
πρόοδό της (Peters, 1998.)
Κοινωνίες οι οποίες δεν είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις αλλαγές του
περιβάλλοντός τους, θα δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να εξασφαλίζουν την ύπαρξή
τους στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπως αυτό έχει διαρθρωθεί τις τελευταίες
δεκαετίες. Η ικανότητα να μαθαίνει και να προσαρμόζεται ένα σύστημα ή οργανισμός είναι
βασική προϋπόθεση επιβίωσης και προαγωγής κάθε μορφής κοινωνίας.( Μιχόπουλος,1998).
Στην ελεύθερη αγορά οι καινοτομίες πρωτοστατούν, στο οικονομικό περιβάλλον
δημιουργούν θέσεις εργασίας και παίζουν σημαντικό ρόλο στη προστασία του οικολογικού
περιβάλλοντος, δηλαδή στην κατοχύρωση της δυνατότητας του παγκόσμιου πολιτισμού για
τη μελλοντική του ύπαρξη.
Όταν όλα γύρω μας αλλάζουν δεν μπορούν να παραμένουν τα σχολεία, όπως είναι,
και να συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο διδασκαλίας και τα ίδια γνωστικά αντικείμενα. Είναι
αναγκασμένα να προβλέπουν τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης και να βρίσκουν τους δρόμους
για να τις κατευθύνουν.
Γενικά, κυριαρχεί μια αντίληψη, όσον αφορά στο χώρο της εκπαίδευσης, ότι δεν
υφίσταται θέμα σύγκρισης μεταξύ της ανάγκης για συνεχή βελτίωση των σχολείων με εκείνη
της ιδιωτικής αγοράς, όπου οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους, αν η
επιχείρηση που εργάζονται δεν αντέξει την πίεση του ανταγωνισμού και για το λόγο αυτό
είναι πιο πρόθυμοι να εφαρμόζουν τις καινοτομίες (Temme, 2002).
Ο Mohrman (όπως αναφέρει η Γιαννακάκη, 2005, σ. 244), θεωρεί πως η αβεβαιότητα
του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και η πολυπλοκότητά του καθιστούν αναγκαία την
εφαρμογή καινοτομιών. Δεν αλλάζουν μόνο οι εξωτερικές συνθήκες, αλλά και οι ίδιοι οι
μαθητές είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και μεταβάλλονται σχεδόν καθημερινά.
Ο Beer (1980), αναφέρει μια σειρά από παράγοντες που αναγκάζουν μια οργάνωση
να εισάγει καινοτομίες (Μιχόπουλος, 1998, σ. 109). Ως πιο σημαντικό παράγοντα θεωρεί τη
δυσαρέσκεια που υπάρχει σχετικά με την ισχύουσα κατάσταση στην οργάνωση. Τη σημασία
παλινοστούντων, ειδικής αγωγής, ειδικών κοινωνικών ομάδων, λαϊκής επιμόρφωσης και για όλα τα
θέματα σχετικά με την παιδεία.
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της δυσαρέσκειας ως βασικού παράγοντα υποκίνησης μιας αλλαγής, τονίζει και ο Nadler,
(Μιχόπουλος, 1998, σ. 119). Στα εκπαιδευτικά ιδρύματα οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών
και των φοιτητών είναι βασικοί λόγοι δυσαρέσκειας, μιας και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί
δεν εκπληρώνουν τους στόχους, για τους οποίους έχουν ιδρυθεί. Αυτό φαίνεται στη χώρα μας
από τη θέση που κατέχει η παραπαιδεία. Επίσης, η δυσαρέσκεια επιτείνεται από τη διαφορά
που επικρατεί ανάμεσα στη δημόσια και στην παρεχόμενη εκπαίδευση από ιδιωτικούς
φορείς, καθώς και τη στροφή των μαθητών προς την ιδιωτική εκπαίδευση. Θα λέγαμε λοιπόν
ότι η κατάσταση σήμερα στη χώρα μας, με την επικρατούσα γενική αίσθηση απαξίωσης της
δημόσιας εκπαίδευσης παρέχει πρόσφορο έδαφος για την εισαγωγή καινοτομιών.
Την αναγκαιότητα καινοτομιών στην εκπαίδευση κάνει ολοφάνερη και η
επαγγελματική εκπαίδευση. Οι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, για παράδειγμα
στον τομέα νέων τεχνολογιών και προστασίας του περιβάλλοντος, καθιστά αναγκαία την
άμεση εισαγωγή καινοτομιών στην επαγγελματική εκπαίδευση και υποχρεωτική την
μετεκπαίδευση και τη δια βίου εκπαίδευση των εμπλεκομένων.
Πώς φτάνει κανείς στη διαδικασία αλλαγής; Ποιες δυνάμεις μας οδηγούν στην
αλλαγή; Σύμφωνα με τους Bauer/Rolff (1978), οι έρευνες οδηγούν στην «πίεση» και στην
«έλξη», σαν βασικές κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής. Οι σχολικές καινοτομίες, σύμφωνα με
το παραπάνω θεωρητικό μοντέλο, μπορούν να ερμηνευθούν, όπως παραδείγματος χάριν η
εισαγωγή του ολοήμερου σχολείου, εξ αιτίας της ανικανότητας της οικογένειας να αφιερώσει
χρόνο για τα παιδιά. Ο Μπουζάκης θεωρεί ότι στο χώρο του σχολείου οι μεταρρυθμιστικές
προσπάθειες είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης του οικονομικού, πολιτικού, ιδεολογικού,
πολιτιστικού και εκπαιδευτικού πεδίου (Μιχόπουλος, 1998, σ. 107).
Οι εξωσχολικές συνθήκες αγωγής και ανάπτυξης μπορούν να αναγκάσουν, να
πιέσουν τα σχολεία, ώστε να αλλάξουν τον τρόπο δράσης τους. Αν το σχολείο αγνοήσει τις
εξωσχολικές συνθήκες κοινωνικοποίησης των μαθητών και τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις
και διαφορές, τότε θα έχει άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω βλέπουμε ότι οι πληροφορίες που παίρνει ένα σύστημα,
μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός σχετικά με τις ανάγκες των μελών του και της
προσφερόμενης εργασίας, είναι πηγή καινοτομιών. Αν κάποιος παρακολουθεί αυτές τις
πληροφορίες, θα έχει αυτόματα την αιτιολόγηση των αναγκαίων καινοτομιών. Βέβαια,
σήμερα με την εξάπλωση των ΜΜΕ υπάρχει πληθώρα πληροφοριών και είναι αναγκαίος ο
έλεγχος των πηγών και της αξιοπιστίας των πληροφοριών.
Παράγοντες επιτυχούς έκβασης των καινοτομιών
Αφού λοιπόν γίνεται φανερό ότι οι καινοτομίες είναι αναγκαίες για τη συνεχή βελτίωση, τo
ερώτημα δεν είναι πια, αν θα πρέπει να εισάγουμε καινοτομίες, αλλά πώς θα τις εισάγουμε,
ώστε να έχουμε θετικά αποτελέσματα.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των καινοτομιών, καθώς και την
καινοτομικότητα ενός οργανισμού είναι πολλαπλοί, αλλά με βάση τον Behrends (2001)
μπορούμε να τους κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες: α)αυτούς που αναφέρονται στο
προσωπικό, β)στη δομή και γ)στη διαδικασία. Μεταξύ τους αλληλοεπηρεάζονται και
αποτελούν το εσωτερικό του συστήματος ή του οργανισμού. Επιρροές δέχεται το σύστημα ή
ο οργανισμός και από το εξωτερικό του περιβάλλον.
Σε κάθε δημοσίευση σχετική με τις καινοτομίες αναφέρεται η σπουδαιότητα του
ανθρώπινου παράγοντα. Αποφασιστικής σημασίας για την ικανότητα να εισάγει μια χώρα
καινοτομίες, είναι ο παράγοντας άνθρωπος και η υποδομή της. Όσον αφορά στη γνώμη των
ειδικών για το ρόλο που παίζει η ποιότητα των υποδομών (επικοινωνίες, μεταφορές, κ.ά.),
φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία. Διαφορετικά, όμως, είναι τα πράγματα για τον ανθρώπινο
παράγοντα. Η ποιότητα των γνώσεων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μιας χώρας
εξαρτάται από την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματός της. Αν λάβουμε υπόψη μας τα
αποτελέσματα ερευνών εκπαιδευτικών συστημάτων, όπως για παράδειγμα οι έρευνες PISA
2000 και 2003, έδειξαν πως η χώρα μας κατέχει τις τελευταίες θέσεις. (BMBF/BMWT,
2004). Άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ώστε να μπορούμε να
συμβαδίζουμε στην πρόοδο με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως προτείνουν και οι
αναλυτές της έρευνας, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την εισαγωγή ανάλογων καινοτομιών.
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Οι καινοτομίες είναι κοινωνικές διαδικασίες, στις οποίες οι εμπλεκόμενοι συνδέουν
τις ιδέες τους, τις προσδοκίες τους, τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους. Αν αυτό θα
επιτευχθεί ή όχι, εξαρτάται κυρίως από τη διαμόρφωση των εσωτερικών παραγόντων του
οργανισμού ή του συστήματος. Σχετικά με τους παράγοντες αυτούς φαίνεται ότι μπορεί ο
κάθε οργανισμός ή σύστημα να κάνει πολλά, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στο εσωτερικό
του, άρα να επηρεάσει έτσι άμεσα την πορεία των καινοτομιών.
Οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν στην ταύτιση ορισμένων παραγόντων επιτυχίας
ενός συστήματος, οργανισμού ή επιχείρησης. Σημαντικό, βεβαίως, θα ήταν να είχαμε και
αποτελέσματα ερευνών με μη επιτυχημένες καινοτομίες, όπου να δείχνουν τους παράγοντες
που οδήγησαν στην αποτυχία της καινοτομίας. Μιας και, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο
Temme (2002), η αποτυχία μιας καινοτομίας είναι πιο πιθανή από την επιτυχία της, γιατί, όσο
περισσότερο παραπονιούνται οι άνθρωποι για την επερχόμενη αλλαγή, τόσο μεγαλύτερος
γίνεται ο φόβος που προκαλεί η αλλαγή και κατά συνέπεια και η αντίσταση. Αντί, λοιπόν,
κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής φάσης της εφαρμογής των καινοτομιών, να γίνονται
ηχηρές ανακοινώσεις, θα είναι προτιμότερο να προετοιμάζονται οι εμπλεκόμενοι για την
κατανόηση και τη δοκιμή τους, ενώ η εφαρμογή τους να προχωρεί με αργό ρυθμό.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση και τη πρόοδο των καινοτομιών είναι
αυτοί που επηρεάζουν και την επιτυχία αυτών. Οι παράγοντες επιτυχίας μιας καινοτομίας
είναι η οργανωτική δομή ενός οργανισμού ή συστήματος, οι διαδικασίες που ακολουθούνται
για την εφαρμογή της και τέλος, ο ανθρώπινος παράγοντας ως ο πλέον σημαντικός. Ο ρόλος
που θα διαδραματίσει σε μια εκπαιδευτική καινοτομία το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή όλοι
εκείνοι, ξεκινώντας από τα στελέχη της εκπαιδευτικής πολιτικής ηγεσίας, μέχρι και αυτοί που
θα την υλοποιήσουν, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι οι εκπαιδευτικοί, είναι ο πιο
αποφασιστικός για την επιτυχία της καινοτομίας και παρόλα αυτά πολλές φορές υποτιμάται.
Ο ενθουσιασμός των ανθρώπων που θα υλοποιήσουν μια καινοτομία, για παράδειγμα των
εκπαιδευτικών, είναι το ήμισυ του παντός (Stern/Jaberg, 2003).
Για έναν οργανισμό, σύστημα ή επιχείρηση αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί
σημαντικό παράγοντα επιτυχίας ανάλογο με την τεχνολογική υποστήριξη και υποδομή η
ικανότητα των στελεχών να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους την ιστορική, πολιτιστική
διάσταση των εμπλεκομένων στην καινοτομία. Έτσι, και στην εκπαίδευση θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό μιας καινοτομίας η σχέση των ατόμων με την ιστορία,
τη θρησκεία, την πολιτική και τον πολιτισμό τους. (Behrends, 2001). Tο αν και σε ποιο
βαθμό θα έχουν επιτυχία οι καινοτομίες, εξαρτάται σημαντικά λοιπόν, από το κατά πόσο
λαμβάνεται υπόψη το πολιτιστικό υπόβαθρο και πόσο πολύ το επηρεάζουν οι διαδικασίες και
τα αποτελέσματα της εκάστοτε καινοτομίας. Οι ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου, όσον αφορά
στη σχολική του κουλτούρα, καθώς και η ομοιογένεια ή μη του μαθητικού πληθυσμού του,
θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για την εφαρμογή της κάθε καινοτομίας στο χώρο
του σχολείου.
Η ύπαρξη σε ένα σχολείο μιας κουλτούρας κατά την οποία τα μέλη του συζητούν και
επικοινωνούν για θέματα του σχολείου και γενικότερου εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, είναι
μια καλή αρχή και θεωρείται ως βασικός παράγοντας επιτυχίας των καινοτομιών. Επίσης, η
επικρατούσα στο σχολείο κουλτούρα ή και σε κάθε έναν οργανισμό θα πρέπει οπωσδήποτε
να αποδέχεται τη διάπραξη λαθών, ώστε τα εξερχόμενα από αυτά γόνιμα, πλέον,
συμπεράσματα να χρησιμοποιούνται για τη μάθηση και την ενίσχυση της διαρκούς
βελτίωσης. (Κrainz-Duerr, 2006). Η σχολική ιδιαίτερα κουλτούρα θα πρέπει να είναι φιλική
προς τα λάθη, για να μπορεί να είναι φιλική προς τις καινοτομίες και τη μάθηση. Θα πρέπει
να προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα που προκύπτουν και όχι να ψάχνουμε τους
φταίχτες, γιατί το σχολείο θα βοηθηθεί αν βρίσκουμε τις αιτίες των προβλημάτων και όχι
τους υπαιτίους αυτών.
Την επιτυχία μιας καινοτομίας δεν την επηρεάζουν μόνον η ποιότητα των μέτρων,
αλλά και η διαδικασία εισαγωγής και εφαρμογής της (Κrainz-Duerr, 2006).
Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επιτυχία μιας καινοτομίας στο χώρο του
σχολείου, σύμφωνα με όσα αναφέρει σχετικά ο Haenisch (1993), στα συμπεράσματά του από
συνεντεύξεις Διευθυντών σχολείων στη Βόρεια Ρηνανία, Βεστφαλία της Γερμανίας, όπου
εμφανίζεται σημαντική σύγκλιση με τα αποτελέσματα ερευνών για την εισαγωγή

256
καινοτομιών σε τέσσερις χώρες (Καναδά, Ολλανδία, Γερμανία και Αμερική), είναι οι
παρακάτω:
¾ Η ύπαρξη ενός βασικού επιπέδου αναπτυξιακής σχολικής κουλτούρας, η οποία να
χαρακτηρίζει την ποιότητα των μεθόδων διδασκαλίας και οργάνωσης του σχολείου.
Καθίσταται απαραίτητη η συνεργασία των εκπαιδευτικών και η εργασία κατά ομάδες.
¾ Διεύθυνση σχολείου με πρωτοβουλίες, η οποία οργανώνει με συνεργασία και
αποτελεσματικότητα το παιδαγωγικό έργο του σχολείου και εκπροσωπεί τις καινοτομίες και
το έργο του σχολείου προς τα έξω, παρέχει διαφάνεια και ελευθερία δράσεων εντός του
σχολείου και επιδρά σταθερά στην επιτυχία των καινοτομιών.
¾ Βούληση (διάθεση) των εκπαιδευτικών του σχολείου για πειραματισμό, για αλλαγή, για
καινοτομίες και ανάληψη πρωτοβουλιών, τουλάχιστον από εκπαιδευτικούς με προοδευτικές
ιδέες, οι οποίοι πείθουν τους συναδέλφους τους, χωρίς μεγάλες προσπάθειες.
¾ Καινοτόμες προσπάθειες μετά από την αλλαγή του διευθυντή, ή με την ανάληψη
υπηρεσίας από νέους εκπαιδευτικούς με καινοτόμες ιδέες και διάθεση για αλλαγή.
¾ Υποστήριξη και συνεργασία από γονείς, από τοπικούς και άλλους φορείς, από την
εκπαιδευτική ηγεσία με προγράμματα επιμόρφωσης και παροχής συμβουλευτικής ενίσχυσης,
διάθεση απαραίτητων διδακτικών υλικών, τεχνική υποστήριξη και τέλος, αφειδώλευτη
αναγνώριση των προσπαθειών για την υλοποίηση της καινοτομίας από όλους.
Αν υπάρξουν οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί η διαδικασία
θετικής επιρροής μεταξύ των εμπλεκομένων και της ευρύτερης κοινής γνώμης, δεύτερο να
συμφωνηθούν με τους εμπλεκομένους οι υποχρεώσεις και τα πλεονεκτήματα που θα
προκύψουν από την καινοτομία, καθώς και ο καθορισμός των χρονικών ορίων, που δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι βραχύχρονα. Στο τέλος, ακολουθεί η φάση της
υλοποίησης της καινοτομίας με συνεχή υποστήριξη, αξιολόγηση και επιβολή πιθανών
διορθωτικών αλλαγών. Η εξάρτηση της επιτυχίας μιας καινοτομίας από τη βούληση των
εργαζομένων στον οργανισμό και την πεποίθησή τους, ότι αυτά τα μέτρα συνιστούν
ουσιαστικά μέσα για τη βελτίωση, καθώς και ο ρόλος των «εσωτερικών ηγετών» του
οργανισμού, τονίζονται ιδιαίτερα από το Behrends (2001).
Σύμφωνα με έρευνες των Cooper/Markus, (όπως αναφέρουν οι Stern/Jaberg, 2003, S.
26), για όλες σχεδόν τις διαδικασίες αλλαγής στις επιχειρήσεις και οργανισμούς,
δημιουργούνται τρεις κατηγορίες του προσωπικού με ποσοστά, τα οποία δεν αποκλίνουν
πολύ από τα παρακάτω: α. 20% ενθουσιασμένοι υποστηρικτές, β. 60% αναποφάσιστοι και
20% πολέμιοι της καινοτομίας. Εκεί, εξαρτάται αν θα ενισχύσουμε τους υποστηρικτές να
πείσουν τους αναποφάσιστους μεταδίδοντάς τους τον ενθουσιασμό, ή θα τους αφήσουμε στη
διάθεση των εχθρικά προς την καινοτομία διακείμενους.
Η Σαΐτη, (2000), αναφέρει ως λόγους αποτυχίας των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων
στη νεότερη ιστορία της εκπαίδευσης της χώρα μας, την απουσία της κοινωνικής συναίνεσης
από την πλευρά των διαφόρων ενδιαφερόμενων θεσμικών φορέων (εκπαιδευτικοί, γονείς,
τοπική κοινωνία, πολιτικά κόμματα). Δεν αρκεί, λοιπόν, μια καινοτομία να συγκροτείται
μόνο πάνω στην ύπαρξη ορθών νομοθετικών πλαισίων. Χωρίς τη συναίνεση των
εμπλεκομένων φορέων είναι καταδικασμένη στην αποτυχία.
Εμπόδια και αντιδράσεις κατά την εφαρμογή των καινοτομιών
Όπως κάθε τι καινούριο έτσι και οι καινοτομίες, (διαδικασίες και αποτελέσματα), είναι
συνδεδεμένα όχι μόνο με ευκαιρίες αλλά και με εμπόδια και κινδύνους. Οι κίνδυνοι που
διατρέχουν, οφείλονται στο ότι δεν είναι δυνατό από την αρχή να προβλεφθούν όλες οι
πιθανές αντιδράσεις και συχνά οι προσπάθειες εφαρμογής τους οδηγούνται σε αποτυχίες.
Σίγουρο πάντως είναι, ότι η εφαρμογή κάθε καινοτόμου προσπάθειας συνήθως βρίσκει
περιορισμένη ή σθεναρή αντίσταση (Pfeiffer, 2004). Πολλές φορές οι αντιστάσεις αυτές
λαμβάνουν μορφή αντιτιθέμενων αντιλήψεων σχετικά με τους στόχους, μεθόδους και
τρόπους
εισαγωγής
της
καινοτομίας,
άλλες
δε
φορές,
συνίστανται
σε
κοινωνικοσυναισθηματικούς λόγους (φόβοι, ανασφάλειες, έλλειψη ετοιμότητας για
διακινδύνευση) και άλλοτε είναι οργανωτικές διακυμάνσεις, όπως η επιπλέον επιβάρυνση
εργασίας, τα μη εμφανή αποτελεσματικότητα των καινοτομιών και οι δυσδιάκριτες
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διαδικασίες των καινοτομιών. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και ο ρόλος των συνδικαλιστικών
οργανώσεων είναι ένας βασικός παράγοντας αντίστασης ή στήριξης των καινοτομιών.
Όπως γίνεται εμφανές το μεγαλύτερο εμπόδιο σε μια καινοτομία το παρουσιάζει ο
ανθρώπινος παράγοντας. Ανασφάλειες από την επερχόμενη αλλαγή, φόβοι απώλειας των
αποκτηθέντων και γενικότερες φοβίες προς κάθε τι νέο, είναι οι βασικότεροι ανασταλτικοί
παράγοντες που τους καθιστούν εχθρικούς ή αντιδραστικούς απέναντι στις καινοτομίες.
(Stern/Jaberg, 2003)
Η συγκεντρωτική δομή ενός συστήματος με συχνά αναποτελεσματική διοίκηση,
συντελεί στην έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τομέων του και εμποδίζει την
αλληλεπίδραση και ανταλλαγή ιδεών επί των διαδικασιών, των εμπειριών και των
αποτελεσμάτων των καινοτομιών, ενισχύοντας από την άλλη σημαντικά τη συσσώρευση
αντιδράσεων. Σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα, παρόλο που θα έπρεπε να γίνεται ευκολότερα
η διάδοση των πληροφοριών και της ενημέρωσης σχετικά με την καινοτομία, βλέπουμε ότι
συνήθως υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης με αποτέλεσμα τη δημιουργία παραπληροφόρησης
και εμποδίων στην πορεία της καινοτομίας. Τα σχολεία δε διαθέτουν πολλές φορές ανάλογη
εμπειρία, ώστε να αντιμετωπίζουν δημιουργικά καταστάσεις με προβλήματα σχέσεων,
αντιδράσεις μελών και ανταγωνισμού ανάμεσα στα μέλη. (Κrainz-Duerr, 2006)
Σύμφωνα με τον Jach (2004), ένα μεγάλο ποσοστό των καινοτομιών αποτυγχάνουν,
γιατί δε αποδίδουν την απαραίτητη προσοχή στα ισχύοντα πολιτιστικά δεδομένα και στο
αξιακό σύστημα και αποτυγχάνουν στην κατανόηση της δύναμης των άγραφων νόμων. Αν η
εφαρμογή καινοτομιών καθίσταται αναγκαία, τότε θα πρέπει να γίνονται με μικρά και
προσεκτικά βήματα, ώστε να μην προκαλούν άμεσες αντιδράσεις.
Ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα για την ερμηνεία του ρόλου που διαδραματίζουν οι
«ηγέτες» (άτομα που επηρεάζουν τους συναδέλφους τους σε έναν οργανισμό), είναι και του
Witte το οποίο ως αφετηρία θέτει την παραδοχή ότι η επιτυχής εφαρμογή μιας καινοτομίας
σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση, κινδυνεύει από δύο ειδών αντιδράσεις: α) αυτές που
οφείλονται στην έλλειψη αναγκαίων ικανοτήτων (γνώσεων), και είναι συνδεδεμένες με την
αλλαγή που απαιτείται για την εφαρμογή της και β) αυτές που οφείλονται στη θέληση για
διατήρηση της ισχύουσας κατάστασης (Behrends, 2001, S.119). Οι αντιδράσεις εξαιτίας
έλλειψης ικανοτήτων μπορούν να αρθούν με την εκπαίδευση και επιμόρφωση των ατόμων,
ενώ όσον αφορά στη διατήρηση ισχυόντων καταστάσεων και δομών, είναι πιο δύσκολο να
παραμερισθούν, και αν, παραδόξως, παραμεριστούν με την εφαρμογή κυρώσεων από τους
ιθύνοντες, ίσως προκληθεί το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό εξαρτάται κατά
πολύ και από τις ισχύουσες αξίες και κουλτούρα ενός οργανισμού ή συστήματος ή του
γενικότερου περιβάλλοντος. Βασικό, λοιπόν, κώλυμα μπορεί να αποβεί η έλλειψη φροντίδας,
γνώσεων, ικανοτήτων των ηγετών μιας σχολικής μονάδας ή ενός οργανισμού γενικότερα,
γύρω από την ανάπτυξη, υποστήριξη και εφαρμογής καινοτομιών.
Αντιδράσεις, πολλές φορές, συναντάμε, όταν εκείνοι, οι οποίοι καλούνται για να τις
εφαρμόσουν, δεν έχουν καμία συμμετοχή στις διαδικασίες και δραστηριότητες, που
λαμβάνουν χώρα για την υλοποίηση μιας καινοτομίας. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει, όταν δεν
αναγνωρίζεται η συμμετοχή των ατόμων σε καινοτόμες δραστηριότητες και όταν δεν
παρέχονται τα ανάλογα κίνητρα. Καινοτομίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την
ανάλογη διάθεση χρόνου, προσωπικού και οικονομικών μέσων. Σε περίπτωση απουσίας
αυτών παρουσιάζονται τα πρώτα εμπόδια και αυξάνουν οι αντιδράσεις από το εσωτερικό του
ίδιου του οργανισμού (Peters, 1998)
Εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα μιας καινοτομίας μπορεί να σταθεί και η έλλειψη
παρακολούθησης και στήριξης της πορείας των διαδικασιών. Θα μπορούσαμε να
αναφέρουμε αρκετές πιθανές αιτίες που προκαλούν τις αντιδράσεις και τα εμπόδια που
παρουσιάζονται σε κάθε καινοτομία, αλλά καλό είναι να ληφθεί υπόψη ότι κάθε καινοτομία
απευθύνεται σε συγκεκριμένο χώρο, γιαυτό και αντιμετωπίζει διαφορετικού τύπου εμπόδια.
Σύμφωνα με τον Holtappels (2003), οι αντιστάσεις κατά των καινοτομιών ελαττώνονται
τόσο:
• Όσο περισσότερο ανοιχτή είναι η καινοτομία για αναθεώρηση των μέσων και των
στόχων
• Όσο μεγαλύτερη συναίνεση υπάρχει στη λήψη αποφάσεων
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• Όσο περισσότερες διαφορετικές προτάσεις συμπεριλαμβάνονται
• Όσο περισσότερες διαφωνίες και ασάφειες προβάλλονται και καταβάλλονται
προσπάθειες για διευθέτησή τους
• Όσο περισσότερη κατανόηση υπάρχει για διαφορετικές γνώμες
• Όσο περισσότερο οι συμμετέχοντες εμπλέκονται σε διαδικασίες παρουσίασης και
ανάλυσης της κατάστασης και των προβλημάτων που ανακύπτουν
• Όσο περισσότερες προσπάθειες αναλαμβάνονται για την εξάλειψη φόβων
• Όσο περισσότερο παρέχεται εμπιστοσύνη, κατανόηση, στήριξη και αναγνώριση στους
εμπλεκόμενους κατά τη διαδικασία εφαρμογής μιας καινοτομίας.
Συμπεράσματα- Προτάσεις
Η διαδικασία της αλλαγής είναι επίπονη, παράλληλα, όμως, και ενδιαφέρουσα. Απαιτεί
χρόνο και ενέργεια, αλλά τα επιτυχή αποτελέσματα είναι σημαντικά κίνητρα για ανάληψη
προσπαθειών. Εκτός αυτού, η ανάγκη επιβίωσης των οργανισμών, των συστημάτων και
ειδικότερα των εκπαιδευτικών συστημάτων οδηγεί στο μονόδρομο με τίτλο: «Οδός
Καινοτομιών».
Οι καινοτομίες χρειάζονται ανθρώπους, οι οποίοι είναι ικανοί και έχουν τη θέληση να
ξεπερνούν τις δυσκολίες και αντιδράσεις που παρουσιάζονται στην πορεία των καινοτομιών.
Η διαμόρφωση των διαφόρων διαδικαστικών φάσεων, επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα και
την πιθανότητα για ένταξη στον οργανισμό ή σύστημα. Στον τομέα των ερευνών για τις
καινοτομίες φαίνεται ότι είναι απαραίτητο και χρήσιμο να ερευνηθεί το φαινόμενο των
καινοτομιών σαν όλο, εξετάζοντας εξίσου τη σημασία των μελών, των διαδικασιών και των
δομών ενός εκπαιδευτικού οργανισμού.
Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία δε διαθέτει τεράστιες πλουτοπαραγωγικές
πηγές, η βασική επένδυση για την ανάπτυξη επιβάλλεται να είναι η εκπαίδευση του
ανθρώπινου δυναμικού. Αν θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η δημιουργικότητα και η
ικανότητα της κοινωνίας μας για να καινοτομεί στα επόμενα χρόνια, πρέπει να
«ακτινογραφήσουμε» την εκπαίδευση που παρέχουμε σήμερα στους νέους. Το κλειδί της
βελτίωσης της σχολικής ποιότητας είναι οι καινοτομίες. Το σχολείο και ολόκληρο το
εκπαιδευτικό σύστημα, πρέπει να παρακολουθεί τα αποτελέσματά του, να λαμβάνει σοβαρά
και έγκαιρα τα μηνύματα και από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης (αξιολόγηση, διεθνείς
έρευνες, απαιτήσεις της αγοράς), καθώς και να εισάγει έγκαιρα τις ανάλογες καινοτομίες.
Κάθε επέμβαση στο κοινωνικό σύστημα προϋποθέτει γνώση των κανόνων που
ισχύουν, και δυνατότητα παρέμβασης. Η σύνταξη μόνο σχεδίων καινοτομιών δε βοηθάει,
μιας και από κανέναν δεν απαιτείται να δεχτεί το νέο, ως το καλύτερο. Στην αρχική φάση, η
καινοτομία πρέπει να στηρίζεται με ενδοσχολική επιμόρφωση, με συζητήσεις ανταλλαγής
εμπειριών, παρακολούθηση διδασκαλίας συναδέλφων και με το διευθυντή αρωγό,
διαμορφωτή και συμπαραστάτη, δίνοντας ώθηση και παλμό στην εκπαιδευτική του μονάδα.
Σε αποτυχημένες καινοτομίες αυτές οι φάσεις συνήθως εκλείπουν. Οι καινοτομίες
είναι υπόθεση προσαρμοστικότητας στο νέο και, φυσικά, αυτό χρειάζεται χρόνο. Οι
εκπαιδευτικοί δε θα πρέπει να φοβούνται αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση που κάτι
καινούριο γνώρισε αρχικά αποτυχία. Ο διευθυντής οφείλει και πρέπει να συμπαρίσταται ως
σύμβουλος και βοηθός του έργου τους.
Η επιτυχία ή όχι μιας καινοτομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή της
και υιοθέτησή της από την εκπαιδευτική μονάδα. Ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί είναι
τελικά αυτοί που θα ανακαλύψουν τις δυσκολίες, τα πλεονεκτήματα και τα αδύνατα σημεία
της καινοτομίας στην πράξη. Καινοτομίες οι οποίες εισάγονται από την κεντρική
εκπαιδευτική ηγεσία, χωρίς τη συγκατάθεση των εκπαιδευτικών, συνήθως ή δε γίνονται
αποδεκτές ή δέχονται μεγάλη κριτική. Ενώ, όταν αυτές σχεδιάζονται στο σχολείο και από
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς πραγματοποιείται ο έλεγχος της επιτυχίας τους, έχουν
περισσότερες πιθανότητες για ένταξη στο σύστημα.
Η εσωτερική παιδαγωγική οργάνωση και η οργανωτική δομή ενός σχολείου έχουν
άμεση σχέση με την ποιότητα της παρεχόμενης από αυτό εκπαίδευσης. Αν εισάγονται ριζικές

259
καινοτομίες στο επίπεδο των σχολικών μονάδων, είναι απαραίτητη η στήριξή τους από το
κεντρικό αλλά και από το περιφερειακό εκπαιδευτικό σύστημα.
Ένα εκπαιδευτικό σύστημα είτε είναι συγκεντρωτικό ή αποκεντρωτικό δε φαίνεται
να εγγυάται την επιτυχή έκβαση των καινοτομιών. Εξαρτάται περισσότερο από τα κίνητρα,
τη συγκατάθεση και τη στήριξη των εμπλεκομένων
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η εφαρμογή καινοτομιών είναι μια
εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση και χρειάζεται μία σύνθεση σχεδιασμού, εκπαίδευσης,
μετεκπαίδευσης και, κυρίως, τη συγκατάθεση όλων των εμπλεκομένων και, ειδικά, των
εκπαιδευτικών. Όπως, θα λέγαμε χαριτολογώντας, ένα ωραίο μουσικό κομμάτι «παίζεται με
όλα τα πλήκτρα του πιάνου»(Stern/Jaberg, 2003, S.268).
Οι χώρες που κατέχουν τις πρώτες θέσεις στις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών
συστημάτων, PISA, (Φιλανδία, Κορέα, Ολλανδία, Ιαπωνία, Αυστραλία, Καναδάς), παρέχουν
στις σχολικές μονάδες όλο και περισσότερη αυτονομία και δυνατότητες λήψης αποφάσεων
σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο εκπαιδευτικών αρχών.
Χρειάζεται να γίνουν έρευνες, ώστε να εξετασθούν οι λόγοι που οδηγούν στην
επιτυχία ή στην αποτυχία τις εκπαιδευτικές καινοτομίες, από το αρχικό επίπεδο του
σχεδιασμού μέχρι και το επίπεδο της εφαρμογής. Όσο δεν επενδύουμε στην έρευνα για την
ανάπτυξη καινοτομιών στην εκπαίδευση και δεν εφαρμόζουμε έγκαιρα και συστηματικά τις
απαιτούμενες καινοτομίες στην εκπαίδευση, τόσο θα είμαστε ουραγοί στη διεθνή λίστα
αξιολόγησης της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Τελικά, σχεδόν όλες οι έρευνες συμφωνούν στο ότι οι καινοτομίες εξαρτώνται από
τους ανθρώπους και αυτός φαίνεται να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας επιτυχίας ή μη των
καινοτομιών, μιας και οι μέθοδοι υπηρετούν μόνο τη συστηματική υποστήριξη αυτών.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε
και επεξεργαστήκαμε προτείνουμε:
¾ προώθηση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων με σταδιακή ανάληψη ευθυνών για
θέματα παιδαγωγικά, εκπαιδευτικού προσωπικού, οργανωτικά και οικονομικά, που τις
αφορούν,
¾ άνοιγμα των σχολείων στην κοινωνία,
¾ εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης (ενδοσχολικής και ενδοϋπηρεσιακής) των
εκπαιδευτικών,
¾ αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και ανάλογη ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτής,
¾ παροχή κινήτρων για συμμετοχή και αποτελεσματικότητα σε καινοτόμα προγράμματα.
¾ και διάθεση του ανάλογου χρόνου
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Περιβάλλον και Εκπαίδευση
Διασυνδέσεις στη βάση των αρχών της αειφορίας
Κατσίκης Απόστ., Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Ιωαννίνων
Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται και συνειδητοποιείται, σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο, ότι
συγκεκριμένες μεταβολές και φαινόμενα οικολογικού χαρακτήρα έχουν κάνει αισθητή και μάλιστα
επιτακτικά την παρουσία τους στη Γη, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι τα εμφανιζόμενα ως υποθετικά,
κάποτε, και τοποθετούμενα χρονικά μακράν σενάρια, που αφορούν στο περιβαλλοντικό μέλλον του
πλανήτη μας, αρχίζουν και παίρνουν ρεαλιστική μορφή. Στην εργασία παρατίθενται τα πλέον
σύγχρονα (χρονικά) συμπεράσματα και διαπιστώσεις που αφορούν στην εξέλιξη των περιβαλλοντικών
προβλημάτων καθώς και οι επιπτώσεις τους στην εξέλιξη του πλανήτη μας και της ανθρωπότητας.
Επιχειρείται η διασύνδεση της εμφάνισης των συμπτωμάτων της οικολογικής κρίσης με τα κρατούντα
μοντέλα ανάπτυξης στη βάση της σχέσης αιτίου–αιτιατού. Τεκμηριώνεται ή άποψη ότι η αναζήτησηεφαρμογή λύσεων ανάγεται ουσιαστικά στο σύστημα αξιών, θεσμών και κοινωνικών δομών που
καθορίζουν πρότυπα κοινωνικών στάσεων και επιδιώξεων που επιδρούν στην αμφίδρομη σχέση
ανθρώπου-περιβάλλοντος. Τονίζεται ότι μόνον αν ακυρωθούν οι αιτίες που οδήγησαν στα σημερινά
αδιέξοδα μπορούν να οικοδομηθούν οι βάσεις για μια οικολογική αναβάθμιση στα πλαίσια μιας
αειφόρου ανάπτυξης. Το τελευταίο προϋποθέτει την ανάγκη της διάπλασης ενός νέου τύπου πολίτη με
οικολογική παιδεία και με τη διάθεση να συμμετάσχει ενεργά στα κοινά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
περιβαλλοντική ποιότητα. Στο βαθμό που η κοινωνία είναι αναγκασμένη πλέον να στραφεί προς αυτή
την κατεύθυνση ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος αποδεικνύεται κυρίαρχος.
Το εκπαιδευτικό σύστημα μέσω του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποτέλεσε την αιχμή
ιδεολογικής μετατόπισης, στην προσπάθεια να εφοδιάσει τους πολίτες με νέες αντιλήψεις, νέες στάσεις
που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες του ανθρώπου και της Φύσης. Μετά την παρέλευση ικανού
χρονικού διαστήματος και σε συνδυασμό με τις αλλαγές σε ιδεολογικό επίπεδο τόσο των μοντέλων
ανάπτυξης όσο και του θεσμού της εκπαίδευσης φαίνεται ότι οι συνθήκες είναι ώριμες για τη
μετεξέλιξη και διαφοροποίηση τόσο του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και του θεσμού της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εφόσον η εφαρμογή των αρχών της αειφορίας συνιστά παρέμβαση
που υπόσχεται αναστροφή των συνθηκών της περιβαλλοντικής κρίσης τότε μια εκπαίδευση που
λαμβάνει υπόψη της το περιβάλλον και τις σχέσεις του με την οικονομία και την κοινωνία, μια
Εκπαίδευση δηλ. για την Αειφορία, αποτελεί απαίτηση της εποχής για ανανέωση των εκπαιδευτικών
πραγμάτων. Με την ίδια «λογική» προτείνεται η ανανέωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η
μετεξέλιξή της σε «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία», η οποία συνδυάζει τόσο τις
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οικολογικές (κλασικές) αρχές όσο και τις απαιτήσεις του σήμερα και του αύριο για εντονότερη
ενασχόληση με τα αναπτυξιακά και τα κοινωνικά θέματα.
Σήμερα η λειτουργία μιας αναβαθμισμένης Π.Ε. στα πλαίσια ενός αναθεωρημένου εκπαιδευτικού
συστήματος με προοπτικές ικανοποιητικής συμβίωσης και προθέσεις ανατρεπτικής επίδρασης στα
σχολικά-κοινωνικά δεδομένα, αποτελεί, ίσως, την πολυτιμότερη «επένδυση» για ένα περιβαλλοντικά
και όχι μόνον, καλύτερο κόσμο.

