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Η προσωπική θεωρία διδασκαλίας Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
ερευνητική προσέγγιση υπό το πρίσμα εναλλακτικών μοντέλων επαγγελματικής ανάπτυξης
Βουγιούκας Κωνστ., Λέκτορας Π.Δ. 407/80, Παν. Κρήτης
Ματσαγγούρας Ηλ., Καθηγητής, Παν. Αθηνών
Περίληψη
Αυτή η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μίας μεταδιδακτορικής έρευνας που έχει βασικό της ερευνητικό
ερώτημα ποιες είναι οι κυρίαρχες απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σημαντικούς
παραμέτρους της εκπαίδευσης, προκειμένου στη συνέχεια (α) να “χαρτογραφήσει” την υπάρχουσα κατάσταση
και (β) να προτείνει ένα μοντέλο προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξής τους. Προς το σκοπό αυτό
καταγράφει και αναλύει τις προσωπικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στις παρακάτω παραμέτρους, που
θεωρούνται σημαντικοί για την επαγγελματική τους ανάπτυξη: i. ρόλος εκπαιδευτικού: λογοδοσία και βαθμός
αυτονομίας, ii. στοχασμός ως στοιχείο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, iii. σχέση εκπαιδευτικών και γονέων, iv.
διδακτικές προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού, v. σχέση εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης και vi. επαγγελματική
ταυτότητα εκπαιδευτικού. Για την καταγραφή των αντιλήψεων αναφορικά με τις παραπάνω παραμέτρους
χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε σε τυχαίο δείγμα διακοσίων πενήντα
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής Αθηνών,
Ζακύνθου και Σάμου. Η ανάλυση των δεδομένων, που προέκυψαν, έγινε υπό το πρίσμα τριών βασικών
μοντέλων επαγγελματικής ανάπτυξης. 1. του “παραδοσιακού-τεχνοκρατικού” μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο ο
εκπαιδευτικός εφαρμόζει τη νομοθεσία και τα αναλυτικά προγράμματα χωρίς προβληματισμούς και
αυτοαξιολόγηση, 2. του “τεχνοκρατικού-στοχαστικού” μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο ο εκπαιδευτικός
αξιολογεί τη διδασκαλία στο επιστημονικο-τεχνικό επίπεδο και 3. του “στοχαστικο-κριτικού” μοντέλου,
σύμφωνα με το οποίο ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη διδασκαλία του στο επιστημονικο-τεχνικό επίπεδο και
αναλύει τις παραδοχές και τις ευρύτερες συνέπειες των διδακτικών του επιλογών. Από τη συστηματική
επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας προκύπτει ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης: α. Έχουν ξεπεράσει την παραδοσιακή λογική του εκπαιδευτικού-δημοσίου υπαλλήλου με όλα τα
χαρακτηριστικά του. β. Θέλουν να κατοχυρώσουν την τεχνοκρατική διάσταση του επαγγέλματός τους ως πρώτο
βήμα προς μια στοχαστική προσέγγιση της δουλειάς τους. γ. Τάσσονται υπέρ του “στοχαστικο-κριτικού”
μοντέλου επαγγελματικής ανάπτυξης, αποβλέποντας σ’ έναν ουσιαστικότερο ρόλο για το σχολείο και τους
ίδιους στο πλαίσιο των αναγκών της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας. Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές
επικυρώνεται και ερευνητικά ένα θεωρητικό μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που ξεκινά
με αφετηρία την τεχνοκρατική διάσταση και ολοκληρώνεται με τη στοχαστικο-κριτική. Για την πραγμάτωση
ενός τέτοιου μοντέλου απαιτείται ασφαλώς εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης,
στοιχεία του οποίου επισημαίνονται στα συμπεράσματα της έρευνας.

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στη μετανεωτερική εποχή
Η αμφισβήτηση του απόλυτου κύρους της γνώσης μέσα στο πλαίσιο του μεταμοντερνισμού και της
παγκοσμιοποίησης αλλά και το γεγονός ότι στο χώρο των επιστημών της αγωγής υπάρχουν πολλές,
και συχνά αντικρουόμενες, θεωρήσεις και απόψεις οδηγεί στη διαπίστωση ότι δεν είναι δυνατή η
διατύπωση μιας επιστημονικής-“αντικειμενικής”- θεωρίας της διδασκαλίας γενικού κύρους
(Ματσαγγούρας και Χέλμης, 2002). Αυτή η διαπίστωση επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αναλύεται
η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Έτσι, ενώ στην περίοδο του μοντερνισμού θεωρούσαν
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ότι η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού ήταν αυτή που έπρεπε όταν πληρούσε κάποια
καθορισμένα από “ειδικούς” κριτήρια τα οποία οδηγούσαν σε περιορισμένη επαγγελματική
αυτονομία, με τη μεταμοντέρνα θεώρηση δεν νοείται επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού αν
δεν εξαρτάται κυρίως από προσωπικές, επιστημονικές και αξιακές κρίσεις και επιλογές οι οποίες και
ενισχύουν την αυτονομία του (Beijaard et al., 2004). Απέναντι σ’ αυτές τις εξελίξεις διαπιστώνεται η
ανάγκη και γίνονται προτάσεις για βελτίωση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού με
προσωπικότερα κριτήρια. Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων είναι ότι το περιεχόμενο της
επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει,
εκτός από τις επαγγελματικές δεξιότητες, και ανάπτυξη της επαγγελματικής αυτογνωσίας του.
Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών
Σε αυτήν την έρευνα αναλύονται τρία βασικά μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού:
1. το “παραδοσιακό-τεχνοκρατικό” μοντέλο, 2. “το “τεχνοκρατικό-στοχαστικό” μοντέλο, και 3. το
“στοχαστικο-κριτικό” μοντέλο.
Το “παραδοσιακό-τεχνοκρατικό μοντέλο” επαγγελματικής ανάπτυξης δίνει έμφαση στην
κατάρτιση του εκπαιδευτικού πάνω στις απαραίτητες δεξιότητες για την εκπλήρωση των
θεσμοθετημένων υποχρεώσεών του. Έτσι ιδωμένο το έργο του εκπαιδευτικού προϋποθέτει την κατοχή
παιδαγωγικο-διδακτικών δεξιοτήτων και τεχνικών που μπορεί να τον προφυλάξουν -κυρίως τον
λιγότερο έμπειρο- από σοβαρά μεθοδολογικά-διδακτικά λάθη. Βασικό μειονέκτημα του
“παραδοσιακού-τεχνοκρατικού” μοντέλου είναι η υποτίμηση του ενεργού ρόλου του εκπαιδευτικού
στην εκπαιδευτική διαδικασία Έτσι, το μοντέλο της βασικής εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού μοιάζει
περισσότερο με προετοιμασία για την εκτέλεση έργου χωρίς καμιά συμμετοχή στη σύλληψή του
(Brinkmann, 1996).
Το “τεχνοκρατικό-στοχαστικό” μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης δίνει έμφαση για μια πιο
αυτόνομη τεχνοκρατική επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Τονίζει ότι πέρα από την
εξασφάλιση των θετικιστικών-μεθοδολογικών στοιχείων της διδασκαλίας πρέπει να δοθεί έμφαση στη
δημιουργική ελευθερία του σχολείου για την καλλιέργεια επιμορφωτικών κινήτρων στους
εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να μπορούν να καταρτίζουν κατά τρόπο περισσότερο αυτόνομο και
αποτελεσματικό το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ψαχαρόπουλος, 2003). Με βάση το
“τεχνοκρατικό-στοχαστικό” μοντέλο ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να στοχαστεί, να
διερευνήσει, να συνεργαστεί, με στόχο να ικανοποιήσει τα κριτήρια αποτελεσματικότητας που
χρησιμοποιεί. Την ίδια στιγμή όμως η ανάλυση αυτών των κριτηρίων γίνεται με τη διπολική θεώρηση,
δηλαδή ότι υπάρχει μία ορθή και μία λανθασμένη επιλογή για την “πετυχημένη” διδασκαλία και ότι ο
εκπαιδευτικός μαθαίνει να επιλέγει την ορθή.
Με βάση το “στοχαστικο-κριτικό” μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης ο εκπαιδευτικός έχει
τη δυνατότητα να επανεκτιμήσει τα τεχνοκρατικά κριτήρια διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού του
έργου και να αντιπαραθέσει σ’ αυτά εναλλακτικές επιλογές που δεν αναδεικνύονται συστηματικά από
το σχολικό σύστημα. Δημιουργείται έτσι ένας προβληματισμός που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό: (α)
να συνειδητοποιήσει το θεωρητικό υπόβαθρο των επιλογών του, (β) να αναλύσει σε βάθος το εύρος
και την ποικιλία των εκπαιδευτικών διλημμάτων που δημιουργούνται από τις αντικρουόμενες
θεωρήσεις και (γ) να αναζητήσει ποικίλες εναλλακτικές λύσεις και προσεγγίσεις στους
προβληματισμούς που αντιμετωπίζει (Ματσαγγούρας, 2005).
Παρατηρούμε ότι η χρήση του στοχασμού (reflection) (Schon, 1987) από τον εκπαιδευτικό
αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τα τρία μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης. Eξέταση
της βιβλιογραφίας σχετικά με το στοχασμό προσδιορίζει τρία εξελικτικά επίπεδα στοχασμού, το
καθένα ψηλότερα από το προηγούμενο (Harrison et al, 2005· Yaxley, 1993).
Στο πρώτο επίπεδο ο στοχασμός αφορά τις τεχνικές πτυχές της διδασκαλίας (εφαρμογή των τεχνικών
δεξιοτήτων όπως η διαχείριση των τάξεων και η επίτευξη διδακτικών στόχων). Σε αυτήν την
περίπτωση ο στοχασμός στη διδασκαλία σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να σκεφθούν σχετικά
με την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών της διδασκαλίας τους. Το πρώτο επίπεδο στοχασμού
καλύπτεται από το “τεχνοκρατικό-στοχαστικό” μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης.
Στο δεύτερο επίπεδο ο στοχασμός αφορά τις ελλοχεύουσες υποθέσεις και τις πιθανές συνέπειες των
ενεργειών του εκπαιδευτικού. Εδώ ο στοχασμός επανεξετάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι
επιλογές και οι ενέργειες του εκπαιδευτικού και πώς αυτές επηρεάζονται από θεσμικούς και
κοινωνικούς παράγοντες (π.χ. εκπαιδευτική νομοθεσία, πίεση γονέων, κοινωνικές-εκπαιδευτικές
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αξίες) και δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να κατανοήσει το ρόλο τους στη σχολική τάξη και
ευρύτερα στην κοινωνία. Ο εκπαιδευτικός μπορεί έτσι να εξελιχθεί σε ένα είδος εμπειροτέχνη
ερευνητή, που μέσα από διάλογο με τα παιδιά της τάξης του, τους γονείς, τους συναδέλφους και
λοιπούς ενδιαφερομένους αναλύει κριτικά τη σχολική και ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα
(έρευνα δράσης-action research) (Liston and Zeichner, 1990).
Στο τρίτο επίπεδο είναι κριτικός στοχασμός ηθικών ζητημάτων που σχετίζονται με την
παιδευτική διαδικασία και αναφέρεται σε ζητούμενα ισότητας και δικαιοσύνης. Ο στοχασμός σε αυτό
το επίπεδο προϋποθέτει έναν εκπαιδευτικό που είναι “διανοούμενος-κοινωνικός πρωτεργάτης”
(transformative intellectual) (Giroux, 1988) και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η διδασκαλία
συμβάλλει ή όχι στη διαμόρφωση μιας δίκαιης και ανθρωπιστικής κοινωνίας. Εδώ ο στοχαστικοκριτικός στοχασμός του εκπαιδευτικού προσδίδει κοινωνικό προσανατολισμό στη διδακτική πράξη
και τοποθετεί τα προβλήματα σε μια προοπτική που να επιτρέπει στο μαθητή να συνδέει τη λύση τους
με πολιτικά, κοινωνικά, ιστορικά και ιδεολογικά ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος (Ματσαγγούρας,
2005).
Το δεύτερο και τρίτο επίπεδο στοχασμού καλύπτονται από το “στοχαστικο-κριτικό” μοντέλο
επαγγελματικής ανάπτυξης.
Ελληνικό πλαίσιο μοντέλων επαγγελματικής ανάπτυξης και η σχέση τους με την προσωπική
θεωρία διδασκαλίας
Οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού της επαγγελματικής ανάπτυξης των Ελλήνων εκπαιδευτικών
φαίνεται ότι βασίζονται στο “παραδοσιακό-τεχνοκρατικό” μοντέλο (Μαυρογιώργος, 1999). Βαρύτητα
δίδεται στη θεωρητική-μεθοδολογική κατάρτιση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να μπορούν να
επιλέγουν και να σχεδιάζουν την κατάλληλη και αποτελεσματική διδακτική μέθοδο. Η έννοια της
“πετυχημένης” διδασκαλίας είναι βέβαια ασαφής και τα κριτήρια αποτελεσματικότητας συζητήσιμα.
Ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα που δεν υπάρχει θεσμοθετημένο τεχνοκρατικό σύστημα
επαγγελματικής ανάπτυξης, ο Έλληνας εκπαιδευτικός μπορεί να κρίνει κατά το δοκούν την εφαρμογή
των ευρημάτων της παιδαγωγικής επιστήμης στη διδασκαλία ή και να χρησιμοποιεί διαφορετικά
κριτήρια αποτελεσματικότητας (π.χ. σχολικές επιδόσεις μαθητών, επιρροή γονέων-κοινωνίας) χωρίς
ιδιαίτερη στοχαστική διερεύνηση.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι ότι εφόσον η ελληνική Πολιτεία δεν φαίνεται διατεθειμένη
να προετοιμάσει τον εκπαιδευτικό και για ένα στοχαστικό-κριτικό ρόλο ή είναι αναποτελεσματική σ’
αυτό, τότε σε ποιο βαθμό μπορούμε να περιμένουμε ότι ο εκπαιδευτικός επιθυμεί και πιστεύει ότι
είναι ικανός να αναλάβει αυτόν τον διευρυμένο ρόλο, αν ληφθεί υπόψη ότι πολλοί Έλληνες
εκπαιδευτικοί ακολουθούν ασυναίσθητα το παράδειγμα των δασκάλων τους στην τάξη τους και δεν
αλλάζουν εύκολα όσα θεωρούνται καθιερωμένα, και μάλιστα όταν δεν έχουν κίνητρα για να το
κάνουν (Βουγιούκας, 2003).
Ένα “στοχαστικο-κριτικό” μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης εξακολουθεί να είναι το
ζητούμενο στην Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο Έλληνας εκπαιδευτικός δεν δεσμεύεται από
συγκεκριμένα κριτήρια αποτελεσματικότητας. Η αυτονομία του Έλληνα εκπαιδευτικού είναι
δεδομένη, αλλά και ασαφής, όταν μάλιστα δεν υπάρχει συγκεκριμένος κώδικας επαγγελματικής
δεοντολογίας (Ματσαγγούρας, 2004). Αυτή η ασάφεια μπορεί να ενδυναμώσει αλλά και να περιορίσει
τη στοχαστικο-κριτική ικανότητα του εκπαιδευτικού. Γι’ αυτό η διερεύνηση της προσωπικής θεωρίας
των Ελλήνων εκπαιδευτικών μέσα από το πρίσμα των διαφορετικών μοντέλων επαγγελματικής
ανάπτυξης μπορεί (α) να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τη διδακτική τους
συμπεριφορά και (β) να αναδείξει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο επαγγελματικής τους ανάπτυξης.
Η διαμόρφωση της προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας του εκπαιδευτικού βασίζεται συνήθως
στο συνδυασμό της τεχνοκρατικής και στοχαστικο-κριτικής επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Προς
αυτή την κατεύθυνση η διερεύνηση της προσωπικής θεωρίας της διδασκαλίας αποτελεί σημαντικό
ζήτημα αφού επηρεάζει βασικές παραμέτρους του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και, διευρυμένη και
ολοκληρωμένη, δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αναλύσει την επαγγελματική του
ταυτότητα -που αποτελεί μέρος της συνολικής του ταυτότητας- και να έχει υπεύθυνο λόγο σε θέματα
σχολικής πράξης (Walkington, 2005).
Ερευνητικά ερωτήματα
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Για την οργάνωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος που θα διασφαλίζει τις παραπάνω
προδιαγραφές της προσωπικής θεωρίας είναι ανάγκη να γίνει συστηματική καταγραφή και ανάλυση
των κυρίαρχων στοιχείων που απαρτίζουν την προσωπική θεωρία των Ελλήνων εκπαιδευτικών
αναφορικά με την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα είναι πώς
διαμορφώνεται η προσωπική θεωρία διδασκαλίας σε σχέση με τα μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης
του εκπαιδευτικού.
Σχεδιασμός έρευνας
Στη δική μας έρευνα η διερεύνηση της προσωπικής θεωρίας του εκπαιδευτικού γίνεται μέσα από την
ανάλυση των απόψεων τους για τομείς εκπαιδευτικού προβληματισμού που θεωρούνται σημαντικοί
για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Κάθε τομέας αναλύεται σε τρεις διαστάσεις κάθε μία από τις
οποίες αναφέρεται σε ένα μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης. Η 1η διάσταση αναφέρεται στο
“παραδοσιακό-τεχνοκρατικό” μοντέλο, η 2η διάσταση στο “τεχνοκρατικό-στοχαστικό” και η τρίτη
στο “τεχνοκρατικό-αναστοχαστικό”. Οι τομείς είναι οι ακόλουθοι:
Ι. Pόλος εκπαιδευτικού. (λογοδοσία και βαθμός αυτονομίας)
1η διάσταση: Δημόσιος υπάλληλος μεταπράτης Α.Π, χωρίς αυτονομία, με υπηρεσιακή λογοδοσία.
2η διάσταση: Επιστήμονας-παιδαγωγός, με δυνατότητα αξιολόγησης διδακτικών επιλογών καθαυτών,
μερική αυτονομία και υπηρεσιακή λογοδοσία.
3η διάσταση: Επιστήμονας-παιδαγωγός κοινωνικά ευαισθητοποιημένος, με δυνατότητα
αξιολόγησης των διδακτικών επιλογών και των ευρύτερων συνεπειών τους ψυχο-παιδαγωγικοκοινωνικού χαρακτήρα, με ολική αυτονομία και υπηρεσιακή-κοινωνική λογοδοσία.
ΙΙ. Ο στοχασμός ως στοιχείο επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού. (τρόπος υλοποίησης και στόχος)
1η διάσταση: Περιορισμένος, κυρίως σε ατομικό επίπεδο και μόνο σε ό,τι προβλέπεται από τις
κείμενες διατάξεις με στόχο την εφαρμογή των διδακτικών οδηγιών.
2η διάσταση: Εξελισσόμενος, ατομικός ή ομαδικός, με έμφαση σε σύγχρονες διδακτικές πρακτικές
και δεξιότητες για βελτίωση της διδακτικής πρακτικής.
3η διάσταση: Αναπτυγμένος, ατομικός ή ομαδικός στη βάση μιας κοινωνικής προοπτικής,
εκσυγχρονισμένος, με στόχο τη διδακτική αποτελεσματικότητα και με συνειδητοποίηση των
πολυδιάστατων αποτελεσμάτων και συνεπαγωγών της διδασκαλίας.
ΙΙΙ. Σχέση εκπαιδευτικών και γονέων. (μορφές συνεργασίας)
1η διάσταση: Περιορισμένη, μόνο ό,τι προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις
2η διάσταση: Οργανωμένη, συχνή, ενημερωτική για την εικόνα του μαθητή στο σχολείο.
3η διάσταση: Από κοινού άντληση πληροφοριών για πιο ισορροπημένη ανάπτυξη του μαθητή-παιδιού
στο σχολείο και στο σπίτι.
IV. Διδακτικές προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού. (μέθοδοι προσέγγισης)
1η διάσταση: Άμεση διδασκαλία γνώσεων και καλλιέργεια δεξιοτήτων από τον εκπαιδευτικόαυθεντία.
2η διάσταση: Εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες καθοδηγούμενης διερεύνησης και πειραματισμού
με συνεργατική διδασκαλία.
3η διάσταση: Η πιο ενδεδειγμένη για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού και των μαθητών του μετά από
δοκιμές με δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών στον προγραμματισμό- επιλογή διαδικασιών της
μάθησης.
V. Σχέση εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης. (τρόποι αντιμετώπισης από τον εκπαιδευτικό)
1η διάσταση: Εμπειρική προσέγγιση στη σύνδεση θεωρίας-πράξης χωρίς αξιολόγηση του
αποτελέσματος.
2η διάσταση: Ανάλυση διδακτικής πράξης, αναζήτηση αιτιών δυσαρμονίας μεταξύ θεωρίας-πράξης
και εφαρμογή νέων τεχνικών.
3η διάσταση: Έμφαση δεν δίνεται τόσο στη σύνδεση θεωρίας-πράξης, όσο στο να αναλάβουν οι
εκπαιδευτικοί την ευθύνη της διδακτικής τους πρακτικής, έχοντας επίγνωση των διδακτικών τους
επιλογών, θεωρητικών και πρακτικών, και των ευρύτερων συνεπειών και συνεπαγωγών αυτών των
επιλογών.
VI. Επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικού. (κριτήρια καθορισμού και στόχευση)
1η διάσταση: Επαρκής κατοχή του γνωστικού αντικειμένου με στόχο τη διδακτική
αποτελεσματικότητα.
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2η διάσταση: Συνδυασμός επαρκούς κατοχής του γνωστικού αντικειμένου και ψυχοπαιδαγωγικής
γνώσης με στόχο τη διδακτική αποτελεσματικότητα.
3η διάσταση: Συνδυασμός επαρκούς κατοχής του γνωστικού αντικειμένου και ψυχοπαιδαγωγικής
κατάρτισης έτσι που να καθιστά τον εκπαιδευτικό ικανό να επισημαίνει το κοινωνικό υπόβαθρο του
εκπαιδευτικού προβλημάτων και να προβαίνει σε υπεύθυνες επιλογές με επίγνωση των
ψυχοπαιδαγωγικών και κοινωνικών επιπτώσεων.
Περιγραφή δείγματος
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο 2006 έως τον Ιούλιο 2006 και περιλάμβανε αποστολή
δομημένων ερωτηματολογίων σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή των
Αθηνών, της Ζακύνθου και της Σάμου. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στην τυχαία
δειγματοληψία (random sample analysis), και περιέλαβε συνολικά διακόσιους πενήντα (250)
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από συνολικά τριάντα (30) πρωτοβάθμια σχολεία (9 από
Αθήνα, 8 από Ζάκυνθο και 13 από Σάμο). 133 εκπαιδευτικοί προέρχονταν από τη Σάμο, 54 από τη
Ζάκυνθο και 63 από την Αθήνα.
Αξιοπιστία ερωτηματολογίου
Κάθε τομέας εκπαιδευτικού προβληματισμού αναλύεται σε δύο ομοειδείς ερωτήσεις για να ελεγχθεί η
εσωτερική αξιοπιστία των απαντήσεων του εκπαιδευτικού με τη μέθοδο kappa. Παρακάτω
περιγράφονται τα ποσοστά αξιοπιστίας (%) των απαντήσεων και η στατιστική σημαντικότητα των
συσχετίσεων των ομοειδών ερωτήσεων.
Σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών (59%, <.000).
Ρόλος εκπαιδευτικού: λογοδοσία και βαθμός αυτονομίας ( 50.1%, <.014).
Ο στοχασμός ως στοιχείο επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού (55.5%, <.000).
Διδακτικές προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού (60.4%, <.000).
Σχέση εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης (69.1%, <.000).
Επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικού (64.9%, <.000).
Παρατηρείται στατιστική σημαντικότητα στις συσχετίσεις των ομοειδών ερωτήσεων και σχετικά
υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας στις απαντήσεις του εκπαιδευτικού που κυμαίνεται από 50.1% έως
69.1%.
Συχνότητες απαντήσεων εκπαιδευτικών
Παρακάτω περιγράφονται τα ποσοστά (%) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στους τομείς
εκπαιδευτικού προβληματισμού με βάση τα μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης.
Σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών: “παραδοσιακό-τεχνοκρατικό” 4.8%,“τεχνοκρατικό-στοχαστικό”
26.8%, “στοχαστικο-κριτικό” 27.2%.
Ρόλος εκπαιδευτικού λογοδοσία και βαθμός αυτονομίας: “παραδοσιακό-τεχνοκρατικό” 4.4%,
“τεχνοκρατικό-στοχαστικό”, 22.4% “στοχαστικο-κριτικό” 22%.
Ο στοχασμός ως στοιχείο επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού: “παραδοσιακό-τεχνοκρατικό” 4.8%,
“τεχνοκρατικό-στοχαστικό 24.8%, “τεχνοκρατικό-αναστοχαστικό” 24.8%.
Διδακτικές προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού: “παραδοσιακό-τεχνοκρατικό” 4.8%, “τεχνοκρατικόστοχαστικό” 46.8%, “στοχαστικο-κριτικό 8%.
Σχέση εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης: “παραδοσιακό-τεχνοκρατικό 2.8%, “τεχνοκρατικόστοχαστικό” 29.2%, “στοχαστικο-κριτικό” 36%.
Επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικού: “παραδοσιακό-τεχνοκρατικό” 1.6% “τεχνοκρατικόστοχαστικό”26.4% “στοχαστικο-κριτικό” 24%.
Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί βρίσκονται μεταξύ του “τεχνοκρατικού-στοχαστικού”
και του “στοχαστικο-κριτικού” μοντέλου επαγγελματικής ανάπτυξης. Μεγαλύτερη πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών προκρίνει το “τεχνοκρατικό-στοχαστικό” μοντέλο για τις διδακτικές προσεγγίσεις
τους. Μεγαλύτερη πλειοψηφία εκπαιδευτικών επιλέγει το “στοχαστικο-κριτικο” μοντέλο για τη σχέση
εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης. Πολύ μικρή μειοψηφία προκρίνει το παραδοσιακό-τεχνοκρατικό
μοντέλο.
Ανάλυση παραγόντων (principal component factor analysis)
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Η ανάλυση παραγόντων γίνεται για να διαπιστωθεί ο βαθμός συνάφειας μεταξύ των απαντήσεων στις
ερωτήσεις για τους έξι τομείς προβληματισμού που εξετάζει το ερωτηματολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο
αναλύεται η εσωτερική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Παρακάτω περιγράφονται οι στατιστικά
σημαντικές συσχετίσεις των έξι τομέων προβληματισμού Σε παρένθεση παρατίθεται ο βαθμός και η
στατιστική σημαντικότητα κάθε συσχέτισης.
Σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών-Ρόλος εκπαιδευτικού: λογοδοσία και βαθμός αυτονομίας (.786, <.000).
Σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών-στοχασμός ως στοιχείο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (1.000, <.000)
Σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών-Σχέση εκπαιδευτικής θεωρίας- πράξης (.665, <.005)
Σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών-Επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικού (.910, <.000)
Ρόλος εκπαιδευτικού: λογοδοσία και βαθμός αυτονομίας- στοχασμός ως στοιχείο επιμόρφωσης
εκπαιδευτικού (.786, <.000)
Ρόλος εκπαιδευτικού: λογοδοσία και βαθμός αυτονομίας- Σχέση εκπαιδευτικής θεωρίας- πράξης (.520,
<.028)
Ρόλος εκπαιδευτικού: λογοδοσία και βαθμός αυτονομίας-Επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικού (.624,
<.009)
Στοχασμός ως στοιχείο επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού- Σχέση εκπαιδευτικής θεωρίας- πράξης (.665,
<.005)
Στοχασμός ως στοιχείο επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού- Επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικού (.910,
<.000)
Σχέση εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης- Επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικού (.611, <.010)
Παρατηρείται υψηλό επίπεδο αλληλοσυσχέτισης των ερωτήσεων με εξαίρεση την ερώτηση σχετικά
με τις διδακτικές προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού.
Από την παραγοντική ανάλυση προέκυψε ένας σημαντικός παράγοντας (τον ονομάζουμε
επαγγελματική ανάπτυξη -ΕΠ-) που καλύπτει το 69% των συχνοτήτων με τις παρακάτω συσχετίσεις:
Σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών-ΕΠ: .984
Ρόλος εκπαιδευτικού: λογοδοσία και βαθμός αυτονομίας-ΕΠ: .843
Στοχασμός ως στοιχείο επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού-ΕΠ: .984
Διδακτικές προσεγγίσεις εκπαιδευτικού-ΕΠ: .409
Σχέση εκπαιδευτικής θεωρίας- πράξης-ΕΠ: .741
Επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικού-ΕΠ: .892
Ο παράγοντας “Επαγγελματική Ανάπτυξη -ΕΠ-” δείχνει την τάση των εκπαιδευτικών να επιλέγουν
ένα συνδυασμό τεχνοκρατικού-κριτικού μοντέλου επαγγελματικής ανάπτυξής τους. Αυτό το μοντέλο
έχει ως πρωταρχική βάση την τεχνοκρατική επαγγελματοποίηση του εκπαιδευτικού (reflective
practitioner) και θέτει ως ζητούμενο τον κοινωνικό του ρόλο ως φορέα ανασυγκρότησης (social
reformer). Έτσι λοιπόν ο στοχαστικο-κριτικός εκπαιδευτικός προϋποθέτει τον “εκσυγχρονισμένο
τεχνοκράτη” και φαίνεται η τάση πρώτα να κατοχυρωθεί η επαγγελματοποίηση του εκπαιδευτικού
(teacher’s professionalism) και μετά να εκτιμηθεί ο κοινωνικός του ρόλος με ένα επάγγελμα“λειτούργημα”.
Από τη συσχέτιση παραγόντων προκύπτουν οι εξής τάσεις στις επιλογές του εκπαιδευτικού:
1.
Η πρώτη τάση στην επιλογή του εκπαιδευτικού είναι τεχνοκρατική. Αυτό φαίνεται από τους
εξής συνδυασμούς:
Εκπαιδευτικός επιστήμονας παιδαγωγός-οργανωμένη σχέση εκπαιδευτικών και γονέων-έκφραση
εκπαιδευτικών προβληματισμών με σκοπό τη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής-κατοχή του
γνωστικού αντικειμένου και ψυχοπαιδαγωγικής γνώσης με στόχο την αποτελεσματική διδασκαλίακαλύτερη εφαρμογή της παιδαγωγικής θεωρίας μέσα από ανάλυση της διδακτικής πράξης.
2.
Η δεύτερη τάση στην επιλογή του εκπαιδευτικού είναι κριτική. Αυτό φαίνεται από τους εξής
συνδυασμούς:
Κοινωνικά ευαισθητοποιημένος παιδαγωγός-συνεργατική σχέση εκπαιδευτικών και γονέων-έκφραση
εκπαιδευτικών προβληματισμών με σκοπό τη συνειδητοποίηση των κοινωνικών συνεπαγωγών της
διδασκαλίας-συνδυασμός επαρκούς κατοχής του γνωστικού αντικειμένου και ψυχοπαιδαγωγικής
κατάρτισης με στόχο την επισήμανση του κοινωνικού υπόβαθρου των εκπαιδευτικών προβλημάτωνανάληψη της ευθύνης της διδακτικής πρακτικής με επίγνωση των συνεπειών των διδακτικών
επιλογών.
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3.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η ερώτηση για τις διδακτικές μεθόδους του εκπαιδευτικού δεν
σχετίζεται σημαντικά με τις άλλες ερωτήσεις. Αυτό φάνηκε από τη χαμηλή τιμή που έχει η ερώτηση
για τις διδακτικές μεθόδους στην παραγοντική ανάλυση που αναλύθηκε παραπάνω. Η μεγάλη
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών προτίμησε τη διδακτική μέθοδο της εμπλοκής των μαθητών σε
διαδικασίες καθοδηγούμενης διερεύνησης και πειραματισμού. Φάνηκε πάντως στην τάση αυτή η
επιλογή να συνδυάζεται περισσότερο με το τεχνοκρατικό, παρά με το κριτικό μοντέλο
επαγγελματικής ανάπτυξης.
4.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το “παραδοσιακό-τεχνοκρατικό” μοντέλο επαγγελματικής
ανάπτυξης του εκπαιδευτικού σχεδόν αγνοήθηκε από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Δηλαδή η
τάση προτίμησης για περιορισμένη σχέση γονέων και εκπαιδευτικών, για έμφαση στη
δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα του εκπαιδευτικού, για έκφραση παιδαγωγικών προβληματισμών μόνο
μέσα από τις κείμενες διατάξεις, για χρήση της άμεσης διδασκαλίας, για μη αναγκαιότητα
αξιολόγησης της εφαρμογής της εκπαιδευτικής θεωρίας στη διδακτική πράξη και για επαρκή κατοχή
μόνο του γνωστικού αντικειμένου του εκπαιδευτικού ήταν πολύ περιορισμένη.
Περιορισμοί έρευνας
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, με δεδομένο ότι το δείγμα της έρευνας ήταν τυχαία επιλεγμένο, τα
αποτελέσματα θα πρέπει να αξιολογηθούν με μεγάλη προσοχή. Στην έρευνα αυτή γίνεται μια
προσπάθεια για “χαρτογράφηση” των απόψεων των εκπαιδευτικών και σύνδεσή τους με μοντέλα
επαγγελματικής ανάπτυξης. Χρειάζονται κι άλλες έρευνες με ανάλογες στοχεύσεις που θα οδηγήσουν
στη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου εναλλακτικού προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης του
εκπαιδευτικού.
Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπολογίστηκαν στα αποτελέσματα της έρευνας οι
αναξιόπιστες απαντήσεις των εκπαιδευτικών. Στις ερωτήσεις δηλαδή που οι εκπαιδευτικοί έδωσαν
διαφορετικές απαντήσεις στα ζευγάρια ομοειδών ερωτήσεων ή δεν έδωσαν απάντηση σε μία ή και τις
δύο ερωτήσεις. Είναι ενδιαφέρον ωστόσο να παρατηρήσουμε ότι οι “αναξιόπιστες” απαντήσεις των
εκπαιδευτικών έδειξαν μία συνδυαστική τάση προτίμησης του “τεχνοκρατικού-στοχαστικού” και του
“στοχαστικο-κριτικού” μοντέλου επαγγελματικής ανάπτυξης. Αυτή η τάση -αν και δεν λαμβάνεται
ερευνητικά υπόψη- επιβεβαιώνει το γενικότερο εύρημα της έρευνας ότι οι εκπαιδευτικοί θέτουν ως
αφετηρία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης την τεχνοκρατική διάσταση με στόχο και κατάληξη τη
στοχαστικο-κριτική.
Συνοπτική συζήτηση των αποτελεσμάτων
α. Σύμφωνα με το “παραδοσιακό-τεχνοκρατικό” μοντέλο, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί φαίνεται να
αναπαράγουν το διδακτικό στυλ των προηγούμενων δασκάλων τους, έχουν εκσυγχρονίσει ως ένα
βαθμό τις γνώσεις τους γύρω από την παιδαγωγική θεωρία και διδακτική πρακτική, δεν προβαίνουν
σε συστηματική ανάλυση της διδασκαλίας τους -και μπορεί να επικαλεστούν ως δικαιολογία γι’ αυτό
την ανυπαρξία θεσμοθετημένης αξιολόγησης. Ικανοποιούνται από τη δημοσιοϋπαλληλική τους
ιδιότητα και εφαρμόζουν ό,τι προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί
αποτελούν πολύ μικρή μειοψηφία.
β. Σύμφωνα με το “τεχνοκρατικό-στοχαστικό” μοντέλο οι Έλληνες εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να
αναλύσουν και να αξιολογήσουν τη διδασκαλία τους, πειραματίζονται με νέες μεθόδους και
πρακτικές, προβληματίζονται σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο με άλλους συναδέλφους, αλλά
επειδή δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο κριτηρίων αξιολόγησης των διδακτικών τους επιλογών, μπορεί να
εγκλωβιστούν από υποκειμενικά κριτήρια ή να επηρεαστούν από συναδέλφους, όχι απαραίτητα προς
τη σωστή κατεύθυνση. Δεν καλύπτονται μόνο από τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα και θέλουν
να κατοχυρώσουν την επαγγελματική τους ιδιότητα ως επιστήμονα-παιδαγωγού.
γ. Σύμφωνα με το “στοχαστικο-κριτικό” μοντέλο, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να
αναλύσουν και να αξιολογήσουν τη διδασκαλία τους όπως στο προηγούμενο μοντέλο, αλλά
φροντίζουν να έχουν επίγνωση των ευρύτερων -ψυχοπαιδαγωγικών και κοινωνικών- συνεπειών των
διδακτικών τους επιλογών, χωρίς όμως να τους έχει δοθεί ένα υπεύθυνο ενδεικτικό πλαίσιο
επισήμανσης αυτών των συνεπειών. Θέλουν να συνδυάσουν την δημοσιοϋπαλληλική και
επαγγελματική τους ιδιότητα (δημόσιος υπάλληλος και επιστήμονας παιδαγωγός) και φροντίζουν να
αναδείξουν και την κοινωνική τους πλευρά.
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Συμπεράσματα
Στην Ελλάδα δε φαίνεται να έχουν καθορισθεί ακόμα με σαφήνεια τα κριτήρια καταλληλότητας και
αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, ενώ την ίδια στιγμή δεν έχει οργανωθεί με συνέπεια
εναλλακτικό μοντέλο στοχαστικο-κριτικής επαγγελματικής ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν οι Έλληνες
εκπαιδευτικοί μπορεί να κινούνται ανάμεσα στις ασαφείς απαιτήσεις του τεχνοκρατικού και του
στοχαστικο-κριτικού μοντέλου. Αυτό φαίνεται από τις απόψεις των άμεσα ενδιαφερόμενων
εκπαιδευτικών και στην προκειμένη περίπτωση των εκπαιδευτικών του δείγματος που κατατέθηκαν
και αναλύθηκαν σε αυτήν την έρευνα. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να κινούνται στα τυφλά
όσον αφορά την επαγγελματική τους ανάπτυξη, αφού ούτε τεχνοκρατικά, και πολύ περισσότερα
στοχαστικοκριτικά, δεν τους έχει δοθεί ένα πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης. Βάσει αυτού του
πλαισίου θα μπορούσε να υπάρχουν σαφείς επιλογές και κατευθύνσεις στις επιλογές των
εκπαιδευτικών για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Σε αυτήν την έρευνα οι εκπαιδευτικοί έδειξαν
ότι:
α. Έχουν ξεπεράσει την παραδοσιακή λογική του εκπαιδευτικού-δημόσιου υπαλλήλου με όλα τα
χαρακτηριστικά του.
β. Θέλουν να κατοχυρώσουν την τεχνοκρατική διάσταση του επαγγέλματός τους με όρους:
i. την επαρκή κατοχή του γνωστικού αντικειμένου και της ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισής τους.
ii. την αναζήτηση αιτιών δυσαρμονίας μεταξύ εκπαιδευτικής θεωρίας-πράξης και εφαρμογή νέων
τεχνικών για βελτίωση της προόδου όλων των μαθητών τους.
iii. οργανωμένους τρόπους αξιολόγησης και προβληματισμούς με στόχο τη βελτίωση της διδακτικής
πράξης.
iv. οργανωμένη συνεργασία με τους άμεσα ενδιαφερόμενους (γονείς).
γ. Θέλουν να αναδείξουν τη στοχαστικοκριτική διάσταση του επαγγέλματός τους έχοντας στόχο τη
σύνδεση της τάξης και του σχολείου τους με την τοπική κοινωνία και τα προβλήματά της. Και το
επιδιώκουν με:
i. επίγνωση των συνεπειών των διδακτικών τους επιλογών στη διεύρυνση ή στη μείωση των
κοινωνικών ανισοτήτων.
ii. λογοδοσία για τις ευθύνες των πράξεών τους στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία που ανήκουν.
iii. στενή σχέση με τους μαθητές τους και τους γονείς τους εντός και εκτός σχολείου.
Πρέπει να τονιστεί ότι η τεχνοκρατική και η στοχαστικοκριτική διάσταση του εκπαιδευτικού
επαγγέλματος δεν αποκλείει η μία την άλλη. Αντίθετα αποτελούν έναν αυτονόητο συνδυασμό για μια
ολοκληρωμένη μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Σε αυτήν την έρευνα φάνηκε η
εξέλιξη ενός μοντέλου επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού με αφετηρία την τεχνοκρατική
διάσταση και στόχο και κατάληξη τη στοχαστικοκριτική διάσταση (που περικλείει την τεχνοκρατική)
Προτάσεις-Μέτρα
Η συγκεντρωτική και γραφειοκρατική ελληνική εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζει και το σχεδιασμό
της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Η ανυπαρξία εκπαιδευτικής αποκέντρωσης έχει ως
αποτέλεσμα τα σχολεία να μη μπορούν να σχεδιάσουν οργανωμένα και σε συνεργασία με τους ίδιους
τους εκπαιδευτικούς προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης που θα αφορούν τις πραγματικές
ανάγκες τους και θα λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Μόνον έτσι θα έχουν
πρακτικό νόημα τα μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Διαφορετικά, όσο
συνειδητοποιημένος και επαγγελματίας κι αν είναι ο Έλληνας εκπαιδευτικός, συνεχίζει να μην έχει
ένα ενδεικτικό πλαίσιο διαμόρφωσης της επαγγελματικής του ανάπτυξης.
Μέτρα εκσυγχρονισμού της επαγγελματικής ανάπτυξης των Ελλήνων εκπαιδευτικών που
επισημαίνονται στην παρούσα έρευνα είναι τα εξής:
1. Να συμφωνηθεί ένα σαφές πλαίσιο κριτηρίων επαγγελματοποίησης του εκπαιδευτικού
(professionalism) όσον αφορά την ψυχοπαιδαγωγική και τη διδακτική τους επάρκεια.
2. Να γίνουν πιο ξεκάθαροι και να εναρμονιστούν οι προβληματισμοί των εκπαιδευτικών και να
αποκρυσταλλωθούν οι στοχεύσεις τους (τεχνοκρατικά και κριτικά) με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση
προγραμμάτων ερευνών δράσης (action research).
3. Να θεσμοθετηθούν μισθολογικά και υπηρεσιακά κίνητρα ανέλιξης των εκπαιδευτικών.
4. Να αποσαφηνιστεί η σχέση του εκπαιδευτικού με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους
(μαθητές, γονείς, πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση κα), και γενικότερα η σχέση και λογοδοσία του
εκπαιδευτικού στην κοινωνία.
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5. Να ληφθούν υπόψη τα προγράμματα δράσης και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (π.χ. European Network on Teacher Education PoliciesENTEP).
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Σχέση του υλικού χώρου της σχολικής τάξης και της διαρρύθμισής του με την ποιότητα
επικοινωνίας δασκάλου-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους και τη διαδικασία μάθησης (η
περίπτωση μιας τάξης 6/θέσιου ελληνικού σχολείου)
Δαραής Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος
Περίληψη
Στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο υπάρχει ένα πρόβλημα ποιότητας της επικοινωνίας ανάμεσα στο μαθητή και το
δάσκαλο, γι’ αυτό είναι αναγκαία η ολιστική οπτική και αντίληψη των φαινομένων της αγωγής και της
εκπαίδευσης. Οι όροι και τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η κατανομή και η χρήση του υλικού χώρου του
σχολείου και ιδιαίτερα της σχολικής αίθουσας, δεν είναι μόνο δείκτες λειτουργικότητας και πρακτικής
σκοπιμότητας για τη διεκπεραίωση της θεσμικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά ταυτόχρονα σύστημα
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σημασιών, ενώ συνδέονται άμεσα και επηρεάζουν τις μεθόδους διδασκαλίας. Ο χώρος και η χρήση του
αποτελούν εξωτερικά στοιχεία του σιωπηλού προγράμματος, που επηρεάζουν όμως άμεσα τις σχέσεις μεταξύ
των υποκειμένων που εμπλέκονται στη διδασκαλία-μάθηση. Με τη χρήση και την κατανομή του χώρου έχουμε
ένα είδος αόρατης παιδαγωγικής, που κατευθύνει τους μαθητές σε μια σειρά πρακτικών δραστηριοτήτων που
δεν είναι μέρος του επίσημου προγράμματος. Στην εργασία αυτή δίνονται στοιχεία για μία «αντιπροσωπευτική»
τάξη 6/θέσιου ελληνικού σχολείου, την ανθρωπογεωγραφία της, τους τρόπους εργασίας και επικοινωνίας, τον
αισθητικό και άλλο εξοπλισμό, τη διαρρύθμιση των θρανίων, το σχολικό κτίριο. Τέλος προτείνονται
συγκεκριμένες αλλαγές στο περιβάλλον της τάξης με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και με στόχο τη μεταβολή
των διαμαθητικών σχέσεων αλλά και των σχέσεων μαθητών-δασκάλου και αξιολογούνται οι εκτιμήσεις των
παιδιών γι’ αυτές τις αλλαγές.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η ολιστική οπτική και αντίληψη των ανθρώπινων φαινομένων και ιδιαίτερα της αγωγής και της
εκπαίδευσης, συνιστά πλέον πρωταρχική αναγκαιότητα (Μπακιρτζής 2002:225)
Η ανθρώπινη επικοινωνία είναι ένα φαινόμενο ολιστικό με τρεις διαστάσεις (αυτοκεντρική,
αλλοκεντρική και ομοκεντρική), οι οποίες διαρθρώνονται διαλεκτικά και υπάρχει εμπειρία
ψυχοσωματικής κοινωνίας και δυαδικής ενότητας των προσώπων που επικοινωνούν (Μπακιρτζής
2002:63). Η προσωπική επικοινωνία και σχέση είναι πολύ σημαντική για την κατανόηση του εαυτού
(Μπακιρτζής 2002:27).
Ειδικότερα τώρα για την επικοινωνία στο Σχολείο μπορεί να υποστηριχτεί ότι και η
παιδαγωγική σχέση χαρακτηρίζεται από τις τρεις διαστάσεις που αναφέρθηκαν αμέσως παραπάνω και
που στο συγκεκριμένο χώρο αντιστοιχούν στη δασκαλοκεντρική, μαθητοκεντρική και την
επικοινωνιοκεντρική διάσταση της επικοινωνίας. Η επικοινωνιοκεντρική αναφέρεται σε μία σχέση
αλληλεπίδρασης και αλληλεπιρροής η οποία δεν αναιρεί τα δύο μέρη της (δάσκαλο-μαθητή) αλλά τα
αναπτύσσει και τα εξελίσσει (Μπακιρτζής 2002:30).. Ο Γκότοβος (2002:62) υποστηρίζει ότι η σχέση
μαθητή δασκάλου είναι σχέση ανάμεσα σε ανόμοιους και μ’ αυτήν την έννοια είναι αναγκαστικά
συμπληρωματική σχέση.
Σύμφωνα επίσης με τον Γκότοβο (2002:60-62) κάθε επικοινωνία προσδιορίζεται από δύο
διαστάσεις, εκείνη της σχέσης και εκείνη του περιεχομένου, έτσι ώστε η πρώτη να καθορίζει τη δεύτερη
και να αποτελεί με τον τρόπο αυτό μετα-επικοινωνία. Aν η επικοινωνία δασκάλου μαθητή εμφανίζει τη
διάσταση της σχέσης και τη διάσταση του περιεχομένου και εάν η διάσταση της σχέσης αποτελεί ένα
επίπεδο μετα-επικοινωνίας αναφορικά με το περιεχόμενο, τότε γίνεται ευκολότερα κατανοητό γιατί οι
μαθητές ενός δασκάλου που είναι ίσως καλός επιστήμονας, ή ακόμα έχει προοδευτικές ιδέες, που
όμως εμφανίζεται μπροστά στα παιδιά ως υπεροπτικός, αλαζονικός και αυταρχικός τύπος, συνήθως
απορρίπτουν μαζί με το δάσκαλο και τις προοδευτικές του ιδέες, ή τις έγκυρες γνώσεις του.
Είναι σημαντικό για την επικοινωνία στην τάξη οι κανόνες να προσδιορίζονται συμμετοχικά
και με την εμπλοκή των μαθητών (Γκότοβος 2002:97). Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία οι σχέσεις θα
είναι προβληματικές και οι μαθητές μπορεί να μην ερμηνεύουν σωστά τις τακτικές του δασκάλου.
Ο Γκότοβος (2002:112) βλέπει ότι στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο υπάρχει ένα πρόβλημα
ποιότητας της επικοινωνίας ανάμεσα στο μαθητή και το δάσκαλο. Σ’ ένα σχολείο που η επικοινωνία
βασίζεται σε σχέσεις κυριαρχίας, επίδοσης και ιεραρχίας η επικοινωνία δασκάλου και μαθητή είναι
ασυμετρική και πιστοποιείται από το είδος των κανόνων που θεσπίζει ο δάσκαλος, οι οποίοι μπορεί να
είναι αυθαίρετοι, μη κατανοητοί από τους μαθητές και χωρίς ισορροπία.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
O Γερμανός αναφέρει (2003:77) ότι η σχέση με το υλικό περιβάλλον επηρεάζει τη συμπεριφορά των
παιδιών. Ανάλογα ο Ματσαγγούρας (1999:54-55) υποστηρίζει ότι ο φυσικός και δομημένος χώρος
υποβάλλει μορφές επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων. Τα στοιχεία του περιβάλλοντος
επηρεάζουν τον ψυχισμό, την πορεία ανάπτυξης και τη συμπεριφορά του ατόμου (Γεώργας 1995,
Συγκολλίτου 1997). Ιδιαίτερα αυτό αφορά στο παιδί το οποίο αναπτύσσεται νοητικά και κοινωνικά
μέσα από τις κοινωνικές του εμπειρίες, τις οποίες όμως καθορίζουν και μορφοποιούν σε μεγάλο
βαθμό τα στοιχεία του φυσικού και κυρίως του δομημένου περιβάλλοντος (Μλαικιώση-Λοϊζου 1993).
Οι διδακτηριακές εγκαταστάσεις του σχολείου επηρεάζουν το είδος των φυσικών και
συναισθηματικών ερεθισμάτων των παιδιών, δηλώνουν το πώς αναμένεται να αναπτυχθούν οι σχέσεις
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των προσώπων που λειτουργούν μέσα σε αυτές, προλειαίνουν το έδαφος για συγκεκριμένες σε πολλές
περιπτώσεις κοινωνικές συμπεριφορές. Ο δομημένος χώρος του σχολείου παίζει ρόλο στο πως το παιδί
κατακτάει τις έννοιες, δεξιότητες και στάσεις που αφορούν το φυσικό του χώρο και το
κοινωνικοπολιτιστικό του περιβάλλον (Γερμανός 1998, Συγκολλίτου 1997) και προσφέρει μέσα από τα
σχήματα, τα χρώματα και τα μεγέθη των σχολικών κτιρίων αισθητικά ερεθίσματα που συντελούν στην
καλαισθητική ανάπτυξη του παιδιού.
Ο χώρος δεν αποτελεί ένα αμετάβλητο πλαίσιο της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως θεωρεί η
τεχνοκρατική αντίληψη, αλλά είναι ένα θεμελιώδες πεδίο αλληλεπίδρασης στο οποίο αναπτύσσονται
όλες οι δραστηριότητες ανταλλαγής και αλληλοπροσδιορισμού ανάμεσα στο άτομο και το κοινωνικό του
περιβάλλον (Γερμανός 2003:20-24 & 2001: 29-35). Ως προϊόν και υλική διάσταση του κοινωνικού
περιβάλλοντος ο χώρος περιλαμβάνει ένα απόθεμα πληροφορίας για τις αξίες και τα μοντέλα που
επικρατούν στον περίγυρο του υποκειμένου. Αποτελεί ένα είδος χάρτη των κυρίαρχων κοινωνικών και
πολιτισμικών αξιών (Γερμανός 2003:38 & 2001:29-38).
ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΑΓΟΥΝ
Ο ρόλος του δασκάλου είναι σημαντικός μια και δίχως την παρουσία και δράση του, ούτε αγωγή ούτε
εκπαίδευση μπορεί να υπάρξει. Η λειτουργία του δασκάλου μέσα στην τάξη είναι καθοριστική όχι στα
πλαίσια της υποθετικής του αυτονομίας και παντοδυναμίας αλλά σ’ αυτά της δυαδικής ενότητας και της
κοινωνικής αλληλεπίδρασης με το μαθητή(Μπακιρτζής 2002:123).
Για τον Γκότοβο (2002:69) η διδασκαλία είναι μια σχολική πρακτική η οποία στηρίζεται αλλά
και παράγει ταυτόχρονα κοινή γνώση. Τόσο ο μαθητής όσο και ο δάσκαλος αναγνωρίζουν και
σημασιοδοτούν αμοιβαία τις ενέργειές του απέναντι χρησιμοποιώντας στοιχεία του αποθέματος της
κοινής γνώσης. Η κοινή γνώση που ενεργοποιεί ο μαθητής στην τάξη προέρχεται από τη συμμετοχή
του στην επικοινωνία τόσο στα πλαίσια εξωσχολικών χώρων όσο και σ’ εκείνα του προηγούμενου
σχολικού περιβάλλοντος. Η διαπίστωση είναι ότι υπάρχει κοινή γνώση στην τάξη.
Σύμφωνα με το Ματσαγγούρα (1999:54-55) έχουμε βασικά τέσσερις μορφές διδασκαλίας: α)
τις δασκαλοκεντρικές, β) τις μικτές, γ) τις μαθητοκεντρικές και δ) τις ομαδοκεντρικές. Η παραδοσιακή
Διδακτική ακολουθεί άλλο τρόπο ταξινόμησης, τη μονολογική, τη διαλογική, τη δεικτική και την
υποδειγματική μορφή διδασκαλίας. Οι μονολογικές, ερωταποκριτικές και επιδεικτικές διδασκαλίες
απαρτίζουν την κατηγορία των δασκαλοκεντρικών διδασκαλιών και είναι άμεσες, αφού το προς
μάθηση αντικείμενο προσφέρεται με άμεσο τρόπο από τον εκπαιδευτικό. Οι διερευνητικές μορφές
διδασκαλίας απαρτίζουν την κατηγορία των μαθητοκεντρικών διδασκαλιών που είναι έμμεσης
μορφής διότι ο εκπαιδευτικός δεν προσφέρει με άμεσο και ευθύ τρόπο το διδακτικό αντικείμενο, αλλά
δημιουργεί τον κατάλληλο προβληματισμό και αφήνει στους μαθητές την ευθύνη και την επιλογή να
συλλέξουν και να επεξεργαστούν τα διαθέσιμα στοιχεία, για να καταλήξουν, με τη δική του συχνά
καθοδήγηση και στήριξη, σε διαπιστώσεις, προτάσεις, λύσεις. Αναμφισβήτητα υπάρχουν και απόψεις
ακραίες όπως αυτές που υιοθετούν την αυτοκατάργηση του δασκάλου, αλλά εκτιμώ ότι η
προσφορότερη πρόταση είναι αυτή που θέλει το δάσκαλο συντονιστή της φθίνουσας καθοδήγησης.
Αξίζει όμως κλείνοντας αυτήν την ενότητα να συμπεριλάβουμε και το σχόλιο του Μπακιρτζή
(2002:133) ότι το παιδαγωγικό έργο δεν έγκειται στην απλή εφαρμογή διδακτικών μεθόδων και
τεχνικών αλλά στη δημιουργική εμπλοκή του δασκάλου στο πεδίο επικοινωνίας του με τους μαθητές.
Μια σύγχρονη παιδαγωγική που λαμβάνει υπόψη τις ψυχικές λειτουργίες του παιδιού στο σύνολο τους,
περνά μέσα από τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τους ρυθμούς των παιδιών, όχι εγκαταλείποντας τα
στις δικές τους αποκλειστικά δυνάμεις αλλά προσφέροντας ένα κατάλληλο περιβάλλον, πλούσιο σε
ερεθίσματα και προτάσεις που λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο ειδικά και μερικά αλλά και συνολικά τις
ανάγκες και τις επιθυμίες των παιδιών. Γι αυτό όπως σχολιάζει ο Γκότοβος (2002:133) γενικός στόχος
είναι η διαμόρφωση τέτοιου πλαισίου συμμετοχής, ώστε να ελαχιστοποιείται το νόημα που θα είχε η
αδιαφορία του μαθητή μέσα σ’ αυτό. Βασικά στοιχεία ενός τέτοιου πλαισίου οφείλουν να είναι: η
ενεργοποίηση του μαθητή, η διεύρυνση των τύπων αλληλεπίδρασης στην τάξη (δίπλα στον τύπο
αλληλεπίδρασης δάσκαλος-τάξη ή δάσκαλος-μαθητής, που είναι οι επικρατέστεροι, οφείλουν να
εισαχθούν και άλλοι π.χ. μαθητής-μαθητής, μαθητής-ομάδα μαθητών, μαθητής τάξη, οι οποίοι
προωθούν και άλλα επικοινωνιακά πρότυπα), η συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση του πλαισίου
αλληλεπίδρασης (μέσω διαλόγου).
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ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Οι ψυχοπαιδαγωγοί που ασχολήθηκαν με την οργάνωση της τάξης το θεωρούν ως θέμα σπουδαιότερο
και δυσκολότερο από αυτό της διδακτικής. Υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι τους
εκπαιδευτικούς τους απασχολούν σε πολύ μεγάλο βαθμό θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση
της τάξης (Beverly & Kiley 1994). Από την άλλη ο Ματσαγγούρας (1999:54-55) αναφέρεται σε
έρευνες που υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν την γένεση των προβλημάτων της
πειθαρχίας σε εξωσχολικούς παράγοντες και δεν εκτιμούν την κατάσταση οικοσυστημικά ούτε τη
συσχετίζουν με θέματα της οργάνωσης της τάξης. Η θέση ότι τα προβλήματα πειθαρχίας δεν
οφείλονται σε εξωσχολικούς παράγοντες αλλά σχετίζονται και με την οργάνωση της τάξης
προσανατολίζει τους εκπαιδευτικούς στην εκτίμηση της αδυναμίας του σχολείου να καλύψει τις
διδακτικές, κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών. Χρειάζεται να μεγιστοποιηθεί ο
βαθμός εμπλοκής των μαθητών στο μάθημα και αυτό συνδέεται άμεσα με τον τρόπο οργάνωσης της
τάξης.
Ο Ματσαγγούρας(1999:42-44) βλέπει τέσσερις τύπους σχολικής τάξης, α) το συγκεντρωτικό
(δασκαλομαθητικές σχέσεις-διδασκαλικός έλεγχος-θρανία στη σειρά προς τον πίνακα-μονόλογος), β) το
μεταβατικό (δασκαλομαθητικές και διαμαθητικές σχέσεις-κάποια μαθητική εμπλοκή-θρανία σε Πκατευθυνόμενος διάλογος), γ) το συμμετοχικό (διαμαθητικές σχέσεις-αυτονομία μαθητώνομαδοσυνεργατικά σχήματα-θρανία ανά δύο αντικριστά) και δ) τον μικτό.
Για να μπορέσει το παιδί να οικειοποιηθεί το χώρο χρειάζεται να έχει ελευθερία στη χρήση
και στην επιλογή των στοιχείων του.
Κυρίαρχα υπάρχουν δύο τύποι αίθουσας: η μακρόστενη παραλληλόγραμμη που συνδέεται με τη
δασκαλοκεντρική διδασκαλία, το μονόλογο και τις κατά σειρές διάταξη των θρανίων και η τετράγωνη
που κατά τον Ματσαγγούρα(1999:87) εκφράζει την παιδοκεντρική αντίληψη της αγωγής. Στην
τελευταία απελευθερώνεται ο μαθητής από το θρανίο και το θρανίο από το πάτωμα. Παραλλαγές της
τετράγωνης αίθουσας είναι η κυκλική και πολυγωνική. Στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο υιοθετείται ο
τύπος της τετράγωνης αίθουσας (7,25Χ7,25μ), ενώ θεωρείται ως προσφορότερη η ημικυκλική
διάταξη των θρανίων, που διευκολύνει την ερωταποκριτική μορφή διδασκαλίας. Ο τύπος αυτός που
εμπλουτίζει το διδασκαλικό μονόλογο θεωρείται ως ο κυρίαρχος στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο.
Υπάρχει και η περίπτωση του ανοικτού σχολείου, της ανοικτής αίθουσας.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επηρεάσει ή και να καθορίσει τη διάταξη των θρανίων. Οι
διευθετήσεις ή διατάξεις των θρανίων επηρεάζουν άμεσα και τις μορφές επικοινωνίας μέσα στην
τάξη, αλλά και την ποιότητα του κάθε είδους επικοινωνίας είτε μεταξύ των μαθητών είτε μαθητών και
εκπαιδευτικού. Επίσης η διάταξη υποδηλώνει το πώς ο εκπαιδευτικός εκτιμά και βλέπει τις σχέσεις
μέσα στην τάξη. Οι διατάξεις μπορεί να έχουν διάφορες μορφές με τις πιο συνήθεις να είναι η κατά
σειρές, η κατά μικρές ομάδες (δυάδες-τετράδες), η ημικυκλική διάταξη, η σε σχήματα σταυρού η
κατά ομόκεντρα ημικύκλια διάταξη. Χρειάζεται επίσης να εξασφαλιστούν διάδρομοι άνετης
πρόσβασης προς την πόρτα της τάξης και προς το διδακτικό υλικό. Το υλικό πρέπει να είναι σε
χαμηλά σημεία της τάξης για να το φτάνουν οι μαθητές. Κατά το Ματσαγγούρα (1999:92) οι εργασίες
των μαθητών, λουλούδια ή λίγες γλάστρες, διαλεγμένες αφίσες και κατάλληλες κουρτίνες μετατρέπουν το
περιβάλλον της τάξης σε πιο ευχάριστο χώρο εργασίας.
Ο Μαυρογιώργος (1986:175-187) υποστηρίζει ότι μέσα από τη μελέτη της κατανομής, της
διευθέτησης και της χρήσης του σχολικού χώρου και παράλληλα με τη μέθοδο διδασκαλίας μπορεί να
τεκμηριωθεί η αυταρχικότητα του σύγχρονου ελληνικού σχολείου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η
κατανομή και διευθέτηση του σχολικού χώρου εκφράζει την ιεραρχική διάκριση ανάμεσα στα
πρόσωπα και την άσκηση αυστηρού ελέγχου από τους ανώτερους στον κατώτερο.
Ο σχολικός χώρος και η χρήση του είναι εξωτερικά στοιχεία του σιωπηλού προγράμματος ή του
παρα-προγράμματος. Με τη χρήση και την κατανομή δηλαδή του χώρου έχουμε ένα είδος αόρατης
παιδαγωγικής που κατευθύνει τους μαθητές σε μια σειρά πρακτικών δραστηριοτήτων που δεν είναι
μέρος του επίσημου προγράμματος (Hargreaves D. 1978).
Σύμφωνα με το Γερμανό (2003:174) τα βασικά γνωρίσματα των πρακτικών χρησιμοποίησης
του χώρου στο νέο σχολείο θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: 1)την ύπαρξη
εναλλακτικών μορφών χρησιμοποίησης της αίθουσας, 2) την ελευθερία στη σχέση του παιδιού με το
χώρο και 3) την ελευθερία στη σχέση του παιδιού με το σώμα του.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΤΗΝ ΤΑΞΗ, ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
Η τάξη στην οποία επάνω βασίστηκε η εργασία μου ήταν η Γ΄ Δημοτικού ενός 6/θ Δημοτικού
Σχολείου σε μία κωμόπολη της Πιερίας. Υπήρχε ισόρροπη κατανομή όσον αφορά στο φύλο των
μαθητών. Πιο συγκεκριμένα φοιτούσαν οκτώ αγόρια και επτά κορίτσια. Υπήρχε ένας μαθητής με
διαγνωσμένες από το Κ.Δ.Α.Υ. σοβαρές δυσκολίες συμπεριφοράς, ο οποίος ακαδημαϊκά βρισκόταν
στο επίπεδο του τέλους πρώτης τάξης στην ανάγνωση και ήξερε να μετράει αλλά και να κάνει με
δυσκολία πρόσθεση μέχρι το δέκα. Επίσης υπήρχαν δύο αγόρια τα οποία είχαν έρθει στην αρχή της
σχολικής χρονιάς από την Αλβανία εκ των οποίων το ένα στοιχειωδέστατα καταλάβαινε τα ελληνικά
αλλά δεν τα μιλούσε καθόλου, ενώ το άλλο είχε πλήρη αδυναμία επικοινωνίας. Στο συγκεκριμένο
σχολείο δεν λειτουργούσε ούτε Τμήμα Υποδοχής ούτε Ενισχυτική διδασκαλία. Ο μαθητής με τις
σοβαρές δυσκολίες συμπεριφοράς, υποστηριζόταν κάθε ημέρα (4η και 5η ώρες) εκτός Παρασκευής
από ειδική παιδαγωγό, που είτε δούλευε παράλληλα μαζί του μέσα στην τάξη είτε εξατομικευμένα
στην αίθουσα υπολογιστών του σχολείου, η οποία όμως ήταν ακατάλληλη για ποιοτική διδασκαλία
ακόμη και εξατομικευμένη υποστήριξη. Η δασκάλα της τάξης είχε πέντε χρόνια υπηρεσίας και
τελείωσε Παιδαγωγικό Τμήμα.
Ο τρόπος επικοινωνίας μέσα στην τάξη είχε καθοριστεί από τη δασκάλα η οποία γενικά
έπαιζε πρωταρχικό ρόλο όσον αφορά στη δράση των μαθητών. Το κυρίαρχο μοτίβο σχέσεων ήταν το
δασκαλομαθητικό. Η δασκάλα ήταν πιο κοντά στο ρόλο του αναμεταδότη γνώσεων παρά στο ρόλο
του συνεργάτη και εμψυχωτή των μαθητών (Γερμανός 2003:145). Η δασκάλα στην τάξη βασιζόταν
κατά ένα μεγάλο μέρος σε αυτό που ο Γκότοβος (2002:22-30) αποκαλεί προεπιστημονικά μοντέλα,
μια και στην όλη λειτουργία ή σε κάποιες φάσεις υπήρχε εμφανές έλλειμμα παιδαγωγικής
αλληλεπίδρασης, λόγω του ότι κατά κανόνα η «αγωγή» προέκυπτε ως επίδραση του ώριμου ατόμου προς
το παθητικό ανώριμο άτομο στην προκειμένη περίπτωση τα παιδιά. Ακόμη και στις περιπτώσεις που
υπήρχαν αυθόρμητα οι θετικές προϋποθέσεις για διαμαθητική επικοινωνία, έπρεπε αυτή να την ορίζει
και να την καθορίζει η δασκάλα. Συνεπώς δεν υπήρχαν περιθώρια διαλόγου μεταξύ των μαθητών ως
προέκταση της αυθορμησίας των παιδιών. Για παράδειγμα σε μία περίπτωση που ένας μαθητής
σχολίασε τοποθέτηση συμμαθήτριάς του σε θέμα του μαθήματος και πήγε να αναπτυχθεί διάλογος, η
δασκάλα επενέβη λέγοντας « μη μιλάτε μεταξύ σας». Το βιβλίο αποτελούσε μετά τη δασκάλα τον
καθοριστικό παράγοντα που καθόριζε και προδιέγραφε όλες τις λειτουργίες και αλληλεπιδράσεις
μέσα στην τάξη. Η δασκάλα ρωτούσε, οι μαθητές απαντούσαν, (όσοι γνώριζαν). Επίσης η δασκάλα
ρωτούσε απευθείας μαθητές, χωρίς να δίνει τη δυνατότητα επιλογής να απαντήσουν όποιοι το
επιθυμούσαν. Οι μαθητές έκαναν ερωτήσεις, όχι όμως συχνά και αυτό γινόταν στις ασκήσεις της
γλώσσας και των μαθηματικών. Η δασκάλα κάθε φορά εξηγούσε στον πίνακα το νέο φαινόμενο ή τι
έπρεπε να κάνουν οι μαθητές στις ασκήσεις που είχαν μπροστά τους. Οι μαθητές δεν δούλευαν
συνεργατικά αλλά ο καθένας μόνος του, ούτε ενθαρρύνονταν να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες γι
αυτό που έκαναν. Απλά στο τέλος κάθε έργου ανακοινώνονταν σε επίπεδο τάξης ποιες είναι οι σωστές
απαντήσεις. Το μάθημα όπως γινόταν θύμιζε σε αρκετά σημεία τα βήματα της συνδιδακτικής μεθόδου
όπως την αναφέρει ο Γερμανός (2003:304) με την εξέταση του μαθήματος της προηγούμενης ημέρας,
τη διδασκαλία του νέου μαθήματος, την εμπέδωση του νέου μαθήματος. Ο δάσκαλος φαινόταν να
ρυθμίζει με κάθε λεπτομέρεια ότι διαδραματιζόταν στην τάξη. Επίσης ήταν εμφανές ότι η δασκάλα
είχε διαφορετικές προσδοκίες από κάθε μαθητή. Και όπως σχολιάζει ο Γκότοβος (2002) οι προσδοκίες
του δασκάλου ως ένα σημείο είναι υπεύθυνες για τη συμπεριφορά του μαθητή, η ετικέτα του δασκάλου
μπορεί να λειτουργήσει ως πλαίσιο οργάνωσης της δράσης του μαθητή, εφόσον η διαδικασία απονομής
είναι αναποτελεσματική. Μπορεί η ετικέτα να μην αναφέρεται μόνο σε αρνητική αξιολόγηση αλλά και σε
«θετική». Οι αρχές της κυριαρχίας, της επίδοσης και της ιεραρχίας που αναφέρει ο Γκότοβος
(2002:109) ήταν παρούσες στη συγκεκριμένη τάξη με την παιδαγωγική σχέση δασκάλου μαθητή να
είναι εμφανέστατα ασυμετρική, όσον αφορά στην επικοινωνία και με τη βούληση του δασκάλου να
είναι κυρίαρχη και να αποκρυσταλλώνεται στον τρόπο λειτουργίας. Στα τρία στυλ άσκησης της
εξουσίας αυταρχικό, συμμετοχικό και ελευθεριάζον που αναφέρει ο Πυργιωτάκης (1999:292), έχω
την αίσθηση ότι η συγκεκριμένη τάξη βρισκόταν μεταξύ των δύο πρώτων. Την ίδια εκτίμηση κάνω
και με βάση το διαχωρισμό του Ματσαγγούρα (2002:187) σε αυταρχικό, δημοκρατικό-συμμετοχικό
και επιτρεπτικό.
Ίσως η ανθρωπογεωγραφία της τάξης που αναμφισβήτητα επηρεάζει την επικοινωνία των
μαθητών να ήταν αυτή που επέβαλε, τυχαία όμως και συμπωματικά, το παραπάνω διδακτικό στυλ, μια
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και δεν υπήρχε ομοιομορφία στα παιδιά. Παρατηρήθηκε ότι υπήρχαν ζώνες μαθητών ανάλογα με την
επίδοσή τους αν και τα θρανία δεν είχαν τη διάταξη το ένα πίσω από το άλλο. Οι μαθητές με
ιδιαιτερότητες κάθονταν σε διπλανά ή ίδια θρανία ενώ οι «καλοί» μαθητές κάθονταν μαζί. Οι μαθητές
ενώ αρχικά κάθισαν όπως επιθυμούσαν, η δασκάλα τους έβαλε να καθίσουν όπως η ίδια επιθυμούσε.
Ειδικότερα ο μαθητής με δυσκολίες συμπεριφοράς καθόταν μόνος του καθώς και οι δύο αλλοδαποί
μαθητές κάθονταν στο ίδιο θρανίο. Η κίνηση δεν επιτρέπονταν την ώρα του μαθήματος εκτός της
περίπτωσης που οι μαθητές ήθελαν να ξύσουν το μολύβι τους. Φαίνεται να ισχύει η παρατήρηση του
Μαυρογιώργου (1986) ότι η κίνηση στο σχολικό χώρο είναι αυστηρά προσδιορισμένη από το ωρολόγιο
πρόγραμμα…ο δάσκαλος κινείται όπου θέλει και όποτε θέλει άρα έχει πολλαπλάσιο χώρο σε σχέση με
τους μαθητές. Η δασκάλα δεν εκτίμησε συστηματικά το ρόλο των διαμαθητικών σχέσεων, ούτε
επιχείρησε να κάνει κάποιο κοινωνιόγραμμα για να εκτιμήσει τη δυναμική τους, ούτως ώστε να
δουλέψει σε θέματα ένταξης. Η ύπαρξη ενός «στιγματισμένου» μαθητή με δυσκολίες συμπεριφοράς
και άλλων δύο αλλοδαπών διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην όλη δόμηση του τρόπου εργασίας
της. Συνεπώς η συγκεκριμένη δασκάλα ήταν εκείνη που όριζε το πρόβλημα και τις προβληματικές
καταστάσεις χωρίς τη γνώμη του μαθητή (Γκότοβος 2002:84). Παράλληλα δεν επέτρεπε διάφορες
εστίες επικοινωνίας μέσα στην τάξη αλλά μόνο μία. Έτσι η δασκάλα φαινόταν από τη «συνεργασία»
με τα παιδιά ότι χρησιμοποιούσε την απειλή των κυρώσεων ως μέσο ελέγχου των συμπεριφορών
(Γκότοβος 2002:97). Παρά του ότι μετά και από παρότρυνση του Σχολικού Συμβούλου επιχειρήθηκε
οι κανόνες να προσδιοριστούν συμμετοχικά με εμπλοκή των μαθητών, οι μαθητές φάνηκε να βλέπουν
τους κανόνες ως ξένα προϊόντα και να έχουν απόσταση από αυτούς. Έχω επιφυλάξεις επίσης κατά
πόσο οι μαθητές ερμήνευαν σωστά τις παρατηρήσεις της δασκάλας, η οποία μιλούσε πολύ συχνά
αφαιρετικά. Όσον αφορά στους ρόλους θα μπορούσα να υποστηρίξω ότι η δασκάλα ήταν ο πομπός, ο
οποίος λειτουργούσε με τέτοιο τρόπο που φαινόταν να μην καθορίζεται ουσιαστικά από τους δέκτες
και το εν γένει δυναμικό τους είτε ως πρόσωπα (κάθε μαθητής χωριστά) είτε ως ομάδα (τάξη). Δεν
υπήρχε όπως προαναφέρθηκε ο ρόλος του εμψυχωτή αλλά μάλλον του διεκπεραιωτή μια και αυτό που
προείχε ήταν να βγουν με όποιον τρόπο οι ασκήσεις του βιβλίου. Η άποψη του Μαυρογιώργου (1986)
ότι ο σχολικός χώρος είναι ένα χώρος με τυποποιημένα χαρακτηριστικά όπου επαναλαμβάνονται κατά
κανόνα σχολικές εργασίες που έχουν τελετουργικό χαρακτήρα, πιστεύω ότι αποτυπώνεται και βρίσκει
έκφραση στην προκειμένη περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για την παρατήρηση του Γκότοβου
(2002:112) ότι το σύγχρονο ελληνικό σχολείο έχει εξελιχθεί σε έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό με τη
διδασκαλία να έχει υποβαθμιστεί σε διαδικασία παροχής πληροφοριών και με το δάσκαλο να μην
γνωρίζει τους μαθητές του, ούτε να σκοτίζεται για τα προβλήματά τους. Συνεπώς υπάρχει ένα πρόβλημα
ποιότητας επικοινωνίας.
Γενικά το σχολείο ως κτίριο στο οποίο ανήκε η τάξη αν και είναι χτισμένο τον προηγούμενο
αιώνα δεν φαίνεται να ανήκει στην ομάδα Καλλία μια και δεν κατασκευάστηκε αρχικά για Σχολείο,
είχε αρκετά νεοκλασικά στοιχεία και στοιχεία των κτιριακών μοντέλων του 1930. Δεν είχε
διαδρόμους αλλά μια κεντρική αίθουσα και δεν υπήρχε η γραμμική διάταξη των τάξεων. Συμπίπτει σε
αυτό το σημείο με το κατά πολύ μεταγενέστερο μοντέλο σχολείων «Θαλής» (Γερμανός 2003). Το
κτίριο γενικά χαρακτηρίζονταν για το γιγαντισμό του (Ματσαγγούρας 1999), όσον αφορά στις
διαστάσεις του και δεν διέθετε ημι-ιδιωτικούς χώρους για τη λειτουργία μικρών ομάδων. Το γραφείο
των δασκάλων ήταν σε μία τάξη, κοινός χώρος για Διευθυντή και εκπαιδευτικούς και διέθετε και μία
αίθουσα υπολογιστών. Το πάτωμα ήταν από ξύλινες σανίδες. Οι αίθουσες δεν ήταν όλες τυφλές προς
το δρόμο αλλά δεν έβλεπαν και όλες προς την αυλή του σχολείου (Γερμανός 2003:262). Γενικότερα
όμως οι περισσότερες τάξεις-αίθουσες είχαν χαρακτήρα περίκλειστο και εσωστρεφή (Γερμανός
2003:266), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν καθορισμένο ευθύς εξαρχής σε ποια θα διδάσκονται οι
μαθητές της πρώτης τάξης, της δευτέρας κ.λ.π.. Αυτό ίσχυε για πολλές δεκαετίες χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη τα μαθητικά δυναμικά, τα αριθμητικά δεδομένα κάθε τάξης καθώς και τα
ποιοτικά δεδομένα. Αυτό σήμαινε ότι μπορεί μία τάξη με πολλά παιδιά να εργαζόταν σε μία αίθουσα
με μικρότερο εμβαδό, ενώ μία τάξη με λίγα παιδιά την ίδια χρονιά να εργάζεται σε μία αίθουσα με
μεγαλύτερο εμβαδό.
Οι διαστάσεις της αίθουσας και των αντικειμένων της ήταν οι εξής: Μήκος 6,50 μέτρα,
πλάτος 6,50 μέτρα, ύψος 5 μέτρα, απόσταση παραθύρων από το πάτωμα 1,10 μέτρα, διαστάσεις
παραθύρων βάση 80 εκατοστά ύψος 2 μέτρα, οι διαστάσεις των θρανίων 1,20Χ40 και των
ντουλαπών-βιλιοθηκών 1,18Χ48.
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Οι διαστάσεις του κτιρίου δεν ήταν στην κλίμακα του παιδιού. Το ύψος των δύο παράθυρων
ήταν τέτοιο που δεν επέτρεπε στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν κάθονται να βλέπουν έξω, παρά μόνο τον
ουρανό. Ο μαθητής που χρειαζόταν να ηρεμήσει και να μείνει μόνος του δεν είχε τέτοια δυνατότητα.
Ο φυσικός φωτισμός εισέρχονταν μόνο από τη μια πλευρά της αίθουσας και όχι και από τις δύο, όπως
προτείνεται από το Ματσαγγούρα (1999). Δεν υπήρχε μέριμνα για τους τοίχους και τον πίνακα, όσον
αφορά στον βαθμό και την ποιότητα του συντελεστή ανάκλασης του ήχου και του φωτός. Συνεπώς η
ακουστική της αίθουσας δεν ήταν και η καλύτερη. Από τη μια πλευρά δεν υπήρχε τοίχος αλλά ξύλινο
πλαίσιο αντί για τοίχο.
Τα θρανία δεν άλλαζαν διάταξη321. Δεν αξιοποιήθηκε το γεγονός ότι τα θρανία μπορούσαν να
μετακινηθούν. Για κάποια παιδιά ίσως τα μικρότερα θρανία που χρησιμοποιούνται για τους μαθητές
των Α΄ και Β΄ τάξεων να ήταν πιο κατάλληλα για τις σωματικές τους αναλογίες. Ήταν τοποθετημένα
σε δύο μεγάλες σειρές (τρία στην κάθε σειρά), χωρίς να υπάρχει διάδρομος κάθετος προς τον πίνακα
μεταξύ τους και με ένα χώρο να μεσολαβεί μεταξύ των 1ης και της 2η ς σειρά θρανίων. Υπήρχε ακόμη
μία σειρά (δύο θρανίων) κάθετη στις άλλες δύο, όπου οι μαθητές που κάθονταν σε αυτή κοιτούσαν
προς τον ενδιάμεσο χώρο των άλλων δύο σειρών, έχοντας από πίσω τους τα παράθυρα και απέναντί
τους τον ξύλινο τοίχο της πόρτας. Στα θρανία τα παιδιά κάθονταν με συγκεκριμένο τρόπο δεν
μπορούσαν να αποκλίνουν όσον αφορά στη στάση του σώματος ή στις θέσεις από ορισμένα
στερεότυπα. Δεν υπήρχε ελευθερία του παιδιού σε σχέση με το σώμα του(Γερμανός 2003:175)
Οτιδήποτε διαφορετικό δεν επιτρεπόταν. Οι μαθητές ήταν καθηλωμένοι στις καρέκλες τους, η
διάταξη των θρανίων παρέμενε η ίδια σε όλα τα μαθήματα, ο κατευθυνόμενος διάλογος ήθελε
οποιαδήποτε μορφή διαμαθητικής αλληλεπίδρασης να ορίζεται αυστηρά από την δασκάλα. Ο μαθητής
για να συνομιλήσει με το συμμαθητή του έπρεπε να έχει την έγκριση της. Όπως και οι πέντε της
δεύτερης σειράς έβλεπαν τις πλάτες των συμμαθητών τους της πρώτης σειράς. Ο εκπαιδευτικός είχε
στη δι’αθεσή του πολύ μεγαλύτερο χώρο για κίνηση, αν και παρέμενε κατά κανόνα στο μπροστινό
μέρος της τάξης, μπροστά στον πίνακα όπου έγραφε κατά διαστήματα, ενώ κατευθυνόταν ανάλογα
πάνω από τους μαθητές όταν ήθελε να ελέγξει συγκεκριμένες εργασίες. Δεν υπήρχε προσωπικός
χώρος για τον κάθε μαθητή (Γερμανός 2003:165). Ο μόνος χώρος που μπορούσε ο μαθητής να αφήσει
κάτι δικό του ήταν το θρανίο και η σκάρα κάτω από αυτό. Δεν υπήρχε ντουλάπι ούτε δυνατότητα
προσωποποίησης κάποιου χώρου από κάθε μαθητή γράφοντας το όνομά του. Υπήρχε μια κρεμάστρα
κολλημένη στον τοίχο πίσω από τα παιδιά για να κρεμάνε τα ρούχα τους. Υπήρχε ένας καλόγεροςκρεμάστρα ειδικά για το δάσκαλο στη γωνία απέναντι από το γραφείο του στο χώρο μπροστά από τον
πίνακα. Δεν υπήρχε ούτε κάποιος χώρος ησυχίας όταν ήθελε κάποιος μαθητής να ηρεμήσει χωρίς να
είναι εκτεθειμένος στα βλέμματα των άλλων. Ο χώρος μεταξύ μπροστινής σειράς θρανίων και πίνακα
ήταν ο μεγαλύτερος και εκεί συνήθως κινούνταν η εκπαιδευτικός της τάξης. Η έδρα της δασκάλας δεν
ήταν υπερυψωμένη αλλά βρίσκονταν τοποθετημένη προς τη γωνία προς την πλευρά του πίνακα, αλλά
όχι μπροστά στον πίνακα. Η δασκάλα τη χρησιμοποιούσε τόσο για να αφήνει τα πράγματά της όσο
και για να κάθεται.
Η τάξη δεν είχε έξοδο προς την αυλή, ήταν εσωστρεφής όπως και όλοι οι υποχώροι του
σχολείου. Η πόρτα της τάξης ήταν στενή, δεν χωρούσαν ταυτόχρονα δύο μαθητές και ήταν
μακρόστενη.
Όσον αφορά στη σχολική διακόσμηση αυτή δεν ήταν επιμελημένη. Ισχύει και σ’ αυτήν την
περίπτωση η άποψη του Μαυρογιώργου (1986) πως η σχολική διακόσμηση ως λειτουργικό στοιχείο του
χώρου υπηρετεί πιστά την υπόθεση της διαμόρφωσης μαθητών σε κοινωνικά πρότυπα συμπεριφοράς
που προσδιορίζονται από σχέσεις άκαμπτης ιεραρχικής διάκρισης και υποταγής του κατώτερου στο
ανώτερο. Στους τοίχους δεν υπήρχαν υλικά που έκαναν οι μαθητές ή άλλα ερεθίσματα τα οποία θα
μπορούσαν να ενσωματωθούν και να αξιοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία. Υπήρχε η εικόνα του
Χριστού πάνω από τον πίνακα, ο χάρτης της Ελλάδας ανάμεσα στα δύο παράθυρα, δύο χάρτες της
Μακεδονίας πίσω από τα παιδιά στον τοίχο απέναντι από αυτόν του πίνακα και σε μεγάλο ύψος για να
μπορούν τα παιδιά να τους παρατηρήσουν και να μελετήσουν, δύο εργασίες προηγούμενων ετών, μία
με ένα κινούμενο σχέδιο Micky-mouse και την άλλη ένα μήνυμα ειρήνης με το σχετικό σύμβολο και
έναν πίνακα-εκθετήριο με διάφορα πετρώματα ο οποίος απλά υπήρχε μόνιμα εκεί και πάλι σε ύψος
όχι ανάλογο των παιδιών αυτής της ηλικίας. Συνεπώς όλα συνέτειναν στην διαπίστωση μιας
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τυποποιημένης διακόσμησης καθόλα συμβατής με την άποψη ότι το σχολείο διαμορφώνει και δεν
μορφώνει. (Γερμανός 2003:282) Δεν υπήρχαν διδακτικές επιγραφές.
Δεν υπήρχαν προϋποθέσεις που να ωθούν το ενδιαφέρον για διερεύνηση. Το εκπαιδευτικό
υλικό για το οποίο κάνει λόγο ο Γερμανός (2003:104) δεν υπήρχε εκτός από τα βιβλία των παιδιών,
ότι είχαν στις τσάντες τους, κάτι κουτιά με γεωμετρικά στερεά τα οποία ήταν τοποθετημένα επάνω σε
μία από τις βιβλιοθήκες και στα οποία δεν είχαν πρόσβαση οι μαθητές, καθώς και κάτι χάρτινοι
πίνακες επάνω στη δεύτερη βιβλιοθήκη με εικόνες ζώων και φυτών που απλά βρίσκονταν εκεί και
φυσικά δεν τα έφταναν οι μαθητές. Στην τάξη υπήρχαν και δύο βιβλιοθήκες με λαμαρίνα και τζάμι
μπροστά, αλλά οι μαθητές δεν είχαν ερέθισμα να τις προσεγγίσουν μια και γνώριζαν εκ προοιμίου τι
υπήρχε σε αυτές, όπως βιβλία του ΟΕΔΒ που είχαν περισσέψει, βιβλία του εμπορίου με επιπλέον
ασκήσεις που παρακολουθούσαν σε περιεχόμενα αυτά του ΟΕΔΒ, κριτήρια αξιολόγησης, ανθολόγια
παλιά και μικροί γεωφυσικοί ή γεωλογικοί χάρτες αν και υπήρχε ειδικό πλαίσιο στη γωνία δίπλα στον
πίνακα για την τοποθέτηση των κλασικών γεωγραφικών χαρτών, στο οποίο όμως είχαν πρόσβαση και
δικαίωμα δανεισμού και οι άλλες τάξεις. Επιπλέον χρηστικά οι βιβλιοθήκες ήταν δυσλειτουργικές με
προβληματικά τζάμια. Τέλος υπήρχε και ένας πίνακας ανακοινώσεων στον τοίχο φτιαγμένος από
φελιζόλ, στον οποίο ήταν κρεμασμένες τρεις ζωγραφιές μαθητών. Για να κρεμάσουν τα παιδιά εκεί τις
εργασίες τους, στο υψηλότερο σημείο έπρεπε είτε να τεντωθούν είτε να ανέβουν σε καρέκλα.
Όλα φαίνονταν να είναι προδιαγεγραμμένα και τυποποιημένα. Το σχήμα ερευνώπειραματίζομαι-φτιάχνω δεν κυριαρχούσε στην συγκεκριμένη τάξη. Οι μαθητές δεν κατασκεύασαν
κάτι το οποίο θα μπορούσε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό (Γερμανός
2003:175). Δεν υπήρχε ο χειρωνακτικός χαρακτήρας εμπλοκής των παιδιών, κάτι που προάγει το νέο
σχολείο.
Η διάταξη των θρανίων δημιουργούσε ένα νοητό περίγραμμα ενός συνόλου από έπιπλα. Το
χρώμα της αίθουσας μας ήταν το «ελληνικό» άμεσα συνδεδεμένο με την αντίληψη του σχολείου ως
χώρου ανάπτυξης του εθνικού φρονήματος και πιο συγκεκριμένα το ανοιχτό γαλάζιο κάτω και λευκό
από το 1/3 και πάνω (Γερμανός 2003:286).
Εν κατακλείδι θα μπορούσα να παρατηρήσω ότι διαπίστωσα τα εξής γνωρίσματα στο
συγκεκριμένο σχολείο: την τυποποίηση των βασικών στοιχείων του χώρου, το χαμηλό βαθμό
πολυπλοκότητας, το μονολειτουργικό χαρακτήρα, τις ασυνέχειες του χώρου, την εσωστρέφεια των
χώρων, την αποξένωση από το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το ότι δεν λαμβάνονταν
υπόψη η ηλικία και η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γερμανός 2003:345-348). Η συγκεκριμένη τάξη
φαίνονταν να συνιστά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που δεν μπορεί να εξελιχθεί. Ειδικότερα για την
εκπαιδευτική σχέση, όπως παρατηρήθηκε και παραπάνω, ήταν ασύμμετρη και σύμφωνη ως προς την
ποιότητα με τα πορίσματα των ερευνών του Γερμανού (2003:352). Βασική μορφή εργασίας ήταν οι
ερωτήσεις του δασκάλου προς τους μαθητές και πολύ σπάνια ο κατευθυνόμενος διάλογος μεταξύ των
μαθητών. Συνεπώς ο μαθητής δεν ανέπτυσσε πρωτοβουλία και όλα τα υποδείκνυε άμεσα ή έμμεσα ο
δάσκαλος. Ο συνεργατικός χαρακτήρας αυτής της σχέσης δεν ήταν σχεδόν καθόλου εμφανής.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Στόχος της διαμόρφωσης του χώρου όπως τη συνέλαβα ήταν η διασφάλιση της διαμαθητικής
επικοινωνίας και κατ’ επέκταση της διαψυχικής (Μπακιρτζής 2002), της διάθεσης των μαθητών για
διερεύνηση και της πρόκλησης της αίσθησης ότι βρίσκονται σε έναν οικείο χώρο στον οποίο
διαθέτουν ελευθερία κίνησης και δημιουργίας. Κανονικά θα έπρεπε στη διαμόρφωση και στον
εμπλουτισμό του χώρου να συμμετάσχουν οι ίδιοι οι μαθητές της τάξης που παρακολούθησα, αλλά
αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει. Όπως παρατηρεί και η Weinstein et all(1987) η σχέση του παιδιού με
το χώρο και ιδιαίτερα η δυνατότητα του μαθητή να παρεμβαίνει δημιουργικά στη διαμόρφωση και στη
διακόσμηση της τάξης του, συνδέεται με σημαντικούς παράγοντες της κοινωνικής και συναισθηματικής
του ανάπτυξης, όπως είναι η αυτοεκτίμηση, το αίσθημα ασφάλειας και η ικανότητα αυτοελέγχου. Γι’
αυτό προτείνει να έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα να εκφράζονται στο χώρο τους ώστε να τον
προσαρμόζουν στις προσωπικές τους προτιμήσεις να τον προσωποποιούν Επειδή όμως όπως
προανέφερα, δεν ήταν δυνατή η συμμετοχή των παιδιών της συγκεκριμένης τάξης σε αυτόν το
σχεδιασμό και διαμόρφωση, προσπάθησα να καλύψω όσο μπορούσα τα ενδεχόμενα ενδιαφέροντα και
επιθυμίες των παιδιών, διαμορφώνοντας ένα χώρο που να εξυπηρετεί την ομαδοσυνεργατική εργασία,
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(θρανία ανά ομάδες)322 και τη διδασκαλία με θρανία σε σχήμα αμφιθεατρικό Π323 μια και με ενδιέφερε
να υπάρχει δυνατότητα διαλόγου μεταξύ των μαθητών, να μην κοιτάει ο ένας τις πλάτες του άλλου,
αλλά να υπάρχει βλεμματική επαφή μεταξύ τους, καθώς και δυνατότητα συνεργασίας. Τα θρανία τα
οποία είναι αυτά που υπάρχουν στα σχολεία με τις δεδομένες διαστάσεις324, τα διέταξα σε ομάδες των
πέντε, αν και θα προτιμούσα τις ομάδες των τεσσάρων ατόμων (Ματσαγγούρας 2003:242-248). Αυτό
συνέβη γιατί εάν προχωρούσα σε τετραμελείς ομάδες (ανομοιογενείς μαθησιακά) θα είχα τρεις
τετραμελείς ομάδες και μία τριμελή και δεν θα μπορούσα να εξασφαλίσω περισσότερο χώρο.
Όσον αφορά στην αισθητική του χώρου θα επιθυμούσα να οργανωθεί όσο ήταν δυνατόν με
βάση θέματα. Πιο συγκεκριμένα να διαμορφωθούν περιοχές στην αίθουσα με βάση τις κατηγορίες
δραστηριοτήτων του αναλυτικού προγράμματος. Οι περιοχές αυτές θα ήταν διακριτές και θα
ανανεώνονταν ως προς το περιεχόμενό τους. Στο συγκεκριμένο σχολείο επικρατούσε το μοντέλο της
αίθουσας τάξης, δηλαδή η κάθε αίθουσα είναι για όλα τα μαθήματα. Θα μπορούσε δηλαδή να
αντισταθμιστεί το αίτημα για αίθουσες ξεχωριστές για κάθε μάθημα με τη διαμόρφωση περιοχών
κατηγοριών δραστηριοτήτων, αλλά εκτιμώ ότι ο χώρος της αίθουσας δεν επέτρεπε τέτοιες
πρωτοβουλίες. Με ενδιέφερε επίσης η διαμόρφωση περιοχών για ατομική και ομαδική εργασία. Αυτό
βέβαια ήταν δύσκολο, γιατί όπως παρατηρεί ο Γερμανός (2003:373) η αίθουσα στο ελληνικό σχολείο
ακολουθεί έναν ενιαίο τύπο από το 1984, χωρίς καμία εσωτερική διαφοροποίηση σε περιοχές.
Στις προθέσεις μου επίσης ήταν να οργανώσω κάποια περιοχή με βάση αποκλειστικά τον
ατομικό ή τον ομαδικό χαρακτήρα της δραστηριότητας, έτσι ώστε να αποδεσμευθεί ο χώρος από
οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να του προσδώσει μονολειτουργικά χαρακτηριστικά και
γενικότερα να περιορίσει την ιδιότητα της ευελιξίας. Τα παιδιά προτιμούν ένα σχολικό περιβάλλον
πλούσιο σε ερεθίσματα και αισθητικά ενδιαφέρον (Γερμανός 2003:376) Έλαβα επίσης υπόψη τις
απόψεις που υποστηρίζουν ότι θα ήταν χρήσιμο να κινηθούμε προς τη δημιουργία ατμόσφαιρας
σπιτιού (Γερμανός 2003:411,412). Προέκρινα επίσης ως σημαντικό το κριτήριο της κατά το δυνατόν
ευελιξίας με συνέπεια ότι προτείνεται να είναι εύκολο να αλλάξει και να αναδιαμορφωθεί..
Όσον αφορά στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού ίσχυε και στην περίπτωσή μας η
διαπίστωση ότι αυτό φαίνεται ότι δεν είναι πλούσιο σε μία σύγχρονη ελληνική τάξη. Χρειάζεται να
ενδιαφέρει τα παιδιά, να είναι επαρκές, και σε πολύ καλή κατάσταση. Θα ήταν χρήσιμο να μπορούσαν
να οργανωθούν μικροπεριβάλλοντα, τα οποία θα οργάνωναν και θα διαχειρίζονταν οι μαθητές. Αυτό
στην συγκεκριμένη αίθουσα θα μπορούσε να γίνει με κάποιον πίνακα έκφρασης, επικοινωνίας και
αισθητικής δημιουργίας, μια και υπήρχαν πολλά περιθώρια χώρου.
Ειδικότερα τώρα στην αίθουσα και στις δύο προτάσεις μου325, προτείνω να υπάρχουν κάποια
σταθερά στοιχεία (σταθερά στους τοίχους και άλλα ευκολομετακίνητα) και με εξασφαλισμένη την
ευχέρεια διαφοροποίησης της διάταξης των θρανίων. Το θρανίο του δασκάλου θα είναι όχι μπροστά
από τον πίνακα αλλά στο πίσω μέρος της τάξης προς τη γωνία και μπροστά από μία βιβλιοθήκη
υλικού και υλικού του δασκάλου. Η καρέκλα του δασκάλου θα ήταν σκόπιμο να έχει ρόδες για
εναλλακτική μορφή κίνησης προς το κάθε μαθητή. Στον τοίχο επίσης που είναι απέναντι από τον
τοίχο με τον πίνακα θα υπάρχει ένα τραπέζι μελέτης στο οποίο θα μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα
μέχρι τρεις μαθητές. Από το τραπέζι και πάνω θα υπάρχει ένα έπιπλο με ράφια, με βιβλία λογοτεχνικά
και άλλα που θα ενδιαφέρουν τα παιδιά (references books). Στο χώρο ανάμεσα στα παράθυρα θα
τοποθετηθεί το θρανίο των υπολογιστών, με πρόσβαση στο διαδίκτυο, στο οποίο θα μπορούν να
δουλεύουν ταυτόχρονα μέχρι δύο μαθητές. Πάνω από αυτό το θρανίο θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε
ραφάκια υλικό σχετικό με τους υπολογιστές (floppy disks, CD-ROMS, μουσικά CD).
Στην μπροστινή γωνία θα υπάρχει μία βιβλιοθήκη υλικού των μαθητών ή υλικού για μαθητές
και μπροστά της θα τοποθετηθεί ένα στρογγυλό τραπέζι για εργασία μικρής ομάδας. Στην γωνία
κοντά στην είσοδο θα τοποθετηθεί ένας καναπές (τριπλός διαστάσεων 175Χ70) και πάνω από το
καναπέ θα υπάρχει ένα πίνακας ελεύθερης έκφρασης στο οποίο οι μαθητές θα αναρτούν δικές τους
καταστάσεις ανεξάρτητες από το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Θα μπορούσε εναλλακτικά ο ίδιος χώρος να
απομονωθεί και να χαρακτηριστεί χώρος ησυχίας ή ηρεμίας, με την τοποθέτηση ενός πλαισίου και με
την μετακίνηση της ομάδας των θρανίων που είναι κοντά στην είσοδο της τάξης προς τα πίσω. Στον
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καναπέ θα μπορούσαν να υπάρχουν μαξιλαράκια τα οποία θα επέλεγαν τα ίδια τα παιδιά ή θα
συνέδραμαν στο κέντημά τους και ίσως ένα τραπεζάκι με περιοδικά και εφημερίδες (π.χ. National
Geographic, Γεώραμα, Τύπος). Σε εκείνο το σημείο επίσης προς την πλευρά του πίνακα και δίπλα από
αυτόν θα υπάρχει μία κρεμάστρα. Μπροστά από τον πίνακα θα μπορούσε να τοποθετηθεί ένα χαλί ή
μία μοκέτα, υλικά που βοηθούν στην ποιοτικότερη ανάκλαση του ήχου (Γερμανός (2003:390).
Στον ξύλινο τοίχο πάλι από την πλευρά της εισόδου θα υπάρχει ένας πίνακας εργασιών των
μαθητών, ενώ πίνακας θα μπορεί να υπάρχει τόσο μεταξύ του τραπεζιού μελέτης και υλικού του
δασκάλου. Δυστυχώς οι αποστάσεις μεταξύ των ομάδων θρανίων δεν είναι οι καλύτερες για να
δουλεύει κάθε ομάδα απερίσπαστη και ανενόχλητη από αυτό που τρέχει στις διπλανές ομάδες.
Στο χώρο από την έξω πλευρά του τοίχου που βρίσκεται η είσοδος (στην κεντρική αίθουσα
του Σχολείου) θα μπορούσαν να τοποθετηθούν ατομικές ντουλάπες για τους μαθητές. Επίσης είναι
απαραίτητο να υπάρχει ένα φορητός πίνακας είτε για την αμφιθεατρική διάταξη είτε γιατί μπορεί να
παραστεί ανάγκη να δουλευτεί από μία ομάδα στη φάση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.
Όσον αφορά στα χρώματα αυτά θα τα έχω σε τρεις ζώνες με την κατώτερη να έχει πιο έντονο
χρώμα για να αντιστοιχεί προς την ισχυρή οπτική παρουσία των επίπλων(Γερμανός2003:402) και τις
υπερκείμενες πιο ελαφριά. Η πρώτη ζώνη θα σταματά στο μ.ο. ύψους του μαθητή. Ο συσχετισμός
ανάμεσα σε σημεία αναφοράς του χώρου (όπως είναι η κατώτερη ζώνη του τοίχου) και στο σώμα του
παιδιού, ευνοεί ψυχολογικές διεργασίες οι οποίες κάνουν το χώρο πιο οικείο στο χρήστη. Μας
ενδιαφέρουν επίσης οι συνδυασμοί χρωμάτων ή αποχρώσεις του ίδιου χρώματος κίτρινου και
πράσινου γιατί προκαλούν μεγαλύτερη ηρεμία.
Οι κουρτίνες θα έχουν χρώμα ανάλογο αυτών του τοίχου. Το χαλί, οι κουρτίνες, ο
φανελοπίνακας, περιορίζουν την αντήχηση, ενώ οι σκληρές επιφάνειες την αυξάνουν. Όπου
εκτίθενται βιβλία αυτά θα είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο που να φαίνεται όλο το εξώφυλλο
τους, με την εικόνα και τον τίτλο.
Τέλος στο χώρο μπροστά από τα παράθυρα θα μπορούσαν να τοποθετηθούν λουλούδια με
κάποια επιφύλαξη γιατί ήδη τα παράθυρα είχαν αρκετό ύψος για να μπορούν τα παιδιά να βλέπουν
προς τα έξω.
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Παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος Pollen για την αντιμετώπιση
της σχολικής αποτυχίας
Δουράλα Ιωάνν., Υποψ. Διδάκτ. Université Libre de Bruxelles
Περίληψη
Ένα από τα προβλήματα που συναντάμε στα σχολεία, αιτία και αφορμή για πολλά επόμενα, είναι αυτό της
σχολικής αποτυχίας μαθητών μειονεκτούντων κοινωνικά και οικονομικά. Η συνύπαρξη στις σχολικές τάξεις
παιδιών διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών κλπ. προελεύσεων, μας κάνει φανερό ότι ορισμένες
ομάδες μαθητών αποκλείονται εμμέσως από το εκπαιδευτικό σύστημα. Για να μην αποτελούν οι κατασταλτικοί
παράγοντες αδιέξοδο για την πορεία των μαθητών και να μη μετατρέπονται σε παράγοντες αποκλεισμού, ο
σχολικός χώρος πρέπει να γίνεται χώρος « πολλών αφετηριών και ρυθμών » ώστε κανείς να μη μένει πίσω. Το
πρόβλημα της σχολικής αποτυχίας δεν αποτελεί φυσικά αποκλειστικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος. Η ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στο σχεδιασμό και την υποστήριξη ενός ευρωπαϊκού
προγράμματος έρευνας, Pollen, με κύριο στόχο την βελτίωση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στα
σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα δίκτυο
δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε δώδεκα χώρες, με στόχο « να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στην επιστήμη
και την κοινωνία » διαμέσου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κάθε χώρα-οργανισμός που συμμετέχει θέτει
τους δικούς της επιμέρους στόχους-δράσεις. Το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, U.L.B., θέτει ως προτεραιότητα
την κατανόηση της επίδρασης της « hands-on » εκπαίδευσης σε μαθητές χαμηλής κοινωνικοοικονομικής
προέλευσης και κυρίως στις επιδόσεις τους στις φυσικές επιστήμες και στις γλωσσικές δεξιότητες.

Εισαγωγή
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται τα σημαντικότερα, κατά τη γνώμη μας, σημεία του
κοινοτικού προγράμματος Pollen326. Η ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στο σχεδιασμό και
την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας Pollen με κύριο στόχο την βελτίωση
της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις
ευρωπαϊκές χώρες.
Ιστορικό
Από τις 13 έως 17/5/2006327, 36 εμπειρογνώμονες από το χώρο της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πήραν μέρος στο εισαγωγικό σεμινάριο
του προγράμματος Pollen στην πόλη Sèvres (Γαλλία).
Το πρόγραμμα Pollen είναι το έκτο κατά σειρά πρόγραμμα-πλαίσιο που υποστηρίζεται από
τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν το όραμα του γάλλου
Georges Charpak (Νόμπελ φυσικής) και υποκίνησε το ενδιαφέρον για την ανάγκη μιας
βαθιάς αλλά και βιώσιμης αλλαγής της επιστημονικής εκπαίδευσης στα σχολεία της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Πόλεις-φυτώρια
Μια «πόλη-φυτώριο» είναι μια πόλη όπου υποστηρίζεται η διδασκαλία των φυσικών
επιστημών, στα πλαίσια του προγράμματος Pollen και όπου αναμενόταν να αναμειχθεί
ολόκληρη η κοινότητα. Το πρόγραμμα Pollen οδήγησε στη δημιουργία δώδεκα « πόλεωνφυτώριων » που θα περιλαμβάνουν (έως το 2008) σταδιακά συνολικά 100 σχολεία, δηλ. 500
τάξεις, περίπου 15.000 παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα δίκτυο δράσης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, σε δώδεκα χώρες, με στόχο « να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στην
επιστήμη και την κοινωνία » διαμέσου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κάθε χώρα/πόληοργανισμός που συμμετέχει θέτει τους δικούς της επιμέρους στόχους-δράσεις. Για
παράδειγμα στο Βέλγιο το πρόγραμμα Pollen τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου των
Βρυξελλών, U.L.B., που έθεσε ως προτεραιότητα την κατανόηση της επίδρασης της « hands326
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on328 » εκπαίδευσης σε μαθητές χαμηλής κοινωνικοοικονομικής προέλευσης και κυρίως στις
επιδόσεις τους στις φυσικές επιστήμες και στις γλωσσικές δεξιότητες.
Σε όλες τις συμμετέχουσες πόλεις παρέχεται κατάρτιση του εκπαιδευτικού
προσωπικού, συγκεκριμένοι πόροι για την τάξη κλπ. Ενθαρρύνονται δε ιδιαίτερα οι
ανταλλαγές μεταξύ των δασκάλων. Τα κοινωνικά ζητήματα της εκπαίδευσης επιστήμης
αποτελούν το κέντρο του ενδιαφέροντος του προγράμματος.
Οι δέκα από αυτές τις πόλεις ερευνούν τοπικά, ένα συγκεκριμένο ζήτημα :
1. Βρυξέλλες (Βέλγιο) : η διδασκαλία των φυσικών επιστημών σε παιδιά που μένουν σε
περιοχές χαμηλού εισοδήματος
2. Tartu (Εσθονία) : η διδασκαλία των φυσικών επιστημών σε παιδιά με ειδικές
ανάγκες,
3. Saint-Etienne (Γαλλία) : πώς μπορεί να εμπλακεί η επιστημονική κοινότητα στην
διδασκαλία των φυσικών επιστημών στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης;
4. Βερολίνο (Γερμανία) : φύλο και διδασκαλία των φυσικών επιστημών,
5. Perugia (Ιταλία) : συμμετοχή των παιδιών στην διδασκαλία των φυσικών επιστημών
και ενεργή συμμετοχή στα κοινά
6. Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες): ενίσχυση της διδασκαλία των φυσικών επιστημών και
της τεχνολογικής έρευνας στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
7. Loures (Πορτογαλία): οικογενειακή συμμετοχή στη διδασκαλία των φυσικών
επιστημών
8. Girona (Ισπανία): η διδασκαλία των φυσικών επιστημών και οι μετανάστες /
προκλήσεις και ευκαιρίες
9. Στοκχόλμη (Σουηδία): η διδασκαλία των φυσικών επιστημών και η μετάβαση από
την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
10. Leicester (Ηνωμένο Βασίλειο) - η διδασκαλία των φυσικών επιστημών και η διαθεματική προσέγγιση
11. Vac (Ουγγαρία) και
12. Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) - διδασκαλία των φυσικών επιστημών στα νέα κράτη μέλη
της ΕΕ
Μία Χάρτα για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών θα προωθηθεί κατά τη διάρκεια του
τελευταίου έτους (2008) του προγράμματος ως σύμβολο των κύριων επιτευγμάτων του
προγράμματος και ως νέο βήμα προς την επέκταση του δικτύου σε νέες πόλεις-φυτώρια για
την επιστήμη σε όλη την Ευρώπη.
Τι είναι το πρόγραμμα Pollen ;
Κύριο στόχο του προγράμματος Pollen αποτέλεσε η προώθηση της διδασκαλίας των φυσικών
επιστημών στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βασισμένης στην ενεργό συμμετοχή των
μαθητών.
Δημιουργήθηκε το πλαίσιο για την εκπαίδευση των φυσικών επιστημών, μέσω μιας
παιδοκεντρικής προσέγγισης, που άρχιζε στο σχολείο και που επεκτεινόταν σε ολόκληρη την
πόλη, δεδομένου ότι ένα δίκτυο 12 αλληλεπιδρώντων και συνεργαζόμενων « πόλεωνφυτώριων » εφαρμόστηκε για να πλαισιώσει τα συμμετέχοντα σχολεία. Η τοπική κοινοτική
συμμετοχή ήταν και είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία προγράμματος.
Σχετική ιστοσελίδα
http://www.pollen-europa.net
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Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και η εφαρμογή τους στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης
(Ποιοτική και ποσοτική έρευνα σε προπιλοτικά και πιλοτικά σχολεία Ε. Ζ.)
Χαλκιαδάκη Αθ., Δασκάλα
Περίληψη
Η Ε. Ζ., όπως σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει, ήταν και είναι ένας «χώρος» στο ωρολόγιο πρόγραμμα, κενός
από διδακτικά αντικείμενα που διδάσκονται και αξιολογούνται όπως τα υπόλοιπα μαθήματα του αναλυτικού
προγράμματος. Εκεί θα μπορούσαν να «πειραματιστούν» οι εκπαιδευτικοί με την υλοποίηση προγραμμάτων
μικρής ή μεγάλης διάρκειας, διαμέσου μεθόδων όπως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, τα σχέδια εργασίας και
η διαθεματικότητα έτσι ώστε να προετοιμάζονται για την επικείμενη εισαγωγή των νέων διδακτικών πακέτων
στην εκπαιδευτική πραγματικότητα τα οποία στηρίζονται στις μεθόδους αυτές.
«Η εν λόγω καινοτομία βασίζεται στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης αποτελώντας ουσιαστικό
προπομπό για την εφαρμογή της διαθεματικότητας στο σχολείο, προωθεί την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας, την
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και ενισχύει τη δημιουργική και διερευνητική μάθηση και την κριτική σκέψη»
(Αλαχιώτης, 2003).
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι μέθοδοι αυτές εφαρμόστηκαν
από τους εκπαιδευτικούς για την επίτευξη των στόχων της Ε. Ζ. Συγκεκριμένα τα θέματα-ερευνητικά
ερωτήματα που διερευνήθηκαν, μεταξύ άλλων, ήταν:
-Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων ευέλικτης ζώνης.
-Ο τρόπος ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τις νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.
-Ο τρόπος παρουσίασης των μεθόδων αυτών στο υποστηρικτικό υλικό του Π.Ι. (σαφήνεια διατύπωσης,
πληρότητα μεθοδολογικών οδηγιών).
-Ο τρόπος που εφάρμοσαν οι εκπαιδευτικοί τις καινοτόμες μεθόδους (θεματολογία, οργάνωση δράσεων,
συνεργασίες κ.α.).
-Ο βαθμός επίτευξης βασικών σκοπών και στόχων της Ε. Ζ. σε σχέση με τον τρόπο εφαρμογής των νέων
μεθόδων.
Για την πραγματοποίηση της μελέτης αυτής αξιοποιήθηκαν δεδομένα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας που
ολοκληρώθηκε το 2006.
Α) Ποιοτική έρευνα
Μέθοδος-Τεχνικές: Ανάλυση Περιεχομένου αρχείων, εγκυκλίων του Π.Ι. και του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σχεδίων
εργασίας των εκπαιδευτικών, συνεντεύξεων κ.α.
Τεχνικές συλλογής δεδομένων: Συνεντεύξεις ημιδομημένες και ελεύθερες, ομαδικές και ατομικές.
Δείγμα:
-25 δάσκαλοι των τεσσάρων προπιλοτικών σχολείων Β΄ Αθήνας (ένταξη το Μάιο του 2001 στην ευέλικτη ζώνη)
-Οι διευθυντές των προπιλοτικών σχολείων
-Οι διευθυντές των πιλοτικών σχολείων της ποσοτικής έρευνας
-3 Σχολικοί Σύμβουλοι Β΄ Αθήνας
-Οι αντιπρόεδροι του Π.Ι. το 2001 κ. Ματσαγγούρας (υπεύθυνος έργου) και κ. Κωνσταντίνου.
Β) Ποσοτική έρευνα
Τεχνικές συλλογής δεδομένων: Τρεις τύποι ερωτηματολογίου: διευθυντών, δασκάλων, εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων.
Δείγμα: Οι εκπαιδευτικοί των 11 Δημοτικών Σχολείων της Αττικής με την μακροβιότερη παραμονή στην Ε. Ζ.
Εντάχθηκαν το Σεπτέμβρη το 2001 (έναρξη πιλοτικής φάσης) και διατήρησαν την εθελοντική τους συμμετοχή
το έτος 2004-2005 όπου και καθιερώθηκε η προαιρετικότητά της.