Εισαγωγή
Τα θέματα με περιβαλλοντικό περιεχόμενο βρίσκονται συνέχεια στην επικαιρότητα εδώ και
μερικά χρόνια. Οι προβληματισμοί μάλιστα γύρω από τα παραπάνω ζητήματα έχουν
ξεπεράσει πλέον τα στενά τοπικά ή κρατικά όρια και παίρνουν οικουμενικές διαστάσεις. Το
φαινόμενο βέβαια είναι ευεξήγητο αν λάβει κανείς υπόψη, πρώτον ότι το πρόβλημα της
αλλοίωσης και καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και στοιχείων της
πολιτιστικής κληρονομιάς του ανθρώπου οξύνεται καθημερινά και δεύτερον ότι ορισμένες
"μορφές" οικολογικών αλλοιώσεων παρουσιάζουν "εγγενώς" παγκόσμιο χαρακτήρα
(επιπτώσεις από πυρηνικές δοκιμές και πυρηνικά ατυχήματα, ρύπανση του υδάτινου και
εναέριου χώρου, κλιματικές αλλαγές κ.ά.).
Εξάλλου τα μοντέλα ανάπτυξης, με τα οποία συνδέονται στενά τα περιβαλλοντικά
προβλήματα, εφαρμόζονται τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμια κλίμακα με αποτέλεσμα οι
κάθε μορφής θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις να επηρεάζουν, αν όχι ολόκληρη, τουλάχιστον
μεγάλα τμήματα της Γης.
Η εικόνα σε ολόκληρο τον πλανήτη δείχνει μια ανησυχητική παρακμή που
επιταχύνεται κάθε χρόνο. Η κρίση δεν είναι πλέον συγκυριακή έστω και αν ευημερούν
κάποτε-κάπου οι "αριθμοί".
Η γενίκευση και η αύξηση ποσοτικά και ποιοτικά των οικολογικών κινδύνων σε
βαθμό που η ανθρωπότητα, όσον αφορά συγκεκριμένους τομείς, να έχει φτάσει σε οριακά για
την επιβίωσή της σημεία, επόμενο ήταν όχι μόνο να ανησυχήσει αλλά και να διεγείρει μια
ομάδα ανθρώπων οι οποίοι, αντίθετα από την άποψη των «κρατούντων» ότι η Φύση υφίσταται
για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του ανθρώπου, αντέτειναν το επιχείρημα ότι η Φύση διαθέτει
«αυταξία» και ότι οι παρεμβάσεις στο περιβάλλον θα πρέπει να διέπονται από τον κανόνα της
επίτευξης-διατήρησης της αρμονίας μεταξύ των δύο μελών του διπόλου Άνθρωπος και
Περιβάλλον.
Προϊόντος του χρόνου, η ιδεολογική και όχι μόνον διαμάχη μεταξύ των
υποστηρικτών της ανάγκης συνέχισης της εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής πολιτικής για την
άνοδο του βιοτικού επιπέδου της ανθρωπότητας αφενός και των περιβαλλοντολόγων
αφετέρου, οδήγησε στη διατύπωση θέσεων, σε ορισμένες περιπτώσεις ακραίων και
εξαιρετικά αντιφατικών μεταξύ τους, για το μέλλον της γης. Έτσι έχουν δει το φως της
δημοσιότητας από τη μία πλευρά σενάρια που αναφέρονται σε ολοκληρωτική καταστροφή
της ανθρωπότητας, στο εγγύς μάλιστα μέλλον, όπως επίσης απόψεις που υποστηρίζουν ότι οι
ανησυχίες για το μέλλον του πλανήτη μας είναι άκρως υπερβολικές, πρόβλημα επί του
προκειμένου δεν υφίσταται και ότι όσα υποστηρίζουν οι «περιβαλλοντικές Κασσάνδρες»
αποτελούν αποκυήματα σεναρίου επιστημονικής φαντασίας. Λογικό και αναμενόμενο είναι η
διατύπωση των παραπάνω, ευρισκομένων στους αντίποδες, θέσεων να προκαλεί σύγχυση και
να εγείρει σειρά ερωτηματικών. Ποια είναι επί του προκειμένου η επιστημονική-άρα
αντικειμενική-αλήθεια; Πόσο κοντά και πόσο μακριά βρίσκεται η ανθρωπότητα στην
υλοποίηση των κυκλοφορούντων σεναρίων, του ενός ή του άλλου τύπου περί του μέλλοντος
του πλανήτη και τι «ποσοστό» επιστημονικής επαληθευσιμότητας αυτά εμπεριέχουν; Εν
κατακλείδι πρέπει όντως να ανησυχούμε για το μέλλον, άρα οφείλουμε να αντιδράσουμε
αναλόγως σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο ή τα καταστροφικά σενάρια διαθέτουν μεγάλο
ποσοστό υπερβολής;
Επιχειρώντας μια «απάντηση» στους παραπάνω προβληματισμούς, τα μέλη του
«Εργαστηρίου Γεωγραφικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων ανέτρεξαν σε συμβατικές και ηλεκτρονικές πηγές αντλώντας πληροφορίες για τις
συντελούμενες ή επικείμενες μεταβολές στον περιβαλλοντικό τομέα. Η αναζήτηση είχε ως
επίκεντρο, κατ’ αρχάς τις μετεωρολογικές αλλαγές του σήμερα, τα συμπαρομαρτούντα
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φαινόμενα, καθώς και τα μοντέλα–σενάρια που αφορούν στις μελλοντικές-συνακόλουθες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης-έρευνας, στα βασικά της
σημεία, αποτελούν και το αντικείμενο της παρούσας δημοσίευσης.
Διαπιστώσεις
Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια συγκεκριμένες μεταβολές
οικολογικού χαρακτήρα έχουν κάνει αισθητή και μάλιστα επιτακτικά την παρουσία τους στη
Γη. Η αναφορά στις πρόσφατες, των τελευταίων δηλ. δεκαετιών, συνέπειες περιβαλλοντικών
μεταβολών δεν συνιστά παρά μέρος, μόνον, του καταλόγου των συνδεδεμένων με την
αποκαλούμενη οικολογική κρίση συμπτωμάτων.
Α. H μείωση της πυκνότητας του στρατοσφαιρικού όζοντος δε θεωρείται, βέβαια, πλέον
μέρος κανενός σεναρίου επιστημονικής φαντασίας, αφού αποτελεί γεγονός διαπιστωμένο εδώ
και δεκαετίες. Η ύπαρξη του στρώματος του όζοντος σε ύψος 20-30 χλμ. λειτουργεί ως
προστατευτική ασπίδα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται συνεχής μείωση του όζοντος («τρύπα του
όζοντος») κυρίως από τη δράση των χλωροφθορανθράκων, με αντίστοιχη αύξηση δράσης της
υπεριώδους ακτινοβολίας. Ήδη στην Ανταρκτική υπάρχει μείωση της τάξης του 40%, στη Β.
Ευρώπη η μείωση ανέρχεται σε 2,3% και στη Μεσόγειο σε 3%. Πρόσφατες εκτιμήσεις
προβλέπουν περαιτέρω μείωση της παρουσίας όζοντος στην ατμόσφαιρα με μέση ελάττωση
κατά 10-15% για τον επόμενο μισό αιώνα με ολέθριες συνέπειες στην υγεία του ανθρώπινου
είδους (δραματική αύξηση των μελανωμάτων, καρκίνου του δέρματος, και των κρουσμάτων
καταρράκτη), αλλά παράλληλα και άλλων οργανισμών (αναστολή της φωτοσύνθεσης στους
φυτικούς οργανισμούς καταστροφή του γονιδιακού υλικού, μεταβολή των βιορυθμών κ.ά.). Η
δραματικότητα της κατάστασης πιστοποιείται μέσα από την πρόβλεψη ότι περαιτέρω μείωση
του όζοντος της τάξης του 10% αναμένεται να επιφέρει αύξηση των καρκίνων του δέρματος
κατά 26%, δηλ. 300.000 επιπλέον περιπτώσεις ετησίως, καθώς και 1,5 έως 2 εκατ. επιπλέον
περιπτώσεις καταρράκτη παγκοσμίως.
Β. Τα πολυσυζητημένα τον τελευταίο καιρό «ακραία καιρικά φαινόμενα», ιδίως η
συχνότητα εμφάνισής τους ακόμη και η παρουσία τους σε περιοχές που αγνοούσαν την
ύπαρξή τους, συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι το δυσοίωνο, περιβαλλοντικά, μέλλον είναι
ήδη εδώ.
Φαινόμενα όπως οι πλημμυρισμένες μεγαλουπόλεις της Ευρώπης, περιοχές σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σκηνές μαζικής εκκένωσης οικισμών, 130 θάνατοι από πνιγμό
έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 2002, καθώς και το 2006 με την καταιγίδα Κύριλλος που
άφησε πίσω της 39 νεκρούς, καθιστώντας φανερό πλέον ότι η Φύση δεν παραμένει πουθενά
απαθής στον περιβαλλοντικό «βιασμό» της. Η επιβεβαίωση του οικουμενικού χαρακτήρα
της εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων ήλθε το ίδιο χρονικό διάστημα από την άλλη
πλευρά του πλανήτη μας: στην Ασία, εκατοντάδες νεκροί και 17 εκατ. άστεγοι αποτέλεσαν
τον απολογισμό της αιφνίδιας εμφάνισης ακραίων μετεωρολογικών καταστάσεων.
Συγχρόνως, και για να έχουμε συνολική εικόνα, στην Αμερική 26 Πολιτείες υφίστανται τις
επιπτώσεις της χειρότερης ξηρασίας των πέντε τελευταίων δεκαετιών.
Γνωστού όντος ότι η οικονομία πολλών χωρών εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από
τις καιρικές συνθήκες (οικονομία πρωτογενούς χαρακτήρα), γίνεται αντιληπτή η συσχέτιση
των μεταβολών αυτών με τις δυνατότητες επιβίωσης πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων.
Γ. Η αλλαγή των κλιματικών παραμέτρων αποτελεί δυνατότητα συνδεδεμένη με φαινόμενα
βραδείας εξέλιξης. Εντούτοις η είσοδος σε μια περίοδο αλλαγών, που οδηγεί σε νέα
κλιματική εποχή, είναι γεγονός που λαμβάνει χώρα «αιφνίδια» (έχει παρατηρηθεί και στην
περίοδο του Μεσαίωνα με τη λεγόμενη «μικρή παγετώδη περίοδο» Little Ice Age, που
εμφανίστηκε γύρω στο 1350. Λίγο πριν εκδηλωθεί είχε υπάρξει μια περίοδος ασυνήθιστα
θερμή μεταξύ των ετών 900 και 1200, γνωστή ως Medieval Optimum).
Η ανοδική πορεία της μέσης θερμοκρασίας της Γης, αποτελεί διαπίστωση
αναμφισβήτητη κατά τα τελευταία χρόνια. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματικές
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αλλαγές (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), είναι κατηγορηματική όσον
αφορά την παραπάνω διαπίστωση. Προχωρεί μάλιστα ένα βήμα πιο μπροστά αποδίδοντας το
αιτιατό (την αύξηση της θερμοκρασίας) σε συγκεκριμένο αίτιο, διασυνδέοντας δηλ. την
θερμοκρασιακή αύξηση με το λεγόμενο «φαινόμενο του θερμοκηπίου», το οποίο με τη
σειρά του παραπέμπει στην αύξηση της συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα ως προϊόν
καύσεων. Τα τελευταία 150 έτη η υπερβολική καύση ορυκτών καυσίμων (βλ. βιομηχανική
δραστηριότητα κ.λπ.) αύξησαν τα επίπεδα του CO2 κατά 100 ppm . Αντίστοιχη ήταν και η
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης (από 14,2 °C το 1860 σε ~15 °C σήμερα.
Ενδιαφέρουσα και συγχρόνως ανησυχητική είναι η παράθεση της μεταβολής του
ποσοστού απόδοσης των αλλαγών σε ανθρωπογενείς παράγοντες: ενώ το 2001 τα μέλη της
επιτροπής θεωρούσαν ότι η πιθανότητα εξάρτησης των μεταβολών από ανθρώπινες
δραστηριότητες ανέρχεται σε 60% σήμερα μετά τη διάσκεψη του Παρισιού (Ιανουάριος
2007) το ποσοστό αυτό φθάνει στο 90%.
Αλλάζει το κλίμα της Γης;
Όλες οι σύγχρονες μετρήσεις οδηγούν στην τεκμηρίωση της υπόθεσης η οποία αναφέρεται
στην προϊούσα υπερθέρμανση της Γης (και ότι αυτό συνεπάγεται). Από το 1860, οπότε
καταγράφονται συστηματικά μετεωρολογικές μετρήσεις, παρατηρείται αύξηση της μέσης
θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο η οποία είναι της τάξης των 0,6 –0,8 °C.
Διαπιστωμένα η δεκαετία 1989-1999 υπήρξε η θερμότερη της δεύτερης μετά Χριστό
χιλιετίας, ενώ κατά τα καλοκαίρια 1994-2003 επικρατούσαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες
των τελευταίων 500 ετών. Κατά τα έτη 1998, 2002, 2003, 2001, 1997 καταγράφηκαν οι
πλέον υψηλές θερμοκρασίες (με φθίνουσα σειρά). Σύμφωνα μάλιστα με αναλύσεις πάγου η
άνοιξη του 2002 ήταν η θερμότερη της τελευταίας χιλιετίας. Για τη χώρα μας οι μετρήσεις
δείχνουν επίσης σαφή τάση ανόδου της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας. Η δεκαετία του 1990
εμφάνισε σχεδόν τριπλάσιο αριθμό ημερών με καύσωνα από ότι η προηγούμενη
τριακονταετία.
Πέρα όμως από τις αντικειμενικές μετρήσεις, που καταδεικνύουν τη συνεχή αύξηση
της θερμοκρασίας της Γης, πλείστα όσα άλλα φαινόμενα αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες
της υπερθέρμανσης του πλανήτη μας. Η ταχύτατη τήξη των παγετώνων στις πολικές, αλλά
και σε άλλες περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, είναι ένας από αυτούς. Δορυφορικές
απεικονίσεις καταδεικνύουν ότι οι παγετώνες της Ανταρκτικής μειώθηκαν από το 1950 κατά
20%, ενώ αντίστοιχα οι πάγοι του Β. Πόλου λιώνουν με προϊούσα αύξηση της τάξης του
15%. Δεν αποκλείεται μάλιστα να επαληθευθεί η υπόθεση της οριστικής απώλειας του
παγοκαλύμματος στην Αρκτική μέχρι το 2100.
Ο συνδυασμός «αύξηση θερμοκρασίας-εισροή γλυκού νερού» στους ωκεανούς
αποτελεί την κύρια αιτία κατάκλυσης πολλών παράκτιων περιοχών, εφόσον η στάθμη της
θάλασσας έχει ανέλθει κατά 10-20 εκατ. κατά τα τελευταία εκατό χρόνια. Η υπολογιζόμενη
άνοδος της στάθμης των ωκεανών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι της τάξης των 2,4 χιλιοστών
ανά έτος.
Αισθητές μεταβολές έχουν λάβει ήδη χώρα και στη θερμο-αλατική κυκλοφορία
των ωκεανών. Οι αλλαγές που είναι ήδη ορατές στην κυκλοφορία των υδάτων μπορούν να
επιβραδύνουν ή πιθανώς να σταματήσουν εντελώς την κυκλοφορία των υδάτων, με
απρόβλεπτες βέβαια συνέπειες.
Οι κλιματικές αλλαγές αντικατοπτρίζονται και στους βιολογικούς κύκλους και τα
λειτουργικά ήθη των οργανισμών. Η άνοδος της θερμοκρασίας, η μετατόπιση της έναρξης
ή λήξης των εποχών, αποσυντονίζουν τους βιολογικούς ρυθμούς και τις λειτουργίες τους.
Μια ματιά στο μέλλον
Εάν τα καταγεγραμμένα γεγονότα και φαινόμενα του χθες και του σήμερα αποτυπώνουν μια
κλιματική και κατ’ επέκταση περιβαλλοντική κατάσταση, καθόλου ευχάριστη για το παρόν
του πλανήτη μας, συνειρμικά και κατ’ αναγκαία συνθήκη προκύπτει το μείζον ερώτημα της
πρόβλεψης των περιβαλλοντικών συνθηκών του εγγύς ή του μέσου μέλλοντος. Ποια λοιπόν
προβλέπεται να είναι η εικόνα της Γης με βάση τα σημερινά δεδομένα, αλλά και την
εφαρμογή ειδικών επιστημονικών μοντέλων προσομοίωσης; Στον τομέα της πρόβλεψης των
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κλιματικών συνθηκών, τουλάχιστον για την περίοδο μέχρι το τέλος του 21ου αι., οι γνώμες
όλων των ειδημόνων συγκλίνουν:
 Αν συνεχιστεί η συσσώρευση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα αναμένεται
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης έως και 4,6 °C μέχρι το 2100 (για την Ελλάδα 3-5
°C).
 Η αύξηση κατά τους χειμερινούς μήνες προβλέπεται να κυμαίνεται από 4-7 °C ενώ για
τους θερινούς από 2-5 °C. Προβλέπεται επίσης και μετατόπιση των μέγιστων τιμών της
θερμοκρασίας {για την Ελλάδα έως 48 °C, ενδεικτικά αναφέρεται ότι η συχνότητα εμφάνισης
μέγιστων θερμοκρασίας (πάνω από 37 °C στην Αθήνα θα 10πλασιασθεί η δε μείωση των
βροχοπτώσεων θα υπερβεί το 40%)}.
Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για να αντιληφθεί κανείς τις συνέπειες των εν λόγω
αλλαγών.
Εκτός όμως αυτών, των αμιγώς καιρικών-κλιματικών συμβάντων, οι αλυσιδωτές
επιπτώσεις των αλλαγών αφορούν ένα πολύ μεγάλο αριθμό φαινομένων και δραστηριοτήτων,
με τεράστιο-ανυπολόγιστο κόστος σε πλείστους όσους τομείς.
Α. Στο κλίμα αυτό καθεαυτό. Άνοδος της θερμοκρασίας κατά 3-5 °C θα ανατρέψει όλα τα
μετεωρολογικά-κλιματικά δεδομένα, άρα και τις εκφράσεις τους, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ενδεικτικά αναφέρεται: θερμότερες και ξηρότερες περίοδοι στη Μεσόγειο, (αύξηση κατά
4°C) επέκταση της ερημοποίησης, έντονη ξηρασία-λειψυδρία, δραματική μεταβολή των
οικοσυστημάτων.
Β. Η βασικότερη, δευτερογενούς χαρακτήρα, συνέπεια της ανόδου της θερμοκρασίας,
συνίσταται στην τήξη των παγοκαλυμμάτων και τη συνεχή άνοδο της στάθμης της
θάλασσας. Ιδιαίτερα αισθητή και δραματική σε ορισμένες περιπτώσεις θα είναι η αλλοίωση
των ακτογραμμών εξαιτίας αυτής της υδρογραφικής μεταβολής. Πολλά νησιωτικά
συμπλέγματα μικρού υψομέτρου, ιδίως στον Ειρηνικό, θα πλημμυρίσουν με άνοδο της
θάλασσας μόλις 10 εκ., ενώ άνοδος κατά μισό μέτρο θα καταστρέψει το 75% των παράκτιων
υγροτόπων. Αλλά και μεγαλουπόλεις, όπως η Ν. Υόρκη, το Τόκιο, η Τζακάρτα κ.ά.,
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κατάκλυσης. Για τη Μεσόγειο οι προβλέψεις αναφέρονται σε
μέση άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά 50 εκ. μέχρι το 2100. Ιδιαίτερα προβλήματα θα
αντιμετωπίσουν στην πατρίδα μας οι περιοχές Θεσσαλονίκης (μεταβολή 60 εκ)., η Ρόδος και
η Κρήτη (60-100 εκ.), η περιοχή Αχελώου και η Δ. Πελοπόννησος (στοιχεία του ΕΜΠ 2007).
Γ. Φαινόμενα λειψυδρίας και αλλαγής του υδρολογικού ισοζυγίου, ιδιαίτερα του γλυκού
νερού, εκφράζουν επίσης τις επελθούσες-επερχόμενες κλιματικές αλλαγές. Τα αποθέματα
πόσιμου νερού συνεχώς θα μειώνονται. Η προσπάθεια ελέγχου και διαχείρισης του υδάτινου
δυναμικού έχει ήδη οδηγήσει σε τοπικές συρράξεις, το φαινόμενο θα επιδεινωθεί στο άμεσο
μέλλον και ίσως, όπως αναφέρεται, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα έχει ως αιτία πλέον τη
διαχείριση του νερού και γενικότερα την επιβίωση μεγάλου τμήματος του πληθυσμού της
Γης.
Δ. Ο αγροτικός τομέας, είναι εξαιρετικά ευάλωτος στις περιβαλλοντικές αλλαγές. Τόσο οι
μεταβολές του κλίματος όσο και αυτές στη γεωμορφολογία-υδρολογία θα επηρεάσουν
σημαντικότατα την απόδοση καλλιεργειών και κτηνοτροφικών μονάδων. Η υπερθέρμανση
του πλανήτη έχει επιφέρει ήδη μείωση κατά 25% στη συγκομιδή σιτηρών, βαμβακιού,
ζαχαρότευτλων, πατάτας κ.ά. στην Ευρώπη. Για τη χώρα μας προβλέπεται «εξαφάνιση» της
καλλιέργειας πολλών ειδών, όπως του καλαμποκιού.
Ε. Φυσικά οικοσυστήματα. Τα συμπτώματα των περιβαλλοντικών αλλαγών έχουν κάνει
ήδη ορατή την παρουσία τους εδώ και πολλές δεκαετίες. Ορισμένα από αυτά, όπως
αλλοίωση των οικοσυστημάτων, μεταβολή των βιοκοινωνιών, εξαφάνιση ειδών, παρεμβάσεις
στη βιοποικιλότητα, μεταλλάξεις κ.λπ. απασχολούν σήμερα και πολύ περισσότερο στο
μέλλον, την ανθρωπότητα. Για την Ελλάδα προβλέπεται εξαφάνιση των μισών από τα
είδη της υπάρχουσας χλωρίδας.
ΣΤ. Οι κλιματικές και γεωμορφολογικές μεταβολές σε συνδυασμό με τις οικονομικές
επιπτώσεις είναι αναμενόμενο ότι θα προκαλέσουν αλυσιδωτές κοινωνικές και
δημογραφικές μεταβολές. Τεράστιες μάζες ανθρώπων των περιοχών που πλήττονται θα
εξαναγκασθούν σε μετακινήσεις, η περιβαλλοντική-οικονομική μετανάστευση θα ενταθεί
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και προφανώς την πίεση αυτή θα την υποστούν οι αναπτυγμένες χώρες. Υπολογίζεται ότι
αυτού του είδους οι μετακινήσεις αφορούν 400 εκατ. κατοίκους της Γης.
Ζ. Άμεσα οι κλιματικές μεταβολές θα επηρεάσουν σημαντικά και τον τομέα της Υγείας. Οι
ίδιες οι οικολογικές καταστροφές (πλημμύρες, λειψυδρία, υποσιτισμός κ.λπ.) δημιουργούν
ευνοϊκές συνθήκες για την εμφάνιση επιδημιών (έξαρση αναπνευστικών, μολυσματικών
παθήσεων, χολέρα, δάγκειος, κίτρινος πυρετός).
Η. Οι κλιματικές αλλαγές ασφαλώς αποτιμώνται (και ) οικονομικά. Η αντιμετώπιση των
συνεπειών από το φαινόμενο της υπερθέρμανσης θα απορροφά έως και το 5 % του
παγκόσμιου ΑΕΠ. Για τη χώρα μας έχει υπολογιστεί ότι το ετήσιο οικονομικό κόστος από τις
επιπτώσεις σε τομείς όπως ο ενεργειακός, ο αγροτικός, ο τουριστικός κ.λπ. θα ανέρχεται στο
ύψος των 150 εκατ. €.
Όλα τα συμπτώματα, τα φαινόμενα, οι ενδείξεις αλλά σε πολλούς τομείς τα τεκμήρια
συγκλίνουν σε ένα συμπέρασμα: το κλίμα μεταβάλλεται, οι περιβαλλοντικές συνθήκες
αλλάζουν, ισορροπίες αιώνων ή χιλιετιών ανατρέπονται, οι ρυθμοί, το είδος, η μορφή των
εξελίξεων λαμβάνουν το χαρακτήρα τού μη ελεγχόμενου. Το μέλλον επιφυλάσσει εκπλήξεις
σε πολλούς τομείς.
Στα πλαίσια αυτής της συλλογιστικής τίθεται το ερώτημα: μπορεί το σενάριο των
βίαιων κλιματικών αλλαγών να υλοποιηθεί στο εγγύς μέλλον; Απάντηση: όχι βέβαια στη
μορφή μιας «κινηματογραφικής εξιστόρησης». Τα φαινόμενα αυτά είναι μακροπρόθεσμης
διάρκειας, λαμβάνουν χώρα αργά και δεν έχουν εκρηκτικό χαρακτήρα. Επομένως έχουν
δίκαιο οι εκπρόσωποι συγκεκριμένης αναπτυξιακής φιλοσοφίας (και κυρίως πρακτικής) οι
οποίοι ισχυρίζονται ότι τα αποκαλούμενα «ακραία καιρικά φαινόμενα» (και τα επακόλουθα
τους) συνιστούν εκφράσεις «φυσικών-κανονικών καταστάσεων», έχουν λάβει χώρα και κατά
το παρελθόν και επομένως δεν πρέπει να ανησυχούμε;
Η αποστομωτική απάντηση στους παραπάνω προέρχεται από τρεις πλευρές:
α) η ίδια η ρεαλιστική πραγματικότητα δεν αφήνει περιθώρια εικασιών και κυρίως
στάσης εφησυχασμού: ήδη έχει αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό, όπως αναφέρθηκε, η
μεταστροφή του κλίματος (άνοδος της θερμοκρασίας, τήξη των πάγων και η συνεπακόλουθη
μείωση των αποθεμάτων γλυκού νερού. Το ίδιο ρεαλιστική είναι και η προϊούσα αύξηση των
συμπτωμάτων).
β) σύμπασα η επιστημονική κοινότητα (IPCC) συμφωνεί για την προϊούσα
υπερθέρμανση του πλανήτη μας και προειδοποιεί για τις επερχόμενες, τραγικές σε
πολλούς τομείς, επιπτώσεις.
Είναι όντως «πολύ αργά» ή μήπως υπάρχει έστω και την ύστατη στιγμή εναλλακτική λύση
σωτηρίας;
Στο δια ταύτα
Αποτελεί κοινή διαπίστωση και γενικά μη αμφισβητήσιμη άποψη ότι η όξυνση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα η δημιουργία και η
επέκτασή τους (βλ. φαινόμενο του θερμοκηπίου, κύριου υπεύθυνου για τις κλιματικές
αλλαγές που αναφέραμε), συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με ανθρωπογενείς δραστηριότητες και
την αναπτυξιακή «φιλοσοφία» των τελευταίων δεκαετιών. Η βιομηχανική επανάσταση, η
εισαγωγή και χρήση τεχνολογίας μη συμβατής με τους φυσικούς-βιολογικούς-οικολογικούς
κύκλους και αρχές, το στηριγμένο στην ανθρωποκεντρική αντίληψη μοντέλο ανάπτυξης, που
έθετε-θέτει τη Φύση στην υπηρεσία της παραγωγικής διαδικασίας και την απαξιώνει
ιδεολογικά, θεωρούνται, εν πολλοίς, υπεύθυνα για την απουσία μέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος, επομένως για την υποβάθμισή του, για τη δημιουργία οικονομικών και
κοινωνικών ανισοτήτων και για το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ ανθρώπου και
περιβάλλοντος.
Καθώς τα κράτη και οι κυβερνήσεις αδυνατούν να πάρουν αποφάσεις ικανές να
αποτρέψουν τις δυσμενείς συνέπειες των περιβαλλοντικών αλλαγών (ακόμη και σήμερα οι
ΗΠΑ αρνούνται να επικυρώσουν το πρωτόκολλο του Τόκιο για τη μείωση των
εκπεμπόμενων ρύπων), γίνεται φανερό ότι η πρωτοβουλία περιέρχεται πλέον στον ενεργό
και συνειδητοποιημένο πολίτη. Για το λόγο αυτό η επίτευξη στόχων «φαινομενικά»
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μέτριων που τίθενται σε ατομικό και τοπικό επίπεδο έρχεται ως απάντηση στο ερώτημα: τι
μπορώ να κάνω εγώ για την αποτροπή της έλευσης ενός δυσμενούς μέλλοντος;
Μήπως επιβάλλεται, εκ των πραγμάτων και νομιμοποιείται μία «περιβαλλοντική
επανάσταση» των συνειδητοποιημένων πολιτών έτσι ώστε να προλάβουμε τα οδυνηρά
αποτελέσματα της -ήδη εκφρασμένης και νομοτελειακά αναμενόμενης- αντίδρασης της
Φύσης στο συνεχή «βιασμό» της από τον άνθρωπο;
Επίσης μήπως ωρίμασε και είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη η Εκπαίδευση να
ανταποκριθεί στην πρόκληση των καιρών και να συμβάλει ουσιαστικά στην αλλαγή του
ισχύοντος συστήματος αξιών, όσο αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα και την αντιμετώπισή
τους;
Το εκπαιδευτικό σύστημα μέσω του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
στην ανανεωμένη της μορφή, ως Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, που
συνιστά μετεξέλιξη του θεσμού, καλείται να αποτελέσει την αιχμή κοινωνικής αλλαγής και
ιδεολογικής μετατόπισης, να εφοδιάσει τους πολίτες του κόσμου με νέες αντιλήψεις, νέες
στάσεις και νέο ήθος που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες του ανθρώπου και της Φύσης, με
στόχο την οικοδόμηση ενός υγιέστερου μέλλοντος για όλο τον πλανήτη. Να προετοιμάσει
δηλ τους νέους ανθρώπους, μέσω της ορθής και τεκμηριωμένης ενημέρωσης και γνώσης, για
την αποτελεσματικότερη συμμετοχή στη διαμόρφωση της παγκόσμιας κοινωνίας του αύριο.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, από την ίδια τη φύση της και εξ’ αρχής διέθετε και διαθέτει
όλα τα χαρακτηριστικά ενός «κινήματος» ικανού για τομές και καινοτόμες λύσεις. Πολύ
περισσότερο σήμερα που «θέσει» καλείται να στηρίξει τις αρχές τις αειφορίας, ειδικότερα
του αειφορικού σχολείου και να συμβάλλει στην εισαγωγή των αναγκαίων αλλαγών στον
εκπαιδευτικό αλλά και κοινωνικό τομέα.
Είναι αυτονόητο και φανερό ότι μια τέτοιας μορφής Εκπαίδευση
δεν αποτελεί ούτε απλή ούτε εύκολη διαδικασία, πολύ δε περισσότερο δε διαθέτει μαγικές
ικανότητες έτσι ώστε σε μικρό χρονικό διάστημα να μεταβάλλει τις στάσεις και τη
συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στο περιβάλλον. Ανεξάρτητα όμως από τις δυσκολίες
εφαρμογής της η επίτευξη των στόχων της δηλ η διαμόρφωση συνειδητών πολιτών, με
γνωστικό υπόβαθρο, φαντασία και επίγνωση των σχέσεων που συνδέουν τον άνθρωπο με το
φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον, έτοιμους να προτείνουν λύσεις και να μετέχουν στη
λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος
αποτελεί την πλέον ελπιδοφόρα επένδυση για ένα καλύτερο, περιβαλλοντικά, μέλλον.
«Οι καιροί ου μενετοί», γιατί ακόμη και αν ο άνθρωπος κατορθώσει να προσαρμοσθεί
βιολογικά και ψυχολογικά, όπως υποστηρίζουν μερικοί, στις «αφύσικες» και «απάνθρωπες»
συνθήκες που ο ίδιος δημιούργησε, η προσαρμογή του αυτή μπορεί, όπως επεσήμανε ο Rene
Dubos «να μην είναι τελικά παρά μια προοδευτική απώλεια χαρακτηριστικών στα οποία
οφείλονται οι ιδιαίτερες αξίες της ανθρώπινης ύπαρξης».
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Οι έννοιες της «Αειφορίας» και της «Βιώσιμης Ανάπτυξης» στο σχεδιασμό
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή
Κάγκαλου Ιφιγ., Δρ Βιολόγος
Γκόγκου Αρ., Κύρκου Β., Παππά Α., Τσίτσικα Ε., Διδασκαλείο Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων
Περίληψη
Οι έννοιες της «Αειφορίας» και της «Βιώσιμης Ανάπτυξης» έχουν ήδη ενσωματωθεί, από δεκαετίας,
στην νέα παιδαγωγική προσέγγιση η οποία αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Η νέα
κατεύθυνση την οποία αποκτά η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) προς την Αειφορία, προσδιορίζει
και συμπεριλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα ενασχόλησης και συνειδητοποίησης παγκόσμιων
προβλημάτων όπως είναι η υγεία, η φτώχεια, η εξασφάλιση τροφής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η
δημοκρατία, η ειρήνη. Με αυτήν την έννοια, τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οφείλουν
να εναρμονισθούν στο νέο πλαίσιο τόσο όσον αφορά στο περιεχόμενο όσο και την μεθοδολογική
προσέγγιση. Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο προσανατολισμός της Περιβ/κής Εκπαίδευσης προς
την Αειφορία και την Βιώσιμη Ανάπτυξη στα προγράμματα των Νηπιαγωγείων της εκπαιδευτικής
περιφέρειας της Ηπείρου. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι στόχοι και το περιεχόμενο των
προγραμμάτων ΠΕ των τεσσάρων νομών της Ηπείρου που εκπονήθηκαν κατά την τελευταία διετία και
διερευνήθηκαν ως προς την ύπαρξη της Αειφορίας/ Βιώσιμης ανάπτυξης. Από τα αποτελέσματα
προκύπτει ο ισχνός προσανατολισμός της ΠΕ προς την Αειφορία, και η απουσία της οπτικής της
βιώσιμης ανάπτυξης. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη
της αειφορίας, προτείνεται η αναγκαιότητα
διεύρυνσης του εννοιολογικού πλαισίου των
προγραμμάτων ΠΕ και των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την Περιβ/κή Εκπαίδευση.

Εισαγωγή
Ιστορική αναδρομή
Είναι γνωστό ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) «διανύει» την τέταρτη δεκαετία
παρουσίας της, εάν δεχθούμε ότι ο όρος καθιερώθηκε, αρχικά, στην Νεβάδα των ΗΠΑ, το
1970 (IUCN, 1971). Το περιεχόμενο του ορισμού της ΠΕ, τότε, εστιάζονταν «… στην
αναγνώριση αξιών, στην διασαφήνιση εννοιών, στην κατανόηση των σχέσεων του ανθρώπου
και του περιβάλλοντος…». Ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της ΠΕ, η συμπλήρωση των
στόχων και η διατύπωση νέων τάσεων αποτέλεσαν μια μακρά και δυναμική διαδικασία η
οποία διήρκησε σχεδόν μια εικοσαετία. Σημαντικοί σταθμοί της πορείας εξέλιξης της ΠΕ,
αποτελούν: η Διακήρυξη για το περιβάλλον του ανθρώπου (Στοκχόλμη, 1972), η Χάρτα του
Βελιγραδίου (1975), η Διάσκεψη της Τυφλίδας (UNESCO,1977). Η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων από την εικοσαετή εφαρμογή προγραμμάτων ΠΕ, οδήγησε στον
επαναπροσδιορισμό των στόχων και της στρατηγικής της ΠΕ καθώς επίσης και στην
καθιέρωση του όρου «βιώσιμης ανάπτυξης» (UNESCO, 1987). Ο όρος «βιώσιμη ανάπτυξη»
αντικατοπτρίζει την νέα στρατηγική για την ανάπτυξη, διεθνώς, δίνοντας αυξημένη βαρύτητα
σε έννοιες όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, ο πολιτισμός, οι πολιτικές δομές και η οικονομία. Η
αναγκαιότητα για εφαρμογή του νέου μοντέλου ανάπτυξης, της «βιώσιμης ανάπτυξης» και
της «αειφορίας» αναγνωρίσθηκε από την παγκόσμια κοινότητα , ως η ευκαιρία για την
μετατροπή του παραδοσιακού, ανοιχτού- ευθύγραμμου, και σπάταλου οικονομικού μοντέλου
σε ένα μοντέλο «κλειστού- τύπου» ( closed-looped economy) βασισμένο στην ανακύκλωση
των υλικών, στις «καθαρές» τεχνολογίες, στην ανάπτυξη φιλικών, περιβαλλοντικά,
συστημάτων (Gao et al., 2006).
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
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Είναι σαφές ότι η εφαρμογή ενός «κλειστού- τύπου» οικονομικού μοντέλου, προϋποθέτει
αφ’ένός σημαντικές υποδομές, αφ’ετέρου προσπάθεια από όλους τους πολίτες σε τοπικό και
παγκόσμιο επίπεδο. Ένα από τα σημαντικά πορίσματα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης των
Ηνωμένων Εθνών (Rio de Janeiro, 1992) ήταν το κείμενο, γνωστό ως Agenda 21, το οποίο
ουσιαστικά αποτελεί το περιβαλλοντικό σχέδιο δράσης για τον 21ο αιώνα. Στην Agenta 21,
διαπιστώνεται η έλλειψη ευαισθητοποίησης των πολιτών ως προς τα περιβαλλοντικά
προβλήματα ως αποτέλεσμα της ανεπαρκούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης (Agenta 21,
Chapter, 36, United Nations). Ετσι αξιολογείται ότι η Εκπαίδευση αποτελεί το βασικό
«εργαλείο» για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και για την βελτίωση των
δυνατοτήτων των ανθρώπων να ασχολούνται με περιβαλλοντικά- αναπτυξιακά προβλήματα (
United Nations, Agenda 21). Οι διεθνείς οργανισμοί υιοθετούν και προάγουν αυτόν τον
προσανατολισμό χαράσσοντας την κατεύθυνση της Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Η ΠΕ για
την Αειφορία εστιάζει στην λήψη απόφασης σε πολιτικο-κοινωνικό επίπεδο και στην
ανάδειξη και κριτική των κοινωνικών υποδομών. Ο Sterling (1996) προτείνει την ένταξη
στην θεματολογία ενός αναλυτικού προγράμματος ΠΕ, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
- Πολιτική Εκπαίδευση και Πολιτική Οικολογία
- Οικολογία και Βιοποικιλότητα
- Κοινωνικές Σχέσεις
- Ισότητα και Κοινωνική δικαιοσύνη
- Μελέτη τοπικών και ενδημικών ειδών
- Πλανητικό περιβάλλον και ανάπτυξη
Υγεία και Περιβάλλον
- Ανθρωπιστική ψυχολογία, διαπροσωπικές σχέσεις.
Είναι σαφές, ότι το περιεχόμενο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στοχεύει στην
«διατάραξη» του παραδοσιακού γνωστικού αντικειμένου της ΠΕ και κατ’επέκταση στον
μετασχηματισμό των κοινωνικών αντιλήψεων, παρά στην αναπαραγωγή των ήδη
υφισταμένων (Morrison, 1994).
Η εμπειρία στην Ελλάδα
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, εισήχθη η ΠΕ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση της Χώρας. Το περιεχόμενό της εστιάζεται κυρίως στην απόκτηση γνώσεων, εκ
μέρους των εκπαιδευομένων, σχετικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και
στην κατανόηση περιβαλλοντικών και βιοφυσικών φαινομένων. Είναι προφανές ότι το
περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων αντικατοπτρίζει τις «οδηγίες- στόχους» των
Διεθνών Συναντήσεων που έχουν προηγηθεί (Νεβάδα, Βελιγράδι, Μόσχα).
Τα τελευταία χρόνια η κατεύθυνση εκ μέρους του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
είναι η Εκπαίδευση για την Αειφορία με δράσεις για την δεκαετία 2005-2014, τις ακόλουθες:
- την ίδρυση Εθνικής Επιτροπής
- τον θεματικό χαρακτηρισμό των σχολικών ετών της δεκαετίας
- την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευση για την Αειφορία
- την παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
Ο σκοπός και το αντικείμενο της παρούσας εργασίας
Παρά το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία η κατεύθυνση και το περιεχόμενο των
προγραμμάτων ΠΕ έχει αλλάξει διεθνώς, εστιάζοντας στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο και
Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην Χώρα μας παρουσιάζεται σημαντική υστέρηση τόσο στις βαθμίδες
της Εκπαίδευσης όσο και στην εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών. Επίσης σαφώς
λιγότερα ερευνητικά δεδομένα είναι διαθέσιμα σχετικά με το περιεχόμενο των
προγραμμάτων ΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση σε σχέση με τα αντίστοιχα που
αναφέρονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό πιθανόν οφείλεται
στην μη αναγνώριση της σημασίας των πρώτων μαθησιακών χρόνων στην ανάπτυξη
στάσεων και απόψεων για το περιβάλλον (Tilbury, 1995). Είναι όμως επαρκώς τεκμηριωμένο
( Wilson, 1995), ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση των νηπίων είναι καθοριστικής σημασίας
για την μετέπειτα ανάπτυξη ικανοτήτων, κριτικής σκέψης και ευαισθησίας για το περιβάλλον.
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Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο προσανατολισμός της Περιβ/κής Εκπαίδευσης προς την
Αειφορία και την Βιώσιμη Ανάπτυξη στα προγράμματα των Νηπιαγωγείων της
εκπαιδευτικής περιφέρειας της Ηπείρου. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι στόχοι και το
περιεχόμενο των προγραμμάτων ΠΕ των τεσσάρων νομών της Ηπείρου που εκπονήθηκαν
κατά την τελευταία διετία και διερευνήθηκαν ως προς την ύπαρξη της Αειφορίας/ Βιώσιμης
ανάπτυξης.
Μεθοδολογία
Συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν τα προγράμματα ΠΕ τα οποία υλοποιήθηκαν την
τελευταία διετία ( σχολικά έτη, 2005-06, 2006-07) στα Νηπιαγωγεία της Εκπαιδευτικής
Περιφέρειας της Ηπείρου (ν. Ιωαννίνων, Αρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας). Μελετήθηκαν τα
αντίστοιχα σχέδια προγράμματος ΠΕ, από τα οποία κωδικοποιήθηκαν και καταγράφηκαν
επιμέρους παράμετροι όπως: το περιεχόμενο των προγραμμάτων, οι στόχοι εκπόνησης των
προγραμμάτων, η αφορμή για την πρόταση των προγραμμάτων και οι προβλεπόμενες
δραστηριότητες στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων ΠΕ. Τα δεδομένα
επεξεργάσθηκαν και αναλύθηκαν με την βοήθεια του προγράμματος EXCELL for Windows.
Αποτελέσματα- Ευρήματα
Στατιστικά στοιχεία
Ο αριθμός προγραμμάτων ΠΕ τα οποία υλοποιήθηκαν ανά νομό της Εκπαιδευτικής
Περιφέρειας της Ηπείρου παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Συνολικά εκπονήθηκαν 59
προγράμματα εκ των οποίων 15 υλοποιήθηκαν στον ν. Αρτας, 15 επίσης στον ν. Πρέβεζας,
25 προγράμματα υλοποιήθηκαν στον ν. Θεσπρωτίας και 4 στον ν. Ιωαννίνων. Αξίζει να
σημειωθεί ότι στην έρευνα έχουν συνυπολογισθεί και τα προγράμματα ΠΕ τα οποία τώρα
βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στα προγράμματα ΠΕ
ήταν αντίστοιχος των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν ανά νομό και παρουσιάζονται στην
Εικόνα 2.
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Εικόνα 3.: Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών ανά Νομό
Συγκεκριμένα, στον ν. Αρτας συμμετείχαν 18 εκπαιδευτικοί, στον ν. Πρέβεζας 23, ενώ στους
ν. Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων 59 και 7 αντίστοιχα. Παράλληλα παρουσιάζεται (Εικόνα 3) ο
αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν και εκπαιδεύτηκαν. Φαίνεται ότι στους ν. Αρτας και
Πρέβεζας οι μαθητές ήταν 150 και 248 αντίστοιχα, στον ν. Θεσπρωτίας εκπαιδεύτηκαν 444
μαθητές ενώ στον ν. Ιωαννίνων, 77 μαθητές. Οι σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία) που
υλοποίησαν προγράμματα ΠΕ στους ν. Αρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας εντοπίζονται τόσο
στα αστικά κέντρα των νομών όσο και στα ημιαστικά κέντρα και, χωριά. Στον ν. Ιωαννίνων
προγράμματα ΠΕ υλοποιήθηκαν σχεδόν μόνον στον μεγαλύτερο πληθυσμιακά Δήμο του
Νομού ( δ. Ιωαννιτών).
Ποιοτικές παράμετροι
Τα εκπονούμενα προγράμματα ΠΕ μελετήθηκαν και κατανεμήθηκαν ως προς το περιεχόμενό
τους σε τρείς κατηγορίες. Η κατανομή τους σε κατηγορίες έγινε ανάλογα με τον «
προσανατολισμό τους » όσον αφορά την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας.
Ετσι δημιουργήθηκαν τρείς κατηγορίες: H πρώτη κατηγορία ονομάσθηκε «περιβάλλον», η
δεύτερη «οικονομία» και η τρίτη «αειφορία». Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι προγράμματα με
τίτλο ( ενν. και με ανάλογο περιεχόμενο) π.χ « Μια σταγόνα νερού ταξιδεύει» κατατάσσεται
στην κατηγορία «περιβάλλον», προγράμματα με τίτλο π.χ « Η καλλιέργεια της ελιάς και η
σημασία της» κατατάσσεται στην κατηγορία «οικονομία» και προγράμματα με τίτλο π.χ
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«Θάλασσα- πηγή ζωής» , « οικοτουριστικός οδηγός της περιοχής μου» κατατάσσονται στην
κατηγορία «αειφορία». Στην Εικόνα 4, παρουσιάζεται η κατανομή των προγραμμάτων ως
προς την οπτική της αειφορίας. Από το σύνολο (59) προγραμμάτων, 36 από αυτά
κατατάσσονται στην κατηγορία «περιβάλλον», 19 στην κατηγορία «οικονομία» ενώ μόνον
τεσσάρων προγραμμάτων το περιεχόμενο εμφανίζει την οπτική της «αειφορίας». Θα πρέπει
να σημειώσουμε ότι στα προγράμματα της κατηγορίας «οικονομία» εμπεριέχονται σαφή
στοιχεία και από τις δύο άλλες κατηγορίες.
Στην συνέχεια αναλύθηκε το περιεχόμενο των προγραμμάτων ΠΕ ως προς τον
προβλεπόμενο κύριο στόχο ή στόχους. Οι κατηγορίες στόχων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:
α) η απόκτηση γνώσεων β) η ευαισθητοποίηση των μαθητών και γ) η ενεργοποίηση των
μαθητών και η ανάληψη ευθυνών. Από την Εικόνα 5 προκύπτει ότι το 60% των
προγραμμάτων αποσκοπούσε στην απόκτηση γνώσεων εκ μέρους των μαθητών όσον αφορά
περιβαλλοντικά ζητήματα, το 30% στην ευαισθητοποίηση για το φυσικό ή ανθρωπογενές
περιβάλλον και το 10% των προγραμμάτων «στόχευαν» στην ενεργοποίηση των μαθητών και
στην ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για την ανάδειξη ή για την συμβολή στην επίλυση
του μελετώμενου περιβαλλοντικού ζητήματος.
Στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται η εκατοστιαία κατανομή των προγραμμάτων ΠΕ, όσον
αφορά την αφορμή ( αφόρμηση) για την υλοποίηση του καθ’ενός. Πέραν της γενικής
διαπίστωσης ότι η αφορμή προέρχονταν από το ενδιαφέρον των μαθητών για κάποιο
συγκεκριμένο θέμα, το 60% των προγραμμάτων ως αφορμή παρουσιάζουν κάποιο γενικό
περιβαλλοντικό θέμα ( π.χ η κρίση του νερού, η ανακύκλωση απορριμμάτων , τα καιρικά
φαινόμενα) ενώ το υπόλοιπο 40% εμφανίζει ως αφορμή κάποιο συγκεκριμένο τοπικό
περιβαλλοντικό πρόβλημα που απασχολεί την τοπική κοινωνία ( π.χ η ρύπανση του ποταμού
Καλαμά, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του χωριού μας).
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Εικόνα 4: Κατανομή των προγραμμάτων ΠΕ ανά κατηγορία μελέτης.
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Εικόνα 5: Εκατοστιαία κατανομή των προγραμμάτων ΠΕ ανάλογα με την κατηγορία στόχου.
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Εικόνα 6: Εκατοστιαία κατανομή των προγραμμάτων ΠΕ ανάλογα με την κατηγορία
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Εικόνα 7: Συμβολή κατηγοριών δραστηριοτήτων στα προγράμματα ΠΕ.
Τέλος το περιεχόμενο των προγραμμάτων αναλύθηκε ως προς τις προβλεπόμενες
δραστηριότητες με την βοήθεια των οποίων οι μαθητές θα υλοποιούσαν το πρόγραμμα και θα
προσέγγιζαν επιτυχώς τον στόχο του προγράμματος. Στην εικόνα 7, παρουσιάζεται ότι σε
ποσοστό 100% η καλλιτεχνική έκφραση ( ζωγραφική, χειροτεχνία) είναι η δημοφιλέστερη
δραστηριότητα στην υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ στην Προσχολική
Αγωγή, τα
προγράμματα κατά 90% περιλαμβάνουν τα θεατρικά δρώμενα ως δραστηριότητα, 60% των
προγραμμάτων συμπεριλαμβάνουν την ενημέρωση των μαθητών από κάποιον ειδικό, στο 70
% των προγραμμάτων πραγματοποιείται επίδειξη εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με το θέμα
και στο 15% των προγραμμάτων πραγματοποιείται ( ή προτείνεται) επίσκεψη και
παρατήρηση των συνιστωσών του μελετώμενου θέματος στο πεδίο.
Συζήτηση
Η αξιολόγηση του περιεχομένου των προγραμμάτων ΠΕ αποτελεί σημαντικό «εργαλείο» για
την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας από την εφαρμογή τέτοιου είδους προγραμμάτων.
Αυτό ερμηνεύεται από το γεγονός ότι τα μοντέλα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
ΠΕ ( Guba & Lincoln, 1989,Sauve & Berryman, 2003) στηρίζονται στην ποσότητα, στην
ακρίβεια και στην μεθοδολογία προσέγγισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ιδιαίτερα τα
προγράμματα ΠΕ στην Προσχολική Αγωγή «οφείλουν» να συμβάλλουν στην ανάπτυξη «
Ορθών Περιβαλλοντικών Πρακτικών» και να υποστηρίζουν τα παιδιά στην ανάπτυξη ενός
μοντέλου ζωής φιλικού προς το περιβάλλον (Wilson, 1995).
Η παρούσα εργασία, κατά την άποψή μας, συνεισφέρει στην διαδικασία αξιολόγησης
του περιεχομένου των προγραμμάτων ΠΕ Προσχολικής Αγωγής.
Ενώ η Κατεύθυνση της ΠΕ προς την Αειφορία έχει χαραχθεί ήδη από την δεκαετία
του 1990, και ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωτοβουλία της UNESCO να χαρακτηρίσει
την δεκαετία 2005-2014 ως « Δεκαετία Εκπαίδευσης για την Αειφορία» η παρουσία
προγραμμάτων, στην Προσχολική Αγωγή, τα οποία εστιάζουν στην βιώσιμη ανάπτυξη και
την Αειφορία είναι πραγματικά ισχνή. Από την πλειονότητα των προγραμμάτων που
μελετήθηκαν, απουσιάζουν οι έννοιες της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής
διάστασης του περιβάλλοντος με πιθανό αποτέλεσμα την απουσία « της συν- διαχειριστικής
αντίληψης για το περιβάλλον» και την ενεργοποίηση των μαθητών- πολιτών. Είναι σαφές ότι
τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Προσχολικής ηλικίας, οφείλουν να γνωρίζουν
«ποιος αποφασίζει, πότε αποφασίζει και για ποιο λόγο αποφασίζει». Επίσης, συνήθως,
απουσιάζει η διάσταση της παρακαταθήκης των αξιών περιβάλλοντος για τις μελλοντικές
γενιές αποκλίνοντας έτσι από το βασικό modulo της UNESCO που είναι «Teaching and
learning for a sustainable future». Για παράδειγμα η σύνδεση περιβαλλοντικών θεμάτων
(ενέργεια, μεταφορές, φυσικοί πόροι κ.λ.π) με τον καταναλωτισμό στην σύγχρονη κοινωνία,
ελάχιστα συναντάται ως συνιστώσα στα προγράμματα ΠΕ. Η οπτική της Αειφορίας, έχει
διαπιστωθεί, ότι εξίσου απουσιάζει και από τα προγράμματα ΠΕ των υπολοίπων βαθμίδων
της εκπαίδευσης ( Αθανασάκης, 2006, Παπαδοπούλου και Κουδούνη, 2006) γεγονός που
ενισχύει την άποψη ότι επιβάλλεται η ριζική ανανέωση των κατευθύνσεων των
προγραμμάτων ΠΕ, εκ μέρους της Πολιτείας, έτσι ώστε να αποτελούν σύγχρονα «εργαλεία»
περιβαλλοντικής πολιτικής και παιδαγωγικής πράξης. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι από την
παρούσα έρευνα προέκυψε ότι σε αρκετά προγράμματα ΠΕ διαπιστώθηκε συνύπαρξη των
κατηγοριών περιεχομένου, γεγονός που οδηγεί στην ποικιλομορφία των προγραμμάτων και
στην ενίσχυση της αειφορικής διάστασης.
Μελετώντας τους στόχους των προγραμμάτων ΠΕ, παρατηρούμε ότι βασική
επιδίωξη της φιλοσοφίας των προγραμμάτων ΠΕ είναι η «απόκτηση γνώσεων» όσον αφορά
διάφορα περιβαλλοντικά θέματα όπως είναι η ρύπανση του νερού, η αξία του δάσους κ.λ.π.
Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό η περιβαλλοντική εκπαίδευση προσομοιάζει με το παραδοσιακό
γνωστικό αντικείμενο της «μελέτης περιβάλλοντος». Παράλληλα, στόχοι όπως η
διαμόρφωση θετικών στάσεων για το περιβάλλον και η ενεργή συμμετοχή σε περιβαλλοντικά
ζητήματα φαίνεται ότι υπολείπονται σε συχνότητα εμφάνισης. Εαν δεχθούμε ότι το
περιεχόμενο των προγραμμάτων ΠΕ βασίζεται αφ’ενός στις οδηγίες που παρέχονται από το
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αντίστοιχο εποπτεύον Υπουργείο (ΥΠΕΠΘ,Περιβαλλοντική Αγωγή-Θέματα, Παράρτημα VI)
αλλά και στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, τότε τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας
επιβεβαιώνονται από προγενέστερες έρευνες ( Chatzifotiou, 2005; Flogaitis et al., 2006).
Σύμφωνα με την Wilson (1995) η εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας ως προς την
ανάπτυξη θετικής συμπεριφοράς για την διατήρηση και προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελεί τον βασικό στόχο κάθε προγράμματος ΠΕ
Προσχολικής Αγωγής. Επίσης σύμφωνα με τους Santos et al. (2000) η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση δεν θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά στην απόκτηση οικολογικής γνώσης
αλλά στην κινητοποίηση μηχανισμών οι οποίοι υποστηρίζουν την συμμετοχή και την
ενεργοποίηση για το περιβάλλον.
Από προγενέστερες έρευνες στις οποίες μελετήθηκαν είτε τα προγράμματα ΠΕ είτε
οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, διαπιστώνεται ότι
τα παιδιά αποκτούν εμπειρία και γνώσεις περισσότερο για τα παγκόσμια περιβαλλοντικά
προβλήματα (global environment) παρά για τις αξίες του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.(
Wilson, 1995; Chatzifotiou, 2005). Στην παρούσα έρευνα διαπιστώνεται σχετικά μικρό
ποσοτικό προβάδισμα των προγραμμάτων ΠΕ με αφορμή / αντικείμενο ένα γενικό
περιβαλλοντικό θέμα έναντι εκείνων που ασχολούνται με τοπικά θέματα. Αυτό υποδηλώνει
μια θετική εξέλιξη για την διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών
δεδομένου ότι εμφανίζεται απόκλιση από το «γνωρίζω γενικά για τα προβλήματα του
πλανήτη» και συνήθως «αισθάνομαι πολύ αδύναμος να τα αντιμετωπίσω» υιοθετώντας έτσι
μια παθητική συμπεριφορά. Από την άλλη πλευρά η ενασχόληση με τοπικά οικολογικά
θέματα τα οποία σαφώς συνδέονται με την οικολογία του πλανήτη, οδηγούν στην
ενεργοποίηση των παιδιών και στην ενσωμάτωση του moto « δράσε τοπικά, σκέψου
παγκόσμια». Κατά την άποψή μας, τα παιδιά μπορεί να γνωρίζουν τα περιβαλλοντικά
προβλήματα αλλά δεν γνωρίζουν πόσο επηρεάζουν την ζωή τους.
Στα προγράμματα ΠΕ που μελετήθηκαν, τις κύριες δραστηριότητες των μαθητών
αποτελούσαν η καλλιτεχνική έκφραση, η ενημέρωση επι του θέματος από κάποιον ειδικό, η
συλλογή και επίδειξη εκπαιδευτικού υλικού ενώ σε πολύ μικρότερο βαθμό συναντάται η
επίσκεψη στο πεδίο. Είναι γεγονός ότι μέσα από την παρατήρηση στο πεδίο τα παιδιά
μπορούν να κατανοήσουν ότι τα πάντα στη φύση είναι αλληλένδετα και ότι οποιαδήποτε
διαταραχή συμβεί σε ένα σημείο, οι συνέπειες θα είναι συνολικές για το συγκεκριμένο
οικοσύστημα ή/και γενικότερα. Επίσης θα ανακαλύψουν ότι τα φυσικά οικοσυστήματα είναι
δυναμικά μεταβαλλόμενα συστήματα. Τέτοιου είδους «ανακάλυψη» συνήθως οδηγεί στην
διατήρηση αμείωτου ενδιαφέροντος, εφ’όρου ζωής» για αναμενόμενες ή μη μεταβολές στη
φύση (Tilsworth,1991).Κατανοώντας τα προβλήματα που συχνά υπάρχουν στην υλοποίηση
τέτοιου είδους δραστηριοτήτων ιδιαίτερα με παιδιά προσχολικής ηλικίας, προτείνουμε την
συχνότερη και ουσιαστική παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος με επισκέψεις και
δραστηριότητες στο πεδίο.
Συμπερασματικά,
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από την ίδια της την φύση αποτελεί το εργαλείο που
χρησιμοποιείται από κοινωνικές ομάδες με σκοπό να τροποποιηθεί ο τρόπος σκέψης της
κοινωνίας ως προς το περιβάλλον. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της οικονομικής
ανάπτυξης η οποία δεν υποθηκεύει τις αξίες της φύσης προσδίδει την οπτική της
Εκπαίδευσης για την βιώσιμη ανάπτυξη. Η παιδαγωγική διαδικασία της ευαισθητοποίησης
μέσω α) της απόκτησης οικολογικής γνώσης, β) της ανάπτυξης θετικών στάσεων ως προς τις
βιοφυσικές λειτουργίες διευκολύνει την συμμετοχή διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και
κινητοποιεί τους μηχανισμούς για την διατήρηση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη, για την
ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και γενικότερα για την βελτίωση της ποιότητας
της ζωής.
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Δημιουργία αλληλεπιδραστικών μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη χρήση των νέων
Τεχνολογιών: Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο
«Περιβάλλον-Η προστασία του δάσους»
Κολιός Νικ., Εκπαιδευτικός,
Πλακίτση Κατ., Λέκτορας, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων
Παγγέ Πολ., Αναπλ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων
Καλδρυμίδου Μ., Αναπλ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων
Σπυράτου Ειρ., Εκπαιδευτικός
Μανώλη Βάια, Εκπαιδευτικός
Ραπανάκης Παν., Μεταπτ. Φοιτ. Παν. Ιωαννίνων
Περίληψη
Βασικός στόχος του «ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου» είναι να ευαισθητοποιηθούν οι
μαθητές/τριες για την ανάγκη προστασίας του δάσους όχι μέσα από ένα προκατασκευασμένο σύνολο
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κανόνων και απαγορεύσεων, αλλά αντίστροφα, οι όποιοι κανόνες και κώδικες συμπεριφοράς τους στο
δάσος να προκύψουν ως φυσική συνέπεια των αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν σ’ αυτό.
Επιδιώκεται συστηματικά οι μαθητές/τριες να μελετούν το δάσος ως ένα σύστημα με τις σχέσεις και
τις αλληλεπιδράσεις που επισυμβαίνουν συνεχώς ανάμεσα στους ενδογενείς παράγοντές που το
συνδιαμορφώνουν. Επιπρόσθετα μελετούν και τις αλληλεπιδράσεις του δάσους με εξωγενείς
παράγοντες και άλλα συστήματα (π.χ. πόλεις) ώστε να γενικευτεί και να κυριαρχήσει η έννοια της
αλληλεπίδρασης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προσδοκούμε ότι οι μαθητές/τριες να αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα που προκύπτουν από το σημερινό τρόπο διαχείρισης του δάσους ως αυθεντικά
προβλήματα του περιβάλλοντος με το οποίο σχετίζονται και οι ίδιοι. Μια τέτοια μελέτη βοηθάει στην
μακρά διαδικασία απόκτησης οικολογικών στάσεων των μελλοντικών πολιτών μιας και το δάσος
αποτελεί ένα πλούσιο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του περιβάλλοντος ως σύστημα. Ως
καταλληλότερο λογισμικό για την προσέγγισή μας (μόνο στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού)
αναδείχτηκε ο Δημιουργός Μοντέλων ΙΙ. Με αυτό το λογισμικό μπορούν οι εκπαιδευτικοί και οι
μαθητές να δημιουργούν συνεργατικά και αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης και, μέσω της
μοντελοποίησης να μελετήσουν ποιοτικές και ημιποσοτικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, τις οποίες με
το συμβατικό τρόπο διδασκαλίας δύσκολα κατανοούν. Μέσω του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού
πακέτου Περιβάλλον – Η προστασία του δάσους προσδοκούμε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση,
επέκταση και εμβάθυνση της τυπικής διδασκαλίας στο σχολείο. Σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες
μάθησης, επιδιώκουμε η μαθησιακή διαδικασία να μετατοπισθεί προς νέες αλληλεπιδραστικές μορφές
μέσα στο κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο των μαθητών. Παράλληλα, καλλιεργούνται ιδιαίτερα οι
ερευνητικές δεξιότητες, καθώς επίσης και οι δεξιότητες διαλόγου, κριτικής ανάλυσης δεδομένων και
επιχειρηματολογίας κατά την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων του περιβάλλοντος.
Διαφαίνεται πλέον ως αδιαφιλονίκητη αναγκαιότητα, ο σύγχρονος πολίτης να φροντίζει οι
αλληλεπιδράσεις στο περιβάλλον στις οποίες εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα να διέπονται από ηθικούς
κώδικες συμπεριφοράς και να προωθούν τη βιωσιμότητα και την αειφορία του πλανήτη. Ο σχεδιασμός
των δραστηριοτήτων στηρίζεται στη διαθεματικότητα και προωθούνται οι στόχοι και οι αξίες της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αλλά και της Μουσειοπαιδαγωγικής, καθώς το δάσος αντιμετωπίζεται
ως ένα «ζωντανό» «ανοιχτό» μουσείο. Παράλληλα, μέσω των ΤΠΕ προωθείται η μελέτη του θέματος
«Περιβάλλον – Η προστασία του δάσους» στην τάξη, στο πεδίο, στα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας,
Ζωολογικά κ.ά., στα Κέντρα Πληροφόρησης και Προστασίας Άγριων Ζώων που έχουν οι οικολογικές
οργανώσεις στα δάση, σε κρατικές υπηρεσίες όπως η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κ.ο.κ.

Περιγραφή του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου «Περιβάλλον-Η προστασία του
δάσους»
Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο Περιβάλλον-Η προστασία του δάσους αποσκοπεί
στο να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες για την ανάγκη προστασίας του
δάσους όχι μέσα από ένα προκατασκευασμένο σύνολο κανόνων και απαγορεύσεων (up to
down προσέγγιση), αλλά αντίστροφα, οι όποιοι κανόνες και κώδικες συμπεριφοράς τους στο
δάσος να προκύψουν ως φυσική συνέπεια των αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν σ’ αυτό
(bottom up προσέγγιση). Επιδιώκεται συστηματικά οι μαθητές και οι μαθήτριες να μελετούν
το δάσος ως ένα σύστημα με τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις που επισυμβαίνουν συνεχώς
ανάμεσα στους ενδογενείς παράγοντές που το συνδιαμορφώνουν. Επιπρόσθετα μελετούν και
τις αλληλεπιδράσεις του συστήματος – δάσος με εξωγενείς παράγοντες και άλλα συστήματα
(π.χ. πόλεις) ώστε να γενικευτεί και να κυριαρχήσει η έννοια της αλληλεπίδρασης. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο προσδοκούμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα
που προκύπτουν από το σημερινό τρόπο διαχείρισης του δάσους ως αυθεντικά προβλήματα
του περιβάλλοντος με το οποίο σχετίζονται και οι ίδιοι. Μια τέτοια μελέτη, κατά την άποψή
μας, βοηθάει στην μακρά διαδικασία απόκτησης οικολογικών στάσεων των μελλοντικών
πολιτών μιας και το δάσος αποτελεί ένα πλούσιο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του
περιβάλλοντος ως σύστημα.
Η έννοια της σχέσης για τους μαθητές των μικρών τάξεων του Δημοτικού σχολείου
και η έννοια της αλληλεπίδρασης κυριαρχούν στο σχεδιασμό των σεναρίων και των
επιμέρους δραστηριοτήτων. Ως καταλληλότερο λογισμικό για την προσέγγισή μας
αναδείχτηκε ο Δημιουργός Μοντέλων ΙΙ (Dimitracopoulou, and Komis, 2005). Με αυτό το
λογισμικό μπορούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να δημιουργούν συνεργατικά και
αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης και, μέσω της μοντελοποίησης να μελετήσουν
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ποιοτικές και ημιποσοτικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, τις οποίες με το συμβατικό τρόπο
διδασκαλίας δύσκολα κατανοούν.
Σε ένα συμβατικό μαθησιακό περιβάλλον οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις
θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολες έννοιες γιατί συνήθως δεν υπάρχει εποπτεία. Στην
επιστημονική έρευνα στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Διδακτικής των
Φυσικών Επιστημών σε αντίστοιχα θέματα αλληλεπιδράσεων, συνήθως, αναπτύσσονται
διδακτικά εργαλεία όπως η δραματοποίηση, το θεατρικό παιχνίδι και το παιχνίδι ρόλων.
Μέσω του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου Περιβάλλον – Η προστασία του δάσους
προσδοκούμε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση, επέκταση και εμβάθυνση της τυπικής
διδασκαλίας στο παραδοσιακό σχολείο. Σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης,
επιδιώκουμε η μαθησιακή διαδικασία να μετατοπισθεί προς νέες αλληλεπιδραστικές μορφές
μέσα στο κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο των μαθητών. Έτσι η μάθηση γίνεται με φυσικό και
λογικό τρόπο, στηρίζεται στις εμπειρίες και στη δράση του ίδιου του μαθητή και στην
αλληλεπίδρασή του στην ομάδα των συμμαθητών και της τάξης. Η γνώση δεν
προκαθορίζεται αυστηρά και σε διακριτά επιστημονικά πεδία αλλά οικοδομείται από τους
ίδιους τους μαθητές μέσα από ευέλικτες διαδικασίες συνεργατικής διερεύνησης. Παράλληλα,
καλλιεργούνται ιδιαίτερα οι ερευνητικές δεξιότητες, καθώς επίσης και οι δεξιότητες
διαλόγου, κριτικής ανάλυσης δεδομένων και επιχειρηματολογίας κατά την επίλυση των
πραγματικών προβλημάτων του περιβάλλοντος.
Όλα τα προηγούμενα, σε συνδυασμό με την απόκτηση στάσεων, ύστερα από μακρά
και συστηματική εμπλοκή σε ανάλογα σχέδια εργασίας, μπορούν να συνθέσουν την
προσωπικότητα του σύγχρονου πολίτη. Διαφαίνεται πλέον ως αδιαφιλονίκητη αναγκαιότητα,
ο σύγχρονος πολίτης να φροντίζει οι αλληλεπιδράσεις στο περιβάλλον στις οποίες εμπλέκεται
άμεσα ή έμμεσα να διέπονται από ηθικούς κώδικες συμπεριφοράς και να προωθούν τη
βιωσιμότητα και την αειφορία του πλανήτη. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο
Περιβάλλον- Η προστασία του δάσους σε συνδυασμό με τη μελέτη του δάσους μέσα από τις
διαδικασίες των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για κάθε τάξη και ειδικότερα την προσαρμογή του στη
μελέτη του δάσους που γνωρίζουμε και γειτονεύουμε μ’ αυτό (π.χ. ο εθνικός δρυμός Βίκου –
Αώου για τους μαθητές της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων κ.ό.κ.) αποτελεί τη βάση μιας
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και διδακτικής των εννοιών των Φυσικών Επιστημών, όπως
αναπτύχθηκε στη σύντομη περιγραφή του πακέτου.
Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων στηρίζεται στη διαθεματικότητα και
προωθούνται οι στόχοι και οι αξίες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αλλά και της
Μουσειοπαιδαγωγικής, καθώς το δάσος αντιμετωπίζεται ως ένα «ζωντανό» «ανοιχτό»
μουσείο. Παράλληλα, μέσω των ΤΠΕ προωθείται η μελέτη του θέματος «Περιβάλλον – Η
προστασία του δάσους»
•
στην τάξη,
•
στο πεδίο
•
στα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, Ζωολογικά κ.ά.,
•
στα Κέντρα Πληροφόρησης και Προστασίας Άγριων Ζώων που έχουν οι
οικολογικές οργανώσεις στα δάση
•
σε κρατικές υπηρεσίες όπως η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κ.ο.κ.
Λαμβάνονται υπόψη
•
Το επίπεδο νοητικής ανάπτυξης του μαθητή.
•
Οι προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες του.
•
Οι ψυχοκοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες του.
•
Το είδος και ο βαθμός δυσκολίας των αντικειμένων για μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
•
Οι ιδιαιτερότητες του οικογενειακού και του ευρύτερου κοινωνικού
περιβάλλοντος.
•
Η γνώση να έχει πάντα περιφερειακή βάση από το τοπικό προς το ευρύτερο.
•
Να επιδιώκεται η ανάδειξη της συνεργασίας, της καλλιέργειας και της
δημιουργίας νέων προτύπων, στάσεων και συμπεριφορών ατόμων, ομάδων και κοινωνίας
απέναντι στο περιβάλλον.
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Μέσα από τις δραστηριότητες, προωθούνται:
Η ενεργητική μάθηση μέσα σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης
Το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες
Η παρατήρηση, η έρευνα και ο πειραματισμός
Η δημιουργική σκέψη και φαντασία μέσα από πρωτότυπες ιδέες
Η ενεργοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων του εαυτού τους (κλίσεις και
δεξιότητες)
Το αίσθημα ικανοποίησης και επιτυχίας
Τα κίνητρα μάθησης, η ενθάρρυνση και η αυτοβελτίωση
Η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων
Η άντληση γνώσεων και χρήσιμων πληροφοριών μέσα από εναλλακτικές μορφές
πληροφόρησης, από διάφορες πηγές και με διάφορους τρόπους.
Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/ριών με συζήτηση-αντιπαράθεση απόψεων,
έρευνα, κριτική και δημιουργική επεξεργασία και δράση.
Δομικά –λειτουργικά στοιχεία.
Έχει γίνει επεξεργασία του υλικού ώστε αυτό να μπορεί να δημοσιευτεί στο web και να έχει
αρθρωτή μορφή (modulus). Δηλ. ο/η εκπαιδευτικός με τους μαθητές να συνδιαμορφώνουν το
πρόγραμμα μελέτης τους ακολουθώντας τα «δικά τους μονοπάτια» μάθησης. Παράλληλα οι
εκπαιδευτικοί της δημιουργικής ομάδας αξιολόγησαν πιλοτικά το «ολοκληρωμένο
εκπαιδευτικό πακέτο» κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.
Θεματολογία εκπαιδευτικών σεναρίων / Διδακτικοί στόχοι
Η θεματολογία των εκπαιδευτικών σεναρίων /φύλλων εργασίας εξακτινώνεται σε πέντε
θεματικές ενότητες οι οποίες αποτελούνται από τέσσερα επιμέρους θέματα η καθεμιά (20 + 3
διδακτικές ώρες κατά προσέγγιση).
Στην αρχή μελετώνται τα οργανικά δεμένα υποσυστήματα βιοτικών παραγόντων (φυτά, ζώα,
αποικοδομητές) καθώς επίσης και εκείνα των αβιοτικών παραγόντων (νερό, έδαφος, κλίμα,
αέρας). Όλα αυτά τα υποσυστήματα συλλειτουργούν και συναπαρτίζουν το ευρύτερο
δυναμικό σύστημα «δάσος».
Στη συνέχεια μελετώνται οι αλληλεπιδράσεις μέσα στο σύστημα δάσος. Για το
σκοπό αυτό επιλέχτηκαν τα θέματα τροφικές αλυσίδες, προσαρμογή, αποικοδόμηση και ροή
ενέργειας. Όλα αυτά τα θέματα εμπεριέχουν την έννοια της συλλειτουργίας. Για τις ανάγκες
του διδακτικού μετασχηματισμού του περιεχομένου στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών,
προτείνεται να προσφέρονται όχι τόσο με όρους «τι είναι» που επιζητούν ορισμό και έχουν
αυξημένο βαθμό δυσκολίας για το Δημοτικό Σχολείο αλλά με όρους όπως «πώς είναι;» «τι
κάνει;» «πώς λειτουργεί;» οι οποίοι παραπέμπουν σε μοντελοποίηση η οποία μπορεί να
βοηθήσει τον αναλογικό συλλογισμό και τη μεταφορά της μάθησης.
Ακολουθεί η μελέτη των αλληλεπιδράσεων του συστήματος δάσος με τους εξωγενείς
παράγοντες ή συστήματα. Έτσι προτείνονται για μελέτη τα θέματα της σχέσης και
αλληλεπίδρασης του δάσους με τον αέρα των πόλεων, του δάσους με τη διάβρωση του
εδάφους, του δάσους με τις ανθρώπινες δραστηριότητες (παροχή αγαθών, επαγγέλματα,
αναψυχή), και τέλος, του δάσους με το κλίμα.
Δίνουμε έμφαση στους κινδύνους από τον τρόπο διαχείρισής του από τον άνθρωπο
για να τονιστούν τα «ρήγματα» και οι «ασυνέχειες» ή «ανωμαλίες» στις ομαλές
αλληλεπιδράσεις. Από τους κινδύνους προτείνονται για μελέτη οι πυρκαγιές, η υπέρμετρη
υλοτομία, η υπερβόσκηση και η όξινη βροχή. Άλλοι κίνδυνοι όπως οι ενδογενείς κ.ά. δεν
προτάσσονται στην πρότασή μας για το Δημοτικό Σχολείο. Η όξινη βροχή προτείνεται ως
πρόβλημα του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος, γιατί δεν είναι εκτεταμένη στα ελληνικά
δάση που αποτελούν τον κύκλο εμπειριών των μαθητών.
Η τελευταία ενότητα αποτελεί την ενότητα της δράσης. Επιδιώκουμε η απόφαση για
δράση με έναν κώδικά ηθικής και κανόνες συμπεριφοράς να έρθει ως απόρροια της μελέτης
των αλληλεπιδράσεων με φυσικό τρόπο. Δηλαδή, μιας και το δάσος μας αφορά και μας
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επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα είναι φυσικό να αναλάβουμε δράση για μια υγιή αλληλεπίδραση
μαζί του και να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τις διαταραχές ή τις «ανωμαλίες», τα
«ρήγματα» στις φυσικές αλληλεπιδράσεις.
Η προτεινόμενη θεματολογία ακολουθεί την ακόλουθη διάρθρωση:
Ενότητα 1: Δάσος-ένα σπίτι για όλους (βιοτικοί-αβιοτικοί παράγοντες)
Φυτά του δάσους
Ζώα του δάσους
Αποικοδομητές
Νερό, έδαφος, κλίμα, αέρας
Ενότητα 2: Το δάσος και ο κόσμος του (αλληλεπιδράσεις μέσα στο δάσος)
Τροφικές αλυσίδες
Προσαρμογή
Αποικοδόμηση
Ροή ενέργειας
Ενότητα 3: Το δάσος και ο έξω κόσμος (αλληλεπιδράσεις του δάσους με εξωτερικούς
παράγοντες)
Το δάσος επηρεάζει τον αέρα των πόλεων
Το δάσος ρυθμίζει τον κύκλο του νερού
Το δάσος προσφέρει πρώτες ύλες και αναψυχή στον άνθρωπο
Το δάσος επηρεάζει το κλίμα
Ενότητα 4: Το δάσος κινδυνεύει από εμάς (ετεροβαρείς αλληλεπιδράσεις)
Πυρκαγιές
Υπερβόσκηση
Ανεξέλεγκτη Υλοτομία
Όξινη βροχή
Ενότητα 5: Προστατεύουμε το δάσος (εθελοντισμός)
Η καφέ αρκούδα
Ζώα που κινδυνεύουν
Οι φτερωτοί μας φίλοι κινδυνεύουν
Στο κέντρο περίθαλψης
Διδακτικοί στόχοι
Να γνωρίσουν οικοσυστήματα της περιοχής τους (π.χ. το κοντινότερο δάσος ή εθνικό
δρυμό)
Να γνωρίσουν τα είδη των δασών, τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας των
μεσογειακών δασών κλπ. και να μπορούν να τα ταξινομούν
Να αναγνωρίσουν τη σημασία της χλωρίδας και της πανίδας της δάσους της περιοχής
τους στη ζωή (επαγγελματική κ.λπ.) των ανθρώπων
Να γνωρίσουν τους εθνικούς δρυμούς που βρίσκονται υπό προστασία καθώς και τα
απειλούμενα είδη ζώων που ενδημούν σε αυτούς
Να αναπτύξουν ικανότητες ώστε να είναι σε θέση:
o
να αξιολογούν τα δεδομένα σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχουν τα
δάση (πυρκαγιές, υπερυλοτόμηση, καταπάτηση, υπερβόσκηση, κλπ)
o
να προτείνουν λύσεις σχετικά με την προστασία των δασών (αναδάσωση
κλπ).
o
να προτείνουν και να αξιολογούν (πχ. ως προς την αποτελεσματικότητά
τους), δράσεις που μπορούν να αναπτύξουν ώστε να προστατέψουν το περιβάλλον και το
δάσος
Να γνωρίσουν και να είναι σε θέση να περιγράψουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στα
δάση.
Να ευαισθητοποιηθούν και να καλλιεργήσουν την ευθύνη για την προστασία του
δάσους και την αειφόρο διαχείρισή του.
Να αναπτύξουν τον εθελοντισμό ως παράγοντα συμμετοχικότητας του πολίτη στην
προστασία του περιβάλλοντος.
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Εργαλεία/εκπαιδευτικό λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο μπορεί να δημοσιευτεί στο web και έχει αρθρωτή
μορφή (modulus). Δηλ. ο/η εκπαιδευτικός με τους μαθητές μπορούν να συνδιαμορφώνουν το
πρόγραμμα μελέτης τους ακολουθώντας τα «δικά τους μονοπάτια» μάθησης. Παράλληλα οι
εκπαιδευτικοί της εκπαιδευτικής-παιδαγωγικής ομάδας αξιολόγησαν πιλοτικά το
«ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο» κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.
Λογισμικά: Δημιουργός Μοντέλων II, CmapTools Version 3.1 (Εργαλεία
κατασκευής εννοιολογικών χαρτών).
Εργαλεία: Word, Excel, Power Point, Paint, Internet Explorer
Θεωρητική τεκμηρίωση των επιλογών σχεδιασμού και ανάπτυξης του πακέτου
«Περιβάλλον-Η προστασία του δάσους»
Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο είναι αποτέλεσμα ερευνών μας στο πεδίο της
Διδακτικής των Φυσικών (Θετικών) Επιστημών σε συνάρτηση με την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση και τη χρήση των νέων Τεχνολογιών (Πλακίτση 2003, Κολιός & Πλακίτση
2007, Πλακίτση κ.ά. 2007, Παγγέ, 2000). Οριοθετώντας τις επιλογές σχεδιασμού του
ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου «Περιβάλλον-Η προστασία του δάσους» αναφορικά
με τα γενικότερα ρεύματα των θεωριών μάθησης υποστηρίζουμε ότι διατρέχει τα τρία βασικά
ρεύματα. Για τα πολύ μικρά παιδιά περιλαμβάνει και συμπεριφοριστικά πρότυπα, αλλά
κυρίως επιδιώκει να προσφέρει συνεχώς ευκαιρίες και προκλήσεις για διερεύνηση. Εκείνο,
όμως που τελικά πραγματώνεται στο επίπεδο της σχολικής εφαρμογής του πακέτου εμπίπτει
στο ευρύτερο εποικοδομητικό ρεύμα και μπορεί πρακτικά να αναλυθεί με βάση το μοντέλο
ανάλυσης του Engestrom (1987) για τη δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τη θεωρία της δραστηριότητας η βασική μονάδα ανάλυσης είναι η
ανθρώπινη δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα αντλεί την ενότητά της από το γεγονός ότι
όλες οι ενέργειες τείνουν προς την επίτευξη ενός στόχου/αντικειμένου. Ο Vygotsky, (2000)
αρχικά υπογράμμισε το ρόλο της ομιλίας στη μεσολάβηση κατά την εκτέλεση των
δραστηριοτήτων για να αναδειχθεί στη συνέχεια η σημασία και άλλων παραγόντων που
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την πορεία εκτέλεσης των δραστηριοτήτων (Engestrom, 1999).
Το μοντέλο περιγραφής δραστηριότητας είναι κατάλληλο για αποτύπωση
παρατηρούμενων δραστηριοτήτων στα πλαίσια εθνογραφικών μελετών. Για το σκοπό αυτό
δεν περιλαμβάνει τελεστές ή δείκτες που αφορούν γνωστικές ή νοητικές παραμέτρους των
υποκειμένων με μια τυπική χρήση του μοντέλου την αποτύπωση και καταγραφή παραμέτρων
και συμβάντων κατά την ανάλυση ενός βίντεο ή ενός ιστορικού αρχείου συμβάντων που
παράγεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δραστηριοτήτων. Οι διαφορετικοί παράγοντες που
επηρεάζουν τη δραστηριότητα παρουσιάζονται στο σχήμα 1 (Engestrom, 1999, Barab et al,
1999, Mwanza, 2000), είναι το Υποκείμενο, το Εργαλείο (το πακέτο «Περιβάλλον-Η
προστασία του δάσους), το Αντικείμενο (Γνώσεις, Δεξιότητες, Στάσεις που επιδιώκουμε να
αποκτήσουν μαθητές και δάσκαλοι), οι Κανόνες, η Κοινότητα και ο Καταμερισμός εργασίας.
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Πακέτο «Περιβάλλον-Η προστασία του δάσους»

Ψυχολογικά
Υποκείμενα

Περιεχόμενο
που θα
προσκτηθεί ή
οικοδομηθεί

(που μαθαίνουν,
μαθαίνουν,
δηλ.
δηλ. δάσκαλοι και
μαθητές)
μαθητές)

Κανόνες χρήσης
(τεχνολογίες,
τεχνολογίες, υλικό)
υλικό)

Θεσμικό περιβάλλον Κοινότητες μάθησης

Γνώσεις
Δεξιότητες
Στάσεις

Καταμερισμός Εργασίας
Ενότητες, δραστηριότητες, κλπ.

(π.χ. η σχολική τάξη)
τάξη)

Σχήμα 1
Αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες στο «Περιβάλλον-Η προστασία του δάσους»
Η κεντρική ιστοσελίδα παραπέμπει σε ξεχωριστά μενού-εισόδους για τους δασκάλους και
τους μαθητές των μικρών και των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού. Αμέσως μετά την είσοδο
παρουσιάζονται με εικόνες flash οι δεξιότητες της επιστημονικής μεθόδου (παρατηρούμε,
ταξινομούμε, μετράμε, συζητάμε-εκφράζουμε τις απόψεις μας κ.ο.κ.).

Παράδειγμα χρήσης ενός από τα εγκεκριμένα από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. λογισμικά που
διευκολύνουν τις λειτουργίες της αλληλεπίδρασης είναι το ακόλουθο:
Ενότητα 2:
Το δάσος και ο κόσμος του (αλληλεπιδράσεις μέσα στο δάσος)
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O ήλιος είναι πηγή ενέργειας.

Ποιος δίνει ενέργεια σε ποιον στο δάσος;
Χωριζόμαστε σε ομάδες. Διαλέγουμε ρόλους από αυτούς στην
παρένθεση:
(φυτό, σαρκοφάγο ζώο, αποικοδομητής, φυτοφάγο ζώο, ήλιος)
Δίνουμε όνομα σε κάθε φυτό ή φυτοφάγο ζώο ή σαρκοφάγο ζώο
ή αποικοδομητή που επιλέξαμε για ρόλο.

Παίζουμε:

Το παιχνίδι αρχίζει: Ο πρώτος κρατώντας την άκρη ενός
κουβαριού το δίνει στον άλλο και λέει ποιος είναι και σε ποιον
δίνει ενέργεια.
Έτσι κάθε ομάδα κάνει το δικό της σχήμα για τη ροή ενέργειας
στο δάσος. Τι σχήμα είναι αυτό;

ModelsCreator v2.03.lnk

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό Δημιουργός
μοντέλων 2 και να θέσουμε σε λειτουργία το μοντέλο «Ροή ενέργειας».
Βήμα 1ο: Ξεκινάμε το πρόγραμμα «Δημιουργός Μοντέλων»
Στο μενού του προγράμματος επιλέγουμε Μοντέλα/Άνοιγμα

Βήμα 2ο: Στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Εισαγωγή μοντέλου
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Βήμα 3ο: Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, αναζητούμε το φάκελο «Μοντέλα». Για το
σκοπό αυτό κάνουμε Αποθήκευση σε: C:\Program Files\ModelsCreator v2.03/Μοντέλα. Από
τον κατάλογο διαλέγουμε το μοντέλο «Ροή ενέργειας» και πατάμε το κουμπί Αποθήκευση.

Μόλις εμφανιστεί το μοντέλο στην οθόνη μας, συζητάμε στην ομάδα μας για τις
εικόνες/οντότητες που παρατηρούμε και πατάμε το κουμπί της έναρξης.

284

Συζητάμε:
Πώς η ενέργεια του ήλιου επηρεάζει τα φυτά;
Πώς η ενέργεια των φυτών μεταφέρεται στα φυτοφάγα ζώα; Τι συμβαίνει σε αυτά;
Πώς η ενέργεια των φυτοφάγων ζώων μεταφέρεται στα σαρκοφάγα; Τι συμβαίνει σ’ αυτά;
Πώς, λοιπόν, ρέει η ενέργεια στο δάσος;
Ανανεώνεται η ενέργεια; Αν ναι πώς;

Φτιάχνουμε μοντέλα:
Κατασκευάζουμε στην ομάδα μας ένα μοντέλο για τη ροή ενέργειας. Όπου χρειάζεται ζητάμε
τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας μας
Καταγράφουμε όσα χρειαζόμαστε;
Θέμα μελέτης, Βιβλιοθήκη, Οντότητες, Ιδιότητες, Σχέσεις…………………………………..
Θέτουμε σε λειτουργία το μοντέλο μας. Λειτουργεί όπως προβλέψαμε; Αν όχι, κάνουμε τις
απαραίτητες διορθώσεις; Πώς λειτουργεί τώρα; Σε ποια συμπεράσματα μας βοηθάει να
καταλήξουμε;
Κατασκευάζουμε μια αφίσα με το μοντέλο μας και την αναρτούμε στον τοίχο.
Αξιολογούμε όσα κάναμε τοποθετώντας τις κατάλληλες λέξεις και εικόνες στο παρακάτω
σχήμα
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Η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με τη χρήση ψηφιακού υλικού για τη
διδασκαλία του σεισμού στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου
Πιλάτου Βασ., Δασκάλα-Διδάσκουσα (Π.Δ.407/80) Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Θεσσαλίας
Μαρινόπουλος Δημ., Δάσκαλος-Διδάσκων (Π.Δ.407/80) Π.Τ.Ε.Α., Παν. Θεσσαλίας
Σολομωνίδου Χριστ., Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Θεσσαλίας
Περίληψη
Στην εργασία αυτή περιγράφεται η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με τη χρήση κατάλληλου
ψηφιακού υλικού για τη διδασκαλία του σεισμού στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου. Το σενάριο
αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου «Πλανήτης Γη (Β’), το οποίο
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΠΛΕΙΑΔΕΣ – Νηρηίδες» του ΕΑΙΤΥ και του ΥπΕΠΘ. Το
πακέτο αποτελείται από προσομοιώσεις, εκπαιδευτικό λογισμικό και άλλο ψηφιακό υλικό,
συνοδευόμενο από ένα σύνολο σεναρίων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες δίνουν έμφαση
στις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που πρέπει να αποκτήσει ή να καλλιεργήσει ο/η μαθητής/-τρια με
την αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού λογισμικού ή με την ανάπτυξη νέου ψηφιακού υλικού.
Το πακέτο «Πλανήτης Γη» αναφέρεται στη μελέτη της Γεωγραφίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος
σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου (Α΄, Β΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄), με έμφαση στην Στ’ τάξη. Το σενάριο
που απασχολεί την παρούσα εργασία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού αυτού πακέτου για
την Στ’ τάξη και αφορά στις αλλαγές που προκαλούνται στην επιφάνεια της Γης από ενδογενείς
παράγοντες, όπως είναι ο σεισμός. Προκειμένου να καταγραφούν οι αντιλήψεις των μαθητών/-τριών
για το φαινόμενο του σεισμού, έγινε ανασκόπηση της διεθνούς και της ελληνικής βιβλιογραφίας, και
στη συνέχεια συντάχθηκε από την επιστημονική ομάδα ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε και
συμπληρώθηκε από 68 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση
των απαντήσεων των μαθητών/-τριών αξιοποιήθηκαν κατάλληλα για το σχεδιασμό και την οργάνωση
ενός σύγχρονου παιδαγωγικού περιβάλλοντος μάθησης με την ανάπτυξη ενός κατάλληλου
εκπαιδευτικού σεναρίου για τον σεισμό. Ειδικότερα, επιλέχθηκε εκπαιδευτικό λογισμικό, όπως αυτό
του ΟΑΣΠ - ΥΠΕΧΩΔΕ (2004) «Τι είναι ο σεισμός και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε» και
κατάλληλες ιστοσελίδες, και αναπτύχθηκε ένα φύλλο εργασίας για τα παιδιά στο πλαίσιο του
κοινωνικού εποικοδομητισμού. Στο φύλλο αυτό προτείνονται δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τα
παιδιά να ασχοληθούν με το επιλεγμένο ψηφιακό υλικό για τη μάθηση θεμάτων σχετικών με τους
σεισμούς. Πιο αναλυτικά, μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες προτείνεται, η
διδακτική αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού λογισμικού, η συλλογή/άντληση πληροφοριακού
υλικού από επιλεγμένους δικτυακούς τόπους, η χρήση ανοικτού λογισμικού για τη δημιουργία από τα
παιδιά αναπαραστάσεων σχετικών με τον σεισμό, κ.ά. Το εκπαιδευτικό σενάριο περιλαμβάνει επίσης
έναν συμβουλευτικό οδηγό για τον/την εκπαιδευτικό, όπου παρουσιάζονται οι στόχοι του σεναρίου και
στοιχεία για την ένταξη των δραστηριοτήτων στη διδασκαλία μέσα από το τρέχον Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς και ένα φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών, όπου δίνονται οδηγίες σχετικά με τη
χρήση του εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού.

Εισαγωγή
Η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο
τον κόσμο. Κατά το παρελθόν έχουν σημειωθεί μεγάλες σεισμικές δονήσεις στην ξηρά και
στη θάλασσα, οι οποίες οδήγησαν σε μεγάλες υλικές καταστροφές, και ταυτόχρονα
προκάλεσαν αλλαγές στο ανάγλυφο ορισμένων περιοχών. Η περίπτωση της Σαντορίνης είναι
χαρακτηριστική, καθώς το νησί είναι ηφαιστειακό. Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι που ζουν
σε μια σεισμογενή περιοχή, όπως είναι η Ελλάδα, θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο τις αιτίες που
προκαλούν τους σεισμούς, όσο και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τους
αντιμετωπίσουμε (κατασκευή κτιρίων, μέτρα και προφυλάξεις κατά τη διάρκεια ενός
σεισμού, κ.ά.). Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή παίζει το σχολείο. Οι μαθητές/-τριες
στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν τους τρόπους γένεσης και αντιμετώπισης ενός φυσικού
φαινομένου, όπως είναι ο σεισμός, υιοθετούν μία ποικιλία αντιλήψεων και αναπαραστάσεων.
Οι ιδέες αυτές είναι απαραίτητο να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό
σύγχρονων διδακτικών παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην κατανόηση από τα παιδιά των
θεμάτων που σχετίζονται με το σεισμό, καθώς και στη βελτίωση των απόψεών τους για τα
ζητήματα που μελετούν.
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Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έγινε φανερό ότι μέχρι σήμερα λίγες
έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς σχετικά με τις αντιλήψεις που εμφανίζουν μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με το σεισμό (Vosniadou
& Brewer, 1992, Ross & Shuell, 1993, Ιωαννίδου & Βοσνιάδου, 2001, Tsai, 2001, Blake,
2005, Gobert, 2005, Libarkin, 2005, Μούκα κ.ά., 2005). Σύμφωνα με τις έρευνες αυτές, οι
μαθητές/-τριες του Δημοτικού σχολείου, σε ερώτηση σχετικά με το «τι νομίζουν ότι είναι ο
σεισμός», αναφέρουν συχνά ότι «είναι ένα κούνημα/ τρέμουλο της Γης ή του εδάφους», ότι «η
Γη/ έδαφος σπάει/ χωρίζεται στα δύο» ή ότι «ο σεισμός είναι φωτιά/ έκρηξη», συσχετίζοντας
άμεσα τους σεισμούς με τα ηφαίστεια. Λιγότερο συχνά τα παιδιά αυτής της ηλικίας
αναφέρουν ότι «ο σεισμός προκαλεί καταστροφές στο εσωτερικό ενός κτιρίου ή τραυματίζει/
σκοτώνει ανθρώπους». Στην ερώτηση «τι νομίζεις ότι προκαλεί ένα σεισμό», τα πιο πολλά
παιδιά αυτής της ηλικίας φαίνεται ότι δυσκολεύονται να δώσουν απάντηση στο συγκεκριμένο
ερώτημα, αφού υποστηρίζουν ότι δεν γνωρίζουν. Οι μαθητές/ριες που δίνουν κάποιες
απαντήσεις αναφέρουν ότι ο σεισμός προκαλείται «εξαιτίας της κίνησης/ πίεσης του πυρήνα
της Γης», «επειδή οι πλάκες/ βράχοι κινούνται/ συγκρούονται», «λόγω της θερμότητας που
εκπέμπεται από τον Ήλιο στη Γη», «από τα ηφαίστεια», κ.ά. (Ross & Shuell, 1993). Σε έρευνα
που πραγματοποιήθηκε με μαθητές/-τριες ηλικίας 10-12 ετών (Tsai, 2001), προέκυψε ότι ενώ
τα παιδιά δέχονται επιστημονική πληροφόρηση για τις αιτίες των σεισμών από τους/τις
εκπαιδευτικούς, ωστόσο συχνά αποδίδουν τις αιτίες των σεισμών σε υπερφυσικές δυνάμεις
(π.χ. κάποιος κακός κάνει τη Γη να τρέμει) ή χρησιμοποιούν μύθους (π.χ. ο θεός της Γης είναι
πολύ θυμωμένος για τις πράξεις των ανθρώπων απέναντί του και θέλει να τους
προειδοποιήσει), για να εξηγήσουν τον τρόπο γένεσης του φαινομένου.
Συνεπώς υπάρχει η ανάγκη σχεδιασμού και οργάνωσης ενός σύγχρονου
παιδαγωγικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία του σεισμού στο Δημοτικό σχολείο. Η
υποστήριξη ενός τέτοιου μαθησιακού περιβάλλοντος απαιτεί τη διδακτική αξιοποίηση
σύγχρονων εκπαιδευτικών σεναρίων με τη χρήση κατάλληλου ψηφιακού υλικού, τα οποία
αναπτύσσονται με βάση τις ιδέες και αναπαραστάσεις των παιδιών για το σεισμό, τις αιτίες
και τα αποτελέσματά του και αποβλέπουν στη βελτίωση των αντιλήψεων αυτών. Στην
κατεύθυνση αυτή βρίσκεται το εκπαιδευτικό σενάριο που αναπτύχθηκε για τον σεισμό στο
πλαίσιο εκπόνησης του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου «Πλανήτης Γη (Β’» του
έργου «ΠΛΕΙΑΔΕΣ - Νηρηίδες» του Ε.Α.ΙΤΥ και του ΥΠ.Ε.Π.Θ., και το οποίο περιγράφεται
στη συνέχεια.
Μέθοδος
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης
ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού σεναρίου με την ανάπτυξη ή χρήση κατάλληλου ψηφιακού
υλικού για τη διδασκαλία του σεισμού στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου. Η ανάπτυξη
του εκπαιδευτικού σεναρίου βασίστηκε στα αποτελέσματα προ-έρευνας, όπου καταγράφηκαν
οι ιδέες που εμφανίζουν μαθητές/-τριες ηλικίας 10-12 ετών για τον τρόπο και το χρόνο
τέλεσης ενός σεισμού. Στόχος του σεναρίου είναι η κατάλληλη διδακτική αξιοποίηση των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την τροποποίηση/ βελτίωση των
αντιλήψεων και των αναπαραστάσεων των παιδιών για τον σεισμό.
Δείγμα
Στην προ-έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την ανίχνευση των ιδεών των παιδιών για τον
τρόπο και το χρόνο δημιουργίας ενός σεισμού, έλαβαν μέρος συνολικά 68 μαθητές/-τριες από
την Δ΄ (26 παιδιά), την Ε΄ (16 παιδιά) και την Στ΄ (26 παιδιά) τάξη του Δημοτικού σχολείου.
Η προ-έρευνα έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2006, πρώτη χρονιά εφαρμογής του
νέου Προγράμματος Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, 2003). Οι μαθητές/-τριες του δείγματος που φοιτούσαν στην Δ΄ και την Ε΄ τάξη
του Δημοτικού σχολείου δεν είχαν διδαχθεί, έως εκείνη τη χρονική στιγμή, θέματα σχετικά
με το σεισμό. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η ευκαιριακή ενότητα με τίτλο «Τι πρέπει να κάνουμε
σε περίπτωση σεισμού», η οποία παρουσιάζεται στο βιβλίο «Μελέτη Περιβάλλοντος» της Γ΄
τάξης του Δημοτικού σχολείου (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1983) και την οποία
πιθανότατα οι μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης είχαν συζητήσει κατά τη διάρκεια του
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προηγούμενου σχολικού έτους. Στην Δ΄ τάξη δεν προβλέπεται η διδασκαλία αντίστοιχων
ενοτήτων σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μελέτης του Περιβάλλοντος Δ΄ τάξης
(ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1985).
Τα παιδιά της Στ΄ τάξης, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς,
διδάχθηκαν τέσσερις (4) διδακτικές ενότητες σχετικά με τις «Φυσικές μεταβολές της
επιφάνειας της Γης στον ελληνικό χώρο και τις φυσικές καταστροφές στο χώρο της
Ελλάδας». Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ζητήματα σχετικά
με τις μεταβολές που προκαλούν οι δυνάμεις της φύσης – το νερό, ο άνεμος, τα ηφαίστεια, οι
σεισμοί και οι οργανισμοί – και τις μεταβολές που προκαλεί ο άνθρωπος. Κατά την τρέχουσα
σχολική χρονιά (2006-07), και πριν τη διεξαγωγή της προ-έρευνας, οι μαθητές/-τριες της Στ΄
τάξης, διαπραγματεύθηκαν δύο (2) διδακτικές ενότητες σχετικά με τις αλλαγές στην
επιφάνεια της Γης. Η πρώτη αφορούσε στους σεισμούς – πώς προκαλούνται, ποιες αλλαγές
προκαλούν στην επιφάνεια της Γης και ποιες συνέπειες έχουν για τους κατοίκους μιας
περιοχής – και η δεύτερη στα ηφαίστεια.
Η προ-έρευνα
Προκειμένου να ανιχνευτούν οι αρχικές αναπαραστάσεις και αντιλήψεις των μαθητών/-τριών
για τον τρόπο και το χρόνο τέλεσης ενός σεισμού, συντάχθηκε γραπτό ερωτηματολόγιο το
οποίο διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε από όλους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες του δείγματος.
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 11 ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου, ενώ σε
ορισμένες περιπτώσεις τα παιδιά καλούνταν να κάνουν ένα σχήμα προκειμένου να
εξηγήσουν καλύτερα τις απόψεις τους.
Από τη μελέτη των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο, έγινε φανερό ότι οι μαθητές/τριες των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου υιοθετούν πριν τη διδασκαλία
μία σειρά εναλλακτικών αντιλήψεων για το χρόνο τέλεσης ενός σεισμού, ενώ εμφανίζουν
ποικίλες αναπαραστάσεις αναφορικά με το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Γης ώστε να
προκαλείται ένας σεισμός (για περισσότερα, βλ. Μαρινόπουλος, Πιλάτου & Σολομωνίδου,
2007).
Ειδικότερα, αν και πολλοί/ές μαθητές/-τριες (34 παιδιά από τα 68) δίνουν μία
ικανοποιητική απάντηση σε ερώτημα σχετικά με το πότε συμβαίνει ένας σεισμός, ωστόσο
από τις εξηγήσεις που διατυπώνουν στη συνέχεια δείχνουν να μην έχουν αντιληφθεί τους
τρόπους με τους οποίους μπορεί να προκληθεί ένας σεισμός. Υποστηρίζουν κυρίως
ανιμιστικού τύπου απόψεις («ο σεισμός δεν ξέρει πότε είναι μέρα και πότε είναι νύχτα») ή
αποδίδουν το φαινόμενο του σεισμού στη φύση όπου πιστεύουν ότι συντελείται, δίχως
περαιτέρω ερμηνείες. Στην ίδια ερώτηση, αρκετά παιδιά (32 μαθητές/-τριες) διατυπώνουν
διάφορες απόψεις αναφορικά με το χρόνο τέλεσης ενός σεισμού, συσχετίζοντας λανθασμένα
το φαινόμενο αυτό με την αυξημένη θερμοκρασία που παρατηρείται κατά την περίοδο του
καλοκαιριού (περισσότερες απαντήσεις) (17 παιδιά) ή με το έντονο κρύο την περίοδο του
χειμώνα (λιγότερες απαντήσεις) (2 παιδιά). Άλλα παιδιά (6) συνδυάζουν το χρόνο τέλεσης
ενός σεισμού με την ησυχία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ή με την ημέρα (7
παιδιά) που υπάρχει φως και τότε γίνονται αντιληπτά τα πάντα, άρα και ο σεισμός.
Όσον αφορά τις αναπαραστάσεις των παιδιών για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της
Γης ώστε να προκαλείται ένας σεισμός, αρκετά (12) ταυτίζουν το σεισμό με τα ηφαίστεια,
αντίληψη η οποία καταγράφεται και στη διεθνή βιβλιογραφία (Ross & Shuell, 1993).

Σχήμα 1
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Ορισμένα παιδιά (20), προφανώς επηρεασμένα από εμπειρίες της καθημερινής τους
ζωής, συσχετίζουν λανθασμένα επιστημονικές έννοιες, π.χ. λιθοσφαιρικές πλάκες, με κοινά
αντικείμενα που παρατηρούν γύρω τους, π.χ. πλάκες πεζοδρομίου, πλακίδια και πέτρες, έτσι
ώστε να εξηγούν τη δημιουργία ενός σεισμού ως το αποτέλεσμα της σύγκρουσης πλακιδίων
που καλύπτουν την επιφάνεια του εδάφους ή βρίσκονται κάτω από το έδαφος σε μια
ορισμένη περιοχή ή στην επιφάνεια ολόκληρης της σφαίρας της Γης (βλ. Σχήματα 1 και 2).
Κάποια άλλα παιδιά (11), στην προσπάθειά τους να
εξηγήσουν πώς προκαλείται ένας σεισμός, εστιάζουν
την προσοχή τους στα αποτελέσματα του
φαινομένου. Έτσι αναπαριστούν ρωγμές στη Γη, σε
ένα δρόμο ή σε μία γέφυρα, αποκολλήσεις σωμάτων
(π.χ. αποκόλληση ενός τμήματος της Γης) ή
καταστροφές κτιρίων. Λιγότερα παιδιά (3) κάνουν
αναφορά σε εξωγενείς παράγοντες, σχεδιάζοντας
τον αέρα ή μια πέτρα από το διάστημα, τους οποίους
θεωρούν ως βασικούς παράγοντες που προκαλούν
ένα σεισμό. Μόλις 4 παιδιά (από τα 68) έκαναν
Σχήμα 2
ικανοποιητικά σχήματα για το πώς σκέφτονται
σχετικά με τον τρόπο γένεσης ενός σεισμού, παρουσιάζοντας την κίνηση δύο
(λιθοσφαιρικών) πλακών, όμως οι εξηγήσεις που σημείωσαν φαίνεται ότι ήταν αποτέλεσμα
συγκεχυμένης επιστημονικής γνώσης που δείχνει μερική ή αποσπασματική κατανόηση του
φαινομένου (βλ. Σχήματα 3 και 4).