Εισαγωγή
Ο συγγραφέας Πάολο Κοέλο στο βιβλίο του «Ημερολόγιο ενός Μάγου» αναφέρει πως «όταν
ταξιδεύεις προς ένα στόχο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσέχεις το δρόμο σου. Αυτός μας διδάσκει τον
καλύτερο τρόπο για να φτάσουμε στο σκοπό μας και μας πλουτίζει καθώς τον διατρέχουμε».
Στο «ταξίδι» της Ε.Ζ που ξεκίνησε το 2001, ο «δρόμος» για την επίτευξη των σκοπών και
των στόχων της περνάει μέσα από τη χρήση των καινοτόμων μεθόδων που προτείνονται στους
εκπαιδευτικούς. Αξίζει λοιπόν να τον «προσέξουμε»! Να μελετήσουμε πώς σχεδιάστηκε, πώς
παρουσιάστηκε στους εκπαιδευτικούς η μεθοδολογία του προγράμματος, πώς οι ίδιοι οργάνωσαν την
πορεία τους, τα όμορφα σημεία της «διαδρομής» ή τις κακοτοπιές που κάνουν ένα ταξίδι ευχάριστο ή
κουραστικό.
Στην ανακοίνωση θα δούμε πώς τέθηκαν στην «υπηρεσία» των εκπαιδευτικών της Ε.Ζ. οι
καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας από τους σχεδιαστές του προγράμματος, πώς εκείνοι κατανόησαν τι

760
έπρεπε να κάνουν και πώς τελικά λειτούργησαν τις μεθόδους αυτές μέσα στα πλαίσια της Ε.Ζ. Η
μεθοδολογία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος όπως η Ε.Ζ. συνιστά έναν από τους προσδιοριστικούς
του παράγοντες η μελέτη της δε, αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας αξιολόγησης όλου του
προγράμματος που ολοκληρώθηκε το 2006 (Χαλκιαδάκη, 2007).
Οι εμπειρίες που αποκομίζουμε εξετάζοντας την «διαδρομή» αυτή δηλαδή τον τρόπο
εφαρμογής των μεθόδων, πλουτίζουν τις γνώσεις μας και μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη των
στόχων μας από όποια θέση κι αν βρισκόμαστε είτε ως μάχιμοι εκπαιδευτικοί, είτε ως στελέχη της
εκπαίδευσης, είτε ως σχεδιαστές των εκπαιδευτικών δρώμενων.
1. ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ;
Ένας από τους ορισμούς που έχουν αποδοθεί για την ευέλικτη ζώνη από την Α. Γαλανοπούλου
(2002), πάρεδρο επί θητεία του Π.Ι είναι και ο εξής: «το Δ.Ε.Π.Π.Σ δίνει έμφαση στη Διαθεματική
προσέγγιση της γνώσης και στην πλέον καθαρόαιμη έκφανσή της, την Ευέλικτη Ζώνη». Επίσης στην
εισήγησή του στον οδηγό σχεδίων εργασίας ο Σ. Αλαχιώτης (2003) ορίζει την Ε.Ζ ως καινοτομία που
αποτελεί προπομπό για την εφαρμογή της διαθεματικότητας στο σχολείο, «βασίζεται στη
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, προωθεί την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας (projects), την
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και ενισχύει τη δημιουργική και διερευνητική μάθηση και την
κριτική σκέψη».
Ένα από τα προσδιοριστικά της στοιχεία σύμφωνα με τον Η. Ματσαγγούρα (2002) είναι «η
σύνδεση της σχολικής γνώσης με τα ενδιαφέροντα του παιδιού και τις πραγματικές καταστάσεις
ζωής, που ενεργοποιεί τα κίνητρα των μαθητών, προσδίδει νόημα στη σχολική γνώση και ανοίγει
διαύλους επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία».
Οι καινοτόμες μέθοδοι προβλήθηκαν στους εκπαιδευτικούς μέσω του υποστηρικτικού υλικού
του Π.Ι. και με την επιμόρφωση που αρχικά ανέλαβε το Π.Ι και αργότερα, εν ονόματι της
αποκέντρωσης που επιχειρήθηκε, ανέλαβαν οι σχολικοί σύμβουλοι (Οδηγός Σχεδίων Εργασίας,
2003).
Α) Υποστηρικτικό υλικό
Διανεμήθηκε αυτούσιο στα σχολεία της Ε.Ζ ή αποσπάσματα αυτού μέσω των εγκυκλίων
(Φ.12.1/739/Γ1/675,17-7-2001 ή Φ.12.1/165/33779/Γ1, 7-4-2003)σε όλα τα σχολεία της επικράτειας:
 Το πολυθεματικό βιβλίο «Βλέπω το σημερινό κόσμο»
 Φάκελοι προγραμμάτων των Σχολείων Πειραματικής Εφαρμογής
 Φάκελοι από το πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ»
 Ποικίλο υλικό μέσω ιστοσελίδας
 «Οδηγός για το δάσκαλο» (2001) που συντάχθηκε με το σκεπτικό να ενημερωθεί ο εκπαιδευτικός
για τα σχέδια εργασίας (projects) των ΣΕΠΠΕ
 «Οδηγός εφαρμογής σχεδίων εργασίας» (2003) με εισηγήσεις καθηγητών, επιστημονικών
υπευθύνων του Προγράμματος κ.α που δίνεται έμφαση στη φιλοσοφία την Σχεδίων εργασίας και
γίνεται λόγος για τη διαθεματικότητα.
 Αντιπροσωπευτικές εργασίες μαθητών (2004), «Η ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση», περιφέρεια Αττικής.
 Τη χρονιά 2003-2004 διανέμεται στα σχολεία το Δ.Ε.Π.Π.Σ γίνεται όμως αντιληπτό από λίγους
μόνο «υποψιασμένους» δασκάλους και διευθυντές.
Το υλικό αυτό διανεμήθηκε αφενός στα σχολεία που έκαναν πρόγραμμα αφετέρου σε ικανό αριθμό
σε όλες τις σχολικές μονάδες με στόχο την ενημέρωση, τον προβληματισμό και τη δυνατότητα
πειραματισμού πριν από κάθε απόπειρα επέκτασης ή γενίκευσης του εγχειρήματος (Γαλανοπούλου
,2002).
Διευκρινίσεις στις έννοιες διαθεματικότητα και σχέδια εργασίας δίνονται στον Οδηγό σχεδίων
εργασίας (2003) όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων το εξής: «Όταν οι μαθητές αναλαμβάνουν να
διεκπεραιώσουν όλες αυτές τις δραστηριότητες προγραμματισμένα για την επίλυση κάποιου
προβλήματος οδηγούμαστε στην ανάπτυξη σχεδίων εργασίας ενώ όταν εκτελούν μέρος μόνο αυτών
κάνουμε λόγο για απλές δραστηριότητες». Επίσης αναφέρεται ότι: η διάκριση μεταξύ
δραστηριοτήτων και σχεδίων εργασίας δεν είναι πάντα εύκολη και, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι
τελείως συμβατική.
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Από όλες τις παραπάνω αναφορές συμπεραίνουμε υπάρχει μια ρευστότητα σχετικά με τα
πλαίσια της μεθόδου και είναι δυσδιάκριτες οι διαφορές μεταξύ σχεδίων εργασίας και απλών
δραστηριοτήτων σε ένα θέμα στοιχείο που καθιστά δύσκολη την αξιολόγησή τους. Η ρευστότητα
αυτή είναι πιθανό να δημιουργεί σύγχυση σε ότι αφορά την κατανόηση των εννοιών ή αδυναμία
διαπίστωσης αν αυτό που έχει κατανοηθεί είναι και αυτό που απαιτείται.
Β) Επιμόρφωση: Οι φορείς της επιμόρφωσης όπως προαναφέρθηκε ήταν το Π.Ι σε πρώτη φάση και
οι σχολικοί σύμβουλοι σε επόμενη φάση.
Τρόποι υλοποίησης της επιμόρφωσης (Γαλανοπούλου, 2002):

Κατά την πρώτη πιλοτική εφαρμογή (2001-2002) πραγματοποιήθηκαν τέσσερις
επιμορφωτικές ημερίδες για τα σχολεία της Ε.Ζ. (Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη). Οι ημερίδες
οργανώθηκαν σε ολομέλειες, όπου παρουσιάστηκαν τα θέματα ενημέρωσης / πληροφόρησης,
συζητήσεις γύρω από διοικητικά, οργανωτικά ζητήματα και σε εργαστήρια. όπου οι εκπαιδευτικοί
συνεργάστηκαν σε ομάδες σχεδιάζοντας projects ή πραγματοποιώντας διάφορες φάσεις ή
δραστηριότητες ενός project.

Κατά τη δεύτερη πιλοτική εφαρμογή (2002-2003) πραγματοποιήθηκαν σε κάθε νομό της
χώρας επιμορφωτικές συναντήσεις. Στα πλαίσια του προγράμματος εκπονήθηκε ο οδηγός σχεδίων
εργασίας (Πρακτικά Π.Ι., 2004).

Κατά την τρίτη πιλοτική εφαρμογή (2003-2004) στις δράσεις του προγράμματος με στόχο την
αποκέντρωση περιλαμβάνονται: 1) περαιτέρω ενεργοποίηση των σχολικών συμβούλων, 2) σύσταση
τοπικών επιτροπών στήριξης (ΤΕΣ), οι οποίες θα μεριμνούν για τα οργανωτικά θέματα, 3) Η
παρακολούθηση και η επιστημονική καθοδήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος σε κάθε
διοικητική περιφέρεια από τα μέλη του Π.Ι. (Πρακτικά Π.Ι., 2004).
2) ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΙΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
Α) Τρόπος απόκτησης γνώσεων μεθοδολογίας: Σε σχετική ερώτηση του ερωτηματολογίου οι
απαντήσεις των δασκάλων συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΤΡΟΠΟΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
Εμπειρία από άλλα προγράμματα
Από το σχολικό σύμβουλο
Από τους συναδέλφους
Διάβασμα βιβλίων σχετικών
Επιμορφωτικές ημερίδες του Π.Ι

ΤΩΝ Δάσκαλοι
26,8%
9,9%
22,6%
25,4%
12,7%

Όσον αφορά τον τρόπο απόκτησης της γνώσης των προηγούμενων διδακτικών προσεγγίσεων οι
δάσκαλοι δηλώνουν ως ιδιαίτερα σημαντική την εμπειρία τους που αποκτήθηκε από την εκπόνηση
προαιρετικών προγραμμάτων στο παρελθόν, την προσωπική τους ενασχόληση και την αλληλεπίδραση
με τους συναδέλφους τους που είχαν αναλάβει την ευθύνη της επιμόρφωσης στη σχολική μονάδα
στην φάση της αποκέντρωσης, όπως έχουμε αναφέρει, που πραγματοποιήθηκε με το 2003. Αυτή η
συγκέντρωση εμπιστοσύνης στο πρόσωπο των συναδέλφων μπορεί να οφείλεται στα κοινά βιώματα
και εμπειρίες καθώς και στην κοινή θέση στην εκπαιδευτική ιεραρχία στην οποία βρίσκονται οι
συνάδελφοι επιμορφωτές και επιμορφούμενοι.
Στον αντίποδα αυτών, ο σχολικός σύμβουλος και η επιμορφωτικές ημερίδες του Π.Ι έχουν, κατά
την κρίση των δασκάλων, πολύ λίγο συνεισφέρουν στην απόκτηση πρόσθετων γνώσεων.
Β) Η επιμορφωτική διαδικασία κατά τους εκπαιδευτικούς

70%

61%

58%
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στις ανάγκες

Κατανόηση
σκοπών και
στόχων

Ακατάλληλοι
επιμορφωτές

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι παρά τη θετική στάση των δασκάλων ως προς το συνδυασμό
θεωρίας και πράξης και ως προς την καταλληλότητα των επιμορφωτών το μεγαλύτερο μέρος αυτών
δηλώνει ότι η επιμόρφωση δεν ήταν σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ενώ
λιγότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι η επιμόρφωση στάθηκε ικανή για να κατανοήσουν τους
σκοπούς και τους στόχους του προγράμματος.
Οι εκπαιδευτικοί των προπιλοτικών σχολείων (δείγμα ποιοτικής έρευνας) εκτιμούν πως
δόθηκαν κάποιες κατευθύνσεις αρχικά, υπήρξαν όμως πολλές ελλείψεις και κενά.
Για τον καθοδηγητικό ρόλο των μελών του Π.Ι μιλούν με θετικά σχόλια οι δάσκαλοι των
προπιλοτικών σχολείων, τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της ευέλικτης ζώνης. Την τελευταία χρονιά
όπως είχε σχεδιαστεί, λειτούργησε η αποκέντρωση και ο καθοδηγητικός και οργανωτικός ρόλος
πέρασε στα χέρια του σχολικού συμβούλου. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο σχολικός σύμβουλος
το συντονισμό της ευέλικτης ζώνης στα σχολεία της περιφέρειάς του, διαμόρφωσε και τις στάσεις των
δασκάλων για το πρόγραμμα.
3) ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
Οι εκπαιδευτικοί δεν παρουσίασαν ομοιογένεια στις απόψεις και στάσεις τους σχετικά με τη χρήση
των νέων μεθόδων διδασκαλίας. Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια να ομαδοποιηθούν οι απαντήσεις
έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τα κοινά χαρακτηριστικά και οι διαφορές των εκπαιδευτικών που
ανακύπτουν μέσα από τις απαντήσεις του δείγματος της ποιοτικής έρευνας. Διακρίνονται 3 τύποι
εκπαιδευτικών με βάση τη στάση τους σχετικά με τη χρήση των νέων μεθόδων (Χαλκιαδάκη, 2007).
Οι τρεις τύποι που εντοπίσαμε αντιστοιχούν πλήρως στην κατηγοριοποίηση που ο κ. Ματσαγγούρας
είχε κάνει στη συνέντευξη που μας παραχώρησε.
Χαρακτηρίστηκαν ως ενεργητικοί οι εκπαιδευτικοί που «ήταν έτοιμοι να υλοποιήσουν
καινοτομίες», εκπονούσαν προαιρετικά προγράμματα, ως παθητικοί εκείνοι «εκείνοι που φοβούνται
τη διαχείριση του καινούριου», που λειτουργούσαν ως τότε με την παραδοσιακή διδασκαλία και δεν
είχαν ασχοληθεί ποτέ μέχρι τώρα με την εκπόνηση προγραμμάτων. Τέλος, οι αρνητικοί ήταν «εκείνοι
που είναι πολύ δύσκολο να τους προσεγγίσει κανείς», δε δέχθηκαν να ενταχθεί το σχολείο τους στο
πρόγραμμα της ευέλικτης ζώνης, δεν είχαν ασχοληθεί με κάποιο πρόγραμμα στο παρελθόν,
λειτουργώντας κι αυτοί με την παραδοσιακή διδασκαλία και είναι κυρίως δάσκαλοι μεγάλης ηλικίας.
Ως προς τη μεθοδολογία τόσο οι παθητικοί όσο και οι αρνητικοί εκπαιδευτικοί δεν μπορούν
να αποχωριστούν το δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας ακόμα και στην Ε.Ζ όπως φαίνεται από
τον τρόπο που περιγράφουν τις εμπειρίες που βίωσαν κατά την εφαρμογή της. Η επιλογή των
θεμάτων γινόταν από το δάσκαλο με βάση τις δικές του επιθυμίες και εμπειρίες, θέματα δηλαδή στα
οποία εκείνος αισθανόταν ότι μπορούσε να κινηθεί άνετα. Η διαδικασία συνοψίζεται χαρακτηριστικά
σε ότι με ειλικρίνεια δηλώνει άλλος δάσκαλος: «Είχαμε επιλέξει 5 θέματα και είπαμε στα παιδιά να
διαλέξουν. Τους οδηγήσαμε, κάπως τα κατευθύναμε στο να διαλέξουν τους εθνικούς δρυμούς μιας και
υπήρχε αρκετό δικό μας υλικό».
Σχετικά με τη μεθοδολογία που στηρίζει την ευέλικτη ζώνη δηλαδή τη διαθεματικότητα και
τα σχέδια εργασίας, οι αρνητικοί και οι παθητικοί δάσκαλοι φαίνεται να βρίσκονται σε σύγχυση.
Δηλώνουν ότι «είναι μπερδεμένος ο όρος διαθεματικότητα» και ότι «μπορεί να σημαίνει διαφορετικά
πράματα για τον καθένα». Αντίθετα η προτεινόμενη μεθοδολογία δεν φαίνεται να ανησυχεί τους
ενεργητικούς δασκάλους.
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4) ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

α) Τι δήλωσαν ότι έκαναν
Κρίθηκε απαραίτητο να διερευνηθεί ο τρόπος που δηλώνουν οι δάσκαλοι ότι λειτουργούν με βάση τα
εφόδια που τους έχουν δοθεί και σε πρακτικό επίπεδο ο τρόπος που οργανώνουν τη δουλειά τους στα
πλαίσια της ευέλικτης ζώνης.
Α)ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Μέθοδος σχεδίων εργασίας (project)
Διαθεματικότητα
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
80%
67,7%
82,6%

Είναι υψηλό το ποσοστό των δασκάλων που δηλώνει ότι χρησιμοποιεί μοντέρνες διδακτικές
προσεγγίσεις κατά την εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης. Από τις μεθόδους αυτές η διαθεματικότητα
είναι εκείνη που συγκεντρώνει το μικρότερο ποσοστό που εξακολουθεί όμως να είναι αρκετά μεγάλο
αν υπολογίσουμε το γεγονός ότι το 55% των δασκάλων της ποσοτικής έρευνας δεν έχουν διαβάσει το
Δ.Ε.Π.Π.Σ (σχετική ερώτηση του ερωτηματολογίου) στο οποίο αναπτύσσεται η νέα φιλοσοφία της
διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης που διέπει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο ωστόσο δεν
είχε τεθεί σε λειτουργία γιατί δεν είχαν διατεθεί τα νέα σχολικά εγχειρίδια που θα το υποστήριζαν.
β) Θεματολογία των σχεδίων εργασίας
Εξετάσαμε 24 θέματα που εκπονήθηκαν από τη Γ΄-ΣΤ΄ τάξη (Π.Ι. 2004).
Κατά την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου διακρίναμε και ταξινομήσαμε τα χαρακτηριστικά του κάθε
σχεδίου εργασίας με δεδομένα: την αφορμή που παρουσιάζει ο ίδιος ο δάσκαλος ως αφετηρία για το
θέμα, τα κριτήρια επιλογής του θέματος, τις δραστηριότητες που παρουσιάζει και τους στόχους που
θέτει. Συγκεκριμένα:
Ποιοτική έρευνα
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ:
Δάσκαλοι
Ανάγκες ή ενδιαφέροντα των παιδιών
20,8%
Επικαιρότητα
8,3%
Θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
8,3%
Μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος
29,16%
Θέματα που προτείνει ο δάσκαλος
16,6%
Άλλα θέματα
16,6%
Ποσοτική έρευνα
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ:
Ένταξη προαιρετικών προγραμμάτων
Πολυθεματικό βιβλίο
Ύλη των μαθημάτων
Προσωπικά ενδιαφέροντα των παιδιών
Από τα μ.μ.ε
Από προβλήματα της περιοχής
Από οικογενειακή ή σχολική ζωή

Δάσκαλοι
60%
12,1%
50%
65%
24%
25%
33,9%

Από τα ποσοστά που εμφανίζονται στους πίνακες διαφαίνεται μια διστακτικότητα ως προς την
άντληση θεμάτων από τη ζωντανή πραγματικότητα εκτός σχολείου παρόλο που σε σχετικό με την
ευέλικτη ζώνη άρθρο του ο Σ. Αλαχιώτης (2004) αναφέρει: «με το συστηματοποιημένο και
οργανωμένο αυτό καινοτόμο πρόγραμμα (.....) η παρέμβαση στο ωρολόγιο πρόγραμμα αξιοποιείται με
τον πιο εποικοδομητικό τρόπο, καθώς ανοίγεται ένα παράθυρο ελευθερίας, επικοινωνίας και σύνδεσης
της σχολικής ζωής με την κοινωνία και την πραγματικότητα». Την απουσία θεμάτων επίκαιρων
εντοπίζει ο Θεριανός (2005) που θεωρεί ότι η καθημερινότητα δε χωράει στα προγράμματα της
ευέλικτης ζώνης ενώ λείπουν παντελώς θέματα που ευαισθητοποίησαν τη διεθνή κοινή γνώμη όπως
το τσουνάμι της Αν. Ασίας κ.α.
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Επίσης γίνεται εμφανής η ανενέργεια του πολυθεματικού βιβλίου. Παρατηρείται ότι
αντιφατικές μεταξύ τους πηγές άντλησης θεμάτων υποστηρίζονται στον ίδιο βαθμό από τους
εκπαιδευτικούς και φαίνεται να συγκεντρώνουν ταυτόχρονα μεγάλα ποσοστά όπως: «η ύλη των
μαθημάτων» και «τα προσωπικά ενδιαφέροντα των παιδιών» καθώς και η ένταξη προαιρετικών
προγραμμάτων. Αυτό δικαιολογείται, κατά ένα λόγο, από την ύπαρξη «ανοιχτής θεματικής όπου με
αυτή την έννοια τα θέματα που διερευνώνται στην ευέλικτη ζώνη μπορεί να προέρχονται από τα
ενδιαφέρονται των μαθητών, τα επίκαιρα ζητήματα του τόπου τους και του κόσμου, αλλά και από τα
ερεθίσματα που προσφέρουν τα μαθήματα» όπως αναφέρεται στον οδηγό για την εφαρμογή της
ευέλικτης ζώνης (2001).
γ) Αναζήτηση του υπό επεξεργασία υλικού.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
Στη σχολική βιβλιοθήκη
Στους Η.Υ του σχολείου
Στο σπίτι του παιδιού

Δάσκαλοι
22,6%
13,5%
50,7%

Όπως πολύ εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε η αναζήτηση του υλικού γίνεται κατά κύριο λόγο
στο σπίτι του μαθητή παρόλο που ως προϋπόθεση της εφαρμογής της ευέλικτης ζώνης τίθεται «ο
εξοπλισμός του σχολείου με στοιχειώδη σχολική βιβλιοθήκη....την έλλειψη της οποίας μπορεί να
υποκαταστήσει σε κάποιο βαθμό η πρόσβαση στο διαδίκτυο» (Οδηγός Εφαρμογής 2001). Το μεγάλο
ποσοστό της αναζήτησης υλικού στο σπίτι σε ατομικό επίπεδο μπορεί να δικαιολογείται από την
έλλειψη βιβλιοθήκης ή ηλεκτρονικών υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο, που μπορεί να
παρουσιάζει η σχολική μονάδα.
δ) Οργάνωση και επεξεργασία υλικού στην τάξη:
Σε ερώτηση σχετική με τον τρόπο εργασίας μέσα στην τάξη το 80% των δασκάλων απαντά ότι στην
τάξη οι μαθητές δούλευαν «κυρίως ομαδικά». Η ερώτηση αυτή που αποτελεί ερώτηση «ελέγχου»
επιβεβαιώνει την παραπάνω επιλογή των δασκάλων της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου σε ποσοστό
82,7%. Περιελάμβανε, δε, δραστηριότητες για την οργάνωση των οποίων υπεύθυνοι θα μπορούσαν να
ήταν οι ίδιοι ή οι μαθητές. Τα αντίστοιχα ποσοστά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Σύνθεση ομάδων
Οργάνωση υλικού ή των δραστηριοτήτων των ομάδων
Διατήρηση των ομάδων στα υπόλοιπα μαθήματα

Δάσκαλοι
66,7%
65,4%
26%

Ο δάσκαλος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σύνθεση των ομάδων και την ευθύνη της
οργάνωσης του υλικού των ομάδων και των δραστηριοτήτων τους.
ε) Συνεργασίες δασκάλων στα πλαίσια των καινοτόμων μεθόδων
Στη θεματική αυτή ενότητα διερευνάται ο βαθμός και οι φορείς συνεργασίας των δασκάλων έτσι ώστε
να αξιολογηθεί σε επόμενη φάση ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνεται το «άνοιγμα του σχολείου στην
κοινωνία» που οι σχεδιαστές της Ε.Ζ. θεωρούν ότι επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της. Τα
αποτελέσματα παρατίθενται στον επόμενο πίνακα:


Ερωτηματολόγια
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Με το δάσκαλο του άλλου τμήματος
Με δασκάλους άλλων τάξεων
Με όλους τους δασκάλους του σχολείου
Με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων

Δάσκαλοι
53,2%
31%
17,6%
15,8%

Με άλλα σχολεία
Με το δήμο ή άλλους φορείς
Με επαγγελματίες της περιοχής

4%
9,1%
15,4%
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Με καλλιτέχνες
9,8%
Στα πλαίσια της σχολικής μονάδας παρατηρείται το φαινόμενο οι περισσότεροι δάσκαλοι να
συνεργάζονται με το δάσκαλο του άλλου τμήματος και σε μικρότερο ποσοστό με άλλους δασκάλους
του σχολείου. Λίγες είναι οι περιπτώσεις των σχολείων όπου συνεργάζονται όλοι οι εκπαιδευτικοί για
την παραγωγή κοινού έργου. Ακόμα λιγότερες είναι οι περιπτώσεις συνεργασίας του δασκάλου της
κάθε τάξης με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που δίδασκαν στο αντίστοιχο τμήμα.
Οι εξωσχολικές συνεργασίες (δήμος, επαγγελματίες περιοχής) που θα καθιστούσαν
προσφορότερη τη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, κυμαίνονται σε ακόμη μικρότερα
ποσοστά.
Σε συναφή ερώτηση για του εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων του σχολείου καταγράφονται τα εξής:
ΥΠΗΡΧΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ;
Όχι, γιατί δε μου ζητήθηκε
Όχι, γιατί το πρόγραμμα δεν απευθύνεται στις ειδικότητες
Ναι, με δική μου πρωτοβουλία
Ναι, με πρωτοβουλία του δασκάλου
Ναι, σε κάποιες φάσεις του προγράμματος
Ναι, στην οργάνωση τελικών εκδηλώσεων

Εκπ. ειδικοτήτων
58,3%
25%
16,7%
8,3%
16,7%
16,7%

Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων εκφράζουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό την κρίση ότι γενικότερα
αποκλείονται συχνά από τα προγράμματα. Το μεγάλο αυτό ποσοστό φαίνεται ότι εκφράζει μια
παγιωμένη αντίληψη των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων που ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό τον
παθητικό τους ρόλο σε ότι αφορά δράσεις και πρωτοβουλίες σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα
όπως η ευέλικτη ζώνη καθώς και την επιφυλακτικότητα που ήταν ιδιαίτερα εμφανής σε όλες τις
απαντήσεις που παρουσιάστηκαν.
Ποιοτική έρευνα
Μετά από προσεκτική μελέτη των σχεδίων εργασίας πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου με
βάση τα θέματα: «συνεργασίες εκπαιδευτικών» και «θεματολογία των σχεδίων εργασίας» στα σχέδια
εργασίας που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Η ευέλικτη ζώνη στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση» (2004) παρατηρούμε σχετικά με το βαθμό συνεργασίας των εκπαιδευτικών
για την εκπόνηση του προγράμματος :

73,3% εκπονήθηκαν από έναν μόνο εκπαιδευτικό και την τάξη του

16,6% συνεργάστηκαν δάσκαλοι διαφορετικών τμημάτων ίδιας τάξης

3,3% συνεργάστηκαν δάσκαλοι δύο διαφορετικών τάξεων

3,3% συνεργάστηκε ο δάσκαλος με τον εκπαιδευτικό της ειδικότητας

3,3% συνεργάστηκαν όλοι οι δάσκαλοι του σχολείου.
5)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Όπως αναφέραμε ήδη δύο από τα χαρακτηριστικά ή προσδιοριστικά στοιχεία της Ε.Ζ, που ελλείψει
σαφώς διατυπωμένων στόχων τελούν χρέη στόχων, είναι «η σύνδεση της γνώσης με τα
ενδιαφέροντα των παιδιών» καθώς και το «άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία» (Ματσαγγούρας,
2002). Κατάφερε η Ε.Ζ με τις καινοτόμες μεθόδους της να βάλει τις βάσεις για να επιτευχθούν;
α) Άνοιγμα σχολείου στην κοινωνία
Παρατηρούμε ότι οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται δε δίνουν τις δυνατότητες να πραγματοποιηθεί
μια ουσιαστική επικοινωνία και επαφή ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια ή την τοπική
κοινωνία. Κακώς εννοούμενη και όχι ουσιαστική μπορεί να είναι η θεώρηση των επισκέψεων σε
επαγγελματικούς χώρους της τοπικής κοινωνίας του σχολείου, ως «άνοιγμα στην κοινωνία». Βέβαια
κανένα έντυπο σχετικό με την ευέλικτη ζώνη που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς δεν διευκρινίζει
το πώς εννοείται επιθυμητό «άνοιγμα στην κοινωνία». Από τις συνεργασίες των εκπαιδευτικών
παρατηρούμε ότι η συνεργατική κουλτούρα του κάθε σχολείου ακόμα και αυτών που στήριξαν την
ευέλικτη ζώνη είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Εφόσον είναι τόσο δύσκολο να ανοίξει η κάθε τάξη τα
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σύνορά της σε συνεργασίες μέσα στη ίδια τη σχολική μονάδα πώς μπορούμε να προσδοκούμε
«άνοιγμα όλου του σχολείου στην κοινωνία»;
β) Σύνδεση της σχολικής γνώσης με τα ενδιαφέροντα του παιδιού
Όπως προαναφέραμε παρουσιάζεται μια διστακτικότητα των δασκάλων στην άντληση των θεμάτων
από τη ζωντανή πραγματικότητα όπως και επίσης μεγάλα ποσοστά συγκεντρώνουν αντιφατικές
μεταξύ τους πηγές άντλησης θεμάτων όπως: «τα προσωπικά ενδιαφέροντα των παιδιών» και η«ύλη
των μαθημάτων».
Όπως διαπιστώσαμε από την ανάλυση περιεχομένου των σχεδίων εργασίας των
εκπαιδευτικών, (κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε για τα δεδομένα των ερωτηματολογίων) οι
εκπαιδευτικοί συχνά δηλώνουν διαφορετικά στοιχεία από εκείνα που τελικά πραγματοποιούνται όπως
στην περίπτωση της αφετηρίας των σχεδίων εργασίας από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των
παιδιών. Εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία έρευνα, που να αποτυπώνει προσεγγίζει το είδος
των ενδιαφερόντων των παιδιών, οι δάσκαλοι μην έχοντας ένα γνώμονα για να κρίνουν ή να
διαπιστώσουν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών συχνά περιορίζουν το εύρος των
αναγκών σε γνωστικού τύπου και «απαντούν» σε αυτές με την επιλογή ή την καθοδήγηση προς
επιλογή θεμάτων που ξεκινούν από τα μαθήματα ή από θέματα που θεωρούν εκείνοι ενδιαφέροντα.
Επόμενο είναι να καταφεύγουν σε δασκαλοκεντρικούς τρόπους επιλογής που άλλοτε είναι εμφανείς,
άλλοτε όχι.
Πολλές φορές από υπερβάλλοντα ζήλο οι εκπαιδευτικοί εξακτινώνουν υπερβολικά τα θέματά
τους, πιέζονται οι μαθητές να παράγουν έργο και έτσι χάνεται ο αυθορμητισμός και η διάθεση για
ανάληψη πρωτοβουλιών από τα παιδιά. Άλλες φορές συγχέουν τις «ανάγκες και τα ενδιαφέροντα»
των μαθητών με την ανάγκη για διαμόρφωση αξιών. Άλλοτε πάλι«η γνώση συνδέεται με άλλη
γνώση» η οποία παραμένει ως «πληροφορία», δεν έχει συνέχεια και δεν αξιοποιείται στις επόμενες
βαθμίδες εκπαίδευσης, από τους μαθητές.
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Τελικά το ταξίδι της Ε.Ζ. περνάει από το δρόμο «το λιγότερο ταξιδεμένο»!Καινοτόμες μέθοδοι μέσα
από εγκυκλίους που από λίγους μελετήθηκαν και επιμορφωτικές διαδικασίες που δεν
πραγματοποίησαν το «άνοιγμα» του μυαλού στη δημιουργικότητα και τη φαντασία. Για πολλούς οι
καινοτόμες μέθοδοι ήταν μια κουραστική διαδρομή που τους απογοήτευσε, άλλοι έκαναν αυτά που
ήξεραν και σχεδόν δεν κατάλαβαν τη διαδρομή, άλλοι πάλι δεν αποτόλμησαν να ξεκινήσουν είτε από
φόβο είτε από αντίδραση σε μια πορεία χωρίς εφόδια για το δρόμο. Όπου και να βρίσκεται η αλήθεια
οι μέθοδοι αυτές είναι το μέλλον της εκπαιδευτικής πρακτικής για τα επόμενα χρόνια μιας που τα νέα
διδακτικά εγχειρίδια υποστηρίζονται από αυτές προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικά.
Ο εκπαιδευτικός, που όπως φαίνεται αποτελεί τον τελευταίο τροχό της αμάξης, είναι εκείνος
που η δράση του εξαρτάται από τα σχέδια και την οργάνωση του υπολοίπων εμπλεκόμενων και
υψηλά ιστάμενων στην εκπαιδευτική ιεραρχία προσώπων, είναι εκείνος που τελικά φέρνει σε πέρας
την αποστολή, εκείνος που μπορεί να αναδείξει ή να καταλύσει την όποια εφαρμογή καινοτόμων
μεθόδων. Κι επειδή οι εκπαιδευτικές καινοτομίες δεν επιτυγχάνονται με τεχνάσματα και συμβουλές,
οδηγίες και συνταγές που προτείνονται ως εμφυτεύματα, όπως αναφέρει και ο Α. Μπαρκάτσας
(2003), «η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να αποτελεί το βασικό αντικείμενο
προγραμμάτων που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, τις πεποιθήσεις των
εκπαιδευτικών και το γεγονός ότι η αλλαγή είναι μια αργή, σταδιακή και χρονοβόρα διαδικασία».
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Η διδακτική μέθοδος σχεδίων εργασίας (project) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση:
Θεματολογικές επιλογές των εκπαιδευτικών
Καλδή Σταυρ., Επίκ. Καθηγήτρια, Παν. Θεσσαλίας
Γκολφινοπούλου Β., Νηπιαγωγός
Περίληψη
Η διδακτική μέθοδος project (σχεδίων εργασίας) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να εφαρμοστεί
διαμέσου της θεσμοθετημένης από την ελληνική πολιτεία Ευέλικτης Ζώνης στο σχολικό πρόγραμμα σε
εβδομαδιαία βάση. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα θέματα που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί και η
διδακτική προσέγγιση όσον αφορά στη μελέτη θεμάτων project στην τάξη τους. Τα ερευνητικά ερωτήματα,
επομένως της μελέτης, εστιάζονται σε δύο κατηγορίες:
Α) Ποια είναι τα θέματα που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί να εντάξουν στη διδασκαλία τους στο πλαίσιο της
Ευέλικτης Ζώνης; &
Β) Πως προσεγγίζουν διδακτικά οι εκπαιδευτικοί τα θέματα που επιλέγουν;
Η μεθοδολογική προσέγγιση της μελέτης ακολουθεί το ποιοτικό μοντέλο και χρησιμοποιήθηκαν α) η ανοικτή
ερώτηση σε ερωτηματολόγιο και β) ατομικές συνεντεύξεις με εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δείχνουν ότι οι
εκπαιδευτικοί επιλέγουν να εφαρμόσουν στην τάξη τους θέματα προερχόμενα κυρίως από ενότητες γνωστικών
αντικειμένων, όπως είναι της Μελέτης Περιβάλλοντος, ενώ περιγράφουν τον τρόπο προσέγγισης των θεμάτων
χρησιμοποιώντας είτε τα διαθεματικά σημεία της μελέτης ενός θέματος είτε τη μεθοδολογία που εμπεριέχει
κάποια χαρακτηριστικά της διδακτικής μεθόδου project.

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT
Η διδακτική μέθοδος project (σχεδίων εργασίας) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει πρόσφατα
επισήμως θεσμοθετηθεί από την ελληνική πολιτεία διαμέσου τόσο της εφαρμογής της Ευέλικτης
Ζώνης στο σχολικό πρόγραμμα σε εβδομαδιαία βάση όσο και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου
Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2003). Στο πλαίσιο των απαιτήσεων
της σύγχρονης κοινωνίας το σχολείο θεωρείται αναγκαίο να παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να
αποκτήσουν ποικίλες γνωστικές, μεταγνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. δεξιότητες κριτικής
και αναλυτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, συνεργασίας, αυτενεργούς μάθησης και
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στρατηγικών σχεδιασμού, ελέγχου, ανατροφοδότησης και διορθωτικής παρέμβασης). Για την
επίτευξη των παραπάνω στόχων υιοθετείται όλο και περισσότερο σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης η άντληση θεμάτων από τον πραγματικό κόσμο ως πλαίσιο για μάθηση (Project-Based
Learning).
Η διδακτική μέθοδος project εντάσσεται στο πλαίσιο της «εμπειρικής / βιωματικής μάθησης»
(Dewey 1916, Kilpatrick 1918, Rogers 1969), της «ανοικτής παιδαγωγικής» (Paré 1977, Paquette
1976 & 1985), της αυτενεργούς και συνεργατικής μάθησης. Η μέθοδος αυτή εστιάζεται σε σκόπιμες
δραστηριότητες για την επίλυση προβλημάτων, στηρίζεται στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες των
μαθητών και απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εμπλεκόμενων (π.χ. εκπαιδευτικού και
μαθητών, μαθητών μεταξύ τους, σχολείου και εξωσχολικών φορέων). Σύμφωνα με τη διεθνή
βιβλιογραφία, η διδακτική μέθοδος project αφορά στη μελέτη/έρευνα/διερεύνηση ενός θέματος σε
βάθος, όπου τόσο τα κυρίαρχα ερωτήματα, οι ιδέες, οι υποθέσεις και η ερευνητική κατεύθυνση που θα
λάβει η μελέτη αυτή, όσο και οι δραστηριότητες/εργασίες κατά τη διάρκεια της, προέρχονται από τη
συνεργασία εκπαιδευτικού και μαθητών ώστε να αποτελέσουν μαθησιακά/μαθητικά βιώματα κι
εμπειρίες (βλ. Frey 2002). Το κλειδί-χαρακτηριστικό της διδακτικής μεθόδου project είναι η
διερεύνηση ερωτημάτων που έχουν προκύψει από το διάλογο ανάμεσα στον/στην εκπαιδευτικό της
τάξης και τους/τις μαθητές/τριες, και τα οποία είναι δυνατόν να αποσαφηνιστούν κατά τη διάρκεια της
μελέτης. Ο σχεδιασμός του μαθήματος γίνεται με συλλογική ευθύνη στην τάξη και σε συνεργασία
μεταξύ του/της εκπαιδευτικού και των μαθητών/τριών και συνήθως στοχεύει στην ολοκλήρωση
κάποιου έργου που μπορεί να έχει τη μορφή ενός τελικού προϊόντος (κατασκευή, βιβλίο, παρουσίαση,
παράσταση κλπ.) ή αποσπασματικών τελικών προϊόντων. Κατά την εφαρμογή της διδακτικής μεθόδου
project στην τάξη λαμβάνουν χώρα συνήθως οι παρακάτω μαθητικές ενέργειες, οι οποίες μπορεί να
οδηγήσουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων:
Οι μαθητές επιχειρηματολογούν για μια συγκεκριμένη άποψη, εξηγούν τις ιδέες τους στους
συμμαθητές τους και αλληλοπροτείνουν πιθανές λύσεις, προβλέπουν ευρήματα & διαμορφώνουν
υποθέσεις με βάση τις προβλέψεις τους, ελέγχουν την ακρίβεια γεγονότων και λεπτομερειών,
παίρνουν συνεντεύξεις από ανθρώπους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγές χρήσιμων
πληροφοριών, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες πολλές φορές για να δώσουν νέες
κατευθύνσεις στην έρευνα και ξαναδοκιμάζουν διάφορα πράγματα που δεν πέτυχαν με διαφορετικούς
τρόπους, αναφέρουν και καταγράφουν παρατηρήσεις και ευρήματα (βλ. Χρυσαφίδης 1998, Katz &
Chard 1999, Harris 2000, Thomas 2000, Curtis 2002, Frey 2002, McGrath 2002, Κοσσυφάκη 2003,
Ματσαγγούρας 2003, Solomon 2003 & Κούσουλας 2005). Επιπλέον, η μάθηση διαμέσου των project
δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να λάβουν υπόψη τους διαφορετικούς τρόπους που οι
μαθητές μαθαίνουν, σκέφτονται κι επεξεργάζονται τις πληροφορίες (Davies 1993). Η διδακτική
μέθοδος project μπορεί, επίσης, να ενσωματώσει τη διαθεματικότητα ή τη διεπιστημονικότητα, π.χ. να
ενσωματώνει ή/και να χρησιμοποιεί διαθεματικές έννοιες ή/και αρχές από διαφορετικά γνωστικά
αντικείμενα (βλ. Solomon 2003: 20).
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας σχετικά με την εφαρμογή της διαθεματικής
προσέγγισης στη διδασκαλία και της διδακτικής μεθόδου project στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των θεμάτων που επιλέγονται για μελέτη στο
πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και των διδακτικών προσεγγίσεων των
εκπαιδευτικών.
Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας είναι τα εξής:
¾
Ποια θέματα επιλέγονται για μελέτη στην τάξη στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης;
¾
Ποιες διδακτικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για τη μελέτη θεμάτων στην
τάξη στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης;
Μεθοδολογικά η μελέτη είναι ποιοτική και χρησιμοποιήθηκαν οι ερευνητικές μέθοδοι του
ερωτηματολογίου (ανοικτή ερώτηση) και της συνέντευξης με εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Στάλθηκαν 700 ερωτηματολόγια σε
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη
διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και επιστράφηκαν 535 (76.4% επιτυχίας επιστρεφόμενων
ερωτηματολογίων), ενώ σε μία ανοικτή ερώτηση του ερωτηματολογίου που αφορά στη σχηματική
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αναπαράσταση οργάνωσης της μελέτης ενός θέματος στην τάξη απάντησαν 186 εκπαιδευτικοί.
Επομένως στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με τις απαντήσεις των 186 εκπαιδευτικών (34.7%
απάντησαν στην ανοικτή ερώτηση που σχετίζεται με το θέμα της παρούσας εργασίας). Στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 33 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορα
σχολεία των νομών Αττικής, Μεσσηνίας, Δωδεκανήσου και από νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η
επιλογή των σχολείων έγινε με βάση την τυχαία – βολική δειγματοληψία (βλ. Cohen & Manion 1997),
όπου υπήρχε πρόσβαση των ερευνητών σε σχολεία των παραπάνω περιοχών και έγινε προσπάθεια να
πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Η παρούσα
μελέτη πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2004 (ερωτηματολόγια) και τον Μάιο του 2005 και 2006
(συνεντεύξεις).
Τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων εκπαιδευτικών στα ερωτηματολόγια είναι τα
εξής: 131 γυναίκες και 55 άντρες· 62 εκπαιδευτικοί με 0-15 έτη υπηρεσίας, 57 εκπαιδευτικοί με 6-15
έτη υπηρεσίας, 62 εκπαιδευτικοί με 16-25 έτη υπηρεσίας και 5 εκπαιδευτικοί με 25 και άνω έτη
υπηρεσίας· 37 εκπαιδευτικοί ηλικίας 23-30 ετών, 90 εκπαιδευτικοί ηλικίας 31-40 ετών, 56
εκπαιδευτικοί ηλικίας 41-50 ετών και 3 εκπαιδευτικοί ηλικίας 51-60 ετών· 43 εκπαιδευτικοί είναι
απόφοιτοι παιδαγωγικής ακαδημίας (Π.Α.) και 76 είναι απόφοιτοι Π.Α. και πανεπιστημίου
(εξομοίωση), εκ των οποίων οι 43 έχουν φοιτήσει σε διδασκαλείο (μετεκπαίδευση) και οι 26 έχουν
παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια ΠΕΚ – δώδεκα (12) μόνο εκπαιδευτικοί είναι απόφοιτοι
Π.Α. χωρίς καμία άλλη επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση· 67 είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακού
παιδαγωγικού τμήματος (ΠΤΔΕ), εκ των οποίων οι 25 έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά
σεμινάρια ΠΕΚ· επτά (7) εκπαιδευτικοί από τις παραπάνω κατηγορίες κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών. Θεωρούμε σημαντικό να εξετάσουμε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών με βάση τις
σπουδές τους συνολικά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από τα ερευνητικά δεδομένα των ερωτηματολογίων (μία ανοικτή ερώτηση) προέκυψαν δύο θεματικοί
άξονες που εντάσσονται αντίστοιχα στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα και στο δεύτερο ερευνητικό
ερώτημα της παρούσας μελέτης:
Α) Οι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν το θέμα που θα επέλεγαν, τη μεθόδευσή του στην τάξη (σε
μερικές περιπτώσεις δεν εμφανίζεται το θέμα) και τη διαθεματική προσέγγιση.
Β) Οι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν τη μεθόδευση θεμάτων project (διαδικασία) χωρίς να
παρουσιάσουν τίτλους θεμάτων.
Στον πρώτο θεματικό άξονα ανήκουν οι εξής κατηγορίες:
Α1) Ο τίτλος του θέματος με τα εμπλεκόμενα μαθήματα / γνωστικά αντικείμενα του
αναλυτικού προγράμματος και οι επιμέρους θεματικές ενότητες με ή χωρίς ιστόγραμμα (60
ερωτηματολόγια), π.χ. «Θέμα: Ειρήνη», βλ. διάγραμμα 1 (αρ. ερωτηματολογίου: 55). Αυτόν τον
τρόπο παρουσίασης ακολούθησε το 80% (48/60) των εκπαιδευτικών που έχουν 0-15 έτη υπηρεσίας,
ενώ με βάση τις σπουδές τους τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 35% (21/60) γι αυτούς που είναι
απόφοιτοι Π.Α. και εξομοίωσης, 31,7% (19/60) απόφοιτοι ΠΤΔΕ, 25% (15/60) αυτοί που έχουν
φοιτήσει σε διδασκαλείο και 8.3% (5/60) αυτοί που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Διάγραμμα 1. Παράδειγμα παρουσίασης θέματος με ιστόγραμμα για εμπλεκόμενα
Ειρήνη

Γλώσσα
Ποιήματα & κείμενα
Συζήτηση
Άρθρα εφημερίδων
Μαθηματικά
Στατιστική
Θεατρικό παιχνίδι
Διασκευή θεατρικών
Κειμένων.
Δραματοποίηση

Γεωγραφία
16 σημεία της Ε.Ε.
για την ειρήνη &
το Κυπριακό

Αισθητική Αγωγή
Ζωγραφική
Κολάζ
Κατασκευή αφίσας

Μουσική
Τραγούδια για
την ειρήνη.
Σύνθεση τραγουδιού
από τα παιδιά

Θρησκευτικά
Θέματα για την
ειρήνη

Περιβαλλοντική
εκπαίδευση
Οικολογική
Πολιτιστική
καταστροφή

Ιστορία
Γεγονότα & συνθήκες.
Αποτελέσματα
Πολέμων και διχόνοιας

Κοινωνική &
Πολιτική αγωγή
Δικαιώματα &
Υποχρεώσεις του
ανθρώπου
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γνωστικά αντικείμενα και τις επιμέρους θεματικές ενότητες

Α2) Ο τίτλος του θέματος και οι επιμέρους θεματικές ενότητες (26 ερωτηματολόγια), π.χ. «Θέμα:
Διατροφή και υγεία», βλ. διάγραμμα 2 (αρ. ερωτηματολογίου: 131). Αυτόν τον τρόπο παρουσίασης
ακολούθησε το 77% (20/26) των εκπαιδευτικών που έχουν 6-15 έτη υπηρεσίας, οι περισσότεροι εκ
των οποίων είναι απόφοιτοι ΠΤΔΕ και οι υπόλοιποι είναι απόφοιτοι Π.Α. με εξομοίωση.
Διάγραμμα 2. Παράδειγμα παρουσίασης θέματος και τις επιμέρους θεματικές ενότητες
με ιστόγραμμα

Πως
φτιάχνω
ψωμί

Βιταμίνες

Δημιουργία
παραμυθιού

Τροφές
ζωϊκές

Διατροφή
και υγεία

Τροφές
φυτικές

Τα
δόντια
μου

Συνοπτική
παρουσίαση
των ενεργειών
των παιδιών
με θεατρική
παράσταση

Α3) Ο τίτλος του θέματος και τα εμπλεκόμενα μαθήματα / γνωστικά αντικείμενα του
αναλυτικού προγράμματος (24 ερωτηματολόγια), π.χ. «Θέμα: 28η Οκτωβρίου, εμπλεκόμενα
μαθήματα: Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Αισθητική Αγωγή» (αρ. ερωτηματολογίου: 28). Αυτόν τον
τρόπο παρουσίασης ακολούθησε το 66.6% (16/24) των εκπαιδευτικών που είναι απόφοιτοι Π.Α. &
εξομοίωσης και το 33.4% (8/24) είναι απόφοιτοι ΠΤΔΕ, ενώ όλοι οι παραπάνω εκπαιδευτικοί έχουν
6-15 έτη υπηρεσίας.
Α4) Ο τίτλος του θέματος με γραμμική παρουσίαση δραστηριοτήτων (14 ερωτηματολόγια):
π.χ. Θέμα: Γνωριμία με τα φυτά,
Α1α. Περίπατος σε λιβάδι
Α1β. Συζήτηση στην τάξη για τα φυτά (ποια φυτά γνωρίζουμε, πως μεγαλώνουν, τι παίρνει ο άνθρωπος
από αυτά)
Α2. Συλλογή φυτών
Α3. Φωτογράφηση δέντρων, λουλουδιών, χόρτων, καρπών, ριζών
Β4α. Έκθεση, ταξινόμηση, ονομασία φυτών και μερών τους (στην τάξη)
Β4β. Συλλογή και έκθεση προϊόντων που προέρχονται από φυτά
Β5. Χειρωνακτική εργασία στον κήπο του σχολείου: φύτεμα, σκάλισμα, λίπανση, πότισμα κλπ. Φυτών
Β6. Εργασία στην τάξη (φύλλα εργασίας): τι χρειάζονται τα φυτά για να μεγαλώσουν και τι παίρνουμε
από τα φυτά (αρ. ερωτηματολογίου: 146).
Αυτόν τον τρόπο παρουσίασης ακολούθησε το 85.7% (12/14) των εκπαιδευτικών που είναι
απόφοιτοι ΠΤΔΕ και έχουν 0-5 έτη υπηρεσίας.
Α5) Ο τίτλος του θέματος, τα εμπλεκόμενα μαθήματα / γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού
προγράμματος χωρίς ιστόγραμμα, οι επιμέρους θεματικές ενότητες και η διδακτική μεθοδολογία /
προσέγγιση του θέματος (3 ερωτηματολόγια):
π.χ. Θέμα: Μέσα μεταφοράς, εμπλεκόμενα μαθήματα: Μελέτη, Γλώσσα, Γεωγραφία τοπική, σκοπός:
κατανόηση αντικειμένου, συνεργατική μάθηση, στόχοι: σύγκριση, κατάταξη μέσων μεταφορών,
ομαδικός τρόπος εργασίας και γνωριμία με τοπικούς φορείς, δραστηριότητες: αντίστοιχες με κάθε
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στόχο, αξιολόγηση: φύλλα αξιολόγησης και παρουσίαση στην τάξη της δουλειάς της κάθε ομάδας (αρ.
ερωτηματολογίου: 80).
Αυτόν τον τρόπο παρουσίασης ακολούθησαν εκπαιδευτικοί που είναι απόφοιτοι ΠΤΔΕ και
έχουν 0-5 έτη υπηρεσίας.
Α6) Γνωστικός τομέας με θεματολογικές ή θεματικές προεκτάσεις χωρίς αναφορά σε θέμα ή
ενότητες (3 ερωτηματολόγια), π.χ. βλ. διάγραμμα 3 (αρ. ερωτηματολογίου: 257). Αυτόν τον τρόπο
παρουσίασης ακολούθησαν εκπαιδευτικοί που είναι απόφοιτοι Π.Α. και εξομοίωσης και έχουν 6-15
έτη υπηρεσίας.
Διάγραμμα 3. Παράδειγμα παρουσίασης γνωστικού τομέα με θεματικές προεκτάσεις με
ιστόγραμμα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Α7) Ο τίτλος του θέματος με παρουσίαση δύο ιστογραμμάτων: ένα με τα εμπλεκόμενα
μαθήματα / γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος και ένα με τις επιμέρους θεματικές
ενότητες (3 ερωτηματολόγια), π.χ. «Θέμα: Μέσα Συγκοινωνίας», βλ. διάγραμμα 4 (αρ.
ερωτηματολογίου: 347).
Διάγραμμα 4. Παράδειγμα παρουσίασης θέματος με τα εμπλεκόμενα γνωστικά
αντικείμενα και τις θεματικές ενότητες με δύο ιστογράμματα
Γλώσσα

Αισθητική
Αγωγή

Γυναστική

Ιστορία

Γεωγραφία

Μέσα Συγκοινωνίας
Μαθηματικά

Φυσική
Μουσική

Τεχνολογία

Μέθοδος Project
Ξηράς
Αέρα

Αεροπλάνα
Ελικόπτερα

Μέσα Συγκοινωνίας

Θάλασσας

Καράβια
Φέρρυ μπόουτ
Υποβρύχια

Λεωφορεία
Αυτοκίνητα
Φορτηγά
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Αυτόν τον τρόπο παρουσίασης ακολούθησαν εκπαιδευτικοί που είναι απόφοιτοι Π.Α. & εξομοίωσης
και απόφοιτοι ΠΤΔΕ αλλά και οι τρεις έχουν 6-15 έτη υπηρεσίας.
Στο δεύτερο θεματικό άξονα ανήκουν οι εξής κατηγορίες:
Β1) Χωρίς τίτλο θέματος → μεθοδολογία σταδίων (53 ερωτηματολόγια), π.χ. γραμμική
παρουσίαση της μεθοδολογίας ενός project χωρίς τίτλο θέματος, βλ διάγραμμα 5 (αρ.
ερωτηματολογίου: 61). Η γραμμική παρουσίαση της μεθοδολογίας στο πλαίσιο μελέτης ενός θέματος
ποικίλει στα παραπάνω ερωτηματολόγια και το παράδειγμα που δίνεται παρακάτω (διάγραμμα 5)
είναι ενδεικτικό για τους 26 από τους 53 εκπαιδευτικούς αυτής της κατηγορίας, ενώ το παράδειγμα
που δίνεται στο διάγραμμα 6 είναι ενδεικτικό για 19 από τους 53 εκπαιδευτικούς. Στα υπόλοιπα τρία
(8) ερωτηματολόγια η παρουσίαση της μεθοδολογίας ενός project διαφοροποιείται. Τη γραμμική
παρουσίαση της μεθοδολογίας στο πλαίσιο μελέτης ενός θέματος ακολούθησε το 41.5% (22/53) των
εκπαιδευτικών που είναι απόφοιτοι ΠΤΔΕ και έχουν 0-5 έτη υπηρεσίας, το 35.8% (19/53) οι
απόφοιτοι Π.Α. και εξομοίωσης, το 18.9% (10/53) οι εκπαιδευτικοί που έχουν φοιτήσει σε
διδασκαλείο και 3.8% (2/53) οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Διάγραμμα 5. Παράδειγμα παρουσίασης της μεθοδολογίας ενός project χωρίς τίτλο
θέματος (1)
Επιλογή θέματος
Σχηματισμός ομάδων
Καταμερισμός εργασιών για κάθε ομάδα
και εξακτίνωση του θέματος διαμέσου
των υπολοίπων γνωστικών αντικειμένων
Συλλογή – επεξεργασία στοιχείων των ομάδων
Ανατροφοδότηση - αξιολόγηση
Παρουσίαση επιμέρους θεμάτων
Αξιολόγηση
Συγκέντρωση των επιμέρους σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο
και τελική παρουσίαση