Σχήμα 3

Σχήμα 4

Το εκπαιδευτικό σενάριο που αναπτύχθηκε για τη διδασκαλία του σεισμού στην Στ΄
τάξη του Δημοτικού σχολείου
Όπως προαναφέρθηκε, τα δεδομένα της έρευνας αυτής αξιοποιήθηκαν για το σχεδιασμό και
την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σεναρίου για τη διδασκαλία του σεισμού στην Στ΄
Δημοτικού. Στόχος του σεναρίου είναι να διαμορφωθεί ένα καινοτόμο μαθησιακό
περιβάλλον, όπου οι μαθητές/-τριες θα εργαστούν με τη χρήση κατάλληλου ψηφιακού
υλικού, ενώ παράλληλα στοχεύει στην αντιμετώπιση των εναλλακτικών αντιλήψεών τους και
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στη βελτίωση των αναπαραστάσεών τους που καταγράφηκαν στην αρχική έρευνα. Πιο
συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε φύλλο εργασίας για το μαθητή και τη μαθήτρια στο πλαίσιο του
κοινωνικού εποικοδομητισμού, και στο οποίο προτείνονται δραστηριότητες που ενθαρρύνουν
την ενασχόληση των παιδιών με σύγχρονο ψηφιακό υλικό. Έγινε συγγραφή συμβουλευτικού
οδηγού για τον/την εκπαιδευτικό, όπου παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την ένταξη των
δραστηριοτήτων στη διδασκαλία μέσα από το τρέχον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
Επιπλέον αναπτύχθηκε φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών, όπου δίνονται οδηγίες σχετικά με τη
χρήση του λογισμικού και του ψηφιακού υλικού.
Το φύλλο εργασίας
Για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού πακέτου ακολουθήθηκαν συγκεκριμένες παιδαγωγικού
και διδακτικού τύπου επιλογές (Πιλάτου & Σταυρίδου, 2005, Σολομωνίδου, 2005, 2006).
Αποφασίστηκε τα παιδιά να εργαστούν σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων με τη χρήση
κατάλληλου έντυπου και ψηφιακού υλικού, προκειμένου να υπάρξει αυξημένη
αλληλεπίδραση και να ενισχυθεί η ανάπτυξη της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ
τους. Σε κάθε φύλλο εργασίας προτείνονται ατομικές εργασίες, όπου δίνεται η δυνατότητα σε
κάθε μαθητή ή μαθήτρια να εκφράσει τις προσωπικές του/της απόψεις για το θέμα που
πρόκειται να μελετήσει, καθώς και ομαδικές δραστηριότητες, που καλούν τους/τις μαθητές/τριες να συνεργαστούν σε ολιγομελείς ομάδες ώστε να επεξεργαστούν τις κάθε είδους
πληροφορίες που παρέχονται από το ψηφιακό υλικό, να εκτελέσουν τις ποικίλες
δραστηριότητες και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Όσον αφορά το περιεχόμενο του
φύλλου εργασίας, καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε οι δραστηριότητες και τα θέματα που
προτείνονται προς συζήτηση να σχετίζονται άμεσα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των
μαθητών/-τριών ηλικίας 11-12 ετών, ενώ χρησιμοποιήθηκε απλό και κατανοητό λεξιλόγιο για
τα παιδιά.
1) Αρχική κατάσταση - προβληματισμός
Κατά την έναρξη της διδασκαλίας δύο παιδιά, ο Αστέρης και η Ουρανία, που βρίσκονται στο
υπόγειο του σπιτιού τους και αναζητούν το βιβλίο «Ένα παιδί μετράει τα άστρα», βρίσκουν
τυχαία το φύλλο μιας παλιάς εφημερίδας που τούς θυμίζει ένα συνταρακτικό γεγονός, τον
σεισμό της Αθήνας! Έτσι, προτρέπουν τα παιδιά της Στ΄ τάξης να συνδεθούν με
συγκεκριμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, προκειμένου να διαπιστώσουν σε ποιο γεγονός
αναφέρονται. Με τον τρόπο αυτό η εισαγωγή των μαθητών/-τριών στη νέα έννοια
πραγματοποιείται με έναν ενδιαφέροντα και ελκυστικό τρόπο, ενώ παράλληλα επιχειρείται η
σύνδεση της νέας γνώσης με θέματα της καθημερινής ζωής.
Η έναρξη της διδακτικής ενότητας γίνεται ως ακολούθως:
«Ο Αστέρης και η Ουρανία (βλ. Εικόνα 1) βρίσκονται στο υπόγειο του σπιτιού τους, όπου
αναζητούν το βιβλίο του Μενέλαου Λουντέμη “Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα”. Ενώ προσπαθούν
να το εντοπίσουν ανάμεσα στα άλλα, βρίσκουν τυχαία το φύλλο μιας παλιάς εφημερίδας που
τούς θύμισε ένα συνταρακτικό γεγονός…»
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Εικόνα 1102. Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της εφημερίδας για να διαβάσετε κι εσείς
το εξώφυλλο από το άρθρο: http://ta-nea.dolnet.gr/fb_covers.php?fyllo=16535
2) Ατομικές εργασίες – ανάδειξη των ιδεών των παιδιών
Στη συνέχεια του φύλλου εργασίας προτείνονται τρεις ατομικές δραστηριότητες, όπου τα
παιδιά διατυπώνουν τις προσωπικές τους απόψεις για το τι νομίζουν ότι είναι ο σεισμός, πώς
νομίζουν ότι προκαλείται και τι πιστεύουν ότι συμβαίνει στο εσωτερικό της Γης, ώστε να
προκαλείται ένας σεισμός, κάνοντας το κατάλληλο σχήμα. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές/τριες εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για τις έννοιες και τα φαινόμενα που
διαπραγματεύονται, ενώ επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό να
ανιχνεύσει τις εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών/-τριών για τα υπό μελέτη θέματα.
3) Ομαδικές δραστηριότητες – διδακτική αξιοποίηση ψηφιακού υλικού
Στο πλαίσιο των ομαδικών δραστηριοτήτων προτείνεται στα παιδιά να εργαστούν με το
εκπαιδευτικό λογισμικό του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ – ΥΠΕΧΩΔΕ,
2004) με τίτλο «Τι είναι ο σεισμός και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε», προκειμένου
να σχηματίσουν αναπαραστάσεις για τον τρόπο και το χρόνο τέλεσης ενός σεισμού.
3α) Δραστηριότητες μελέτης του τρόπου δημιουργίας ενός σεισμού
Με βάση συγκεκριμένες οδηγίες που δίνονται στο φύλλο εργασίας, τα παιδιά
παρατηρούν κινούμενα σχέδια σχετικά με το «Εσωτερικό της Γης», διακρίνουν τα μέρη από
τα οποία αποτελείται η Γη και ανακτούν πληροφορίες για κάθε τμήμα της γήινης σφαίρας. Σε
άλλη δραστηριότητα με τίτλο «Λιθοσφαιρικές πλάκες», τα παιδιά διακρίνουν σε οριζόντια
αναπαράσταση του παγκόσμιου χάρτη το χωρισμό της Γης σε λιθοσφαιρικές πλάκες,
μαθαίνουν να τις ονομάζουν, ενώ προτρέπονται να μελετήσουν με τη βοήθεια κατάλληλων
αναπαραστάσεων (βελών) και αφηγήσεων, τη φορά κίνησης της μιας λιθοσφαιρικής πλάκας
σε σχέση με την άλλη. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η τρίτη δραστηριότητα που προτείνεται
στο εκπαιδευτικό λογισμικό του ΟΑΣΠ με τίτλο «Κίνηση λιθοσφαιρικής πλάκας». Στο
πλαίσιο αυτής της εργασίας τα παιδιά διαπιστώνουν –με τη βοήθεια κάποιων απλών
κινούμενων σχεδίων– τον τρόπο κίνησης δύο λιθοσφαιρικών πλακών σε μια περιοχή και τη
δημιουργία ηφαιστειακού τόξου εξαιτίας της αυξημένης σεισμικότητας στο σημείο εκείνο.
Προκειμένου τα παιδιά να βοηθηθούν στο σχηματισμό αναπαραστάσεων αναφορικά
με το εσωτερικό της Γης, ενθαρρύνονται σε δύο άλλες δραστηριότητες να χρησιμοποιήσουν
το πρόγραμμα της ζωγραφικής και να γράψουν πάνω σε έτοιμες αναπαραστάσεις τις
ονομασίες των τμημάτων από τα οποία αποτελείται το εσωτερικό της Γης, καθώς και τα
ονόματα των λιθοσφαιρικών πλακών. Σε άλλο σημείο της διδασκαλίας, τα παιδιά
προτρέπονται – με τη βοήθεια σύντομης εισαγωγικής ιστορίας, που αφορά την Ουρανία και
τον Αστέρη – να συνδεθούν με κατάλληλη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, ώστε να επισκεφθούν
ένα ηφαιστειακό νησί της Ελλάδας.
Η ιστορία για την εισαγωγή αυτής της ενότητας έχει ως εξής:
«Το περασμένο καλοκαίρι η Ουρανία, ο Αστέρης και η οικογένειά τους έκαναν διακοπές στο
νησί της Σαντορίνης. Ένα πρωί τα δύο παιδιά, καθώς κολυμπούσαν στην παραλία με τα
κόκκινα βότσαλα, συνάντησαν έναν ψαρά που τούς μίλησε για την ιστορία του νησιού. Ο
Αστέρης γυρνώντας στο σπίτι, έκπληκτος είπε στους γονείς του ότι κάνουν διακοπές σε ένα
ηφαιστειακό νησί!»
Έτσι, μέσα από κατάλληλες οδηγίες που δίνονται στο φύλλο εργασίας, τα παιδιά
προτρέπονται να συνδεθούν με την ιστοσελίδα www.holiday.gr, ώστε να επισκεφθούν το
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Η Εικόνα 1 είναι μέρος του φωτογραφικού υλικού από το λογισμικό του Ο.Α.Σ.Π. με τίτλο «Τι
είναι ο σεισμός και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε».

292
νησί της Σαντορίνης, να αντλήσουν πληροφορίες για το σχηματισμό του νησιού και να
κάνουν τις απαραίτητες συσχετίσεις με τις δραστηριότητες του λογισμικού του ΟΑΣΠ, ώστε
να καταλήξουν σε συμπεράσματα για τον τρόπο πρόκλησης ενός σεισμού.
3β) Δραστηριότητες για το χρόνο τέλεσης του φαινομένου του σεισμού
Αναφορικά με το χρόνο τέλεσης ενός σεισμού, τα παιδιά, εργαζόμενα με το εκπαιδευτικό
λογισμικό του ΟΑΣΠ παρακολουθούν την εξέλιξη σύντομων ιστοριών, σχετικών με τους
τρόπους αντιμετώπισης ενός σεισμού στο δρόμο (το μεσημέρι), στην τάξη (το πρωί) και στο
σπίτι (το απόγευμα ή το βράδυ). Οι πρωταγωνιστές των ιστοριών, νεαρά παιδιά και οι γονείς
τους, θέτουν ερωτήματα για το πώς πρέπει να αντιδράσουν για να προστατευθούν από το
σεισμό –στο δρόμο ή στο σπίτι– και για το τι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις διάφορες
εποχές του χρόνου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ασφαλέστερα ένα σεισμό (π.χ. κατά τη
συζήτηση δύο γονέων, ο πατέρας αναφέρει ότι ειδικά το χειμώνα το ρεζερβουάρ του
αυτοκινήτου δεν θα πρέπει να αδειάζει, για να μπορούν να ζεσταθούν στην περίπτωση ενός
τέτοιου γεγονότος).
Επιπλέον, προκειμένου τα παιδιά να κατανοήσουν ότι ένας σεισμός μπορεί να
προκληθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και του χρόνου, συνδέονται με την ιστοσελίδα
μιας εφημερίδας (http://ta-nea.dolnet.gr/fb_covers.php?fyllo=16535) για να αναζητήσουν
πληροφορίες και να συζητήσουν για το σεισμό της Αθήνας που έγινε το μεσημέρι μιας
φθινοπωρινής ημέρας του 1999. Συνδέονται επίσης με την ιστοσελίδα http://tanea.dolnet.gr/fb_covers.php?fyllo=16516 προκειμένου να διαπιστώσουν ότι ο μεγάλος
σεισμός της Τουρκίας έλαβε χώρα τα μεσάνυχτα της 17ης Αυγούστου του ίδιου χρόνου.
3γ) Σχέδιο δράσης και κατασκευή αφίσας για την αντιμετώπιση ενός σεισμού
Στο τέλος της διδακτικής ενότητας τα παιδιά οδηγούνται σε συμπεράσματα σχετικά με τα
μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λάβει κάποιος/α, προκειμένου να αντιμετωπίσει το
φαινόμενο του σεισμού στο χώρο του σπιτιού. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά καλούνται να
αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης για τη συγκεκριμένη περίπτωση και να κατασκευάσουν
αφίσα, όπου θα παρουσιάσουν με τη βοήθεια εικόνων/ σχεδίων και να σημειώσουν φράσεις/
προτάσεις που περιγράφουν πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ένας σεισμός στο σπίτι. Οι αφίσες
αναρτώνται και ακολουθεί συζήτηση στην ομάδα και στην ολομέλεια της τάξης για τους
σεισμούς και τα μέτρα προστασίας από αυτούς.
Ο συμβουλευτικός οδηγός για τον/την εκπαιδευτικό
Στον συμβουλευτικό οδηγό για τον/την εκπαιδευτικό παρουσιάζονται οι γενικοί σκοποί της
ενότητας, καθώς και οι ειδικότεροι διδακτικοί στόχοι που επιτυγχάνονται με τις
δραστηριότητες που προτείνονται στο φύλλο εργασίας για το μαθητή και τη μαθήτρια.
Παρατίθενται αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τις αναπαραστάσεις και τις αντιλήψεις που
εμφανίζουν τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου για το σεισμό, τις αιτίες και τα αποτελέσματά
του, και περιγράφεται ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών των εναλλακτικών αντιλήψεων μέσα
από συγκεκριμένες δραστηριότητες του φύλλου εργασίας του παιδιού. Επιπλέον,
προτείνονται πηγές στο διαδίκτυο από όπου ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αντλήσει πρόσθετο
πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα υπό μελέτη θέματα.
Φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών
Στο φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών παρουσιάζονται τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται κατά τη
διδασκαλία και δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του λογισμικού του και
ψηφιακού υλικού.
Αντί για Συμπεράσματα
Το εκπαιδευτικό σενάριο που αναπτύχθηκε για τη διδασκαλία του σεισμού στην Στ΄ τάξη του
Δημοτικού σχολείου στοχεύει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου παιδαγωγικού
περιβάλλοντος μάθησης όπου δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά ηλικίας 11-12 ετών να
βελτιώσουν τις αντιλήψεις τους και να διαπραγματευτούν τα θέματα του σεισμού με τη
βοήθεια κατάλληλου ψηφιακού υλικού.
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Σε επόμενο στάδιο της εργασίας προβλέπεται η διδακτική αξιοποίηση του
εκπαιδευτικού σεναρίου για το σεισμό σε συνθήκες πραγματικής τάξης, προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της μάθησης και της εν
γένει διδακτικής πράξης αναφορικά με τα υπό μελέτη ζητήματα.
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Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της δημιουργίας
συνεργατικού περιβάλλοντος στην τάξη τους, στο πλαίσιο μιας έρευνας-δράσης
Γερμανός Δημ., Καθηγητής, ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ.
Αρβανίτη Ιω., Σχολική Σύμβουλος-Υποψ. Διδάκτ. ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ.
Γρηγοριάδης Αθ., Διδάσκων Π.Δ. 407 ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ.
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Περίληψη
Η ανακοίνωση αυτή αφορά τμήμα μιας έρευνας-δράσης που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 200506 σε 14 τάξεις δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης, με στόχο τη διερεύνηση της διαδικασίας
μετάβασης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος από την παραδοσιακή σε συνεργατική μορφή. Η έρευναδράση επικεντρώθηκε στις διεργασίες μετασχηματισμού των αντιλήψεων, των πρακτικών και των
στάσεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών, μέσα από τις οποίες διαμορφώνονταν οι συνθήκες του
νέου, συνεργατικού περιβάλλοντος. Η τάξη αντιμετωπίσθηκε ως ένα σύστημα που αποτελείται από μια
κοινωνική και μια υλική δομή. Η έρευνα-δράση οργανώθηκε σε τρεις φάσεις: 1) Στο σχεδιασμό της
δράσης, που έγινε α) με σεμινάρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη συνεργατική προσέγγιση, τα
οποία στηρίζονταν σε βιωματικές διαδικασίες και λειτουργία ομάδων β) με αλλαγές στη διαρρύθμιση
και την αισθητική των αιθουσών διδασκαλίας, ώστε οι νέες συνθήκες χώρου να ευνοούν συνεργατικές
πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης γ) με συνεδρίες ανατροφοδότησης και αξιολόγησης, κατά τη
διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Στη φάση αυτή, δρώντα υποκείμενα («sujets-acteurs») ήταν οι
εκπαιδευτικοί και τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. 2) Στην εξέλιξη της δράσης, στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία χαρακτηριζόταν από τη συνεργατική διδακτική προσέγγιση και τη
λειτουργία ομάδων στην τάξη. Η φάση αυτή κράτησε τρεις μήνες Η καταγραφή των δρώμενων έγινε
με την εθνογραφική μέθοδο παρατήρησης, στην αρχή και το τέλος της φάσης. Δρώντα υποκείμενα
ήταν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των τάξεων της έρευνας. 3. Στην αξιολόγηση της ερευνητικής
διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Αντικείμενο της
παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί η αξιολόγηση που έκαναν οι εκπαιδευτικοί, ενώ εκείνη που έγινε από
τους μαθητές παρουσιάσθηκε ήδη με ανακοίνωση σε άλλο παιδαγωγικό συνέδριο. Οι εκπαιδευτικοί
αξιολόγησαν 1) τις διαφοροποιήσεις που εμφανίσθηκαν στους μαθητές στη συμπεριφορά, την επίδοση
και τη σχολική τους ενσωμάτωση 2) τις αλλαγές στους εαυτούς τους (στον τρόπο διδασκαλίας, το
ρόλο τους, τη σχέση τους με τα παιδιά και με τη δουλειά τους), 3) τα θετικά στοιχεία και τις δυσκολίες
της διαδικασίας μετασχηματισμού της τάξης τους. Η ανάλυση περιεχομένου έδειξε ότι διαμόρφωσαν
θετικές στάσεις απέναντι στη συνεργατική μορφή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Επίσης, ότι
άλλαξαν τις αντιλήψεις τους για το ρόλο τους και τη σχέση τους με τους μαθητές, οι οποίες, πλέον,
στηρίζουν τη συνεργατική λειτουργία της τάξης τους. Κυρίως, όμως, έδειξε ότι το πέρασμα στη
συνεργατική τάξη δεν είναι μόνον επιθυμητό, αλλά και εφικτό.

Εισαγωγή
Οι θετικές συνέπειες από την εφαρμογή της συνεργατικής προσέγγισης της διδασκαλίας και
της μάθησης στη σχολική τάξη έχουν παρουσιαστεί εκτενώς σε πληθώρα ερευνών και μετααναλύσεων στη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Gillies 2004, Johnson, Johnson, & Stanne 2000,
Kagan 1992). Σε σύγκριση με τα παιδιά που διδάσκονται με τον παραδοσιακό τρόπο, οι
μαθητές της συνεργατικής τάξης επιτυγχάνουν υψηλότερες σχολικές επιδόσεις, κατανοούν
και εμπεδώνουν καλύτερα τις γνώσεις, συγκρατούν τις πληροφορίες για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα, παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης, αποκτούν
περισσότερες επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες (Oakley, Felder, Brent, & Elhajj
2004).
Βέβαια, η μετάβαση από την παραδοσιακή στη συνεργατική μορφή της τάξης
προϋποθέτει μία σειρά θεμελιωδών αλλαγών στον τρόπο διδασκαλίας και οργάνωσης του
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (Johnson & Johnson 2002, Kagan 1992, Sharan 1994, Slavin
1998), το οποίο, στην παρούσα έρευνα, αντιμετωπίσθηκε ως ένα σύστημα αποτελούμενο από
μια κοινωνική και μια υλική δομή (Γερμανός 2002). Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να
ανταποκριθούν σε νέους πολυδιάστατους και απαιτητικούς ρόλους, όπου πρέπει να
συνδυάσουν την καθοδήγηση και την εμψύχωση των ομάδων με πιο άμεσες μορφές
επικοινωνίας και συνεργασίας με τα παιδιά (Johnson, Johnson, & Holubec 1994). Οι αλλαγές
σε επίπεδο διαρρύθμισης του χώρου της τάξης (Γερμανός ό.π.), οργάνωσης του μαθήματος
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και αξιολόγησης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο των παιδιών είναι ορισμένες μόνο από τις
θεμελιώδεις αλλαγές που απαιτούνται προκειμένου να καταστεί εφικτή η ομαλή εφαρμογή
της συνεργατικής προσέγγισης στη σχολική τάξη.
Μετά την εισαγωγή από το Υ.Π.Ε.Π.Θ των νέων σχολικών εγχειριδίων και των νέων
αναλυτικών προγραμμάτων, τα οποία στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συνεργατική
μάθηση, καθίσταται επιτακτική η διερεύνηση των απαραίτητες συνθηκών για τη μετατροπή
της παραδοσιακής μορφής της σχολικής τάξης σε συνεργατική.
Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάζει τμήμα μίας ευρύτερης έρευνας-δράσης, που
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006 σε 14 τάξεις
Δημοτικού Σχολείου με 14 εκπαιδευτικούς και 299 μαθητές, και είχε ως στόχο τη διερεύνηση
των χαρακτηριστικών της διαδικασίας μετάβασης από την παραδοσιακή στη συνεργατική
μορφή της σχολικής τάξης. Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται οι αντιλήψεις των
δασκάλων για το θέμα, ενώ εκείνες των μαθητών παρουσιάσθηκαν σε άλλη επιστημονική
ανακοίνωση (Γερμανός et al 2006).
Μεθοδολογία
Επιλογή της έρευνας-δράσης ως ερευνητικής μεθόδου.
Η μελέτη των διαδικασιών μετάβασης στη συνεργατική μορφή σχολικής τάξης σχεδιάσθηκε
μέσα από τη διερεύνηση της εξέλιξης α) των πρακτικών και β) των αντιλήψεων των
εκπαιδευτικών και των μαθητών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το
λόγο αυτό, επιλέχθηκε η μορφή της έρευνας-δράσης, που ορίζεται ως μια ποιοτική μορφή
εφαρμοσμένης έρευνας που μελετά τη δράση των υποκειμένων και η οποία, ταυτόχρονα,
αναπτύσσεται χάρη στην ίδια τη δράση των υποκειμένων (Mucchielli 1996).
Σ’ αυτή τη μορφή έρευνας, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ρόλοι των ερευνητών και των
υποκειμένων. Εδώ και καιρό θεωρείται πια αυτονόητο ότι στην ποιοτική έρευνα ο ερευνητής
δεν είναι ένας «ουδέτερος» παρατηρητής, «εξωτερικός» ως προς τα δρώμενα που μελετά
(Grawitz 1976). Ειδικά στην έρευνα-δράση, οι ερευνητές παρεμβαίνουν στην ερευνητική
διαδικασία, επειδή επιστατούν στην εξέλιξη της δράσης προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση
που συναρτάται με τα υπό διερεύνηση φαινόμενα. Αντίστοιχα, τα υποκείμενα της έρευναςδράσης έχουν μια κεντρική θέση στην ερευνητική διαδικασία αφενός ως παρατηρούμενα
άτομα και, αφετέρου, ως άτομα τα οποία ενεργούν και συμβάλλουν στη μετεξέλιξη των
φαινομένων που ερευνώνται. Επιπλέον, συμμετέχουν και στην αξιολόγηση τόσο της πορείας
της έρευνας όσο και των δικών τους πράξεων. Γι΄ αυτό και ονομάζονται «δρώντα
υποκείμενα»103. Στο τμήμα της έρευνας που παρουσιάζεται εδώ, δρώντα υποκείμενα είναι οι
εκπαιδευτικοί των 14 τάξεων.
Ο τύπος έρευνας-δράσης που επιλέχθηκε είναι ένας συνδυασμός της «έρευνας –
δράσης -επιμόρφωσης» («recherche-action-formation») που αρμόζει ιδιαίτερα στην
εκπαιδευτική έρευνα (Paillé 1994) και της «συνεργατικής έρευνας» («co-operative inquiry»),
στην οποία τα δρώντα υποκείμενα μετατρέπονται σε συν-ερευνητές της διαδικασίας
μετασχηματισμού του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (Reason & Heron 1986).
Οργάνωση της έρευνας-δράσης σε φάσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα-δράση οργανώθηκε σε 3 φάσεις:
1. Στο σχεδιασμό της δράσης.
Έγιναν παρεμβάσεις στην κοινωνική και την υλική δομή των τάξεων της έρευνας, με στόχο
να προετοιμάσουν τις συνθήκες για τη διαδικασία μετεξέλιξής τους σε συνεργατική μορφή
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν από την ερευνητική ομάδα σε
δυο επίπεδα:
• Εισαγωγή νέας διδακτικής τεχνογνωσίας, με ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης των
εθελοντών εκπαιδευτικών στη συνεργατική μορφή διδασκαλίας και μάθησης. Η
επιμόρφωση έγινε με βιωματικές διαδικασίες και συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
ομάδες εργασίας.
103

Μετάφραση του γαλλικού όρου «sujet-acteur» ή, απλά, «sujet» (Mucchielli, ό.π., Chombart de
Lauwe 1982). Στην αγγλική ορολογία αναφέρεται ως «subject» ή «participant». Στην περιορισμένη
ελληνόγλωσση βιβλιογραφία συναντάται ο όρος «συμμετέχοντες» (Cohen & Manion 1994).
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•

Αλλαγές στη διαρρύθμιση και την αισθητική του χώρου στις τάξεις της έρευνας,
ώστε οι νέες συνθήκες χώρου να ευνοούν την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών
διδασκαλίας και μάθησης. Η πιο σημαντική παρέμβαση ήταν η κατάργηση της
διάταξης των θρανίων σε σειρές παράλληλες προς τον πίνακα και η αντικατάστασή
της από τη διαμόρφωση δυο «περιοχών» στην τάξη: α) της περιοχής για εργασία σε
μικρές ομάδες ή ατομικά και β) του «καθιστικού», δηλαδή της περιοχής για το
σύνολο των μαθητών της τάξης που θεωρήθηκαν ως μια μεγάλη ομάδα (Γερμανός
2002).
Στη φάση αυτή, δρώντα υποκείμενα ήταν οι εκπαιδευτικοί.
2. Στην εξέλιξη της δράσης.
Για τρεις μήνες, οι τάξεις της έρευνας λειτούργησαν πιλοτικά με τις νέες συνθήκες, οι οποίες
χαρακτηρίζονταν από την εφαρμογή συνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας και τη λειτουργία
ομάδων στην τάξη (κοινωνική δομή) σε ένα νέο πλαίσιο χώρου (υλική δομή), συμβατό με τη
συνεργατική προσέγγιση. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας,
γίνονταν συνεδρίες ανατροφοδότησης και αξιολόγησης με τους εκπαιδευτικούς. Δρώντα
υποκείμενα ήταν οι εκπαιδευτικοί και (στην ευρύτερη έρευνα) οι μαθητές.
3. Στην αξιολόγηση της ερευνητικής διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της
Δρώντα υποκείμενα ήταν οι εκπαιδευτικοί (στην ευρύτερη έρευνα, οι εκπαιδευτικοί και οι
μαθητές).
Συλλογή των δεδομένων
Η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων έγινε με την τεχνική της τριγωνοποίησης.
Χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά δυο μέθοδοι συλλογής στοιχείων:
• Μια μη-συμμετοχική εθνογραφική μέθοδος παρατήρησης, για την καταγραφή των
μορφών συμπεριφοράς και των πρακτικών που αναδύονται κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία, καθώς και του πλαισίου αναφοράς στο οποίο υπάγονται, με τρόπο άμεσο,
χωρίς δηλαδή τη μεσολάβηση ενδιάμεσου πληροφοριακού υλικού (Quivy & Van
Campenhood 1998). Η καταγραφή έγινε με οδηγούς παρατήρησης και φωτογράφηση
και εφαρμόσθηκε για δυο επιτόπιες παρατηρήσεις της λειτουργίας των τάξεων, μια
στην αρχή και μια στο τέλος της 2ης φάσης. Προηγήθηκε πιλοτική εφαρμογή του
οδηγού παρατήρησης για τον έλεγχο της εγκυρότητάς του. Παρατηρητές ήταν τα
μέλη της ερευνητικής ομάδας, δυο κατά τάξη.
• Ερωτηματολόγια ημι-δομημένου, ημι-ανοικτού τύπου (ένα για τους μαθητές και δυο
για τους εκπαιδευτικούς), ειδικά διαμορφωμένα για την παρούσα έρευνα-δράση.
Εφαρμόσθηκαν πριν από την έναρξη της 2ης φάσης για την καταγραφή των
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και στην 3η φάση για την καταγραφή των
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Στην παρούσα ανακοίνωση
παρουσιάζονται μόνον οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, ενώ εκείνες των μαθητών
παρουσιάστηκαν σε άλλη ανακοίνωση (Γερμανός et al, ό.π.).
Ανάλυση των δεδομένων
Ως πλαίσιο αναφοράς της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής
διαδικασίας κατά τη μετεξέλιξή της προς τη συνεργατική μορφή. Οι οδηγοί παρατήρησης και
το φωτογραφικό υλικό αξιοποιήθηκαν για την καταγραφή των δρώμενων αυτής της
μεταβατικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδίως των πρακτικών διδασκαλίας, των μορφών
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης και των πρακτικών χρησιμοποίησης του χώρου. Τα
ευρήματα της παρατήρησης οργανώθηκαν σε κατηγορίες που προσδιορίζουν το βαθμό στον
οποίο εμφανίζονταν συνεργατικά χαρακτηριστικά στην κάθε τάξη, στην αρχή και στο τέλος
της 2ης φάσης. Η σύγκριση των ευρημάτων των δυο επιτόπιων παρατηρήσεων επέτρεψε τη
μελέτη της μετεξέλιξης βασικών παραμέτρων της λειτουργίας του εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος.
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στα ερωτηματολόγια υποβλήθηκαν σε ποιοτική
ανάλυση περιεχομένου. Σ’ αυτή τη μορφή επεξεργασίας δεδομένων, η κατανόηση της
ταυτότητας και της σημασίας των φαινομένων που ερευνώνται βαρύνει πολύ περισσότερο
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από τη μέτρησή τους (Ghiglione & Matalon 1999). Γι’ αυτό και στην ανάλυση των
ευρημάτων προβήκαμε σε πολύ περιορισμένες ποσοτικοποιήσεις, μόνο στις περιπτώσεις που
έπρεπε να δώσουμε την εικόνα της βαρύτητας των ερμηνειών.
Η ανάλυση περιεχομένου ακολούθησε δυο στάδια. Στο πρώτο, το πρωτογενές υλικό
υποβλήθηκε σε θεματική ανάλυση, με στόχο τη διερεύνηση των αλλαγών που επήλθαν στο
πεδίο της έρευνας μετά από την τρίμηνη περίοδο πειραματικής λειτουργίας των τάξεων. Ως
μονάδα αναφοράς (item) ορίσθηκε η «ελάχιστη πρόταση», δηλαδή ένα τμήμα περιόδου με
αυτοτελές νόημα, στο οποίο το ρήμα αναφέρεται ρητά ή εννοείται. Στο δεύτερο στάδιο, οι
αλλαγές αυτές συσχετίσθηκαν με μια εσχάρα ανάγνωσης που αναφερόταν στα δομικά
χαρακτηριστικά του συνεργατικού περιβάλλοντος, για να διερευνηθεί αν πραγματικά
σημασιοδοτούν το πέρασμα σε συνεργατική μορφή σχολικής τάξης. Στην εσχάρα
περιλαμβάνονταν: α) για την κοινωνική δομή της σχολικής τάξης, η θετική αλληλεξάρτηση, η
προωθητική αλληλεπίδραση, οι συνεργατικές δεξιότητες, η συνεργατική οργάνωση του
μαθήματος, η ευχαρίστηση στην τάξη και η συνεργατική ποιότητα της εκπαιδευτικής σχέσης
(Johnson & Johnson ό.π. και Johnson, Johnson & Stanne ό.π.) β) για την υλική δομή, οι
συνεργατικές σχέσεις χώρου (Γερμανός ό.π.).
Ανάλυση περιεχομένου
1ο στάδιο: οι αλλαγές που επήλθαν στο ερευνητικό πεδίο
1. Αλλαγές που αναφέρονται στους μαθητές.
Διερευνήθηκαν τρία είδη αλλαγής, α) στη συμπεριφορά των μαθητών κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία, β) στην επίδοσή τους και γ) στο βαθμό ενσωμάτωσής τους. Διαπιστώθηκε ότι οι
αλλαγές αυτές εμφανίσθηκαν σε όλες τις τάξεις της έρευνας.
Οι αλλαγές στη ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ εκφράσθηκαν ιδίως με βελτίωση στους τομείς της
επικοινωνίας και της συνεργασίας, η οποία οφείλεται στην απόκτηση συνεργατικών
δεξιοτήτων από τα παιδιά. «Έμαθαν να ακούνε και να δέχονται τη γνώμη των άλλων»,
«Έμαθαν να ασκούν καλοπροαίρετη κριτική», «Έμαθαν να υποστηρίζουν τις απόψεις τους, να
αναγνωρίζουν τα λάθη τους και τις παραλείψεις τους» (Α΄ τάξη). «Δείχνουν σήμερα
ανεπτυγμένη ικανότητα συνεννόησης και αλληλοβοήθειας». Οι αλλαγές αυτές στήριξαν τη
συνεργατική λειτουργία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος τόσο στο επίπεδο της μικρής
ομάδας όσο και σ’ εκείνο της ομάδας-τάξης. Επιπλέον, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός
θετικού ψυχολογικού κλίματος στην τάξη.
Οι αλλαγές στην ΕΠΙΔΟΣΗ συνδυάσθηκαν με μείωση των ατομικών διαφορών,
ιδιαίτερα χάρη στη βελτίωση των «αδύναμων» μαθητών. «Οι άριστοι παρέμειναν άριστοι, οι
μέτριας επίδοσης μαθητές έκαναν σημαντικά βήματα προόδου, ενώ οι κάτω του μετρίου
μαθητές σίγουρα βοηθήθηκαν περισσότερο από το αν δούλευαν ατομικά» (Ε΄). «Φαίνεται να
έχει βελτιωθεί γενικά η επίδοσή τους σ’ όλα τα γνωστικά αντικείμενα, ακόμη και παιδιών με
μεγάλα μαθησιακά προβλήματα» (Β΄). Η βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη
και λειτουργία μικρών ομάδων. «Οι αδύνατοι ή οι αδιάφοροι βελτιώθηκαν, καθώς η ίδια η
ομάδα τους πίεζε να συμμετέχουν στην ομαδική δουλειά» (Δ΄).
Η βελτίωση της ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ των μαθητών ήταν το βασικό χαρακτηριστικό του
νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Το πρώτο βήμα έγινε με την ενσωμάτωσή τους στη
μικρή ομάδα, ενώ οι δεξιότητες που απέκτησαν συνέβαλαν και στην ενσωμάτωσή τους στην
ομάδα - τάξη. «Τα παιδιά ενσωματώθηκαν ομαλά στην ομάδα τους και αποδέχθηκαν το ρόλο
τους και στην ομάδα και στην τάξη» (Ε΄). Σημαντικό είναι ότι ενσωματώθηκαν και μαθητές με
δυσκολίες προσαρμογής στην προηγούμενη μορφή της τάξης. «Ακόμα και ο μέχρι πριν από το
πρόγραμμα αδιάφορος και αδύναμος μαθητής προσπαθεί και ασχολείται, αρχίζει να αποκτά
ενδιαφέρον μέσα στην τάξη και νιώθει ισάξιο μέλος της ομάδας που ανήκει» (Δ΄). Η βελτίωση
της ενσωμάτωσης συνδυάστηκε με την ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα και με την
εμφάνιση της ευχαρίστησης, ως παράγοντα της συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία.
«Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μαθητές αποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και ενεργή
συμμετοχή τη νέα γι’ αυτούς εκπαιδευτική διαδικασία» (Στ΄).
2. Αλλαγές που αναφέρονται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
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Διερευνήθηκαν τέσσερις κατηγορίες αλλαγών, που αφορούσαν α) τον τρόπο διδασκαλίας των
εκπαιδευτικών, β) το ρόλο τους στην τάξη, γ) τη σχέση τους με τους μαθητές και δ) τη σχέση
τους με τη δουλειά τους.
Η εφαρμογή της συνεργατικής προσέγγισης έφερε σημαντικές διαφοροποιήσεις στον
ΤΡΟΠΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ των εκπαιδευτικών. Η πιο σημαντική απ’ όλες ήταν μια ριζική
απαξίωση της μετωπικής διδασκαλίας, επειδή αποδέχθηκαν και υιοθέτησαν νέους τρόπους
μετάδοσης της γνώσης που στηρίζονται στο διάλογο και την ενεργητική συμμετοχή των
παιδιών. «Έπαψα να αισθάνομαι πως είμαι η μοναδική πηγή γνώσης. Αφήνω χώρο στα παιδιά
να κατακτήσουν τη νέα γνώση και με άλλες μεθόδους (βιωματική, καθοδηγούμενη
ανακάλυψη)» (Α΄). «Τώρα μιλάω λιγότερο. Δε ‘διδάσκω’, αλλά προβληματίζω και ωθώ τους
μαθητές μου σε έρευνα περισσότερο από ότι έκανα παλιότερα» (Δ΄). Επιπλέον, σε ένα ικανό
ποσοστό των αναφορών που έγιναν από 7 από τους 14 δασκάλους, η αλλαγή της διδακτικής
πρακτικής συνδέθηκε με τον παράγοντα «ευχαρίστηση» από το νέο τρόπο διδασκαλίας και με
ικανοποίηση από τη βελτίωση της προσωπικής τους θεωρίας για την εκπαιδευτική
διαδικασία. «Πιστεύω ότι η φετινή χρονιά κύλησε για μένα πιο ευχάριστα. Άφηνα στα παιδιά
περιθώρια να μιλήσουν και να κινηθούν στην αίθουσα διαφορετικά από άλλες χρονιές. Όταν
μόνοι τους ανακαλύπτουν τη γνώση τότε χαίρομαι» (Α΄). «Μου πρόσφερε πάρα πολλά και
άνοιξε νέους δρόμους στον τρόπο σκέψης και διδασκαλίας» (Γ΄).
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ άλλαξε σημαντικά χάρη στην εφαρμογή της συνεργατικής
προσέγγισης. Η νέα του μορφή χαρακτηρίζεται από το διάλογο με τους μαθητές, την
κατανόηση των δυσκολιών τους και στην επιθυμία του εκπαιδευτικού να τους βοηθήσει για
να οργανώσουν το δικό τους τρόπο προσέγγισης στη γνώση και τη ζωή. «Ο ρόλος μου άλλαξε
κατά πολύ και διαμορφώθηκε έτσι ώστε να είναι πλέον καθαρά υποστηρικτικός, ενθαρρυντικός
και να ξεφύγει εντελώς από την προηγούμενη μορφή του» (Ε΄). «Στέκομαι δίπλα στα παιδιά για
να τα καθοδηγώ, να τα εμψυχώνω, να τα συμβουλεύω και να μαθαίνω διαφορετικούς τρόπους
σκέψης απ’ αυτά» (Α΄). Αυτή η νέα αντίληψη για το ρόλο τους, οδήγησε τους εκπαιδευτικούς
σε μεγαλύτερη προσέγγιση με τα παιδιά. «…Τώρα όμως χώνομαι μέσα στην ομάδα και με
θεωρούν μέλος της και με υπολογίζουν σαν πολύ δικό τους πρόσωπο» (Α΄).
Η ΣΧΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΜΑΘΗΤΗ άλλαξε. Η νέα μορφή της χαρακτηρίζεται από
αμοιβαία εμπιστοσύνη, οικειότητα και σεβασμό στις ατομικές διαφορές, παραμέτρους που
είναι πολύ δύσκολο να εμφανισθούν στην παραδοσιακή τάξη. «Η σχέση δασκάλου-μαθητή
έγινε πιο άμεση και πιο προσωπική, πιο ζεστή. Αναπτύχθηκε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ
των μαθητών, αλλά των μαθητών και του δασκάλου, με αποτέλεσμα να εμπιστεύονται και
προσωπικά τους μυστικά και προτιμήσεις» (Στ΄). «Η σχέση μας με τους μαθητές μου χτίστηκε
πάνω σε αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης και κυρίως ισότητας στην αντιμετώπιση, χωρίς να
καλλιεργούνται διαχωρισμοί (…). Οι συνθήκες αυτές έκαναν τους μαθητές να αισθάνονται πιο
ασφαλείς και να συμμετέχουν περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία. «Έχουμε
καλλιεργήσει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οι μαθητές αισθάνονται ασφαλείς να
αναλάβουν πρωτοβουλίες και να δουλεύουν χωρίς το άγχος της αποτυχίας» (Α΄).
Τέλος, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα-δράση τους έδωσε μια άλλη διάσταση
στη ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ. Η επαγγελματική τους αυτοεικόνα και
αυτοεκτίμηση βελτιώθηκαν επειδή α) ανανεώθηκαν οι γνώσεις τους και το ενδιαφέρον για τη
δουλειά τους και β) διαπίστωσαν μια συνολική βελτίωση της τάξης τους. Οι συνθήκες αυτές
ανέδειξαν και πάλι την ευχαρίστηση ως ένα σημαντικό παράγοντα που –επιτέλους!συνδέθηκε με το επάγγελμά τους. «Μου άρεσε πολύ αυτό το καινούργιο, το νεωτεριστικό, με
έβγαλε από τη ρουτίνα της δουλειάς μου και το χαίρομαι ιδιαίτερα» (Ε΄). «Αισθάνομαι μεγάλη
ευχαρίστηση με τις επιτυχίες των μαθητών σε όλα τα επίπεδα» (Δ΄). «Μετά από πολύ καιρό
ένοιωσα ευχαριστημένος και έφευγα ξεκούραστος από το σχολείο.» (Γ΄). «Αισθάνομαι πως η
δουλειά μου έγινε ευκολότερη, ευχάριστη και ξέφυγε από τη ρουτίνα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα
είναι μία ευχάριστη έκπληξη» (Α΄).
3. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν και ξεπέρασαν οι εκπαιδευτικοί
Φυσικά, το πέρασμα από την παραδοσιακή στη συνεργατική μορφή τάξης δεν ήταν απλό για
τους εκπαιδευτικούς της έρευνας. Τα βασικότερα σημεία που τους δυσκόλεψαν ήταν: α) τα
προβλήματα για να αλλάξουν τον τρόπο που διδάσκουν, τα οποία συνδέονται με το νέο τους
ρόλο και τη δυσκολία των παιδιών να τον κατανοήσουν, β) η διαμόρφωση μιας νέας –
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συνεργατικής- σχέσης με τους μαθητές τους, γ) ο αργός ρυθμός ένταξης ορισμένων μαθητών
στο συνεργατικό περιβάλλον και τα προβλήματα πειθαρχίας που προκάλεσε και δ) ο έλεγχος
του χρόνου ο οποίος στην αρχή, όταν ούτε ο εκπαιδευτικός ούτε οι μαθητές του είχαν
αποκτήσει συνεργατικές δεξιότητες σε επαρκή βαθμό, δεν έφθανε για τη διδασκαλία της
προβλεπόμενης ύλης. «(Με δυσκόλεψε) το να βρίσκω συνεργατικές δραστηριότητες για την
τάξη και για τις ομάδες, γιατί ήμουν έξω από αυτό το σκεπτικό. Όταν τις έβρισκα, η τάξη
δούλευε με όρεξη, είχε στόχους η ομάδα και είχε και αποτέλεσμα» (Α΄). «Να αλλάξω το ρόλο
μου μέσα στην τάξη. Να διαχειριστώ το χρόνο. Να ελέγξω την ένταση εξαιτίας άγχους για την
ύλη ή για όσα προγραμμάτιζα και δεν γίνονταν» (Β΄). «Η (δυσκολία για) αποδοχή του νέου και
παραμερισμό του παλιού, τόσο τη μεριά μου, όσο και από τη μεριά των μαθητών» (Γ΄) Ωστόσο,
τονίζουν ότι στην προσπάθεια αυτή δεν υπήρξαν αρνητικά σημεία που την καθιστούν
αδύνατη, απλά δυσκολίες που ξεπεράσθηκαν στην πορεία. «Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν
αρνητικά» (Α΄,Β΄,Δ΄). «Ιδιαίτερες δυσκολίες δεν αντιμετώπισα στην πορεία. Βέβαια επιμέρους
προβλήματα, κυρίως συνεργασίας των μελών της ομάδας, λύθηκαν με διάλογο, υπομονή και
επιμονή» (Ε΄).
4. Τα θετικά σημεία του πιλοτικού προγράμματος
Αξιολογώντας συνολικά τα θετικά σημεία από τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της έρευναςδράσης, οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι ωφελήθηκαν πολλαπλά τόσο οι μαθητές τους όσο και οι
ίδιοι. Για τους μαθητές τους θεωρούν ότι ωφελήθηκαν από τη βελτίωση α) της ικανότητάς
τους για συνεργασία και ενεργητική συμμετοχή στην τάξη, β) των διαπροσωπικών τους
σχέσεων και γ) του γνωστικού τους επιπέδου. «Πέρα από το ότι οι μαθητές κατανόησαν την
αξία της συνεργασίας, έμαθαν να θέτουν στόχους να χαράσσουν πορεία για την επίτευξή τους,
να διερευνούν, να χειρίζονται καταστάσεις» (Γ΄). «Μεγιστοποιήθηκε ο χρόνος ενεργητικής
συμμετοχής των μαθητών» (Α΄). «Ελαττώθηκαν οι ανταγωνιστικές δομές στην τάξη και
εξαλείφθηκαν οι καθημερινός τριβές που είναι τόσο ψυχοφθόρες» (Α’). «Αναπτύχθηκε σωστή
σχέση και φιλία ανάμεσα στα μέλη των ομάδων αλλά και όλης της τάξης» (Δ΄). «Βελτιώθηκε η
επίδοσή τους» (Στ΄, Ε΄, Δ΄, Β΄). Επιπλέον, θεωρούν πολύ σημαντικό το ότι οι μαθητές
νιώθουν ευχαρίστηση στη νέα τους τάξη. «Αξίζει τον κόπο η προσπάθεια! Η χαρά που
αποκομίζουν οι μαθητές γιατί βλέπουν πως μπορούν μόνοι τους να καταφέρουν πολλά
πράγματα. Ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή τους. Νιώθουν τη χαρά να δίνεις, όχι μόνο να παίρνεις»
(Β΄).
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι προέκυψαν δυο σημαντικά οφέλη για τους
ίδιους: α) η βελτίωση της σχέσης τους με τα παιδιά και β) η ευχαρίστηση που ένιωσαν (όπως
και οι μαθητές τους) από τη συμμετοχή τους στη συνεργατική εκπαιδευτική διαδικασία. «Ο
δάσκαλος ήρθε πιο κοντά στα παιδιά και τα παιδιά κοντά στο δάσκαλο γιατί συμμετέχει στους
προβληματισμούς των ομάδων περιφερόμενος από ομάδα σε ομάδα» (Δ΄). «Αναγέννηση!» (Γ΄).
«Προσωπικά πιστεύω ότι ωφελήθηκα πολύ από την όλη προσπάθεια και θα συνεχίσω να
περισσότερο θάρρος στο νέο εγχείρημα» (Ε΄). «Επίσης θεωρώ σημαντικό ότι οι ώρες
περνούσαν εποικοδομητικά και ευχάριστα» (Γ΄).
5. Η σημασία του χώρου για το πέρασμα στη συνεργατική τάξη
Η έρευνα-δράση εκτυλίχθηκε σε αναμορφωμένες συνθήκες χώρου, που διέφεραν ριζικά από
εκείνες της παραδοσιακής τάξης. Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας σχηματίσθηκαν δυο περιοχές
δραστηριοτήτων, στις οποίες η διάταξη των επίπλων έδινε θέσεις και προσανατολισμούς στο
χώρο που συνδέονταν με διαφορετικές μορφές επικοινωνίας και εργασίας στη συνεργατική
τάξη. Η πρώτη ήταν η περιοχή για εργασία σε μικρές ομάδες ή ατομικά και η δεύτερη, το
«καθιστικό», ήταν η περιοχή για την ομάδα-τάξη.
Αναφερόμενοι στην περιοχή των ομάδων, οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν ότι μπορεί
να αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων του Αναλυτικού
Προγράμματος. Από τις 14 τάξεις της έρευνας, σε 4 (Α΄, Β΄, Δ΄ και Στ΄) διδάχθηκαν εκεί όλα
τα γνωστικά αντικείμενα, ενώ στις υπόλοιπες 10 ο χώρος χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τη
διδασκαλία της γλώσσας, της ιστορίας, των εικαστικών και των μαθηματικών. Από την άλλη
πλευρά, το «καθιστικό» θεωρήθηκε ένας χώρος που λειτούργησε πολύ θετικά στο
συνεργατικό περιβάλλον της τάξης. Αξιοποιήθηκε για διδασκαλία της γλώσσας, για
ανάγνωση παραμυθιού και αφηγήσεις (στις μικρές τάξεις), για παρουσίαση της δουλειάς των
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ομάδων και για συζητήσεις ποικίλου περιεχομένου, ιδίως όταν υπήρχε κάποιο πρόβλημα που
έπρεπε να επιλυθεί με διάλογο.
Στις συνεντεύξεις τους, οι εκπαιδευτικοί δεν εξέφρασαν καμιά απολύτως αρνητική
άποψη για τις δυο περιοχές του χώρου. Αντίθετα, θεώρησαν ότι αποτελούν δυο νέα αξιόπιστα
υλικά περιβάλλοντα διδασκαλίας, με μεγάλη σημασία για την επιτυχία της μετάβασης στη
συνεργατική μορφή τάξης. Σε 7 από τις 14 τάξεις αναφέρθηκε ως «αρνητικό» ότι η
στενότητα του χώρου δεν επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν μόνιμο
καθιστικό, παρόλο που το θεωρούσαν απαραίτητο. Σε 4 τάξεις οι εκπαιδευτικοί
δημιουργούσαν περιοδικά καθιστικό στην αίθουσα, μετακινώντας καθίσματα και τραπέζια
όταν χρειαζόταν, επιδεικνύοντας πολλές φορές μεγάλη φαντασία και ευρηματικότητα. Για
παράδειγμα, σε μια Α΄ δημοτικού η δασκάλα διαμόρφωνε εναλλακτικά 3 τύπους καθιστικού:
α) μια γωνιά με μαξιλάρια, «που μας φέρνει πιο κοντά» για «παραμύθι, παιχνίδι», διάβασμα
βιβλίων, ‘ραχάτι’», β) μια «‘ολομέλεια’, περιοδικά, με μεταφορά των καθισμάτων» και γ) «για
σοβαρά θέματα» ένα χώρο συνεδρίασης, περιοδικά και πάλι, με ένωση θρανίων. Μόνο σε 3
από τις 14 τάξεις της έρευνας δημιουργήθηκε μόνιμο καθιστικό.
Η παρατήρηση πεδίου έδειξε ότι οι μαθητές μετακινούνταν από τη μια περιοχή της
τάξης στην άλλη, αξιοποιώντας το χώρο ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, π.χ. έλυναν μια άσκηση στην περιοχή των ομάδων και, στη συνέχεια, περνούσαν
στο καθιστικό για να συζητήσουν και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς κατά την επιμόρφωσή τους, οι
μαθητές είχαν μεγάλη ελευθερία στη σχέση τους με το χώρο. Αυτό τους επέτρεψε να
υιοθετήσουν πρακτικές χρησιμοποίησης του χώρου που ξεκούραζαν το σώμα τους και τους
πρόσφεραν ενδιαφέρουσες εναλλαγές στη συμμετοχή τους στο μάθημα, για παράδειγμα
αλλάζοντας συχνά τις στάσεις του σώματός τους ή τη θέση τους, πράγμα που τους βοήθησε
να αναπτύσσουν πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας σε περιβάλλον οικειότητας. Η
ανάλυση των ερωτηματολογίων των μαθητών (βλ. Γερμανός et al, ό.π.) έδειξε ότι οι νέες
συνθήκες χώρου βοήθησαν τους μαθητές α) να αναπτύξουν τις συνεργατικές τους δεξιότητες
και β) να νιώθουν ευχαρίστηση από τη συμμετοχή τους στο μάθημα.
2ο στάδιο: η διαμόρφωση εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με συνεργατική μορφή
Στο στάδιο αυτό, οι θεματικές κατηγορίες που προέκυψαν από το 1ο στάδιο της ποιοτικής
ανάλυσης περιεχομένου συσχετίσθηκαν με την εσχάρα των δομικών χαρακτηριστικών του
συνεργατικού περιβάλλοντος. Οι διασταυρώσεις που προέκυψαν έδειξαν ότι οι θεματικές
κατηγορίες οι οποίες περιγράφουν τις αλλαγές που επήλθαν στο ερευνητικό πεδίο
συναρτώνται άμεσα με τα συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η
βελτίωση που διαπιστώθηκε στη συμπεριφορά των μαθητών οφείλεται κατά 45% σε
απόκτηση συνεργατικών δεξιοτήτων, 27,4% στην ανάπτυξη θετικής αλληλεξάρτησης και
23,5% στην εμφάνιση προωθητικής αλληλεπίδρασης (σύνολο 95,9%). Αντίστοιχα, η αλλαγή
ρόλου του εκπαιδευτικού συναρτήθηκε κατά 57,4% με τη συνεργατική οργάνωση του
μαθήματος, 14,8% με την ανάπτυξη προωθητικής αλληλεπίδρασης και κατά 11,1% με την
ευχαρίστηση από τις νέες συνθήκες λειτουργίας της τάξης (σύνολο 83,3%). Τέλος, τα θετικά
σημεία που εντόπισαν οι εκπαιδευτικοί στη διαδικασία μετάβασης και το αποτέλεσμά της
οφείλονται κατά 32,9% στην απόκτηση συνεργατικών δεξιοτήτων από τους μαθητές και τους
ίδιους, 25,3% στην ανάπτυξη προωθητικής αλληλεπίδρασης, 24% στην ευχαρίστηση από το
νέο περιβάλλον μάθησης και 10,1% στη νέα –συνεργατική- μορφή της εκπαιδευτικής σχέσης
(σύνολο 92,3%). Η στενή συνάρτηση των αλλαγών με τις συνεργατικές σχέσεις χώρου
αναλύθηκε ήδη ξεχωριστά.
Συζήτηση
Όπως προκύπτει από το συσχετισμό των θεματικών κατηγοριών της 1ης φάσης με την εσχάρα
των δομικών χαρακτηριστικών του συνεργατικού περιβάλλοντος, οι συνεργατικές δεξιότητες
αναδεικνύονται σε βασική παράμετρο της διαδικασίας μετάβασης στη συνεργατική τάξη. Οι
δεξιότητες αυτές βρίσκονται πίσω από τις περισσότερες αλλαγές που διαπιστώθηκαν, είτε
άμεσα (όπως η βελτίωση της συμπεριφοράς των παιδιών) είτε έμμεσα (όπως h βελτίωση της
επίδοσης και της αναβάθμισης του ρόλου του εκπαιδευτικού), επειδή δημιουργούν ένα
υπόβαθρο πρακτικών δυνατοτήτων που στηρίζει την αναμόρφωση του πλέγματος ρόλων,
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σχέσεων και αλληλεπιδράσεων στη σχολική τάξη. Ουσιαστικά, εισάγουν μια νέα,
συνεργατική κουλτούρα, που συναρτάται με τη μετεξέλιξη του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
και το σταθεροποιεί στη νέα του μορφή.
Η σημασία των συνεργατικών δεξιοτήτων γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν
συνυπολογίσουμε το ρόλο τους στην επίλυση των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν για τη
μετάβαση στη συνεργατική τάξη. Ιδίως η επίλυση προβλημάτων πειθαρχίας και
διαπροσωπικών σχέσεων βασίσθηκε κατά πολύ στο διάλογο ο οποίος, με τη σειρά του,
στηρίχθηκε σε δεξιότητες επικοινωνίας και αποδοχής της διαφορετικότητας.
Οι βασικές παράμετροι της διαδικασίας μετάβασης αναδεικνύονται από το
συνδυασμό των θετικών σημείων και των δυσκολιών που καταγράφηκαν. Κατά κάποιο
τρόπο, τα κομβικά σημεία της μετάβασης ήταν αυτά στα οποία εμφανίσθηκαν οι
περισσότερες δυσκολίες αλλαγής α) στον τρόπο διδασκαλίας (που συνδέθηκε με δυσκολίες
διαχείρισης του χρόνου), β) στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής σχέσης, γ) στον αργό ρυθμό
ένταξης κάποιων μαθητών που δεν είχαν κατακτήσει συνεργατικές δεξιότητες. Τα ίδια
κομβικά σημεία εμφανίζονται ξανά με αντίστροφο πρόσημο, ως βελτιώσεις αυτή τη φορά,
στην αποτίμηση των θετικών της διαδικασίας μετάβασης, χάρη στην κατάκτηση βασικών
συνεργατικών δεξιοτήτων. Για τους μαθητές, οι βελτιώσεις αυτές εκφράζονται μέσα από την
αναβάθμιση α) των ικανοτήτων συνεργασίας και ενεργητικής συμμετοχής στο μάθημα, β)
των διαπροσωπικών σχέσεων και γ) των επιδόσεών τους. Για τους εκπαιδευτικούς, μέσα από
την αίσθησή τους ότι αναβαθμίσθηκαν οι επαγγελματικές τους ικανότητες (κυρίως η
διδακτική τους πρακτική) και η σχέση τους με τους μαθητές.
Οι νέες συνθήκες χώρου, δηλαδή η διαρρύθμισή του σε περιοχές και ο πιο ελεύθερος
και σύνθετος τρόπος χρησιμοποίησής του, αναδείχθηκαν σε απαραίτητη προϋπόθεση για το
πέρασμα στη συνεργατική τάξη, επειδή α) «γέννησαν» και στήριξαν πρακτικές χώρου που
ενίσχυσαν τη διαδικασία απόκτησης συνεργατικών δεξιοτήτων και β) δημιούργησαν μια νέα
«κουλτούρα σχολικού χώρου», που συνέβαλε στη σταθεροποίηση της συνεργατικής μορφής
της τάξης.
Σημαντικό αποτέλεσμα είναι και η καθιέρωση της ευχαρίστησης ως βασικού
χαρακτηριστικού στη λειτουργία του συνεργατικού περιβάλλοντος, κάτι το εξαιρετικά σπάνιο
στο ελληνικό σχολείο.
Από το συνδυασμό της ανάλυσης των συνεντεύξεων και της παρατήρησης προκύπτει
ότι το πέρασμα στη συνεργατική τάξη ακολουθεί τρία στάδια: α) εισαγωγή των αλλαγών (στο
χώρο, με ανακάλυψη των συνεργατικών χαρακτηριστικών), β) εξισορρόπηση της μεταβατικής
διαδικασίας (έλεγχος των δυσκολιών) και γ) ανάπτυξη της συνεργατικότητας, με καθιέρωση
της νέας μορφής εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Κανένας εκπαιδευτικός δεν αρνήθηκε τη συνεργατική μετεξέλιξη της τάξης του. Η
αξιολόγηση που έκαναν οι εκπαιδευτικοί επαλήθευσε αυτό που προέκυψε από την ανάλυση
των αντιλήψεων των μαθητών: ότι το πέρασμα από την παραδοσιακή στη συνεργατική τάξη
είναι εφικτό, αλλά και επιθυμητό στις σημερινές συνθήκες και ότι αποτελεί μια ουσιαστική
προοπτική για την εκπαιδευτική αναβάθμιση του ελληνικού σχολείου.
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Τοπικές ηρωίδες πρότυπα «για όλα τα κορίτσια». Έμφυλες αναπαραστάσεις των
μαθητών μέσα από κείμενά τους για την Τοπική Ιστορία
Ανδρέου Α., Αναπλ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Δυτ. Μακεδονίας
Ζάγκος Χρ., Υποψ. Διδάκτ Π.Τ.Ν., Παν. Δυτ. Μακεδονίας
Ηλιάδου–Τάχου Σοφ., Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Δυτ. Μακεδονίας
Κασίδου Στ., Υποψ. Διδάκτ. Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Δυτ. Μακεδονίας
Περίληψη
Η μελέτη των έμφυλων σχέσεων προϋποθέτει και απαιτεί να κατανοήσουμε τις πολιτισμικές σημασίες
του αρσενικού και του θηλυκού. Η θεωρία του κοινωνικού φύλου δέχεται ότι το φύλο δεν είναι
δεδομένο της φύσης αλλά κοινωνική σχέση και πολιτισμικό σύμβολο. Στη βάση αυτής της θεωρίας
δεχόμαστε σήμερα ότι το φύλο οργανώνει κοινωνικές σχέσεις οι οποίες βασίζονται στις πολιτισμικές
σημασίες του αρσενικού και του θηλυκού. Η ιστορία που διδάσκεται στο πλαίσιο της τυπικής
εκπαίδευσης αλλά και οι άτυπες μορφές εκπαίδευσης προβάλλουν το παρελθόν ως άφυλο, στην
πραγματικότητα όμως το διευθετούν έμφυλο με ενσωματωμένη και αποδεκτή την ιεραρχία των φύλων.
Η αναζήτηση της ιστορίας των ομάδων, εθνικών, πολιτισμικών, κοινωνικών από τη στιγμή που αυτές
συγκροτούνται ως ομάδες συνδέεται με το παρόν τους και τη διεκδίκηση της ορατότητάς τους στο
πολιτικό, κοινωνικό σκηνικό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ιστορική εκπαίδευση σιωπά φαινομενικά ως
προς τα φύλα. Η «επίσημη» ιστοριογραφία αγνοεί, δε βλέπει, ή βλέπει και αποσιωπά, ότι οι γυναίκες
έχουν κι αυτές δικαίωμα στην Ιστορία, ότι η Ιστορία δεν γράφεται μόνο από τους άνδρες. Κατά τον
τρόπο αυτό η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει στην ανάδειξη του σεξιστικού χαρακτήρα της ιστορικής
εκπαίδευσης μέσα από το παράδειγμα της τοπικής ιστορίας. Επικεντρωνόμαστε στη διερεύνηση των
απόψεων μαθητών του δημοτικού σχολείου της Δυτικής Μακεδονίας για την Τοπική ηρωίδα, με τη
μέθοδο της Ανάλυσης περιεχομένου. Μέσα από τα κείμενα των μαθητών αναδεικνύονται παράμετροι
όπως η Τοπική ηρωίδα ως ιστορικό πρόσωπο, ως πρόσωπο του σύγχρονου, δημόσιου βίου, ως
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πρόσωπο του ιδιωτικού βίου του μαθητή, καθώς και η σκιαγράφηση από μέρους των μαθητών της
έννοιας της τοπικής ηρωίδας μέσα από τα χαρακτηριστικά της και την τοπική ή εθνική της δράση.

Οι σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας με κριτήριο το φύλο
Η σύγχρονη έρευνα χρησιμοποιώντας ποικίλες μεθόδους, ποσοτικές ή ποιοτικές, στρέφεται
σε μια ποικιλία υποθεμάτων που συνθέτουν την ευρύτερη θεματική «φύλο και εκπαίδευση».
Στο μεγαλύτερο όγκο της επικεντρώνεται κυρίως σε τρεις τομείς: α) Ιστορική έρευνα της
γυναικείας εκπαίδευσης και της θέσης των γυναικών στην κοινωνία διαχρονικά (Αβδελά
1988, Αβδελά & Ψαρρά 1985, Βαρίκα 1987, Ζιώγου – Καραστεργίου 1983 & 1993,
Σωτηρίου 1992, Φουρναράκη 1987, Ψαρρά, 1999). β) Έρευνα που μελετά και αναλύει τα
σχολικά εγχειρίδια και ιδιαίτερα τα αναγνωστικά του Δημοτικού σχολείου και την παιδική
λογοτεχνία γενικότερα (Αναγνωστοπούλου 1997, Κανατσούλη 1997α & 1997β, Κανταρτζή
1991, Φρειδερίκου, 1995) και γ) έρευνα που ασχολείται με τις επαγγελματικές επιλογές των
κοριτσιών, τη γυναικεία εργασία και τη θέση των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο
(Βιτσιλάκη – Σορωνιάτη 1997, Γιαννακοπούλου 1997, Μπουρνούδη & Ψάλτη 1997,
Σιδηροπούλου – Δημακάκου 1995 & 1997, Χαριστού 1989). Από τα μέχρι τώρα δεδομένα
των ερευνών, προκύπτει πως, παρόλο που θεωρητικά και θεσμικά το σχολείο παρέχει ίσες
ευκαιρίες, τόσο στο μαθητικό δυναμικό, όσο και στο διδακτικό προσωπικό, ωστόσο οι
ανισότητες μεταξύ των φύλων αναπαράγονται μέσα από ένα πλέγμα μεταβλητών που
συνθέτουν την σχολική πραγματικότητα, ξένη και ελληνική (Γιαγκουνίδης 1997, Κογκίδου
1997, Μαραγκουδάκη 1997, Σιδηροπούλου – Δημακάκου1997). Τα εκπαιδευτικά συστήματα
αντανακλούν και αναπαράγουν την ανισότητα των φύλων που υπάρχει στην κοινωνία και
λειτουργεί εις βάρος των γυναικών (Cole 1989, Delamont 1980, Kessler et al 1985, Robinson
1992). Η Wolpe (1977 στο Barrett 1989) υποστηρίζει πως «το εκπαιδευτικό σύστημα είναι το
μέσο της παραγωγής και αναπαραγωγής των ιδεολογικών δομών», αφού ενσωματώνει στην
οργάνωσή του την κυρίαρχη ιδεολογία (Βιτσιλάκη – Σορωνιάτη, Μαράτου – Αλιπραντή &
Καπέλλα 2001).
Ο σκοπός και η πρωτοτυπία της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή του πρίσματος μέσα από το οποίο οι
μαθητές του Δημοτικού σχολείου αναγνωρίζουν την Τοπική ηρωίδα και αναφέρονται σ' αυτή.
Επομένως η παρούσα ανακοίνωση φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις στα εξής ερευνητικά
ερωτήματα: α) αν η ιστορική εκπαίδευση στο γνωστικό πεδίο της τοπικής ιστορίας βοηθά τα
παιδιά να αντιληφθούν το ρόλο της γυναίκας – ηρωίδας ως ανάλογο εκείνου του άντρα ήρωα
ή αν υπεισέρχονται στην αντίληψη αυτή παραδοσιακά στερεότυπα, β) αν η αντίληψη που
διαμορφώνεται μέσα από την ιστορική εκπαίδευση για το ρόλο της γυναίκας ως ιστορικού
υποκειμένου την τοποθετεί σε ορισμένο και χαρακτηριστικό κάθε φορά ιστορικό ή
κοινωνικοπολιτικό συγκείμενο, γ) αν η εκπαίδευση στο σχολικό πεδίο της τοπικής ιστορίας
επέτρεψε την άντληση προτύπων από το τοπικό κοινωνικό συγκείμενο ή αν η εθνική ιστορία
που διδάχτηκε σε εύρος χρόνου επισκίασε τις όποιες τοπικές ηρωίδες και συντέλεσε στην
άντληση προτύπων από το δικό της πεδίο, δ) αν η επίδραση των μέσων ενημέρωσης τα οποία
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα κοινωνικοποίησης συνέβαλε στην επιλογή γυναικών
ηρωίδων από τους χώρους του θεάματος, ε) αν ο οικογενειακός περίγυρος παρείχε πρότυπα
ηρωίδων που αντλήθηκαν από παραδοσιακά οικείους και συναισθηματικά φορτισμένους
χώρους της προσωπικής μυθολογίας των μαθητών, στ) αν ο κοινωνικός περίγυρος και το
σύστημα αξιών που αυτός προκρίνει συντέλεσε στον προσδιορισμό συγκεκριμένων
συμπεριφορών ως ηρωικών και επομένως στην παραγωγή καθημερινών ηρωίδων και ζ) αν οι
πολιτισμικές καταβολές και ιδιαίτερα η θρησκεία ως πολιτισμική έκφραση επηρέασαν την
αντίληψη για την τοπική ηρωίδα.
Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας έγκειται σε δύο σημεία: α) Στη διερεύνηση της
αντίληψης για την ηρωίδα και όχι για τον ήρωα, θεματική που απασχόλησε κατά κόρον τη
νεοελληνική επιστημονική σκέψη. Η μετάθεση αυτή της εστίασης στο θηλυκό ιστορικό
υποκείμενο απορρέει από μια σειρά διαπιστώσεις: Πραγματικά η ιστορία που διδάσκεται στο
πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης αλλά και οι άτυπες μορφές εκπαίδευσης πρόβαλαν το
παρελθόν ως άφυλο, στην πραγματικότητα όμως το διευθέτησαν ως έμφυλο με
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ενσωματωμένη και αποδεκτή την ιεραρχία των φύλων. Η «επίσημη» ιστοριογραφία αγνόησε,
δεν είδε, ή αποσιώπησε ηθελημένα το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν κι αυτές δικαίωμα στην
Ιστορία, μια Ιστορία που γράφτηκε από τους άνδρες και αφορά στους άνδρες (Φρόση 2003).
Αλλά και η πρόταξη των πολέμων, της διπλωματίας και του εμπορίου απέκλεισε την εστίαση
στις γυναίκες οι οποίες δεν είχαν τους χώρους που προαναφέρθηκαν ως πεδία δράσης. Οι
γυναίκες συμπεριλήφθηκαν μόνο σε γενικεύσεις, όπως για παράδειγμα «οι άνθρωποι» ή
παρουσιάστηκαν ως ανήκουσες σε μια κατηγορία αδυνάτων μαζί με τα παιδιά με την
έκφραση «τα γυναικόπαιδα» (Αθανασιάδου & Πετρίδου 1997, Δεληγιάννη – Κουϊμτζή
2000). Φωτεινή εξαίρεση σ΄ αυτήν την αντίληψη αποτελεί το πολυσυζητημένο πλέον
εγχειρίδιο Ιστορίας της Στ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου, στο οποίο επιχειρείται η ανάδειξη
του ρόλου των γυναικών στο ιστορικό γίγνεσθαι. Αυτή την άδικη αντιμετώπιση των
γυναικών φιλοδοξεί να αναδείξει η παρούσα έρευνα. β) Στην τοποθέτηση της ηρωίδας στο
πεδίο εφαρμογής της τοπικής ιστορίας. Με τον προσδιορισμό αυτού του σχετικά νέου
ερευνητικού πλαισίου επιχειρείται η εμβάθυνση σε πηγές που σχετίζονται με τη βιωμένη
εμπειρία του μαθητή όπως η ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας του. Οι στόχοι που επιδιώκουμε
είναι πολυσήμαντοι: η ηρωίδα είναι ενταγμένη στη συλλογική μνήμη της τοπικής κοινωνίας
και αναδύεται με αμεσότερο τρόπο, ενώ οι όποιες αξιολογήσεις επενδύονται με τα
συναισθηματικά βιώματα και το σύστημα αξιών της τοπικής κοινωνίας. Ο μαθητής επενδύει
στην τοπική ηρωίδα που επιλέγει το δικό του συναισθηματικό φορτίο και αποτυπώνει μέσα
από την αιτιολόγηση των απόψεών του ένα σύνολο ιδεολογικών σχηματοποιήσεων και
νοηματοδοτήσεων. Η μορφοποίηση μάλιστα αυτού του αξιακού σύμπαντος προσφέρεται για
περαιτέρω κοινωνιολογικές, ανθρωπολογικές και ιστορικές αποτιμήσεις.
Μεθοδολογία και δείγμα της έρευνας
Η ανάλυση περιεχομένου επιλέχτηκε ως το βασικό εργαλείο της έρευνάς μας, λόγω των
πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει για αναλύσεις αυτού του τύπου (Curley 1990). Έτσι,
σύμφωνα με τις αρχές της Ποσοτικής και Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου, όπως
διατυπώθηκαν από τους B. Berelson (1971), Ι. De Sola Pool (1959), M. Palmquist (1990,
Weber 1990) και από τους εκπροσώπους της γαλλικής σχολής (Moscovici 1970, Mucchieli
1988, Veron 1981, Bandin 1977, Grawitz 1981) για την κλασική θεματική ανάλυση,
αναλύθηκαν γραπτά κείμενα μαθητών δημοτικών σχολείων της Δυτικής Μακεδονίας, με τη
μορφή εκθέσεων και με θέμα «Τοπική ηρωίδα». Ως βασική μονάδα ανάλυσης θεωρήθηκε το
θέμα (Lasswell & Leites 1965, Lasswell, Merner & De S. Pool 1952). Το δείγμα της έρευνας
αποτέλεσαν 295 εκθέσεις μαθητών (135 αγόρια – ποσοστό 45,8% – και 160 κορίτσια –
ποσοστό 54,2%) της Στ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου από τους τέσσερις νομούς της
Δυτικής Μακεδονίας (Πίνακας 1).
Πίνακας 1: Κατανομή των υποκειμένων κατά τόπο κατοικίας και φύλο
Νομός
Αγόρι
Κορίτσι
Σύνολο
Κοζάνης
37 (12,5%)
46 (15,6%)
83 (28,1%)
Φλώρινας
54 (18,3%)
49 (16,6%)
103 (34,9%)
Καστοριάς
18 (6,1%)
30 (10,2%)
48(16,3%)
Γρεβενών
26 (8,8%)
35 (11,9%)
61(20,7%)
135 (45,8%) 160 (54,2%) 295
Σύνολο
(100,0%)
Αποτελέσματα της έρευνας
Η ανάλυση των κειμένων ανέδειξε 1097 αναφορές, οι οποίες εντάχθηκαν σε τέσσερις (4)
θεματικές κατηγορίες. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την κατανομή των αναφορών κατά θεματική
κατηγορία και κατηγορία. Σε σύνολο 1097 αναφορών μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζει η
θεματική κατηγορία Ορισμός τοπικής ηρωίδας με 654 αναφορές (59,6%). Ακολουθεί η
θεματική κατηγορία Η τοπική ηρωίδα ως πρόσωπο του σύγχρονου δημόσιου βίου με 273
αναφορές (24,9%) και έπονται οι θεματικές κατηγορίες Η τοπική ηρωίδα ως ιστορικό
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πρόσωπο και Η τοπική ηρωίδα ως πρόσωπο από τον ιδιωτικό βίο του μαθητή με 119 (10,7%)
και 51 (4,6%) αναφορές αντίστοιχα.
Πίνακας 2: Κατανομή των αναφορών κατά θεματική κατηγορία, κατηγορία και υποκατηγορία
Θεματική κατηγορία
Ν
%
1. Ορισμός τοπικής ηρωίδας
654
59,6
1.1. Τοπική δράση
26
2,4
1.2. Εθνική δράση
350
31,9
1.3. Κοινωνική συμβολή
172
15,7
1.4. Χαρακτηριστικά
106
9,7
2. Η τοπική ηρωίδα ως ιστορικό πρόσωπο
119
10,8
2.1. Τοπικής εμβέλειας
76
6,9
2.2. Εθνικής εμβέλειας
43
3,9
3. Η τοπική ηρωίδα ως πρόσωπο του σύγχρονου δημόσιου
273
24,9
βίου
3.1. Τοπικής εμβέλειας
103
9,4
3.2. Εθνικής εμβέλειας
159
14,5
3.3. Παγκόσμιας εμβέλειας
11
1,0
4. Η τοπική ηρωίδα ως πρόσωπο από τον ιδιωτικό βίο του
51
4,6
μαθητή
4.1. Οικογένεια
31
2,8
4.2. Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
20
1,8
Σύνολο
1097
100
η
1 θεματική κατηγορία: Ορισμός τοπικής ηρωίδας
Στη θεματική κατηγορία Ορισμός τοπικής ηρωίδας κωδικοποιούνται οι αναφορές που
αποσκοπούν στο να δώσουν έναν ορισμό της ηρωικής δράσης, να απαντήσουν στο ερώτημα
γιατί ο κάθε μαθητής επιλέγει τη συγκεκριμένη γυναίκα και της αποδίδει το χαρακτηρισμό
της τοπικής ηρωίδας. Οι μαθητές επικεντρώνονται στην τοπική και την εθνική δράση της
τοπικής ηρωίδας, αποδίδουν τα χαρακτηριστικά της και επισημαίνουν επίσης την κοινωνική
της συμβολή.
Αρχικά αναφέρονται σε «γυναίκες που δραστηριοποιήθηκαν και προσέφεραν τις
υπηρεσίες τους στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας». Κάνουν λόγο για γυναίκες
που «πολέμησαν με θάρρος αγάπη και δύναμη για να σώσουν τη Δυτική Μακεδονία», «που
προσέφεραν πάρα πολλά στο Μακεδονικό Αγώνα», που «κατάφεραν να ξεπεράσουν τους
εαυτούς τους και να βοηθήσουν τους πολεμιστές για να ελευθερώσουν τη Μακεδονία». Τοπική
ηρωίδα είναι αυτή «που κάνει περήφανο τον τόπο της» είτε γιατί «πολεμούσε γενναία στο
βουνό για να ελευθερώσει τη Δυτική Μακεδονία και έλεγε σε όλους ότι εδώ στο χωριό
υπάρχουν μόνο Έλληνες και όχι Βούλγαροι» είτε γιατί «βοήθησε να χτιστεί γυμναστήριο στη
Φλώρινα και να γίνονται σε αυτό πολλά αθλήματα».
Σε άλλες περιπτώσεις η τοπική ηρωίδα δεν στοιχειοθετείται με βάση τη δράση της σε
τοπικό επίπεδο αλλά σε εθνικό. Ως ηρωίδα ορίζεται «αυτή που πολέμησε τους Τούρκους για να
απελευθερώσει την Ελλάδα», «που με τη γενναιότητα της έκανε όλους τους Έλληνες
περήφανους» ή «που έδωσε όλη της την περιουσία για τον απελευθερωτικό αγώνα».
Παράλληλα ως ηρωίδα ορίζεται από τους μαθητές και αυτή που «πολέμησε σκληρά για την
πατρίδα της», «έλαβε μέρος με τα καράβια της σε πολλές ναυτικές επιχειρήσεις» που
«υποστήριξε σωματικά και ψυχικά τους αγωνιστές» και «βοηθούσε τους άντρες στα βουνά».
Επισημαίνεται κάθε πτυχή δράσης των γυναικών: «πολλές έδωσαν τη ζωή τους για την
ελευθερία της Ελλάδας μας», «άλλες έπλεκαν ενώ άλλες έφερναν το βράδυ πολεμοφόδια στους
στρατιώτες που πολεμούσαν για την πατρίδα» ή «τους καθοδηγούσαν και τους έβρισκαν
κρυψώνες». Ως ηρωίδα χαρακτηρίζεται η γυναίκα «που έκρυψε στο σπίτι της τον Παύλο
Μελά» ή «που πολέμησε γενναία τους κοτζαμπάσηδες» ή «ήταν κυβερνήτρια σκάφους στην
επανάσταση του 1821» ή ακόμα και ως ηρωίδα λογίζεται και η γυναίκα που «πέρασε δύσκολές
στιγμές και στιγμές αγωνίας να περιμένει τον άντρα της ζωντανό ή νεκρό». Τέλος, για τις
ανώνυμες ηρωίδες και τον καταλυτικό τους ρόλο αναφέρεται πως «αυτές οι γυναίκες αν και
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δεν ήταν γνωστές είχαν αφιερώσει τη ζωή τους και την ψυχή τους στον αγώνα στην επανάσταση
και στην απελευθέρωση της Μακεδονίας αλλά και όλης της Ελλάδας».
Παράλληλα, εκτός από τις ηρωίδες που συνέβαλαν με την εθνική τους δράση στον
αγώνα της ανεξαρτησίας του 1821 είτε σε άλλες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στην
κατηγορία αυτή κωδικοποιούμε και αναφορές που περιγράφουν τη δράση γυναικών έξω από
τα πεδία των μαχών. Τέτοιου είδους αναφορές επικεντρώνονται κυρίως στις επιδόσεις
αθλητριών που «έκαναν την Ελλάδα περήφανη». Στις περιπτώσεις αυτές ως ηρωίδα
περιγράφεται γυναίκα που «αγωνίζεται στο δρόμο μετ’ εμποδίων και έχει πάρει το χρυσό
μετάλλιο στη Βαρκελώνη το 1992», που «στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα βγήκε 8η
ολυμπιονίκης στην ξιφασκία», που «συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έφερε
διακρίσεις», που «είναι αθλήτρια στο τριπλούν και μας έχει χαρίσει αρκετά μετάλλια χρυσά,
ασημένια, χάλκινα» ή ως η γυναίκα που «ήταν η πρώτη Ελληνίδα που πήρε χρυσό μετάλλιο».
Οι αναφορές δομούνται στον άξονα Ελλάδα – Γυναίκα – Αθλητισμός: «Τη θεωρώ ηρωίδα
γιατί αγωνίστηκε για την Ελλάδα και τα κατάφερε», «είναι ηρωίδα γιατί βγήκε πρώτη στο
βάδην και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο», «έχει διακριθεί στο τένις και είναι πρωταθλήτρια» ή
τέλος «θαυμάζω και άλλες ηρωίδες που αγωνίστηκαν, αλλά δυστυχώς δεν πήραν μετάλλιο,
αλλά σημασία έχει που αγωνίστηκαν για την Ελλάδα».
Στην ίδια θεματική κατηγορία εντάσσονται οι αναφορές σε γυναίκες ηρωίδες που
ενώ δεν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε κάποια καμπή της ιστορίας της χώρας, ούτε
πρωταγωνίστησαν σε κάποιο άθλημα, ούτε διακρίθηκαν στα κοινά της τοπικής ή της εθνικής
κοινωνίας, χαρακτηρίζονται από τα υποκείμενα ως ηρωίδες για την συμβολή τους στο
κοινωνικό σύνολο, είτε αυτό ορίζεται ως οικογένεια, χωριό ή κράτος. Μια γυναίκα λοιπόν
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ηρωίδα γιατί «κάθεται στη βροχή και στο κρύο για να μη γίνουν
ζημιές στα αυτοκίνητα», γιατί «μας βοηθάει να μάθουμε γράμματα», γιατί «μας φροντίζει»,
γιατί «μας αγαπάει και φροντίζει να μη μας λείπει τίποτα», γιατί «βοηθάει πολύ τα παιδιά που
είναι ανάπηρα» ή γιατί «φροντίζει να περνούν τα παιδιά το δρόμο με ασφάλεια». Παράλληλα
γίνονται πολλές αναφορές σε γυναίκες που «μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι»,
«μας έδιναν φαγητό», «βοηθάνε τους φτωχούς» ή ακόμα σε γυναίκες «που φροντίζουν τα
άπορα παιδιά». Επίσης, ως ηρωίδα σύμφωνα με την κοινωνική της προσφορά, μπορεί να
οριστεί μια γυναίκα που «γράφει ωραία θεατρικά έργα» ή που «είναι συγγραφέας ωραίων
βιβλίων» ή ακόμα και αυτή «που είναι η καλύτερη τραγουδίστρια και έχει κερδίσει πολλά
βραβεία». Ηρωίδα είναι επίσης και η γυναίκα που «έχει συμβάλλει σημαντικά σε μια
προσπάθεια για ένα παιδί που έπρεπε να κάνει μια εγχείρηση στο εξωτερικό».
Σύμφωνα με τα υποκείμενα της έρευνας τα χαρακτηριστικά μιας ηρωίδας ποικίλουν.
Μια ηρωίδα λοιπόν «είναι πατριώτισσα», «είναι άριστη μαθήτρια», «είναι πολύ εργατική»,
«ασχολείται με τον αθλητισμό», «αγαπάει τη δουλειά της», «έχει απεριόριστο κουράγιο»,
«περπατάει και τρίζει ο τόπος», «είναι πολύ καλή τραγουδίστρια», «είναι η καλύτερη τενίστρια»
και ταυτόχρονα «είναι πολύ θαρραλέα», «δε φοβάται τίποτα», «είναι πολύ σκληρή» και «έχει
μεγάλη ψυχική δύναμη».
2η θεματική κατηγορία: Η τοπική ηρωίδα ως ιστορικό πρόσωπο
Μέσα στα κείμενα των μαθητών για την τοπική ηρωίδα είναι συχνή η αναφορά σε γυναίκες
που έδρασαν μέσα στην ελληνική ιστορία. Οι γυναίκες αυτές χαρακτηρίζονται ως τοπικές
ηρωίδες είτε για τη δράση τους σε τοπικό επίπεδο είτε για τη συμβολή τους γενικότερα σε
ζητήματα εθνικής εμβέλειας. Το κύριο χαρακτηριστικό πάντως και των δύο περιπτώσεων
είναι ότι τα υποκείμενα περιορίζονται σε περιγραφή γυναικών που έδρασαν κατά τα νεότερα
χρόνια και δεν υπάρχουν αναφορές σε γυναίκες ηρωίδες κατά την αρχαιότητα ή τα βυζαντινά
χρόνια. Σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας ο Μακεδονικός Αγώνας κυριαρχεί μέσα στα κείμενα
των μαθητών γιατί «όλοι πήραν μέρος, όχι μόνο οι άντρες αλλά και οι γυναίκες που με θάρρος
και γενναιότητα βοήθησαν πολύ στον αγώνα αυτό». Επισημαίνεται όμως η διαφορά γυναικών
– ανδρών: «όλες αυτές πολέμησαν γενναία αλλά δεν πολέμησαν σαν τους άντρες με σπαθιά και
όπλα αλλά με την εξυπνάδα και το θάρρος τους». Τέτοιες τοπικές ηρωίδες ήταν «η Θάλεια
Καραβία από τη Σιάτιστα που ήταν πατριώτισσα και ακολουθούσε το στρατό μας που
πολεμούσε τους Τούρκους για να μας ελευθερώσει από τους Τούρκους», «η καπετάνισσα
Περιστέρα από τη χωριό Γεράνεια της Σιάτιστας», «η Ελένη Μάνου από την Κοζάνη η οποία
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έδινε φαγητό και φροντίδα στους στρατιώτες που πολεμούσαν τους Τούρκους για να είμαστε
ελεύθεροι», «η Φωτεινή Αντωνιάδου από τη Κοζάνη», «η Αναστασία την Γκοβεδάρου από την
Κοζάνη», «μία δασκάλα, την εποχή του 2ου Παγκοσμίου πολέμου στην Ανναράχη, η οποία
έλεγε σε όλους ότι εδώ στο χωριό υπάρχουν μόνο Έλληνες και όχι Βούλγαροι», «η κυρα –
Θανάσενα», «η κυρα – Παναγιώτα», «η κυρα – Λενιώ που βοήθησε τους άντρες στα βουνά»,
«η Γκάρα Στεφάνου η οποία έκρυψε τα παλικάρια στο σπίτι της τους έδινε τρόφιμα, όπλα,
μπαρούτι και ρούχα», «η Δόμνα Βισβίζη», «η κυρα – Παναγιώτα, μια νέα γυναίκα, που
αρνήθηκε να τη φιλήσουν οι Τούρκοι και τη σκότωσαν». Τέλος ένα μεγάλο ποσοστό από τις
αναφορές τονίζει την ηρωική παρουσία της «Βασιλικής Παπαθανασίου στην περιοχή της
Δυτικής Μακεδονίας».
Μέσα στα κείμενα υπάρχουν και αναφορές σε ηρωίδες που είναι γνωστές για τη
δράση τους στο σύνολο του ελλαδικού χώρου και η φήμη τους δεν περιορίζεται στο χώρο της
Δυτικής Μακεδονίας. Γίνεται συχνά λόγος για την «Ναταλία Δραγούμη, γεννημένη το 1880,
αδερφή του Ίων Δραγούμη και γυναίκα του μεγάλου ήρωα Παύλου Μελά» η οποία «υποστήριζε
ψυχικά τους αγωνιστές ήταν στο πλευρό του άνδρα της». Παράλληλα αναφορές έχουμε και για
άλλες γυναίκες που διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στην νεότερη ελληνική ιστορία όπως «η
Μπουμπουλίνα, μια αρχόντισσα των Σπετσών που έλαβε μέρος με τα καράβια της σε πολλές
ναυτικές επιχειρήσεις» και «η Μαντώ Μαυρογένους» που έλαβε μέρος στον αγώνα και διέθεσε
όλη την περιουσία της για τις ανάγκες του».
3η θεματική κατηγορία: Η τοπική ηρωίδα ως πρόσωπο του σύγχρονου δημόσιου βίου
Στη θεματική κατηγορία Η τοπική ηρωίδα ως πρόσωπο του σύγχρονου δημόσιου βίου
εντάσσονται οι αναφορές σε τοπικές ηρωίδες του σήμερα. Οι μαθητές, κατά στις περιγραφές
τους δεν περιορίζονται σε γυναίκες που έδρασαν μόνο στη Δυτική Μακεδονία, αλλά τόσο σε
εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. Η τοπική εμβέλεια της ηρωίδας αποδίδεται μέσα από τον τόπο
καταγωγής της, ενώ η εθνική και παγκόσμια εμβέλειά της ορίζεται με βάση την ακτίνα
δράσης των επιτευγμάτων της σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο αντίστοιχα. Κατά τον τρόπο
αυτό πρωτεύουσα θέση καταλαμβάνει η «Βούλα Πατουλίδου, μια από τις ηρωίδες του
αθλητισμού, η οποία κατάγεται από ένα χωριό του Νομού Φλώρινας, τον Τριπόταμο» και
«έζησε τα παιδικά της χρόνια στη Φλώρινα». Μέσα από τα κείμενα αναδύεται ο θαυμασμός
για το συγκεκριμένο πρόσωπο: «Όλοι τη θαυμάζουν γιατί ήταν η πρώτη Ελληνίδα που πήρε
χρυσό μετάλλιο», «κάνοντας μας όλους υπερήφανους». Με αφορμή τη Βούλα Πατουλίδου
γίνονται, επίσης, σαφείς νύξεις ενάντια στον αθηνοκεντρισμό: «Οι περισσότεροι αθλητές που
διακρίνονται είναι από την Αθήνα και για το λόγο αυτό μας αρέσει που έχουμε και εμείς εδώ
στη Δυτική Μακεδονία μια αξιόλογη αθλήτρια για να θαυμάζουμε». Περνώντας στο τένις και
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 αναφέρεται «η καλύτερη Ελληνίδα τενίστρια, η Λένα
Δανιηλίδου, που κατάγεται από τη Φλώρινα» και «για το λόγο αυτό είμαστε πολύ υπερήφανοι»,
καθώς και «η Φλωρινιώτισσα Γιάννα Χρήστου, η οποία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην
Αθήνα βγήκε 8η ολυμπιονίκης στην ξιφασκία». Τέλος, στο χώρο του τραγουδιού και μέσα από
την επιρροή των ΜΜΕ περιορισμένες αναφορές επισημαίνουν πως ηρωίδα είναι «η Έλενα
Παπαϊωάννου, η τραγουδίστρια από τους Λόφους, που είναι ένα από τα χωριά της Φλώρινας
και έχει βγάλει ήδη ένα CD». Παράλληλα, κάποια από τα παιδιά, επηρρεαμένα από
αντίστοιχη εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στο σχολείο τους κατά τη διάρκεια της
έρευνας αναφέρουν ως τοπική ηρωίδα την «Στέλλα Βλαχοπούλου, πολύ καλή συγγραφέα»
«από την Καστοριά».
Στην ίδια θεματική κατηγορία αυτή εντάσσονται και γυναίκες που αναφέρθηκαν ως
τοπικές ηρωίδες της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά είναι ευρύτερα γνωστές. Ορισμένες από
αυτές σχετίζονται με την συγκεκριμένη περιοχή, αλλά η ακτινοβολία και η φήμη τους έχει
ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της Δυτικής Μακεδονίας: «Μια εθνική ηρωίδα που αγωνίστηκε
με όλη της τη καρδιά για την Ελλάδα είναι η αθλήτρια Βούλα Πατουλίδου την αγαπάει όλος ο
κόσμος». Άλλες δεν έχουν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή, κοινός όμως άξονας
είναι τα αθλητικά επιτεύγματα: «μια άλλη ηρωίδα που θαυμάζω είναι η Αθανασία
Τζουμελέκα». Από το χώρο του αθλητισμού εξάλλου προέρχεται και «η μεγάλη Ελληνίδα
αθλήτρια Κατερίνα Θάνου», όπως και η «Φάνη Χαλκιά που βγήκε πρώτη στην Ολυμπιάδα της
Αθήνας». Παράλληλα, κάποια υποκείμενα εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την «Άλκηστη
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Πρωτοψάλτη, τη καλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια». Η επίτευξη παγκοσμίων διακρίσεων
αποτελεί επίσης στοιχείο νομιμοποίησης των ηρωίδων στα μάτια των μαθητών που τονίζουν
πως η ηρωίδα «διακρίνεται παγκοσμίως στο τένις» ή «βρίσκεται μέσα στις 20 πρώτες
παγκόσμιες θέσεις» και «είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο», «έχοντας συμμετάσχει σε πολλούς
ευρωπαϊκούς και Ολυμπιακούς αγώνες».
4η θεματική κατηγορία: Η τοπική ηρωίδα ως πρόσωπο από τον ιδιωτικό βίο του μαθητή
Στη θεματική κατηγορία Η τοπική ηρωίδα ως πρόσωπο από τον ιδιωτικό βίο του μαθητή οι
αναφορές των μαθητών περιγράφουν πρόσωπα του στενού οικογενειακού και του ευρύτερου
κοινωνικού περιβάλλοντος, τα οποία αντιμετωπίζονται ως «ήρωες» για διαφορετικούς λόγους
κάθε φορά. Κυρίαρχο πρόσωπο είναι η μητέρα: «έχω για ηρωίδα τη μαμά μου που μας
μεγαλώνει και μας αγαπάει», ο ρόλος της οποίας μεγεθύνεται, ιδιαίτερα μέσα στις
μονογονεϊκές οικογένειες: «έχω ηρωίδα τη μαμά μου γιατί μας φροντίζει και μας μεγαλώνει
αφού ο μπαμπάς μου έχει πεθάνει». Άλλωστε συχνά ο ηρωισμός της μητέρας συνυφάζεται με
το καθήκον: «ηρωίδα είναι η μαμά μου, όπως και όλες οι μαμάδες των παιδιών που γέννησαν
τα παιδιά τους και γι’ αυτό πρέπει να τα φροντίζουν». Υπάρχουν και αναφορές στα υπόλοιπα
θηλυκά μέλη του οικογενειακού κύκλου, όπως η γιαγιά: «ηρωίδα είναι η γιαγιά μου η Μαρία,
η μαμά της μαμάς μου, που μεγάλωσε πέντε παιδιά με δυσκολίες και με φτώχεια» ή η αδερφή:
«η αδερφή μου είναι ηρωίδα γιατί μας φροντίζει όπως η μαμά τα παιδιά».
Πρόσωπα που συναντούν οι μαθητές στην καθημερινή τους ζωή είναι οι ηρωίδες του
ευρύτερου κοινωνικού τους περίγυρου: «Για μένα ηρωίδα είναι η κυρία Παναγιώτα που είναι
τροχονόμος και κάθεται στη βροχή και στο κρύο για να μη γίνουν ζημιές στα αυτοκίνητα».
Μέσα από το χώρο του σχολείου ηρωίδα θεωρείται, «η δασκάλα μου η κυρία Φανή που μας
αγαπάει και θέλει να μάθουμε γράμματα». Ενώ «η κυρία Αντιγόνη που σηκώνεται το πρωί για
να δουλέψει καθαρίστρια στο Δήμο και το απόγευμα δουλεύει στο τυροπιτάδικό της γειτονιάς
μου για να έχουν ότι θέλουν τα μικρά παιδιά της» αντιπροσωπεύει την ηρωίδα του
καθημερινού μόχθου για τους μικρούς μαθητές. Από το θρησκευτικό περίγυρο, τέλος, ως
ηρωίδα λογίζεται «η ηγουμένη του μοναστηριού της Αγίας Παρασκευής είναι ηρωίδα γιατί
είναι μαζί με το Χριστό».
Παρατηρήσεις
Από την αξιολόγηση των δεδομένων προκύπτουν οι εξής απαντήσεις στα ερευνητικά
ερωτήματα που τέθηκαν. α) Η ιστορική εκπαίδευση στο γνωστικό πεδίο της τοπικής ιστορίας
συντελεί στο να αντιληφθούν οι μαθητές ως τελείως διακριτούς το ρόλο της γυναίκας –
ηρωίδας και το ρόλο του άντρα ήρωα. Μέσα σε ένα ερμηνευτικό πλαίσιο που καθορίζεται
από παραδοσιακά στερεότυπα για το ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια και στην κοινωνία η
γυναίκα συμπάσχει, συνδράμει, επικουρεί με ηρωικό τρόπο τον άντρα σε στιγμές κρίσης.
Εξασφαλίζει έτσι μια μικρή θέση στο πάνθεον των ανδρών ηρώων χάρις στη δική της
συναισθηματική, ιδεολογική, ή βοηθητική στήριξη. Μια θέση δευτεραγωνιστή που δε
διαμορφώνει τις εξελίξεις, δεν τις επικαθορίζει αλλά στηρίζει τον άντρα στον
πρωταγωνιστικό του ρόλο.
β) Η αντίληψη που διαμορφώνουν οι μαθητές μέσα από την ιστορική εκπαίδευση για
το ρόλο της γυναίκας ως ιστορικού υποκειμένου προϋποθέτει την τοποθέτησή της σε
ορισμένο, διαμορφωμένο από την επίσημη ιστορία συγκείμενο: οι ηρωίδες δρουν στο
Μακεδονικό Αγώνα ή στους απελευθερωτικούς πολέμους του 1912 – 1913. Για τους μαθητές
αυτούς οι ηρωίδες αντιπαρατίθενται στον έτερο, στον άλλο, στον εχθρό που είναι κυρίως ο
Βούλγαρος και σπάνια ο Τούρκος, κάτι που αναδεικνύει ποιες όψεις της ιστορίας τονίστηκαν
στα σχολεία της Μακεδονίας ή ποιες σημάδεψαν τον ψυχικό κόσμο των μαθητών. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο ο γυναικείος ηρωισμός ταυτίστηκε με την αντίσταση στους παραδοσιακούς
εχθρούς που απείλησαν κατά περιόδους την ακεραιότητα της Μακεδονίας. Και στο σημείο
αυτό η ταύτιση του πλαισίου με εκείνο των ανδρών ηρώων αποδεικνύει το αντίστροφο: ο
ηρωισμός όταν αντιμετωπίζονται ζητήματα εθνικής προτεραιότητας δεν είναι ανδρικός ή
γυναικείος αλλά αξιολογείται με τα ίδια κριτήρια. Διατηρεί πάντως το αρσενικό άρθρο είναι
πάντα ο ηρωισμός. Και εξακολουθεί να ταυτίζεται στη συνείδηση των πολλών με την
ανδρεία του άνδρα.
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γ) Η εκπαίδευση στο σχολικό πεδίο της τοπικής ιστορίας δεν απέτρεψε την άντληση
προτύπων από την εθνική ιστορία. Σε πολλές περιπτώσεις η επίσημη ιστορία επισκίασε τις
όποιες τοπικές ηρωίδες και συντέλεσε στην άντληση προτύπων από το δικό της πεδίο. Ή
στην καλύτερη περίπτωση συνέβαλε στην επιλογή γυναικών ηρωίδων που είλκυαν την
καταγωγή τους από τη Μακεδονία απέκτησαν όμως πανελλήνια αίγλη. Στην περίπτωση αυτή
το δυσάρεστο είναι ότι αγνοήθηκαν για μια ακόμα φορά οι τοπικές ηρωίδες που δεν
κατάφεραν να σπάσουν το φράγμα του τόπου τους και παρέμειναν εγκλωβισμένες σε άχαρα
τοπικά μνημεία που συμβολοποιούν τη διαιώνιση της συλλογικής λήθης.
δ) Η επίδραση των μέσων ενημέρωσης τα οποία αποτελούν καθοριστικό παράγοντα
κοινωνικοποίησης συνέβαλε στην επιλογή γυναικών ηρωίδων από το χώρο του αθλητισμού
με αποκλειστικό τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι σε κάποιες περιπτώσεις τραγικό: οι αθλήτριες
που προβάλλονται ως ηρωίδες και επομένως λειτουργούν ως πρότυπα απογοητεύουν συχνά
και εύκολα μέσα από την προβολή πτυχών της προσωπικότητάς τους μαθητές και τους
καθοδηγούν με αρνητικό τρόπο.
ε) Όπως αποδεικνύεται ο οικογενειακός περίγυρος παρείχε πρότυπα ηρωίδων που
ταυτίστηκαν με τη μητέρα ή τη δασκάλα. Η θεώρηση της μητέρας ή της δασκάλας ως
ηρωίδας είναι πολύ κοντά στον στερεοτυπικό ρόλο της γυναίκας όπως τον αντιλαμβάνονται
οι παραδοσιακοί παιδαγωγοί και ένα βήμα πριν από την αγιοποίηση της γυναίκας μια
θεώρηση που θυμίζει άλλες εποχές. Μέσα από την αγιοποίηση προέκυψαν η περιχαράκωση
της γυναίκας στη σφαίρα επιρροής της που ήταν η οικία, ο χαρακτηρισμός του επαγγέλματος
της δασκάλας ως του μόνου που προσιδίαζε στη γυναικεία φύση και η αποκήρυξη της
καριέρας ως στόχου. Σε απλουστεύσεις αυτού του είδους π.χ η γυναίκα βασίλισσα του οίκου,
στηρίχτηκε η ανδρική επικυριαρχία στην κοινωνία. Η έρευνα καταδεικνύει ότι υφίστανται
ακόμα τέτοιες λογικές.
στ) Είναι σίγουρο πλέον ότι ο κοινωνικός περίγυρος και το σύστημα αξιών που αυτός
προκρίνει συντέλεσε στον προσδιορισμό συγκεκριμένων συμπεριφορών ως ηρωικών και
επομένως στην παραγωγή καθημερινών ηρωίδων. Έτσι η γυναικεία υπομονή, η ατέρμονη
φροντίδα, η ανιδιοτελής στοργή, η εργατικότητα και η ευσυνειδησία στη δουλειά
θεωρήθηκαν αρετές. Θα πρέπει όμως να μας προβληματίζει γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στις
αρετές αυτές η επιδίωξη της επαγγελματικής καταξίωσης ή η επαγγελματική άνοδος, στόχοι
που δεν αποτιμώνται θετικά από το σύστημα αξιών της κοινωνίας όταν πρόκειται για τις
γυναίκες.
ζ) Η θρησκεία ως πολιτισμική έκφραση επηρέασε ελάχιστα την αντίληψη ενός μόνο
παιδιού που προσδιορίζει ως τοπική ηρωίδα την καλόγρια ενός μοναστηριού. Οπωσδήποτε
όμως η αδυναμία της θρησκείας να παραχωρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη γυναίκα θα
πρέπει να ευθύνεται για αυτό το αποτέλεσμα. Αν το ίδιο εξαγόμενο έβγαινε και σε μια
αντίστοιχη έρευνα για τους άντρες ήρωες θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα
ως αποτύπωση της αδιαφορίας της νέας γενιάς για το θρησκευτικό συναίσθημα ή
απλούστερα για το μοντέλο ζωής που διδάσκει η θρησκεία. Όσον αφορά στις γυναίκες που
αναγνωρίζει η θρησκεία ως αγίες αυτές δεν μπορούσαν να ενταχθούν στον εννοιολογικό
προσδιορισμό τοπικές ηρωίδες γιατί σύμφωνα με το δυναμολόγιο της θρησκείας έχουν
ξεπεράσει τα πλαίσια του ηρωισμού.
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Μουσείο και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκπαιδευτικά προγράμματα, ο ρόλος του
Μουσείου, ο ρόλος του εκπαιδευτικού:
προκλήσεις και ερευνητικές δράσεις104
Παπαϊωάννου Γ., Λέκτορας (Π.Δ. 407/80), Παν. Πατρών
Περίληψη
Σήμερα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρούνται απαραίτητο τμήμα της λειτουργίας ενός
οργανωμένου Μουσείου. Πολύ συνοπτικά, με τον όρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εννοούμε την
οργανωμένη επίσκεψη μουσειακού χαρακτήρα μικρής ομοιογενούς ομάδας. Τέτοιες ομοιογενείς
ομάδες αποτελούν οι σχολικές τάξεις, δεδομένου ότι οι μαθητές μιας σχολικής τάξης είναι της ίδιας
ηλικίας, δεν ξεπερνούν τα 20-25 άτομα και ακολουθούν το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Η
επίσκεψη έχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους και καθορισμένη χρονική διάρκεια, η οποία
συνήθως δεν ξεπερνά τις τρεις ώρες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματεύεται συγκεκριμένα
104

Το παρόν κείμενο αποτελεί ανακοίνωση ερευνητικών και ενημερωτικών δράσεων
μουσειοπαιδαγωγικού χαρακτήρα, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν του Συνεδρίου του αποχρώντως
προκλητικού με την καλή έννοια Συνεδρίου «Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προκλήσεις της
εποχής μας», την Παρασκευή 18 Μαΐου 2007, κατά σύμπτωση ‘Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων’.
Ευχαριστώ και από τη θέση αυτή την Οργανωτική Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του
Συνεδρίου.