Διάγραμμα 6. Παράδειγμα παρουσίασης της μεθοδολογίας ενός project χωρίς τίτλο
θέματος (2)
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Συζήτηση
Περιγραφή του θέματος
Ομάδα Α

Ομάδα Β

Ομάδα Γ

Έρευνα
Με την καθοδήγηση του δασκάλου

Συμπέρασμα Α

Συμπέρασμα Β

Συμπέρασμα Γ

Τελικό συμπέρασμα

Ανακοινώσεις
(Εξαγωγή αποτελεσμάτων)

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι το 1/3 των εκπαιδευτικών που απάντησαν την ανοικτή ερώτηση
του ερωτηματολογίου κατέγραψαν τον τίτλο του θέματος και παρουσίασαν τις διαθεματικές
συνδέσεις του θέματος με τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος, καθώς επίσης και
τις επιμέρους ενότητες που είναι δυνατόν να μελετηθούν από τους μαθητές, παρουσιάζοντάς τα σε
ιστόγραμμα (κατηγορία Α1). Επομένως, οι εκπαιδευτικοί αυτοί φαίνεται ότι αναγνωρίζουν τη
διαθεματικότητα στη μελέτη θεμάτων με τη διδακτική μέθοδο project και μπορούν να σχεδιάσουν τις
θεματικές προεκτάσεις ενός θέματος χωρίς όμως να παρουσιάζουν τον τρόπο υλοποίησης. Οι
εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν 0-16 έτη υπηρεσίας και όλοι τους έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση
(πρώτο πτυχίο ή εξομοίωση). Επιπλέον, μικρός αριθμός εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι απόφοιτοι
ΠΤΔΕ παρουσίασε το θέμα με τις επιμέρους θεματικές (κατηγορία Α2). Ένας επίσης μικρός αριθμός
εκπαιδευτικών παρουσίασε το θέμα με τα γνωστικά αντικείμενα δείχνοντας μικρή κατανόηση ως προς
το σχεδιασμό μελέτης ενός θέματος με τη διδακτική μέθοδο project (κατηγορία Α3). Στη συνέχεια,
περίπου το 1/3 των εκπαιδευτικών ασχολήθηκε με την περιγραφή της διδακτικής προσέγγισης χωρίς
να δώσει θέμα. Τα στάδια υλοποίησης κατά τη διάρκεια μελέτης ενός θέματος που ενσωματώνουν
χαρακτηριστικά από τη διδακτική μέθοδο project αποδόθηκαν από κάποιους εκπαιδευτικούς (53 από
186), οι οποίοι είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, είτε είναι απόφοιτοι Π.Α. με
εξομοίωση, είτε απόφοιτοι μετεκπαίδευσης (διδασκαλείο), είτε έχουν μεταπτυχιακό τίτλο. Αντίστοιχα,
λίγοι εκπαιδευτικοί (14 από τους 186) παρουσίασαν τη διδακτική μεθοδολογία ενός επιλεγμένου
θέματος, ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά από τη διδακτική μέθοδο project, οι οποίοι όμως στην
πλειοψηφία τους είναι απόφοιτοι ΠΤΔΕ με λίγα έτη υπηρεσίας (κατηγορία Α4). Επομένως,
θεωρώντας ότι οι κατηγορίες (Α1), (Α2), (Α4) και (Β1) προσεγγίζουν τη σχηματική παρουσίαση
οργάνωσης της μελέτης ενός θέματος στην τάξη, αλλά μόνο εάν συνδυαστούν μαζί θα μας έδιναν
μια πλήρη αναπαράσταση ενός θέματος με τη διδακτική μέθοδο μελέτης project και εξετάζοντας
τις πανεπιστημιακές σπουδές, τις σπουδές μετεκπαίδευσης και μεταπτυχιακού τίτλου των
ερωτώμενων εκπαιδευτικών, μπορούμε να πούμε ότι οι παραπάνω σπουδές φαίνεται ότι έχουν
επηρεάσει σε ικανοποιητικό βαθμό τον τρόπο που θα εφάρμοζαν στην τάξη τους τη μελέτη ενός
θέματος με τη διδακτική μέθοδο project.
Από τα ερωτηματολόγια, όσον αφορά στις επιλογές των θεμάτων για μελέτη στο πλαίσιο της
Ευέλικτης Ζώνης οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν θέματα που ανήκουν στους εξής τομείς:
¾
Ενότητες του μαθήματος ‘Μελέτη περιβάλλοντος’ και γενικότερα περιβαλλοντικά θέματα,
π.χ. φυτά, ζώα, δάσος, μέσα μεταφοράς, θάλασσα, νερό, χωριό, ελιά, οικογένεια, Απόκριες, άνοιξη, η
γιορτή της μητέρας, Πρωτομαγιά, χαρτί, το πάρκο της γειτονιάς. (66/186 εκπαιδευτικοί)
¾
Ολυμπιακή Παιδεία, π.χ. Ολυμπιακοί αγώνες, Φως της Ολυμπίας (21/186 εκπαιδευτικοί).
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¾
Ενότητες που σχετίζονται με την εθνική και την τοπική ιστορία, π.χ. 7η Μαρτίου, 28η
Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου, διδασκαλία τοπικής ιστορίας (13/186 εκπαιδευτικοί).
¾
Αγωγή υγείας, π.χ. η διατροφή μας, διατροφή και υγεία (12/186 εκπαιδευτικοί).
¾
Ενότητες του μαθήματος της Γεωγραφίας, π.χ. τα Ελληνικά πελάγη, ποτάμια της Ελλάδας
(10/186 εκπαιδευτικοί).
¾
Θέματα από τη Μουσική, π.χ. μια παράξενη συναυλία, μουσική & μουσικά όργανα (4/186
εκπαιδευτικοί).
¾
Ενότητες του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, π.χ. μηχανές (3/186 εκπαιδευτικοί).
¾
Αγωγή ειρήνης, π.χ. ειρήνη (3/186 εκπαιδευτικοί).
¾
Θέματα από την Φυσική αγωγή, π.χ. η τρίπλα στο μπάσκετ (1/186 εκπαιδευτικοί).
Από τα ερευνητικά δεδομένα των συνεντεύξεων προέκυψαν τα εξής: τα θέματα, τα οποία οι
εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι έχουν εφαρμόσει στη τάξη τους ανήκουν στους παρακάτω τομείς:
¾
Ενότητες του μαθήματος ‘Μελέτη περιβάλλοντος’, π.χ. Πορτοκαλιά, Δάσος, Ελιά, Οι 12
μήνες, Οι τέσσερις εποχές, Τα λουλούδια, Η επαρχία και η πόλη, Η εφημερίδα μας (8 εκπαιδευτικοί)
και γενικότερα περιβαλλοντικά θέματα, π.χ. Το περιβάλλον, Η φύση και το περιβάλλον, Το λιμάνι
μας, Η ατμόσφαιρα και οι ρύποι (4 εκπαιδευτικοί)
¾
Θέματα που σχετίζονται με τη Λογοτεχνία, π.χ. Ένα παραμύθι, Παραμύθια, Τα βιβλία που
διάβαζαν οι γονείς των παιδιών (4 εκπαιδευτικοί).
¾
Θέματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, π.χ. Τα έθιμά μας, Λαϊκός πολιτισμός, Ρατσισμός
(3 εκπαιδευτικοί).
¾
Αγωγή υγείας, π.χ. Τρέφομαι σωστά - τροφική πυραμίδα, Αντικαπνιστική εκστρατεία, Τα
ναρκωτικά, διατροφή (3 εκπαιδευτικοί).
¾
Ενότητες του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, π.χ. Το διάστημα (ένας εκπαιδευτικός).
¾
Αγωγή ειρήνης, π.χ. ειρήνη (ένας εκπαιδευτικός).
¾
Θέματα από τη Μουσική, π.χ. μουσική & μουσικά όργανα (ένας εκπαιδευτικός).
¾
Θέματα από την Τέχνη, π.χ. Η τέχνη στην αρχαία Ελλάδα (ένας εκπαιδευτικός).
Επομένως, οι εκπαιδευτικοί τόσο στα ερωτηματολόγια όσο και από τις συνεντεύξεις φαίνεται ότι
επέλεξαν θέματα μελέτης προερχόμενα από θεματικές περιοχές για το δημοτικό σχολείο που
προτείνονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την Ευέλικτη Ζώνη (βλ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
2003). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν περισσότερο θέματα περιβάλλοντος (κοινωνικού και
φυσικού), εφόσον και το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο της ‘Μελέτης περιβάλλοντος’ προτείνει
στους εκπαιδευτικούς - αλλά και προσφέρεται για - τη μελέτη διαθεματικών προσεγγίσεων και
λιγότερο θέματα πολιτισμού, ιστορίας, Ολυμπιακής Παιδείας, λογοτεχνίας και αγωγής υγείας, ενώ
ελάχιστοι ήταν οι εκπαιδευτικοί που επέλεξαν θέματα από την αγωγή ειρήνης, τη μουσική, τα
εικαστικά και τη Φυσική αγωγή. Οι επιλογές των εκπαιδευτικών όσον αφορά στη θεματολογία των
project που θα εφάρμοζαν ή έχουν εφαρμόσει στην τάξη δείχνει ότι δυσκολεύονται στην πλειοψηφία
τους να βρουν θέματα μελέτης στην τάξη και περιορίζονται σε αυτά που εμπεριέχονται ούτως ή
άλλως σε ενότητες μαθημάτων, χωρίς να υπάρχει αναφορά σε επιλογές θεμάτων που θα λάβουν
υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ιδέες των μαθητών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την παρούσα μελέτη διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να εφαρμόσουν στην τάξη
τους θέματα προερχόμενα κυρίως από ενότητες γνωστικών αντικειμένων, όπως είναι της ‘Μελέτης
Περιβάλλοντος’, ενώ περιγράφουν τον τρόπο προσέγγισης των θεμάτων χρησιμοποιώντας είτε τα
διαθεματικά σημεία της μελέτης ενός θέματος είτε τη μεθοδολογία που εμπεριέχει κάποια
χαρακτηριστικά της διδακτικής μεθόδου project. Βέβαια δεδομένης της κατάστασης στην ελληνική
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, το 51% των εκπαιδευτικών που
ρωτήθηκαν για τη συχνότητα χρήσης της διδακτικής μεθόδου project απάντησαν ότι τη
χρησιμοποιούν από 2-3 διδακτικές ώρες το μήνα έως καθόλου σε ένα σχολικό έτος και το άλλο 49%
απάντησε ότι τη χρησιμοποιεί σε εβδομαδιαία έως δεκαπενθήμερη βάση (βλ. Kaldi 2006), τότε τα
συμπεράσματα της παρούσας μελέτης είναι αρκετά αισιόδοξα όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης της
διδακτικής μεθόδου project. Επιπλέον από την παρούσα μελέτη φαίνεται ότι οι πανεπιστημιακές
σπουδές, η μετεκπαίδευση και η επιμόρφωση συμβάλλουν στην απόδοση και χρήση της εν λόγω
διδακτικής προσέγγισης, επομένως τόσο η Πολιτεία όσο και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να
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φροντίζουν για ενημέρωση και περαιτέρω επιμόρφωση όσον αφορά την εφαρμογή διαθεματικών
project στην τάξη.
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Περίληψη
Στη σημερινή εποχή τα διαδικτυακά περιβάλλοντα βοήθησαν στην κατάργηση των χρονικών, τοπικών και
πολιτισμικών ορίων. Η φιλοσοφία του νέου Web2.0 αντικατοπτρίζεται στη συνεργασία των χρηστών. Μέρος
αυτής της εξέλιξης είναι η εκπαίδευση. Σήμερα, γίνονται προσπάθειες οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και
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Επικοινωνίας και ειδικότερα η εφαρμογή των υπηρεσιών του Διαδικτύου στην Εκπαίδευση, η Διαδικτυακή
Εκπαίδευση ή Τηλεκπαίδευση, να γίνουν αποδεκτές από την εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι γενικά παραδεκτό
ότι οι συνεργατικές προσεγγίσεις παραμένουν το κλειδί για την επιτυχία της διαδικτυακής εκπαίδευσης (Kojiri
et al, 2002 & Kotas et al, 2002). Η σύγχρονη αυτή τάση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υιοθέτηση μεθόδων
που υποστηρίζουν την ένταξη έμμεσων διδακτικών πρακτικών, εναλλακτικών και συμπληρωματικών, ως προς
την παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία. Η μέθοδος Project, αποτελεί μια αξιόλογη εναλλακτική διδακτική
πρόταση και παράλληλα μια παιδαγωγική καινοτομία, καθώς τα σχέδια εργασίας (projects) παρέχουν γόνιμο
έδαφος για την απόκτηση της γνώσης βιωματικά (Ματσαγγούρας, 2003). Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών
σχετικά με τις αρχές και προσεγγίσεις που χαρακτηρίζουν τη μέθοδο αλλά και η διαμόρφωση προτάσεων καλής
διδακτικής πρακτικής ήταν ένας βασικός στόχος του τηλεμαθήματος Μέθοδος Σχεδίων Εργασίας από την
υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr). Το Project, είναι ένα
εγχείρημα που συσχετίζεται με τον προσδιορισμό και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μέσω δυναμικά
σχεδιασμένων δραστηριοτήτων. Η πρόκληση στην όλη διαδικασία έγκειται στην κατάλληλη κατανομή και
ενσωμάτωση των δεδομένων/πληροφοριών που προκύπτουν από τη διερεύνηση πηγών και την αξιοποίηση
ανθρώπινων πόρων, μαθητών-εκπαιδευτικών. Επομένως, σε ένα σχέδιο εργασίας (Project), σύμφωνα με τα
στάδια που προτείνονται από τον Frey (1988) και με στόχο τη συνεργατική μάθηση και την αξιοποίηση των
ΤΠΕ οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες (π.χ. συλλογής υλικού σχετικού με τα αντικείμενα μελέτης των
προγραμμάτων, σύνδεσης με ιστοχώρο και μεταφόρτωσης του υλικού, προετοιμασίας εκδηλώσεων –
παρουσιάσεων). Κάθε μαθητής εντάσσεται στην ομάδα εργασίας που διαπραγματεύεται θέματα σχετικά με τα
ενδιαφέροντά του. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό- και ετερο-αξιολόγηση (δηλ. από τους ίδιους αλλά και από τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα). Μπορούν επίσης να εκπονηθούν ομαδικές εργασίες σε
πραγματικές περιπτώσεις και να γίνει διδασκαλία σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ένας χώρος ή τομέας ο οποίος
βρίσκεται σε εξέλιξη είναι τα Διαδικτυακά Ασύγχρονα Περιβάλλοντα Εργασίας. Η υπηρεσία για τη δημιουργία
blog και ο χώρος φιλοξενίας τους παρέχονται δωρεάν από διάφορους πάροχους ιστολογίων (bloghost).
Πρόκειται για μια μορφή ιδιότυπης ιστοσελίδας που κατασκευάζεται γρήγορα ακολουθώντας απλά βήματα.
Διαθέτουν φιλικό & εύχρηστο περιβάλλον και προσφέρονται για τη στέγαση των ενδιαφερόντων των χρηστών.
Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου εργαλείου για παιδαγωγικούς στόχους είναι πολυδιάστατη, γι’ αυτό στο εξής
θα αναφερόμαστε στα blogs (web+logs= blogs) και ως ιστολόγια ή διαδικτυακά διαδραστικά ημερολόγια (ΔΔΗ)
(Βιβίτσου, 2005). Έτσι, η δημιουργία ενός ΔΔΗ από τον εκπαιδευτικό, το οποίο είναι ένα από τα εργαλεία του
Web2.0, αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της Συνδυαστικής Μάθησης, εντάσσοντας το Διαδίκτυο και την
επικοινωνία με ασύγχρονο περιεχόμενο, στη διδακτική και γενικότερα στην παιδαγωγική διαδικασία.
Λέξεις κλειδιά
Νέο Web2.0, Μέθοδος Project, Διαδικτυακά διαδραστικά ημερολόγια ή ιστολόγια (blogs), Συνεργατική μέθοδος
διδασκαλίας, Συνδυαστική μάθηση.

Εισαγωγή
Σε ολόκληρη τη ζωή μας μαθαίνουμε, είτε σε οργανωμένο περιβάλλον, είτε με τη συνεργασία μεταξύ
μας, μέσα στο περιβάλλον εργασίας, ως πολίτες και προσωπικότητες («Γηράσκω αεί διδασκόμενος» Σωκράτης). Είναι η έννοια της ολιστικής και πανταχού παρούσας μάθησης σε κάθε στιγμή της ζωής
μας. Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς, σε ένα κόσμο με απαιτήσεις, η υπευθυνότητα για την
αυτοδιαχείριση του εαυτού μας και την αυτο-οργάνωση όσον αφορά τη μάθησή μας με κριτική σκέψη
και επίγνωση των συνεπειών των πράξεών μας ή την έλλειψή τους, είναι, ίσως, πιο σημαντική από
ποτέ.
Στην ιστορία της Εκπαίδευσης, έχουν κατά καιρούς προταθεί και εφαρμοστεί εναλλακτικές
μορφές διδασκαλίας, κάθε μία από τις οποίες βασίζεται σε συγκεκριμένες παραδοχές για τη φύση του
εκπαιδευόμενου, τη διαδικασία της μάθησης, τους ρόλους του εκπαιδευτικού και του μαθητή στη
διδακτική διαδικασία (Ματσαγγούρας, 2004).
Το Διαδίκτυο και γενικά η τεχνολογία, άλλαξε τον τρόπο ζωής, εργασίας, μάθησης και
διασκέδασης στον 21ο αιώνα. Η κατάργηση των τοπικών, χρονικών και πολιτισμικών ορίων έδωσε
ελευθερία και άνοιξε νέους ορίζοντες και νέες προοπτικές στη διαδικασία της μάθησης και γενικότερα
της εκπαίδευσης για τους νεαρούς μαθητές με τη χρήση του.
Κανείς δε θέλει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να ξαναδημιουργήσει την εκπαίδευση
όπως είναι (Scardamalia & Bereiter, 1994). Οι νέες τεχνολογίες, και ιδιαίτερα τα περιβάλλοντα
Διαδικτυακής Εκπαίδευσης, προσφέρουν πλήθος εργαλείων για διαχείριση δραστηριοτήτων και
πληροφοριών, εργαλεία για υποστήριξη συνεργατικών δραστηριοτήτων και τα εργαλεία του Web 2.0
(blog, wiki, RSS κ.ά.).
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Παιδαγωγικός Σχεδιασμός
Ο αρχικός παιδαγωγικός σχεδιασμός σημαίνει ότι πριν αρχίσει η διδασκαλία του μαθήματος θα
έπρεπε να υπήρχε ένα αρχικό πλαίσιο όπου θα στηρίζεται ο σχεδιασμός του μαθήματος. Στην
προκειμένη περίπτωση υλοποιήσαμε το πρόγραμμα βασιζόμενοι θεωρητικά, στον κύκλο του Κolb. Ο
κύκλος του Kolb αναφέρεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων
(Διάγραμμα 1), το οποίο ήταν και το επιδιωκόμενο.
Σε αυτή την πρώτη φάση της πραγματικής (χειροπιαστής) εμπειρίας (concrete experience), ο
εκπαιδευτικός, προσπαθεί να ωθήσει τους εκπαιδευόμενους στην εμπειρία, χρησιμοποιώντας
παιδαγωγικές προσεγγίσεις όπως το παιχνίδι ρόλου, την επίδειξη, τις περιπτωσιολογικές μελέτες ή τις
περιγραφές άλλων ατόμων.
Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αναθεωρήσουν αυτό που ήδη ξέρουν βλέποντας το θέμα από
διάφορες οπτικές γωνίες με ερωτήσεις για το στόχο, τις παρατηρήσεις και την εμπειρία τους. Αυτή
είναι η δεύτερη φάση, της αναστοχαστικής παρατήρησης (reflective observation), που οδηγεί, στην
τρίτη φάση, σε πιο αφαιρετικά σχήματα - οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν θεωρίες και εξετάζουν την
ακολουθία των αφαιρετικών σχημάτων κατασκευάζοντας μοντέλα (abstract representations as
patterns).
Η τέταρτη και τελική φάση αυτού του εμπειρικού προτύπου είναι ο ενεργός πειραματισμός
όπου οι εκπαιδευόμενοι προτείνουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές που
έχουν μάθει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το μοντέλο της εμπειρικής μάθησης επιτρέπει στους
εκπαιδευόμενους να κατασκευάσουν τη νέα γνώση σταδιακά με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες,
δεξιότητες, και τοποθετήσεις τους, που μπορούν έπειτα να εφαρμόσουν στην καθημερινή
εκπαιδευτική πράξη (Osberg,1997).
Κατόπιν οι εκπαιδευόμενοι προχωρούν σε περαιτέρω εξήγηση, αιτιακές σχέσεις, αξιολόγηση
και επανατροφοδότηση (Kolb, 1984).

Ενεργός Πειραματισμός

Αφαιρετικά Σχήματα

Συγκεκριμένη
Εμπειρία

Ανακλαστική
Παρατήρηση

Διάγραμμα 1. Ο Κύκλος της Εμπειρικής Μάθησης (Kolb, 1984)
Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα και γενικά η όλη προσπάθεια υλοποιήθηκε με τη μέθοδο των σχεδίων εργασίας
(Project Method). Πρόκειται για μία μέθοδο η οποία προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλίας, την
ερευνητική μάθηση, την ομαδική εργασία, την εξατομίκευση της διδασκαλίας, τη συνέχεια της εργασίας σε
περισσότερη από μία σχολική ώρα, την τελική της παρουσίαση και κυρίως την αλλαγή του ρόλου του
καθηγητή από κύριο καθοδηγητή σε συντονιστή και εμψυχωτή της εργασίας. Ο εκπαιδευτικός, έχει ως
κύριο ρόλο να παρακολουθεί, να υποστηρίζει, να συντονίζει, να μοιράζει τις δραστηριότητες αλλά δεν
πρέπει να δίνει τις σωστές απαντήσεις καθώς μόνο έτσι μπορεί να δοθεί η ευκαιρία να υπάρξει
ερευνητικός διάλογος και συνεργατική μάθηση.
Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να:
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α.
Προσδιορίσει καθαρά τους στόχους του μαθήματος, του προγράμματος και της δεξιότητας
β.
Βοηθά τους μαθητές να προσδιορίζουν τους ρόλους τους μέσα στην ομάδα
γ.
Προσδιορίσει καθαρά τους στόχους και το πλάνο
δ. Παρακολουθεί κάθε δραστηριότητα από κοντά χωρίς να επεμβαίνει, δίνοντας έτσι τον ανάλογο
«χώρο» στους μαθητές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους
ε. Βοηθά τους μαθητές με στόχο το δημιουργικό διάλογο χωρίς να επεμβαίνει
στ. Αξιολογεί το πρόγραμμα.
Οι μαθητές, εξάλλου, δε βλέπουν, με τον τρόπο αυτό, τη μαθησιακή διαδικασία ως ατομική
υπόθεση, αλλά ως μια διαδικασία που συντελείται και εξαρτάται από τη συμμετοχή και συνεργασία και
άλλων ατόμων (Ματσαγγούρας 2004).
Η τεχνική της μεθόδου αυτής, των σχεδίων εργασίας (Project) βασίζεται στα στάδια που πρότεινε ο
Frey (1998) και είναι η εξής:
1. Η επιλογή θέματος με ανάπτυξη πρωτοβουλίας από τα μέλη μιας ομάδας. Όλοι έχουν δικαίωμα να
προτείνουν θέματα και οι μαθητές καταλήγουν σε ένα από αυτά. Στην περίπτωση μας, το θέμα το
οποίο αποφασίστηκε να υλοποιηθεί, με την Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου Προαστίου Καρδίτσας μετά
από πρόταση του Υπεύθυνου εκπαιδευτικού του προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων ήταν: "Η
Βυζαντινή Εικονογραφία στις Εκκλησίες της περιοχής του Δήμου Σελλάνων, ως πολιτιστική
κληρονομιά".
Οι παιδαγωγικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν από το διδάσκοντα, ήταν η επίδειξη Βυζαντινών
εικόνων γνωστών εικονογράφων (Θεοφάνους του Κρητός, Μανουήλ Πανσέληνου), οι οποίοι
θεωρούνται οι ιδρυτές αντίστοιχων εικονογραφικών σχολών και περιγραφές θεολόγων και νεώτερων
εικονογράφων (Φώτη Κόντογλου) οι οποίοι ανέλυαν τη θεολογία της Εκκλησίας μέσα από τη Βυζαντινή
εικονογραφία, τονίζοντας τον αδιάσπαστο δεσμό ανάμεσά τους. Οι μαθητές είχαν πολλές απορίες
σχετικά με τον ιδιαίτερο τρόπο κατασκευής των βυζαντινών εικόνων και γενικά εντυπωσιάστηκαν για
τον τρόπο με τον οποίο «μιλούν» στο θεατή-πιστό οι βυζαντινές εικόνες.
2. Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή Συντονιστή των ομάδων. Ο ρόλος του έγκειται στο:
•
να είναι ο συντονιστής όλων
•
να φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες και ο χρόνος
•
να προλαβαίνει τυχόν συγκρούσεις και
•
να ανακοινώνει στις ομάδες τα πορίσματα (βλ. Ματσαγγούρας, 2006)
Στην περίπτωση των μαθητών του προγράμματος, ο συντονιστής εκλέχτηκε από τους συμμαθητές του, με
ψηφοφορία «δια ανατάσεως της χειρός».
3. Η διατύπωση του στόχου προσδιορίζεται ύστερα από κοινή συζήτηση και κάθε ενέργεια πρέπει να
υπακούει στο στόχο που έχει θέσει η ομάδα.
Μέσα από τις πρώτες συναντήσεις και τις συζητήσεις με τους μαθητές, ο στόχος που θέσαμε, σε πρώτο
στάδιο, ήταν να λάβουν οι μαθητές όλες τις πληροφορίες, ιστορικές, καλλιτεχνικές κλπ, που θα τους
βοηθήσουν, ώστε να μπορέσουν να καταλαβαίνουν και να «διαβάζουν» μια βυζαντινή εικόνα. Στο
δεύτερο στάδιο, οι μαθητές, με τη βοήθεια και των εκπαιδευτικών, επισκέφτηκαν τους χώρους εκείνους,
στους οποίους μπορούσε να γίνει πρακτική εφαρμογή όλων των θεωρητικών γνώσεων, δηλ. τους ιερούς
ναούς της περιοχής του Δήμου Σελλάνων. Τέλος, η καταγραφή και η διάχυση της γνώσης και της
εμπειρίας που αποκομίστηκε, ήταν και ο τελευταίος στόχος του προγράμματος.
4. Το επόμενο στάδιο και το πιο σημαντικό από τα προκαταρκτικά είναι:
Α. Η κατανομή σε ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών ή με βάση τις φιλικές σχέσεις των
μαθητών.
Επειδή το σχολείο είναι επαρχιακό, εδρεύει στο Δ.Δ. Προαστίου του Δήμου Σελλάνων του Ν. Καρδίτσας
και τα παιδιά προέρχονται από έξι γειτονικά χωριά,(Αγία Τριάδα, Καλογριανά, Σερβωτά, Πεδινό,
Μαραθέα και Κόρδα) η κατανομή των μαθητών του προγράμματος έγινε με βάση τον τόπο κατοικίας
(ανά χωριό). Με αυτό τον τρόπο ακολουθήσαμε και τα συμπεράσματα προηγούμενων ανάλογων
εγχειρημάτων αποφεύγοντας και την κατηγοριοποίησή τους με βάση την σχολική επίδοση (Peterson
B.1999).
Β. Η ανάθεση καθηκόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες δεξιότητες των μαθητών.
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Οι μαθητές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους κατένειμαν τις εργασίες που θα έπρεπε να φέρουν εις
πέρας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σημείο αυτό ήταν καθαρά συμβουλευτικός και επικουρικός.
Γ. Οι μαθητές καθορίζουν το στόχο τους, καταστρώνουν πλάνο εργασίας, καταγράφουν λεπτομερώς
τις κινήσεις και τα αποτελέσματα της εργασίας τους.
Ορίστηκε ένας μαθητής, ανά ομάδα εργασίας, ο οποίος θα κρατά ημερολόγιο για τις δραστηριότητες που
έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας κάθε ομάδα του προγράμματος.
Δ. Διαμόρφωση του πλαισίου δράσης με ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη με βάση τα ταλέντα, αλλά
και τη δυνατότητα πρόσβασης του κάθε μέλους στους προτεινόμενους χώρους, καθώς και αποφάσεις
για το είδος του υλικού που θα συγκεντρωθεί, τους χώρους από τους οποίους θα γίνει η συγκέντρωση.
Η πρότασή μας στους μαθητές ήταν να καινοτομήσουμε και να παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό. Οι
μαθητές έχουν μια καλή σχετικά σχέση με τους υπολογιστές και με τη χρήση των υπηρεσιών του
Διαδικτύου, τόσο στο σχολείο, μέσω του εργαστηρίου Η/Υ του σχολείου, όσο και σε net places, τους
μιλήσαμε για τα εργαλεία του Web 2.0, τα ιστολόγια ή blogs, τα συνεργατικά εργαλεία, όπως το wiki, το
RSS.
Τα ιστολόγια (web+logs= blogs) είναι ιστοσελίδες που κατασκευάζονται εύκολα, ανανεώνονται συχνά
και περιέχουν πληροφορίες, σκέψεις και ιδέες που για κάποιους λόγους οι δημιουργοί τους, θεωρούν
σημαντικές. Με άλλα λόγια είναι διαδικτυακά διαδραστικά ημερολόγια (Βιβίτσου 2005). To wiki είναι
ένα καθαρά συνεργατικό εργαλείο, για το οποίο αποφασίστηκε να μην εισέλθουμε και σε αυτό, αλλά να
περιοριστούμε, τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά, στη δημιουργία ιστολογίου (blog).
Ενθουσιάστηκαν με την ιδέα και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε κι εμείς ένα ιστολόγιο, όπου θα
μιλούσαμε για το πρόγραμμα που αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε και θα παρουσιάζαμε ό,τι μαθαίναμε.
Φυσικά, οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι πριν προχωρήσουμε στη δημιουργία του συγκεκριμένου
ιστολογίου, μιλήσαμε στους μαθητές για τους κανόνες καλής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο. Τους
αναφέραμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν προσβλητικές αναφορές με αγενές, ρατσιστικό ή σεξιστικό
περιεχόμενο. Οι αναγκαίες αυτές διευκρινήσεις, έγιναν απόλυτα κατανοητές και σεβαστές από όλους
τους μαθητές. Το επόμενο βήμα ήταν να επισκεφτούμε
το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του
σχολείου, χρησιμοποιώντας Η/Υ, τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
και ένα βιντεοπροβολέα (projector), τους καθοδηγήσαμε στη δημιουργία ενός ιστολογίου (blog):
http://eikona-politismos-alykeio-proastio.blogspot.com/.

Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει τμήμα της αρχικής σελίδας του ιστολογίου
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Η ενέργεια αυτή, κινητοποίησε όλους τους μαθητές, ακόμη περισσότερο. Ένα νέο, ανεξερεύνητο πεδίο
απλώνονταν μπροστά τους και ήθελαν με κάθε τρόπο να συμμετάσχουν σε αυτό. Το ιστολόγιο
εμπλουτίζεται διαρκώς με υλικό σχετικό με το πρόγραμμα. Κάθε ομάδα μαθητών, διαμορφώνει, με την
επίβλεψη και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, την εργασία που της ανατέθηκε και της αναλογεί,
σύμφωνα με την κατανομή που έκαναν οι ίδιοι και κατόπιν, στο χώρο του εργαστηρίου,
χρησιμοποιώντας τον Η/Υ ενημερώνουν το ιστολόγιο. Έτσι, οι μαθητές της Α Λυκείου που αποφάσισαν
να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με αντικείμενο τη Βυζαντινή εικόνα ως
πολιτιστικό αγαθό στην περιοχή του δήμου Σελλάνων, δηλ. της περιοχής τους, θεώρησαν ότι χρειαζόταν
να επισκεφτούν τις εκκλησίες της περιοχής τους. Ανάμεσα σε αυτές, υπάρχουν τρεις εκκλησίες πολύ
παλιές, για να δουν τις βυζαντινές εικόνες που κοσμούν τους ναούς, να ρωτήσουν την ιστορία τους, να
φωτογραφήσουν, να αξιολογήσουν, να μάθουν.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, επισκεφτήκαμε τους ναούς της περιοχής του Δήμου
Σελλάνων με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τον Ι.Ν. της Παναγίας της Λαφιώτισσας στο Προάστιο, τον Ι.Ν.
της Ζωοδόχου Πηγής στα Καλογριανά και τον Ι.Ν του Αγίου Αθανασίου στην Κόρδα. Φωτογραφήσαμε
σημαντικά σημεία και είδαμε αξιόλογα στοιχεία βυζαντινής εικονογραφίας, τα οποία σε κάποιους ναούς
χάνονται και καταστρέφονται από την φθορά του χρόνου και την αδιαφορία.
Επισκεφτήκαμε, επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος, σε ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη,
τις Ιερές Μονές των Μετεώρων, όπου είδαμε εξαίσια δείγματα της βυζαντινής εικονογραφίας, που
χρονολογούνται από τον 11ο αιώνα και μάθαμε από μοναχούς, που ασχολούνται με τη βυζαντινή
εικονογραφία στα εργαστήρια των μονών, τρόπους, μυστικά και γενικά το πώς κατασκευάζεται μια
εικόνα βυζαντινής τεχνοτροπίας. Εκεί, καταλάβαμε και κατανοήσαμε ότι η βυζαντινή εικονογραφία,
αποτελεί ένα αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με την ιστορία του Ελληνισμού.
5. Η υλοποίηση του project με τη συγκέντρωση και ταξινόμηση του υλικού (από κάθε ομάδα
χωριστά) και παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος. Το πρόγραμμα περατώθηκε, σύμφωνα με τον
προγραμματισμό του, στις 30 Απριλίου 2007 και ήδη έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση, η κωδικοποίηση
και η ψηφιοποίηση του υλικού που κάθε ομάδα είχε αναλάβει να συγκεντρώσει. Έτσι, ολοκληρώσαμε
την αποστολή του υλικού που είχε συγκεντρωθεί στο ιστολόγιο του προγράμματος http://eikonapolitismos-alykeio-proastio.blogspot.com/ και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο κατασκευής ενός οπτικού
δίσκου (CD-ROM), το οποίο θα περιέχει ακόμη περισσότερα στοιχεία από την υλοποίηση του
προγράμματος.
6. Η Αξιολόγηση: Το τμήμα της αξιολόγησης το οποίο υλοποιείται από τον εκπαιδευτικό με βάση την
ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, την ποικιλία του υλικού και την αποτελεσματικότητα της
παρουσίασης. Ωστόσο, η αξιολόγηση μπορεί να είναι όχι μόνο τελική, αλλά και διαμορφωτική,
δηλαδή να πραγματοποιείται στη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου εργασίας. Μ’ αυτή την
εποικοδομηστική θεώρηση οι μαθητές αναπτύσσουν μεταγνωστικές δεξιότητες, δηλαδή συνείδηση
του πώς μαθαίνουν, πώς να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στην ομάδα κλπ., και τους δίνεται η
ευκαιρία σταδιακά να διαμορφώσουν αναστοχαστικούς μηχανισμούς με αποτέλεσμα την ολοένα
μεγαλύτερη αυτονόμησή τους όπως έχει αποδειχθεί και σε άλλα σχετικά εγχειρήματα (Osberg, 1997
& Krakow, 2004).
Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε με τη σύνταξη ερωτηματολογίου από τους
Υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του προγράμματος, τον κ. Αλέξανδρο Γκίκα και τον κ. Νικόλαο
Μουζιούρα. Το ερωτηματολόγιο, ήταν ανώνυμο για να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν πιο πειστικές
και αληθινές απαντήσεις. Έτσι, από τους 22 μαθητές του προγράμματος, οι 14 θεώρησαν χρήσιμη τη
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, 6 δεν εξέφρασαν γνώμη και 2 θεώρησαν ότι δεν πρόσφεραν όσα
ήθελαν, όντας απογοητευμένοι από την προσφορά τους. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλοι, και οι 22
θεώρησαν ότι το υλικό που συγκεντρώθηκε (φωτογραφίες εκκλησιών, εικόνων, κείμενα κλπ) ήταν
αρκετό και η δουλειά που έγινε, σχετικά με το ιστολόγιο, ήταν πάρα πολύ σημαντική, τόσο για τους
ίδιους, όσο και για το πρόγραμμα. Αναγνώρισαν όλοι οι μαθητές ότι λειτούργησαν ομαδικά, ήταν στη
συντριπτική τους πλειοψηφία ευχαριστημένοι για τη συνεργασία που είχαν με τους συμμαθητές τους
και με τους Υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του προγράμματος. Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος
κρίθηκε από όλους αρκετός για την υλοποίηση των στόχων, οι οποίοι και επιτεύχθηκαν πλήρως, αφού
οι μαθητές γνώρισαν τα χαρακτηριστικά και τις ξεχωριστές ιδιότητες της Βυζαντινής εικονογραφίας,
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επισκέφτηκαν Ιερούς Ναούς, Μοναστήρια, είδαν τη σχέση λατρείας και εικονογραφίας και
εργάστηκαν ομαδικά και συνεργατικά σε ένα νέο πεδίο, το Web 2.0, χρησιμοποιώντας ένα από τα
εργαλεία του, το blog. Όλοι οι μαθητές ζήτησαν από τους Υπευθύνους εκπαιδευτικούς του
προγράμματος, να μη σταματήσει η λειτουργία του ιστολογίου, αλλά να συνεχίσουν «να ενισχύουν το
blog με εικόνες και πληροφορίες και να δημοσιεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν».
Σε τελική ανάλυση, οι μαθητές, ήταν απόλυτα ευχαριστημένοι από το πρόγραμμα, τόσο από
τη θεματολογία του, αφού αποτελούσε και οργανικό κομμάτι του μαθήματος των Θρησκευτικών της
Α Λυκείου, όσο και από τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος, με τη μέθοδο των σχεδίων
εργασίας και την κατασκευή του ιστολογίου, στο οποίο κάθε ένας μαθητής, συνέβαλλε με τον δικό
του τρόπο.
Συζήτηση και συμπεράσματα
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου σχεδίων εργασίας
Πρώτα - πρώτα εκφράζει μια διαφορετική αντίληψη για την εκπαίδευση και τη μάθηση. Ανατρέπει
τους παραδοσιακούς ρόλους του δασκάλου – πομπού και του μαθητή – δέκτη. Δεν προσφέρει έτοιμες
γνώσεις, αλλά ξεκινώντας από τη δράση οδηγούμαστε τελικά στη γνώση.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα σχέδια εργασίας εξασφαλίζουν ένα ελεύθερο πλαίσιο κίνησης και
δραστηριοποίησης των μαθητών μέσα από αυθεντικές καταστάσεις, που κινητοποιούν το ενδιαφέρον
του και διασφαλίζουν την ποιότητα και την ποσότητα της μάθησης (Ματσαγγούρας, 2004).
Δημιουργούν κοινότητες και δεσμούς ανάμεσα στους μαθητές με τη συνεργασία.
Δημιουργούν ένα ενιαίο πλέγμα ανάμεσα στη σχολική και στην εξωσχολική ζωή, με
αποτέλεσμα να κινητοποιείται το μαθητικό ενδιαφέρον (Ματσαγγούρας, 2006) Τέλος, ενεργοποιούν
το αίσθημα του ‘ανήκειν’ στη σχολική κοινότητα, καθώς οι συμμετέχοντες αισθάνονται μαθητές ενός
σχολείου που συνεργάζεται μαζί τους στη γνώση και όχι ενός σχολείου θεωρητικής, έτοιμης γνώσης.
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του ιστολογίου
Οι μαθητές έμαθαν αρχικά τι είναι το Web2.0, τα εργαλεία του και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε
να συνεργαστούμε δικτυακά και να μάθουμε.
Δημιούργησαν ένα ιστολόγιο, με απλά βήματα, με την καθοδήγηση και την εποπτεία του Υπευθύνου
εκπαιδευτικού του προγράμματος. Είδαν πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να δημοσιεύσει τις σκέψεις
του, τις ανησυχίες του, ειδήσεις και οτιδήποτε άλλο στον Παγκόσμιο Ιστό και, το κυριότερο, ότι
μπορεί να διαβαστεί και να σχολιαστεί από ανθρώπους που το βλέπουν σε ολόκληρο τον κόσμο.
Κατάλαβαν, ότι σήμερα, την εποχή της πληροφορίας, μπορούν κι αυτοί να συμμετάσχουν στο
Παγκόσμιο Χωριό, ως ισάξια και ισότιμα μέλη. Φυσικά, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στους τρόπους
καλής διαδικτυακής συμπεριφοράς, στο οποίο θέμα εστιάσαμε και επιμέναμε σε μεγάλο βαθμό. Το
άλλο θέμα, το οποίο θίξαμε, αφορούσε την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, για το οποίο θέμα αφιερώθηκε
αρκετός και επαρκής χρόνος.
Τα παιδιά είναι πολύ δεκτικά σε οτιδήποτε καινούριο και ιδιαίτερα αν αυτό το κάτι νέο έχει
σχέση με τους υπολογιστές και τη χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου. Εξοικειώθηκαν σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα και ανέμεναν τις συναντήσεις μας για το πρόγραμμα με φανερή
ανυπομονησία.
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε μαθητές της Α Λυκείου. Σε αυτή την ηλικία, οι μαθητές
έχουν βασικές γνώσεις πληροφορικής από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και γνωρίζουν αρκετά καλά
την αγγλική γλώσσα, αφού τα περισσότερα διαδικτυακά εργαλεία προσφέρονται στα αγγλικά. Οι
μαθητές του Γυμνασίου δε θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα, αφού μπορούν να εξασκήσουν
τόσο τις γνώσεις τους στο μάθημα της Πληροφορικής, όσο και στο μάθημα των Αγγλικών.
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, προτείνεται, αν είναι δυνατόν, για όλες τις τάξεις, αφού,
σύμφωνα με έρευνες, οι μαθητές πρέπει να εξοικειώνονται στη χρήση Η/Υ ακόμη και από το
Νηπιαγωγείο (Ebeldos κ.ά., 2006). Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη Εργαστηρίου Πληροφορικής ή
Η/Υ με βιντεοπροβολέα, ώστε να έχουν όλοι οι μαθητές τη δυνατότητα παρακολούθησης. Τα
περισσότερα σχολεία των αστικών κέντρων διαθέτουν αντίστοιχα εργαστήρια, ή σταθμούς εργασίας,
όπως και πολλά περιφερειακά, αλλά όχι όλα. Οι μαθητές, σήμερα είναι «digital natives», έχουν
γεννηθεί στην ψηφιακή εποχή, μεγαλώνουν με τους Η/Υ και χειρίζονται αυτό το μέσο. Μπορούν με
την βοήθεια και την καθοδήγηση επιμορφωμένων στις Νέες Τεχνολογίες εκπαιδευτικών να
ξεκινήσουν τη δημιουργία δικών τους Διαδικτυακών Διαδραστικών Ημερολογίων (Pitcher, 2007).
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Σύνδεση με αναλυτικά προγράμματα
Οι προοπτικές ενσωμάτωσης των διαδικτυακών συνεργατικών εργαλείων στο διδακτικό πρόγραμμα
είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετικές, καθώς η συνεργατική μάθηση και η χρήση νέων τεχνολογιών,
αλλά και η υλοποίηση σχεδίων εργασίας υποστηρίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΦΕΚ 303/13-3-2003). Όπως φάνηκε από το παράδειγμα που
περιγράψαμε παραπάνω, η δημιουργία και η χρήση του ιστολογίου από τους μαθητές στη διάρκεια
του project αποτέλεσε κίνητρο για την ενεργό συμμετοχή τους, αλλά και χώρος ανάπτυξης
συνεργασίας σε ομάδες. Με αυτό τον τρόπο το διαδικτυακό περιβάλλον λειτούργησε και ως εργαλείο
σταδιακής αυτονόμησης των μαθητών, μέσω της δυνατότητας που προσφέρει για ανάληψη
πρωτοβουλίας, διαμόρφωσης ανάλογα με τις προτιμήσεις και ανάπτυξης διαδικτυακών και
συνεργατικών δεξιοτήτων. Η αυτονόμηση είναι μια από τις βασικές αρχές που προτείνει το
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ - ΦΕΚ 303/13-3-2003) ώστε μέσω
της ανάπτυξης μεταγνωστικών στρατηγικών και δεξιοτήτων στη διάρκεια της πορείας τους στο
Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο οι μαθητές να ανεξαρτητοποιούνται ολοένα και περισσότερο
από τον/την εκπαιδευτικό για να μπορέσουν αργότερα να αντεπεξέλθουν στις αναγκαιότητες που οι
κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις δημιουργούν. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι σημερινοί μαθητές και
αυριανοί πολίτες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις μιας κοινωνίας
που μεταβάλλεται συνεχώς και με ραγδαίο ρυθμό μέσω της δια βίου μάθησης.
Επιπλέον, το σχέδιο που περιγράψαμε αποτελεί παράδειγμα διαθεματικής προσέγγισης και
διασύνδεσης διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, αφού για την υλοποίησή του οι μαθητές
χρησιμοποίησαν στοιχεία πληροφορικής, αλλά και γνώσεις ιστορίας και ξένης γλώσσας για να
αναζητήσουν πληροφορίες, να ανταλλάξουν απόψεις, να οικοδομήσουν νέα γνώση, να παρουσιάσουν
το προϊόν της εργασίας τους. Επομένως, όλα τα μαθήματα που εντάσσονται στα αναλυτικά
προγράμματα μπορούν να συνδεθούν, να συνεργαστούν σε πάρα πολλούς συνδυασμούς και να
προσφέρουν απεριόριστες ευκαιρίες τόσο στους μαθητές, όσο και στους εκπαιδευτικούς.
Προτάσεις για μελλοντική αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων
Τα διαδικτυακά συνεργατικά εργαλεία είναι ένας καινούριος, παρθένος θα λέγαμε, χώρος για την
Εκπαίδευση. Είναι εύκολα στη χρήση, είναι δωρεάν, είναι εύκολα προσβάσιμα από τις σχολικές
μονάδες, και μπορούν, ιδιαίτερα αν αξιοποιηθούν με βάση την εποικοδομιστική προσέγγιση, να
προσφέρουν αυτό το «κάτι διαφορετικό», που θα οδηγήσει τους μαθητές στην απόκτηση δεξιοτήτων
και γνώσεων, με έναν τρόπο που είναι πολύ ελκυστικός στα παιδιά, επειδή το θεωρούν παιχνίδι και
διαφορετικό από το παραδοσιακό μάθημα (L.Rieber, 98).
Φυσικά, για να πραγματοποιηθούν όλοι αυτοί οι στόχοι, βασική προϋπόθεση είναι η διάδοση
της χρήσης των Η/Υ και του Διαδικτύου, από τους μαθητές για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Παρόλα αυτά, σε μια έρευνα που έγινε στους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα,, από τους είκοσι
δύο μαθητές, έχουν Η/Υ στο σπίτι τους, οι έντεκα (11). Όλοι οι μαθητές κατοικούν σε ημιαστικές και
αγροτικές περιοχές της Θεσσαλίας. Από αυτούς τους μαθητές, οι οχτώ (8) έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Από αυτούς που έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιούν ευρυζωνικές συνδέσεις μόνο οι τρεις (3).
Οι υπόλοιποι οχτώ (8) χρησιμοποιούν απλές τηλεφωνικές συνδέσεις. Αυτό δυστυχώς συμφωνεί με
αποτελέσματα ερευνών σε ευρύτερη κλίμακα (Παπαστεργίου,2002). Με λύπη, λοιπόν παρατηρούμε ότι
το ποσοστό διείσδυσης των Η/Υ σε ημιαστικές περιοχές της χώρας μας παραμένει χαμηλό και ακόμη πιο
χαμηλό είναι και το ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας καθυστερώντας ουσιαστικά την
δυνατότητα μετάβασης από το Σχολείο1.0 στο Σχολείο2.0 (Ηargadon, 2007) .
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Συγκριτική μελέτη αναφορικά με τις επιστημολογικές κατευθύνσεις των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο μάθημα της Ιστορίας
Θώδης Γ., Φιλόλογος
Μουταβελής Αδρ., Δάσκαλος
Περίληψη
Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό την περιγραφή και μελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που δί-δασκαν
το μάθημα της ιστορίας. Σε μια ευρύτερη διερεύνηση της διδακτικής και μεθοδολογίας της ιστορίας, θεωρείται
ότι οι κατηγορίες διδακτικών στόχων του μαθήματος, έχουν άμεση σχέση με τα επιστημολογικά ρεύματα για τη
διδασκαλία και τη μάθηση, του εμπειρισμού, νοητισμού και δομισμού αντίστοιχα. Έτσι οι εκπαιδευτικοί που
εφαρμόζουν την εμπειρική επιστημολογική θεωρία, λειτουργούν κυρίως ως πομποί που στέλνουν μηνύματα
στους μαθητές με τη βοήθεια του λόγου, του κώδικα, απαιτώντας την αναπαραγωγική ανάκληση και εκτέλεση.
Επίσης, όσοι εκπαιδευτικοί ενστερνίζονται την επιστημολογική θεωρία του νοητισμού, εφαρμόζουν στρατηγικές
διερεύνησης της γνώσης, στηριζόμενοι στο μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών. Τέλος, συχνά, οι εκπαιδευτικοί
ακολουθούν τις επιλογές του δομισμού, ζητώντας την επιλογιστική κατανόηση, προκαλώντας τους μαθητές να
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μετασχηματίζουν τις σχέσεις των προηγούμενων γνώσεών τους. Στη συγκεκριμένη μελέτη έγινε χρήση της
κλίμακας αυτοαναφοράς ΔΙ-ΕΘ. Διερευνήθηκε ο προσανατολισμός των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας (Ν=146)
και δευτεροβάθμιας (Ν=87) εκπαίδευσης στην Αττική και στην περιφέρεια, αναφορικά με την επιστημολογική
κατεύθυνση στην οποία εντάσσονταν οι διδακτικές τακτικές τους κατά το μάθημα της ιστορίας. Οι
εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι προτιμούν μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις καίτοι συχνά προσανατολίζονται
διαφορετικά. Ειδικότερα, οι δάσκαλοι, σε σχέση με τους φιλολόγους, εμφάνισαν υψηλές τιμές εμπειρισμού, κάτι
που ερμηνεύτηκε ως έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στις μαθησιακές ικανότητες των παιδιών, θεωρώντας
πολλές φορές, επηρεασμένοι και από το πιαζετιανό πλαίσιο γνωστικής ψυχολογίας ότι δεν μπορούν εύκολα οι
μαθητές να εμπλακούν στην ιστορική σκέψη με τη μορφή «θέση προβλημάτων-επεξεργασία λύσης» λόγω της
ηλικίας τους και του επιπέδου γνωστικής τους ανάπτυξης.