312
θέματα και αναφέρεται σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Η εκπαιδευτική αυτή παρέμβαση απαιτεί
προετοιμασία και περιλαμβάνει δραστηριότητες που αξιοποιούν μεθόδους από ποικίλους χώρους,
τέχνες και επιστήμες, όπως τη διάλεξη-παρουσίαση, τη διερευνητική μέθοδο με χρήση φύλλων
εργασίας, το θεατρικό παιχνίδι, ομαδοσυνεργατικές δράσεις, την αφήγηση (συνήθως παραμύθι), τη
συζήτηση και τη βιωματική προσέγγιση, τη δημιουργική έκφραση (συνήθως ζωγραφική ή καταγραφή
εντυπώσεων). Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος προβλέπει επίσης τη ρύθμιση πρακτικών
θεμάτων, όπως το εισιτήριο, την έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση, θέματα ασφάλειας, τα
διαλείμματα, ελεύθερο χρόνο για φωτογραφίες και αγορά αναμνηστικών (επίσκεψη στο πωλητήριο
του μουσειακού χώρου, αν υπάρχει), ό,τι άλλο πρακτικής φύσης ζήτημα.

Αξίζει ιστορικά να αναφέρουμε το νομοθετικό διάταγμα του 1885, το οποίο αποτελεί την
εκκίνηση όσον αφορά στο θεσμικό ενδιαφέρον για τη σχέση Μουσείου και εκπαίδευσης στην
Ελλάδα, καθώς και τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα στα τέλη της
δεκαετίας του 1970 από το Μουσείο Μπενάκη. Σημειώνουμε επίσης την ίδρυση της
UNESCO το 1945 και την ίδρυση του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, το γνωστό ICOM
(International Council of Museums) το 1946. Το 1991 το ICOM διοργανώνει το πρώτο
συνέδριο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων και λίγα χρόνια αργότερα, κατά το
σχολικό έτος 1995-96 ξεκίνησε την πειραματική του εφαρμογή στα σχολεία της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας το πρόγραμμα ‘Μελίνα-εκπαίδευση και
πολιτισμός’, στη μνήμη της ηθοποιού και επί ετών υπουργού πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη.
Πρόκειται για πρόγραμμα δημιουργίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μουσεία, συλλογές
και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Ήταν το καίριο βήμα για την εισαγωγή των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα περισσότερα ελληνικά μουσεία105.
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση (νηπιαγωγείο και εξατάξιο δημοτικό σχολείο), η οποία
αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της υποχρεωτικής εννιάχρονης εκπαίδευσης και παράλληλα το
πρώτο στάδιο του τρίβαθμου εκπαιδευτικού μας συστήματος, έχει την τιμητική της στο
πρόγραμμα ‘Μελίνα’, και κατά συνέπεια στα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα στα
Μουσεία της Ελλάδας106. Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι κατά κύριο λόγο οι μαθητές και
ακολούθως οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, τα διοικητικά όργανα (από το Υπουργείο Παιδείας ως
τους διευθύνοντες) και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και διδασκαλίας. Δεν
επεκτεινόμαστε περισσότερο, σημειώνεται μόνο και τονίζεται ότι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση
δέχεται τον άνθρωπο στη νηπιακή και τον παραδίδει στην προεφηβική, αν όχι στην εφηβική
ηλικία, παράμετρος που έχει τη σημασία της στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην
αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Μουσείων.
Ας θέσουμε λοιπόν ορισμένα ερωτήματα-προκλήσεις:
• Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφορούν
σίγουρα και στα Μουσεία και στα σχολεία. Από ποιους λοιπόν πρέπει να
δημιουργούνται;
• Ποιος είναι αρμόδιος να τα προωθεί και να τα συντονίζει; Τα Μουσεία και το
Υπουργείο Πολιτισμού; Τα σχολεία και το Υπουργείο Παιδείας; Μήπως οι
γονείς και οι επιτροπές τους; Μήπως ορισμένοι ειδικοί; Όλοι μαζί;
• Σε ποιους ακριβώς απευθύνονται; Στους μαθητές γενικώς; Στο μέσο μαθητή
μιας τάξης, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό;
• Και σε τι στοχεύουν; Στη γνώση; Στην εμπειρία; Στη θετική προσέγγιση των
μουσειακών αντικειμένων και των Μουσείων ως φορέων πολιτισμού; Στο να
μην κουραζόμαστε, όταν επισκεπτόμαστε ένα μουσείο; Και ποια η διαφορά
τους από την ξενάγηση; Ή μήπως είναι μια άλλου τύπου ξενάγηση;
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Για την ιστορία των Μουσείων στην Ελλάδα βλ. ενδεικτικά Κόκκου, Α., 1977, H μέριμνα γιa τις
Αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα μουσεία, Αθήνα.
106
Για τις εφαρμογές του προγράμματος ‘Μελινα’ βλ. Υπουργείο Πολιτισµού, 2002. Παιχνίδια
πολιτισµού: εκπαιδευτικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισµού. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισµού,
Τ.Α.Π.Α.
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•

•

Ποιος είναι (ή/και ποιος πρέπει να είναι) ο ρόλος του Μουσείου και των
μουσειολόγων; Και τι θέλει το Μουσείο από τον εκπαιδευτικό, από τον
διευθυντή του δημοτικού σχολείου ή του νηπιαγωγείου, από το αναλυτικό
πρόγραμμα, από το Υπουργείο Παιδείας (εκτός από χρήματα, τα οποία πάντα
χρειάζονται και δύσκολα προσφέρονται…)
Ποιος είναι (ή/και ποιος πρέπει να είναι) ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των
παιδαγωγών; Τι θέλει ο εκπαιδευτικός από το Μουσείο, τον
μουσειοπαιδαγωγό, το Υπουργείο Πολιτισμού;

Είναι αλήθεια ότι μέχρι πρόσφατα η τάση ήταν το Μουσείο να προετοιμάζει εκπαιδευτικά
προγράμματα107. Οι ενδιαφερόμενοι θα εντοπίσουν πολλά τέτοια προγράμματα σε όλα τα
μουσεία της χώρας108. Η τάση που διαμορφώνεται πλέον είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα
να αποτελούν κυρίως προτάσεις δράσεων και σημεία εκκίνησης, οι εκπαιδευτικοί να τα
προσαρμόζουν στις ανάγκες της τάξης, ώστε το μουσείο να χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό
μέσο και προορισμός109. Το Μουσείο και ο εκπαιδευτικός οφείλουν να συνεργαστούν. Η
συνεργασία εκπαιδευτικών και μουσείων είναι αναγκαία, αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο τα
μουσεία μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά το εκπαιδευτικό τους έργο και να αναπτύξουν
δεσμούς με τη σχολική κοινότητα. Απαιτείται σειρά επισκέψεων και πιλοτικών εφαρμογών
στο Μουσείο από τον εκπαιδευτικό πριν την επίσκεψη. Είναι όμως κάτι τέτοιο πρακτικά
εφικτό;
Δεν είναι τυχαίο ότι τα ερωτήματα-προκλήσεις που μόλις αναφέρθηκαν απασχολούν
τη διεθνή παιδαγωγική και μουσειολογική κοινότητα. Στις δεκαετίες της μετάβασης από τον
20ο στον 21ο αιώνα αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς τόσο η σχετική ξενόγλωσση αλλά και
ελληνική βιβλιογραφία όσο και η παροχή ειδικών θεωρητικών και πρακτικών σπουδών110. Τα
Μεγάλα Μουσεία της χώρας μας ιδρύουν και στελεχώνουν τμήματα εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρω το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, το Μουσείο Μπενάκη,
το Μουσείο της Εταιρίας Κρητικών Σπουδών. Η μουσειολογία, η επιστήμη που ασχολείται
με το χαρακτήρα, τα επιμέρους χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες ανάπτυξης των
μουσείων, και η μουσειοπαιδαγωγική, ο επιστημονικός κλάδος που αφορά ειδικότερα στις
εκπαιδευτικές δυνατότητες των μουσείων και στην αξιοποίησή τους μέσω της ανάπτυξης, της
εφαρμογής και της αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εμφανίζονται σε
προγράμματα πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά Πανεπιστήμια.
Ενδεικτικά αναφέρω τα προγράμματα σπουδών και έρευνας των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας,
Αιγαίου, Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Ιωαννίνων, Φλώρινας. Η μουσειολογική και
μουσειοπαιδαγωγική αυτή δραστηριότητα ενισχύεται και από το εξωτερικό, από Έλληνες
αλλά και ξένους που σπουδάζουν και εργάζονται εκτός Ελλάδας.
Στα πλαίσια του προβληματισμού αυτού ανακοινώνω με αυτή την εισήγηση δυο
ερευνητικές - μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις, οι οποίες στοχεύουν σε απαντήσεις στις
προαναφερθείσες προκλήσεις.
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Βλ. Νικονάνου, Ν. 2005. ‘Ο ρόλος της Μουσειοπαιδαγωγικής στα σύγχρονα µουσεία’, Τετράδια
Μουσειολογίας 2, 18-25.
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Μουσειοεκπαιδευτικά προγράμματα συναντά κανείς και εκτός μουσείων. Αξίζει να αναφερθεί
ενδεικτικά το έργο της κας Αλεξίας Μπαρδάκη, η οποία προτείνει κάθε δίμηνο ένα
μουσειοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά του νηπιαγωγείου. Αυτό δημοσιεύεται στο περιοδικό
Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού.
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Μια γενική βιβλιογραφία για τη μουσειολογία και τον πολιτισμό ως σημείο εκκίνησης είναι αυτή
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Η πρώτη δράση έχει την επωνυμία «Απολλώνιος» και αποτελεί ερευνητικό
πρόγραμμα περί εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία. Επιλέχτηκε το όνομα του
Απολλώνιου, φιλοσόφου και δάσκαλου του πρώτου μεταχριστιανικού αιώνα, επειδή συνήθιζε
να ονομάζει τους μαθητές του Μουσαίους. Ο όρος Μουσεία ακολουθεί το πρότυπο του
ICOM και της UNESCO, και περιλαμβάνει και τα λεγόμενα υπαίθρια Μουσεία, δηλαδή τους
ανοιχτούς χώρους αρχαιολογικού, ιστορικού και γενικότερα πολιτισμικού χαρακτήρα. Ο
χώρος αναφοράς είναι τα μουσεία του νομού Ιωαννίνων με γνωστά ή άγνωστα εκπαιδευτικά
προγράμματα. Η έρευνα μελετά την εφαρμογή και την απήχηση των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στην πράξη με τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και την
προσαρμογή και εφαρμογή μοντέλων και θεωριών, όπως η Θεωρία της Δικαιολογημένης
Δράσης και η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς. Δυστυχώς οι φετινές
κινητοποιήσεις (2007) τόσο στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στα
πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις.
Η δεύτερη δράση είναι ο ιστότοπος www.kleio.gr, δημιούργημα ομάδας υπό την
επιμέλεια του γράφοντα. Περιέχει εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία μπορεί κάθε
ενδιαφερόμενος να μεταφορτώσει στον προσωπικό του υπολογιστή, καθώς και ευρετήρια
τόπων και περιεχομένου. Η ονομασία προέρχεται από τη Μούσα των Μουσείων Κλειώ. Είναι
προσβάσιμος στο κοινό με ηλεκτρονική εγγραφή και διαθέσιμος από τα τέλη του 2007.
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και Εθνομουσικολογική Έρευνα: «Δύο» νέα περιβάλλοντα;
Θεοδοσοπούλου Ειρ., Δρ Εθνομουσικολογίας Παν. Αθηνών
Περίληψη
Θέμα της εισηγήσεως αποτελεί το νέο κοινωνικό, πολιτισμικό και τεχνολογικό περιβάλλον έτσι όπως
αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά πρώτον, την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και
δεύτερον, την εθνομουσικολογική έρευνα στην Ελλάδα. Δίδεται έμφαση στην ανάδειξη πτυχών της
εθνομουσικολογικής έρευνας στο δημοτικό σχολείο μέσω της αξιοποίησης πορισμάτων σχετικών με το
ελληνικό δημοτικό τραγούδι, τον στίχο, τη μετρική, τη ρυθμολογία και τη σχέση κοινωνίας –
μουσικής. Η Εθνομουσικολογία βρίσκεται μπροστά σ’ ένα νέο κοινωνικό, πολιτισμικό και τεχνολογικό
περιβάλλον. Η εθνογραφική έρευνα, η «διαλογικότητα» και η μελέτη του «άλλου» ως εαυτού, η
«αναστοχαστικότητα» της επιστήμης της Εθνομουσικολογίας, η «συμμετοχική παρατήρηση» και η
«ημική και ητική» προσέγγιση αποτελούν ζητούμενα στον χώρο της εν λόγω επιστήμης. Η ελληνική
πολυ-πολυτισμική κοινωνία, η ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών, οι δυνατότητες που παρέχονται
μέσω του διαδικτύου, η εισαγωγή στοιχείων επιτόπιας έρευνας σε βάσεις δεδομένων και η ανάπτυξη
διαδραστικών εφαρμογών αποτελούν πτυχές μιας νέας πραγματικότητας. Από την άλλη, η
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται επίσης μπροστά σ’ ένα νέο κοινωνικό, πολιτισμικό και
τεχνολογικό περιβάλλον. Η διαθεματική προσέγγιση του δημοτικού τραγουδιού και άλλων συναφών
αντικειμένων στο ελληνικό δημοτικό σχολείο, η εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, οι ολοένα
αυξανόμενες απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής και ο πολλαπλός ρόλος του εκπαιδευτικού ως
μέλους της σχολικής και τοπικής κοινότητας, ως ερευνητή και ως διδάσκοντα αποτελούν πτυχές της
προβληματικής «ενός» νέου κοινωνικού, πολιτισμικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο
της εισήγησης εξετάζονται επιπλέον ζητήματα που σχετίζονται: α΄) με την πολιτισμική ταυτότητα και
ετερότητα σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, β΄) με τον αυτοπροσδιορισμό και ετεροπροσδιορισμό του
ιδίου του εκπαιδευτικού και των μελών της σχολικής και της εκάστοτε τοπικής κοινότητας από τους
«άλλους», γ΄) με τη πολυπολιτισμικότητα της σχολικής και τοπικής κοινότητας, δ΄) με την
προβληματική της «συμμετοχικής παρατήρησης» και της βιωμένης παράδοσης, ε΄) με τη γνώση του
παρόντος και του παρελθόντος, στ΄) με την προβληματική της αντικειμενοποίησης του «άλλου»
(περιπτώσεις όπου ο εκπαιδευτικός εργάζεται σε «τόπο» από τον οποίο έχει πλούσια μακροχρόνια
βιώματα), της εισαγωγής στη σχολική αίθουσα στοιχείων, υλικού και μέσων που προέρχονται από
διαφορετικές - προς τη κοινότητα στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός - περιοχές (ενδεχομένως
«οικείες» στον εκπαιδευτικό από προηγούμενα βιώματα) και της υιοθέτησης και εισαγωγής στοιχείων
από την «ντόπια» κουλτούρα της κοινωνίας στην οποία διδάσκει ο εκπαιδευτικός, «ειδωμένη» όμως με
τα μάτια ενός «εξωτερικού παρατηρητή», ζ΄) με τη διαδικασία της μάθησης και της διαθεματικής
προσέγγισης μέσω του υλικού της «ντόπιας» παράδοσης και των νέων τεχνολογιών.
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Εισαγωγή
Στην εργασία αυτή αναπτύσσονται ορισμένες πτυχές μιας προβληματικής σχετικά με δύο νέα
περιβάλλοντα που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι, κυρίως, χρόνια
όσον αφορά πρώτον, την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δεύτερον, την εθνομουσικολογική
έρευνα.
Στο πλαίσιο της ελληνικής αλλά και ξένης βιβλιογραφίας δεν υπάρχουν σύγχρονες
μελέτες σχετικές με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώθηκε στο
πλαίσιο των νέων κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών συνθηκών και κυρίως δεν
απαντώνται πολλές μελέτες σχετικά με την αξιοποίηση δυνατοτήτων της
εθνομουσικολογικής έρευνας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Το ζήτημα της σύνδεσης λαϊκού πολιτισμού και εκπαίδευσης πραγματεύονται
αρκετές μελέτες. Παραπέμπω για ποαράδειγμα στα έργα των Campbell, Lundquist κ.λπ. (βλ.
Campbell, 1991 / Lundquist, 1998). Όσον αφορά τη διεθνή βιβλιογραφία, οι περισσότερες
μελέτες πραγματεύονται τη μουσική εκπαίδευση σε επίπεδο οργανωμένης και μη
οργανωμένης μουσικής και λαϊκής παιδείας. Άλλες μελέτες βασίζονται σε εθνογραφικές
έρευνες στην παιδαγωγική ερμηνεύοντας κατά περίπτωση νοήματα σε προσωπικό και
κοινωνικό επίπεδο σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πολλές από
αυτές παρουσιάζουν έρευνες που εξετάζουν διαλεκτικά μουσικές συμπεριφορές μαθητών που
εξοικειώνονται με διαφορετικά είδη μουσικής από διάφορες κουλτούρες. Τα τελευταία δέκα
χρόνια υπάρχει ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη σχέση τοπικού λαϊκού πολιτισμού και
εκπαίδευσης. Στον ελληνικό χώρο, η διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων με θέμα τη σχέση και
σύνδεση Λαϊκού Πολιτισμού και Εκπαίδευσης καταδεικνύουν την ανάγκη αυτή για
περαιτέρω γνώση και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα στα
σχολεία.
Σκοπός του κειμένου αυτού είναι η σκιαγράφηση βασικών πτυχών μιας ευρύτερης
προβληματικής σχετικά με τα νέα διαμορφούμενα περιβάλλοντα στον χώρο της
Εθνομουσικολογίας και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η Εθνομουσικολογική έρευνα στην Ελλάδα: ένα νέο περιβάλλον;
Η εθνομουσικολογία είναι μια αναστοχαστική επιστήμη. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η
εθνομουσικολογική έρευνα αντιμετωπίζεται με βάσει διαφορετικές θεωρήσεις. Η μελέτη του
μουσικού και χορευτικού προϊόντος έδωσε τη θέση της (και) στη μελέτη της σχέσεως
κοινωνίας – μουσικής με έμφαση στο «γιατί», το «πώς», το «πού», το «ποιος», το «από
ποιον» και το «πότε» της κοινωνίας που γεννά μια μουσική. Η συγγραφή ενός εθνογραφικού
κειμένου και η προβληματική του, η διττή επιστημονική κατάρτιση των εθνομουσικολόγων
από τους χώρους των μουσικολογικών και ανθρωπιστικών επιστημών και το νέο τεχνολογικό
περιβάλλον συντείνουν στη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος στην Εθνομουσικολογία.
Ο σημερινός εθνομουσικολόγος, μελετώντας τον «άλλον» μελετά στην ουσία τον ίδιο του
τον εαυτό. Διαστάσεις όπως η ομογενοποίηση και το «στυλιζάρισμα» χορευτικών και
μουσικών πρακτικών μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και της δημιουργίας
πολιτιστικών συλλόγων κυρίως μετά το 1980 στην Ελλάδα, η συμμετοχή μαθητών στους
συλλόγους αυτούς, η συμμετοχή δίγλωσσων μαθητών σε συλλόγους που βρίσκονται στην
Ελλάδα και αντιπροσωπεύουν μια άλλη πληθυσμιακή ή εθνοτική ομάδα είναι ζητήματα προς
μελέτη στο πλαίσιο μιας σύγχρονης εθνομουσικολογικής θεώρησης. Ο τρόπος με τον οποίον
ο εθνομουσικολόγος ερμηνεύει τον «άλλο» αποκαλύπτει στην ουσία τον τρόπο με τον οποίο
έχει (ή δεν έχει) βιώσει μια «ντόπια» κουλτούρα. Η ολοένα αυξανόμενη δυσδιάκριτη
παράμετρος μεταξύ αστικού και αγροτικού, παραδοσιακού και νεωτερικού και η εσωτερική
αλλά και εξωτερική μετανάστευση συνέβαλε στη δημιουργία ενός «νέου» οικονομικού,
κοινωνικού και πολιτισμικού – πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος. Η προβληματική της
ημικής και ητικής προσέγγισης και η συμμετοχική παρατήρηση είναι έννοιες υπό συνεχή
θεώρηση και αναθεώρηση στην επιστήμη της Εθνομουσικολογίας. Οι εθνομουσικολογικές
σπουδές στα διάφορα τμήματα Μουσικών Σπουδών των ανώτατων και ανώτερων ιδρυμάτων
της χώρας, η διαμόρφωση των αναγκών και ικανών εκείνων συνθηκών ανάπτυξης και
ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσω κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
εκπόνηση ερευνών τα τελευταία χρόνια σε διάφορα ιδρύματα της ημεδαπής, η εισαγωγή του
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πραγματολογικού υλικού σε ειδικές βάσεις δεδομένων καθώς και η εισαγωγή των βάσεων
αυτών στο διαδίκτυο δημιουργούν τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας σ’ και μαθητών των
πρώτων τάξεων του δημοτικού, έπειτα από κατάλληλες τροποποιήσεις.
Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η εθνομουσικολογική έρευνα: ένα νέο περιβάλλον;
Τα τελευταία χρόνια λόγω της εισαγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλόγλωσσων
μαθητών από διάφορες χώρες έχει διαμορφωθεί ένα νέο πολιτισμικό και κοινωνικό
περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό θα μπορούσε να μελετηθεί εκ των έσω και να αναδειχθεί
όλη αυτή η γνώση που προέρχεται από δίγλωσσους μαθητές. Η έρευνα και η διάδοση της
γνώσης προς τους μαθητές καθώς και η ερμηνεία του πραγματολογικού υλικού μέσω της
οπτικής ενός εθνομουσικολόγου με περισσότερα ή λιγότερα ανάλογα πολιτισμικά βιώματα
θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα ενός γόνιμου προβληματισμού και ένα εναρκτήριο
αντικείμενο επιστημονικής μελέτης.
Στον χώρο του σχολείου η συνεχής διαπραγμάτευση ταυτοτήτων μεταξύ μονόγλωσσων
και δίγλωσσων μαθητών ή ακόμη και μεταξύ δίγλωσσων μαθητών (ή και καθηγητών)
διαφορετικών εθνοτήτων αλλά και η διαπραγμάτευση και ανταλλαγή συμβολικών και
φαντασιακών ταυτοτήτων μεταξύ μαθητών που φέρουν την ελληνική (πραγματική)
ταυτότητα θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο πολυεπιστημονικών και διεπιστημονικών
προσεγγίσεων στον χώρο της Εθνομουσικολογίας.
Η μελέτη και παρουσίαση κοινωνικών μουσικο-χορευτικών πρακτικών που
υιοθετούνται σε γειτονικές, της Ελλάδας, χώρες παρουσιάζει μεν ενδιαφέρον στον βαθμό που
δίδεται έμφαση σε στοιχεία που σχετίζονται με αντίστοιχες πρακτικές συγκεκριμένων
γεωπολιτισμικών περιοχών του ελλαδικού χώρου, αν και η συγκριτική μουσικολογία
αποτελεί πρόδρομο της Εθνομουσικολογίας με εργαλεία θεωρίας και ανάλυσης που σήμερα
θεωρούνται πια ξεπερασμένα. Η μελέτη της πολιτισμικής ετερότητας έχει διαφοροποιηθεί
επίσης τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η ετερότητα του εκπαιδευτικού και εκείνη του μαθητή
συναντώνται συχνά στο πλαίσιο της σχολικής και ευρύτερης τοπικής κοινότητας.
Η εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία της χώρας έχει συντείνει στη
δημιουργία των προϋποθέσεων για την αξιοποίηση συμπερασμάτων της εθνομουσικολογικής
έρευνας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Η διαθεματική προσέγγιση του δημοτικού τραγουδιού και η μελέτη παραμέτρων της
μουσικής μέσω των πληροφοριών που απαντώνται στο διαδίκτυο προϋποθέτει ωστόσο,
γνώση και επιμόρφωση. Η διαχείριση πληροφοριών που προέρχονται από ερευνητικά
προγράμματα ή από μονογραφίες κ.λπ. επιστημόνων συναφών γνωστικών πεδίων (π.χ.
ανθρωπολογίας, εθνολογίας κ.λπ.) χρήζει γνώσης του παρόντος και του παρελθόντος και μια
προσέγγιση «ημική» και «ητική» ταυτόχρονα.
Προς μια προβληματική του «νέου» περιβάλλοντος
Ορισμένα ερωτήματα που τίθενται επομένως έπειτα από τα παραπάνω είναι τα εξής: Ποια
είναι τα στοιχεία από την εθνομουσικολογική έρευνα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και με ποιον τρόπο;
Ποια στοιχεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα μπορούσε να αξιοποιήσει η
Εθνομουσικολογία και με ποιον τρόπο (π.χ. πολύ-πολιτισμικότητα);
Είναι σε θέση ο δάσκαλος και ο εκπαιδευτικός της μουσικής να εισαγάγει στοιχεία
από το διαδίκτυο στην τάξη; Έχει την κατάλληλη γνώση σε επίπεδο πληροφορικής και
επίπεδο βιωμάτων παράδοσης;
Ποια η σχέση κοινωνίας – μουσικής – εκπαίδευσης;
Ποιος ο ρόλος του διδάσκοντα – εκπαιδευτικού ο οποίος καλείται να επιτελέσει
διαφορετικούς ρόλους και λειτουργίες στο πλαίσιο των εκάστοτε διαφορετικών τοπικών και
σχολικών κοινοτήτων;
Ποιος ο ρόλος των μαθητών σε μια τέτοια διαδικασία αξιοποίησης δεδομένων της
έρευνας στο σχολείο;
Ποια η ταυτότητα μιας παράδοσης, μιας κοινωνίας, ενός σχολείου, ενός
εκπαιδευτικού, ενός μαθητή, μιας υπό εξέτασιν κοινότητας;
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Εδώ υπεισέρχεται το ζήτημα της πολιτισμικής ταυτότητας (πραγματικής,
φαντασιακής και συμβολικής), (Λέκκας, 2003, b), το ζήτημα κατασκευής της ταυτότητας
(Παπαταξιάρχης, 1996) αλλά και εκείνο του αυτοπροσδιορισμού και ετεροπροσδιορισμού
των μελών μιας οποιασδήποτε κοινότητας μέσω του «άλλου» (Για παράδειγμα, Stokes, 1997
/ Λέκκας, 2003, b).
Πώς συνδέεται το τοπικό με το υπερτοπικό και πώς συν-διαλέγεται το παρόν με το
παρελθόν (Κάβουρας, 1994) και το αντίστροφο;
Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη πιο πολύ, συντελώντας στην
πολυπολυτισμικότητα και ενδεχομένως και στη διαπολιτισμικότητα σε ατομικό και ομαδικό
επίπεδο, εάν ο εκπαιδευτικός της μουσικής έχει και την ιδιότητα του λαογράφου,
παιδαγωγού, εθνογράφου, ανθρωπολόγου (για παράδειγμα, Σηφάκης, 2002 / Σέργη, 1987 /
Πηγιάκη, 2004 / Νιτσιάκος, 2001 / Πανόπουλος, 2005) ή εθνογράφου – εθνομουσικολόγου
(Κάβουρας, 1997) και μελετά στο περιβάλλον όπου εργάζεται ή εκτός σχολικής κοινότητας ή
στο πλαίσιο άλλης γεωπολιτισμικής περιοχής, τη σχέση κοινωνίας – μουσικής. Τα τρία
«παρόντα» του εθνομουσικολόγου (Γκέφου – Μαδιανού, 1999) σ’ αυτή την περίπτωση
λειτουργούν αναστοχαστικά (Clifford – Marcus, 1986) και διαλεκτικά: το παρόν της έρευνας,
το παρόν της εκάστοτε διδασκαλίας και το παρόν της συγγραφής ενός εθνογραφικού
κειμένου συνυπάρχουν μαζί με τα βιώματα του εθνογράφου σε μια διαλεκτική σχέση μεταξύ
τους, όντας τα ίδια «αναπαραστάσεις» (Γκέφου – Μαδιανού, 1999). Η διαλογικότητα
(Bakhtin, 1937 / Clifford και Marcus, 1986) που αναπτύσσει τότε ο εκπαιδευτικός πρώτον, με
το υλικό της έρευνας του, δεύτερον, με το υλικό της τοπικής κοινότητας στην οποία υπηρετεί,
τρίτον, με τα ίδια του τα «κείμενα» και τέταρτον, με τα κείμενα άλλων συγγραφέων συναφών
επιστημονικών χώρων είναι χρήσιμη και βοηθητική στο έργο του ως εκπαιδευτικού της
μουσικής.
Η μακροχρόνια παραμονή σ’ έναν τόπο και η συμμετοχική παρατήρηση, αυτή η
αντιφατική έννοια που χαρακτηρίζει τον εθνογράφο αποδίδοντας του την ιδιότητα του
παρατηρητή και ταυτόχρονα και του συμμετέχοντος στην κοινωνία ως δρώντος υποκειμένου
(Γκέφου – Μαδιανού, 1999 / Πανόπουλος, 2005) και άρα του διδάσκοντα – ερευνητή ή του
διδάσκοντα που ακούει και παρακολουθεί τα ακούσματα της περιοχής στην οποία κατοικεί
και εργάζεται, μπορεί να λειτουργήσουν στη διδασκαλία στην τάξη. Το ίδιο ισχύει και για τον
χορό (μέσα και έξω από το σχολείο) (Cowan, 1998 / Ζωγράφου, 1989).
Πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να μεταδώσει και να διδάξει ένα δημοτικό τραγούδι
στους μαθητές του, στο πλαίσιο ακόμη και μιας διαθεματικής προσέγγισης; Σίγουρα δεν
πρόκειται για μια εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, πολλά δεδομένα μπορεί να αξιοποιηθούν
κατάλληλα (Chrysostomou, 2004).
Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται προς συζήτησιν είναι αυτό της αντικειμενοποίησης του
«άλλου», δεύτερον, της περιπτώσεως διδασκαλίας στοιχείων της παραδοσιακής μουσικής ως
μέσου γνώσης και αισθητικής καλλιέργειας σε μαθητές που ανήκουν σε διαφορετική – ως
προς την κοινότητα ή τις κοινότητες των βιωμάτων του διδάσκοντα της μουσικής –
κοινότητα, τρίτον, της προβληματικής της πολιτισμικής ταυτότητας («πραγματικής» και
κατασκευασμένης) και του ενδιαφέροντος των δρώντων συμμετεχόντων στο μάθημα και
τέλος, εκείνο της πολυπολυτισμικότητας και διαπολιτισμικότητας εντός και εκτός σχολείου.
Ένα επόμενο πρόβλημα που ανακύπτει είναι η διδασκαλία του δημοτικού τραγουδιού
«εκτός» ή «εντός περιβάλλοντος» του; Από τη μια πλευρά, είναι χρήσιμη η διδασκαλία ενός
τραγουδιού εκτός πλαισίου και από την άλλη, σε τι θα χρησιμεύσει σε παιδιά της πρώτης
βαθμίδας η διδασκαλία ενός τραγουδιού που ήδη το γνωρίζουν ως «εκ των έσω» φορείς μιας
παράδοσης; Στοιχεία από την ντόπια οργανοποιία είναι δυνατόν να ενταχθούν στη
διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και αν ναι, με ποιον τρόπο δύναται να επιτευχθεί
μια τέτοια γνώση (Τσαφταρίδης, 2005);
Η διδασκαλία της μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν αρκεί εάν δεν δούμε
και το κοινωνικό γίγνεσθαι του τραγουδιού (λειτουργία και πολύ-λειτουργία τραγουδιού,
ιστορικό πλαίσιο, κοινωνικό πλαίσιο επιτέλεσης, περιστάσεις επιτέλεσης, κώδικες
επικοινωνίας μεταξύ των μελών που φέρουν την «ίδια» ή «διαφορετική» πολιτισμική
ταυτότητα, επικοινωνία και «πέρασμα» ενός σκοπού από τα μέλη μιας πληθυσμιακής ομάδας
στα μέλη μιας άλλης κ.ο.κ.).

318
Ο τρόπος μεταβίβασης εντός και εκτός κοινότητας σκοπών και τραγουδιών, οι
ακολουθίες σκοπών σε διάφορες επιτελεστικές συνθήκες, η ιεράρχηση σκοπών στην
επιτέλεση, ο τρόπος σύνδεσης λόγου – μέλους σε σκοπούς, η μορφή του σκοπού, η
διαφοροποίηση στην επιτέλεση ανάλογα με το φύλο ή την ηλικία των τελεστών, η ανάδειξη
του «λόγου» των φορέων της παράδοσης, των ντόπιων, σχετικά με τη μουσική τους
παράδοση κ.λπ. είναι στοιχεία που διδάσκονται ή «πρέπει» να διδάσκονται μέσα στην τάξη
σε καθεμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις;
Σ’ ένα επόμενο στάδιο, τι σημαίνει «παραδοσιακή» μουσική, ποια είναι η διαφορά
της από άλλα «είδη» μουσικής (Λέκκας, 2003, a), πώς προέκυψαν αυτές οι ειδολογικές
κατατάξεις και τι «οφέλη» αποκομίζει τελικά ο μαθητής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
λαμβάνοντας τέτοιες γνώσεις;
Συμπερασματικά
Οι μέθοδοι μελέτης του δημοτικού τραγουδιού, η παρουσίαση των διαφορετικών τύπων
προσέγγισης που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία πενήντα χρόνια και η
ανασκόπηση της επιστήμης της Μουσικολογίας και Εθνομουσικολογίας διεθνώς μπορεί να
αποτελέσουν πτυχές μιας προβληματικής γύρω από τη μελέτη του εν λόγω ζητήματος της
σχέσεως παραδοσιακής μουσικής και εκπαίδευσης. Διαφορετικές κουλτούρες όταν
αποτυπώνονται στο «κείμενο» του εθνογράφου και πολύ περισσότερο όταν
αποκωδικοποιούνται και ερμηνεύονται με διάφορους τρόπους, αποκτούν διάφορα νοήματα
που ανάλογα με τον τρόπο μετάδοσης τους σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
βαθμίδων εκπαίδευσης και τις προηγούμενες εμπειρίες των τελευταίων μπορούν να
οδηγήσουν σε ποικίλα συμπεράσματα. Ο τρόπος πρόσληψης των ερευνητικών δεδομένων
από τους ερευνητές – εθνογράφους και ο τρόπος μετάδοσης των γνώσεων αυτών από
εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων που δεν έχουν ασχοληθεί με την αναστοχαστικότητα της
εθνομουσικολογικής επιστήμης, ενέχει τον κίνδυνο μιας μη διαλεκτικής τοποθέτησης όσον
αφορά το ρευστό στοιχείο του λαϊκού πολιτισμού και συνεπώς και αυτό της μουσικής.
Η πολιτισμική φυσιογνωμία της εκάστοτε τάξης του εκπαιδευτικού της μουσικής έχει
πρωτεύοντα ρόλο στην υιοθέτηση ή όχι πορισμάτων μιας εθνομουσικολογικής έρευνας στην
τάξη. Οι μαθητές στους οποίους απευθύνεται φέρουν τα ίδια με αυτόν βιώματα ή όχι; Τα
προηγούμενα βιώματα του σαφώς τον επηρεάζουν στις επόμενες μουσικές και χορευτικές
εμπειρίες του. Στο σημείο αυτό λοιπόν υπεισέρχεται η προβληματική της διδασκαλίας
«άλλων» παραδόσεων ειδωμένων όμως με τα μάτια ενός «εξωτερικού» (αντικειμενικού ή
υποκειμενικού) ή «εσωτερικού» παρατηρητή (Marvin 1976).
Η εισαγωγή στη διδασκαλία στοιχείων που προέρχονται από ερευνητικά
προγράμματα σε βάσεις δεδομένων που βρίσκονται καταχωρισμένες στο διαδίκτυο (Κουρή,
2007), οι νέες προοπτικές που ανοίγονται στους μαθητές μέσω και αυτής της δυνατότητας
προσέγγισης της παράδοσης μέσω και της πληροφορικής (Σπυρίδης, 1997) και η
προβληματική της ταυτότητας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο όσον αφορά στη
παραδοσιακή μουσική μέσω διαδικτύου αποτελούν ζητήματα για περαιτέρω διάλογο σε
πολλά επίπεδα.
Δεν είναι ένα ή δυο τα περιβάλλοντα που δημιουργούνται μέσω των νέων
οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών συνθηκών. Είναι πολύ περισσότερα. Ο τρόπος
συνδιαλλαγής των παραμέτρων που σχετίζονται με τα περιβάλλοντα αυτά, η μέθοδος
ανάδειξης και αξιοποίησης πορισμάτων της εθνομουσικολογικής έρευνας (εντός ή εκτός
σχολείου) και η μέθοδος διδασκαλίας στοιχείων από την «ντόπια» παράδοση στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν ζητήματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα
για έναν περαιτέρω γόνιμο προβληματισμό και διάλογο στο πλαίσιο της διαλογικότητας της
επιστήμης της Εθνομουσικολογίας.
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Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού με στόχο την εικονική περιήγηση
μαθητών Δημοτικού στην Ακρόπολη Αθηνών και τον Παρθενώνα
Τζιαμτζή Χρ., Μεταπτ. Φοιτήτρια Π.Τ.Ν. Παν. Δυτ. Μακεδονίας
Περίληψη
Στο πλαίσιο της εισαγωγής των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, με στόχο την τροποποίηση του
παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας και μάθησης, παρουσιάζουμε εκπαιδευτικό λογισμικό με θέμα:
«Περιήγηση στην Ακρόπολη των Αθηνών», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές της Δ’ Τάξης του
Δημοτικού σχολείου. Το εν λόγω εκπαιδευτικό λογισμικό πραγματεύεται θέματα που αφορούν στο
πεδίο της ιστορικής διαπαιδαγώγησης των μαθητών. Κεντρικό άξονα του λογισμικού αποτελεί η
αρχαία Ακρόπολη των Αθηνών καθώς και τα κυριότερα κτίσματα και γλυπτά που εμπεριέχονται στον
αρχαιολογικό αυτό τόπο. Σκοπός της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης είναι να φέρει του νεαρούς
μαθητές σε επαφή με την αρχαία ελληνική ιστορία, την αισθητική των κλασικών χρόνων και την
αρμονία που την χαρακτηρίζει, και ταυτόχρονα να συστήσει τους μαθητές με το αχανές πεδίο των
νέων τεχνολογιών καθώς και με τρόπους μέσω των οποίων οι νέες αυτές τεχνολογίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για ποικίλους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το εκπαιδευτικό λογισμικό ενσωματώνει
εικόνα, βίντεο, ήχο, σύμφωνα με τις παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές για τα εκπαιδευτικά
λογισμικά. Ενσωματώνει επίσης ένα σύνολο εκπαιδευτικών αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων σε
παιγνιώδη μορφή, ώστε ο μαθητής να μαθαίνει ευχάριστα. Είναι εύκολο στη χρήση και δεν απαιτεί
ιδιαίτερες γνώσεις από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Στοχεύει μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση
της γνώσης και με ένα πλούσιο σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα εκπαιδευτικό περιβάλλον στην
ενεργό εμπλοκή του μαθητή για την ανακάλυψη της γνώσης και την περαιτέρω τροποποίηση της
συμπεριφοράς του απέναντι στην ιστορία.

Εισαγωγή
Οι προσπάθειες αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών για τη βελτίωση των διαδικασιών της
διδασκαλίας και της μάθησης ξεκίνησαν με πρωτοπόρους όπως είναι ο Atkinson (1968)
Suppes και Morningstar (1968). Στην εκπαιδευτική διαδικασία ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα όλων των τομέων, από
τη γλώσσα και τα μαθηματικά έως και τις τέχνες (Ράπτης & Ράπτη 2004) Η παρουσία των
νέων τεχνολογιών στα σχολεία βελτιώνει αισθητά την σχολική επιτυχία (Κυρίδης, Δρόσος &
Ντίνας 2005). Ο ρόλος τους δεν είναι η αντικατάσταση των σχολικών εγχειριδίων αλλά
αντιθέτως οι εναλλακτικοί τρόποι μάθησης καθώς και η προσέγγιση των διαδικασιών
μάθησης με διαφορετικό τρόπο (Kafai, 2005).
Στόχοι της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα της
αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού είναι η εξατομικευμένη διδασκαλία, η ενεργός
συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, και εν τέλει η αύξηση της
παραγωγικότητας (Greenfield and Cooking, 1996). Τα παραπάνω προϋποθέτουν,
υπολογιστική και δικτυακή υποδομή στα σχολεία, την ύπαρξη κατάλληλου εκπαιδευτικού
λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου, τέτοιου ώστε να είναι άμεσα αξιοποιήσιμο ως
εργαλείο καθημερινής χρήσης για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την επικοινωνία. Η
διερευνητική μάθηση, η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και η ενίσχυση της
συνεργατικής μάθησης αποτελούν βασικές παιδαγωγικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2007). Το εκπαιδευτικό
λογισμικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για το γνωστικό επίπεδο των παιδιών και να είναι
ανάλογο με το επίπεδο ανάπτυξης τους (Steffens 1986).
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Παρουσίαση του λογισμικού
Το εκπαιδευτικό λογισμικό που παρουσιάζουμε έχει ως θέμα : «Περιήγηση στην Ακρόπολη
και τον Παρθενώνα» και απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και ιδιαιτέρως στη Δ’ τάξης του
δημοτικού σχολείου.
Πραγματεύεται θέματα που αφορούν στο πεδίο της ιστορικής διαπαιδαγώγησης των
μαθητών. Κεντρικό άξονα του λογισμικού αποτελεί η αρχαία Ακρόπολη των Αθηνών καθώς
και τα κυριότερα κτίσματα και γλυπτά που εμπεριέχονται στον αρχαιολογικό αυτό τόπο.
Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί δίχως ιδιαίτερες δυσκολίες από παιδιά
δημοτικού καθώς αποτελεί ένα πολύ εύχρηστο μαθησιακό εργαλείο που αποσκοπεί στην
ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στην τάξη. Προσφέρεται για τα την ανάπτυξη
εφαρμογών που ευνοούν τις κοινωνικο- εποικοδομιστικές προσεγγίσεις της μάθησης, όπως
άλλωστε και κάθε ανοικτό λογισμικό, αρκεί ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός τους να
ανταποκρίνεται στα κριτήρια των εν λόγω προσεγγίσεων (Squires and McDougall, 1994). Ο
εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας το λογισμικό, σε συνδυασμό πάντοτε με το βιβλίο, θα
μπορέσει να δώσει μια πληρέστερη εικόνα αυτού που θέλει να διδάξει στα παιδιά, καθώς
αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης, εμπλουτισμού και διερεύνησης του αναλυτικού
προγράμματος προσφέροντας πολλαπλές διόδους για πλούσιες μαθησιακές εμπειρίες (Κυρίδης,
Δρόσος & Ντίνας 2005). Οι μαθητές με τη σειρά τους θα παρακολουθήσουν το μάθημα με
περισσότερο ενδιαφέρον αφού αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι οι νέες τεχνολογίες συγκινούν
ιδιαίτερα τους νεαρούς μαθητές.
Στόχος του λογισμικού μέσα από το μάθημα της ιστορίας και πάντα σύμφωνα με το
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) είναι να γνωρίσουν οι
μαθητές τα αντιπροσωπευτικά δείγματα της αρχιτεκτονικής, της πλαστικής και της
αγγειοπλαστικής της κλασικής εποχής και να σχηματίσουν μια πρώτη αντίληψη της έννοιας του
«κλασικού» (ΔΕΠΠΣ 2007).
Σκοπός της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης είναι να φέρει του νεαρούς
μαθητές σε επαφή με την αρχαία ελληνική ιστορία, την αισθητική των κλασικών χρόνων και
την αρμονία που την χαρακτηρίζει, και ταυτόχρονα να συστήσει τους μαθητές με το αχανές
πεδίο των νέων τεχνολογιών καθώς και με τρόπους μέσω των οποίων οι νέες αυτές
τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικίλους εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Το εκπαιδευτικό λογισμικό που παρουσιάζουμε ενσωματώνει εικόνα και ήχο, σύμφωνα με τις
παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές για τα εκπαιδευτικά λογισμικά. Ενσωματώνει
επίσης ένα σύνολο εκπαιδευτικών αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων σε παιγνιώδη μορφή,
ώστε ο μαθητής να μαθαίνει ευχάριστα. Είναι εύκολο στη χρήση του και δεν απαιτεί
ιδιαίτερες γνώσεις από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Στοχεύει μέσα από μια διαθεματική
προσέγγιση της γνώσης και με ένα πλούσιο σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα
εκπαιδευτικό περιβάλλον στην ενεργό εμπλοκή του μαθητή για την ανακάλυψη της γνώσης
και την περαιτέρω τροποποίηση της συμπεριφοράς του απέναντι στην ιστορία.
Στο λογισμικό που παρουσιάζουμε για την ευκολία πλοήγησης υπάρχουν κουμπιά για
επόμενη, προηγούμενη και αρχική σελίδα, κουμπί εξόδου, και τέλος κουμπί βοήθειας σε κάθε
κουίζ. Επίσης υπάρχουν αρκετές εικόνες- φωτογραφίες με την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα
και τα γλυπτά για όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίασή τους. Πρωταγωνιστούν τρία
πρόσωπα: ο γλύπτης Φειδίας και δυο παιδιά, ο Φοίβος και η Ίριδα. Το λογισμικό δεν έχει
μουσική επένδυση αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια που «τρέχει» υπάρχει αφήγηση από τα τρία
παραπάνω πρόσωπα για όσο το δυνατόν πιο εύκολη πλοήγηση των μαθητών που το
χρησιμοποιούν.
Το λογισμικό αποτελείται από 16 σελίδες. Στις 12 από αυτές παρουσιάζεται το
ιστορικό πλαίσιο της εποχής, βιογραφικό του γλύπτη Φειδία καθώς και κάποιες εισαγωγικές
πληροφορίες για τα χτίσματα της αθηναϊκής Ακρόπολης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον
Παρθενώνα. Στις επόμενες 3 σελίδες υπάρχουν τρία παιχνίδια- κουίζ και μέσω της τελευταίας
σελίδας είναι δυνατή η σύνδεση με το διαδίκτυο και ιστοσελίδες που έχουν σχέση με το θέμα.
Οι σελίδες συνδέονται σειριακά.
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Η αρχική σελίδα

Η πρώτη σελίδα είναι και η κεντρική, η οποία δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να μεταβεί
στα υπόλοιπα περιεχόμενα του λογισμικού αλλά και τη δυνατότητα μέσω του εικονιδίου του
Φειδία να οδηγηθεί στην σελίδα όπου παρουσιάζονται τα βασικά βιογραφικά στοιχεία του
γλύπτη. Από την αρχική σελίδα επίσης και μέσω των σχετικών εικονιδίων μπορεί ο μαθητής
να οδηγηθεί στα κουίζ, αλλά και στους προτεινόμενους δικτυακούς τόπους.

Η Ακρόπολη

325
Στη παρούσα σελίδα ο Φειδίας αφηγείται στους μαθητές την ιστορία ανεγέρσεως της
Ακρόπολης, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρεται επίσης ονομαστικά στους ναούς
και τα ιερά που περιστοιχίζουν τον Ναό της Αθηνάς. Τα στοιχεία παρουσιάζονται με δυο
τρόπους: γραπτά και αφηγηματικά.

Ο Παρθενώνας

Στις 3 σελίδες που ακολουθούν γίνεται η αναλυτική παρουσίαση του κτισίματος του
Παρθενώνα, γίνεται αναφορά στο γλύπτη Φειδία, στους αρχιτέκτονες του ναού, Ικτίνο και
Καλλικράτη, στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, στον τρόπο κατασκευής και στον ρυθμό
καθώς και στην περίοδο ανέγερσης.

Το Χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς
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Η σελίδα αυτή παρουσιάζει στοιχεία για το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, το
οποίο βρισκόταν στο εσωτερικό του Παρθενώνα.

Εικονική αναπαράσταση του ναού

Στη σελίδα που ακολουθεί βλέπουμε μια εικονική αναπαράσταση του ναού, μέσω του οποίου
μπορούμε να γνωρίσουμε τα τμήματα του ναού, σύροντας το ποντίκι μας στα μέρη του ναού,
εμφανίζονται εικονίδια με την ονομασία του ανάλογου τμήματος καθώς και παρουσίαση από
τον Φοίβο και την Ίριδα.

Τα Αετώματα του Παρθενώνα
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Στη σελίδα αυτή η Ίριδα παρουσιάζει το ανατολικό και το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα,
πατώντας με το ποντίκι στο ανάλογο αέτωμα την ώρα της αφήγησης η εικόνα μεγεθύνεται
για την καλύτερη παρουσίασή του.

Οι Μετόπες και η Ζωφόρος

Στις 2 σελίδες που ακολουθούν ο Φοίβος παρουσιάζει τις μετόπες και τη Ζωφόρο του
Παρθενώνα. Τα τέσσερα θέματα των ανάγλυφων στις μετόπες είναι εμπνευσμένα από την
ελληνική μυθολογία και της ζωφόρου από τη πομπή των Παναθηναίων.
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Οι Καρυάτιδες

Η τελευταία κύρια σελίδα του λογισμικού παρουσιάζει το Ερέχθειο το οποίο στη θέση
κιόνων κοσμείται από τις Καρυάτιδες.
Τα κουίζ

Οι επόμενες τρεις σελίδες έχουν τρία κουίζ, τα δύο πρώτα είναι κουίζ γνώσεων ενώ το τρίτο
είναι κουίζ μνήμης. Και στα τρία υπάρχει η δυνατότητα βοήθειας πατώντας στο ανάλογο
εικονίδιο.
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Δικτυακοί τόποι

Μέσω της τελευταίας σελίδας ο χρήστης μπορεί να οδηγηθεί σε προτεινόμενους δικτυακούς
τόπους για να δει περισσότερα στοιχεία για την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα.
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«Μια εικόνα χίλιες λέξεις, ένα σκίτσο πόσες;» γνώση, μάθηση και εγγραμματισμός στα
κόμικς της καθημερινότητας
Σαρρής Δημ., Υποψ. Διδάκτ. Παντείου Παν. Αθηνών
Περίληψη
Τα «κόμικς της καθημερινότητας» βασίζονται στην εικονοποίηση της σύγχρονης ζωής, εμπεριέχοντας
στοιχεία της εκάστοτε εποχής, οικεία στο παιδί - αναγνώστη, από τα καθημερινά του βιώματα.
Ωστόσο, τα κόμικς, όντας «μοντέρνα» τέχνη, συνδιαλέγονται και αφηγούνται τον σύγχρονο
εγγράμματο κόσμο, τις υλικοτεχνικές του υποδομές αλλά και την κουλτούρα που τον διαπνέει. Ένα
μέρος του «λόγου» για τα κόμικς επικεντρώνεται γύρω από τα κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα που
προβάλλουν, καθώς οι ήρωές τους είναι ολοκληρωμένοι μέτοχοι μιας κουλτούρας και μιας κοινωνίας
και οι μικροί (κατά κανόνα) αναγνώστες ανταποκρίνονται και μανθάνουν από τις σχέσεις με τους
ήρωες αυτούς. Σε ένα δεύτερο επίπεδο όμως, όταν ο κριτικός λόγος αυτός ωριμάζει, το ενδιαφέρον
μπορεί να στραφεί στο κόμικ ως επικοινώνημα γνώσης, ως οπτικός κυρίως λόγος που συναρθρώνει
γύρω του κομμάτια της καθημερινής μας νοόσφαιρας. Αν δεν ήταν έτσι, για ποιόν άλλο λόγο το κόμικ
θα εισέρεε με τέτοια ένταση στα σχολικά και ευρύτερα εκπαιδευτικά βιβλία; Όμως η χρήση του κόμικ
για παιδαγωγικούς - εκπαιδευτικούς σκοπούς δεν είναι εγγενώς πανάκεια για τις διδακτικές μας
ανάγκες. Μέσα από ερμηνευτικές αναλύσεις μπορεί κανείς να κατανοήσει το «εύστοχο» και το
«άστοχο» σε μια comic-ή αφήγηση. Στην εργασία μας θα εξετάσουμε μέσα από συγκεκριμένα
παραδείγματα των «κόμικς της καθημερινότητας» τον τρόπο που η γνώση, οι εγγραμματισμοί και ο
ευρύτερος κόσμος των εγγράμματων, εκτεχνολογημένων, μοντέρνων κουλτουρών εισρέει και
(ανα)παράγεται στην αφήγηση του σκίτσου. Έτσι, ίσως οδηγηθούμε σε γόνιμα συμπεράσματα για τον
εκπαιδευτικό και τις διδακτικές μεθόδους γενικότερα.

Εισαγωγή
Στην εισήγησή μας θα μελετήσουμε τις παραστάσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και του
«εγγράμματου» (literate) εν γένει πολιτισμού μας111, όταν «ενσωματώνονται» σε κόμικς με
ιστορίες της καθημερινότητας. Οι ίδιες αυτές παραστάσεις, με διαφορετικά βέβαια
συμφραζόμενα (context), εμφανίζονται και στα σχολικά βιβλία και εποπτικά, εκπαιδευτικά
μέσα (educational media), όταν αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάλογη
διδακτέα ύλη. Αυτή η κοινή συνισταμένη της παράστασης, προγραμματισμένων (με τα
εκπαιδευτικά μέσα) ή άτυπων (με τα κόμικς ως μέσα) γνώσεων, ως μια δυνατότητα
αξιοποίησης, είναι πιστεύουμε το ενδιαφέρον σημείο, η μελέτη του οποίου, μπορεί να
συμβάλλει στην σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική πρακτική.
Το ενδιαφέρον μας στρέφεται σε ζητήματα που η συνήθης κριτική ανάλυση των
κόμικς θεωρεί «δεδομένα προς υποστήριξη της υπόθεσης» που είναι στο επίκεντρο της
μελέτης της. Την διάκριση αυτή εκφράζει, πιστεύουμε, η παρατήρηση του Πέτρου Μαρτινίδη
(1982:58), πως τελικά «οι χωρικές παραστάσεις συμπληρώνουν και προωθούν τα ίδια τα
κόμικς, και όχι μέσω αυτών τη μια ή την άλλη συγκεκριμένη πραγματική κατασκευή». Το
επίκεντρο της συζήτησής μας είναι αυτές οι «αγνοημένες» επιμέρους τεχνολογικές και
επιστημονικές «κατασκευές» που δημιουργούνται αναπόφευκτα για να υποστηρίξουν την
υπόθεση. Σε αυτές παρουσιάζονται γνώσεις από την τρέχουσα πραγματικότητα και, στα
καθημερινά κόμικς, επίκαιρες, ανάλογες της ενημέρωσης των σεναριογράφων.
111

Η αναφορά στον «εγγράμματο» χαρακτήρα του πολιτισμού μας, αναφέρεται ακριβώς στο γεγονός
ότι αυτός γεννιέται και αναπτύσσεται με την παρουσία αλφαβήτου και γραφής. Το «εγγράμματο»
στοιχείο, επιδρά με διαφορετικό τρόπο στη συλλογική μνήμη και οργάνωση, απ’ ότι το «προφορικό»
στοιχείο, όπου η μνήμη δεν υποβοηθείται από αποθηκευτικά μέσα. Τα στοιχεία αυτά στους
πολιτισμούς επισήμαναν μελετητές όπως ο J. Goody (1987) και οι R. Fineggan - Horton (1973), ενώ
ακόμη ειδικότερα για την παρουσία των ηλεκτρονικών μέσων, σημαντική ήταν ή συμβολή του M.
McLuhan (χ.χ.). Ο μαθητής του W. Ong (2001) συγκαταλέγεται επίσης στους σημαντικούς στοχαστές
της προφορικότητας και του εγγραμματισμού.
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Έτσι, π.χ. ο ήρωας μπορεί να ταξιδεύει πίσω στον χρόνο προκειμένου να ανατρέψει την
εξέλιξη των πραγμάτων. Τότε η ανατροπή μέσα στα όρια φυσικού και υπερφυσικού, με τη
διαμεσολάβηση της επιστήμης ανακύπτει ως ζήτημα για τους μελετητές: ορμώμενοι από
προϋπάρχοντα μοντέλα ανάλυσης θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την δημιουργία ενός
ακόμη σύγχρονου «μύθου» (Eco 1994:277): ο Superman, όντας αντικείμενο μελέτης του U.
Eco (1994:277-326), χρειάστηκε κάποτε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, προκειμένου να
αποτρέψει την ροή της πραγματικότητας. Σύμφωνα με την προβληματική μας, το ενδιαφέρον
στρέφεται στο «υποστηρικτικό» επιστημονικό γεγονός: ότι δηλαδή το μέσο ανατροπής του
χρόνου είναι η μεγάλη ταχύτητα, γεγονός που συνάδει με τις πρόσφατες με την ταινία
επιστημονικές ανακαλύψεις. Η θεωρία της σχετικότητας, ο τύπος του Αϊνστάιν «E=mc2» και
τα χωροχρονικά ταξίδια ενέπνευσαν πολλά σενάρια. Τα κόμικς, όντας ένα φαντασιακό πεδίο
ελεύθερο να εφαρμόσει και να πειραματιστεί με την επιστήμη και την τεχνολογία, όχι μόνο
μας «εγγραμματίζουν» σε αυτές τις θεωρίες, αλλά θεωρούν δεδομένη ή δευτερεύουσας
σημασίας την οικείωση της γνώσης, μας εξηγούν με λίγα λόγια το πείραμα, δίνοντας βάρος
στην εικόνα και εμβαθύνουν τελικά απερίσπαστα στην εξέλιξη της «πρωτεύουσας», όπως τη
θεωρούμε εδώ, «υπόθεσης».
Σε μια ιστορία γραμμένη λίγες δεκαετίες πριν, ο Σούπερ-Γκούφυ μας εξηγεί ότι
«ταξιδεύει προς τη γη με δέκα δισεκατομμύρια χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο» και αφού «στο
διάστημα ο χρόνος είναι σχετικός», ταξιδεύει προς τα πίσω112. Όταν σε μια ιστορία
δημοσιευμένη τον 21ο αιώνα113 ο Γκούφυ και ο Μίκυ πρέπει να ταξιδέψουν στο παρελθόν
εμφανίζονται δύο «παράλληλες γέες», παράλληλα σύμπαντα, τα οποία ενώνει μια «κοσμική
σήραγγα» (Hawking 1996:201,204), στην οποία οι ήρωες ταξιδεύουν. Ένας χάρακας
(timeline) με σημειωμένες χιλιετηρίδες εμφανίζεται στο καρέ για να μας ενημερώσει από
ποια προς ποια χρονολογία ταξιδεύουν. Με φανερή την απεικονιστική συγγένεια του
σύγχρονου κόμικς με έγκυρα εικονογραφημένα βιβλία φυσικής114 το χωροχρονικό ταξίδι
γίνεται με σαφώς πιο εκσυγχρονισμένες επιστημονικές αναφορές, απ’ την «απλοϊκή»
επιτάχυνση του Σούπερ-Γκούφυ, λίγες δεκαετίες πριν. Τα «κόμικς της καθημερινότητας»
ανταποκρίνονται στις επιστημονικές - τεχνολογικές εξελίξεις. Η επιστημονική γνώση αιχμής
αυτή, ωστόσο, απλά υποστηρίζει την υπόθεση. Έτσι οι ήρωες συζητούν όντας εξοικειωμένοι
με το χωροχρονικό ταξίδι ότι το πέρασμα από την σήραγγα είναι «η κρίσιμη στιγμή στα
ταξίδια στο χρόνο», γιατί «δεν ξέρεις που θα προσγειωθείς». Αφού μεταβαίνουν στον
παρελθόντα χρόνο η υπόθεση εξελίσσεται.
Τα παραδείγματα που εμπίπτουν στο ενδιαφέρον μας είναι πολλά και περιλαμβάνουν
παραστάσεις γνώσεων των θετικών αλλά και των θεωρητικών επιστημών. Αν και τα
στερεότυπα της επιστήμης και της τεχνολογίας δίνουν ένα άφθονο υλικό προς μελέτη, από
τον τεχνολόγο Κύρο Γρανάζη και τον παν-επιστήμονα Λούντβιχ φον Ντρέικ του Disney, τον
«θεωρητικό» Σπιρτούλη και τον «εφαρμοσμένο» Προκόπη των Στρούμφ, τον αλχημιστή
Δρουΐδη του Αστερίξ, ως τον επιστήμονα Τουρνεσόλ του Τεν-τεν, ήδη μπορούμε να βρούμε
ενδιαφέρον για την διδακτική και τη μάθηση στις πρωταρχικές παραστάσεις των κατασκευών
ολόκληρου αυτού του απεικονισμένου κόσμου της τεχνολογίας και της επιστήμης.
Τα κόμικς ως μέσο, αν και η «προϊστορία» τους εκτείνεται χιλιετίες πριν (Σκαρπέλος
2000:35, Κουκουλάς 2006:13) θεωρούνται χαρακτηριστικά ένα από τα «πλέον μοντέρνα»,
«πολιτιστικό προϊόν του καιρού μας» (Κανατσούλη 1995:97) ή και «μεταμοντέρνο»
σύμφωνα με άλλες απόψεις (Κάουα 2002). Οι μοντερνικές επικοινωνιακές καταβολές των
κόμικς, χαρακτηρίζονται από μια «αλληλο-οικειοποίηση τεχνικών και συμβάσεων»
(Σκαρπέλος 2000:42) με τις άφθονες στατικές ή δυναμικές απεικονιστικές δυνατότητες των
σύγχρονων μέσων (media) και τεχνών, αλλά και τους διάφορους τύπους επιστημονικών
σχεδίων και απεικονίσεων.
Με σκίτσα και σχέδια μίας, δύο ή τριών διαστάσεων, καταγράφονται στη γέννησή
τους οι ιδέες και οι κατασκευές σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, κάνοντας πρόδηλη την
112

Η σχετική ιστορία αν και επανεμφανίζεται σε νεότερο τεύχος αλλά είναι σχεδιασμένη τη δεκαετία
του ’80.
113
Περιοδικό «Μίκυ Μάους», τεύχος 1985, 30 Ιουλίου 2004. σσ. 99.
114
Για παράδειγμα βλέπε την απεικόνιση της γέφυρας Einstein - Rosen (Hawking 1996:204).
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ύπαρξη ομοειδών, συγγενικών οπτικών και νοηματικών κωδίκων. Αυτό μας δείχνει και η
ευκολία με την οποία ενσωματώνονται στα κόμικς και χρησιμοποιούνται από τους ήρωες,
χάρτες, διαγράμματα, εφευρέσεις, επιστημονικές θεωρίες, ποικίλες φανταστικές, αλλά
προσιτές, στον εγγραμματισμένο αναγνώστη, συσκευές και άλλα πολλά παρόμοια. Όμως και
στην εκπαίδευσή μας, οι ίδιοι κώδικες συμβάλλουν για να δημιουργηθούν οι αναπαραστάσεις
μας για το κάθε τι: από το ηλεκτρόνιο, ως το σύμπαν, από την έννοια του «απολύτου
μηδενός» μέχρι αυτή του χωροχρόνου.
Έτσι, δεν είναι μόνο οι «ομοειδείς» παραστάσεις κόμικς και εκπαιδευτικών μέσων,
που θεωρούμε ενδιαφέρουσες, αλλά και, σε ένα άλλο επίπεδο (αυτό των πολιτισμικών τους
καταβολών), ο ομοειδής, συγγενικός αφηγηματικός χαρακτήρας των σκίτσων - πρωταρχικού
υλικού των κόμικς - με την κυρίαρχη απεικονιστική κουλτούρα που συσσώρευσε και δόμησε
την μοντέρνα επιστημονική γνώση.
Συνακόλουθα η γνώση αυτή εισρέει καθημερινά μέσα από τα αναλυτικά
προγράμματα στο σχολείο και διαμεσολαβείται σε διάφορα επίπεδα115 από τα εκπαιδευτικά
μέσα. Για να κατανοήσουμε τη θέση των σκίτσων στην πορεία αυτή αρκεί μόνο να
αναλογιστούμε την χρησιμότητά τους στις εγκυκλοπαίδειες, που «ευαγγελίζονται» ότι
δομούν μέσα σε λήμματα και εικονογραφήσεις την γνώση όλου του κόσμου.
Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε τους τρόπους που τα κόμικς ενσωματώνουν τη
σύγχρονη γνώση με τους δικούς τους κώδικες. Είναι σημαντικό επίσης, να αναρωτηθούμε
κατά πόσο η γνώση αυτή μεταβιβάζεται στους δυνητικούς μαθητές του σχολείου,
δημιουργώντας μορφές «εγγραμματισμού»116 στην τεχνολογία και την επιστήμη, πριν ή
παράλληλα με το σχολείο. Οι αναζητήσεις μας αυτές μπορούν να δώσουν γόνιμα
συμπεράσματα για την ευρύτερη οργάνωση των παιδαγωγικών μας δραστηριοτήτων, όπως
για παράδειγμα, για τον τρόπο που συζητούμε και χρησιμοποιούμε τα κόμικς στην
παιδαγωγική διαδικασία, ή ακόμη, τον τρόπο που δημιουργούμε εκπαιδευτικά μέσα και υλικό
με κόμικς.
Οπτικές για τα κόμικς και την παιδαγωγική
Ο προβληματισμός που θέτουμε για τα κόμικς αναφέρεται σε ζητήματα παρουσίας γνώσεων
επιστήμης και τεχνολογίας σε αυτά. Συζητούμε για τους οπτικούς κώδικες, και τις
αφηγηματικές δομές, ως τεχνικές καταγραφής της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Σε ένα άλλο επίπεδο - στο οποίο θα αναφερθούμε αναφορικά και σύντομα
προκειμένου να δώσουμε κυρίως κάποια εισαγωγικά βιβλιογραφικά ερείσματα καταγράφεται η συζήτηση για την πολιτισμική και κοινωνική λειτουργία των κόμικς ως
αφηγήσεων των ζωών συγκεκριμένων ηρώων, που διαβιούν επίσης σε συγκεκριμένα
πολιτισμικά και κοινωνικά συμφραζόμενα. Κατ’ επέκταση συζητείται ο παιδαγωγικός και
κοινωνικοποιητικός τους ρόλος. Η συζήτηση αυτή, που τρεις δεκαετίες πριν ενδεχομένως
λειτουργούσε ως εφόρμηση «εισαγωγικών λόγων» για την χρησιμότητα των κόμικς
(Κολιοδήμος 1982:5, Αντωνίου 1989:12) ή ως πεδίο έρευνας για τους εκπαιδευτικούς
(Κομποχόλης κ.α. 1995) συμπεριέλαβε απόψεις όπως των Dorfman - Mattelart (1979), όταν
γινόταν «κριτική» (Μαρτινίδης 1982:139), ενώ πάντα διακρινόταν και από «υπερασπιστές»
(Μαρτινίδης 1982:143). Σε μια συζήτηση που αργότερα συμπεριέλαβε «αποδομητικές»
αναλύσεις (Byrne - McQuillan 1999) δίνοντας έμφαση στην δημιουργία ολόκληρων
«κόσμων» (Bryman 1995) βασισμένων στα κόμικς, κυρίως από τον Disney (Smoodin 1994),
115

Αναφερόμαστε εδώ στην «κλασική» διαστρωμάτωση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών στον «κώνο
της εμπειρίας» του Dale. Σε αυτόν εμπεριέχονται στη βάση η αδιαμεσολάβητη εμπειρία και στην
κορυφή ο λεκτικός λόγος, ενώ όλα τα άλλα μέσα (δραστηριότητες, αναπαραστάσεις, media κλπ.)
βρίσκονται στο ενδιάμεσο (Πετρουλάκης 1981:452).
116
Η έννοια του εγγραμματισμού αποδίδει τον όρο «literacy», που έχει μεταφραστεί μεταξύ άλλων και
ως «αλφαβητισμός», «αγωγή», «παιδεία». Αναφέρεται εδώ ως δυνατότητα εξοικείωσης με κώδικες και
λειτουργίες ξεχωριστά σε πεδία πέραν της γραφής και της ανάγνωσης, όπως αυτά της
οπτικοακουστικής γλώσσας, της πληροφορίας ή της εικόνας. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε την
διάκριση του εγγραμματισμού σε «λειτουργικό», που αποσκοπεί στη βελτίωση των χρήσεων και των
αποδόσεων και σε «κριτικό», που στοχεύει στους σκοπούς των δραστηριοτήτων, αλλά και στους
σκοπούς που οι πράττοντες πιστεύουν ότι πραγματοποιούν (Baynham 2000).
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συνεχίζονται οι διερευνήσεις για τις κοινωνικοποιητικές λειτουργίες όχι μόνο των κόμικς,
αλλά και των ταινιών και των πάρκων αναψυχής (Wilson 1993:160-162) και όποιων άλλων
σχετικών προϊόντων. Σύγχρονες διατριβές συμπεριλαμβάνουν όλον τον κόσμο της σχετικής
«κουλτούρας», που με βάση τα κόμικς και τις ταινίες, περιβάλλει με παιχνίδια, κάρτες,
«τάπες» και άλλα προϊόντα την πραγματικότητα του παιδιού (Σιούτας 2005).
Για να αναδειχτούν οι επιδράσεις των κόμικς, θα πρέπει να στραφούμε στα
χαρακτηριστικά πρόσληψης των αναγνωστών (reception), ένα ξεχωριστό πεδίο μελέτης
(Smoodin 1994:17), που εμβαθύνει στο εκάστοτε κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, που
διαμορφώνει τα αξιολογικά σχήματα, τις κριτικές αποφάνσεις, τις «ερμηνευτικές
στρατηγικές» του κοινού (Luckett 1994:214). «Τα κόμικς μπορεί να είναι καλά ή κακά», θα
αποφανθεί ο A. Dorfman (Σκαρπέλος 2000:37). Το ηθικό περιεχόμενο καθορίζεται από τον
άνθρωπο που «αρθρώνει» το μέσο και όχι από την φύση του μέσου εγγενώς.
Αναλύσεις για τα μαζικά μέσα ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’60, αφενός
ανέδειξαν το ατόπημα μιας μονοδιάστατης ανάλυσης των λειτουργιών των κόμικς, αφετέρου
εμπλούτισαν τα αναλυτικά εργαλεία κατανόησής τους. Ο Marshall McLuhan (χ.χ.)
συμπυκνώνοντας την ανάλυση του στην φράση με τις περισσότερες ίσως χρήσεις και
παραλλαγές «το μέσο είναι το μήνυμα», κατέδειξε την διαχρονική δόμηση μηνυμάτων στα
μέσα, πέρα από τις προφανείς πληροφορίες που μεταδίδουν. Σημαντική ήταν επίσης η
συμβολή σημειολογικών και ερμηνευτικών κειμένων, που αποδόθηκαν και στην ελληνική
βιβλιογραφία, όπως οι αναλύσεις για την κουλτούρα των μαζικών μέσων του Umberto Eco
(1994) και οι αναφορές στη «ρητορική της εικόνας» του R. Barthes (1988:41-59). Οι
συγγραφείς, ο καθένας δίνοντας τη δική του διάσταση στη χρήση του όρου μας εισάγουν ο
πρώτος στη δημιουργία των σύγχρονων μύθων και μυθικών ηρώων από τα μαζικά μέσα (Eco
1994:277-326), ενώ ο δεύτερος, εισάγει στην σημειολογική θεωρία τη «μυθολογική» (Fiske
1992:112) διάσταση της γλώσσας. Και στις δύο περιπτώσεις αντλούμε δύο σημαντικά
αναλυτικά - ερμηνευτικά εργαλεία για την κατανόηση της εικόνας και των μέσων, όπως αυτά
διδάσκονται στις πολιτισμικές σπουδές και αποκτούμε νέες δυνατότητες κατανόησης των
λειτουργιών των κόμικς. Με την ανάπτυξη των σχετικών κοινωνικών και πολιτισμικών
σπουδών το πλαίσιο αντιμετώπισης των μέσων αλλάζει κι αυτό διαφαίνεται με την
διαμόρφωση και εισαγωγή, στην εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης και της πρωτοβάθμιας
(Craggs 1992)) της «Αγωγής των Μέσων» (Media Education)117. Στο ερώτημα κατά πόσο το
παιδί είναι «μικρός αθώος ή κριτικός αναγνώστης» (Κανατσούλη 2000:229-236), η «αγωγή
των μέσων» παρέχει τα διδακτικά εργαλεία υπέρ του δεύτερου σκέλους. Μέσα από την
πρακτική της αγωγής των μέσων, τα παιδιά καλούνται να γίνουν οι ίδιοι «σκιτσογράφοι», να
δομήσουν κάδρα και καρέ, να αφηγηθούν και να περιγράψουν, εντρυφώντας έτσι κριτικά και
λειτουργικά στους δημιουργικούς κώδικες των μέσων (Lastrego - Testa 1991, Craggs 1992).
Πριν, όμως, ή ταυτόχρονα με το εγχείρημα της «Αγωγής των Μέσων» να μιλήσει για
τις διαδικασίες κατασκευής των μέσων, τα ίδια αυτά, με τον τρόπο τους, το έχουν πολλές
φορές επιχειρήσει. Η ιδιαίτερη δυναμική του σχεδίου, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει το
σκίτσο αυτοαναφορικό, δείχνοντας τα πινέλα και τα χρώματα του σκιτσογράφου,
δημιουργώντας «παιχνίδια» με τα καρέ, αλλά στην ουσία «παίζοντας» με την ίδια τη
διαδικασία δημιουργίας καρέ, αξιοποιώντας τον δεδομένο πλέον εγγραμματισμό του
αναγνώστη στους κώδικες αυτούς. Πρόκειται για την προέκταση μιας «αναστοχαστικής
γνώσης» (De Queiroz 2000:96) που μας παρέχει κάθε εγγράμματη πρακτική, καθώς
καταγράφει και επανα-παρουσιάζει ένα πολιτισμικό συμβάν. Τα κόμικς με την ιδιαίτερη
δυναμική του σκίτσου γίνονται ιδιαίτερα αναστοχαστικά εργαλεία, και μάλιστα
αυτοαναφορικά, καθώς όντας μέσα (media), μπορούν μα μιλούν για τα μέσα.
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Στο αναλυτικό πρόγραμμα εμφανίζονται σημεία αναφοράς στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, με
σαφείς προεκτάσεις προς μια «αγωγή των μέσων», ως μια καλλιέργεια κριτικών αναγνώσεων στα
«κείμενα» που εκπέμπουν και στις επιδράσεις τους στην καθημερινότητά μας. Τα σημεία αυτά
βρίσκονται σε αρκετά διδακτικά αντικείμενα σε όλο το πρόγραμμα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002:
237, 315, 326, 330, 406, 408). Παράλληλα στοιχεία «Αγωγής των Μέσων» σε προγραμματικές δράσεις
στην πρωτοβάθμια περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Μελίνα» ήδη από την δεκαετία του ’90 (Παΐζης,
Θεοδωρίδης 1995).
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Από μια συστηματική διερεύνηση στις ιστορίες της σειράς «Μίκυ Μάους»,
απανθίζουμε τρεις ιστορίες όπου τα κόμικς αναφέρονται στα μέσα (media), με θέματα
αντίστοιχα την τηλεόραση, το διαδίκτυο, και το βιντεοπαιχνίδι. Εκτός από τον τίτλο της
ιστορίας καταγράφουμε επιλεγμένα συμβάντα (στο λεκτικό τους μέρος και με περιγραφή),
καθώς και το σημείο από την «έκβαση» της ιστορίας που σχετίζεται με την «υποστηρικτική
της υπόθεσης» κατασκευή στην οποία εστιάζουμε. Και στις τρεις περιπτώσεις η υπόθεση της
ιστορίες κινείται σε ένα διαφορετικό επίπεδο από αυτό που με επίκεντρο την επικοινωνιακή
και πολιτισμική θεωρία εμείς απανθίσαμε. Και στις τρεις ιστορίες υπάρχει μια περιπέτεια την
οποία βιώνουν οι ήρωες, με απρόοπτα, εκπλήξεις και προσωπικούς αγώνες, και αυτές είναι τα
κύρια σημεία «απόλαυσης» στην ιστορία. Τα επιλεγμένα συμβάντα είναι κατασκευασμένοι
«χώροι», που εμπίπτουν μεν στο ενδιαφέρον της μελέτης μας, λειτουργούν ωστόσο
υποστηρικτικά στην εξέλιξη της κύριας ιστορίας. Άλλωστε και οι ήρωες καταδεικνύουν, και
ο αναγνώστης ίσως αποδεχτεί ότι στα συμβάντα που καταγράψαμε εκφράζονται «κοινοί
τόποι». Όπως όμως εξ’ αρχής αναφέραμε, τα ίδια αυτά συμβάντα μπορούν να εμπεριέχονται
με άλλο, φυσικά, πλαίσιο σε κάποια διδακτέα ύλη, π.χ. για την τηλεόραση, το διαδίκτυο και
το βιντεοπαιχνίδι.
Τίτλος
Περιγραφή επιλεγμένων συμβάντων
Έκβαση ιστορίας
Ιστορίας
Μπαμ-Μπαμ:
Αφήγηση εισαγωγικών καρέ: «Τα παιδιά Στο τέλος ο Μπαμ-Μπαμ
Η νταντά118
σήμερα περνούν πολύ από τον ελεύθερο χρόνο αναφέρει ότι «έχει πάντα την
τους μπροστά στην τηλεόραση119! / Οι παρέα των δύο φίλων του, την
πολυάσχολοι γονείς αφήνουν σ’ αυτήν την τηλεόραση
και
το
συσκευή το ντελικάτο έργο της ψυχαγωγίας τηλεχειριστήριο».
ότι
«κάνει
και της εκπαίδευσης! / Πρόκειται για κάτι Παραδέχεται
καλό ή κακό άραγε; Είναι ένα σημείο των πλάκα». Ο αφηγητής ρωτά:
καιρών; / Όμως τελικά, υπάρχει κάποια άλλη «είσαι βέβαιος γι’ αυτό;»
εναλλακτική λύση;»
Μίκυ Μάους: Η - Οι Μόρτυ και Φρέντυ «κατεβάζουν» βίντεο Ο Μίκυ καταλήγει ότι είναι
επιτόπου
και ήχους της φύσης από το «Μάουσνετ» για καλύτερο «να μελετήσει τη
φύση μέσα από τα βίντεο του
μελέτη120
τη σχολική τους εργασία.
- Εναλλακτικά, ο Μίκυ χρησιμοποιεί την Μάουσνετ».
κάμερα για επιτόπου μελέτη στη φύση
Ντόναλντ: το Ο Κύρος αναφέρεται στα βιντεοπαιχνίδια Και οι τέσσερις ζουν μέσα σε
βιντεοπαιχνίδι ενώ τα τρία ανιψάκια «κολλημένα» σ’ αυτά ένα βιντεοπαιχνίδι, που ο
121
δεν αφήνουν τον Ντόναλντ να παίξει: «Δεν Κύρος προγραμματίζει ώστε ο
είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα! Τα Ντόναλντ ως παίκτης και θείος
βιντεοπαιχνίδια διεγείρουν την φαντασία! να κερδίσει την εκτίμηση των
Βελτιώνουν
τα
αντανακλαστικά!
Και ανιψιών. Το «μυστικό» είναι
ότι η έκβαση των βιντεο/ών
αυξάνουν την ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης»
προγραμματίζεται.
Εγγραμματισμός, Επιστήμη και Τεχνολογία στα κόμικς
Υπάρχουν κόμικς, όπου η τεχνολογία, οι γνώσεις και η «επιστήμη» που απεικονίζονται είναι
αντίστοιχα της εποχής που εκτυλίσσεται η ιστορία. Κατά κανόνα, βλέπουμε την
πραγματικότητα, όπως π.χ. αρχαίους ή μεσαιωνικούς καταπέλτες, κάρα, πλοία, ή οικοσκευές,
ενδυμασίες, μουσικά όργανα εποχής κ.λπ. Η αληθοφάνεια των πληροφοριών, οφειλόμενη
στην μελέτη και την κατάρτιση των σκιτσογράφων είναι όμοια με αυτή των σκίτσων στις
εκπαιδευτικές εφαρμογές τους. Ως τέτοιες θεωρούμε π.χ. τις εκπαιδευτικές εγκυκλοπαίδειες,
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Στο περιοδικό Μίκυ Μάους, τεύχος 1988, 20 Αυγούστου 2004, σσ. 5-35.
Η έντονη γραφή είναι από το πρωτότυπο κείμενο που έχει μεταφερθεί από κεφαλαία σε πεζά
γράμματα.
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Στο περιοδικό Μίκυ Μάους, τεύχος 2002, 15 Απριλίου 2005. σσ. 21-40.
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Στο περιοδικό Ντόναλντ, τεύχος 113, 26 Απριλίου 2007, σσ. 21-40.
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που εμφανίζουν ως συνοδοιπόρους του αναγνώστη και παρουσιαστές των θεμάτων,
γνωστούς ήρωες των κόμικς.
Μια διαφορά των πιστών παραστάσεων στα καθημερινά κόμικς με τα σκίτσα των
εγκυκλοπαιδειών είναι ότι στα πρώτα κανείς δεν επικαλείται την ύπαρξη πιστότητας για
εκπαιδευτική αξιοποίηση. Εναπόκειται στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού να αξιοποιήσει τις
εικόνες αυτές. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι ο «Αστερίκιος στην Ολυμπία» είναι ένας
τόμος χρήσιμος για εξάσκηση στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα. Τι συμβαίνει όμως με τις
τεχνολογικές παραστάσεις της Αρχαίας Αθήνας; Που βρίσκονται τα όρια της επιστημονικής
και της κομικ-ής άποψης; Απ’ την άλλη, ποιος προσδιορίζει τα ίδια όρια «πιστότητας», σε
μια εικονογράφηση με σκίτσα ενός εκπαιδευτικού βιβλίου; Ένα απλό παράδειγμα βρίσκουμε
στις απεικονίσεις μουσικών οργάνων: δύσκολα σε ένα σκίτσο χωρούν και τα ογδόντα-οκτώ
πλήκτρα ενός πιάνου, ή και οι έξι χορδές ενός μπουζουκιού. Απ’ την άλλη το σκίτσο μπορεί
να παραστήσει τα ηχητικά κύματα και τις δονήσεις. Μπορούμε να πούμε ότι η απεικονιστική
ευελιξία της σκιτσογραφικής αφαιρετικότητας δίνει πολλές επιλογές στον εκπαιδευτικό που
θέλει να αξιοποιήσει το σκίτσο, καθώς μάλιστα μπορεί με προσιτές τεχνικές να απομονώσει
το καρέ, ή το σημείο που τον ενδιαφέρει.
Υπάρχουν και παραλλαγές εγκυκλοπαιδικών οδηγών, όπως οι τόμοι των «μικρών
εξερευνητών». Αυτοί, αν και αναφέρονται σε γνώσεις και τεχνικές δεν είναι δομημένοι όπως
π.χ. η αμιγώς παιδαγωγική «Παιδική Εγκυκλοπαίδεια του Disney»122. Απ’ την άλλη, τα
κόμικς που ενσωματώνουν την επιστήμη δεν αναφέρονται μόνο στα παιδιά. Οι σειρές «Η
Οικονομία του Θείου Σκρούτζ»,123 «Ο Ντόναλντ στο λαβύρινθο της οικονομίας»124, είναι
χαρακτηριστικά παραδείγματα παρουσίασης όχι απλά τεχνολογίας και κατασκευών, αλλά
ολόκληρων κοινωνικο-οικονομικών θεωριών, που απευθύνονται σε ενήλικες αναγνώστες.
Τα κόμικς, ωστόσο, ως κατ’ εξοχήν «φανταστικές οντότητες», λειτουργούν κυρίως
«βυθίζοντάς» μας «από έναν κόσμο κοντά στον πραγματικό, (…) σε ένα στοιχείο
αλλόκοσμο, που εισβάλλει στον ‘πραγματικό’ κόσμο και τον ανατρέπει (Κριτικός Σαμπανίκου 2005:9,12). Τότε η τεχνολογία και η επιστήμη δεν παρουσιάζονται
«κυριολεκτικά», αλλά «μεταφορικά» και «μετωνυμικά», δημιουργώντας την ιδιαίτερη
μυθολογία των κόμικς. Μια οπτική μεταφορά στα κόμικς θα ήταν μια μετάθεση μιας
«ποιότητας», «από ένα επίπεδο της πραγματικότητας σ’ ένα άλλο» (Fiske, 1992:119). Ένα
ανθρωπόμορφο, χαμογελαστό ρομπότ ενδεχομένως μας μεταφέρει το στοιχείο της προσιτής,
φιλικής τεχνολογίας και ένα σύνθετο γεμάτο φωτάκια και περίπλοκες ενδείξεις μηχάνημα μας
παραπέμπει σε μια ακατάληπτη και απρόσιτη τεχνολογία. Η παρουσία γραναζιών, π.χ. στο
συννεφάκι της σκέψης του ήρωα είναι μια ξεκάθαρη μεταφορά ότι κάτι «μηχανεύεται», κάτι
επεξεργάζεται στο μυαλό του. Η μετωνυμία επίσης, είναι ένα οπτικοποιημένο «μέρος που
αντιπροσωπεύει το όλο», αλλά και ένας διακριτικός «ενδείκτης» για κάποια συνολικότερη
κατάσταση (Fiske 1992:120). Ένα ρομπότ-συσκευή που φαίνεται να τακτοποιεί κάτι σε ένα
καρέ, υποδηλώνει ότι όλα σ’ αυτή την κοινωνία είναι τακτοποιημένα από τις συσκευές. Αλλά
και ένα γρανάζι που πάει να φύγει από τη θέση του, προμηνύει μια μεγαλύτερη ζημιά που
πρόκειται να επέλθει.
Ο κόσμος των οπτικών μεταφορών και μετωνυμιών είναι πρόσφορος για
«πολιτισμική» και «επικοινωνιακή» συζήτηση. Είναι πρόσφορος όχι μόνο γιατί προέρχεται
ως «γλώσσα» από τον σύγχρονο πολιτισμό της πληροφορίας και της επικοινωνίας, αλλά και
γιατί είναι δημιουργικός, καινοτόμος και παραγωγικός καθώς συμπλέκοντας υπάρχουσες
ιδέες, με την μεταφορά και την μετωνυμία δημιουργεί νέες. Επαυξάνει τις δυνατότητες
αναστοχασμού και αυταναφορικότητας του πολιτισμού, συμβάλλοντας στην κατανόηση
πολλών και σύνθετων καθημερινών φαινομένων.
Καθώς από τα φαινόμενα αυτά έχουμε επιλέξει τα τεχνολογικά και επιστημονικά, ας
δούμε σε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα «τεχνολογικών μεταφορών», τα κόμικς των
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Πρόσφατα κυκλοφόρησε στα Ελληνικά από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία.
Εμφανίστηκε ως ένθετα έντυπα στην εφημερίδα «Καθημερινή» το 1994, σε επιμέλεια Σπύρου
Αλεξίου.
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«Φλιντστόουνς» και των «Τζέτσονς», τι μπορούμε να συνάγουμε. Οι πρώτοι ζουν στην εποχή
των δεινοσαύρων, έχοντας όμως τον σημερινό τρόπο ζωής. Καθώς το σενάριο εμπνέεται από
την σύγχρονη καθημερινότητα, ο εικονογράφος επιδίδεται σε διαρκείς τεχνικές μεταφορές
ώστε να δημιουργήσει ολόκληρο τον σύγχρονο τεχνολογικό κόσμο. Έτσι κάθε είδους
δεινόσαυροι επιστρατεύονται ως κινητήρες και συσκευές, ενώ ξύλινα και λίθινα λαξεύματα
αντικαθιστούν οικείες μας μεταλλικές, πλαστικές και άλλες κατασκευές. Οι «Τζέτσονς»,
βασίζονται σε μια ανάλογη μεταφορά, αυτή τη φορά στο μέλλον. Το σενάριο παρουσιάζει
καταστάσεις οικείες μας από την σημερινή καθημερινότητα, όμως η τεχνολογία που
μεταφέρεται είναι μελλοντική. Έτσι, τα ρομπότ και το σπίτι του μέλλοντος στο διάστημα
δεσπόζουν. Και στις δυο περιπτώσεις έχουμε πληθώρα εναυσμάτων συζήτησης για την
πολιτισμική διάσταση της τεχνολογίας.
Με αφορμή τις τεχνολογικές κατασκευές των «Φλιντστόουνς» μπορούμε να
παρατηρήσουμε το καίριο ζήτημα της τεχνολογίας που μετουσιώνεται σε κοινωνική και
πολιτισμική οργάνωση, που γίνεται «έξη» απεξαρτημένη τελικά από την τεχνολογία. Για
παράδειγμα, οι ήρωες του κόμικ, θεωρούν σημαντική και δεδομένη την χρήση των
αυτοκινήτων, ώστε να δαπανούν ενέργεια, χρόνο και πόνο συχνά δυσανάλογα με το όφελος
σε μεταφορικά οφέλη125. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα, όταν χρησιμοποιούμε
υπερβολικά το αυτοκίνητο, αγνοώντας το περπάτημα ή την ποδηλασία, που σε πολλές
περιπτώσεις είναι η καλύτερη λύση. Οι άνθρωποι που εξ’ ορισμού βρίσκονται μέσα σε
«φυσικούς τρόπους ζωής», τους απαρνούνται, θεωρώντας αυτονόητη την τεχνολογική
οργάνωση. Ο μοντερνισμός, ένας υπέρμετρος κομφορμισμός και οι εφαρμογές της
«τεχνοεπιστήμης» (για τον όρο βλέπε Aronowitz κ.α. 1996) σχολιάζονται θαυμαστά, θα
λέγαμε, σε ένα κόμικ που εκτυλίσσεται στην εποχή των δεινοσαύρων.
Στην τεχνολογία που μετουσιώνεται σε κοινωνική και πολιτισμική οργάνωση
αναφέρεται ο N. Postman όταν μιλά για τις «αόρατες τεχνολογίες» στο γνωστό έργο του
«Τεχνοπώλιο» (1999). Πιστεύουμε, ότι στο παράδειγμα των «Φλιντστόουν» και των
«Τζετσονς», ως δύο κόμικς με «ευφυείς» αυτοαναφορικούς σχολιασμούς στον τεχνολογικό,
επιστημονικό πολιτισμό μας, ο Postman θα εύρισκε ένα πολύ καλό έναυσμα για να μας
διαπαιδαγωγήσει με τους στοχασμούς του για την τεχνολογία. Μια τέτοια ανάλυση αγγίζει,
ίσως, όψεις μιας «φιλοσοφίας του πολιτισμού» (Levy 1999), καθώς αναδεικνύει διαχρονικές
ιδέες για την τεχνολογική και πολιτισμική οργάνωση των ανθρώπων, με αφορμή τις
σύγχρονες τεχνολογίες.
Έτσι τα κόμικς γίνονται ένα πρόσφορο μέσο κατανόησης πολιτισμών, για τους
οποίους ποτέ πραγματικά δεν θα έχουμε μια ολοκληρωμένη «οπτικοακουστική» μαρτυρία,
πέρα από τις πειραματικές ανασυστάσεις και εύστοχων σκηνοθεσιών. Τα κόμικς εκτός από
την πρακτική ευκολία, λόγω του «ψυχρού» (McLuhan χ.χ.:43) αφαιρετικού χαρακτήρα τους
απελευθερώνουν πολλές δυνατότητες ανασύνθεσης καταστάσεων. Η κοινωνία των
Φλιντστόουν, οργανώνεται σύνθετα, συγκροτεί μια κουλτούρα μέσα από τα ιδεατά του
σχήματα, που δεν δημιουργεί πραγματικά η «χοντροκομμένη» τεχνολογία τους αλλά η
ιδιότυπη, επιμονή του «μοντέρνου» συλλογικού τους νου. Δεν μας απασχολεί πως γεννήθηκε
μια τόσο σύνθετη κουλτούρα σε μια εποχή δεινοσαύρων. Όμως είναι ένα πολύ καλό
παράδειγμα για να καταλάβουμε ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος έζησε μέσα στο δικό του
σύνθετο πολιτισμικό σύστημα, από το οποίο δεν διασώθηκαν παρά «κυρίως κόκαλα και
πέτρες» (Mumford 2005:20). Για να εκτιμήσουμε πραγματικά τον προϊστορικό αυτό
άνθρωπο, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπήρχαν, αλλά δεν έφτασαν ποτέ σε μας ιδέες και
πολιτισμός άυλος και ίσως πιο σημαντικός από τα ελάχιστα παλαιολιθικά ευρήματα. Ο L.
Mumford (2005) υπήρξε από τη δεκαετία του ’60 εκφραστής της διαπίστωσης αυτής, για τις
έννοιες της τεχνολογίας και του πολιτισμού διαχρονικά. Εκτός από τα παραδείγματα αυτά θα
μπορούσαμε να αναφέρουμε αρκετά ζητήματα της πολιτισμικής διάστασης της τεχνολογίας
και της επιστήμης, σε σχέση με τον «δυτικό πολιτισμό» (Koyré 1991) ή την «τέχνη και την
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τεχνολογία» (Ρηγοπούλου 1988), που αναδεικνύονται μέσα από το δημιουργικό φαντασιακό
των κόμικς, όταν αυτά παριστούν την επιστήμη και την τεχνολογία.
Συμπερασματικά: Όταν τα κόμικς «μιλούν επιστημονικά»
Θελήσαμε να δείξουμε μια σχεδόν εγγενή σχέση των κόμικς με τον χώρο της επιστήμης και
της τεχνολογίας, ώστε να διερευνήσουμε τη σχέση τους με τη γνώση, που τελικά μαθαίνεται
από τα παιδιά. Στα πλαίσια της εργασίας μας προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε και τα αίτια της
σχέσης αυτής, που άλλοτε η ανάδειξή της χρίζει ανάλυσης, άλλοτε εισρέει ξεκάθαρα στα
δεδομένα της αφήγησης: υπάρχουν ήρωες πνευματώδεις, επιστήμονες και εφευρέτες, οι
πρωταγωνιστές σκαρφίζονται «επιστημονικά» κόλπα και συλλογίζονται στα μέτρα των
σύγχρονων κοινωνικών επιστημών για να κατανοήσουν την καθημερινότητά τους.
Ο Λούντβιχ φον Ντρέικ επινοεί την εφαρμοσμένη «Λιμνουπολογία», «την μελέτη
της συμπεριφοράς των Λιμνουπολιτών» όπως μας λέει, κάνοντας επιτόπια έρευνα και
παρουσιάζοντας τα πορίσματά του σε σχετικό συνέδριο.126 Ο Μουργόλυκος 176-176 τονίζει
ότι «ακόμη και στο έγκλημα, η κουλτούρα είναι πολύ σημαντική», δίνοντας το έναυσμα για
την ανάδειξη ζητημάτων ταυτότητας και χρήσεων του όρου «κουλτούρα», στο γλωσσικό μας
γίγνεσθαι.127 Είναι πρακτικά αδύνατο να βρούμε όρια στις δυνατότητες αναστοχασμού της
«νοόσφαιράς» μας μέσα από τον ιδιαίτερο τρόπο των κόμικς. Ωστόσο οι δυνατότητες αυτές
δεν πρόκειται ποτέ να έρθουν στο «πρώτο πλάνο», εκεί που αρθρώνεται ο λόγος
προτεραιότητας, οι περιπέτειες δηλαδή των ηρώων που μας διασκεδάζουν. Μάλλον πρέπει
εμείς να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα στοιχεία, παραστάσεις, τεχνολογικές και επιστημονικές
υποδομές που εμφανίζονται «υποστηρικτικά» στα κόμικς και να τις μελετήσουμε
αποσπώντας τες σχεδόν καρέ - καρέ από την ιστορία. Όπως είδαμε τα επίπεδα αξιοποίησης
των στοιχείων αυτών είναι πολλά. Μπορούμε να σταθούμε στο «προφανές» περιεχόμενο των
εικόνων, βλέποντας αυθεντικές ή επινοημένες κατασκευές. Μπορούμε επίσης να δομήσουμε
την δική μας, παράλληλη και αναστοχαστική αφήγηση, ξεκινώντας από την κουλτούρα των
ηρώων και φτάνοντας στη δική μας κουλτούρα. Ενθαρρύνοντας τις δημιουργικές ικανότητες
των παιδιών μπορούμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας κόμικς, τους δικούς μας ήρωες, που
μεταφορικά και μετωνυμικά θα δομήσουν την δική μας ιδιαίτερη «μυθολογία».
Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να μας διαφύγει ότι δεν επινοούμε, αλλά
αναδεικνύουμε και, υπό μία έννοια αξιοποιούμε τις από καιρό παραδεκτές μορφές μάθησης
(Bandura 1971) των παιδιών, που έρχονται σε επαφή με τον κόσμο των κόμικς και των
μαζικών μέσων γενικότερα. Πρόκειται πραγματικά για έναν «κόσμο» που μπορεί να υπάρχει
πέρα ή παράλληλα με τον κόσμο μας, για τον οποίο πολλές «λέξεις» έχουν γραφτεί και
ακόμη περισσότερες αναμένονται, καθώς η εξερεύνησή του μόλις αρχίζει.
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Αξιολόγηση των βιβλίων Φυσικής Αγωγής Γ' και Δ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου
Τοσουνίδης Αντ., Δρ Παιδαγωγικής Παν. Κολωνίας - ΕΕΔΙΠ Παν. Ιωαννίνων
Παππάς Χρ., Επίκ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Ιωαννίνων
Περίληψη
Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στην αξιολόγηση των βιβλίων της Γ! και Δ! τάξης Δημοτικού Σχολείου στο
μάθημα της Φυσικής Αγωγής (βιβλίο εκπαιδευτικού και μαθητή). Η μεθοδολογία που
χρησιμοποιήθηκε ήταν η καταγραφή των εκθέσεων των αξιολογητών και τα κριτήρια αξιολόγησης για
το βιβλίο του εκπαιδευτικού σχετικά με τις γενικές οδηγίες, τις διδακτικές προτάσεις, τις πηγές, το
εποπτικό υλικό, τις προτάσεις αξιολόγησης συνάδουσες με τα αναφερόμενα στα Δ.Ε.Π.Π.Σ – Α.Π.Σ.
Επίσης, ελήφθησαν υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης για το βιβλίο του μαθητή σχετικά με το
περιεχόμενο, τη δομή – οργάνωση, την παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα, τη
λειτουργικότητα και την αισθητική του εικαστικού μέρους, καθώς και την τεχνική αρτιότητα. Από τα
αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε η διαφορά της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης των
βιβλίων της Φυσικής Αγωγής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε σχέση με την προηγούμενη
διαδικασία συγγραφής σχολικών βιβλίων. Σε επίπεδο ποσότητας για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
αυξήθηκαν τα διδακτικά βιβλία (βιβλίο εκπαιδευτικού και μαθητή, δημιουργία τριών διαφορετικών
εκπαιδευτικών πακέτων ανάλογα με τις τάξεις, Α! – Β!, Γ! – Δ! και Ε! – ΣΤ!). Αναδεικνύεται η
ποιοτική αναβάθμιση της διαδικασίας κρίσης – ελέγχου των εκπαιδευτικών βιβλίων με τη συνεχή
αξιολόγηση τμημάτων (τέσσερις αξιολογήσεις) και του συνόλου των βιβλίων (τελική αξιολόγηση) από
ομάδα αξιολογητών (μέλος Δ.Ε.Π., Σχολικό Σύμβουλο και Εκπαιδευτικό), καθώς και την τυχαία
επιλογή βάση κλήρωσης των αξιολογητών από τους πίνακες κατάταξης. Καταγράφεται η έντονη
χρήση της οριζόντιας και της κάθετης Διαθεματικής προσέγγισης διαφόρων εννοιών στο μάθημα της
Φυσικής Αγωγής στην Γ! και Δ! τάξη του Δημοτικού Σχολείου . Η κάθετη προσέγγιση υποδηλώνει
πώς εμφανίζεται η έννοια μέσα στο ίδιο το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και στα περιεχόμενά του (π.χ.
στους χορούς, στη μουσικοκινητική, ψυχοκινητική αγωγή, στο άλμα τριπλούν, στην περιστροφή στο
μονόζυγο κ.ά.). Η οριζόντια προσέγγιση υποδηλώνει πώς παρουσιάζεται η έννοια στα υπόλοιπα
μαθήματα. Φυσική, Βιολογία, Εικαστικά, κ.ά., ώστε με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής να δημιουργήσει
ένα πυκνότερο εννοιολογικό πλέγμα σε ό,τι αφορά στην έννοια και να έχει μια συνολικότερη αντίληψη
της χρήσης της. Στη διαδικασία επιλογής των αξιολογητών η προβλεπόμενη από την προκήρυξη στον
τύπο δημιουργία καταλόγου «μαχόμενων» εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα μεταβλήθηκε σε
κατάλογο εν ενεργεία εκπαιδευτικών χωρίς βασική προϋπόθεση την κατοχή «συναφών αυξημένων
προσόντων–μεταπτυχιακού, διδακτορικού», οπότε με κλήρωση επιλέχθηκαν οι εκπαιδευτικοί, που θα
αξιολογούσαν τα εν λόγω διδακτικά βιβλία. Το βασικό μειονέκτημα της διαδικασίας είναι ότι δεν
εφαρμόστηκε, από έλλειψη χρόνου η προβλεπόμενη δειγματοληπτική χρησιμοποίηση – παρουσίαση
στην τάξη του βιβλίου του εκπαιδευτικού και του μαθητή από μέλος ΔΕΠ ή από σχολικό σύμβουλο.
Βασική επίσης αιτία της πίεσης χρόνου ήταν ο κακός συντονισμός της συγγραφικής ομάδας. Ωστόσο
συμπερασματικά η όλη διαδικασία της συγγραφής των νέων βιβλίων της Φυσικής Αγωγής της Γ’ και
Δ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου κρίνεται ικανοποιητική παρά τα διαδικαστικά, οργανωτικά και χρονικά
προβλήματα, αφού για πρώτη φορά υιοθετήθηκαν στοιχεία ποιότητας σε όλα τα στάδια διαχείρισης
του έργου.