Εισαγωγή
Οι διάφορες έρευνες στην Ελλάδα και σε διεθνή επίπεδο όσον αφορά τα πεδία που συγκροτούν τη
σχολική ιστορία, δείχνουν μια ανανέωσή της σε όλους τους τομείς. Αυτό φαίνεται από την
αμφισβήτηση του παραδοσιακού μαθήματος σχετικά με την απολύτως αφηγηματική του μορφή, το
συμβαντολογικό του περιεχόμενο (histoire evenementielle), τη φρονηματιστική του λειτουργία, τον
απομνημονευτικό του προσανατολισμό (Αβδελά 1998), τη διαμόρφωση παραδειγματικών προτύπων
και την ιστορική υποθήκη που εγγράφει στους μαθητές.
Οι σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της διδακτικής και μεθοδολογίας της ιστορίας, έχουν σκοπό
να προωθήσουν και να βελτιώσουν τη διδασκαλία της. Παράλληλα, οι κατηγορίες διδακτικών στόχων
του μαθήματος, έχουν άμεση σχέση με τις επιστημολογικές θεωρίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση.
Έτσι οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν την εμπειρική επιστημολογική θεωρία, λειτουργούν κυρίως ως
πομποί που στέλνουν μηνύματα στους μαθητές με τη βοήθεια του λόγου, του κώδικα, απαιτώντας την
αναπαραγωγική ανάκληση και την εκτέλεση.[π.χ.“Να ανακεφαλαιώνουν αυτά που έμαθαν, χωρίς
επανακατάταξη υλικού (π.χ. σε μια ενότητα για την Αθηναϊκή Δημοκρατία να μην τους ζητώ να
ξεχωρίσουν ό,τι αφορά την εξέλιξη της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά)” κλίμακα ΔΙ-ΕΘ, ερ. 46].
Στην εμπειρική επιστημολογία, οι στόχοι που τίθενται κατά τη διδασκαλία είναι αυτοί που
προσδιορίζουν και το αποτέλεσμα που θα παρουσιάσουν οι μαθητές στο τέλος της και ταυτόχρονα
χρησιμοποιούνται ως βάση για να επιλεχθούν διδακτικές ενέργειες και μαθητικές δραστηριότητες. Ο
εκπαιδευτικός ως απόλυτος κυρίαρχος της τάξης (έχει υπολογιστεί ότι περίπου τα 2/3 της λεκτικής
επικοινωνίας τα καλύπτει ο λόγος του)( Σαλβαράς 1996), με σκοπό να γνωρίζουν οι μαθητές τι θα
μάθουν, καθορίζει τους στόχους, δημιουργώντας τους προσδοκίες που είναι απόρροια ερεθισμάτων
συνδεδεμένων στο παρελθόν με ενισχυτικά αποτελέσματα, ώστε η προσπάθεια για την επίτευξη
αυτών να επαναληφθεί. O εμπειρισμός προβάλλει ως στόχο της διδακτικής–μαθησιακής διαδικασίας
την παροχή πληροφοριών από τον εκπαιδευτικό και τη συσσώρευση γνώσεων στους μαθητές με μια
μονόδρομη επικοινωνία που έχει αρχή τον εκπαιδευτικό και κατάληξη τους μαθητές. Οι διδακτικές
πρακτικές μετάδοσης, απομνημόνευσης και αναπαραγωγής της γνώσης εκτυλίσσονται στη βάση μιας
ιεραρχικής σχέσης και η ίδια η γνώση έχει τη μορφή προκατασκευασμένου πακέτου αντικειμενικής
γνώσης (Λάμνιας 2002). Η γνώση μεταβιβάζεται από το δάσκαλο στο μαθητή κατά κύριο λόγο
προφορικά με τις ερωταποκρίσεις και τα παραδείγματα προς μίμηση. [π.χ. “Να απαντούν σε κλειστού
τύπου ερωτήσεις (π.χ. σωστό-λάθος)” κλίμακα ΔΙ-ΕΘ,ερ.3].
Ο μαθητής θεωρείται παθητικός οργανισμός και τα λάθη του γνωστικά ελλείμματα λόγω
απροσεξίας, σύγχυσης και επιπολαιότητας.
Επίσης, όσοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν την επιστημολογική θεωρία του νοητισμού,
εφαρμόζουν τη στρατηγική της διερεύνησης της γνώσης, στηριζόμενοι στο σύστημα της επεξεργασίας
των πληροφοριών. Οι μαθητές, οι οποίοι θεωρούνται ενεργητικοί οργανισμοί, θα πουν με δικά τους
λόγια αυτό που ανακάλυψαν, [π.χ. “Να αναλύουν το όλο σε μέρη (π.χ να εντοπίζουν ενότητες ενός
ιστορικού γεγονότος, τα επιχειρήματα μιας άποψης κ.λ.π.” κλίμακα ΔΙ-ΕΘ, ερ. 2)], θα αναφέρουν
ταυτόσημα παραδείγματα (επανάδραση), θα εξηγήσουν το πώς και το γιατί, όπως επίσης και θα
οργανώσουν τις σχέσεις της γνωστικής δομής με μορφή πινάκων, διαγραμμάτων κ.λ.π. [π.χ. “Να
οργανώνουν τις γνώσεις τους σε ένα ιστορικό γεγονός χρησιμοποιώντας πίνακες, διαγράμματα ή
χάρτες” κλίμακα ΔΙ-ΕΘ, ερ. 20].
Εν κατακλείδι, θα λέγαμε ότι ο νοητισμός, θεωρώντας το μνημονικό σύστημα του ανθρώπου
ως κυρίαρχο, δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο το άτομο προσλαμβάνει, κωδικοποιεί,
επεξεργάζεται, συγκρατεί και χρησιμοποιεί τις νέες πληροφορίες (Κολιάδης 2002).
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Τέλος, κατά την επιστημολογική θεωρία του δομισμού, οι εκπαιδευτικοί ζητούν την
επιλογιστική κατανόηση προκαλώντας τους μαθητές να μετασχηματίζουν τις σχέσεις των
προηγούμενων γνώσεων τους [π.χ. “Να αντιστρέφουν σχέσεις ή να διατυπώνουν επιχειρήματα από τη
θέση της άλλης πλευράς (π.χ. η Άλωση από τη θέση των Τούρκων)” κλίμακα ΔΙ-ΕΘ, ερ. 51]. Δε
συμφωνεί με τις απόψεις των προηγούμενων κατευθύνσεων, αλλά παραδέχεται ότι όλοι οι
μαθητευόμενοι μπορούν να δομήσουν μόνοι τους τη γνώση τους και να μην τη δέχονται παθητικά. Οι
γνώσεις των μαθητών κατασκευάζονται όχι μόνο μέσα από την προσωπική τους δραστηριότητα και
προβληματισμό, αλλά και μέσα από την επικοινωνία τους με τα άτομα του περιβάλλοντός τους
(Λάγκα & Πέτρου 2000). Επιγραμματικά, οι αρχές της κοινωνικής-κατασκευαστικής επιστημονικής
θεωρίας είναι ότι: α) η γνώση κατασκευάζεται και δε μεταδίδεται, β) η προηγούμενη γνώση επηρεάζει
τη διαδικασία μάθησης, [π.χ. “Να κάνουν επεκτάσεις σε αυτό που έμαθαν κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας” κλίμακα ΔΙ-ΕΘ, ερ. 18], γ) η αρχική κατανόηση είναι τοπική και όχι καθολική και δ) η
κατασκευή χρήσιμων δομών γνώσης απαιτεί προσπάθεια και σκόπιμη δραστηριότητα.
Υποθέσεις
Βασικός στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή, η ανάλυση και η διερεύνηση των απόψεων και των
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη μέθοδο διδασκαλίας της ιστορίας στο Δημοτικό, στο
Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Η υπόθεσή μας ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων που
εξετάσαμε, επιλέγουν μια ποικιλία από διδακτικές τακτικές στο μάθημα της ιστορίας, οι οποίες
σχετίζονται και με τα τρία πεδία των αντίστοιχων επιστημολογικών κατευθύνσεων(Υπόθεση 1). Διότι
οι εκπαιδευτικοί τείνουν να εφαρμόζουν στη διδασκαλία της ιστορίας την «προσωπική θεωρία» τους
(Ματσαγγούρας 2005α). Η τελευταία σχετίζεται με τους διδακτικούς στόχους, καθορίζεται δε από τις
προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών και τις επιστημονικές θεωρίες (Ματσαγγούρας 2005β).
Ο δεύτερος στόχος της έρευνας αφορούσε στη διερεύνηση του προσανατολισμού των
εκπαιδευτικών σε σχέση με τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία δίδασκαν. Η υπόθεσή μας ήταν ότι οι
εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υιοθετούσαν περισσότερο την επιστημολογική θεωρία
του εμπειρισμού σε σχέση με τους συναδέλφους τους της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λιγότερο
το νοητισμό και το δομισμό (Υπόθεση 2).Διότι σύμφωνα με το Μπαμπούνη (1988) είναι έντονη η
επίδραση των δασκάλων από το πιαζετιανό πλαίσιο γνωστικής ψυχολογίας περί μη ικανότητας των
μικρών μαθητών να εμπλακούν στην ιστορική σκέψη με τη μορφή «θέση προβλημάτων-επεξεργασία
λύσης», λόγω της ηλικίας τους και του επιπέδου γνωστικής ανάπτυξης καθώς και ότι η γνωστική
διαδικασία ανάγεται σε διεργασίες ψυχολογικού και βιολογικού χαρακτήρα (Κόκκινος 2000).
Μέθοδος
Συμμετέχοντες
Η έρευνα είχε ως αντικείμενο δασκάλους (Ν=146) (ποσοστό 62,7%) και φιλολόγους (Ν=87) (ποσοστό
37,3%) που δίδασκαν κατά το σχολικό έτος 2005-2006 σε δημόσια σχολεία. (σύνολο εκπαιδευτικών
Ν=233) Δόθηκε έμφαση στη συγκέντρωση διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών καθώς και
διαφορετικών ετών υπηρεσίας. Επίσης υπήρχε γεωγραφική διασπορά σε εκπαιδευτικούς που δίδασκαν
στο λεκανοπέδιο Αττικής καθώς και στην περιφέρεια, όπου παραδοσιακά τοποθετούνται νεοδιόριστοι
εκπαιδευτικοί.(Πίνακας 1)
Πίνακας 1: Σχετική και απόλυτη συχνότητα ως προς την περιφέρεια των εκπαιδευτικών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΡΤΑ
ΚΩΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Ν
138
23
43
20
9
233

%
59,2
9,9
18,5
8,6
3,9
100

Μέσα συλλογής των δεδομένων
α. Στους εκπαιδευτικούς χορηγήθηκε κλίμακα αυτοαναφοράς ΔΙ-ΕΘ (Διδακτική ΙστορίαςΕπιστημολογικές Θεωρίες) 51 δηλώσεων-προτάσεων, που αντιπροσωπεύουν διδακτικές τακτικές στο
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μάθημα της ιστορίας. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ζητά από τους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν
ανώνυμα για κάθε πρόταση του με τη χρήση κλίμακας επτά διαβαθμίσεων τύπου Likert, το βαθμό
συχνότητας των τακτικών που εφαρμόζουν.
Το ερωτηματολόγιο οργανώθηκε σε τρεις παράγοντες που αντιστοιχούσαν στις τρεις επιστημολογικές
κατευθύνσεις που διερευνούνταν.
β. Πορίσματα της σύγχρονης έρευνας εμφανίζουν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής συσχέτισης των
επιστημολογικών θεωριών που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί με δημογραφικούς παράγοντες που
αφορούσαν στο φύλο, στην ηλικία, στην ιδιότητα, στην τάξη διδασκαλίας, στις σπουδές και στα
χρόνια υπηρεσίας (Σαλβαράς 1996, Γουστέρης 1998). Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να
συμπληρώσουν πίνακες ατομικών δημογραφικών στοιχείων τους. Τα παραπάνω ερευνητικά εργαλεία
χορηγήθηκαν ανώνυμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς.
Διαδικασία συλλογής των δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων τους παρούσας ερευνητικής εργασίας πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό
έτος 2005-2006 και συγκεκριμένα από τους 27 Μαρτίου 2006 έως τους 9 Ιουνίου 2006,
ακολουθώντας συγκεκριμένο διαδικαστικό τυπικό διεξαγωγής. Το ερευνητικό εργαλείο χορηγήθηκαν
ατομικά σε 130 εκπαιδευτικούς και ομαδικά μετά από προσωπικές τους επισκέψεις σε 103
εκπαιδευτικούς που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης (εξομοίωση) του
Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών και το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Τα δεδομένα των ερευνητικών εργαλείων τους συγκεκριμένης εργασίας συγκεντρώθηκαν,
κωδικοποιήθηκαν, έγινε επανακατηγοριοποίηση τους και επεξεργάστηκαν στατιστικά με την βοήθεια
του πακέτου στατιστικής ανάλυσης για Η/Υ S.P.S.S. 13.0.(The Statistical Package for the Social
Science, Release 13.0, 2004).

Αποτελέσματα
Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας της κλίμακας ΔΙ-ΕΘ και των παραγόντων της έγινε με τη χρήση του
Cronbach’s Alpha στο σύνολο των απαντήσεων του δείγματος (Ν=233). Οι τιμές αξιοπιστίας που
εμφανίζονταν ήταν ικανοποιητικές για τη συνολική τιμή του ΔΙ-ΕΘ αλλά και για τους επιμέρους
παράγοντες του ερωτηματολογίου (Πίνακας 2).
Πίνακας 2: Αξιοπιστία Cronbach΄s Alpha της κλίμακας και των παραγόντων της στο σύνολο
του δείγματος
( Ν=233)
ΚΛΙΜΑΚΑ
(Ν=233)
ΔΙ-ΕΘ

&

ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΟΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΟΜΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Αριθμός
ερωτήσεων
51

Cronbach's
Alpha
0.93

15

0.71

19

0.88

17

0.90

Με σκοπό τον έλεγχο της αξιοπιστίας χρόνου του ερωτηματολογίου (ΔΙ-ΕΘ), έγινε επαναχορήγησή
του μετά την παρέλευση 45 περίπου ημερών σε 16 εκπαιδευτικούς (ποσοστό 6,5% επί του συνόλου)
και οι τιμές αξιοπιστίας που εμφανίζονταν ήταν ικανοποιητικές για τη συνολική τιμή της
επαναληπτικής μέτρησης της κλίμακας ΔΙ-ΕΘ και των παραγόντων της ανάμεσα στην αρχική και την
επαναληπτική μέτρηση. (Pearson r = 0,50-0,68)
Διερευνήθηκε επίσης η διακριτική εγκυρότητα της κλίμακας ΔΙ-ΕΘ και των παραγόντων της.
Η υψηλότερη συσχέτιση εμφανίστηκε ανάμεσα στο νοητισμό και το δομισμό με τιμή r=.89, που
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δείχνει ότι αυτές οι δύο επιστημολογικές θεωρίες εμφανίζουν πολλά κοινά σημεία.Ταυτόχρονα οι
μικρότερες συσχετίσεις εμφανίστηκαν ανάμεσα στον εμπειρισμό και στις άλλες δύο θεωρίες (Πίνακας
3).
Πίνακας 3: Διακριτική εγκυρότητα ΔΙ-ΕΘ για το σύνολο του δείγματος (Ν=233)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙ-ΕΘ
ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΝΟΗΤΙΣΜΟΣ

0,54

ΔΟΜΙΣΜΟΣ

0,50

ΝΟΗΤΙΣΜΟΣ

0,89

Όλες οι τιμές Pearson r είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p<0,01
Πίνακας 4: Μέσοι όροι ΔΙ-ΕΘ και παραγόντων της σε σχέση με το εκπαιδευτικό πλαίσιο των
εκπαιδευτικών, στο οποίο υπηρετούν.
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙ-ΕΘ
231,33
146
37,21

ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ
61,17
146
10,28

ΝΟΗΤΙΣΜΟΣ
90
146
16,88

ΔΟΜΙΣΜΟΣ
80,15
146
15,77

198,14

53,64

76,42

68,07

N
Τυπική
Απόκλιση
Μ.Ο.

42
39,92

42
10,5

42
16,89

42
17,58

199,82

52,3

77,3

70,21

N
Τυπική
Απόκλιση

23
46,19

23
11,93

23
20,39

23
18,55

Μ.Ο.
N
Τυπική
Απόκλιση
Μ.Ο.

Επισκόπηση του Πίνακα 4 και του Γραφήματος 1 έδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων
των εκπαιδευτικών ανάλογα με το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο υπηρετούν. Σε σχέση με το
εκπαιδευτικό πλαίσιο, στο οποίο υπηρετούν, οι δάσκαλοι υιοθετούν τον εμπειρισμό περισσότερο από
ότι οι φιλόλογοι του Γυμνασίου και του Λυκείου. Αυξημένες επίσης είναι και οι τιμές και των άλλων
επιστημολογικών θεωριών από τους δασκάλους σε σχέση με τους φιλολόγους. Οι φιλόλογοι του
Γυμνασίου και του Λυκείου παρουσιάζουν σχεδόν ίδιες τιμές και για τις τρεις επιστημολογικές
θεωρίες.
Προκειμένου να γίνει η επιβεβαίωση των αρχικών θέσεων και περαιτέρω διερεύνηση της
στατιστικής σημαντικότητας των ευρημάτων, εφαρμόστηκε μονοπαραγοντική ανάλυση ANOVA
(oneway ANOVA), η οποία εμφάνισε στατιστικά αξιόπιστες τιμές σε όλους τους παράγοντες, ως
εξής:
Εμπειρισμός [F(3,229)= 8,641, p<0,01],
Νοητισμός [F(3,229)=8,983, p<0,01],
Δομισμός [F(3,229)=7,426, p<0,01].
Γράφημα 1: Μέσοι όροι διδακτικών τακτικών στο σύνολο του δείγματος
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Υπήρξαν τρία επίπεδα της μεταβλητής των διδακτικών τακτικών (τιμές της ΔΙ-ΕΘ και των
παραγόντων της) με τη βαθμίδα εκπαίδευσης (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο). Ενώ, λοιπόν, η
μονοπαραγοντική ανάλυση (oneway ANOVA) εμφάνισε αξιόπιστη διαφοροποίηση ανάμεσα στα τρία
επίπεδα της μεταβλητής των διδακτικών τακτικών με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, δεν ήταν δυνατό να
διαπιστωθεί εάν οι μέσοι όροι και για τα τρία επίπεδα διδακτικών τακτικών ήταν αξιόπιστα
διαφορετικοί μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό, εφαρμόστηκε το κριτήριο πολλαπλών συγκρίσεων Post
Hoc με Student-Newman-Keuls και σημαντικότητα p<0.05, το οποίο και εμφάνισε για τις τρεις
κλίμακες τα εξής:
Εμπειρισμός, νοητισμός, δομισμός: οι μέσοι όροι διαβαθμίσεων των τιμών στις επιμέρους κλίμακες
των φιλολόγων γυμνασίου ήταν στατιστικά αξιόπιστα χαμηλότεροι από εκείνους των δασκάλων.
Παράλληλα, δε διέφεραν στατιστικά αξιόπιστα από τις τιμές των φιλολόγων λυκείου (Πίνακες 5,6 και
7).
ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ
Student-Newman-Keuls
Iδιότητα
Φιλόλογοι
Λυκείου
Φιλόλογοι
Γυμνασίου
Δάσκαλοι
Σημαντικ.

N

1

23

52,3043

42

53,6429

146
,607

2

61,1781
,566

Πίνακας 5: Μέσοι όροι τιμών εμπειρισμού, ομάδων εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
ΝΟΗΤΙΣΜΟΣ
Student-Newman-Keuls
Iδιότητα
Φιλόλογοι
Λυκείου
Φιλόλογοι
Γυμνασίου
Δάσκαλοι
Σημαντικ

N

1

42

76,4286

23

77,3043

146
,837

2

90,0000
,839

Πίνακας 6: Μέσοι όροι τιμών νοητισμού, ομάδων εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
ΔΟΜΙΣΜΟΣ
Student-Newman-Keuls
ΙΔΙΟΤΗΤΑ

N
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1
Φιλόλογοι
Λυκείου
Φιλόλογοι.
Γυμνασίου
Δάσκαλοι
Σημαντικ.

42

68,0714

23

70,2174

146
,600

2

80,1575
,837

Πίνακας 7: Μέσοι όροι τιμών δομισμού, ομάδων εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
Συζήτηση
Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας προσανατολίζονται προς μία επιστημολογική, με διδακτικές προεκτάσεις,
θεωρία.
Συνολικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι σύμφωνα με τα ερευνητικά στοιχεία που προέκυψαν,
φαίνεται μια τάση των εκπαιδευτικών να υιοθετούν μια ποικιλία από διδακτικές που σχετίζονται και
με τον εμπειρισμό και με το νοητισμό και με το δομισμό. Οι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζονται
μονοδιάστατοι, αλλά ευέλικτοι αναφορικά με τις διδακτικές τους κατευθύνσεις. Είναι ανοιχτοί σε
τάσεις-μεθόδους και τακτικές και προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους σε εκείνη που έχει περισσότερες
πιθανότητες επιτυχίας ή που ταυτίζεται –κατά τη δική τους άποψη- περισσότερο με τις συνθήκες της
τάξης.(Μουταβελής & Θώδης 2007), εξισορροπώντας την επιλογή διδακτικών στόχων και από τις
τρεις θεωρίες. Έτσι, φαίνεται από τα ευρήματα να επιβεβαιώνεται και η πολυπλοκότητα, όσον αφορά
τη συγκρότηση και τη δράση, της «προσωπικής θεωρίας» των εκπαιδευτικών, η οποία δείχνει να μην
είναι απλά ένα σύνολο απόψεων και ιδεών αλλά ένα ισχυρό στοιχείο, από πριν διαμορφωμένο.
Στοιχείο, που παρόλα αυτά, μπορεί να αλλάξει ή να αντικατασταθεί από κάτι άλλο, πιο σύγχρονο, από
έναν εκπαιδευτικό σε διαδικασία επιπλέον σπουδών (ΜΔΔΕ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).
Σχετικά με την υπόθεσή μας ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υιοθετούν
περισσότερο τον εμπειρισμό σε σχέση με τους φιλολόγους, φαίνεται να επιβεβαιώνεται εν μέρει.
Συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές στον εμπειρισμό αλλά επιπλέον ανάλογες
μεγαλύτερες τιμές εμφανίζουν και στο νοητισμό και στο δομισμό σε σχέση με τους φιλολόγους.
Εμφανίζεται λοιπόν μια μεγαλύτερη ποικιλία διδακτικών τακτικών από τους δασκάλους κατά τη
διδασκαλία της Ιστορίας σε σχέση με τους συναδέλφους τους της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας έχει προσανατολισμό εξεταστικοκεντρικό με απώτερο σκοπό
την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. ΄Ετσι οι φιλόλογοι, λόγω των απαιτήσεων
του εκπαιδευτικού συστήματος και την εμπλοκή των μαθητών τους στις εξετάσεις εμφανίζουν
μικρότερο ρεπερτόριο διδακτικών τακτικών και δείχνουν να εστιάζουν περισσότερο στο αντικείμενο
και όχι στη διαδικασία της μάθησης.
Δεχόμενοι ότι οι πλέον αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές είναι ο δομισμός και ο
νοητισμός, διότι εμπλέκουν περισσότερο το μαθητή στη διαδικασία της μάθησης στοχεύοντας μέσω
της φθίνουσας καθοδήγησης στην αυτορρύθμισή τους (Deci & Ryan 1985), ο προσανατολισμός των
εκπαιδευτικών προς ένα πλαίσιο εκπαίδευσης που έχει ως πρωταρχικό του στοιχείο την εμπλοκή των
μαθητών, μπορεί να ενδυναμωθεί και να στηριχτεί από τις διαδικασίες της επιμόρφωσης (Φελούκα &
Μουταβελής 2006). Ανάλογη ερμηνεία επιβεβαιώνουν τα ευρήματα έρευνας του Σαλβαρά (1996),
κατά την οποία έγινε κατά τη διάρκεια επιμορφωτικού προγράμματος σε δασκάλους προμέτρηση και
μεταμέτρηση, δείχνοντας μετακίνηση των στρατηγικών διδασκαλίας τους από τον εμπειρισμό σε πιο
ενεργητικές μεθόδους.
Η ανάγκη να αλλάξει δραστικά ο τρόπος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
γίνεται φανερή ακόμα και από τις στάσεις των μαθητών σε σχέση με τη διδασκαλία. Θεωρούμε ότι η
παθητική μάθηση και η δασκαλοκεντρική διδασκαλία δημιουργούν αδιαφορία και δυσκολία στους
μαθητές να αντιληφθούν τη φύση της ιστορικής γνώσης.
Η επιμόρφωση βασικά θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα της «δια βίου» εκπαίδευσης και να
ενσωματώνει όλα τα τελευταία πορίσματα των πανεπιστημιακών ερευνών (Howard. & Mendenhall
1982).
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Η επιστημονική εξειδίκευση των εκπαιδευτικών, η παροχή σε αυτούς πολλαπλών διδακτικών
εφοδίων, η μέριμνα της πολιτείας αλλά και των επιστημονικών ενώσεων των δασκάλων και των
φιλολόγων είναι αιτήματα άμεσης προτεραιότητας. Θεωρείται απαραίτητο η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών να περιλαμβάνει αφενός την εξοικείωση με άλλες επιστήμες (λογοτεχνία,
οικονομολογία, κοινωνιολογία κ.λ.π.), τη μύηση στις ιστοριογραφικές μεθόδους και πρακτικές, την
εξοικείωση με τον τρόπο αξιοποίησης των πηγών (γνησιότητα, εγκυρότητα, αξιοπιστία) και των
αρχείων (ταξινόμηση και οργάνωση υλικού) και αφετέρου τη γνώση της παιδαγωγικής ψυχολογίας,
της φιλοσοφίας της αγωγής και της ειδικής διδακτικής. Η άνοδος του επιπέδου των δασκάλων και των
φιλολόγων που διδάσκουν την ιστορία στο ελληνικό σχολείο, θα ενισχύσει τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του μαθήματος (Μαυροσκούφης 1999) αλλά και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει
να «υποσκάψει, να βελτιώσει ή και να ριζοσπαστικοποιήσει ακόμη και το θεσμικό πλαίσιο του
μαθήματος» (Κόκκινος 2002).
Επίλογος
Οι σκέψεις και προτάσεις της παρούσας έρευνας υιοθετούν ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που στηρίζεται
στην αυτενέργεια του μαθητή και της αντιμετώπισής του ως ενεργού παράγοντα της διδακτικής
πράξης (Κόκκινος κ.α. 2005).
Η διαδικασία της μάθησης, μέσα από ένα παραδοσιακό, ανταγωνιστικού τύπου σχολείο, η
οποία στηρίζεται μάλλον στην απομνημόνευση μεγάλου όγκου ιστορικών πληροφοριών παρά στη
διαδικασία ανακάλυψης της ιστορικής γνώσης, καταλήγει να μην είναι δημιουργική, φορτίζει
αρνητικά το συναισθηματικό κλίμα της τάξης, περιορίζει τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών δίνοντας
επιπλέον εργασία, επιβάλλει στους γονείς τη μεταμόρφωσή τους σε επαγγελματίες εκπαιδευτικούς,
χωρίς οι ίδιοι να είναι ειδικευμένοι στην αποτελεσματική παιδαγωγική πρακτική ή στα γνωστικά
αντικείμενα, τα οποία υποχρεώνονται να «διδάσκουν» στα παιδιά τους (Μουταβελής 2006).
Σήμερα, σχολείο και εκπαιδευτικοί μοιάζουν εγκλωβισμένοι ανάμεσα στο δίλημμα να
συνεχίσουν να διδάσκουν το μάθημα, στηριζόμενοι στην αφήγηση και αποβλέποντας στην
απομνημόνευση ή αμφισβητώντας τα παραπάνω, να αναπροσδιορίσουν τους σκοπούς, τους στόχους,
τις μεθόδους και τα εργαλεία της σχολικής ιστορίας (Ρεπούση 2000), αποβλέποντας στη συνειδητή
συμμετοχή των μαθητών για τη παραγωγή ιστορικής γνώσης (Λεοντσίνης 2003). Η παρούσα έρευνα
δείχνει ότι οι δυο φαινομενικά αντίθετες κατευθύνσεις μπορούν να συναντηθούν. Η αφήγηση αφενός
και μια σειρά ενεργητικών μεθόδων μάθησης και δραστηριοτήτων αφετέρου, μπορούν να οδηγήσουν
στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος, που επικεντρώνονται στην ένταξη της ιστορικής γνώσης
στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών και όχι στη λειτουργία της ως αυτοσκοπός. Η
ισόρροπη εξοικείωση των μαθητών με ένα σώμα γνώσεων αλλά και η μύησή τους στη μεθοδολογία
της σύγχρονης ιστορικής σκέψης, όπως και η αντίληψη του αξιακού-ιδεολογικού υπόβαθρου του
μαθήματος της ιστορίας, αντιστοιχούν στους βασικούς σκοπούς του μαθήματος.
Επομένως, η επιστημονική εξειδίκευση και η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς
και η ευαισθητοποίηση των γονέων, μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες ώστε το
μάθημα της ιστορίας να καταφέρει να διαμορφώσει τους σημερινούς μαθητές σε συγκροτημένους και
δημοκρατικά υπεύθυνους μελλοντικούς πολίτες της χώρας.
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Παιχνίδια - αντικείμενα στην Ευρώπη κατά τον 19ο αι. εμπνευσμένα από την ιστορία των
Ελλήνων. Κοινωνικές διαστάσεις και παιδαγωγική λειτουργία
Καραδημητρίου Κωνστ., Υποψ. Διδάκτ.,
Πανταζής Σπ., Καθηγητής, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων
Περίληψη
Η ευρεία αναγνώριση του ρόλου των παιχνιδιών – αντικειμένων ως μέσων εκπαίδευσης και μάθησης του
παιδιού έχει τις ρίζες της στον 19ο αι. (κατά τη διάρκεια του οποίου σημαντικοί παιδαγωγοί υποστήριξαν την
αξία του παιχνιδιού για την ψυχοπνευματική ανάπτυξή του). Η θετική στάση που διαμορφώθηκε για το παιχνίδι
εκείνη την εποχή, οδήγησε στην αύξηση της ζήτησης παιχνιδιών – αντικειμένων και έδωσε ώθηση στη
βιομηχανία κατασκευής τους βάση των νέων αυτών παιδαγωγικών αντιλήψεων, σε συνδυασμό όμως με τις
απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού, κυρίως σε ό,τι αφορά τη θεματολογία και το αισθητικό μέρος. Σήμερα
θεωρείται ότι εκτός από μέσα γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης του ατόμου, τα παιχνίδια – αντικείμενα, ως
πολιτιστικά παράγωγα, εκφράζουν, μέσα από το σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά της κατασκευής τους,
στοιχεία του πολιτισμού και της κοινωνίας της εποχής τους. Η Ελληνική Επανάσταση, το σημαντικότερο
γεγονός της ιστορίας των Ελλήνων το 19ο αι., είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη της Ευρώπης και είχε κινήσει,
ως άμεσο επακόλουθο, εντονότερα το ενδιαφέρον για την Ελλάδα, τον αρχαίο πολιτισμό της οποίας θεωρούσαν
κοιτίδα του πολιτισμού τους. Αυτό αποτυπώθηκε στη θεματολογία παιχνιδιών – αντικειμένων τόσο αισθητικά
όσο και ιστορικά, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από αντιπροσωπευτικά δείγματα που βρίσκονται στις
συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Σύμφωνα με τις παραπάνω θέσεις οι παιδαγωγικές αντιλήψεις, οι
τάσεις της κοινωνίας και εύρυτερα ζητήματα που απασχολούν το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού,
μπορούν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στα παιχνίδια – αντικείμενα της κάθε εποχής. Τα ερωτήματα που
καθοδήγησαν την παρούσα ανακοίνωση ήταν τα εξής: α) ποιά συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε για τη
στάση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση και τους Έλληνες μέσα από τα
παιχνίδια – αντικείμενα που βρίσκονται στις συλλογές του Ε.Ι.Μ.; β) ποιές παιδαγωγικές αντιλήψεις εκφράζουν
τα παραπάνω παιχνίδια - αντικείμενα κρίνοντας από τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού τους; γ) πως
διαγράφεται η επίδραση του ρόλου των γενικότερων ρευμάτων της τέχνης που επικρατούσαν εκείνη την εποχή
στην Ευρώπη στο σχεδιασμό των παραπάνω παιχνιδιών – αντικειμένων;

Εισαγωγή
Στην εποχή μας είναι αποδεκτή η άποψη ότι τα παιχνίδια – αντικείμενα εκτός από μέσα γνωστικής και
κοινωνικής ανάπτυξης του ατόμου εκφράζουν ως πολιτιστικά παράγωγα, μέσα από το σχεδιασμό και
τα χαρακτηριστικά της κατασκευής τους, στοιχεία του πολιτισμού και της κοινωνίας της εποχής τους
(Fraser 1966, Sutton - Smith 1979, Mergen 1980, Πανταζής 1997).
Σύμφωνα με την παραπάνω θέση οι παιδαγωγικές αντιλήψεις, οι τάσεις της κοινωνίας και
ευρύτερα ζητήματα που απασχολούν το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού, μπορούν να αφήνουν
το αποτύπωμά τους στα παιχνίδια – αντικείμενα της κάθε εποχής.
Στην παρούσα ανακοίνωση στόχος μας είναι να διερευνήσουμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες
κατασκευάστηκαν παιχνίδια – αντικείμενα στην Ευρώπη κατά τον 19ο αι. που ήταν εμπνευσμένα από
την ιστορία των Ελλήνων. Αντιπροσωπευτικά δείγματα τέτοιων παιχνιδιών βρίσκονται στις συλλογές
του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.
Οι λόγοι για τους οποίους η Ελλάδα είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον της Ευρώπης κατά τον
ο
19 αι. σχετίζονται με τον αρχαίο πολιτισμό της, την γεωπολιτική της θέση στην Ανατολή αλλά και
στο συνεχές αίτημα των Ελλήνων για ανεξαρτησία που κορυφώθηκε με την Επανάσταση του 1821.
Οι κοινωνικές συνθήκες και οι παιδαγωγικές αντιλήψεις για το παιχνίδι στην Ευρώπη κατά τον
19ο αι..
Κατά τον 19ο αι.. σημειώθηκαν στην Ευρώπη ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές, τις
οποίες πυροδότησε η «διττή», όπως έχει χαρακτηριστεί επανάσταση, Γαλλική και Βιομηχανική. Ο
Διαφωτισμός κατά το 18ο αι. είχε προετοιμάσει γόνιμο ιδεολογικό έδαφος για αυτές τις εξελίξεις.
Αποτελέσματα ήταν, ανάμεσα σε άλλα, η κυριαρχία της φιλελεύθερης ιδεολογίας σε όλα τα επίπεδα
της ανθρώπινης δραστηριότητας, η ανάδειξη της αστικής τάξης στο προσκήνιο και η ανάπτυξη και
επιβολή μιας ουσιαστικά βιομηχανικής οικονομίας, υπέρτατη αξία της οποίας ήταν η αναζήτηση του
ιδιωτικού κέρδους (Hobsbawm 2000).
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Όσον αφορά τις παιδαγωγικές αντιλήψεις και το παιχνίδι παρατηρούμε ότι κατά τους δύο
αυτούς αιώνες, 18ο και 19ο, διατυπώθηκαν και διαδόθηκαν απόψεις βασισμένες σε ορθολογικά
κριτήρια, σύμφωνα πάντα με τα μέτρα και τις δυνατότητες της εποχής, οι οποίες εκτός των άλλων
συνέδεσαν το παιχνίδι και το παιχνίδι – αντικείμενο με τη μάθηση. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τον
John Locke, ο οποίος υποστήριξε ότι η γνώση πρέπει να προσφέρεται με διασκεδαστικό τρόπο στα
παιδιά, μέσα από τρόπους παιχνιδιού και πρότεινε ένα παιχνίδι - αντικείμενο με κύβους ως υπόδειγμα
για την εκμάθηση της ανάγνωσης, τον Friedrich Froebel ο οποίος θεωρούσε ότι μέσα από το παιχνίδι
το παιδί μπορεί να κατανοεί το περιβάλλον του και τον ίδιο του τον εαυτό και κατασκεύασε «παιδικά
δώρα», δηλαδή παιχνίδια – αντικείμενα των οποίων ανέδειξε παράλληλα την αξία της χρήσης τους για
την ψυχοπνευματική ανάπτυξη του παιδιού και τέλος τους «φιλανθρωπιστές» που προήγαγαν με τις
απόψεις τους την παιγνιώδη διδασκαλία (Πανταζής 1997 ό.π , Reble 1999).
Η οριστική σύνδεση του παιδιού με το παιχνίδι έγινε τελικά, με την καθιέρωση της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ως άμεση συνέπεια της καθιέρωσης της μισθωτής εργασίας που εισήγαγε
τη διάκριση μεταξύ ελεύθερου και εργάσιμου χρόνου και της σταδιακής απομάκρυνσης των παιδιών
και των γυναικών από την παραγωγική διαδικασία, εξελίξεις που συνετέλεσαν στην «ανακάλυψη» της
παιδικής ηλικίας και στη συγκρότησή της σε νοητική και κοινωνική κατηγορία με ιδιαίτερα
γνωρίσματα και ανάγκες (Γκουγκουλή 1993).
Η βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών συνέβαλε στο να γίνουν επιπλέον και τα παιχνίδια –
αντικείμενα πιό προσιτά σε όλες τις κοινωνικές τάξεις οι οποίες αναζητούσαν για τα παιδιά τους
οικονομικά, ποιοτικά και παιδευτικά παιχνίδια, δημιουργώντας κίνητρα για την ανάπτυξη της
σχετικής βιομηχανίας (Αργυριάδη 2003). Στα πλαίσια της πλούσιας ποικιλίας του παιδικού παιχνιδιού
παίρνουν τη θέση τους και παιχνίδια – αντικείμενα που το περιεχόμενό τους παραπέμπει στην
γνωριμία με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό του οποίου η φήμη συνάρπαζε τους ευρωπαίους πολίτες.
Τα παιχνίδια – αντικείμενα της έρευνας
Το πρώτο είδος Ευρωπαϊκών παιχνιδιών – αντικειμένων του 19ο αι. που θα παρουσιάσουμε είναι το
δημοφιλές επιτραπέζιο: «παιχνίδι της χήνας» με υπότιτλο που ελεύθερα μπορούμε να αποδώσουμε:
«παιχνίδι των Ελλήνων αναβιωμένο» (Jeu de l` oie renouvele des grecs). Στις συλλογές του Ε.Ι.Μ.
φυλάσσονται τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις Γαλλικής Κατασκευής. Επίσης Γαλλικής κατασκευής
είναι το επιτραπέζιο «Μεγάλο παιχνίδι της αρχαίας ιστορίας της Ελλάδος» (Grand Jeu de l` histoire
ancienne de la Grece), το οποίο αποτελεί παραλλαγή του Παιχνιδιού της Χήνας. Η ευρύτατη αποδοχή
του Παιχνιδιού της Χήνας ανά τον κόσμο τεκμηριώνεται από την ποικιλία των παραλλαγών και των
εκδόσεων που υπάρχουν στις συλλογές μουσείων τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική.
Το πρώτο ονοματίστηκε έτσι ίσως γιατί η χήνα σε συμβολικό επίπεδο είναι το πτηνό που
προειδοποιεί για τον κίνδυνο (http://www.ramboliweb.com/ lepalaisduroiderome /index.asp).
Προϊδεάζει λοιπόν τους παίκτες ότι προκειμένου να φτάσουν στον τερματισμό, πρέπει να
αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν επικίνδυνες καταστάσεις και εμπόδια. Ο σχεδιασμός των
παραπάνω επιτραπεζίων μοιάζει με το σημερινό «φιδάκι». Υπάρχουν συνεχόμενα 63 εικονίδια σε
ελικοειδές σχήμα, τα οποία υπομνηματίζονται με πληροφορίες και με οδηγίες για τους παίκτες. Τα
παιχνίδια αυτά πρέπει να συνοδεύονταν από ζάρια και πιόνια. Οι παίκτες ρίχνουν τα ζάρια και
προχωρούν το πιόνι τους στο αντίστοιχο εικονίδιο. Σε κάποια εικονίδια πρέπει να ακολουθούν τις
οδηγίες που αναγράφονται σε αυτά. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος παίκτης να υποχρεωθεί να
γυρίσει πίσω, ακόμα και στην αφερηρία ή να καθηλωθεί για αρκετές ζαριές σε κάποιο συγκεκριμένο
σημείο.
Υπάρχουν αναφορές ότι το ίδιο παιχνίδι με το όνομα «Ώκα» (ιταλικά: oca: χήνα), υπήρχε
στην Ενετοκρατούμενη Κρήτη του 15ου αι. Στη συνέχεια το συναντάμε στη Φλωρεντία τον 16ο αι.,
όπου ο Francesco dei Medici, Δούκας της Φλωρεντίας από το 1574 έως το 1587, δώρησε ένα στον
Βασιλιά Φίλιππο τον Δεύτερο της Ισπανίας και από εκεί λέγεται ότι διαδόθηκε ευρύτατα στην
Ευρώπη (Αργυριάδη 1993, Αργυριάδη 2003 ό.π., Francois Muller (concept) 1998-2007, Wikipedia free encyclopedia).
Τα εξωτερικά κοινά χαρακτηριστικά αυτών των επιτραπεζίων παιχνιδιών που παραπέμπουν
στην Ελλάδα και την ιστορία των Ελλήνων σχετίζονται με αναγραφές και παραστάσεις που
βρίσκονται τυπωμένες επάνω τους. Αυτές είναι οι εξής:
α) Ο υπότιτλος renouvele des grecs στα τέσσερα από αυτά. Το τελευταίο φέρει τίτλο κατεξοχήν
συσχετιζόμενο με την Ελλάδα (Grand Jeu de l` histoire ancienne de la Grece).
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β) Το θεματολόγιο: Εικονίδια που απεικονίζουν θέματα εμπνευσμένα από την Ελλάδα άμεσα ή
έμμεσα, όπως για παράδειγμα: ο λαβύρινθος, κηρύκειο και πέτασος του Ερμή, τα ιερά φίδια του
Ασκληπιού, το κέρας της Αμάλθειας, αρχαιοελληνικός κίονας, Έλληνες της εποχής του 19ου αι.,
αυλός, ερωτιδείς, άρπα, αρχαίοι Έλληνες που παίζουν το παιχνίδι της χήνας, αρχαίοι έλληνες ρήτορες
που αγορεύουν ή ποιητές που απαγγέλουν, αρχαίοι Έλληνες έφιπποι πολεμιστές, αρχαία αγορά,
αγωνιστές του 1821, αρχαίοι φιλόσοφοι, επώνυμοι αρχαίοι έλληνες στρατηγοί κ.α.
Συχνά κάτω από τα εικονίδια αλλά και τις άλλες παραστάσεις, υπάρχουν πληροφορίες για το
εικονιζόμενο θέμα, όπως για παράδειγμα στοιχεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το αρχαίο θέατρο
και τους θεμελιωτές του, την ιστορία της Αθήνας, ήθη της αρχαίας Σπάρτης κ.τ.λ.
Ο υπότιτλος «ανανεωμένο των Ελλήνων» (renouvele des grecs), παραπέμπει στην
ελληνικότητα της προέλευσής του καθώς, κατά μια άποψη, επινοήθηκε από έλληνες στρατιώτες για
να διασκεδάζουν κατά τη μακρόχρονη - δεκαετή - πολιορκία της Τροίας στο περιθώριο των
πολεμικών επιχειρήσεων (http://www.ramboliweb.com/ lepalaisduroiderome /index.asp). Η αναφορά
αυτή θεωρούμε όμως ότι σχετίζεται περισσότερο με απόψεις που υποστηρίζουν την ελληνικότητα των
επιτραπεζίων παιχνιδιών εν γένει. Σχετική παράσταση βρίσκεται σε αμφορέα του 6ου αι. π.Χ., στην
οποία απεικονίζονται ο Αχιλλέας και ο Αίας να παίζουν κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι. Ο Κακριδής
(1986) αναφέρει ότι πιθανόν πρόκειται για το παιχνίδι «πεντάγραμμα» που σήμερα θα αναλογούσε σε
κάποιο παιχνίδι, όπως το τάβλι ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι αποτελεί το παιχνίδι «Αρχέγονα»,
πρόγονο του σημερινού «Σκράμπλ» (Αδαμοπούλου 2002, TGA News 2002). Η παράθεση ενός
τέτοιου υπότιτλου πιθανότατα αποτελεί, ανεξάρτητα από την παραπάνω άποψη, ένδειξη της
αρχαιολατρίας των Ευρωπαίων της εποχής καθώς κατά τον 19ο αι. το «παιχνίδι της χήνας»
υιοθετήθηκε από την αστική τάξη των ευρωπαϊκών χωρών και αναδείχθηκε σε ένα από τα
δημοφιλέστερα παιχνίδια (Αργυριάδη 2003 ό.π.).
Το άλλο είδος παιχνιδιού - αντικειμένου από τις συλλογές του Εθικού Ιστορικού Μουσείου
είναι τμήμα τράπουλας. Πρόκειται για δέσμη από ένδεκα τραπουλόχαρτα με φιγούρες από την
ελληνική ιστορία.
Η τράπουλα θεωρείται ότι πρωτοεμφανίστηκε στην Ευρώπη κατά τον 14ο αι., τέσσερις
περίπου αιώνες αργότερα από την πιθανολογούμενη γέννησή της στην Ασία. Στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν ακριβείς αναφορές για την πρώτη εμφάνισή της αλλά την περίοδο της Ενετοκρατίας
θεωρείται αποδεκτό ότι η χαρτοπαιξία συνηθίζονταν στα Ιόνια νησία. Οι δύο τύποι παιγνιόχαρτων
που κυκλοφορούσαν στον ελλαδικό χώρο ήταν ο ενετικός και ο γαλλικός. Τελικά επικράτησε ο
δεύτερος που χρησιμοποιείται ως τις μέρες μας (Χατζιώτης 2000, Παπάς Ν. χ.χ.ε.).
Η τράπουλα από την οποία προέρχονται τα τραπουλόχαρτα που παρουσιάζουμε,
κατασκευάστηκε το 1829 στην Ουγγαρία. Απεικονίζονται: ο Καποδίστριας, ο Μαυροκορδάτος, ο
Υψηλάντης και ο Κουντουριώτης ως «ρηγάδες», ο Κολοκοτρώνης, ο Μπότσαρης, ο Κανάρης και ο
Μιαούλης ως «βαλέδες», η θεά Αθηνά και αλληγορικά η Ελλάς και η Καρτερία ως «ντάμες».
Πιθανολογείται ότι η τέταρτη ντάμα που δεν σώζεται θα απεικόνιζε την «Ελευθερία» ή την «Νίκη»
(Δανέζη – Λαμπρινού χ.χ.ε.).
Γνωρίζουμε ότι στη Γερμανία βρίσκονται δύο παρόμοιες δέσμες με τραπουλόχαρτα του 19ου
αι., στα οποία απεικονίζονται μορφές από την Ελληνική Επανάσταση. Η πρώτη, η οποία θεωρείται η
παλαιότερη - πιθανολογείται ως έτος κυκλοφορίας της το 1822 (Μπουσέ 1996) - φυλάσεται σε
ιδιωτική συλλογή (Δανέζη – Λαμπρινού χ.χ.ε.) και η δεύτερη με πιθανό έτος κατασκευής το 1835
βρίσκεται στο Μουσείο της πόλης του Μονάχου (Κασιμάτη 2000).
Τα ερωτήματα της έρευνας:
α) ποιά συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε για τη στάση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης απέναντι
στην Ελλάδα και τους Έλληνες κατά το 19ο αι. μέσα από τα παιχνίδια – αντικείμενα που βρίσκονται στις
συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου ;
Το σχετικό υπόβαθρο για την εξοικείωση των ευρωπαίων πολιτών με την Ελλάδα και ό,τι
ελληνικό είχε δημιουργηθεί πριν από τον 19ο αι.. Η γνώση για την ελληνική αρχαιότητα και το
κλασικό πνεύμα είχαν αρχίσει να καλλιεργούνται στους ευρωπαϊκούς πνευματικούς κύκλους ήδη από
τον 13ο αι. και η σταδιακή εμβάθυνση στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μετεξελίχθηκε συν τω χρόνω
σε αρχαιολατρία. Ήδη από τον 17ο αι. ξένοι περιηγητές επισκέφτηκαν τη χώρα και εξέδωσαν
μνημειώδη λευκώματα, χάρτες και οδηγούς, με άνθιση της σχετικής παραγωγής τον 18ο αι.. Επιπλέον
κατά το 18ο και στις αρχές του 19ο αι., υπό το πρίσμα μιάς νέας πολιτικής των μεγάλων ευρωπαϊκών
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δυνάμεων στην Ανατολή εν όψει της προϊδεάζουσας παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
οργανώθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιστημονικές αποστολές στην
Ελλάδα που στόχο είχαν να καταγράψουν τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα αλλά κυρίως τη
στρατιωτική – πολιτική της θέση στην Ανατολή. Ως εκ τούτου η αρχαία και η νεώτερη Ελλάδα
αποτελούσε κατά το 19ο αι. πλούσια πηγή ιστορικών πληροφοριών και θαυμασμού και επιπλέον έγινε
αντικείμενο συμπάθειας για τον αγώνα της για ανεξαρτησία. Ιδιαίτερα με την έκρηξη της Ελληνικής
Επανάστασης η αρχαιολατρία μετασχηματίστηκε στο ενεργό κίνημα του Φιλελληνισμού καθώς τα
γεγονότα που ελάμβαναν χώρα, συγκίνησαν τους λαούς της Ευρώπης, οι οποίοι, ανεξάρτητα από την
πολιτική των επίσημων κυβερνήσεων, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για την Αναγενώμενη Ελλάδα
με ποικίλες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες (θέατρο, λαϊκές εικόνες κ.α).
Παιχνίδια – αντικείμενα με θέματα από την Ελλάδα και την Επανάσταση, όπως αυτά που
παρουσιάζουμε, εντάσσονται στο γενικότερο κλίμα της έξαρσης του φιλελληνικού πυρετού
(Μαζαράκης 1975, Μπουσέ ό.π., Μαζαράκης 2005, Κουκίου - Μητροπούλου 2005, Δανέζη –
Λαμπρινού Β. ό.π., Παπαϊωάννου κ.α. 2007). Η πώληση εξάλλου παιχνιδιών – αντικειμένων «Υπερ
των Ελλήνων» (an profit des Hellenes) αποτελούσε συνήθη πρακτική για την ενίσχυσή τους από τα
κατά τόπους φιλελληνικά κομιτάτα (Καστρίτη 2005, Δανέζη – Λαμπρινού ό.π.). Παραθέτουμε
ενδεικτικά το παρακάτω απόσπασμα της εφημερίδας Constitutionel από φύλλο της 21 Ιαν. 1823, στο
οποίο προαναγγέλλεται η κυκλοφορία ενός νέου επιτραπεζίου – παιχνιδιού. Σε αυτό το απόσπασμα
αναδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό το φιλελληνικό πλαίσιο που περιγράψαμε: «...πρόκειται να
κυκλοφορήσει ένα παιχνίδι που μοιάζει με το σκάκι και τη ντάμα, ιχνογραφώντας την πορεία του πιό
θαυμαστού γεγονότος του λαού που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το παιχνίδι αυτό
ονομάζεται παιχνίδι ελληνικό...».
β) ποιές παιδαγωγικές αντιλήψεις εκφράζουν τα παραπάνω παιχνίδια – αντικείμενα, κρίνοντας από τα
χαρακτηριστικά του σχεδιασμού τους ;
Η παγίωση αστικής τάξης στην Ευρώπη κατά τον 19ο αι. είχε ως επακόλουθο την ανάπτυξη νέων
συνηθειών από τους αστούς. Η ανατροφή που επεδίωκαν για τα παιδιά τους απαιτούσε την
ενασχόληση με παιχνίδια – αντικείμενα σχεδιασμένα σύμφωνα με αντιλήψεις που συσχέτιζαν αφενός
την χρήση τους με διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας αφετέρου θα τα προετοίμαζαν ως
μελλοντικούς πολίτες (Αργυριάδη 1993 ό.π.). Στο πρώτο συνέβαλλε σημαντικά και η έναρξη της
θεσμοθετημένης προσχολικής αγωγής κατά το πρώτο ήμισυ του 19ου αι. (Πανταζής 1997 ό.π.).
Οι παραγωγοί παιχνιδιών σύμφωνα και με την οικονομική ιδεολογία της εποχής, στην
προσπάθειά τους να εκμεταλλευτούν εμπορικά αυτή την τάση του κοινού και των παιδαγωγών,
κατασκεύαζαν και προωθούσαν στην αγορά κάθε είδους παιχνίδια – αντικείμενα (Πανταζής 1997,
ό.π..). Τα επιτραπέζια ενδεικνύονταν για το σκοπό αυτό. Η τεχνική της λιθογραφίας δε τα έκανε να
είναι οικονομικά προσιτά στους περισσότερους. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω περιγραφή: «Σε
κάθε μεγαλοαστική οικογένεια την περίοδο των σχολικών και των οικογενειακών γιορτών, μικροί και
μεγάλοι συγκεντρώνονταν γύρω από το μεγάλο τραπέζι ή κοντά στο τζάκι για να διαβάσουν μαζί ένα
παιδικό βιβλίο, να κάνουν μιά χαρτοκοπτική ή να παίξουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι (Αργυριάδη 1993
ό.π. σ. 33)».
Σχετικές παραστάσεις, οδηγίες και αναγραφές επάνω στο ίδιο το «παιχνίδι της χήνας»
υποδηλώνουν την φιλοδοξία των κατασκευαστών να αποτελέσει ταυτόχρονα παιχνίδι διασκέδασης
αλλά και ψυχαγωγικό - εκπαιδευτικό παιχνίδι (jeu de plaisir et de recreation), με το οποίο μπορούν να
παίζουν μαζί όλα τα μέλη της οικογένειας. Κάποια πλεονεκτήματα του παιχνιδιού αυτού που
επισημάναμε είναι η απλότητα στους κανόνες, ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη σκέψη και υπολογισμούς από
τους παίκτες και ότι ο σχεδιασμός του δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται ως προς τη θεματολογία
του στην επικαιρότητα και την εποχή του (ήθη, έθιμα, επιστήμες, ανακαλύψεις, μόδα, χώρες, μνημεία
κ.α.). Από την άλλη πλευρά όμως χρησιμοποιούνται στα εικονίδια μυστικιστικά στοιχεία που δίνουν
μια μυστηριώδη χροιά και τα οποία τα τοποθετούμε έξω από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες της
παιδικής ηλικίας. Για παράδειγμα εκτός από το θάνατο - κοινός τόπος σε όλα τα επιτραπέζια αυτού
του είδους που εντοπίσαμε - ο οποίος αποτυπώνεται με διάφορες μορφές σε ένα από τα εικονίδια,
υπάρχουν και σύμβολα που σχετίζονται με κάρτες ταρώ, διαδεδομένα σύμβολα που έχουν από
αρχαιοτάτων χρόνων μυστικιστική σημασία (π.χ. τεκτονικά σύμβολα) και άλλα που είναι λιγότερο
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κατανοητά και αναγνωρίσιμα και που σίγουρα αφορούν μόνο τους ενήλικες και μάλιστα τους γνώστες
του συμβολισμού τους.329
Οι παίκτες μπορούν θεωρητικά να αποκομίζουν από τη χρήση του παιχνιδιού αυτού
ιστορικές, λαογραφικές, επιστημονικές και γεωγραφικές γνώσεις. Κατά βάση όμως αποτελεί ένα
παιχνίδι που βασίζεται στην τύχη και οι όποιες γνωστικές πληροφορίες είναι αφορμές για να
κεντριστεί το ενδιαφέρον του κάθε παίκτη παραπέρα. Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι τα
επιτραπέζια Παιχνίδια της Χήνας που παραθέτουμε εδώ αλλά και τα υπόλοιπα επιτραπέζια εκείνης
της εποχής με τον ίδιο τίτλο που εξετάσαμε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, απευθύνονται
περισσότερο στον ενήλικο από αισθητική, λειτουργική και εκπαιδευτική άποψη. Δεν είναι τυχαίο
άλλωστε ότι, αν το επιθυμούν οι παίκτες, προβλέπεται και η χρήση χρηματικών αμοιβών και ποινών
γεγονός που μπορεί κάλλιστα να το μετατρέψει σε τυχερό παιχνίδι. Οι γνωστικές δε πληροφορίες που
προκύπτουν από τα διάφορα εικονίδια εκτός από το ότι αποτελούν αποσπασματική και αποκομμένη
μεταξύ τους γνώση χρειάζονται μεγάλη προεργασία, αν θα επιθυμούσε κάποιος να τα αξιοποιήσει
παιδαγωγικά.
Το «Μεγάλο παιχνίδι της αρχαίας ιστορίας της Ελλάδος» είναι το μοναδικό από τα πέντε του
οποίου ο σχεδιασμός δείχνει τόσο θεωρητικά όσο και στην πράξη ότι στοχεύει στο να εμπλουτίσει
άμεσα τις γνώσεις του παίκτη με ιστορικά γεγονότα από την αρχαία ελληνική ιστορία. Αναγράφεται
χαρακτηριστικά ότι αποτελεί διδακτικό παιχνίδι (jeu instructif) και ότι ...ο παίκτης που θα τερματίσει
θα αποκτήσει τις γνώσεις των μαθηματικών, της μηχανικής και της φυσικής του μεγάλου Αρχιμήδη. Τα
εικονίδια επίσης υπομνηματίζονται με πληροφορίες και επεξηγήσεις σε διδακτικό ύφος ενώ
απουσιάζουν οι άσχετοι με το θέμα συμβολισμοί. Σε ένα ποσοστό όμως υπάρχει και η ανάμιξη
ιστορικών πληροφοριών για άλλους λαούς της αρχαιότητας (Ρωμαίους – Κινέζους) χωρίς να γίνεται
εμφανής ο λόγος της παράθεσής τους.
Από την άλλη πλευρά η χρήση τραπουλόχαρτων ως επιστημονικών και παιδευτικών μέσων
αλλά και για τη διάδοση ιδεών αποτελούσε παράδοση στην Ευρώπη. Ο Murner (1509) για παράδειγμα
παρουσίασε ένα σύστημα λογικής σε δέσμη από τραπουλόχαρτα. Ακόμα τραπουλόχαρτα
χρησιμοποιήθηκαν στην Ευρώπη ως βοηθήματα για τη διδασκαλία της Λατινικής (17ος αι.), της
γραμματικής (Pendelton 1651) και της γεωγραφίας (De Val 1599-1677, Poilly και Mitoire 1763).
Υπάρχουν ακόμη τραπουλόχαρτα στο Βρεταννικό Μουσείο με ιστορικά πρόσωπα και εραλδικές
παραστάσεις για τη μελέτη της ιστορίας.
Παιγνιόχαρτα με αντιθρησκευτικές παραστάσεις χρησιμοποιήθηκαν τέλος και ως προπαγανδιστικό μέσο κατά τη Γαλλική Επανάσταση, μέθοδο που επανέλαβαν και οι Μπολσεβίκοι το 1917
(Παπάς Ν. χ.χ.ε., Δανέζη – Λαμπρινού ό.π., Χατζιώτης ό.π).
Στα τραπουλόχαρτα που παρουσιάσαμε εδώ, μπορούμε να πούμε ότι κίνητρο για την
κατασκευή τους αποτέλεσε ο αντίκτυπος της Ελληνικής Επανάστασης στους λαούς της Ευρώπης με
την ίδια λογική και λειτουργία που ένα θεατρικό έργο διέδιδε πριν από μερικά χρόνια πληροφορίες
για τον αγώνα των επαναστατημένων Ελλήνων στον απλό ευρωπαίο πολίτη. Δεν υπάρχουν
πληροφορίες για τη σύνδεση των συγκεκριμένων τραπουλόχαρτων με διδακτικούς σκοπούς, αν και θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν με τέτοιο τρόπο, για παράδειγμα στη διδασκαλία της ιστορίας.
γ) πως διαγράφεται η επίδραση του ρόλου των γενικότερων ρευμάτων της τέχνης που επικρατούσαν
εκείνη την εποχή στην Ευρώπη στο σχεδιασμό των παιχνιδιών – αντικειμένων που παρουσιάζουμε ;
Τα διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα είναι φυσικό να επηρεάζουν το σχεδιασμό οποιασδήποτε
ανθρώπινης κατασκευής. Το κλίμα του ρομαντισμού ιδιαίτερα κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αι. είχε
συντελέσει στη δημιουργία της άποψης ότι το παιχνίδι – αντικείμενο θα πρέπει παράλληλα με την
διδασκαλία και τη διασκέδαση να εξασφαλίζει και αισθητική απόλαυση (Πανταζής 1997 ό.π.).
Η επίδραση του ρομαντισμού φαίνεται ιδιαίτερα σε κάποια από τα παιχνίδια της χήνας που
παρουσιάζουμε εδώ. Σε αυτά οι παραστάσεις των Ελλήνων απέχουν από την πραγματική εικόνα τους
τόσο φυσιογνωμικά όσο και ενδυματολογικά. Για παράδειγμα αποδίδονται με ενδυμασίες που δεν
μπορούν να ταυτιστούν με κάποια γνωστή ελληνική τοπική ενδυμασία και οι μορφές τους
αποδίδονται με εξιδανικευμένα χαρακτηριστικά. Δίδεται λοιπόν μια εικόνα αλλού φανταστική και
αλλού εξωραϊσμένη. Σε αυτό συνέτεινε το γεγονός ότι η Ελλάδα ως τόπος ήταν για τους Ευρωπαίους
329

Θεωρούμε ότι έχει ενδιαφέρον να γίνουν αντικείμενο ιδιαίτερης έρευνας οι συμβολισμοί που υπάρχουν στο
Παιχνίδι της Χήνας σε σχέση με την εποχή τους.
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συνδεδεμένη περισσότερο με την Ανατολή, στοιχείο που διήγηρε ζωηρά την φαντασία τους. Στο
παρακάτω απόσπασμα περιγράφεται με παραστατικότητα η εικαστική αντίληψη των Ευρωπαίων
κατασκευαστών παιχνιδιών για την Ελλάδα κατά τον 19ο αι.: «Οι πολεμοχαρείς τάταροι με τους
πανύψυλους μυτερούς σκούφους, οι αλβανοί και έλληνες φουστανελλάδες με τη μεγαλοπρεπή τους
φορεσιά, τα γιαταγάνια και τις πιστόλες, οι τούρκοι βρακοφόροι, οι αρπαγές των κοριτσιών για τα
χαρέμια ... τα παζάρια, ήταν θέματα που είχαν χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα βιομηχανικά
παιχνίδια, κυρίως στην Αγγλία (Αργυριάδη 1993 ό.π. σ. 33)».
Σημαντικός παράγοντας επίσης για την φανταστική απόδοση των μορφών είναι ότι τα
παιχνίδια – αντικείμενα σχεδιάζονταν από ανίδεους για το θέμα κατασκευαστές που είχαν ως κύριο
κίνητρο να αρέσει το προϊόν τους στο κοινό.
Στο «Μεγάλο παιχνίδι της αρχαίας ιστορίας της Ελλάδος», όπου αποτυπώνονται παραστάσεις
εμπνευσμένες κυρίως από την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη, υπάρχει φανερή η επίδραση του
Νεοκλασικισμού. Το καλλιτεχνικό ρεύμα του Νεοκλασικισμού, προϊόν του θαυμασμού της Ευρώπης
για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, θεωρείται ότι κατά το 19ο αι. είχε εισχωρίσει στην καθημερινή ζωή
των αστών, ιδιαίτερα των Γάλλων, που επέλεγαν ως καλλιτεχνικές διακοσμήσεις σε αντικείμενα
καθημερινής χρήσης ελληνικά θέματα (Καστρίτη 2006).
Συμπεράσματα - Προτάσεις
Τα παιχνίδια – αντικείμενα αποτελούν παράγωγα του πολιτισμού μέσα στον οποίο κατασκευάζονται.
Στην παρούσα ανακοίνωση αναδείχθηκε ο ρόλος παιχνιδιών – αντικειμένων κυρίως ως μέρος του
φιλελληνικού ψηφιδωτού που συνέθεσε η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη του 19ου αι. και ως φορέων - κατά
το αναλογούν σε αυτά - της αρχαιολατρίας και του φιλελληνισμού. Η αξία της περισυλλογής τους από
μουσεία και της προβολής τους στο κοινό είναι μεγάλη και ενδιαφέρουσα καθώς λίγα παιχνίδια –
αντικείμενα με παρόμοια θέματα έχουν σωθεί και αποτελούν τέτοιου είδους φιλελληνικά τεκμήρια. Η
Μπουσέ (1996) επισημαίνει: «Τα αντικείμενα αυτά, επιτραπέζια παιχνίδια, τράπουλες και άλλα
παρόμοια, ήταν από τη φύση τους εφήμερα και, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες για την ύπαρξή τους, τα ίδια
σπανίως διατηρήθηκαν (σ. 96)».
Δεν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε με σημερινά κριτήρια ότι από παιδαγωγική άποψη
αντανακλούν κάτι το ιδιαίτερο. Κινούνται όμως μέσα στα μέτρα των πολιτισμικών προδιαγραφών
εκείνης της εποχής, η οποία έθεσε σε πρωταρχικό επίπεδο τις βάσεις για σύνδεση των παιχνιδιών –
αντικειμένων με την καλλιέργια γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στο παιδί, τα αναγνώρισε ως
ωφέλιμα μέσα ψυχαγωγίας για τον ενήλικο και υιοθέτησε την συνήθεια για κοινή ενασχόληση
παιδιών και γονέων μέσα από την παιγνιώδη δραστηριότητα που απουσιάζει γενικά σήμερα από την
οικογένεια.
Χρήσιμη αναδεικνύεται η διεπιστημονική προσέγγιση του κάθε ζητήματος που αφορά το
παιχνίδι – αντικείμενο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση προέκυψε συνεργασία ανάμεσα στον
παιδαγωγό, τον ιστορικό και τον ιστορικό της τέχνης. Χρήσιμη ακόμα θα ήταν η περαιτέρω
ενασχόληση των ερευνητών με το παιχνίδι – αντικείμενο στην Ελλάδα και η ανάδειξή του μέσα στα
πλαίσια μιάς ευρύτερης παιδαγωγικής του παιχνιδιού ως απαραίτητου μέσου ανάπτυξης και
ψυχαγωγίας τόσο του παιδιού όσο και του ενηλίκου.
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Η διαθεματικότητα στη γλώσσα.
Μορφές έκφρασης και ενδεικτικές διδακτικές πρακτικές
Παπαρίζος Χρ., Γλωσσοπαιδαγωγός
Παπαρίζου Ά., Γλωσσολόγος
Περίληψη
Προκειμένου η φιλοσοφική αντίληψη της «διαθεματικότητας» να εφαρμοστεί σε όλη την έκταση του σχολικού
προγράμματος, φαίνεται αναγκαία μια προ-μεθοδολογική εργασία σε δύο επίπεδα: πρώτα να οριστούν οι μορφές
εκδήλωσης της διαθεματικότητας σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και μάθημα χωριστά και, στη συνέχεια, να
αναζητηθούν οι σχετικές μεθοδολογίες και διδακτικές πρακτικές που προσιδιάζουν στο αντίστοιχο μάθημα. Γι’
αυτό (α) αναζητήσαμε και επιχειρούμε να περιγράψουμε εδώ τις τρεις –όπως μας προέκυψαν– ιδιάζουσες

799
μορφές εκδήλωσης της διαθεματικότητας στη γλώσσα: την «εξωγλωσσική», τη «λειτουργική» και την
«ενδογλωσσική», στο μέτρο που η κάθε μορφή προσφέρεται στη διδακτική εκμετάλλευση· (β) προτείνουμε
ενδεικτικά παιδαγωγικά πλαίσια, μέσα στα οποία είναι δυνατό να προκύψουν κατάλληλες διδακτικές πρακτικές.