1. Εισαγωγή
Οι θεματικές περιοχές και οι αντίστοιχοι δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου που
επίσημα έχουν κατατεθεί, διαφέρουν από χώρα σε χώρα και οι βασικές περιοχές για την
αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα είναι: τα Διαθέσιμα
Μέσα – οι Πόροι, το Πρόγραμμα Σπουδών – τα βιβλία, το Προσωπικό – η Ανάπτυξη
Προσωπικού, η Διοίκηση – το Μάνατζμεντ, το Κλίμα – οι Σχέσεις – οι Συνεργασίες, η
Διδακτική – η Μαθησιακή Διαδικασία και τα Εκπαιδευτικά επιτεύγματα. Γενικά τα θέματα
ποιότητας θα πρέπει να διαπερνάνε οριζόντια και κάθετα όλες τις επιμέρους διαδικασίες.
Ειδικότερα η ποιότητα του σχολικού βιβλίου σχετίζεται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της
συγγραφής, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας της αξιολόγησης (συγκρότηση
επιτροπής αξιολογητών, επιλογή αξιολογητών, κριτήρια αξιολόγησης, προγραμματισμός
διαδικασιών, κ.ά.). Συνδέεται βέβαια με τη Διεπιστημονική και τη Διαθεματική οριζόντια και
κάθετη προσέγγιση της γνώσης και βρίσκεται σε μια διαρκή διαλεκτική σχέση με τους
άλλους δείκτες ποιότητας με βασικό χαρακτηριστικό τη διαρκή βελτίωση (Σολομών 1999,
30, Τοσουνίδης κ.ά. 2003,102).
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Ο κύριος στόχος των βιβλίων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι να ικανοποιεί
τους στόχους, τους σκοπούς, τα περιεχόμενα και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας του
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες, όπως διατυπώνονται στο Διαθεματικό
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.ΠΣ.) και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Α.Π.Σ..) της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 303 και Φ.Ε.Κ. 304 Μάρτιος 2003) και να
βρίσκεται σε αρμονία με τα κριτήρια αξιολόγησης των νέων βιβλίων.
2. Μεθοδολογία
Χρησιμοποιήθηκε η καταγραφή των εκθέσεων των αξιολογητών και τα κριτήρια
αξιολόγησης για το βιβλίο του εκπαιδευτή σχετικά με τις γενικές οδηγίες, τις διδακτικές
προτάσεις, τις πηγές, το εποπτικό υλικό, τις προτάσεις αξιολόγησης συνάδουσες με τα
αναφερόμενα στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και
στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Επίσης,
ελήφθησαν υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης για το βιβλίο του μαθητή σχετικά με το
περιεχόμενο, τη δομή – οργάνωση, την παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα, τη
λειτουργικότητα και την αισθητική του εικαστικού μέρους καθώς και την τεχνική αρτιότητα.
3. Αποτελέσματα
Από την έρευνα που κάναμε, προκύπτει η διαφορά της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης
των βιβλίων της Φυσικής Αγωγής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε σχέση με την
προηγούμενη διαδικασία συγγραφής σχολικών βιβλίων. Σε επίπεδο ποσότητας για το μάθημα
της Φυσικής Αγωγής αυξήθηκαν τα βιβλία (www.pi-schools.sch.gr/dimotiko/gymn_c_d),
(συγγραφή βιβλίου εκπαιδευτικού και μαθητή, δημιουργία τριών διαφορετικών
εκπαιδευτικών πακέτων αντίστοιχα για τις τάξεις Α! – Β!, Γ! – Δ! και Ε! – ΣΤ!) και το
διδακτικό υλικό (CDs, Βιντεοταινίες κ.ά., Βλ. προδιαγραφές βιβλίων στον Πίνακα 1).
Προτού ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, για το βιβλίο του εκπαιδευτικού στο μάθημα
της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, υπήρχε μόνο ένα εγχειρίδιο με τον
τίτλο «Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο» (1997). Αυτό ήταν το ίδιο για όλες τις
τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και η συγγραφή του έγινε με ανάθεση από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο. Για πρώτη φορά η συγγραφή σχολικών διδακτικών βιβλίων στην υποχρεωτική
εκπαίδευση γίνεται κατόπιν επιλογής και αξιολόγησης. Χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένες
προδιαγραφές (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2003, Συμπληρωματικές προδιαγραφές του
εκπαιδευτικού υλικού για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο, σ. 176-181), για τη συγγραφή
βιβλίων με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης (Πίνακας 2), κάτι που ίσως είχε ως
αποτέλεσμα το μειωμένο ενδιαφέρον προσέλκυσης συγγραφικών ομάδων στο μάθημα της
Φυσικής Αγωγής (σε μερικά βιβλία υπήρχε μόνο μία συγγραφική ομάδα, όπως στην
περίπτωση των βιβλίων της Γ΄& Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου). Αυτό οδήγησε στον
ελλιπή συντονισμό των μελών των συγγραφικών ομάδων και τελικά στη χρονική και
ποιοτική υστέρηση εισαγωγής των νέων βιβλίων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αντίθετα
το κάθε μέλος της συγγραφικής ομάδας διακίνησε σε βιβλίο εκπαιδευτικό υλικό που
προέρχεται κυρίως από μετάφραση της διεθνούς αθλητικής βιβλιογραφίας.
4. Προδιαγραφές βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Για τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής
Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο
- 3 βιβλία για τον εκπαιδευτικό (1 για κάθε κύκλο Α΄- Β΄, Γ΄- Δ΄, Ε΄- ΣΤ΄), - Μέγεθος Α4, 150 σελίδες το κάθε βιβλίο. - Το 40% του βιβλίου να είναι εικονογραφημένο.
•
Για τους μαθητές
Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο
- 3 Βιβλιοτετράδια για το μαθητή (1 για κάθε κύκλο Α΄- Β΄, Γ΄- Δ΄, Ε΄- ΣΤ΄), - Μέγεθος Α4, 150 σελίδες το κάθε βιβλίο, - Το 60% του βιβλίου να είναι εικονογραφημένο.
•
Βοηθήματα για το διδάσκοντα για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
Γενική Διδακτική της Φυσικής Αγωγής
- 2 βιβλία για τον εκπαιδευτικό (1 για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης), - Μέγεθος Α4, - 150
σελίδες το κάθε βιβλίο. - Το 15% του βιβλίου να είναι εικονογραφημένο.
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Οδηγίες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής για το διευρυμένο ωράριο της Α/θμιας
Εκπαίδευσης
- 1 εγχειρίδιο οδηγιών για τον εκπαιδευτικό, - Μέγεθος Α4, - 70 σελίδες
Η Φυσική Αγωγή στο ολοήμερο σχολείο
- 1 βιβλίο για τον εκπαιδευτικό, - Μέγεθος Α4, - 150 σελίδες. - Το 40% του βιβλίου να είναι
εικονογραφημένο.
Λεξικό Αθλητικών και Ολυμπιακών όρων.
- 1 βιβλίο, - 400 σελίδες.
•
Εποπτικό υλικό:
Οπτικοακουστικό υλικό για τη διδασκαλία των κινητικών δραστηριοτήτων που διδάσκονται
στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.
4.1. Βιντεοταινίες για τις παρακάτω κινητικές δραστηριότητες:
− Ψυχοκινητική Αγωγή (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό), − Μουσικοκινητική Αγωγή
(Νηπιαγωγείο - Δημοτικό), − Βόλεϊ, − Μπάσκετ, − Ποδόσφαιρο , − Χάντμπολ , − Κλασικός
Αθλητισμός , − Ενόργανη Γυμναστική, − Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική, − Ελληνικοί
Παραδοσιακοί Χοροί, − Κολύμβηση, − Κινητικές δραστηριότητες κατάλληλες για το
διευρυμένο ωράριο και το ολοήμερο σχολείο.
4.2. Μαγνητοταινίες. Μαγνητοταινία με τη μουσική των ελληνικών χορών.
4..3. CD, 2 CD Μουσικοκινητικής – Ψυχοκινητικής , 2 CD Ελληνικών παραδοσιακών χορών
•
Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό
− Μπάλες ποικίλων μεγεθών, βάρος και υλικό κατασκευής, φιλέδες.
− Σφαίρες, στυλοβάτες αλμάτων, σκυτάλες.
− Στρώματα, βατήρες, εφαλτήρια, σχοινάκια, στεφάνια, κορίνες.
− Μαγνητόφωνο, ταινίες μουσικής και CD, βιντεοταινίες.
− Χρονόμετρα, εμπόδια, κώνοι.
Πίνακας 1: Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών www.ypepth\Παιδαγωγικό Ινστιτούτο\26deppsaps_Fisikis Agogis
ΑΠΣ ΔΠΣ.pdf. σ. 584-585).
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία και διδακτικό υλικό)
της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι εμφανή σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση και
εντοπίζονται στην ποικιλία υλικού, στις συγκεκριμένες προδιαγραφές, στο βιβλίο για το
μαθητή και στο σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (Βλ. Πίνακας 1). Ωστόσο η πρακτική
εφαρμογή και ο έλεγχος-αξιολόγηση του συγκεκριμένου ποιοτικού δείκτη (Βιβλία, Διδακτικό
υλικό) είναι αυτά που στη Διοικητική Επιστήμη κυρίως στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
παρουσιάζουν αδυναμία.
Ένα σημαντικό ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι ότι στο βιβλίο της Γ΄ & Δ’ τάξης του
Δημοτικού Σχολείου το τρίτο κεφάλαιο που αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, όπως
προβλέπονταν, αφιερώνεται στην αξιολόγηση ως βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής
διαδικασίας (σ. 141-146), ως μέσο ανατροφοδότησης του μαθητή και έχει σκοπό να εισάγει
τον εκπαιδευτικό στην αξία και τα προβλήματα της αξιολόγησης. Βέβαια το χαρακτηριστικό
γνώρισμα όλων των προτεινόμενων μαθημάτων των διαφόρων θεματικών ενοτήτων είναι ότι
στην ίδια οργανωτική σχηματική δομή του κάθε προτεινόμενου μαθήματος εκτός του σκοπού
και του θέματος καταγράφονται οι στόχοι, τα περιεχόμενα – η οργάνωση του μαθήματος και
προσδιορίζεται η αξιολογητική διάσταση του καθένα, κάτι που είναι πολύ πρακτικό για τον
εκπαιδευτικό.
Σε ό,τι αφορά τη Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους,
εφαρμόστηκαν στο βιβλίο του μαθητή οι προβλεπόμενες προδιαγραφές για την
εικονογράφηση και έτσι οι διάφορες εικόνες καλύπτουν το 55% περίπου του βιβλίου του
μαθητή, ενώ στο βιβλίο του εκπαιδευτικού η εικονογράφηση καλύπτει το 30%.
Βεβαίως τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής διαδικασίας είναι τα σαφή
κριτήρια αξιολόγησης που με την αντίστοιχη βαθμολογία αναδεικνύουν μια όσο γίνεται
αντικειμενική διαδικασία αξιολόγησης και βελτίωσης του εκπαιδευτικού υλικού (Πίνακας 2).
Αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης του βιβλίου του εκπαιδευτικού, τα κριτήρια των
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διδακτικών προτάσεων, των πηγών–εποπτικού υλικού και των προτάσεων αξιολόγησης που
είναι συνάδουσες με τα αναφερόμενα στα Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. αυτά ήταν με τη μικρότερη
βαθμολογία και χρειάζονταν διορθώσεις. Αντίστοιχα τα κριτήρια αξιολόγησης του βιβλίου
του μαθητή με τη μικρότερη βαθμολογία στις 4 αξιολογήσεις τμημάτων στο σύνολό τους
αναφέρονται στο περιεχόμενο, στη δομή–οργάνωση, στη λειτουργικότητα και αισθητική του
εικαστικού μέρους, καθώς και στην Παιδαγωγική και Διδακτική καταλληλότητα.
Αναλυτικότερα στο βιβλίου του εκπαιδευτικού οι προτάσεις εναλλακτικών βασικών
διδακτικών προσεγγίσεων κινητικής μάθησης στις αθλοπαιδιές θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τους τουλάχιστον στις παραλλαγές των ασκήσεων, την περιορισμένη ύπαρξη μέσων
σε κάποιες σχολικές μονάδες και να παραθέτουν εναλλακτικές λύσεις (π.χ. αν κάθε μαθητής
δεν έχει μια μπάλα μπάσκετ στο σχολική μονάδα!!). Παραμένει επίσης το πρόβλημα στην
κατανόηση της αναλυτικής παρουσίασης των συμβόλων στη θεματική ενότητα των χορών (σ.
121-125), αν δε συνοδεύονται και με οπτική ανάλυση με τα κλασσικά βήματα, όπως
υπάρχουν σε άλλα βιβλία χορών. Επίσης, στο βιβλίο του μαθητή θα πρέπει τουλάχιστον να
υπάρχουν οι εικόνες από τους χορούς που προτείνονται στο βιβλίο του εκπαιδευτικού.
Επιπλέον, δε γίνεται σαφής η διαβάθμιση των δραστηριοτήτων - εργασιών για
διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη μάθηση (για τα υπερκινητικά παιδιά, τα ΑΜΕΑ, τους
αλλοδαπούς κτλ.). Οι ενδεικτικές Θεμελιώδεις έννοιες Διαθεματικής προσέγγισης σε μερικές
θεματικές ενότητες στα προτεινόμενα μαθήματα δεν τονίζονται, όπως γίνεται στη
ψυχοκινητική, στην μουσικοκινητική αγωγή και στους παραδοσιακούς χορούς.
Ως προς την τεχνική αρτιότητα τελικά δεν υιοθετήθηκε και στα άλλα μαθήματα τα
σημεία («τι έμαθε το παιδί σήμερα», «Υλικά» και η «Διαθεματικότητα») σε αυτά τα
αισθητικά όμορφα πλαίσια, που τόσο επιτυχημένα αναφέρονται στα προτεινόμενα μαθήματα
(της ψυχοκινητική αγωγής, της μουσικοκινητικής αγωγής και των παραδοσιακών χορών),
ώστε να υπάρχει ομοιομορφία. Επίσης, θα έπρεπε για συμβολικούς και «Διαθεματικούς»
λόγους (όπως υπήρχαν στα προηγούμενα δείγματα κειμένων) να καταγράφονται οι
απαραίτητες βιβλιογραφικές αναφορές στα κείμενα των θεωρητικών κομματιών των
διαφόρων θεματικών ενοτήτων.
Ως προς το περιεχόμενο στο βιβλίο του μαθητή η σύνδεση με το περιβάλλον, την
κοινωνία, την τεχνολογία και την καθημερινή ζωή γίνεται εν μέρει. Για παράδειγμα, θα
μπορούσε να συνδέεται το μήνυμα των ασκήσεων και των άλλων δραστηριοτήτων
περισσότερο με την πολυπολιτισμική κοινωνία, την προστασία του περιβάλλοντος, την
βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής, τον Αθλητισμό ως μέσο πρόληψης και
θεραπείας ασθενειών. Ακόμη, θα μπορούσαν να αναζητηθούν οι δυνατότητες για τη
δημιουργία ενός νέου σχολείου με περισσότερη κίνηση, ώστε να συμβάλει στη μείωση των
αρνητικών επιδράσεων που έφεραν οι κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στη ζωή και
στην κινητικότητα των παιδιών (Παππάς 2006). Γενικότερα τα βιβλία δεν είναι όσο θα
έπρεπε προσανατολισμένα στην Παιδαγωγική του Ελεύθερου Χρόνου του μαθητή,
ενθαρρύνοντας τη «δια βίου άσκηση ή άθληση», ώστε να γεφυρώνουν το χάσμα στην
προκειμένη περίπτωση της Σχολικής Αθλητικής Παιδαγωγικής με την Κοινωνική
Παιδαγωγική και την Αθλητική Παιδαγωγική του Ελεύθερου Χρόνου.
5. Κριτήρια αξιολόγησης Βιβλίου του Εκπαιδευτικού
Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί το βιβλίο του
εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής είναι τα ακόλουθα:
5.1. Γενικές οδηγίες
Μονάδες 20
•
Ανάπτυξη γενικών αρχών μαθήματος.
•
Προτάσεις αξιοποίησης του διδακτικού υλικού.
5.2. Διδακτικές προτάσεις
Μονάδες 40
•
Προτάσεις διδασκαλίας που εξειδικεύουν και συμπληρώνουν κατά περίπτωση τις
γενικές διδακτικές προτάσεις ανά διδακτική ενότητα.
•
Προτάσεις συγκροτημένων εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων.
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5.3. Πηγές - εποπτικό υλικό
Μονάδες 20
•
Προτάσεις αξιοποίησης ιδεών, βιβλιογραφίας, πηγών και εποπτικού υλικού από τον
εκπαιδευτικό για την οργάνωση πρωτοβουλιών για εναλλακτικές προσεγγίσεις στις επιμέρους
θεματικές ενότητες.
5.4. Προτάσεις αξιολόγησης συνάδουσες με τα αναφερόμενα στα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ.
Μονάδες 20
•
Σύντομη εισαγωγή για την αξιολόγηση στο συγκεκριμένο μάθημα.
•
Δείγματα εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης του μαθητή από τον εκπαιδευτικό.
•
Δείγματα εναλλακτικών τρόπων αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των
μαθητών.
6. Κριτήρια αξιολόγησης Βιβλίου του Μαθητή
6.1. Περιεχόμενο
Μονάδες 30
• Επιλογή αξιόλογης και ουσιαστικής γνώσης.
• Επιστημονική ορθότητα.
• Διάχυση της διαθεματικότητας με την αξιοποίηση των θεμελιωδών εννοιών και επινόηση
διαθεματικών δραστηριοτήτων και σχεδίων εργασίας.
• Προώθηση ανάπτυξης δεξιοτήτων και στάσεων για αυτόνομη μάθηση.
• Σύνδεση με το περιβάλλον, την κοινωνία, την τεχνολογία και την καθημερινή ζωή.
• Συμβατότητα ερωτήσεων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων με την αντίστοιχη θεματική
ενότητα.
6.2. Δομή - Οργάνωση
Μονάδες 15
• Διαβάθμιση και συνοχή των ενοτήτων, κεφαλαίων, καθώς και οργάνωση και κατανομή
τους στο βιβλίο ανάλογα με το διδακτικό χρόνο.
• Σύνδεση με την προηγούμενη γνώση με βάση τα ΑΠΣ.
• Συνοχή των επιμέρους στοιχείων (κείμενα, εικόνες, παραθέματα, ασκήσεις,
δραστηριότητες).
• Κατάλληλος αριθμός ερωτήσεων και ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας.
• Προώθηση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και αυτενέργειας του μαθητή και του
εκπαιδευτικού.
6.3. Παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα
Μονάδες 30
• Αναπλαισίωση της επιστημονικής γνώσης σε σχολική.
• Σαφήνεια των στόχων.
• Αρμονική κάλυψη γνωστικών, μεταγνωστικών συναισθηματικών, ψυχοκινητικών,
κοινωνικών και αξιακών τομέων.
• Τρόπος αξιοποίησης της προϋπάρχουσας εμπειρικό-βιωματικής γνώσης των μαθητών.
• Διαβάθμιση δραστηριοτήτων - εργασιών για διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη
μάθηση (ΑΜ.Ε.Α., προικισμένα παιδιά, αλλοδαποί κλπ).
• Μέθοδοι διδασκαλίας πολλαπλές και εναλλακτικές με έμφαση στις συλλογικές και
διερευνητικές.
• Δραστηριότητες και εργασίες διαθεματικά αξιόλογες και υλοποιήσιμες στο διαθέσιμο
χρόνο.
• Γλωσσική συνοχή και νοηματική συνεκτικότητα.
• Χρήση επιπέδων γλώσσας ανάλογα με την ηλικία.
6.4. Λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους
Μονάδες 15
• Αισθητική παρουσία και ελκυστικότητα των απεικονίσεων.
• Κατάλληλη και συνεπής χρήση χρωμάτων.
• Κατάλληλη συσχέτιση κειμένου με τις απεικονίσεις.
• Απεικονίσεις που διευκολύνουν τη μάθηση όλων των μαθητών.
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•
•

Καταλληλότητα τίτλων στις απεικονίσεις.
Παράθεση και αξιοποίηση εικόνων σκαπανέων των επιστημών και των τεχνών.

7. Τεχνική αρτιότητα
Μονάδες 10
• Τρόπος παρουσίασης: α) Στόχων κάθε ενότητας στην αρχή της υπό μορφή
προκαταβολικών οργανωτών β) εννοιών και λέξεων κλειδιών και γ) περιλήψεων στο τέλος
των ενοτήτων.
• Επαρκής και σαφής διάκριση των ενοτήτων.
• Σαφής και συνεπής κωδικοποίηση των επιπέδων των τίτλων.
• Αναγραφή τίτλου κεφαλαίου σε κάθε σελίδα.
• Σαφής και συστηματική οργάνωση περιεχομένου σελίδας.
• Έναρξη κεφαλαίου σε νέα σελίδα.
• Ύπαρξη παραρτήματος με βασικούς πίνακες (περιοδικός πίνακας, πίνακας θεμελιωδών
μεγεθών και μονάδων, πίνακας σταθερών, γλωσσάριων, χρονολογίου κλπ.).
Πίνακας 2: Κριτήρια αξιολόγησης Βιβλίου του Εκπαιδευτικού και του μαθητή
(ΥΠ.Ε.Π.Θ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003): Γενικές προδιαγραφές, κριτήρια
αξιολόγησης και «δείγματα γραφής» εκπαιδευτικού υλικού. Παράρτημα, Τόμος Γ’,
τεύχος γ’ σ. 44-47.
8. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Αγωγής που
αφορά στην Γ’ και Δ’ τάξη Δημοτικού Σχολείου
Ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση παραμένει ο ίδιος και πέρα
από τη συμβολή της στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών, βοηθάει στη ψυχική και
πνευματική τους καλλιέργεια, καθώς και στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία.
Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών και μέσω αυτών
επιτυγχάνεται η καλλιέργεια των σωματικών τους ικανοτήτων και η ενίσχυση της υγείας
τους. Εκείνο το ποιοτικά νέο που εισάγεται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι η
Διαθεματικότητα, οριζόντια και κάθετη. Στο Φ.Ε.Κ., ( τεύχος Β΄, Αρ. φύλλου 304/13-032003 σ. 4367-8) ορίζεται ο όρος Διαθεματικότητα και διαφοροποιείται σε σχέση με την
παλαιά αυτοτελή διδασκαλία ως εξής: «Το μοντέλο που κυριαρχεί στο εκπαιδευτικό μας
σύστημα βασίζεται στην αυτοτελή διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Με
αυτόν τον τρόπο όμως δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί ταυτόχρονα η απαιτούμενη
‘’εσωτερική συνοχή’’ και η έννοια ‘’οριζόντια ανάπτυξη περιεχομένων’’. Προς τούτο
απαιτείται η κατά το δυνατόν οριζόντια διασύνδεση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
(Α.Π.Σ.) των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Οριζόντια διασύνδεση στο επίπεδο των
Α.Π.Σ. σημαίνει κατάλληλη οργάνωση της διδακτέας ύλης κάθε γνωστικού αντικειμένου, με
τρόπο που να εξασφαλίζεται η επεξεργασία θεμάτων από πολλές οπτικές γωνίες ώστε αυτά να
‘’φωτίζονται πολυπρισματικά’’ και να αναδεικνύεται η γνώση και η σχέση της με την
πραγματικότητα. Γι΄ αυτό πρέπει να αναζητηθούν στο μέτρο του εφικτού μέσα από τα Α.Π.Σ.
και τη διδασκαλία, οι προεκτάσεις και οι συσχετίσεις εκείνες που έχουν τα εξεταζόμενα θέματα
των αυτοτελών μαθημάτων στο πεδίο των επιστημών, της τέχνης, της τεχνολογίας, αλλά και στη
διαμόρφωση στάσεων και αξιών. Η προσέγγιση αυτή, δηλαδή η Διαθεματική Προσέγγιση, ένας
όρος γενικότερος του όρου διεπιστημονικότητα, δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να συγκροτήσει
ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, μια ολιστική «εν πολλοίς» αντίληψη της γνώσης,
που θα επιτρέπει να διαμορφώνει προσωπική άποψη για θέματα που σχετίζονται μεταξύ τους,
με ζητήματα της καθημερινής ζωής και να διαμορφώσει το δικό του κοσμοείδωλο, τη δική του
κοσμοθεωρία. Η διαθεματική προσέγγιση δεν μπορεί παρά να υποστηρίζεται από μεθόδους
ενεργητικής απόκτησης της γνώσης, οι οποίες θα εφαρμόζονται κατά τη διδασκαλία κάθε
γνωστικού αντικειμένου και θα εξειδικεύονται στις διαθεματικές δραστηριότητες που
προβλέπονται στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας. Η επιλογή μιας διαθεματικής δραστηριότητας
διευκολύνεται από τη διάχυση της διαθεματικότητα στο κείμενο του βιβλίου (όπου είναι εφικτό)
μέσα από θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου ο χρόνος που πρέπει να αφιερώνεται σε Διαθεματικές δραστηριότητες είναι το
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10% της θεματικής ενότητας. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προτείνει ενδεικτικά τις παρακάτω
οκτώ θεμελιώδεις έννοιες:
•
‘’Αλληλεπίδραση (π.χ. συνεργασία, συλλογικότητα, σύγκρουση, εξάρτηση, ενέργεια …).
•
Διάσταση (π.χ. χώρος – χρόνος …).
•
Επικοινωνία (π.χ. κώδικας, συμβολισμός, πληροφορία…).
•
Μεταβολή (π.χ. εξέλιξη, ανάπτυξη, περιοδικότητα…).
•
Μονάδα – Σύνολο (π.χ. άτομο, μόριο, κύτταρο, προσωπικότητα, κοινότητα,
κοινωνία…).
•
Ομοιότητα – Διαφορά (π.χ. ισότητα, ομοιότητα, διαφορά, …).
•
Πολιτισμός (π.χ. παράδοση, τέχνη…).
•
Σύστημα (π.χ. δομή, ταξινόμηση, οργάνωση, ισορροπία, νόμος, κλίμακα,
συμμετρία…)’’.
Η Φυσική Αγωγή μπορεί να χαρακτηριστεί ως το κατ΄ εξοχήν μάθημα, το οποίο
περιέχει έννοιες οι οποίες χρησιμοποιούνται στα περισσότερα από τα άλλα μαθήματα. Και
επειδή σχετίζεται με μια ευχάριστη παιγνιώδη διαδικασία μάθησης τόσο στην σχολική
Παιδαγωγική, όσο και πολύ περισσότερο στην Παιδαγωγική του Ελεύθερου χρόνου, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως διαδικασία που παραπέμπει σε μια πιο βιωματική ευχάριστη γνώση ή
προσέγγιση. Για παράδειγμα, στα Μαθηματικά ο δάσκαλος, όταν διδάσκει την έννοια
σύστημα (διάδικο, εξισώσεων) μπορεί να αναφερθεί στην έννοια σύστημα με το οποίο
παίζεται ένας αγώνας ποδοσφαίρου ή μπάσκετ. Στη Βιολογία ο δάσκαλος, όταν μιλάει για
την έννοια ρυθμός της καρδιάς, μπορεί να αναφερθεί στο ρυθμό των χορών ή στο ρυθμό που
πρέπει να τρέχει ο αθλητής όταν περνά τα εμπόδια. Βέβαια για τα θεωρητικά μαθήματα ο
χρόνος, ο οποίος διατίθεται για τη Διαθεματικότητα χρησιμοποιείται για τη γνωστική
ανάπτυξη του μαθητή και έτσι το ένα μάθημα συμπληρώνει το άλλο. Δηλαδή, ο χρόνος, ο
οποίος αφαιρείται από τα Μαθηματικά, όταν ο δάσκαλος αναφέρεται σε έννοιες της
κοινωνιολογίας (συστήματα) συμπληρώνεται από το χρόνο που θα διαθέσει όταν αναφέρεται
σε έννοιες των Μαθηματικών. Έτσι, ούτε τα επί μέρους μαθήματα χάνουν χρόνο και ο
μαθητής ωφελείται με την ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Εάν, όμως στο μάθημα της
Φυσικής Αγωγής ο εκπαιδευτικός αφιερώσει χρόνο για τη Διαθεματικότητα αναλύσει π.χ. την
έννοια ‘’σύστημα’’ στα μαθηματικά ή την κοινωνιολογία αυτό σημαίνει ότι αφαιρεί χρόνο
από την πρακτική άσκηση των μαθητών και τον προσθέτει στα παραπάνω μαθήματα (στη
θεωρία). Συνεπώς, η Φυσική Αγωγή με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας δε συμβάλει στη
ψυχοκινητική (σωματική) ανάπτυξη του μαθητή, αλλά στη γνωστική. Με λίγα λόγια η
Φυσική Αγωγή γίνεται ένα θεωρητικό μάθημα και χάνονται οι στόχοι που θα καλύπτουν τις
ανάγκες των μαθητών στο σχολικό πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό ο χρόνος που πρέπει να
προσφέρεται για τη Διαθεματικότητα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να είναι ο
ελάχιστος δυνατός που απαιτείται για την οριζόντια διασύνδεση με τα άλλα μαθήματα, κάτι
που γίνεται στο βιβλίο της Γ’ & Δ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου.
Στα βιβλία της Γ’ και Δ’ τάξης καταγράφεται η χρήση της οριζόντιας και κάθετης
διαθεματικής προσέγγισης διαφόρων εννοιών. Η κάθετη προσέγγιση εννοεί πως εμφανίζεται
η έννοια μέσα στο ίδιο το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και στα περιεχόμενά του (π.χ. στους
χορούς, στη μουσικοκινητική, στη ψυχοκινητική αγωγή, στο άλμα τριπλούν, στην
περιστροφή στο μονόζυγο κ.ά.). Η οριζόντια προσέγγιση εννοεί πως παρουσιάζεται η έννοια
στα υπόλοιπα μαθήματα. Φυσική, Βιολογία, Εικαστικά, κ.ά., ώστε με αυτόν τον τρόπο ο
μαθητής να δημιουργήσει ένα πυκνότερο εννοιολογικό πλέγμα σε ό,τι αφορά την έννοια και
να έχει μια συνολικότερη αντίληψη της χρήσης της. Επίσης, ένα άλλο εσωτερικό ποιοτικό
στοιχείο είναι ότι πριν από την οριζόντια Διαθεματική προσέγγιση συνιστάτε στον
εκπαιδευτικό της Φυσικής Αγωγής να έχει αναφερθεί και στην κάθετη διασύνδεση της
έννοιας, δηλαδή, όπως αυτή εμφανίζεται και σε άλλες δραστηριότητες της Φυσικής Αγωγής.
Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής θα δημιουργήσει ένα πυκνότερο εννοιολογικό πλέγμα όσον
αφορά την έννοια και θα έχει μια συνολικότερη αντίληψη της χρήσης της. Έτσι, για
παράδειγμα, μετά το τέλος ενός μαθήματος με αντικείμενο την διαθεματική προσέγγιση του
ρυθμού οι μαθητές βάση των εκπαιδευτικών βιβλίων έχουν μυηθεί στην έννοια ρυθμός και
κίνηση, μπορούν να συντονίζονται κινητικά με το ρυθμό, να συντονίζονται κινητικά με το
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ζευγάρι τους και να έχουν κατανοήσει την έννοια ρυθμός της καρδιάς. Ακόμη, ενδεικτικά
ορισμένα μαθήματα, στα οποία συναντάται η έννοια του ρυθμού και στα οποία αναφέρετε ο
εκπαιδευτικός της Φ.Α. είναι: Βιολογία: Ρυθμός της καρδιάς, της αναπνοής, ο ρυθμός
ανάπτυξης του ανθρώπου. Γεωγραφία: Ρυθμός αλλαγής των εποχών του έτους. Φυσικές
επιστήμες: Ρυθμός ανάπτυξης των φυτών. Κοσμογραφία: Ρυθμός του σύμπαντος, πως
κινούνται οι πλανήτες. Αρχιτεκτονική: Ρυθμός (Δωρικός, Ιωνικός) κ.ά. Στη συνέχεια θα
καταθέσουμε τις ενδεικτικές Θεμελιώδεις έννοιες Διαθεματικής προσέγγισης σε σχέση με
τους διάφορες Άξονες του γνωστικού περιεχομένου που προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών και τους Γενικούς Στόχους:

Άξονες
γνωστικού
περιεχομένου

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις δεξιότητες,
στάσεις και αξίες)

Ψυχοκινητική
(Κινητικές
δεξιότητεςΦυσικές)
ικανότητες
Ορθοσωματική
αγωγή
Γυμναστική

Να αναπτύξουν κοινωνικές και ψυχικές αρετές όπως:
συνεργασία, ομαδικό πνεύμα, αυτοπειθαρχία, θέληση,
υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή και θάρρος.
Να βελτιώσουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες: την
κιναισθητική, την οπτική, την ακουστική αντίληψη, την
αντίληψη μέσω της αφής, τις ικανότητες συντονισμού.
Να αναπτύξουν απλές κινητικές προσαρμοστικές
δεξιότητες, σύνθετες προσαρμοστικές δεξιότητες.
Να βελτιώσουν τις φυσικές σωματικές ικανότητες:
Ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.
Να αναπτύξουν τη μη λεκτική επικοινωνία: εκφραστική
κίνηση, δημιουργική κίνηση.
Να καλλιεργήσουν στοιχεία ρυθμού και κίνησης.
Να εκφραστούν με το τραγούδι και την κίνηση.
Να διευρύνουν τις κινητικές τους δυνατότητες.
Να αναπτύξουν απλές κινητικές προσαρμοστικές
δεξιότητες.
Να αναπτύξουν τη μη λεκτική επικοινωνία: εκφραστική
κίνηση, δημιουργική κίνηση.
Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά
τους.
Να κατανοήσουν την αίσθηση του χώρου
χρησιμοποιώντας το σώμα τους.
Να αυτοσχεδιάσουν κινητικά χρησιμοποιώντας το σώμα
τους.

Μουσικοκινητική
Τραγούδια
και
ασκήσεις με τη
συνοδεία
κρουστών
Διαφορετικού
ύφους κινήσεις
με
σωματικές
αντιδράσεις
Ασκήσεις χώρου
με
ρυθμικά
χτυπήματα
Ρυθμικά μοτίβα
Κινησιολογικός
αυτοσχεδιασμός

Ενδεικτικές
Θεμελιώδεις
έννοιες
Διαθεματικής
προσέγγισης
Χώρος-Χρόνος,
Σύστημα
Οργάνωση
(ισορροπία,
συμμετρία,
Ομοιότητα-διαφορά,
Μεταβολή,
Εξέλιξη-ανάπτυξη.

Χώρος-χρόνος,
ΟμοιότηταΔιαφορά,
Ήχος,
Μεταβολή,
Αλληλεπίδραση,
Επικοινωνία.
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Παιγνίδια
ομαδικά,
ατομικά,
παραδοσιακά,
ελεύθερα
και
οργανωμένα

Να μάθουν να τηρούν και να σέβονται τους
κανονισμούς.
Να αναπτύξουν την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την
αυτοπειθαρχία το σεβασμό και την επικοινωνία.
Να αναγνωρίζουν τη συμμετοχή όλων στο παιγνίδι.
Να γνωρίσουν παραδοσιακά παιγνίδια.
Να γνωρίσουν παιχνίδια άλλων χωρών και να τα
συγκρίνουν με τα δικά μας.
Να αναπτύξουν τη φαντασία τους.
Να αναπτύξουν θετική στάση για αρετές, όπως
τιμιότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός αντιπάλων, συνετή
αντιμετώπιση της νίκης και της ήττας.
Να ενθαρρυνθούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
Να βελτιώσουν τις φυσικές σωματικές τους ικανότητες:
ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.
Να βελτιώσουν τις κινητικές τους δεξιότητές τους.
Να γνωρίσουν τα αθλήματα τα οποία θα διδαχτούν στις
επόμενες τάξεις.
Να μάθουν να τηρούν και να σέβονται τους
κανονισμούς.
Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για "διά βίου"
άσκηση - άθληση και την ωφέλεια που προκύπτει από
αυτή, καθώς και την απόκτηση αθλητικών συνηθειών
για ερασιτεχνική ενασχόληση με τον αθλητισμό.

Χώρος-χρόνος,
Σύστημα
(οργάνωσηισορροπία),
Ομοιότητα-διαφορά,
Άτομο-σύνολο,
Μεταβολή,
Αλληλεπίδραση,
(συνεργασίασυλλογικότητα
εξάρτηση).

Χώρος-χρόνος,
Μύηση
στην
τεχνική
των
αθλοπαιδιών και
του στίβου
Αθλοπαιδιές:
(Ποδόσφαιρο,
μπάσκετ, βόλεϊ,
χάντμπολ)
Κλασικός
αθλητισμός:
(Δρόμοι
ταχύτητας,
άλματα)
Κολύμβηση όπου
υπάρχουν
οι
δυνατότητες
Πίνακας 3: Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεμελιώδεις έννοιες Διαθεματικής προσέγγισης στο
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Αγωγής που αφορά
στην Γ’ και Δ’ τάξη Δημοτικού Σχολείου(Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος
Σπουδών σ. 560).
Βασικό χαρακτηριστικό των νέων βιβλίων ήταν η διαδικασία αξιολόγησης - κρίσης των
εκπαιδευτικών βιβλίων (εκπαιδευτικού και μαθητή) από την ομάδα αξιολογητών που
απαρτίζονταν από ένα μέλος Δ.Ε.Π-ΑΕΙ, ένα Σχολικό Σύμβουλο και έναν εν ενεργεία
εκπαιδευτικό. Ακολουθεί η διαδοχική αξιολόγηση τμημάτων (τέσσερεις αξιολογήσεις) και το
σύνολο των βιβλίων (τελική αξιολόγηση), καθώς και η συνάντηση συνεργασίας των
αξιολογητών με τα μέλη της συγγραφικής ομάδας.
Στην διαδικασία συγκρότησης και επιλογής των αξιολογητών η προβλεπόμενη από
την προκήρυξη στον τύπο (Α.Π. 4100/21-5-2003 του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) δημιουργία μητρώου
αξιολογητών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που αποτελούνταν από ένα μέλος ΔΕΠ - ΑΕΙ,
ένα Σχολικό Σύμβουλο και έναν εν ενεργεία - «μαχόμενο» εκπαιδευτικό με αυξημένα
προσόντα (μέσω υποβολής βιογραφικού υπομνήματος για την ιδιότητα, τις σπουδές του, την
ερευνητική-επιστημονική δραστηριότητά, την επαγγελματική εμπειρία σχετικά με την
αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού, την εμπειρία στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, την
εκπαιδευτική-διδακτική εμπειρία, την συγγραφική εμπειρία, την εμπειρία στη διδασκαλία με
τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, οπτικοακουστικών μέσων κτλ.) μεταβλήθηκε σε κατάλογο των
εν ενεργεία εκπαιδευτικών χωρίς βασική προϋπόθεση την κατοχή «συναφών αυξημένων
προσόντων – μεταπτυχιακού, διδακτορικού τίτλου» και τελικά η διαδικασία συγκρότησης και
επιλογής των αξιολογητών από το μητρώο ολοκληρώθηκε με κλήρωση, ώστε να
αποφευχθούν τυχόν μεροληπτικές επιλογές (Δήλωση του προέδρου του Π.Ι. καθηγητή Σ.
Αλαχιώτη στην πρώτη ημερίδα των αξιολογητών στο Π.Ι. στις 25/08/2003). Το βασικό
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ωστόσο μειονέκτημα της διαδικασίας είναι ότι δεν εφαρμόστηκε για λόγους πίεσης χρόνου η
προβλεπόμενη από τη διαδικασία από πλευράς του μέλους ΔΕΠ και του Σχολικού
Συμβούλου της δειγματοληπτικής χρησιμοποίησης - εφαρμογής στην τάξη μιας σχολικής
μονάδας του βιβλίου του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Βασική αιτία της πίεσης χρόνου
ήταν ο κακός εσωτερικός συντονισμός της συγγραφικής ομάδας, κάτι που ήταν διαφορετικό
σχετικά με τη συνεργασία των αξιολογητών, με τον υπεύθυνο του αντίστοιχου μαθήματος,
τον υπεύθυνο του υποέργου και τους αναδόχους των έργων συγγραφής διδακτικών πακέτων.
Συμπερασματικά η όλη διαδικασία της συγγραφής των νέων βιβλίων Φυσικής
Αγωγής για τη Γ’ και Δ’ τάξη Δημοτικού Σχολείου κρίνεται ικανοποιητική παρά τα
διαδικαστικά, οργανωτικά και χρονικά προβλήματα, αφού για πρώτη φορά υιοθετήθηκαν
στοιχεία ποιότητας σε όλα τα στάδια διαχείρισης του έργου.
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