1.0 Μορφές της διαθεματικότητας από τη σκοπιά της διδακτικής
Όπως παρατηρήσαμε σε προηγούμενη εργασία (Παπαρίζος 2004:93 κ.ε.), θα μπορούσε να διακρίνει
κανείς κατά βάση «εξωγλωσσική», «λειτουργική» και «ενδογλωσσική» διαθεματικότητα.
Η «εξωγλωσσική» αφορά όλα τα αντικείμενα-θέματα, τα οποία βρίσκονται έξω από την ίδια
τη γλώσσα και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσέγγισης μέσω της γλώσσας και
αντικείμενο λεκτικών πράξεων (Searle 1982, Παπαρίζος 2002).
«Λειτουργική» διαθεματικότητα ονομάζουμε το σύνολο των λειτουργιών (έκφραση, αίτηση,
αφήγηση, περιγραφή κτλ.), με τις οποίες το άτομο δρα σε σχέση με την πραγματικότητα330.
Η «ενδογλωσσική» (ή διαθεματικότητα του γλωσσικού συστήματος), αφορά το γλωσσικό
σύστημα/δομή με τις συναφείς έννοιες (όπως η αλληλεξάρτηση, η ταυτότητα και η αντίθεση, η
ομοιότητα και η διαφορά, η υπαγωγή του μέρους στο όλο κτλ.), οι οποίες είναι κοινές στη γλώσσα και
σε άλλες γνωστικές περιοχές τις οποίες διατρέχουν, εφόσον το σύστημα με τις αναφερόμενες έννοιες
αποτελούν κοινά στοιχεία-θέματα των διάφορων γνωστικών περιοχών (Παπαρίζος 2004:ό.π.).
Έχοντας η γλωσσική διδασκαλία ως σημείο αναφοράς ένα εξωγλωσσικό θέμα (π.χ. μια γιορτή, ένα
φυσικό φαινόμενο κ.τ.ό.), ασκεί συστηματικά τον μαθητή στις σχετικές λειτουργίες (αφήγηση,
περιγραφή, πρόσκληση, οδηγία, εντολή, εκφώνηση άσκησης κ.τ.ό.) κατά περίπτωση, τον οδηγεί να
επιλέγει και να χρησιμοποιεί τις αντίστοιχες λεξικογραμματικές δομές (διατύπωση, σύνταξη, λέξεις
και εκφράσεις ειδικές και κατάλληλες), ώστε να αποδεικνύει την κατάκτησή τους με λόγο
αποτελεσματικό και κατάλληλο κατά περίσταση. Η τελευταία μπορεί να συνιστά και μάθημαγνωστικό αντικείμενο ή θέμα της σχολικής και εξωσχολικής ζωής (Πίνακας 1).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΝΔΟΓΛΩΣΣΙΚΗ
(του συστήματος)

ΘΕΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
στα οποία εμπλέκεται οι οποίες συνδέουν το άτομο
η γλώσσα
με την
εξωγλωσσική πραγματικότητα
Παραδείγματα:

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Γραμματική
–Γλωσσικά μέσα
που χρησιμοποιούνται
για τις λειτουργίες
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

•

Α.
Αναφερόμαστε
στην
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
πραγματικότητα:
-Υπαγωγή του μέρους στο όλο κτλ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΦΗΓΗΣΗ,
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ κ.τ.ό.
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΟΜΗ
/ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ
Β. Επιχειρούμε να να μεταβάλλουμε (κλίση/τεχνολόγηση,
ετυμολογικές
μια πραγματικότητα:
σχέσεις κτλ.)
ΟΔΗΓΙΑ,
ΑΙΤΗΣΗ, -ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ
/
ΑΝΤΙΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ,
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, (φωνολογ. επίγνωση, κλίση, σύνταξη
Όλα τα «αντικείμεΠΕΙΘΩ,
κτλ.)
να»της εξωτερικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ κ.τ.ό.)
ΧΡΟΝΟΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ
και
–διαχρονία
και υποκειμενικής
Γ. Εκφράζουμε τα συναισθήματά
–εξέλιξη της γλώσσας κτλ.
–ΚΑΤΟΙΚΙΑ
–ΥΓΕΙΑ
–ΠΟΛΕΜΟΣ
–ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
–ΙΣΤΟΡΙΑ
–ΑΓΑΠΗ
–ΦΑΝΤΑΣΙΑ
κτλ.

•

•
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Searle ό.π.:70 και, στα ελληνικά, Παπαρίζος 2005β:484 κ.ε. Βλ. επίσης Wittgenstein 1978: § 4 κ.ε., § 5.6 κ.ε.
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πραγματικότητας

μας για μια πραγματικότητα:
ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
Δ΄. … Ε΄… κ.ο.κ.
–Πεπερασμένος αριθμός
αντικειμένων

–Άπειρα
αντικείμενα

–Πεπερασμένος αριθμός
αντικειμένων

Παιδαγωγική εφαρμογή της γλωσσικής διαθεματικότητας331
Στον Πίνακα σκιαγραφείται μια πραγματολογική προσέγγιση της γλώσσας με τις τρεις μορφές της
γλωσσικής διαθεματικότητας, όπως αυτές συμπλέκονται διδακτικά σε ένα σχολικό πρόγραμμα,
σύμφωνα με την παρούσα πρόταση.
2.0 Ενδεικτικά πλαίσια εφαρμογής
Με δεδομένο ότι η γλωσσική διδασκαλία έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη επικοινωνιακών
δεξιοτήτων, με την παράλληλη αξιοποίηση της κατανόησης του γλωσσικού συστήματος, ως
αντικείμενο μιας διαθεματικής προσέγγισης της γλώσσας τίθεται: (α) η καλλιέργεια και ανάπτυξη
περιορισμένου αριθμού γλωσσικών λειτουργιών και γενικών δεξιοτήτων που υπηρετούν τις
λειτουργίες κατά περίπτωση και (β) η κατανόηση, στο μέτρο του εφικτού, της λειτουργίας της
γλώσσας, με την αξιοποίηση της κεντρικής έννοιας του συστήματος και ενός επίσης περιορισμένου
αριθμού συναφών βασικών εννοιών (βλ. Παπαρίζου κ.α. 2007).
Η διαθεματικότητα (σε όλα τα μαθήματα) ακολουθεί δύο κατευθύνσεις χωρίς περιορισμό: την
«κάθετη» και την «οριζόντια». Η πρώτη έχει ανοδική πορεία από την προδημοτική εκπαίδευση στη
δημοτική, στη δευτεροβάθμια κ.o.κ. Η δεύτερη διακλαδίζεται «οριζόντια» στα διάφορα πεδία
εφαρμογής της, όπως περιγράψαμε πιο πάνω.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Γλωσσικές λειτουργίες και δεξιότητες
Βασικές έννοιες

ΙΙ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Κάθετη: Προδημοτική → Δημοτική → Δευτεροβάθμια εκπαίδευση →
Οριζόντια: Μεταξύ των πεδίων εφαρμογής (παρακάτω:)

ΙΙΙ. ΠΕΔΙΑ εφαρμογής

Οριζόντια: οι ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας
Γνωστικά αντικείμενα-μαθήματα του σχολικού προγράμματος ↔
Εκδηλώσεις της σχολικής ζωής ↔ Εξωσχολικός χώρος ↔ Κυβερνοχώρος
↔

Αντικείμενα – Κατευθύνσεις – Πεδία εφαρμογής της γλωσσικής διαθεματικότητας
Η oριζόντια εφαρμογή των διδακτικών αντικειμένων
Επειδή η παρούσα μελέτη εστιάζεται σε ένα τμήμα της κάθετης διαθεματικότητας (9χρονη
εκπαίδευση), στην προκειμένη περίπτωση περιοριζόμαστε στην οριζόντια εφαρμογή, θεωρώντας τη
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Παπαρίζος 2005α:41 κ.ε. Πβλ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – ΥΠΕΠΘ 2006 (πανοραμικός πίνακας
περιεχομένων).
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διαθεματικότητα συγχρονικά. Έτσι, διακρίνουμε εφαρμογή σε δύο πεδία: (α) μεταξύ των μαθημάτων
του ωρολόγιου προγράμματος και (β) πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα (Πίνακας 2:ΙΙΙ).
2.1 Ενδεικτικά παραδείγματα κατά περίσταση επικοινωνίας
Ασυνείδητη άσκηση στη χρήση της γλώσσας σε ποικίλες περιστάσεις συντελείται κάθε φορά που το
άτομο μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε επικοινωνία. Έτσι πραγματοποιείται και κατά τη διεξαγωγή
των διάφορων μαθημάτων, όταν η διδασκαλία επιτελείται χωρίς διαθεματική συνείδηση. Η διαφορά
της διαθεματικής διδασκαλίας έγκειται στον προγραμματισμένο, συστηματικό και σκόπιμο τρόπο
χρήσης των στοιχείων της γλώσσας, ώστε να καλύπτονται και οι απαιτητικές περιστάσεις, όπως και
όλο το φάσμα των λεξικογραμματικών δομών που απαιτούνται αντίστοιχα.
2.1.1 Η λειτουργική διαθεματικότητα
Η μορφή αυτή της διαθεματικότητας καλύπτει τις γλωσσικές λειτουργίες, δηλαδή τις λεκτικές πράξεις
(Παπαρίζος 2002:51 κ.ε.) και τα συναφή είδη λόγου-κειμενικά είδη, στα οποία ασκείται συστηματικά
ο μαθητής, καθώς και τις γενικές γλωσσικές δεξιότητες που ενεργοποιούνται και καλλιεργούνται κατά
τη εκτέλεση καθεμιάς λειτουργίας, κατά περίσταση (Πίνακες 3 και 4).
α. Λειτουργίες
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΠΕΔΙΑ
που υπηρετούνται περισσότερο
–Μαθήματα & άλλες ειδικές περιστάσεις επικοινωνίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
και αντίστοιχες
λεξικογραμματικές δομές
–Διαφοροποιημένος λόγος
κατά περίσταση

Παράδειγμα αναφορικής λειτουργίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
διαφοροποιημένη
κατά τις απαιτήσεις κάθε αντικειμένου

Φυσιογνωστικά,
γεωμετρία,
μελέτη
περιβάλλοντος,
γεωγραφία, παραμύθι, συλλογή-παρουσίαση πληροφοριών,
παρουσίαση θέματος, λογοτεχνία και άλλες καλές τέχνες

ΑΦΗΓΗΣΗ
διαφοροποιημένη
κατά τις απαιτήσεις κάθε αντικειμένου

Παραμύθι, μυθολογία, ιστορία, θρησκευτικά, λογοτεχνία και
άλλες καλές τέχνες, παρουσίαση γεγονότων

Λειτουργίες που καλλιεργούνται κατά περίσταση από κοινού διαμέσου των λοιπών μαθημάτων.

Με ανάλογο τρόπο καλλιεργούνται συστηματικά οι λοιπές λειτουργίες, όπως η κατευθυντική,
η εκφραστική κ.ά332.
β. Γενικές δεξιότητες
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
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Ανάλογη παρουσίαση της διαθεματικής καλλιέργειας των λοιπών γλωσσικών λειτουργιών θα περιληφθεί σε
προσεχή δημοσίευσή μας.
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
που υπηρετούν
τις λειτουργίες

ΠΕΔΙΑ
που «προσφέρονται» περισσότερο.
–Μαθήματα & άλλες ειδικές περιστάσεις
επικοινωνίας

Όλα τα μαθήματα και, κατά περίπτωση, περιστάσεις της σχολικής
Γενικές δεξιότητες:
Ανάγνωσης - κατανόησης και και εξωσχολικής ζωής
παραγωγής λόγου
Σύμπτυξη περιεχομένου
–Δόμηση κειμένου

Ιστορία, θρησκευτικά, παραμύθι, λογοτεχνία, συλλογή υλικού από
πηγές κ.ά.
Ιστορία, θρησκευτικά, παραμύθι, λογοτεχνία, συλλογή υλικού από
Δόμηση κειμένου
πηγές, παρουσίαση εργασιών, παρεμβάσεις σε σχολικά και
–Ανάπτυξη περιεχομένου
κοινωνικά δρώμενα και όλες οι περιστάσεις επικοινωνίας
(αλληλογραφία κ.τ.ό.).
Διαθέσιμο λεξιλόγιο
Φυσιογνωστικά, μελέτη περιβάλλοντος, μαθηματικά, κοινωνικές
–Εμπλουτισμός
θεματικού επιστήμες, γεωγραφία, καλλιτεχνικά και όλα τα λοιπά πεδία
λεξιλογίου-εννοιών
Φυσιογνωστικά, μελέτη περιβάλλοντος, μαθηματικά, κοινωνικές
Καταλληλότητα – προσαρμογή επιστήμες, γεωγραφία, καλλιτεχνικά, παρουσιάσεις εργασιών,
του λόγου στο γνωστικό παρεμβάσεις σε δρώμενα (αλληλογραφία κ.τ.ό.) και όλες οι
αντικείμενο κ.ά.
περιστάσεις επικοινωνίας
Συνειδητή-συστηματική χρήση και διεύρυνση των γενικών διαθεματικών δεξιοτήτων
που καλλιεργούνται με τη γλωσσική διδασκαλία
Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα μελέτη οι λειτουργίες περιορίζονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας
της καθημερινής και όχι της βιωματικής γλώσσας. Η λειτουργική διαθεματικότητα της λογοτεχνικής
γλώσσας απαιτεί ξεχωριστούς τρόπους προσέγγισης (βλ. Beaugrande 1996:185).
2.1.2 Η διαθεματικότητα του συστήματος και των συναφών βασικών εννοιών
Ενώ η λειτουργική διαθεματικότητα αφορά κατά βάση δεξιότητες, η «ενδογλωσσική»
διαθεματικότητα (του συστήματος) αφορά έννοιες των διάφορων γνωστικών περιοχών, οι οποίες
καθίστανται κοινές μεταξύ των περιοχών, αφού αφαιρεθούν οι «ειδοποιοί διαφορές» που
χαρακτηρίζουν την έννοια σε κάθε συγκεκριμένη περιοχή. Πρόκειται λοιπόν για αφηρημένες έννοιες.
Μια τέτοια είναι η έννοια του συστήματος με τις συναφείς έννοιες (της αλληλεξάρτησης, της
υπαγωγής του μέρους στο όλο, τα ζεύγη ομοιότητα/διαφορά, ταυτότητα/αντίθεση κ.ά.), οι οποίες κατά
τη γλωσσική διδασκαλία προσεγγίζονται διαμέσου του γλωσσικού συστήματος (ό.π.:1.0). Στη
γλωσσική διδασκαλία η διαθεματικότητα των βασικών εννοιών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον· με
τη γραμματική, η γλώσσα ως αφηρημένο σύστημα σχέσεων, μπορεί να αποτελέσει κέντρο σύνδεσης
όλων των μαθημάτων, δηλαδή περιοχών του επιστητού, καθώς και της προσέγγισης του ενιαίου της
γνώσης και της σκέψης (Παπαρίζος 2004:103).
Συγκεκριμένους τρόπους προσέγγισης της έννοιας του γλωσσικού συστήματος και των
συναφών εννοιών, από παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας, καθώς και ορισμένους παιγνιώδεις
τρόπους αισθητοποίησης της κοινής έννοιας του συστήματος ανάμεσα στη γλώσσα και σε άλλη
γνωστική περιοχή είχαμε προδιαγράψει σε προηγούμενη εργασία μας (Παπαρίζου κ.ά. 2007).

Εδώ επιχειρούμε να δείξουμε αδρομερώς κάποια σημεία σύνδεσης των βασικών
εννοιών της γλώσσας με τις αντίστοιχες άλλων μαθημάτων (Πίνακας 5), τα οποία
προσφέρονται για διαθεματική εκμετάλλευση των αντικειμένων της γραμματικής .
Σύστημα/δομή και συναφείς θεμελιώδεις έννοιες
που καλλιεργούνται κατά περίσταση, από κοινού,

803
διαμέσου των λοιπών μαθημάτων
ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Σύστημα/δομή και συναφείς έννοιες
Παράδειγμα έννοιας: Δομή/Συνταγματικές-παραδειγματικές σχέσεις
ΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

–Επιλογές γλωσσικών μονάδων και
–σχηματισμός λέξεων, προτάσεων κ.ο.κ.
(φωνολογική
επίγνωση,
κλίση,
τεχνολόγηση, σύνθεση κ.ά.)
–Φραστικές επιλογές κατά περίσταση
επικοινωνίας
–Αξία θέσης γλωσσικής μονάδας

ΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΔΙΑ
-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ή ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σύνθεση του λόγου και αποκλίσεις στους δύο
άξονες:
Δημιουργία συγκινησιακού αποτελέσματος
–Μεταφορά,
–Ποιητικές εικόνες, υπερρεαλιστικά παιγνίδια,
παιχνίδια στα όρια της γλώσσας («ποιητική
γραμματική»)
–Σχήματα
λόγου:
υπερβατό,
χιαστό
κ.ά.:
ταυτότητα/αντίθεση
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
Σχέσεις σημείων, όγκων, χρωμάτων, ήχων κ.τ.ό.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σχηματισμός αριθμών σε οριζόντιο και κάθετο
άξονα
Αξία θέσης ψηφίου
Αριθμητικά συστήματα
ΦΥΣΙΚΗ-ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Δομή του ατόμου

Με ανάλογο τρόπο συνδέονται με τα λοιπά αντικείμενα και οι άλλες βασικές έννοιες, όπως η υπαγωγή
των μερών στο όλο, η αλληλεξάρτηση, η ομοιότητα-διαφορά/ταυτότητα-αντίθεση, ο χρόνος, ο χώρος
κ.ά333.
3.0 Παιδαγωγικές προϋποθέσεις
Όπως θα έχει ήδη αντιληφθεί ο αναγνώστης, τα στοιχεία των διαθεματικών εννοιών που
παρουσιάζονται στους προηγούμενους πίνακες δεν είναι εξαντλητικά· έχουν ενδεικτικό ρόλο και
αντιπαρατίθενται εδώ συμβατικά, με τις επιβαλλόμενες επιφυλάξεις. Η ακριβής έκφραση των εννοιών
και η μεταξύ τους συσχέτιση είναι έργο προκαταρκτικής διακλαδικής συνεργασίας μεταξύ ειδικών
333

Σε προσεχή δημοσίευσή μας θα περιλάβουμε τους ειδικότερους τρόπους σύνδεσης των λοιπών βασικών
εννοιών με τα διάφορα μαθήματα του σχολικού προγράμματος.
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των αντίστοιχων επιστημών, προκειμένου να οριστούν «αρμοδίως» οι πολλαπλοί τρόποι εκδήλωσης
καθεμιάς από τις βασικές έννοιες στα διάφορα πεδία334.
Ενόψει μιας πλέον εμπεριστατωμένης εφαρμογής της διαθεματικότητας, η προ-μεθοδολογική
πορεία θα μπορούσε να διέρχεται τα εξής περίπου στάδια:
(α) Προεργασία σε διακλαδικό επίπεδο ειδικών επί των γνωστικών αντικειμένων, της φιλοσοφίας και
των Τεχνών:
Ι. Καθορισμός των τρόπων εκδήλωσης κάθε βασικής έννοιας κατά ζεύγη (γλώσσας–άλλου
μαθήματος) σε καθαρά επιστημονικό επίπεδο, με παραλληλισμό ενός γλωσσικού φαινομένου ή μιας
έννοιας με φαινόμενο ή έννοια άλλου επιστημονικού πεδίου.
ΙΙ. Δημιουργία ενός είδους «βάσης δεδομένων» με το σύνολο των διεπιστημονικών διασυνδέσεων που
εντοπίστηκαν κατά τη διερεύνηση.
(β) Προεργασία σε παιδαγωγικό-διακλαδικό επίπεδο ειδικών επί της διδασκαλίας των διάφορων
μαθημάτων:
Ι. Απλούστευση της παρουσίασης των κοινών σημείων.
ΙΙ. Διερευνητική εργασία παραγωγής διδακτικού υλικού, κατάλληλου για παιδαγωγική εκμετάλλευση.
Επειδή πρόκειται για απλούστευση αφηρημένων εννοιών (δεδομένου ότι απουσιάζει μια
προγενέστερη προ-μεθοδολογική εμπειρία), φαίνεται αναγκαίο κατά την εφαρμογή να λαμβάνονται
υπόψη δύο γνωστές, συναφείς αρχές ευρείας αποδοχής:
Σύμφωνα με την πρώτη (αρχή της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας), κριτήριο επιλογής του
υλικού και της αναγκαίας αναμόρφωσής του είναι η διδακτική του αποτελεσματικότητα.
Σύμφωνα με τη δεύτερη, γνωστή ως υπόθεση Bruner (1960:46), τα θέματα πρέπει να
παρουσιάζονται «σε μια μορφή που να συμπίπτη με τον τρόπο με τον οποίο το παιδί μιας ορισμένης
ηλικίας βλέπει τον κόσμο…», εφόσον «… οποιαδήποτε ιδέα μπορεί να παρουσιαστεί σωστά και
χρήσιμα, σύμφωνα με τον τύπο της σκέψεως των παιδιών της σχολικής ηλικίας και (…) αυτές οι
παρουσιάσεις και εξηγήσεις θεμάτων μπορούν αργότερα να ενισχυθούν πιο εύκολα, ακριβώς επειδή
προϋπήρξε η πρώτη επεξεργασία» (πβλ. Παπαρίζος 2004:104-106).
Aπό τα προηγούμενα προκύπτουν τα εξής:
• Η απλούστευση που προαναφέραμε επιτελείται σε βαθμό που να γίνεται αντιληπτή στο μέτρο του
εφικτού –χωρίς αναλύσεις– η ταύτιση, η ομοιότητα ή η αναλογία εκδήλωσης της ίδιας έννοιας σε
διαφορετικά πεδία
• Το υλικό θα είναι απαλλαγμένο από μεταγνωστική ορολογία και θα βασίζεται στη διαισθητική
μάθηση με παιγνιώδεις δραστηριότητες.
• Οι θεμελιώδεις έννοιες και συσχετίσεις της βάσης δεδομένων που προαναφέραμε, θα
προορίζονται για τον ρόλο ενός δυνάμει και διαρκούς ρεπερτορίου.
• Κατά την εφαρμογή της λειτουργικής –κυρίως– διαθεματικότητας, οι σχετικές διδακτικές
δραστηριότητες θα πρέπει απαραίτητα να καλλιεργούν συγκεκριμένη γλωσσική λειτουργία, κατά
τρόπο σκόπιμο και συστηματικό.
Σε ό,τι αφορά την ενδογλωσσική διαθεματικότητα, η κατανόηση στοιχείων της δομής και των
συναφών βασικών εννοιών, με βάση τη γλωσσική δομή, θα μπορούσε να καταστήσει το παιδί ικανό
αφενός να διευρύνει την κατακτημένη γνώση –αφομοιώνοντας τη νέα– και να την διασφαλίζει,
ανακαλύπτοντας την ίδια έννοια σε νέα διδακτικά αντικείμενα διάφορων γνωστικών τομέων. Το
334

Υπονοήθηκε στην αρχή (1.0 & και υποσ. 2) ότι, κατά την κυκλοφορία των γλωσσικών εγχειριδίωνπροϊόντων του διαθεματικού Προγράμματος σπουδών του 2003, δεν υπήρχε διαθέσιμο πλαίσιο διαθεματικής
διδασκαλίας, όπως αυτό προδιαγράφεται εδώ. Επειδή –ενόψει της συγγραφής, τουλάχιστο– κάτι τέτοιο δεν
προδιαγραφόταν στον ορατό ορίζοντα, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση το πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε
γλωσσικού εγχειριδίου δομήθηκε πάνω στους τρεις άξονες-όψεις της διαθεματικότητας (παραπάνω: Πίνακας 1)
και περιγράφεται αναλυτικά για κάθε διδακτική ενότητα στον «πανοραμικό πίνακα περιεχομένων» κάθε Βιβλίου
του δασκάλου. Έτσι επιχειρήθηκε να διασφαλιστεί στην πράξη χωρίς ρητές αναφορές ένα είδος άμεσης
εφαρμογής των τριών μορφών της γλωσσικής διαθεματικότητας, με συγκεκριμένες πρακτικές στο Βιβλίο του
μαθητή και στο Τετράδιο εργασιών, οι οποίες κατευθύνονται με κατάλληλες οδηγίες του Βιβλίου του δασκάλου
(βλ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – ΥΠΕΠΘ 2006, Παπαρίζος 2005α).
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ζητούμενο είναι τα επιμέρους αντικείμενα να ανάγονται σε έννοιες, ώστε σε μεταγενέστερα στάδια ο
μαθητής να είναι σε θέση να χειρίζεται έννοιες.
Συμπερασματικά, θα μπορούσε ίσως να υποστηριχτεί ότι οι συνδυασμένες μορφές διαθεματικότητας
συνιστούν δυνάμει μηχανισμό διεύρυνσης των στόχων και, συγχρόνως, των λόγων υπόστασης της
συστηματικής γλωσσικής διδασκαλίας· και ότι προσφέρουν προοπτικές να αναχθεί η τελευταία σε
γλωσσική παιδεία, αλλά και σε επίκεντρο μιας βαθύτερης ολικής μόρφωσης στο πλαίσιο της γενικής
παιδείας.
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Διδακτικό υλικό και διδακτικές εφαρμογές: το μάθημα της γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού
Ιορδανίδου Α., Αναπλ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Πατρών
Δρυς Ι., Εκπαιδευτικός
Περίληψη
Στην ανακοίνωση αναφέρονται και σχολιάζονται διάφοροι τρόποι εφαρμογής του νέου διδακτικού υλικού για το
μάθημα της γλώσσας της Ε΄ Δημοτικού, οι οποίοι βασίζονται α) σε διδακτικές δοκιμές της συγγραφικής ομάδας
και συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών κατά το στάδιο εκπόνησης του υλικού (2003-2005) και β) σε εφαρμογές σε
τάξεις κατά το τρέχον σχολικό έτος (2006-2007) εισαγωγής των νέων βιβλίων στο δημοτικό. Στόχος είναι να
διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης του υλικού αυτού όχι ως στατικού εγχειριδίου (όπως συνέβαινε με τα
προηγούμενα διδακτικά βιβλία) αλλά ως «φακέλου», μέσω του οποίου τίθενται διδακτικοί στόχοι και εντός του
οποίου περιέχονται προτάσεις για κείμενα και δραστηριότητες-ασκήσεις επεξεργασίας, παραγωγής λόγου και
γραμματικής. Ο «φάκελος» επιτρέπει στον/στην εκπαιδευτικό να παρέμβει αναδιοργανώνοντας την ύλη και
προσαρμόζοντας, επιλέγοντας και προσθέτοντας κείμενα και ασκήσεις, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του μαθητικού του/της κοινού. Όπως αναφέρεται στο Βιβλίο του Δασκάλου για το γλωσσικό μάθημα της Ε΄
Δημοτικού: «ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το διδακτικό υλικό ως ένα δείγμα εργασίας που
μπορεί να χειριστεί ανάλογα με το επίπεδο και τις δυνατότητες της τάξης». Κατά την άποψη της συγγραφικής
ομάδας, με το νέο γλωσσικό διδακτικό υλικό δεν εισάγεται μόνον η κειμενοκεντρική-επικοινωνιακή προσέγγιση
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά προωθείται ευρύτερα η αλλαγή παιδαγωγικής στάσης και προετοιμάζεται
το έδαφος για την καθιέρωση των «φακέλων υλικού» που θα δημιουργούνται από τους εκπαιδευτικούς σε
συνεργασία με τους/τις μαθητές/ήτριες.

Εισαγωγή
Η υλοποίηση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας
για το δημοτικό σχολείο (ΔΕΠΠΣ) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Ελληνικής
Γλώσσας στο δημοτικό (ΑΠΣ) (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, 2003) προωθείται με την εισαγωγή των νέων σχολικών εγχειριδίων για το γλωσσικό
μάθημα κατά τη σχολική χρονιά 2006-2007. Το νέο υλικό ήταν καρπός της δουλειάς των
συγγραφικών ομάδων κατά την περίοδο 2003-2005.
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να υποστηρίξει ότι τα νέα βιβλία δεν εισάγουν
απλώς την κειμενοκεντρική-επικοινωνιακή προσέγγιση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά
προωθούν γενικότερα την αλλαγή της παιδαγωγικής στάσης των εκπαιδευτικών, αποτελώντας τη
βάση για να παραγάγουν δικό τους υλικό προσαρμοσμένο στο μαθητικό κοινό που έχουν κάθε φορά
απέναντί τους, άρα να προχωρήσουν, σε συνεργασία με τους μαθητές τους, στην παραγωγή «φακέλου
υλικού».
Ήδη κατά το σχεδιασμό των βιβλίων θεωρήθηκε από τους συγγραφείς δεδομένο το γεγονός
ότι τα επιλεγμένα κείμενα καθώς και οι ασκήσεις που τα συνοδεύουν είναι ενδεικτικά και μπορούν να
θεωρηθούν από το δάσκαλο «ως ένα δείγμα εργασίας που μπορεί να χειριστεί ανάλογα με το επίπεδο
και τις δυνατότητες της τάξης. Μπορεί, π.χ., να αντικαταστήσει κάποια από τα αυθεντικά χρηστικά
κείμενα, κρατώντας τις βασικές ιδέες επεξεργασίας, με άλλα καταλληλότερα και πιο επίκαιρα»335. Ο
σχεδιασμός αυτός υποστηρίζει την ανάγκη απομάκρυνσης από το «βιβλιοκεντρικό» σύστημα που
είχαν καθιερώσει τα προηγούμενα διδακτικά εγχειρίδια και της μετάβασης σε ένα «στοχοκεντρικό»
σύστημα, όπου ο δάσκαλος μαζί με τους μαθητές θα επιλέγουν τρόπους και μέσα επίτευξης των
μαθησιακών στόχων.
Στο διάστημα των τελευταίων 25 χρόνων το σχολικό βιβλίο αντιμετωπιζόταν από τη σχολική
κοινότητα (εκπαιδευτικούς και γονείς) ως αυτό που καθόριζε την εκπαιδευτική πράξη. Οι σελίδες του
είχαν ταυτιστεί με την ύλη της τάξης και η συνήθης πρακτική σε πολλά σχολεία ήταν να προσπαθούν
οι δάσκαλοι παράλληλων τμημάτων της ίδιας τάξης να συμβαδίζουν στη διεκπεραίωση της ύλης.
Στο ΑΠΣ (1999) και στα ΔΕΠΠΣ (2003) προβλεπόταν η δυνατότητα διάθεσης 25% του σχολικού
χρόνου για το γλωσσικό μάθημα σε δραστηριότητες και γλωσσικό υλικό εκτός εγχειριδίου, αλλά κάτι
335

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) (2006). Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού
(Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι). Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Βιβλίο του Δασκάλου, σ.
10. Συγγραφείς: Ά. Ιορδανίδου, Α. Αναστασοπούλου, Ι. Γαλανόπουλος, Ι. Δρυς, Ά. Κόττα, Π. Χαλικιάς.
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τέτοιο σπανίως εφαρμόστηκε στην πράξη. Η συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων ήταν
εγκλωβισμένη στις σελίδες του σχολικού εγχειριδίου και στη διανομή φωτοτυπιών με
«παραδοσιακές» ασκήσεις γραμματικής μηχανιστικού τύπου. Παράλληλα, η αποκλειστικότητα της
χρήσης των λογοτεχνικών κειμένων είχε διαμορφώσει μια παγιωμένη κατάσταση που σχεδόν
απαγόρευε την εισαγωγή και επεξεργασία άλλων ειδών κειμένων στις σχολικές τάξεις.
Το νέο διδακτικό υλικό εισάγει κείμενα από όλο το φάσμα του κοινωνικού χώρου στο
εσωτερικό θεματικών ενοτήτων που βρίσκονται στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων των μαθητών
(τίτλοι θεματικών ενοτήτων: Ο φίλος μας το περιβάλλον, Η ζωή στην πόλη, Τα ζώα που ζουν κοντά
μας, Μουσική, Βιβλία – βιβλιοθήκες, Μυστήρια – επιστημονική φαντασία, Παιχνίδια, Κατασκευές,
Τηλεόραση, Αθλήματα – σπορ, Ταξίδια στο διάστημα).
Στο Βιβλίο του Δασκάλου αλλά και στην πρώτη σελίδα κάθε θεματικής ενότητας στο Βιβλίο
του Μαθητή, δίνονται οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν (προοργανωτές). Έτσι, η εκπαιδευτική
πράξη εντάσσεται σε διαφορετικά δεδομένα. Ο/Η εκπαιδευτικός αποδελτιώνει το υλικό που βρίσκεται
στο βιβλίο και πραγματοποιεί τον αρχικό σχεδιασμό. Ανάλογα με το μαθητικό κοινό που έχει
απέναντί του/της επιλέγει τι θα χρησιμοποιήσει από το σχολικό βιβλίο και με ποια σειρά. Διαλέγει
άλλα κείμενα που είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα της τάξης ή αντικαθιστά κάποια που τυχόν κρίνει
πως έχουν ξεπεραστεί. Στη συνέχεια, και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της ενότητας,
επανασχεδιάζει την πορεία του/της προσαρμόζοντάς την στις ιδέες των μαθητών και στα νέα
δεδομένα που θα προκύψουν από την εκπαιδευτική πράξη. Στη διάρκεια των 2 χρόνων εκπόνησης του
υλικού (2003-2005) και την επόμενη χρονιά 2005-2006 έγιναν από τους συγγραφείς και από
συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς διδακτικές δοκιμές του υλικού. Την τρέχουσα χρονιά (2006-2007)
παρακολουθήσαμε την εφαρμογή του σε αρκετές τάξεις και επιβεβαιώθηκε αυτό που είχαμε
διαπιστώσει στις δοκιμαστικές εφαρμογές. Οι δάσκαλοι σε πολλές από τις τάξεις χρησιμοποίησαν το
υλικό ως βάση και στη συνέχεια, όσο εξοικειώνονταν μαζί του, δοκίμαζαν και άλλα κείμενα ή
δραστηριότητες αξιοποιώντας τα ερεθίσματα που τους έδινε η τάξη.
Διδακτικές εφαρμογές
Στην Κύπρο, στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Ερήμης, η δασκάλα Μαρία Τσιάκκα στην
ενότητα «Η ζωή στην πόλη», με αφορμή το κείμενο «Η παλιά γειτονιά» της Άννας ΔεϊμέζηΚαλλιότσου (Βιβλίο Μαθητή, α΄ τεύχος, σ. 24), σχεδίασε και εκτέλεσε ένα διαθεματικό σχέδιο
εργασίας με θέμα: «Το χωριό μας χθες και σήμερα».
– Επισκεπτόμαστε το κτίριο της κοινοτικής αρχής για να πάρουμε το χάρτη του χωριού. Εντοπίζουμε
στο χάρτη το παλιό μέρος του χωριού και τις νέες περιοχές. Εντοπίζουμε το σχολείο μας, την πλατεία,
τη βιβλιοθήκη, το γήπεδο, την εκκλησία, το δρόμο που μένουμε.
– Φωτογραφίζουμε σημεία από το παλιό μέρος του χωριού και από το νεότερο μέρος. Ετοιμάζουμε
λεζάντες για τις φωτογραφίες που θα βάλουμε στην πινακίδα μας.
– Επισκεπτόμαστε τη βιβλιοθήκη του χωριού στην οποία υπάρχουν αρχαία ευρήματα από την Ερήμη.
Διαβάζουμε τις επιγραφές και βλέπουμε τις φωτογραφίες από τις ανασκαφές για να καταλάβουμε από
ποια εποχή προέρχονται τα ευρήματα.
– Επισκεπτόμαστε το οινομουσείο της Ερήμης και
ξεναγούμαστε σ’ αυτό.
– Προσκαλούμε στο σχολείο έναν παλιό κάτοικο του χωριού
και παίρνουμε συνέντευξη. Μαθαίνουμε για όλα όσα άλλαξαν
στο χωριό τα τελευταία χρόνια και για τα συναισθήματά του για
τις αλλαγές αυτές. Ηχογραφούμε τη συνέντευξη για να
βοηθηθούν τα παιδιά στο διάλογο που θα γράψουν μετά.
Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Η κάθε ομάδα
αναλαμβάνει να ετοιμάσει ένα κείμενο σχετικό με τις πιο πάνω
δραστηριότητες.
Στην ίδια ενότητα, με αφορμή την υποενότητα «Πόλη και
πολιτισμός – Πόλη και διασκέδαση» και την αφίσα της σ. 28, οι
εκπαιδευτικοί: Κυριακία Κενεβέζου, Ευαγγελία Χαραλαμπίδου
και Νεόφυτος Νεοφυτίδης του ΙΑ΄ Δημοτικού Σχολείου Πάφου
σχεδίασαν 6 διδακτικές ώρες για τα τμήματά τους διερευνώντας
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τις δυνατότητες εισαγωγής των νέων τεχνολογιών. Με αφορμή τις διαθεματικές ασκήσεις (Βιβλίο του
Μαθητή, άσκηση 3, σ. 30 και άσκηση 6, σ. 32) σχεδίασαν ένα φάσμα δραστηριοτήτων που
περιλάμβανε:
• δημιουργία αφίσας
• γραπτή έκφραση επιχειρηματολογικού κειμένου με θέμα: «Γιατί οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
είναι σημαντικές για τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά;»
• παρουσίαση των μνημείων της περιοχής τους (Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου Αρχαίο Θέατρο
Πάφου, Μαρκίδειο Θέατρο)
• χρησιμοποίηση του προγράμματος Microsoft Access για κατασκευή λεξικού
Ειδικά για την παραγωγή της αφίσας και την αξιολόγησή της δημιούργησαν μαζί με τους/τις
μαθητές/ήτριες τα παρακάτω κριτήρια:
Η αφίσα μας πρέπει να περιλαμβάνει τα πιο κάτω (κριτήρια για μια πετυχημένη αφίσα):
• Τίτλος (ένας πρωτότυπος τίτλος που να ξεχωρίζει, σχετικός με την εκδήλωση)
• Ημερομηνία εκδήλωσης – Ώρα
• Τόπος εκδήλωσης
• Χορηγοί (αν υπάρχουν)
• Διοργανωτές
• Τιμή εισιτηρίου
• Τηλέφωνα επικοινωνίας
• Εικόνα ή σχέδιο σχετικό με την
εκδήλωση
• Μικρό ενημερωτικό κείμενο που να
μας πληροφορεί για την εκδήλωση
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Για την παρουσίαση των μνημείων (μέσω του
Microsoft PowerPoint) έθεσαν ως στόχους:
Τι μπορούμε να περιλάβουμε στα κείμενα μας:
• Α. Ποιο είναι, πού βρίσκεται, πότε
χτίστηκε.
• Β. Περιγραφή του κτιρίου, εσωτερικά
και εσωτερικά.
• Γ. Ποιες εκδηλώσεις γίνονται
συνήθως εκεί.
• Δ. Ποια η σημασία του για τον
πολιτισμό μας.

Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου
•

Στο κάστρο υπάρχουν κανόνια. Μπροστά από το κάστρο υπάρχει μια
γέφυρα που το ενώνει με το λιμάνι και από εκεί μπορεί κανένας να το
επισκεφθεί γιατί γύρω από το κάστρο υπάρχει νερό.

•

Στο κάστρο και στην πλατεία του γίνονται σήμερα διάφορες εκδηλώσεις
στις οποίες παρουσιάζονται δημοφιλή θέατρα και μπαλέτα, διάφοροι χοροί
και τραγούδια, όπερες και συναυλίες, διάφορα φεστιβάλ κ.α.

•

Έτσι το κάστρο, αλλά και το λιμανάκι της Πάφου, είναι πολύ σημαντικό για
μας αφού αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη μας και ελκύει τους
τουρίστες.

Στη γραπτή έκφραση επιχειρηματολόγησαν
για τη σημασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων:

Και, τέλος, με τη βοήθεια της Microsoft Access δημιούργησαν λήμματα για τις λέξεις: πόλη, τέχνη,
πολιτισμός, ηχογραφώ, ηχομόνωση, οικογένεια.
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Ο δάσκαλος Αναστάσιος Λουκίσας, στο 26ο Δημοτικό Σχολείο της Νίκαιας, κατά τη σχολική χρονιά
2006-2007 δούλεψε πρόσθετο υλικό σε όλες σχεδόν τις ενότητες και οργάνωσε μαζί με τους/τις
μαθητές/ήτριες διάφορες δραστηριότητες. Ενδεικτικά αναφέρουμε;
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 (Τα ζώα που ζουν κοντά μας)
Από τα ζώα που ζουν κοντά μας περάσαμε στα ζώα που
κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Ασχοληθήκαμε με ένα
κείμενο για τη φώκια Μοναχός. Φρόντισα να είναι τέτοιο
ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι της ενότητας:
• Περιγράφουμε ζώα
• Μιλάμε για τη συμπεριφορά των ανθρώπων
προς τα ζώα
Γι’ αυτή τη δραστηριότητα αφιερώσαμε 3 δίωρα
επιπλέον του προβλεπομένου χρόνου. Τα παιδιά έφεραν
και δικές τους πληροφορίες από εγκυκλοπαίδειες και από
το διαδίκτυο. Επίσης, η κάθε ομάδα έφτιαξε σε χαρτί
κανσόν ό,τι ήθελε σχετικά με τη φώκια (ζωγραφική, κολάζ κτλ.).
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 (Οι φίλοι μας οι φίλες μας)
Έφεραν προσκλήσεις που είχαν φυλάξει από πάρτι στα οποία τους
καλούσαν και είδαμε τη δομή τέτοιων κειμένων. Όσες ήταν
γραμμένες σε ευθύ λόγο τις μετατρέπαμε σε πλάγιο και αντίστροφα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 (Μουσική)
Πήγαμε στο Μέγαρο Μουσικής Κυριακή πρωί, απ’ όπου πήραν ένα
έντυπο με πληροφορίες και δραστηριότητες σχετικά με την
παράσταση που παρακολούθησαν. Στην τάξη ασχοληθήκαμε με τη
δεύτερη σελίδα που περιγράφεται το εκκλησιαστικό όργανο.
Η επίσκεψη και η δραστηριότητα στην τάξη σχετίζονται με τους
δύο πρώτους στόχους της ενότητας:
• Αφηγούμαστε πώς περάσαμε σε μια συναυλία
• Περιγράφουμε μουσικά όργανα και πώς κατασκευάζονται
Τις άλλες δύο σελίδες του εντύπου τις έκαναν με το μουσικό του σχολείου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 9 (Βιβλία – βιβλιοθήκες)
Η συγγραφέας Αγγελική Βαρελά στην τάξη μας. Αντί να
δουλέψουμε το βιογραφικό της Άλκης Ζέη που προτείνεται στο
βιβλίο, δουλέψαμε της Βαρελά. Στη συζήτηση που έγινε μαζί
της τα παιδιά κρατούσαν σημειώσεις, για να μπορούν μετά να
γράψουν το βιογραφικό.
ΕΝΟΤΗΤΑ 10 (Μυστήρια – επιστημονική φαντασία)
Κάθε ομάδα (από τις 6 που έχω) ασχολήθηκε με κείμενα από
περιοδικό (Focus, τεύχη 8 και 13), εφημερίδα και διαδίκτυο.

Ο μετεκπαιδευόμενος δάσκαλος Αριστείδης Αλευρίτης
πραγματοποίησε, στα πλαίσια εργασίας στο Διδασκαλείο του
ΠΤΔΕ της Πάτρας, έρευνα-δράση παρακολουθώντας την Ε΄
τάξη του Δημοτικού Σχολείου Διακοπτού το Δεκέμβριο του 2006 στην ενότητα 6 (Οι φίλοι μας, οι
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φίλες μας). Σε όλη τη διάρκεια των 10 διδακτικών δίωρων ο δάσκαλος και οι μαθητές/ήτριες
εμπλούτισαν την εκπαιδευτική διαδικασία προσθέτοντας τις δικές τους δραστηριότητες.
Στην πρώτη υποενότητα («Φίλοι από άλλες χώρες») και με αφορμή την αλληλογραφία μεταξύ
ενός σχολείου της Χίου με άλλο της Αμερικής:
Ο δάσκαλος έδωσε κίνητρα στα παιδιά για να κινητοποιήσει τη δημιουργική παραγωγική τους
σκέψη στον προφορικό λόγο, ρωτώντας τα «τι θα περιμέναμε να στείλει ως ενθύμιο το κάθε σχολείο».
Αρχικά ενεργοποιήθηκαν πέντε παιδιά. Ένα παιδί είπε: «κάτι χειροπιαστό». Δύο παιδιά είπαν: «κάτι
χαρακτηριστικό από το νησί». Ένα παιδί: «τη φωτογραφία μας». Ένα παιδί πετάχτηκε και έριξε μια
ιδέα: «παιδιά, τι αναμνηστικά θα στέλναμε εμείς αν επικοινωνούσαμε με άλλα σχολεία του
εξωτερικού;».
Ο δάσκαλος αξιοποίησε την ιδέα και πρότεινε να σκεφτούν ιδέες ανά ομάδες και να τις
ανακοινώσουν. Η τάξη είναι χωρισμένη σε πέντε ομάδες:
Α΄ ομάδα: κάτι που να έχει σχέση με τον οδοντωτό (το τρένο Διακοπτού – Καλαβρύτων)
Β΄ ομάδα: ό,τι θυμίζει Ελλάδα, κυρίως φωτογραφίες.
Γ΄ ομάδα: εικόνες – φωτογραφίες του λιμανιού του χωριού
Δ΄ ομάδα εικόνες – φωτογραφίες από ψάρεμα
Ε΄ ομάδα αναμνηστικό ημερολόγιο για την Ελλάδα
Στη συνέχεια τα παιδιά έγραψαν επιστολή, όπως ζητούσε η άσκηση 3 (σ. 74).
Στη συνέχεια έδωσε στα παιδιά μια φωτοτυπία επιστολής ενός παιδιού, του Γιώργου, που
αλληλογραφούσε με την Τζίνα, ένα κοριτσάκι από άλλη χώρα (την επιστολή τη δακτυλογράφησε
στον υπολογιστή ο δάσκαλος με προδιαγραφές που τον εξυπηρετούσαν στη διδασκαλία).

Στην επεξεργασία της πρόσκλησης ο δάσκαλος έφερε στην τάξη μια πρόσκληση για παρουσίαση
βιβλίου και, αφού τη διάβασαν τα παιδιά, τους ζητήθηκε να αναγνωρίσουν αν είναι ομαδική ή
ατομική, φιλική ή επίσημη.
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Εκτός από την εισαγωγή νέων κειμένων και δραστηριοτήτων, η παρέμβαση του/της δασκάλου/ας
μπορεί να επεκταθεί και γενικότερα στην πορεία διδασκαλίας της ενότητας. Καταρχήν λαμβάνει
υπόψη τον καθορισμό στόχων στο «Συνοπτικό πίνακα περιεχομένου» του Βιβλίου του Δασκάλου.
Παράδειγμα (ενότητα 6):

Στη συνέχεια θέτει προτεραιότητες ως προς τα είδη των κειμένων που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη
ενότητα και ως προς τα γραμματικά φαινόμενα. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να παραλειφθεί η
διδασκαλία του κύριου γραμματικού φαινομένου, διότι συνδέεται άμεσα με την επεξεργασία των
διαλογικών κειμένων της ενότητας. Όσον αφορά τα δευτερεύοντα γραμματικά φαινόμενα, τα οποία
συνήθως επαναλαμβάνουν ύλη προηγούμενων τάξεων,
εναπόκειται στην κρίση του/της
εκπαιδευτικού αν θα τα διδάξει και με ποια ιεράρχηση.
Ας εξετάσουμε δύο περιπτώσεις πορείας διδασκαλίας όπως σχεδιάστηκαν και
πραγματοποιήθηκαν, η πρώτη από το Γιάννη Δρυ, μέλος της συγγραφικής ομάδας, στο 8ο Δημοτικό
Σχολείο Γαλατσίου το Μάρτιο του 2005 και η δεύτερη από τους Ανδρέα Σοφοκλέους και Νίκη
Μιχαηλίδου στα ΙΘ΄ και ΚΕ΄ Δημοτικά Σχολεία Λεμεσού Κύπρου, αντίστοιχα:
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Βιβλίο Μαθητή
Θέμα:
Φίλοι από άλλες
χώρες, σελ. 7274(κατευθυντικός
λόγος, κείμενο:
επιστολή)

Βιβλίο Μαθητή
Θέμα:
Οι φίλοι
τραγουδάνε, σελ.
81 (ποιήματατραγούδια)

Τετράδιο
Εργασιών
Θέμα:Η ιστορία
του Δάμωνα και
του Φιντία, σελ.
41-42

Διόρθωση

Παραγωγή
γραπτού κειμένου:
Διαγωνισμός
μαντινάδας

Βιβλίο Μαθητή
Θέμα:
Οι
φίλοι γιορτάζουν
σελ. 82-83

Ανακεφαλαίωση ΑξιολόγησηΕυθύς
σε πλάγιο:
προφορικά η άσκ. 2
σελ. 86, του ΒΜ
και γραπτά η
αντίστροφη της 1
του ΤΕ (ίδια για
όλους).
Αντωνυμίες: ένα
δικό μας
απόσπασμα από το
κείμενο αντίστοιχο
με της σελ. 80 του
ΒΜ.
Τελικές προτάσεις:
σελ. 45-46

Παραγωγή
γραπτού κειμένου:
Πρόσκληση
Διόρθωση

Παραγωγή
γραπτού
κειμένου:Θεατρικό
ς διάλογος
(λογοτεχνικό
κείμενο)
Λεξιλόγιο:
σελ 74 – 76
(λεξιλόγιο : φίλος)
σύνδεση με 48 ΤΕ πίνακας 49 (τα πιο
εύκολα για το
σπίτι)

Ορθογραφία
με ομαδοποίηση
λαθών από την
επιστολή

Βιβλίο Μαθητή
Ασκήσεις σελ. 79–
80

ΓραμματικήΕίδη
προτάσεωνΑντωνυ
μίες

Γραμματική:
Ευθύς – πλάγιος
λόγος

Γραμματική:
Τελικές προτάσεις

Παραγωγή
γραπτού
κειμένου:
Επιστολή

Βιβλίο Μαθητή
Θέμα:
Ιστορίες με φίλους,
σελ. 7779(διάλογος,
λογοτεχνικό
κείμενο)

Ορθογραφία
τις λέξεις της
ενότητας Παρώνυμα,
ομώνυμα - «φίλος»
σημασιολογία

Ορθογραφία με το
«φίλος»
Παρώνυμα, σελ. 50
του ΤΕ

Προτεινόμενο διάγραμμα προσέγγισης της 6ης Ενότητας της Ε΄ τάξης: Οι φίλοι μας, οι φίλες μας
(χρόνος υλοποίησης: 20 διδακτικές περίοδοι + 2 περίοδοι)
Βιβλίο Μαθητή

Τετράδιο Εργασιών

Βιβλίο Μαθητή

Βιβλίο Μαθητή

Τετράδιο Εργασιών

Βιβλίο Μαθητή

120 λεπτά

80 λεπτά

40 λεπτά

Θέμα:
Η ιστορία του
Δάμωνα και του
Φιντία, σελ. 41-42
(αφηγηματικό
κείμενο)
Δραματοποίηση.

Θέμα:
Ιστορίες με
φίλους,
σελ. 77-80
(αφηγηματικό
κείμενο).

Θέμα:
Φίλοι από άλλες
χώρες, σελ. 72-76
(πληροφοριακό,
κατευθυντικό
κείμενο).

Θέμα:
Λεξιλογικές ασκήσεις
σελ. 48-51.

Θέμα:
Οι φίλοι
γιορτάζουν
σελ. 82-83
(αφηγηματικό
κείμενο).

Θέμα:
Οι φίλοι τραγουδάνε,
σελ. 81 (λογοτεχνικό
κείμενο).

Η καρδούλα,
σελ. 136
(λογοτεχνικό).

Ευθύς – πλάγιος
λόγος.
Είδη προτάσεων.
Αντωνυμίες.

Τελικές προτάσεις.
Λεξιλόγιο: φίλος
Τ.Ε. Άσκηση σ. 52.

Ευθύς και
πλάγιος λόγος
(άσκηση
εμπέδωσης).

Τελικές προτάσεις
(άσκηση
εμπέδωσης).
Τ.Ε. σελ. 47
Προστακτική και
υποτακτική Αορίστου
(επαναληπτική άσκ.)

120 λεπτά

120 λεπτά

160 λεπτά

80 λεπτά

Λειτουργική Γραμματική
Ομώνυμα
Παρώνυμα

Αξιολόγηση

Παραγωγή γραπτού κειμένου
Θεατρικός διάλογος
(λογοτεχνικό
κείμενο).

Επιπρόσθετο υλικό:
Εικονογραφημένη
ιστορία.

Νοέμβριος 2006

Συγγραφή
παραγράφου με
λέξεις σύνθετες με
α΄ συνθετικό το
«φίλος».
Επιστολή
(κείμενο ιδιωτικής
επικοινωνίας).

Προτάσεις – κείμενο.

Ανθολόγιο:

Πρόσκληση
(κείμενο
ιδιωτικής
επικοινωνίας).

80 λεπτά
Τετράδιο
Εργασιών:
Αντωνυμίες
σελ. 44-45.
Τελικές προτάσεις
σελ. 45-46.
Δοκίμιο:
Κείμενο: Από το
ανθολόγιο: Η
καρδούλα, σ. 136.
Κατανόηση
περιεχομένου.
Ευθύς και πλάγιος
λόγος.
Είδη προτάσεων
με έμφαση στις
τελικές προτάσεις.
Ανάγνωση:
Ανάπτυξη
κριτηρίου
αξιολόγησης.

Νίκη Μιχαηλίδου, ΚΕ΄ δημοτικό σχολείο Λεμεσού
Αντρέας Σοφοκλέους, ΙΘ΄ δημοτικό σχολείο Λεμεσού

Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα, ακολουθήθηκε διαφορετική πορεία διδασκαλίας σε κάθε
περίπτωση. Μάλιστα, οι δυο εκπαιδευτικοί από την Κύπρο επέλεξαν να ξεκινήσουν από κείμενα του
Τετραδίου Εργασιών.336
336

Δεν είναι τυχαίο ότι στα σχολεία της Κύπρου έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια πολλές
διδακτικές δοκιμές στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης του γλωσσικού μαθήματος. Βλ. παρουσίαση
στο Ιορδανίδου, Ά. & Φτερνιάτη, Ά. (επιμ.) (2000). Επικοινωνιακές διδακτικές προτάσεις για το γλωσσικό
μάθημα στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: Eκδόσεις Πατάκη. Για δείγμα πιλοτικής εφαρμογής του βιβλίου της Ε΄
τάξης βλ. Ιορδανίδου, Ά., Αναστασοπούλου, Α., Γαλανόπουλος, Γ., Δρυς, Γ., Ευσταθίου, Α., Κόττα, Ά., Πέττα,
Η., Σοφιανοπούλου, Β., Χαλικιάς, Π. (2006). «Εφαρμογή διδακτικού υλικού για το γλωσσικό μάθημα της Ε΄
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Συμπέρασμα
Οι περιπτώσεις εφαρμογών που αναφέρθηκαν είναι ενδεικτικές του κλίματος που έχει αρχίσει να
δημιουργείται ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς μπροστά σε ένα διδακτικό υλικό που επιδέχεται
παρεμβάσεις και επιτρέπει πρωτοβουλίες.
Η ελλιπής επιμόρφωση, η έλλειψη βιβλιοθηκών και σύνδεσης με το διαδίκτυο σε αρκετά
σχολεία και η μακρόχρονη απεργία στην αρχή της σχολικής χρονιάς εμπόδισαν την ομαλή μετάβαση
στη νέα παιδαγωγική-διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος.
Πολλοί/ές εκπαιδευτικοί, εγκλωβισμένοι/ες στη λογική διεκπεραίωσης της «ύλης»,
προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν μόνο το υλικό που παρείχε το βιβλίο. Μάλιστα, υπήρχαν
περιπτώσεις που, είτε από απειρία είτε επειδή δεν έλαβαν υπόψη τους πως τα βιβλία έχουν σχεδιαστεί
με το δεδομένο ότι το 25% των ωρών θα χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία υλικού εκτός εγχειριδίου,
βρέθηκαν τον Απρίλιο του 2007 να έχουν σχεδόν τελειώσει το τελευταίο τεύχος. Υπήρξε επίσης και
ένα μέρος εκπαιδευτικών που δεν ένιωσαν ασφαλείς με το νέο υλικό και προτίμησαν να μην αλλάξουν
στάση απέναντι στο γλωσσικό μάθημα κάνοντας τις ασκήσεις με τη σειρά, συνεχίζοντας να δίνουν
φωτοτυπίες με παραδοσιακή γραμματική και αγνοώντας την κειμενική και επικοινωνιακή διάσταση
των νέων βιβλίων. 337
Παρ’ όλ’ αυτά, αρκετοί/ές δοκίμασαν νέα προσέγγιση. Τα πρώτα συμπεράσματα που
μπορούμε να συναγάγουμε από τις (περισσότερες από 100) επιμορφωτικές συναντήσεις είναι
ενθαρρυντικά. Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν πως άρχισε να αλλάζει η στάση των ίδιων αλλά και
των μαθητών/τριών τους απέναντι στο γλωσσικό μάθημα. Η μάθηση γίνεται πιο συμμετοχική και τα
παιδιά αντιμετωπίζουν τις επικοινωνιακές καταστάσεις που δημιουργούνται μέσα στην τάξη με
ενθουσιασμό. Η βιωματική εμπλοκή στο γλωσσικό μάθημα τα κινητοποιεί και το βάρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας μετακινείται προς αυτά. Το υλικό τα οδηγεί να εμπλακούν ενεργά στη
μαθησιακή πράξη, εφόσον η κατανομή του σε θεματικές ενότητες και η ποικιλία των κειμένων τα
ωθεί να αντιμετωπίσουν τη γλώσσα ως μέρος της πραγματικότητάς τους. Ο/Η εκπαιδευτικός
παρακινείται να εισαγάγει πρόσθετο υλικό αφαιρώντας το «βάρος» της εκπαιδευτικής διαδικασίας
από το βιβλίο και εστιάζοντας περισσότερο στους στόχους.
Αντί για επίλογο θα θέλαμε να παραθέσουμε τα λόγια μιας δασκάλας, με 30 χρόνια
υπηρεσίας, στο τέλος επιμορφωτικής συνάντησης που διοργανώθηκε στη Δραπετσώνα το Φεβρουάριο
του 2007. Αφού πρώτα δήλωσε πως είναι «παραδοσιακή» δασκάλα και μαθαίνει στα παιδιά
γραμματική από τον Τριανταφυλλίδη, μας πλησίασε κουβαλώντας μια μεγάλη τσάντα με γλωσσικές
εργασίες των παιδιών της λέγοντας: «Στα παιδιά αρέσει το βιβλίο, πρώτη φορά δουλεύουν έτσι και
είναι μες στην καλή χαρά. Έχουμε πάρει ένα μεγάλο ρολό χαρτί του μέτρου και η τάξη έχει γεμίσει
από τις εργασίες τους».

Δημοτικού». Μελέτες για την ελληνική γλώσσα – Πρακτικά της 26ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα
Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Ν.Ε. Σπουδών. Για το
γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο βλ. ενδεικτικά: Baynhman, M. (2002). Πρακτικές γραμματισμού (μτφρ. Μ.
Αραποπούλου / επιμ. Ε. Καραντζόλα). Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. Carr, W. & Kemmis, S. 1997. Για μια
κριτική εκπαιδευτική θεωρία – Εκπαίδευση, γνώση και έρευνα δράσης. Θεσσαλονίκη: Κώδικας, μτφρ. Α.
Λαμπράκη-Παγανού, Ε. Μηλίγκου, Κ. Ροδιάδου-Αλμπάνη.
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Βλ. διαδικτυακό διάλογο μεταξύ συγγραφέων και εκπαιδευτικών/γονέων για τα νέα βιβλία της γλώσσας:
www.alfavita.gr, www.eduportal.gr, www.edra.gr. Από τα σχετικά άρθρα που έχουν δημοσιευτεί παραπέμπουμε
στο άρθρο του Σ. Μοσχονά «Το φάντασμα της ύλης», Γονικά νέα 56 (Δεκέμβριος 2006), σ. 13-14
[http://www.ka-parentsassociation.gr/pdf/56.pdf].
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Η Παιδαγωγική θεωρία μάθησης του R. Μ. Gagné στην υπηρεσία της παιδικής λογοτεχνίας: το
παράδειγμα της “Μικρής Αστραδενής”(Ε. Φακίνου)
Αραβανή Ευαγγ., Φιλόλογος, Υποψ. Διδάκτ., Φ.Π.Ψ., Παν. Αθηνών
Περίληψη
Στην παρούσα εισήγηση προτείνεται ένας άλλος τρόπος διδασκαλίας της παιδικής λογοτεχνίας, βασισμένος στη
θεωρία μάθησης του R. Gagné. Επιλέχθηκε ως κείμενο αναφοράς το απόσπασμα της Ευγενίας Φακίνου «Η
Αστραδενή στο νέο σχολείο της», από το Ανθολόγιο «Με λογισμό και μ’ όνειρο» για την Ε΄ και Στ΄ τάξη του
Δημοτικού και αξιοποιήθηκαν στο διδακτικό σχεδιασμό οι αρχές της θεωρίας, σύμφωνα με την οποία η μάθηση
διαχωρίζεται σε πέντε είδη (πληροφορίες-γνώσεις, νοητικές δεξιότητες, γνωστική στρατηγική, στάσεις, κινητική
δεξιότητα), τα οποία μπορούν να συνδυαστούν και ταυτόχρονα να εφαρμοστούν σε κάθε μάθημα. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να ενοποιηθούν οι τρεις τομείς των διδακτικών στόχων (γνωστικοί, συναισθηματικοί,
ψυχοκινητικοί) για μια πιο σφαιρική και αποτελεσματική διδασκαλία. Το κάθε είδος μάθησης απαιτεί
διαφορετική προσέγγιση, πρόβλεψη και παρουσίαση ερεθισμάτων από το διδάσκοντα, ανάλογο διδακτικό υλικό
και διαφορετικούς τρόπους ενίσχυσης. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν οι αρχές της Λογοτεχνικής θεωρίας
(Ερμηνευτικό Παράδειγμα και η θεωρία της Αισθητικής Ανταπόκρισης του W. Iser), ενώ λήφθηκαν υπόψη και
οι Μεθοδολογικές Οδηγίες, που περιέχονται στο βιβλίο του Δασκάλου για το Ανθολόγιο, σύμφωνα με τις οποίες
η αξία της λογοτεχνίας ως μορφωτικού αγαθού στοχεύει στην ουσιαστική επικοινωνία του μαθητή με το
κείμενο, ώστε να το κατανοήσει καλύτερα, να το απολαύσει μέσα από την παρατήρηση, την επεξεργασία, τη
διερεύνηση και την ανταλλαγή της αναγνωστικής ευαισθησίας. Επιπλέον, έχει ως στόχο να τον
ευαισθητοποιήσει σε καίρια θέματα- προβλήματα της κοινωνικής ζωής, να τον προβληματίσει, ώστε να
διαμορφώσει προσωπική άποψη και να τη διατυπώσει προφορικά ή γραπτά. Μέσα από τις κατάλληλες
διδακτικές ενέργειες ο μαθητής γίνεται ικανός να κρίνει, να συγκρίνει, να υποθέτει, να φαντάζεται, να εικάζει
και να συγκροτεί ένα σύστημα αξιών. Μέσα, λοιπόν, σε αυτή τη νέα τάση που άρχισε να διαφαίνεται σιγά σιγά
στον ορίζοντα για αυτονομία της Λογοτεχνίας και χειραφέτησή της από τη διδασκαλία της Γλώσσας με
κατεύθυνση στην αυτενέργεια και τη δημιουργική συμμέτοχη του μαθητή, η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση
εκτιμούμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί στη διδασκαλία της παιδικής λογοτεχνίας και ειδικότερα σε παιδιά των δύο
τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, ώστε να αναπτυχθούν οι αναγνωστικές ικανότητες των μαθητών, οι νοητικές
τους δεξιότητες, η γνωστική στρατηγική και οι στάσεις τους, πέρα από την πρόκληση της αισθητικής τους
απόλαυσης.

1. Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας του R.Gagné
1.1.
Η έννοια της μάθησης
O κεντρικός σκοπός οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράμματος και οποιασδήποτε βαθμίδας είναι η
προώθηση της μάθησης. Κατά τον Gagné «μάθηση είναι μια μεταβολή στην ανθρώπινη διάθεση ή
ικανότητα, η οποία μπορεί να διατηρηθεί και που δεν μπορεί να αποδοθεί απλώς στη διαδικασία της
ανάπτυξης» (Gagné 1970, 1975). Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται συνήθως από τα ερεθίσματα του
περιβάλλοντος, που δέχεται το άτομο και ολοκληρώνεται με την πρόσληψη, επεξεργασία,
συγκράτηση και χρησιμοποίηση των πληροφοριών (Πόρποδας 1985).
Οι εσωτερικές διεργασίες της μάθησης επηρεάζονται τόσο από εσωτερικούς παράγοντες
(νοημοσύνη, αντιληπτικοί μηχανισμοί, συναισθηματική κατάσταση, ιδιοσυγκρασία, άμεσες εμπειρίες
και γνώσεις) όσο και από εξωτερικούς παράγοντες (συνθήκες πραγμάτωσης της μάθησης, το ίδιο το
προς μάθηση υλικό, οι υποβοηθητικές ενέργειες του δασκάλου, τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος)
(Gagné 1984).
Για να αναγνωρίσουμε, επομένως, τη μαθησιακή διαδικασία, πρέπει πρώτα να δούμε τις
ικανότητες που υπάρχουν εσωτερικά σε αυτόν που μαθαίνει και έπειτα την ερεθισματική κατάσταση
που υπάρχει έξω από αυτό το άτομο. Κατά συνέπεια, η επιτυχία της διδακτικής διαδικασίας αφορά
στη γνώση εκ μέρους του δασκάλου τόσο των κατάλληλων εξωτερικών συνθηκών, όσο και των
εσωτερικών- νοητικών και ψυχικών- λειτουργιών, που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία της
μάθησης (Πόρποδας 1992, Bigge 1990). Σύμφωνα με τον Gagné, ο μαθητής μπορεί να μάθει
ο,τιδήποτε και σε οποιαδήποτε ηλικία, αρκεί να έχει αφομοιώσει τις προαπαιτούμενες δυνατότητες ή
τα αναγκαία γνωστικά στοιχεία και να είναι καλά προγραμματισμένη και οργανωμένη η διδασκαλία.
1.2.

Η έννοια της διδασκαλίας
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Η μάθηση, όμως, δεν είναι ένα τυχαίο ή συμπτωματικό γεγονός που πραγματώνεται, επειδή οι
παράγοντες «δάσκαλος» και «μαθητής» αλληλεπιδρούν απλώς μεταξύ τους μέσα στη σχολική τάξη.
Αντίθετα, η μάθηση θα λάβει χώρα επιτυχέστερα, όταν ο δάσκαλος διεξαγάγει τις σωστά
προγραμματισμένες και καλά οργανωμένες ενέργειες, που θα αποβλέπουν στην προώθηση και
εμπέδωσή της (Gagné & Briggs & Wager 1992). Ο Gagné ορίζει τη διδασκαλία ως «το σύνολο των
ενεργειών που θα κάνει ο δάσκαλος, με σκοπό να προκαλέσει, να ενεργοποιήσει, να ενισχύσει και να
προωθήσει τη μάθηση». Η γνώση, για τον Gagné, αποτελείται από σύνολο αρχών, δεν είναι
«ευρετική». Έτσι, ο μαθητής εργάζεται με προγραμματισμένο υλικό και με ένα διδάσκοντα που θα
ακολουθεί μια «ελαφρά καθοδηγούμενη πορεία, πάνω σε μια προσεκτικά δομημένη ιεραρχία στόχων»
(Gagné & Briggs 1979) με σκοπό τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων και συνθηκών,
ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να παράγει και αυτός τη γνώση και όχι μόνο να τη δέχεται.
Και όταν λέμε παραγωγή γνώσης, εννοούμε τη δημιουργική αξιοποίηση των όσων μαθαίνει στο
σχολείο ή αλλού για την ικανοποίηση των αναγκών του. Κατά συνέπεια, ο δάσκαλος δεν είναι απλά
ένας μεταδότης γνώσεων, αλλά υποβοηθεί το μαθητή να ενεργοποιήσει τις διανοητικές και
ψυχονοητικές λειτουργίες του, να κρίνει τις πληροφορίες που δέχεται και να τις αξιοποιεί δημιουργικά
(Φλουρής 1984).
1.3.
Τα είδη μάθησης
Ο Gagné, προκειμένου να πετύχει τον καλύτερο και συστηματικότερο προγραμματισμό της
διδασκαλίας, προτείνει ένα ταξινομικό σύστημα που περιλαμβάνει τα είδη μάθησης ή τους στόχους
που επιδιώκονται στο σχολικό πρόγραμμα και αποτελούν συγχρόνως τις ικανότητες που πρέπει να
αποκτήσουν οι μαθητές, όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα:
Αποτελέσματα ή
Δυνατότητες Μάθησης
↓
Ικανότητα να αναφέρει πληροφορίες ή
γνώσεις
Ικανότητα να επιδεικνύει ότι μπορεί να
Νοητικές δεξιότητες
(κρίσηδιάκριση- εφαρμόσει μια συγκεκριμένη δεξιότητα
αντίληψη
σύγκρισηορισμόςκανόνας
λύση προβλήματος)
Ικανότητα να επινοεί λύσεις σε πρωτότυπες
Γνωστική στρατηγική
προβληματικές καταστάσεις
Ικανότητα να επιλέγει ανάμεσα σε
Στάσεις
εναλλακτικές λύσεις
Πληροφορίες- γνώσεις

Είδη Μάθησης
ή επιδιωκόμενοι στόχοι

Ικανότητα να εκτελεί συγκεκριμένα έργα ή
πράξεις κινητικής φύσεως.
Οι περισσότερες από τις δυνατότητες αυτές προκύπτουν στο κάθε μάθημα. Διαφέρουν, όμως, στη
φύση τους, στις ενέργειες ή στις αποδόσεις που αναπτύσσουν, στον τρόπο μάθησης και συγκράτησής
τους καθώς και στον τρόπο διδασκαλίας τους. Απαιτούν, δηλ, διαφορετική προσέγγιση στη
διευθέτηση των συνθηκών εκμάθησής τους. Αυτό σημαίνει ότι η εκμάθησή κάθε είδους χρειάζεται
διαφορετική πρόβλεψη, διαφορετική παρουσίαση ερεθισμάτων από το διδάσκοντα, ανάλογο
διδακτικό υλικό ή άλλα διδακτικά μέσα και διαφορετικούς τρόπους ενίσχυσης και εμπέδωσης (Gagné
1984, Twitchell 1990).
Κινητικές Δεξιότητες

2.

Αξιοποίηση της διδακτικής πρότασης του R.Gagné στο κείμενο της
Ε. Φακίνου: « Η Αστραδενή στο νέο σχολείο της»
Το παράδειγμα που ακολουθεί επιχειρεί να αναδείξει ότι η διδακτική αυτή πρόταση του Gagné για
διαχωρισμό της μάθησης στα πέντε είδη και η συνδυαστική και ταυτόχρονη εφαρμογή τους μπορεί να
γίνει στη διδασκαλία της παιδικής λογοτεχνίας και ειδικότερα σε παιδιά των δύο τελευταίων τάξεων
του Δημοτικού. Τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού έχουν αρχίσει να κατακτούν πλείστα γνωστικά
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λογικά σχήματα, έννοιες, να διατυπώνουν κρίσεις και να παρουσιάζουν μια σταθερή και συνεπή
λογική (Παρασκευόπουλος 1985). O δάσκαλος, επομένως, μπορεί να αξιοποιήσει τη θεωρία του
Gagné στη διδασκαλία ενός λογοτεχνικού κειμένου και μέσω αυτής να αναπτύξει τις αναγνωστικές
ικανότητες των μαθητών, τις νοητικές τους δεξιότητες, τη στρατηγική και τις στάσεις τους, πέρα από
την πρόκληση της αισθητικής τους απόλαυσης.
Επιλέχθηκε ως κείμενο αναφοράς το απόσπασμα της Ευγενίας Φακίνου «Η Αστραδενή στο
νέο σχολείο της», καθώς κρίθηκε ότι είναι πρόσφορο για τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση λόγω
της κατάλληλης πλοκής του στην ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων και γνωστικής στρατηγικής. Επίσης,
θέτει προβληματισμούς και διλήμματα που διευκολύνουν τη διαμόρφωση στάσεων. Το απόσπασμα
βρίσκεται στο «Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων» Με λογισμό και μ’ όνειρο, για την Ε΄ και Στ΄
τάξη του Δημοτικού.
Αξιοποιήθηκαν στον προτεινόμενο διδακτικό σχεδιασμό και οι αρχές της Λογοτεχνικής
θεωρίας και συγκεκριμένα στοιχεία από το Ερμηνευτικό Παράδειγμα και τη θεωρία της Αισθητικής
Ανταπόκρισης. Ο δάσκαλος αποτελώντας τον κύριο διαμεσολαβητή ανάμεσα στο παιδί και στο
βιβλίο, καλείται να καταστήσει τους μαθητές του δια βίου αναγνώστες (Κατσίκη- Γκίβαλου 1995,
Kauckak & Eggen 1996). Ο μαθητής- αναγνώστης ανταποκρίνεται στο λογοτεχνικό κείμενο,
προβαίνοντας σε προσωπικούς συνδυασμούς, επιλογές και απορρίψεις των αφηγηματικών δεδομένων,
ερμηνεύοντας τις ενδείξεις που του παρέχονται (Iser 1991) και διαμορφώνοντας στάσεις απέναντι
στους ήρωες (Βooth 1987). Επίσης, δημιουργεί προσδοκίες για τις αφηγηματικές εξελίξεις, προβάλλει
τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες του και λειτουργεί ανάλογα με το επίπεδο της
αναγνωστικής του ωριμότητας (Culler 2000).
H πράξη, επομένως, της ανάγνωσης δεν είναι μια μονόδρομη διαδικασία (Kάλφας 1998),
αλλά μια δυναμική διάδραση ανάμεσα στο κείμενο και τον αναγνώστη, μια σύνθετη κίνηση, «μια
διαρκής αλληλενέργεια ανάμεσα σε προσδοκίες που τροποποιούνται και σε μνήμες που συνεχώς
μεταμορφώνονται» (Φρυδάκη 1999). Ο δάσκαλος, συνεπώς, πρέπει να επιδιώξει να αναδείξει αυτή
ακριβώς τη δημιουργική διάσταση της αναγνωστικής διαδικασίας, να διευκολύνει τους μαθητές του
να βιώσουν το λογοτεχνικό έργο ως προσωπική εμπειρία και να το αντιμετωπίσουν ως αφορμή, για να
καλλιεργήσουν την κρίση τους, τη φαντασία τους και για να εκφράσουν τα δικά τους βιώματα και τις
δικές τους στάσεις (Ηλία 2004).
Παράλληλα, λήφθηκαν υπόψη και οι Μεθοδολογικές Οδηγίες, οι οποίες παρέχονται στο
Βιβλίο του Δασκάλου σχετικά με τον τρόπο χρήσης, αξιοποίησης και διδασκαλίας του Ανθολογίου.
Το πνεύμα των συντακτών φαίνεται ότι στρέφεται προς μια διδασκαλία που θα στηρίζεται «στην
αισθητική απόλαυση των μαθητών, η οποία θα προκύπτει μέσα από τη διάδραση αναγνώστη-κειμένου
και κυρίως μέσα από τις προσδοκίες του πρώτου για απόκτηση εμπειριών και έκφραση βιωμάτων, που
πηγάζουν από τα κείμενα». Η απόκτηση γνώσεων, η δημιουργία προβληματισμών, η πρόκληση
έμπνευσης, η ευαισθητοποίηση και η δημιουργική έκφραση αποτέλεσαν κριτήρια επιλογής των
λογοτεχνικών κειμένων, ενώ οι δραστηριότητες που προτείνονται «έχουν μαθητοκεντρικό
διερευνητικό χαρακτήρα, παρακινώντας τους μαθητές για έρευνα και ανακάλυψη, ενεργοποίηση της
δημιουργικότητας τους, ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και διαμόρφωσης των δικών τους
στάσεων και τοποθετήσεων» (Βιβλίο Δασκάλου 2006).
Η διδασκαλία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο διδακτικές ώρες στα όρια της σχολικής τάξης.
Οι διδακτικές της επιδιώξεις και οι στόχοι της αντλούνται από τη θεωρία μάθησης του Gagné και το
ερμηνευτικό πλαίσιο στο οποίο κινείται και προσδιορίζονται ως εξής:

Η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη λογοτεχνία, ώστε μέσα από μεθοδική,
σταδιακή άσκηση να οδηγούνται σε δημιουργική ανάγνωση και κριτική των κειμένων και διεύρυνση
της προσωπικής τους εμπειρίας.

Η επικοινωνία των μαθητών με το κείμενο και η ανάπτυξη προσωπικών μηχανισμών
πρόσληψης και αναγνωστικών στρατηγικών.

Η πρόσληψη ερεθισμάτων από το κείμενο, όχι με την έννοια απλώς της καταγραφής γνώσεων,
αλλά της κίνησης και της μεταβολής στη διανοητική και συναισθηματική τους κατάσταση. Έτσι,
μπορεί να επιτευχθεί η συγκινησιακή και βιωματική συμμετοχή και ανταπόκριση των μαθητών, η
επικοινωνία τους με το κείμενο και η διαμόρφωση των προσωπικών τους στάσεων και πεποιθήσεων
σε βασικά θέματα της ατομικής και κοινωνικής τους ζωής.

818
Ο δάσκαλος μπορεί να ξεκινήσει τη διδασκαλία του με αφορμή τον τίτλο του αποσπάσματος με την
ερώτηση:
¾
«Ας γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω και ας θυμηθούμε πώς νιώσατε, όταν ήρθατε στο νέο σας
σχολείο;»
Με τον τρόπο αυτό ωθεί τους μαθητές να αντιμετωπίσουν με βιωματικό τρόπο το κείμενο,
καταθέτοντας τις προσωπικές τους μαρτυρίες και τα προσωπικά τους βιώματα. Στη συνέχεια τους
παραπέμπει στο βιβλίο και συγκεκριμένα στο εν λόγω απόσπασμα και με την ερώτηση:
¾
«Πώς φαντάζεστε τη μικρή Αστραδενή στο νέο της σχολείο;»
προσπαθεί να ενεργοποιήσει τις ανταποκρίσεις των μαθητών, να ενθαρρύνει την αισθητηριακή και
φαντασιακή οικειοποίηση του κειμένου και να ενισχύσει τους μαθητές να οικοδομήσουν τη δική τους
ερμηνεία, προάγοντας τη φαντασία τους. Η διδακτική αυτή ενέργεια βρίσκει τη θεωρητική της
θεμελίωση στις αναγνωστικές θεωρίες (Ηλία 1999) και στη θεωρία του Gagné για πρόκληση
συνειρμών και ενεργοποίηση προσδοκιών (Frade 2003, Chatala 1985).
Οι μαθητές μπορούν να διατυπώνουν και κάποιες σκέψεις τους για το πώς έφτασαν στη
συγκεκριμένη εικασία, χωρίς όμως να απαιτείται από αυτούς ένας τεκμηριωμένος και εξηγητικός
λόγος (Φρυδάκη 2003). Οι προσδοκίες τους και οι υποθέσεις τους λαμβάνονται σωστές, καθώς
αναδεικνύουν τις αρχικές διαφορές στην πρόσληψη. Έτσι, ο δάσκαλος με παιγνιώδη τρόπο και με την
προτροπή «Ας πάμε τώρα στο κείμενο να δούμε ποιες από τις υποθέσεις που κάνατε είναι τελικά
σωστές και ποιες όχι» ανοίγει το δρόμο για την επεξεργασία του κειμένου, έχοντας δώσει από την
αρχή στους μαθητές ενεργητικό ρόλο στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.
Η επεξεργασία του κειμένου αρχίζει μέσα από μια «διακοπτόμενη ανάγνωση» από το
δάσκαλο μέχρι το σημείο …….στο λαιμό μου κάτι ανεβοκατεβαίνει…..
Με την ερώτηση:
¾
«Για να δούμε επιβεβαιώθηκαν η όχι οι υποθέσεις που κάναμε στην αρχή για τη μικρή φίλη
μας;»
ο δάσκαλος κινητοποιεί τους μαθητές να διασταυρώσουν και να επαληθεύσουν ή μη τις προσδοκίες
τους με βάση πια το ίδιο το κείμενο. Οι μαθητές ανταποκρίνονται και με την επόμενη ερώτηση:
¾
«Πού βρίσκεται τώρα η μικρή Αστραδενή; Για να δούμε τι μας λέει το κείμενο;»
ωθεί τους μαθητές να δουν το χώρο που εκτυλίσσεται η δράση και να το τεκμηριώσουν με στοιχεία
του κειμένου, ενεργοποιώντας τη γνωστική στρατηγική τους.
Προκειμένου οι μαθητές να διακρίνουν τα πρόσωπα και να ορίσουν την τεχνική του μονολόγου ο
δάσκαλος μπορεί να κάνει τις εξής ερωτήσεις:
¾
«Σε ποιον βλέπουμε να μιλάει στην ιστορία μας;» (διάκριση)
¾
«Πώς το ονομάζουμε, όταν κάποιος μιλάει στον εαυτό του; Τι κάνει;» (ορισμός)
Kατόπιν, ο φακός στρέφεται στη δασκάλα και ο δάσκαλος μπορεί να κάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις
με τις οποίες ζητάει από τους μαθητές:
1.
¾

Να διακρίνουν την εικόνα της δασκάλας
«Πώς φαίνεται η δασκάλα στα μάτια της μικρής;»

2.
Να επιβεβαιώσουν την παρουσία της δασκάλας με στοιχεία του κειμένου, δίνοντας την
ευκαιρία στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη γνωστική στρατηγική τους μέσα από την
επιστράτευση διαφόρων τρόπων σκέψης και να φτάσουν στην επίλυση της προβληματικής
κατάστασης.
¾
«Μπορούμε να βρούμε πώς μας την περιγράφει;»
3.
Να αιτιολογήσουν τη συμπεριφορά της, αναπτύσσοντας την κρίση και την αντίληψή τους σε
συνδυασμό με τη γνωστική τους στρατηγική.
¾
«Ποια ήταν η αντίδραση της δασκάλας, μόλις είδε την Αστραδενή στην τάξη της; Γιατί
αντέδρασε έτσι και πού το βλέπουμε αυτό στο κείμενο;»
¾
«Πώς χαρακτηρίζετε αυτή τη δασκάλα; Για να μου πείτε επίθετα και να σχηματίσουμε το
προφίλ της.»
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4.
Να τοποθετηθούν θετικά η μη απέναντι σε αυτή τη συμπεριφορά, διατυπώνοντας τις απόψεις
τους και δίνοντας ώθηση για διαμόρφωση στάσεων.
¾
«Είχε δίκιο η δασκάλα που μίλησε έτσι; Τι λέτε και γιατί;»
Ως προς τη συμπεριφορά των συμμαθητών της Αστραδενής ο δάσκαλος μπορεί με τις ακόλουθες
ερωτήσεις να ωθήσει τους μαθητές να ψάξουν στο κείμενο, να βρουν τη στάση των παιδιών και να
διατυπώσουν τις κρίσεις και τις θέσεις τους.
¾
«Πώς συμπεριφέρονται τα άλλα παιδιά στη μικρή Αστραδενή; Ας εντοπίσουμε τις φρασούλες
που μας δείχνουν τη συμπεριφορά τους.» Οι μαθητές διακρίνουν τη συμπεριφορά και το στηρίζουν με
στοιχεία του κειμένου.
¾
«Αν χτύπαγε τώρα η πόρτα και έμπαινε μέσα ένα καινούργιο κοριτσάκι που θα ήταν η νέα σας
συμμαθήτρια, πώς θα του συμπεριφερόσασταν;» Οι μαθητές μπαίνουν στη θέση των παιδιών της
ιστορίας και μέσα από τις απαντήσεις τους ο δάσκαλος ανιχνεύει την αντίδρασή τους και τη στάση
τους ως προς τη συγκεκριμένη συμπεριφορά των παιδιών.
¾
«Γιατί νομίζετε ότι τα παιδιά στην ιστορία μας συμπεριφέρθηκαν έτσι στη νέα τους
συμμαθήτρια; Τα δικαιολογείτε;» Οι μαθητές μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν και να κρίνουν,
να αιτιολογήσουν, να δικαιολογήσουν ή μη και να διατυπώσουν τις θέσεις τους.
¾
«Πώς νιώθει η μικρή και από πού το καταλαβαίνουμε αυτό; Τι μας λέει το κείμενο;» Οι
μαθητές διακρίνουν τα συναισθήματα της μικρής ηρωίδας και τα ανιχνεύουν στο κείμενο.
¾
«Δικαιολογημένα νιώθει έτσι; Τι λέτε; Εσείς πώς θα νιώθατε, αν βρισκόσασταν στη θέση της;»
Οι μαθητές μπαίνουν στη θέση της μικρής και ο δάσκαλος μπορεί με βιωματικό τρόπο να δει τις
στάσεις τους.
Ο δάσκαλος σχετικά με τη μορφή του κειμένου μπορεί να διατυπώσει τις ακόλουθες ερωτήσεις, με τις
οποίες οι μαθητές θα προσδιορίσουν τα εκφραστικά μέσα, θα τα διακρίνουν μέσα στο κείμενο, θα τα
ανακαλέσουν στη μνήμη τους και θα τα ορίσουν. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσουν τις νοητικές
δεξιότητες και τη γνωστική στρατηγική, τα δύο είδη μάθησης της θεωρίας.
¾
«Ένιωθε, λέει, σαν παντζάρι και ήθελε να ανοίξει η γη να την καταπιεί». Μπορεί να γίνουν
αυτά στην πραγματικότητα;» (κρίση)
¾
«Θυμάστε πώς λέμε αυτά τα σχήματα;» (ανάκληση- διάκριση- ορισμός)
¾
«Μπορείτε να βρείτε κι άλλες μεταφορές και παρομοιώσεις μέσα στο κείμενο;» (διάκρισηγνωστική στρατηγική)
Τελειώνοντας την επεξεργασία του πρώτου μέρους ο δάσκαλος με την ερώτηση:
¾
«Τι νομίζετε ότι θα συμβεί στη συνέχεια της ιστορίας; Μας βοηθάει το κείμενο να κάνουμε
κάποιες υποθέσεις και πώς;»
εξάπτει τη φαντασία των μαθητών, αναπτύσσει την κρίση, τη διάκριση και τη γνωστική τους
στρατηγική, όταν τους ζητάει να αναμοχλεύσουν το κείμενο και να βρουν τους δείκτες-σημεία του
κειμένου, τα οποία περιορίζουν την ερμηνεία του. Η πραγμάτωση του κειμένου οφείλεται στη
φαντασία του μαθητή- αναγνώστη που συμπληρώνει τα χάσματα και τα απροσδιόριστα σημεία του,
αλλά με βάση το ίδιο το κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που τελικά προκύπτει δεν είναι απλώς μια
υποκειμενική σύνθεση ή φαντασίωση, αλλά είναι η μερική αποκάλυψη των προθέσεων του κειμένου
που ενυπάρχουν μέσα του και περιμένουν τον αναγνώστη να τα ενεργοποιήσει, παρέχοντας τους
ανάλογους δείκτες, ώστε να αυτενεργήσει, αλλά να μην αυθαιρετήσει (Iser 1980, Mailloux 1982).
Η επεξεργασία του πρώτου μέρους έχει ολοκληρωθεί και ο δάσκαλος διαβάζει το επόμενο κομμάτι
μέχρι το σημείο…..Ουρανία θα σε φωνάζω. Αυτό είναι το όνομα της Εκκλησίας μας» και με την
ερώτηση:
¾
«Τι βλέπουμε, λοιπόν; Οι προβλέψεις μας βγήκαν αληθινές ή όχι;»
πάλι κινητοποιεί τους μαθητές να διασταυρώσουν τις δικές τους υποθέσεις με την εξέλιξη της
ιστορίας. Την τεχνική του διαλόγου μπορεί να την εκμαιεύσει από τους μαθητές με την εξής ερώτηση:
¾
«Με ποιον βλέπουμε να μιλάει η Αστραδενή τώρα;», ενώ με την ακόλουθη ζητάει να ορίσουν
την αφηγηματική αυτή τεχνική: «Τι κάνει, δηλαδή, με τη δασκάλα της; Πώς το ονομάζουμε αυτό;».
Στη συνέχεια περνάει στη συμπεριφορά της δασκάλας και της Αστραδενής, ενεργοποιώντας την
κρίση, τη διάκριση και τη γνωστική στρατηγική με τις ακόλουθες ερωτήσεις:
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¾
«Πώς βλέπουμε να συμπεριφέρεται η δασκάλα στη μικρή μαθήτρια; Ας βρούμε τις φρασούλες
που μας δείχνουν τη συμπεριφορά της». (διάκριση-γνωστική στρατηγική).
¾
«Πώς βλέπουμε να απαντά η Αστραδενή στη δασκάλα της και πώς θα τη χαρακτηρίζαμε από
τη στάση της;» (κρίση-διάκριση).
Τέλος, τους καθιστά υποψιασμένους αναγνώστες και συνδημιουργούς του κειμένου με την ερώτηση:
¾
«Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί στη συνέχεια; Πώς θα αντιδράσει η Αστραδενή; Θα δεχτεί αυτό
που της είπε η δασκάλα της ή όχι; Μας έχει προετοιμάσει το κείμενο γι’ αυτό και πώς;»
Με την ερώτηση αυτή έχει στόχο την ανάπτυξη της φαντασίας, της κρίσης, της διάκρισης και της
γνωστικής στρατηγικής.
Ο δάσκαλος διαβάζει το τρίτο και τελευταίο κομμάτι του αποσπάσματος. Ενδεικτικές ερωτήσεις θα
μπορούσαν να ήταν οι ακόλουθες:
¾
«Τελικά η μικρή υποχώρησε στη θέληση της δασκάλας της; Τι βλέπουμε;»
¾
«Πώς συμπεριφέρεται ο διευθυντής; Το ίδιο με τη δασκάλα ή διαφορετικά; Από πού φαίνεται
στο κείμενο;» (σύγκριση-γνωστική στρατηγική)
¾
«Πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την Αστραδενή από αυτή τη συμπεριφορά της; Σε ποια
σημεία του κειμένου φαίνεται αυτό;» (κρίση- γνωστική στρατηγική)
¾
«Πιστεύετε ότι έκανε καλά που επέμεινε στην επιθυμία της και γιατί;» (κρίση).
¾
«Εσείς στη θέση της τι θα κάνατε; Θα καταθέτατε τα όπλα ή θα επιμένατε μέχρι να κερδίσετε
αυτό που θέλετε;» (στάση).
Με τις ερωτήσεις αυτές στοχεύει στην ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων, της στρατηγικής και
ειδικά με την τελευταία στη διατύπωση των απόψεών τους. Η συζήτηση μπορεί να στραφεί στη
σημασία που έχει η επιμονή στους στόχους μας και με αφορμή το παράδειγμα της Αστραδενής οι
μαθητές να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις θέσεις τους.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις αυτές είναι ενδεικτικές και έχουν ως στόχο να
προκαλέσουν απαντήσεις που να μπορούν να αποκαλύψουν κατά πόσο οι μαθητές διέκριναν,
συνέκριναν, όρισαν, κατηγοριοποίησαν, έψαξαν στο κείμενο, αξιοποίησαν τη γνωστική τους
στρατηγική, την ικανότητά τους, δηλαδή να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, πήραν θέση απέναντι στα
ζητήματα του κειμένου και προβληματίστηκαν (Richey 1994, Reilly & Lewis 1983).
Η διδασκαλία μπορεί να ολοκληρωθεί με τις εξής εναλλακτικές διδακτικές ενέργειες:
1.
Ο δάσκαλος να μοιράσει το απόσπασμα της Έλλης Αλεξίου «Η Βαγγελίτσα» και να
επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στη συμπεριφορά της δασκάλας της Βαγγελίτσας. Με αυτή τη
διδακτική επιλογή πετυχαίνει τα εξής: α) Να ανακαλέσουν οι μαθητές στη μνήμη τους τη
συμπεριφορά της δασκάλας του κειμένου που διδάχθηκαν, β) Να ανασυνθέσουν οι ίδιοι το κείμενο, γ)
Να προβούν σε συγκρίσεις των δύο δασκάλων, ως προς τη συμπεριφορά τους στις μαθήτριες, δ) Να
διακρίνουν και να αξιοποιήσουν τα στοιχεία εκείνα των κειμένων που τους χρειάζονται, για να
στηρίξουν τη σύγκρισή τους.
2. Ο δάσκαλος να ζητήσει από τους μαθητές να φανταστούν τη συνέχεια της ιστορίας, να
υποδυθούν ρόλους και να τη δραματοποιήσουν στην τάξη από το σημείο που σταματάει η ιστορία του
αποσπάσματος ως το πιθανό τέλος της. Με αυτή τη διδακτική επιλογή έχει ως στόχο να αναπτύξει τη
φαντασία τους, την κινητική τους δεξιότητα και τη δημιουργική τους σκέψη.
3. Να ζητήσει από τους μαθητές να γράψουν ένα γράμμα στην Αστραδενή και να εκφράσουν τις
σκέψεις τους για τη συμπεριφορά και τον τρόπο αντίδρασης της στη δασκάλα και στους συμμαθητές
της.
4. Να ζητήσει από τους μαθητές να γράψουν μια σελίδα από το ημερολόγιο της Αστραδενής, τι
ένιωσε και τι σκέφτηκε, όταν η δασκάλα της άρχισε να την αποκαλεί με το όνομά της.
Με τις δύο τελευταίες διδακτικές επιλογές ο δάσκαλος μπορεί να ανιχνεύσει τις στάσεις των
μαθητών και συγκεκριμένα αν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στη συζήτηση που έγινε στην τάξη, τις
απόψεις που ακούστηκαν εκεί και αυτές που πλέον οι μαθητές διατύπωσαν στον γραπτό τους λόγο.
Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι η λογοτεχνία στο Δημοτικό σχολείο συχνά θυσιάζεται στο βωμό
εκμάθησης της Νεοελληνικής Γλώσσας και εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος,
καθώς δεν υπάρχει ξεχωριστή ώρα αφιερωμένη ειδικά και αποκλειστικά σε αυτή. Παρ’ όλα αυτά με
το Ανθολόγιο των δύο τελευταίων τάξεων καθώς και με τα νέα Ανθολόγια των πρώτων τάξεων του
Δημοτικού (Α΄, Β’ Γ΄ και Δ΄ τάξη) επιχειρήθηκε μια τομή στη διδασκαλία της με κατεύθυνση την
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αυτενέργεια και τη δημιουργική συμμετοχή του μαθητή, την έκφραση της βιωματικότητάς του, των
εμπειριών και των στάσεων του και συνάμα την αισθητική απόλαυση και συγκινησιακή μέθεξη
(Σπανός 1997). Δόθηκε έμφαση στην αυτονομία της και στη χειραφέτησή της από τη διδασκαλία της
γλώσσας, με την πεποίθηση ότι η Λογοτεχνία χάρη στη γλώσσα εξασφαλίζει τη μαγεία της, με τις
λέξεις αιχμαλωτίζει τους αναγνώστες της και χάρη σε αυτή διατυπώνει τα νοήματά της. Δεν
πρόκειται, ωστόσο, για μύηση στη γλώσσα με τη συστηματική διδασκαλία της, αλλά για απογείωση
και έκφραση μέσω αυτής της ευαισθησίας, των στάσεων, των αναζητήσεων των μαθητών.
Η εισαγωγή της Λογοτεχνίας, λοιπόν, στο Δημοτικό σχολείο αποτελεί πλέον γεγονός, ένα
γεγονός ευοίωνο και οπωσδήποτε σημαντικό. Η διδακτική πρόταση που απορρέει από την
ψυχοπαιδαγωγική θεωρία του Gagné πιστεύουμε ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικά στη διδασκαλία
της λογοτεχνίας μέσα σε αυτή τη νέα τάση που άρχισε να διαφαίνεται σιγά σιγά στον ορίζοντα
σχετικά με την αντιμετώπισή της. Είναι ανάγκη να γίνει συνείδηση ότι η λογοτεχνία ως γνωστικό
αντικείμενο δεν πρέπει να ακολουθεί μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης με αποκλειστικά
γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα (Αποστολίδου-Χοντολίδου 1999, Hawthorn 1999). Σε αντίθεση με την
εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, η λογοτεχνία ανοίγει παράθυρο προς τον «κόσμο» και τον
συλλαμβάνει στην πολλαπλότητα και τη συνθετότητά του (Πετσάλνικος 2004). Οι μαθητές,
επομένως, πρέπει να προκαλούνται, ώστε να εμπλέκονται στη διαδικασία και το «παιχνίδι» της
λογοτεχνικής ανάγνωσης, που πρέπει να νοείται ως διεργασία, η οποία εμπεριέχει τα στοιχεία της
δημιουργικότητας και της απόλαυσης των κειμένων ως πολυφωνικών πεδίων αξιών. Στην προσωπική
τους επαφή με το λογοτεχνικό κείμενο έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τον εαυτό τους, να
διατυπώσουν τις απόψεις τους και να αναπτύξουν την κρίση και την αντίληψή τους (Κανατσούλη
1997).
«Να δώσουμε στα παιδιά την όρεξη για διάβασμα!» Αυτό είναι το μήνυμα του Ποσλανιέκ
(Ποσλανιέκ 1992), το οποίο μπορεί και θα πρέπει να αποτελεί την αφετηρία κάθε διδακτικής
ενέργειας και επιλογής στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας.
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Λογοτεχνικό βιβλίο και δραστηριότητες φιλαναγνωσίας
Οικονομοπούλου Β., Εκπαιδευτικός, Υποψ. Διδάκτ.
Περίληψη
Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο ως αυτόνομου μαθήματος δεν προβλέπεται από το Αναλυτικό
Πρόγραμμα, αν και είναι κοινά αποδεκτή η άποψη πως η ανάγνωση του λογοτεχνικού βιβλίου προεκτείνει τους
πνευματικούς ορίζοντες των παιδιών. Στην παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε
δραστηριότητες φιλαναγνωσίας, που ακολουθούν την ανάγνωση του βιβλίου, και μπορούν να ενισχύσουν την
αισθητική και αναγνωστική απόλαυση του μαθητή-αναγνώστη. Οι δραστηριότητες αυτές στηρίζονται σε
συγκεκριμένα βιβλία της ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας για παιδιά και αναφέρονται στη νοηματική
κατανόηση, στην ανάδειξη θεματικών στοιχείων του κειμένου, καθώς και στη σύνδεση του βιβλίου με άλλα
λογοτεχνικά κείμενα ή με τις τέχνες (ζωγραφική, μουσική). Στην πλειονότητά τους πρόκειται για
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργική πρόσληψη του κειμένου και
στην ενίσχυση της επινοητικότητας και της φαντασίας των παιδιών. Ο παιγνιώδης και δημιουργικός χαρακτήρας
των δραστηριοτήτων αυτών προκαλεί το ενδιαφέρον του παιδιού για τη λογοτεχνία και κατ’ επέκταση
συμβάλλει στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας.

«[…] ο φανταστικός κόσμος της γραφής θέτει ακριβώς τα ίδια προβλήματα με τον πραγματικό
κόσμο, προπάντων σήμερα. Καθώς αιωρούνται και οι δύο ανάμεσα στο είναι και στο μηδέν,
αποφεύγουν ένα a priori νόημα, δε δικαιώνονται παρά με την υπαρξιακή εμπειρία, δε ζωογονούνται
παρά με τη συμμετοχή: επιλέγω να διαβάζω ή να ζω σημαίνει κάθε φορά αναδέχομαι έναν κόσμο»338.
Τα παραπάνω λόγια του Γάλλου πανεπιστημιακού και θεωρητικού Jean Alter απαντούν στα
καίρια ερωτήματα που τίθενται κατά καιρούς για το αν η λογοτεχνία είναι διδακτή και κατ’ επέκταση
για το αν μπορεί να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η σύνδεση των εννοιών διδασκαλία και
λογοτεχνία είναι αντιθετική, αφού η διδασκαλία σημαίνει μετάδοση γνώσεων και η λογοτεχνία
αποτελεί δημιουργία που σχετίζεται άμεσα με την αισθητική απόλαυση και την ευρύτερη καλλιέργεια
του ατόμου. Η αντίθεση αυτή, ωστόσο, είναι φαινομενική καθώς η σχέση κοινωνικής
πραγματικότητας και λογοτεχνίας είναι αμφίδρομη και το λογοτεχνικό κείμενο αποτελεί τόσο
έκφραση της ενότητας της αίσθησης όσο και της γνώσης339.
Αν όμως η λογοτεχνία συμβάλλει στην πολυδιάστατη καλλιέργεια του ατόμου τόσο στον
τομέα της αισθητικής όσο και στην ψυχολογική, κοινωνική και γνωστική ωρίμασή του, όπως άλλωστε
διατείνονται οι σχετικές έρευνες, τότε η πλήρης αποδέσμευση της λογοτεχνίας από τη διδασκαλία της
γλώσσας σε επίπεδο καθημερινής διδασκαλίας και σχολικής πρακτικής αποτελεί βασική
προϋπόθεση340. Η λογοτεχνία μπορεί να διδάσκεται κάθε εβδομάδα σε ένα ή δύο δίωρα μέσα από
κείμενα των Ανθολογίων, καθώς και από ολοκληρωμένα βιβλία.
Στο σημείο αυτό προκύπτει ένα άλλο ζήτημα σχετικά με τα πλεονεκτήματα ή τα
μειονεκτήματα της διδασκαλίας της λογοτεχνίας μέσω αποσπασμάτων. Επικρατούν δύο απόψεις για
το θέμα αυτό. Από τη μια βρίσκονται όσοι υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση της λογοτεχνίας μέσω του
αποσπάσματος ή της περίληψης κατακερματίζει την ενότητα του εκτενούς αφηγήματος και από την
άλλη βρίσκονται εκείνοι που θεωρούν πως τα ανθολογημένα αποσπάσματα επιτρέπουν τη γνωριμία
των μαθητών με ποικίλα λογοτεχνήματα και κειμενικά είδη341.
Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στην ανάγνωση και τη διδακτική αξιοποίηση του
ολοκληρωμένου λογοτεχνικού βιβλίου342, εικονογραφημένου και μη, στο Δημοτικό Σχολείο. Η
επιλογή αυτή στηρίζεται στις πολυποίκιλες δυνατότητες που προσφέρει η διδακτική επεξεργασία και
η πολύτροπη αναγνωστική προσέγγιση του ολοκληρωμένου έργου.
338

Βλ. Jean Alter, «Προς τι η διδασκαλία της λογοτεχνίας;», στον τόμο Η Διδασκαλία της Λογοτεχνίας,
(Συνέδριο του Σεριζί), μετάφραση Ι.Ν.Βασιλαράκης, Αθήνα: Επικαιρότητα, σ. 71.
339
Βλ. περισσότερα Άντας Κατσίκη-Γκίβαλου, «Η θέση της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ζητήματα και προοπτικές της διδακτικής της», στον τόμο Η λογοτεχνία στο σχολείο. Θεωρητικές προσεγγίσεις
και διδακτικές εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, επιμέλεια Τζίνα Καλογήρου-Κική Λαλαγιάννη,
εισαγωγή Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, Αθήνα: τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, 2005, σ. 14 κ.εξ.
340
Βλ. Άντας Κατσίκη-Γκίβαλου, ό.π., σ. 18.
341
Βλ. σχετικά Δημήτρη Παπαγεωργάκη, «Παρουσίαση μυθιστορήματος στο Λύκειο», στον τόμο Λογοτεχνία
και Εκπαίδευση, επιμέλεια Β. Αποστολίδου – Ελ. Χοντολίδου, Αθήνα: τυπωθήτω / Γ. Δαρδανός, 1999, σ. 74-76.
342
Για τη διδασκαλία του μυθιστορήματος σε ολοκληρωμένη μορφή, βλ. ενδεικτικά Jean Verrier, «Ανάγνωση
μυθιστορημάτων», στον τόμο Η Διδασκαλία της λογοτεχνίας, (Συνέδριο του Σεριζί), ό.π., σ. 178-188.
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Ποια είναι όμως η παρουσία και η λειτουργία του ολοκληρωμένου βιβλίου στο Δημοτικό
Σχολείο; Το λογοτεχνικό βιβλίο εμφανίζεται: α) στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης (ή
της βιβλιοθήκης της τάξης), β) σε καταλόγους με λογοτεχνικούς τίτλους, που προτείνουν οι δάσκαλοι
για ανάγνωση στο σπίτι, γ) σε εργασίες που ανατίθενται στους μαθητές και ζητούν την περιληπτική
απόδοση του περιεχομένου του, ύστερα από ανάγνωση στο σπίτι και δ) στη διοργάνωση εκθέσεων
βιβλίου στο χώρο του σχολείο, κυρίως κατά το τέλος της σχολικής χρονιάς343.
Η προσέγγιση, όμως, του ολοκληρωμένου βιβλίου με έναν ή με περισσότερους από τους
παραπάνω τρόπους δεν επιτρέπει στο μαθητή-αναγνώστη να διαμορφώσει στάσεις ζωής και να
αναζητήσει απαντήσεις σε ερωτήματα καθολικής σημασίας διαμέσου της «συναισθηματικής αγωγής»,
η οποία καλλιεργείται από την επαφή του με τη λογοτεχνία, αφού συνδέει την ανάγνωση με την
υποχρεωτική εργασία. Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και η διαφύλαξη της απολαυστικής
ανάγνωσης μπορούν να επιτευχθούν μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης
των παιδιών.
Ο παραπάνω προβληματισμός για τον τρόπο διδακτικής αξιοποίησης του ολοκληρωμένου
βιβλίου στη σχολική τάξη, προέτρεψε τις φοιτήτριες, που παρακολούθησαν το μάθημα της
αναπληρώτριας καθηγήτριας κ. Τζίνας Καλογήρου «Διδακτική της Λογοτεχνίας» στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών να επιλέξουν και να επεξεργαστούν
λογοτεχνικά βιβλία ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας για παιδιά. Ο γενικός σχεδιασμός για την
εκπόνηση αυτών των εργασιών έγινε από την υπογράφουσα. Στόχος η δημιουργία διδακτικού υλικού
για την προσέγγιση-παρουσίαση των συγκεκριμένων βιβλίων μέσα στη σχολική τάξη. Το υλικό αυτό
θα αποτελέσει στο μέλλον ένα σύνολο έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, που θα υποστηρίζει και
θα εμπλουτίζει την ανάγνωση του βιβλίου, αναδεικνύοντας το διακειμενικό του υπόβαθρο.
Οι στόχοι που τέθηκαν για την προσέγγιση των συγκεκριμένων λογοτεχνικών έργων ήταν,
μεταξύ άλλων: η πρόκληση του αναγνωστικού ενδιαφέροντος των μαθητών, η ενίσχυση της
αισθητικής απόλαυσης και κατ’ επέκταση η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, η εξοικείωση των
μαθητών με τη διαθεματική προσέγγιση της λογοτεχνίας και τη βιβλιογραφική έρευνα, η γλωσσική
καλλιέργειά τους μέσα από την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου κ.ά.
Τα λογοτεχνικά έργα προσεγγίστηκαν μέσα από ποικίλες παιγνιώδεις δραστηριότητες που
είναι περισσότερο κυρίαρχες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και δεν αναιρούν τον ερμηνευτικό
στόχο της διδασκαλίας. Οι δραστηριότητες αυτές συμπληρώνουν ή προεκτείνουν την ανάγνωση του
βιβλίου και ενισχύουν την αναγνωστική απόλαυση. Στο σύνολό τους πρόκειται για ερωτήσειςδραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να συσχετίσουν το επιπρόσθετο υλικό με την κειμενική
πραγματικότητα (π.χ. παιχνίδια με χαρακτηριστικές φράσεις των βιβλίων), για εικαστικές κατασκευές
(διάφορες ιδέες με απλές οδηγίες για ζωγραφική, κολάζ κ.ά. που απεικονίζουν σκηνές του βιβλίου),
για επιτραπέζια παιχνίδια, που αποδίδουν το περιεχόμενο του βιβλίου κ.ά. Ειδικότερα οι
δραστηριότητες ανάγνωσης που σχεδιάστηκαν αντιστοιχούν σε έξι θεματικές ενότητες:
α) Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου. Οι δραστηριότητες αυτής της ενότητας αναφέρονται
στη νοηματική κατανόηση του κειμένου και μπορούν να τεθούν ύστερα από την ανάγνωση του
βιβλίου, όταν αυτό είναι ολιγοσέλιδο και συνήθως εικονογραφημένο, ή ύστερα από την ανάγνωση
κάθε κεφαλαίου, όταν πρόκειται για μυθιστόρημα. Η ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις για να θυμηθεί
το παιδί ορισμένα στοιχεία της υπόθεσης του βιβλίου, διατυπωμένες όμως με παιγνιώδη τρόπο και σε
διάφορες μορφές: ευθείες ερωτήσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχιση (π.χ. των
προσώπων της ιστορίας με τα λόγια τους), φανταστικά δελτία ταυτότητας των ηρώων, σταυρόλεξο
που απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου κ.ά.
β) Παιχνίδια με τις λέξεις του βιβλίου 344. Στην ενότητα αυτή εντάσσονται τόσο
δραστηριότητες λεκτικών παιγνιδιών που επιφυλάσσουν την έκπληξη, το απρόοπτο και τη χαρά της
φανταστιώδους διερεύνησης του λεξιλογίου όσο και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με
343

Βλ. Τζίνας Καλογήρου, «Διδασκαλία του μυθιστορήματος: διδακτικό υλικό και πολύτροπες αναγνωστικές
προσεγγίσεις. (Η Μαριόν στ’ ασημένια νησιά και στα κόκκινα δάση της Σώτης Τριανταφύλλου)», στον τόμο Το
σύγχρονο ελληνικό παιδικό–νεανικό μυθιστόρημα, επιμέλεια Τασούλα Τσιλιμένη, πρόλογος Λότη ΠέτροβιτςΑνδρουτσοπούλου, Αθήνα: Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2004, σ. 255-265.
344
Περισσότερα για τα παιχνίδια με τις λέξεις του βιβλίου βλ. Τζίνας Καλογήρου, «“Τύχη, τέχνη, τόλμη”: Τα
παιδιά ως δημιουργοί ποιημάτων», στον τόμο Τέρψεις και Ημέρες Ανάγνωσης. Μελετήματα για τη διδασκαλία της
λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο, Αθήνα: Εκδόσεις της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, 1999, σ. 27-57.
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διάφορες αφορμές, όπως: τα φανταστικά διώνυμα, η ανολοκλήρωτη ιστορία, οι φανταστικές
υποθέσεις «Τι θα συνέβαινε αν…;», λέξεις που φτιάχνουν ιστορίες (π.χ. «γλυκές» λέξεις, αστείες
λέξεις, «σκληρές» λέξεις), σταυρόλεξα, ακροστιχίδες, αντιστοιχίσεις, κρυπτόλεξα, κολλημένες λέξεις
(αντιγράφουμε ένα απόσπασμα κολλώντας όλες τις λέξεις), ανακατεμένες φράσεις (γράφω μια φράση
και κόβω τις λέξεις δημιουργώντας ένα παζλ), σπασμένες λέξεις (λέξεις γραμμένες σε λωρίδες
χαρτιού) κ.ά.
γ) Παιχνίδια με τις εικόνες του βιβλίου. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει δραστηριότητες που
αξιοποιούν την πολυσχιδέστατη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ρητορική του εικονογραφημένου
βιβλίου, το οποίο μπορεί να οδηγήσει και στην εξοικείωση των μαθητών με την τέχνη, τα διάφορα
αισθητικά ρεύματα και ορισμένες τεχνικές μέσα από δραστηριότητες, όπως: η σύγκριση των
διαφορετικών εικονογραφήσεων του ίδιου βιβλίου, η εξοικείωση των παιδιών με ορισμένες τεχνικές
εικονογράφησης, το παιχνίδι των διαφορών ανάμεσα στις εικόνες, η παρατήρηση των κρυμμένων
λεπτομερειών, η προσθήκη κειμένου στις εικόνες του βιβλίου κ.ά.
δ) Ζωγραφική. Οι δραστηριότητες αυτής της ενότητας αποσκοπούν στην προσωπική έκφραση
των μαθητών μέσω της αξιοποίησης του χρώματος και της γραμμής, στη βιωματική προσέγγιση με
τον λόγο της εικόνας, στην «αποκωδικοποίηση» του οπτικού συμβολισμού κ.λπ. Οι μαθητές
συνδιαλέγονται με το κείμενο και το καλλιτεχνικό προϊόν και πειραματίζονται σε δικά τους σχέδια
μέσα από δραστηριότητες εικαστικής απόδοσης ενός επεισοδίου της ιστορίας ή του πορτρέτου ενός
ήρωα, αποδίδουν με χρώματα συναισθήματα και σκέψεις, δημιουργούν νέα εικονογράφηση για το
βιβλίο με τεχνική δανεισμένη από άλλο βιβλίο ή από ζωγραφικούς πίνακες κ.ά.
ε) Παράλληλα κείμενα / Διαθεματικές δραστηριότητες 345. Οι δραστηριότητες αυτής της
ενότητας οδηγούν τους μαθητές στη διαθεματική προσέγγιση αξιών, εννοιών, γνώσεων τόσο μέσα
από ποικίλες καλλιτεχνικές εκφράσεις, όσο και μέσα από επιστημονικά κείμενα. Έτσι, οι
δραστηριότητες αυτές προτείνουν την αξιοποίηση εικαστικών έργων (ζωγραφικής-χαρακτικήςγλυπτικής), την ακρόαση μουσικών ή θεατρικών παραστάσεων, την ανάγνωση παράλληλων κειμένων,
όχι αποκλειστικά λογοτεχνικών, που αναφέρονται σε ιστορικά, πολιτισμικά ή διαπολιτισμικά θέματα,
περιβαλλοντικά προβλήματα, φυσικά φαινόμενα, μαθηματικές έννοιες, αισθητικά ρεύματα κ.ά.
στ) Κατασκευές. Η προσέγγιση της λογοτεχνίας μέσω των κατασκευών προσιδιάζει στον κόσμο
του παιχνιδιού μέσω του οποίου το παιδί διαμορφώνει ένα δικό του ιδιότυπο χώρο, το χώρο του
“make believe”346, προκειμένου να εσωτερικεύσει και να ερμηνεύσει ή να επανερμηνεύσει τον κόσμο
που το περιβάλλει. Με τις δραστηριότητες αυτής της ενότητας οι μαθητές εξασκούνται στην
αξιοποίηση υλικών μέσων και στη διερεύνηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται αυτά τα υλικά. Το
διδακτικό υλικό της ενότητας περιλαμβάνει επιτραπέζια παιχνίδια, παζλ, δημιουργία βιβλίων με
ασυνήθιστες μορφές (π.χ. απλός κύλινδρος, διπλός κύλινδρος, βιβλία ακορντεόν), απεικόνιση των
ηρώων με χρήση υλικών όπως όσπρια, ζυμαρικά, σπάγκο, ύφασμα, γκοφρέ χαρτί κ.ά.,
παραμυθοτράπουλες που εμπλέκουν ήρωες και από άλλα κείμενα, σελιδοδείκτες, μαριονέτες
(μαριονέτα φωτοτυπία, μαριονέτα κάλτσα κ.ά.), παιδικά παιχνίδια (π.χ. σβούρα, τόπι, σκοινάκι,
βόλους), ντόμινο, φιγούρες κατασκευασμένες από πηλό κ.ά.
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικότερα με την
ανανέωση του ρόλου και της θέσης της λογοτεχνίας στο σχολικό πρόγραμμα347. Η αναγκαιότητα για
την καθιέρωση διδακτικής ώρας για τη λογοτεχνία υποδεικνύεται τόσο από την καθημερινή πράξη
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Για τη διαθεματική προσέγγιση της λογοτεχνίας βλ. Άντας Κατσίκη-Γκίβαλου, «Η θέση της λογοτεχνίας
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ζητήματα και προοπτικές της διδακτικής της», ό.π., σ. 13-25 και Αγγελικής
Γιαννικοπούλου, «Λογοτεχνία και Φυσικές επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Θεωρητικές αναζητήσεις
και πρακτικές εφαρμογές», στον τόμο Η Λογοτεχνία στο Σχολείο. Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές
εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ό.π., σ. 329-352.
346
Ο όρος ανήκει στον Henry James, Η τέχνη της μυθοπλασίας, πρόλογος-μετάφραση Κ. Παπαδόπουλος.
Αθήνα: Άγρα, 21991, σ. 70.
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Η Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου προτείνει την ανανέωση της διδακτικής προσέγγισης της λογοτεχνίας μέσα από
«τη συστηματική μελέτη λογοτεχνικών θεωριών και ζητημάτων, όπως η πρόσληψη του λογοτεχνικού κειμένου,
ερμηνευτική, σχέση κοινωνίας και λογοτεχνίας, σχέση συγγραφέα-κειμένου-αναγνώστη κ.ά.», βλ. σχετικά στον
τόμο Λογοτεχνική ανάγνωση και διδακτικές εφαρμογές. Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα,
2001, σ. 9.
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όσο και από το θεωρητικό ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία και τη συνεχή ενασχόληση με αυτήν στη
σχολική τάξη από τους εκπαιδευτικούς348.
Το διδακτικό υλικό που προαναφέρθηκε προωθεί την αντίληψη ότι η διδασκαλία της
λογοτεχνίας καλλιεργεί τη δημιουργική φαντασία και την κριτική σκέψη, προκαλεί, επίσης, την
αισθητική απόλαυση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση των μαθητών μέσα από ποικίλες
δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν και να απολαύσουν
τα λογοτεχνικά κείμενα μέσα από μια παιγνιώδη και δημιουργική διαδικασία, η οποία ανταποκρίνεται
στα ιδιαίτερα γνωρίσματα της ηλικίας τους και στις αντιληπτικές τους ικανότητες.
Η παρουσία της λογοτεχνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία κρίνεται αναγκαία όχι μόνο γιατί
διεγείρει τη φαντασία του παιδιού και δίνει απαντήσεις σε ένα πλήθος από ερωτήματα, αλλά και γιατί
γίνεται ένας ακόμη δίαυλος για τη γνώση και τη γνωριμία του παιδιού με τη γύρω του
πραγματικότητα. Στο σημείο αυτό δεν θα μπορούσαμε παρά να επικαλεστούμε για μια ακόμη φορά τα
λόγια του Jean Alter:
«[…] ο πραγματικός κόσμος δεν έχει παρά ένα τέρμα και κατόπιν εκμηδενίζεται· η διαδρομή τον
εξαντλεί εξ ολοκλήρου. Ο φανταστικός κόσμος, αντίθετα, μπορεί να διανυθεί εκατό φορές, προτού
αντικατασταθεί από κάποιον άλλο. Αν θεωρήσουμε την ύπαρξη και την ανάγνωση ως αναζητήσεις, η
μια είναι χωρίς επιστροφή, ενώ η άλλη μπορεί να ξαναρχίσει, να τροποποιηθεί, να διαφοροποιηθεί
ώσπου ν’ αποκτήσουμε τη γνώση που επιτρέπει να την οδηγήσουμε σε αίσιο τέλος. Κι εκεί ακριβώς
βρίσκεται […] αυτό που νομιμοποιεί τη διδασκαλία της λογοτεχνίας»349.
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πλαίσια της ευέλικτης ζώνης
Μουλά Ευαγγ., Φιλόλογος-Δρ Παιδικής λογοτεχνίας
Περίληψη
Η παρουσία επιστημονικών προσεγγίσεων και διδακτικών προτάσεων για τη διαθεματικότητα είναι ιδιαίτερα
εμφανής την τελευταία 20ετία στη χώρα μας , με την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων αλλά και την
έκδοση σχετικών κειμένων. Στα νέα αναλυτικά προγράμματα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ , τόμος Α΄,
τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 303/13-03-03) προωθούνται ποικίλοι τρόποι συσχέτισης της γνώσης. Η ευέλικτη ζώνη
του Δημοτικού προσφέρει μια ιδανική ευκαιρία για την προσέγγιση ποικίλων θεμάτων , που απασχολούν τους
μαθητές και αφορούν στη βιωμένη τους πραγματικότητα. Η χρήση της λογοτεχνίας ως μεθοδολογικό εργαλείο
για την προσέγγιση πολλών γνωστικών πεδίων από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες είναι ευρέως
διαδεδομένη. Η δε χρήση της παιδικής λογοτεχνίας στην κατεύθυνση υποστήριξης και ενίσχυσης των παιδιών
στην προσπάθεια αντιμετώπισης σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων (ταυτότητας, οικογενειακά, υγείας,
κακοποίησης, αποκλίνουσας ή παραβατικής συμπεριφοράς κ.ά) αποτελεί πλέον κοινό τόπο. Επιπλέον η παιδική
λογοτεχνία, μέσα από τις διαδικασίες που ενεργοποιεί και δη αυτή της ταύτισης των νεαρών αναγνωστών με
τους ήρωές της , επιτυγχάνει να επηρεάζει και να διαμορφώνει συμπεριφορές και στάσεις απέναντι σε ποικίλα
θέματα. Θα εξετάσουμε ενδεικτικά ορισμένα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας με αντίστοιχα θέματα και θα
προτείνουμε τρόπους αξιοποίησής τους στην ευέλικτη ζώνη, από τα παιδιά των τελευταίων τάξεων του
δημοτικού, που βρίσκονται στην κρίσιμη φάση της προεφηβείας.
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Διαθεματικότητα και Λογοτεχνία
Η διαθεματικότητα350 προβάλλει πλέον σήμερα, ως φυσική ανάγκη, «ως βιολογικός» τρόπος
προσαρμογής στις πρωτόγνωρες και ραγδαίες αλλαγές που επισυμβαίνουν σήμερα, συνδέοντας
αμεσότερα τη σχολική γνώση με την κατανόηση και την επίλυση καταστάσεων της πραγματικότητας
που ζουν οι μαθητές. (Ματσαγγούρας Η. , 2003): 62) . Ως βασική επιδίωξη της διαθεματικότητας
τίθεται η ενιαιοποίηση της γνώσης που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο
σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα του επιτρέπει να αναπτύσσει προσωπική άποψη για θέματα
που σχετίζονται μεταξύ τους, με ζητήματα της καθημερινής ζωής και να διαμορφώσει τη δική του
κοσμοθεωρία και κοσμοαντίληψη. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο τα παιδιά κινούνται και
λειτουργούν τα φέρνει αντιμέτωπα με προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν με έναν τρόπο
πολύπλευρο και συνήθως σε συνεργασία με άλλα άτομα της ίδιας ή μεγαλύτερης ηλικίας (Βιτσιλάκη
Χρυσή, 2002 :437).
Με δεδομένους τους χρονικούς περιορισμούς που επιβάλλουν οι προδιαγραφές του
αναλυτικού προγράμματος ,η ευέλικτη ζώνη351 είναι το προσφορότερο πεδίο δράσης, στα πλαίσια του
ωρολογίου προγράμματος, όπου μπορούν να εφαρμοστούν καινοτόμες διαθεματικές δραστηριότητες.
Εδώ ακριβώς μπορεί και η λογοτεχνία να αποδεσμευτεί από την παραδοσιακή σχολική μεθοδολογική
προσέγγιση (νοηματική, μορφολογική και αισθητική αποκωδικοποίηση του κειμένου) και να
αξιοποιηθεί σε νέες εποικοδομητικές χρήσεις. Η λογοτεχνία εξάλλου έχει και μια βαρύνουσα
παιδαγωγική αποστολή καθώς έχει αναχθεί σε βασικό εργαλείο της κοινωνικοποίησης και αγωγής του
παιδιού (Applebee A.N, 1978 :53/ Hildick W, 1974 :163).
To λογοτεχνικό κείμενο είναι ένας σύνθετος και πολύπλευρος πολιτισμικός τόπος, ο
ορίζοντας του οποίου συμπίπτει με εκείνον του συνολικού κοινωνικού- πολιτισμικού περιβάλλοντος,
προσφερόμενο έτσι ιδανικά για τη μεθοδική διερεύνηση και συνειδητοποίηση του τελευταίου
(Πασχαλίδης Γρηγόρης,1999:323). Η ανάγνωση της λογοτεχνίας υπό το πρίσμα αυτό μπορεί να
οδηγήσει στην κατανόηση του εαυτού του ίδιου του ερμηνεύοντος υποκειμένου και του κόσμου γύρω
του (Η διδασκαλία της λογοτεχνίας, Συνέδριο του Σεριζί(1981)1985:65-73)352. Αυτό προϋποθέτει την
απομάκρυνση από τη λογική του κλασικού λογοτεχνικού κανόνα και των υπερχρονικών
πανανθρώπινων αξιών353. Έτσι θα μπορέσουμε να υπερβούμε τον ειδολογικό ρατσισμό, που επί
μακρόν απέρριπτε τη σύγχρονη λογοτεχνία από την εκπαίδευση και μέσα από αυτή να διερευνήσουμε
τα διαχρονικά ή επίκαιρα θέματα που απασχολούν τα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να
μετατρέψουμε την τάξη σε μια αναστοχαστική αναγνωστική κοινότητα, που θα μεταφέρει την
πολιτισμική και κοινωνική της εμπειρία και μέσα από την ελεύθερη έκφραση και την ανταλλαγή
απόψεων θα επιτύχει την καλύτερη κατανόηση και επεξεργασία των ατομικών και κοινωνικών
προβλημάτων.
Δυνατότητες της παιδικής λογοτεχνίας
Ειδικά η παιδική λογοτεχνία σήμερα, έχοντας απαλλαγεί από τον καταναγκαστικό παιδαγωγισμό που
την κατάτρυχε, στο όνομα του οποίου λάμβανε χώρα μια απροκάλυπτη λογοκρισία (Ζερβού
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Βλέπε ενδεικτικά : Χρυσαφίδης Κ., 2000/ Θεοφιλίδης Χ., 1997 / Ματσαγγούρας Η., 2002/Βιτσιλάκη Χρυσή,
2002,: 429-454)
351
Η «Ευέλικτη Ζώνη διαθεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων» καλλιεργεί την πρωτοβουλιακή,
συνεργατική και διαθεματική προσέγγιση της μάθησης αλλά και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, συλλογικής
προσπάθειας και βιωματικής δράσης (Οδηγός για την εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης, Βιβλίο για το δάσκαλο,
ΥΠΕΠΘ, Π.Ι., Αθήνα, 2001:5)
352
«Οι κοσμοαντιλήψεις που αποκαλύπτει ένα έργο δεν ισχύουν παρά γι αυτό το έργο, για το φανταστικό του
σύμπαν …εκείνο που μετρά είναι η απόκτηση μιας τεχνικής, ή αν προτιμάτε μιας γνώσης , που να επιτρέπει να
προσανατολιστούμε ανάμεσα στα λογοτεχνικά σχήματα, στις αυταπάτες των λέξεων, πέρα από τις σαφώς
εκπεφρασμένες προθέσεις του συγγραφέα…προς τη ζωή». Βλ. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας, Συνέδριο του
Σεριζί, (μετάφραση Ι.Ν. Βασιλαράκης), Επικαιρότητα Ο.Ε., Αθήνα, 1985 (1981):71.
353
Δεν υπάρχει μια κοινή ανθρώπινη εμπειρία πέραν του χρόνου, ούτε αξίες εφάπαξ διατυπωμένες και
καταγεγραμμένες στην κλασική λογοτεχνία. Διότι «δεν είναι οι κλασικοί που προσφέρουν ορισμένες αξίες ,
αλλά αντίστροφα , είναι οι καθιερωμένες αξίες που προστρέχουν κατά καιρούς στους κλασικούς» (Finley M.I.,
1996 :239), για να αυτοεπικυρωθούν.
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Αλεξάνδρα, 1993:13-36)354, αγκαλιάζει ποικίλα θέματα που απασχολούν τα παιδιά στο μεταίχμιο της
εφηβείας. Μια βασική αρχή της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας είναι η προσβασιμότητα, δηλαδή το
γκρέμισμα των απαγορευτικών ορίων και η εισαγωγή θεμάτων , που υπήρξαν ως τώρα ταμπού.355 Από
τη στιγμή που κατέρρευσε η ιδέα της εξιδανικευμένης και προστατευμένης παιδικότητας που
αποτελούσε οργανωτική αρχή και μορφοποιητική συνιστώσα του συνόλου της Δυτικής και
Δυτικοποιημένης κοινωνίας (Shavit Zohar , 1999:86),συμπαρασύροντας τα ουτοπικά αιτήματα περί
οικουμενικότητας των ηθικών συστημάτων και περί απόλυτων συμπεριφορικών κωδίκων, η
κυρίαρχη τάση της σύγχρονης παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας είναι αυτή της πραγμάτευσης
ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων. Μέσα από αυτήν την τάση προέκυψε η πολυπληθέστερη
κατηγορία νεανικών βιβλίων, αυτή των
«κοινωνικών μυθιστορημάτων» (Πέτροβιτς
Ανδρουτσοπούλου Λ.,1990, :135), με στοιχεία επικαιρότητας (Χατζηδημητρίου- Παράσχου Σ.,
1996:177)
Με δεδομένη την τυπολογία του Northrop Frye (1957:33-34)356, στην Παιδική και Νεανική
Λογοτεχνία, μολονότι εντοπίζουμε όλο το φάσμα των δυνατών χαρακτήρων , από τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο και εξής παρατηρούμε μεγαλύτερη συχνότητα των δύο τελευταίων τύπων της
κατάταξής του, δηλαδή του χαμηλού μιμητικού και του ειρωνικού (Nikolajeva Maria, 2002 :36-38).
Αυτοί επιτρέπουν στους χαρακτήρες, να προσλαμβάνουν μια ουσιαστικότερη εσωτερικότητα, που
έλειπε από τους παραδοσιακούς ήρωες. (Σακελλαρίου Χ.,1994:119-128 ).Στα μυθιστορήματα
κοινωνικού προβληματισμού για το νεανικό κοινό (Griswold Jerry, 1997:40/ Cart Michael,1996 :6467) είναι φανερό ότι η παιδική και εφηβική ηλικία δεν νοούνται πια ως ο αλλοτινός εδεμικός
παράδεισος της αγνείας. Τα παιδιά σήμερα είναι πιο υποψιασμένα και πιο «ενηλικο-τραπή»
(Postman Neil, 1982:125-126).Κοινωνικοποιούνται ταχύτερα αλλά και συχνά βιώνουν καταστάσεις
που τα ωριμάζουν πρόωρα. Το σύγχρονο ελληνικό νεανικό μυθιστόρημα επιδιώκει να συνθέσει τις
απαιτήσεις της λογοτεχνικής δημιουργίας με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις των σημερινών νέων.
(Πάτσιου Βίκυ, 1996:181).
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και προβλήματα της εφηβείας – Διαχρονικά και σύγχρονα
Η εφηβική ηλικία είναι η τελευταία φάση της ανάπτυξης στην πορεία του ατόμου προς την ωριμότητα
και καλύπτει τη μεταβατική περίοδο (έως και 8 χρόνων) ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την
ωριμότητα. Περιλαμβάνει αλλαγές και στους τέσσερις βασικούς τομείς ανάπτυξης (βιοσωματικό,
γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό ).Διακρίνεται στις εξής επιμέρους φάσεις: την κυρίως εφηβεία
(11ο- 16ο) και την εφηβική νεότητα (16ο- 20ο).
Ο G. Stanley Hall, ιδρυτής της ψυχολογίας του εφήβου (Heaven Patrick, 1994:2-3) την
περιγράφει ως περίοδο εσωτερικού αναβρασμού και ψυχικής αναστατώσεως, «των καταιγίδων και
των έντονων εσωτερικών συγκρούσεων» (Strom and Stress ).Ο Erikson (Γαλανοπούλου
Κ.,1996,σελ.343) προσδιόρισε τη διαμόρφωση της ταυτότητας του Εγώ, τη μετάβαση από τη ρευστή
προσωπικότητα του παιδιού στην πιο σταθερή προσωπικότητα του ενηλίκου, σαν τον πρωταρχικό
στόχο στην εφηβική ανάπτυξη. Η αναζήτηση ταυτότητας συνοδεύεται από πολύ πειραματισμό, σα να
προβάρει ο έφηβος μορφές συμπεριφοράς.(Fontana D.,1996, σελ.329-330).Σε αυτή τη διαδικασία τα
πρώτα πρότυπα ρόλων των παιδιών είναι συνήθως οι γονείς (Fontanα D. , 1996, σελ.368). Το γονικό
στυλ και η μέθοδος ανατροφής ασκούν καταλυτική επίδραση στην κοινωνική και συναισθηματική
ανάπτυξη των εφήβων. Οι γονείς μεταγγίζουν αξίες και ήθη και αποτελούν την πιο σημαντική πηγή
γνώσεων και πληροφοριών για το νέο (Ηeaven Patrick, 1994,σελ. 53-55). Οι ενδοοικογενειακές
σχέσεις και η εξέλιξη ενός διαζυγίου ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη συμπεριφορά και τις
αντιδράσεις των παιδιών σε όλους τους τομείς357 (Kaywell F. Joan,1999:119-142).
354

Για τις διάφορες μορφές λογοκρισίας που επιβάλλονται στην παιδική λογοτεχνία , βλέπε : Ζερβού
Αλεξάνδρα, Λογοκρισία και αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων ,Οδυσσέας , Αθήνα 1993(1992),
σελ. 13-36.
355
Connectivity, Interactivity, Access. Βλέπε : Dresang, E.T., 2003, Controversial Books and contemporary
children, Journal of Children's Literature v. 29, no. 1 (Spring) : 20-31.
356
Ο Frye θεωρεί τη λογοτεχνία ως εξέλιξη και μετατόπιση του μύθου και κατηγοριοποιεί ανάλογα και τους
λογοτεχνικούς ήρωες : Frye Northrop, Anatomy of Criticism :Four Essays, Princeton , N.Y.:Princeton
University Press, 1957, σσ.33-34.
357
Bonnie O. Ericson & Shari Tarver-Behring,When divorce comes to class :119-142 (εν Kaywell F. Joan,1999)
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Ακόμα, το βιοσωματικό είδωλο (Jeffrey S. Kaplan, 1999:23-38) 358και οι αλλαγές που αυτό
υφίσταται βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος του εφήβου, ο οποίος τείνει
να αξιολογεί τον εαυτό του κυρίως με βάση τα σωματικά του χαρακτηριστικά (Bowman Cynthia Ann,
2000:175-196) 359,συχνά σε σύγκριση με τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής (Carroll S.
Pamela,1998:45-78)360 . Ένα ακόμα κύριο γνώρισμα της εφηβείας είναι η κρίση της αντιθέσεως προς
τους εκπροσώπους της αυθεντίας (Ασπιώτης Αρ., 1976 : 64), η εναντίωση σε κάθε μορφή εξουσίας
(Παρασκευόπουλος , 1984: 106), πράγμα που προκαλεί συγκρούσεις στο εσωτερικό της οικογένειας
αλλά και εντάσεις στις κοινωνικές εκδηλώσεις των εφήβων.
Ιδιαίτερη σημασία επίσης αποκτά αυτήν την περίοδο η αποδοχή και ένταξη σε κάποια ομάδα
συνομηλίκων και η αίσθηση του ανήκειν. Οι νέοι εύκολα εντάσσονται σε ποικίλες ομάδες (Jeffrey
S. Kaplan ,1999:187-196) 361, που λειτουργούν ως καταφύγιο ενάντια στο άγχος. Το «εμείς»
εξασφαλίζει το συναίσθημα μιας κοινωνικής ταυτότητας (Ντόυτς Ε.1967,σελ.80-83). Από την άλλη,
στα πλαίσια της πολυπολιτισμικής πραγματικότητας στην οποία ζούμε οι διαφορετικές
εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και προκαταλήψεις διαμορφώνουν αξιολογικές ιεραρχίες και
στερεότυπα (Σολομών , 1998:164),με αποτέλεσμα την γκετοποίηση ατόμων ή ομάδων, πράγμα που
ισοδυναμεί με κοινωνικό αποκλεισμό.
Σε όλες τις παραπάνω συνθήκες η λογοτεχνία καλείται να καλλιεργήσει τη συναισθηματική
αγωγή και να ανοίξει πεδία στοχασμού και κριτικού προβληματισμού, βοηθώντας το παιδί να
διαμορφώσει στάσεις ζωής, να δώσει προσωπικές απαντήσεις σε ερωτήματα καθολικής σημασίας
(Καλογήρου Τ., 1999:15)και εν τέλει να συνεισφέρει στην ισορροπημένη προσωπική του ανάπτυξη
και την κοινωνική αυτορρύθμιση.
Η σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία σε νέες παιδαγωγικές πρακτικές
Η επαφή των παιδιών με έργα που παρουσιάζουν τη σύγχρονη ταυτότητα του έφηβου, συνιστά τη
βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και της θετικής στάσης τους απέναντι στη
λογοτεχνία (Κοντολέων Μ., 1996 :171). Πέρα από αυτό όμως η ανάγνωση μιας ιστορίας αποτελεί
τρόπο δημιουργίας νοήματος και μάλιστα συναισθηματικού. Μέσα από τις ιστορίες παρέχεται η
δυνατότητα να διερευνηθούν σκέψεις, συναισθήματα, ελπίδες…με άλλα λόγια υπάρχει η δυνατότητα
διείσδυσης σε βάθος της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Χατζηγεωργίου Γ., 2002 :122).
Για να λειτουργήσει η λογοτεχνία σε αυτή την κατεύθυνση ο εκπαιδευτικός πρέπει να
εγκαταλείψει το ρόλο της ερμηνευτικής αυθεντίας και να επαναπροσδιοριστεί ως ένας ισότιμος
συνομιλητής, ο οποίος θα ενισχύει και θα ενθαρρύνει την αναγνώριση της ιδιαιτερότητας και της
πολλαπλότητας της πρόσληψης της λογοτεχνίας. Σε κάθε λογοτεχνική «ιστορία» αντιστοιχούν από
την πλευρά των μαθητών άλλες πραγματικές ιστορίες, καθώς ο ορίζοντας του κειμένου συναντά τον
ερμηνευτικό ορίζοντα της παιδικής εμπειρίας και συγχωνεύονται ενώ το νόημα παράγεται μέσα από
την αλληλεπίδραση κειμένου και αναγνώστη (Αναγνωστοπούλου Δ, 2002:26-27). Η κατανόηση
εξάλλου είναι μια δυναμική και ανατρεπτική διαδικασία , ένας διάλογος που στοχεύει σε μια νέα
θεώρηση των πραγμάτων (Gadamer, 1986 :366). Η ελληνική λογοτεχνία για παιδιά και για νέους
σήμερα έχει ασχοληθεί με όλο το φάσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το παιδί υπό τις
σύγχρονες περίπλοκες κοινωνικο- πολιτισμικές συνθήκες , πράγμα που συντελεί στην πολύπλευρη
ανάπτυξη και ολοκλήρωση του νεαρού ατόμου (Πάτσιου Βίκυ, 1996 :180). Το ζητούμενο της
αναζήτησης ταυτότητας και της δημιουργίας θετικής αυτοαντίληψης, τα κοινωνικά στερεότυπα, οι
οικογενειακές σχέσεις, το διαζύγιο η υιοθεσία, ο θάνατος, η βία, τα ναρκωτικά αλλά και οι διακρίσεις
358

Patricia L. Daniel and Vicki J. McEntire Identity through Body Image: Chris Crutcher's Staying Fat for Sarah
Byrnes :23-38 (εν Jeffrey S. Kaplan, 1999).
359
Kelly P. Patricia – Tessnear D. Marshall, Dying to be thin. Eating disorders in Young Adult Literature :175196 (εν Bowman Cynthia Ann, 2000).
360
Broughton M. Linda – Cleveland Mae Z., Body image and society’s impact :εξετάζεται η επίδραση των
κοινωνικών προτύπων στην αυτοαντίληψη των νέων
361
Michael L. Angelotti and Terry M. Pace, Identity through Peers: Paul Zindel's Harry & Hortense at Hormone
High :187-206 (εν Jeffrey S. Kaplan ,19990.
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(λόγω φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, μετανάστευσης, φύλου, κοινωνικής τάξης, ειδικών αναγκών
κ.ά) εντάσσονται στον προβληματισμό της σύγχρονης λογοτεχνίας για παιδιά και νέους.
Επειδή η πληθώρα και η ποικιλία των θεμάτων που απασχολούν τα παιδιά της προεφηβείας
θα ήταν αδύνατο να θιγούν στη συγκεκριμένη μελέτη, λόγω περιορισμού χώρου, θα αρκεστούμε στη
μερική διερεύνηση επιμέρους ζητούμενων μέσα από ένα ενδεικτικό σώμα βιβλίων που εγγράφουν
στην οπτική τους το παιδί- αναγνώστη. Τα θέματα που προτείνουμε να τεθούν υπό επεξεργασία είναι
: οι οικογενειακές σχέσεις, η αναζήτηση ταυτότητας, το διαζύγιο, η υιοθεσία, η βία, ο ρατσισμός,ο
θάνατος και οι ειδικές ανάγκες.
Εφαρμογή
Καταρχάς η ομαδοσυνεργατική εργασία υπερέχει τόσο της μετωπικής όσο και της ατομικής μάθησης
στον κοινωνικό, ηθικό και συναισθηματικό τομέα (Κανάκης Ιωάννης, 1987:162 ). Και καθόσον ο
στόχος του εγχειρήματος είναι η καλλιέργεια των παραπάνω τομέων της προσωπικότητας των
μαθητών, ώστε να καθίστανται ικανοί να διαπραγματεύονται κριτικά τα διάφορα προβλήματα της
ηλικίας τους, η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται σε ένα πρώτο στάδιο σε ομάδες και στη συνέχεια
δίνεται η δυνατότητα ατομικής έκφρασης. Οι ασκήσεις που προτείνονται στους μαθητές στοχεύουν
στην ανάπτυξη ηθικής, κριτικής σκέψης, λογικής ικανότητας, δημιουργικότητας και κοινωνικής
ευθύνης (Καραμπάτσος, 2004).
Σε κάθε αναγνωστική ομάδα ανατίθεται η ανάγνωση ενός διαφορετικού αλλά με συγγενή
θεματολογία βιβλίου , ή ακόμα και του ίδιου, ώστε το θέμα μέσα από τις ποικίλες οπτικές γωνίες των
αναγνωστών , να φωτίζεται ολόπλευρα και πολυπρισματικά. Ανάλογα με τον διατιθέμενο χρόνο και
την προθυμία της ομάδας ζητείται η συνολική ανάγνωση του βιβλίου ή επιλεγμένων αποσπασμάτων
από αυτό, τα οποία είτε αποτελούν τα κύρια σημεία της πλοκής, είτε αναφέρονται στο συγκεκριμένο
υπό συζήτηση θέμα. Ακολουθεί η παρουσίαση της υπόθεσης και η ομαδική αξιολόγηση των υπό
εστίαση σημείων. Έτσι οι γνώμες των παιδιών συναντιούνται, αλληλεπιδρούν και διευρύνονται στην
προσπάθεια κατανόησης και εξαγωγής συμπερασμάτων και κρίσεων. Όχι σπάνια η κρίση της
υπόθεσης ενός βιβλίου διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύσταση της ομάδας.
Στο ατομικό επίπεδο επεξεργασίας των κειμένων, ζητάμε από τους μαθητές να απαντήσουν σε
ερωτήσεις, να εκθέσουν τις απόψεις τους ή να παρέμβουν με διάφορους τρόπους σε αυτά (Γεωργίου
Χρ., 2006), έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η ελεύθερη ατομική τους έκφραση, να οδηγούνται στη κριτική
και σε βάθος συνειδητοποίηση του προβλήματος, να αναγνωρίζουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις, να
κάνουν αιτιολογικούς συνειρμούς και να υιοθετούν θέσεις ατομικής και κοινωνικής ευθύνης.
Ζητώντας από τους μαθητές:
•
Να αλλάξουν το τέλος ενός επεισοδίου ή μιας ιστορίας, να μετατρέψουν μια τριτοπρόσωπη σε
πρωτοπρόσωπη αφήγηση, ή σε διάλογο362, ή ακόμα να συμπληρώσουν τα νοηματικά κενά
προσθέτοντας λεπτομέρειες ή ακόμα και σκηνές, συμβάλλουμε στη διερεύνηση των ενδόμυχων
επιθυμιών- συναισθημάτων τους και στην κατανόηση και ενίσχυση της αυτογνωσίας τους.
•
Να πάρουν συνέντευξη από τον ήρωα, να συζητήσουν ως αφηγηματικά πρόσωπα μαζί του τις
αιτίες της συμπεριφοράς του ,ή να παίξουν το ρόλο του στην υπόθεση και να εξηγήσουν τις επιλογές
του, ανακαλύπτουμε τον τρόπο σκέψης των μαθητών και μπορούμε να παρέμβουμε διακριτικάκαθοδηγητικά στην κατεύθυνση υιοθέτησης από μέρους τους μιας πιο πλατιάς οπτικής των
πραγμάτων.
•
Να διηγηθούν παρόμοια περιστατικά που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους, ή έχουν βιώσει
και να κάνουν συγκρίσεις, να πλάσουν ιστορίες με πρώτη ύλη λέξεις- κλειδιά από το βιβλίο, ή ακόμα
και να τοποθετήσουν ολόκληρη την ιστορία σε άλλο χωροχρονικό πλαίσιο363, επιτυγχάνουμε την
οικείωση με το συγκεκριμένο πρόβλημα και την αποφόρτισή του, αλλά επιπρόσθετα προάγουμε την
άποψη ότι δεν υπάρχουν μονοσήμαντες ερμηνείες ή απόλυτες ηθικές κρίσεις, αλλά διαφορετικά
συγκείμενα παράγουν διαφορετικά μηνύματα.
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Genette Gerard, (1982), 1992 :219-225 (prosification)
Βλέπε «Παραμύθια με πατητούρα» εν Τζιάννι Ροντάρι, 1994 (1973), Γραμματική της Φαντασίας, Αθήνα,
Τεκμήριο :86-90 / Genette Gerard, (1982), 1992,Palimpsestes La litterature au second degre, Points- EssaisSeuil, : 212-214 (transposition).
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Πιο συγκεκριμένα:
Για τις ενδοοικογενειακές σχέσεις , το διαζύγιο, την υιοθεσία, τις μονογονεΐκές οικογένειες , τη
διαμόρφωση της αυτοεικόνας του εφήβου, τα στερεότυπα των έμφυλων ρόλων, των κοινωνικών
τάξεων και της εξωτερικής εμφάνισης προτείνουμε τα βιβλία :
Δικαίου Ελένη, Μου μαθαίνετε να χαμογελάω , σας παρακαλώ; Αθήνα, Πατάκης, 1994.
Κοκκίνου Μαρία, Λίγο πριν από τα 18, Αθήνα, Κέδρος, 2005.
Κοντολέων Μάνος, Οι δύο τους κι άλλοι δυο, Αθήνα, Άμμος, 1987.
Παναγιωτοπούλου Λ., Άννυ και Αλέξανδρος, Αθήνα, Άγκυρα, 1994.
Παπαθεοδώρου Β., Άλφα, Αθήνα, Φυτράκης, 2001.
Πέτροβιτς - Ανδρουτσοπούλου Λότη, Ο κόκκινος θυμός, Αθήνα, Πατάκης, 2005.
Πέτροβιτς - Ανδρουτσοπούλου Λότη, Σπίτι για πέντε, Αθήνα, Πατάκης , 1987.
Σαρή Ζωρζ, Το ψέμα, Αθήνα, Κέρδος, 1974.
Τίγκα Τούλα, Η βοή των υδάτων, Αθήνα, Πατάκης, 1996.
Κοκκινάκη Νένα, Ψάχνοντας το άσπρο φως, Αθήνα, Πατάκης, 1995.
Για το ρατσισμό (Παπαχρήστος Κ., 2001 / Ακριτόπουλος, 2004) τα :
Γεωργακούδη Θεοδώρα, Από την κερασιά στο ίντερνετ, Αθήνα, Ψυχογιός, 2002.
Σαραντίτη Ελένη, Κάποτε κυνηγός, Αθήνα, Καστανιώτης, 1996.
Ψαραύτη Λίτσα, Οι τελευταίοι ήρωες, Αθήνα, Πατάκης, 2003.
Για τη βία :
Παναγιωτοπούλου Λ., Άννυ και Αλέξανδρος, Αθήνα, Άγκυρα, 1994.
Παπαθεοδώρου Β., Άλφα, Αθήνα, Φυτράκης, 2001.
Κορμιέρ Ρόμπερτ, Ο πόλεμος της σοκολάτας, Αθήνα, Πατάκης,1997364.
Για το θάνατο (Μπαρτζής, 2002) τα :
Φακίνου Ευγενία, Μια μικρή καλοκαιρινή ιστορία, Αθήνα, Κέδρος, 1986.
Κοντολέων Μάνος, Οι δύο τους κι άλλοι δυο, Αθήνα, Άμμος, 1987.
Τίγκα Τούλα, Η βοή των υδάτων, Αθήνα, Πατάκης, 1996.
Για τις ειδικές ανάγκες (Μαστρομιχαλάκη- Ζούρα Αγγελική,1999:174)τα :
Τζώρτζογλου Ν., Αργυρώ, Αθήνα, Κέδρος, 1986.
Μαστόρη Β., Το ποτάμι ζήλεψε, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1997.
Πυλιώτου Μαρία, Λεώνη, Αθήνα, Πατάκης, (1999) 2004.
Ένα παράδειγμα για τις ενδοοικογενειακές σχέσεις:
Α.« - Κική! άκουσε τη φωνή της μαμάς της …- «Θα τη σκοτώσω»- Πότε επιτέλους θα σταματήσετε
να με φωνάζετε Κική; Ρεζίλι με κάνετε κάθε φορά! Μην τολμήσεις να με φωνάξεις έτσι μπροστά σε
κόσμο, μαμά, γιατί κάηκες!…( Λίγο πριν από τα 18, σελ.15)
Β.«-Μπαμπά, σώσε με απ’ αυτήν. Πάλι για τους βαθμούς μου μού λέει. Δεν κάνει άλλη κουβέντα
είναι τρελλή! – Πώς την αντέχει με τη γκρίνια της; Αν ήμουν στη θέση του θα τη χώριζα και θα την
ξεφορτωνόμουν κι εγώ»( Λίγο πριν από τα 18, σελ.16)
Γ.«Κι εμένα μ’ αγαπάς. Γιατί δε με βάζεις σε ένα ράφι να με βλέπεις συνέχεις; Αλλά αυτό δεν
προσπαθείς να κάνεις κατά βάθος; Να με ελέγχεις, να με στολίζεις όπως θέλεις, για να με
καμαρώνουν οι συγγενείς και οι φίλοι κι εσύ να νιώθεις περήφανη για το πολύτιμο και αψεγάδιαστο
απόκτημά σου»( Λίγο πριν από τα 18, σελ.19)
Δ.«Η μαμά είχε έναν ολόκληρο κατάλογο από ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ…και δεν έμπαινε καν στον κόπο να
τα αιτιολογήσει…ο μπαμπάς με τον τρόπο του την έκανε τουλάχιστον να μην αισθάνεται τόσο
αδικημένη. Άσε που τα δικά του ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ήταν λιγότερα. Αυτή ποτέ της δε σήκωνε
κουβέντα. Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα ήταν λίγα μπροστά σε εκείνα από τα οποία κινδύνευε να
παρασυρθεί κατά τη γνώμη της η κόρη της…»( Μου μαθαίνετε να χαμογελάω, σας παρακαλώ; σελ.12)
Ε.«- Δεν με νοιάζει. Μεγάλη του σκασίλα για μένα έτσι κι αλλιώς. Για τον Διευθυντή και την
Τράπεζά του νοιάζεται μόνο. Μια γροθιά έσφιξε την καρδιά της Αντιγόνης. Αυτά τα λόγια τα
φοβόταν εδώ και πολύ καιρό. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τραβήξει την προσοχή του Λευτέρη
στο γιο του μα ανώφελα. Και τι δε θα δινε για να ένιωθε το παιδί της λίγη από την πατρική στοργή
που του έλειπα.- μερικοί άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να δείξουν την αγάπη τους. Ο πατέρας σου σ’
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αγαπάει. Δουλεύει σκληρά για να ,μην μας λείψει τίποτε, τον κοίταξε στα μάτια» (Από την κερασιά
στο ίντερνετ, σελ.47-48)
ΣΤ. «Ύστερα από λίγο καιρό , ο πατέρας του παντρεύτηκε για δεύτερη φορά και η καινούρια του
γυναίκα γέννησε δύο παιδιά. Η μητριά του Αλέκου …κατέφερε να βολέψει και τον πατέρα του ως
κλητήρα. Το γεγονός αυτό τον έκανε να δεθεί πιο πολύ με την καινούρια του οικογένεια, θέλοντας
όλο και περισσότερο να αποξενωθεί από την παλιά… Με τον Αλέκο δεν τα πήγαιναν καλά. Του έβαζε
συνεχώς τις φωνές και όταν νευρίαζε ακόμα πιο πολύ, τον χτυπούσε ή τον έβριζε, κάνοντάς τον ρεζίλι
στους άλλους… ο Αλέκος ένιωθε ξένος, φοβερά ξένος και τρομακτικά μόνος σε αυτήν την
οικογένεια. Η μητριά του έδειχνε ιδιαίτερη αδιαφορία για το πρόσωπό του, αν δεν ήταν απέχθεια, ενώ
τα αδέλφια του …τον ζήλευαν και τον αντιπαθούσαν για έναν ανεξήγητο λόγο, ίσως απλώς γιατί
υπήρχε»)( Άλφα, σελ.22-23)
Ζ. «Δεν θυμάμαι πότε άρχισαν να τσακώνονται…Η μητέρα είχε όλο βουρκωμένα μάτια και ο πατέρας
γύριζε αργά τη νύχτα.. Σχεδόν δεν τον έβλεπα…- Πού είναι ο πατέρας; Τη ρώτησα.- Πήγε κάποιο
ταξίδι στη Γερμανία, για δουλειά…έλεγε ψέματα…φοβήθηκα…μου φάνηκε πως ο κόσμος
γκρεμιζόταν. Ήθελα να πεθάνω. Θα ξανανιώσω ποτέ άραγε σαν πρώτα ξέγνοιαστη κι
ευτυχισμένη;…Κλαίω, κλαίω. Δεν βλέπω πια τι γράφω, δεν ξέρω τι λέω. Τά’ χω χαμένα. Γιατί πατέρα
μας άφησες; Με ποιο δικαίωμα;» (Το Ψέμα, σελ.15-16).
Ενδεικτικές ερωτήσεις- προτάσεις για επεξεργασία των αποσπασμάτων
•
Ποια προβλήματα μεταξύ παιδιών – γονέων εντοπίζετε στα αποσπάσματα;
•
Συνέχισε το διάλογο σε ένα από τα Α, Β, ή Γ αποσπάσματα και σκηνοθέτησέ το με τη
φαντασία σου.
•
Έχουν και οι δύο γονείς τον ίδιο ρόλο; Αν όχι , γιατί; Πως μοιράζονται οι ρόλοι; Ποιοι είναι
οι φόβοι των γονιών σου; Τους θεωρείς λογικούς;
•
Ποια συμπεριφορά των δικών σου γονέων θεωρείς ότι σε αδικεί και γιατί;
•
Πλαισίωσε το Ε απόσπασμα με τα προηγούμενα και τα επόμενα, συνθέτοντας μια ιστορία.
•
Πώς θα ένιωθες αν η οικογένειά σου σε αντιμετώπιζε όπως τον Αλέκο; Θα μπορούσες να
αποδώσεις στο σχολείο; Πιστεύεις πως αυτό θα ήταν αιτία αντικοινωνικής συμπεριφοράς; Έχεις
παρατηρήσει επιθετικά παιδιά;
•
Μπορείς να σκεφτείς άλλες αιτίες της αντικοινωνικής συμπεριφοράς;
•
Ποια θα ήταν για σένα η ιδανική σχέση με τους γονείς σου;
•
Πώς αντιλαμβάνεσαι το διαζύγιο; Τι θα σε πείραζε περισσότερο σε αυτό; Θα προτιμούσες οι
γονείς σου να μένουν μαζί ακόμα κι αν δεν είναι ευτυχισμένοι;
•
Πιστεύεις ότι μπορεί να βρεθεί ισορροπία μετά το διαζύγιο; Πώς τη φαντάζεσαι;
•
Φτιάξε ένα φανταστικό διάλογο, μεταξύ ενός ανδρόγυνου λίγο πριν το χωρισμό και ανάφερε
πιθανές κατηγορίες που απευθύνουν ο ένας τον άλλον ή αιτίες για την κατάληξη.
•
Πώς πιστεύεις ότι νιώθουν οι γονείς σε αυτήν την περίπτωση; Σχεδίασε ένα παγόβουνο και
στην ορατή πλευρά του (Βασίλης Τσάφος, 2007) σημείωσε (μονολεκτικά ή περιφραστικά) ό,τι είναι
φανερό για τον καθένα και στο τμήμα του παγόβουνου που βρίσκεται κάτω από το νερό ό,τι νομίζεις
πως κρύβεται.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια πρώτη δειγματοληπτική προσέγγιση των πολλαπλάσιων
δυνατοτήτων που προσφέρει η αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας και ιδιαίτερα στα πλαίσια της
ευέλικτης ζώνης, όπου έχουμε την πολυτέλεια να αυτοσχεδιάζουμε δημιουργικά, χωρίς χρονικές
πιέσεις και αυστηρά όρια.
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Προωθώντας τη μαθηματική σκέψη και ικανότητα των μαθητών/ μαθητριών στο Δημοτικό
σχολείο μέσα από δραστηριότητες «εμπλουτισμού» και «πρόκλησης ενδιαφέροντος»
Γεωργιάδης Φωκ., Υποψ. Διδάκτ. Institute of Education, Παν. Λονδίνου
Ζήσιμος Αποστ., Εκπαιδευτικός, M. ed. Παν. Brunel Λονδίνου
Κουτσούρη Ά., Εκπαιδευτικός-Μεταπτ. Φοιτήτρια
Περίληψη
Οι εκπαιδευτικοί ψάχνουν συνήθως να συνοδεύσουν και να συμπληρώσουν τις ενότητες των μαθηματικών που
διδάσκουν με πιθανές δραστηριότητες εμπλουτισμού της διδακτέας ύλης ή «πρόκλησης ενδιαφέροντος» μέσα
από διάφορες πηγές. Μερικές από τις πηγές αυτές είναι πολύ γενικές ενώ άλλες πολύ εξειδικευμένες και
λεπτομερείς στοχεύοντας σε καλύτερες επιδόσεις χωρίς όμως να λαμβάνουν υπόψη τη συνολική εικόνα της
τάξης. Η παρούσα παρέμβαση υποστηρίζει ότι από μαθηματική άποψη οι μαθητές/ μαθήτριες χρειάζονται
ευκαιρίες, ευελιξία και ενθάρρυνση μέσα από μια σειρά αποτελεσματικών δραστηριοτήτων με
διασκεδαστικότερο και προκλητικότερο ως προς το ενδιαφέρον περιεχόμενο. Η παρουσίαση, λοιπόν, αυτή
ασχολείται με τη μεταχείριση των ικανότερων από μαθηματική άποψη μαθητών/ μαθητριών στη διδασκαλία
των μαθηματικών και πώς αυτή η διαδικασία μέσα από απλές, κατάλληλες και ευχάριστες δραστηριότητες

836
μπορεί να ενισχύσει το μαθηματικό τρόπο σκέψης και πρόοδο όλης της τάξης. Ειδικότερα, η παρουσίαση αυτή
προσπαθεί να σχολιάσει και να αξιολογήσει δύο διαφορετικές πηγές δραστηριοτήτων μαθηματικής φύσης που ο
εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει τους μαθητές/ μαθήτριες στην τάξη. Λαμβάνοντας
υπόψη έρευνες, θεωρίες και τη σχετική εκπαιδευτική εμπειρία στη Βρετανία, οι δύο πηγές που εξετάζονται
εμπειρικά μέσα από μια μικρής κλίμακας πιλοτική εφαρμογή είναι οι: «Μαθηματικές Προκλήσεις
Ενδιαφέροντος για τα Βασικά Στάδια Εκπαίδευσης 1 και 2» και «Έξυπνες Προκλήσεις Ενδιαφέροντος». Πιο
συγκεκριμένα περιγράφεται και εξηγείται η διαδικασία χρησιμοποίησης κάποιων δραστηριοτήτων «πρόκλησης
ενδιαφέροντος» και εμπλουτισμού από τις παραπάνω πηγές σε μια τάξη δίγλωσσων μαθητών σε ένα σχολείο της
ελληνικής ομογένειας στη Βρετανία.

Abstract
Teachers usually search to accompany and complement the basic units of mathematics taught with possible
enrichment activities through various resources. Some of them are very general; others are very narrowly
focused on higher achievement only without taking into consideration the mainstream class. This intervention
argues that mathematically pupils need opportunities, flexibility, and encouragement to move through their
courses more quickly and to tackle more challenging content. Thus, it discusses the treatment of mathematically
able pupils in a Math class and how this procedure can enhance the whole class mathematical skills, reasoning
and progress. Taking into consideration relevant research, theories and educational experience in Britain this
presentation attempts to evaluate and comment on two different means of resources that a teacher could use to
support mathematically her/ his pupils. These two chosen resources are: “Mathematical Challenges for Able
Pupils in Key Stages 1 and 2” and “Bright Challenge”. More concretely, the presentation attempts to describe
and explain the procedure of using challenging and enrichment mathematics activities for a focus group of
bilingual (Greek-English) pupils in a Greek Diaspora school in Britain.

Εισαγωγή: Eλπιδοφόροι μαθηματικοί
Υπάρχει μια αυξανόμενη συναίνεση μεταξύ πολλών εκπαιδευτικών ότι οι θεμελιώδεις στόχοι του
διδακτικού αντικειμένου των μαθηματικών είναι να ενισχυθούν οι μαθητές/-τριες να λύσουν
προβλήματα της καθημερινής ζωής, να βοηθηθούν ώστε να συμμετέχουν έξυπνα στις κοινωνικοπολιτικές υποθέσεις και να προετοιμαστούν για την εργασία, τις κλίσεις τους ή τα επαγγέλματα. Αυτοί
οι στόχοι προτείνουν ότι τα σχολικά μαθηματικά πρέπει να μειώνουν το ρόλο του «στερεότυπου
υπολογισμού» και να εστιάσουν αντ’ αυτού σε θεμελιώδεις έννοιες και αναλυτικές δεξιότητες που
αποτελούν την καρδιά των μαθηματικών.
«Συχνά στη διδασκαλία των μαθηματικών ασχολούμαστε με τα σύμβολα, τους μηχανισμούς ή
τις διαδικασίες επίτευξης αποτελεσμάτων χωρίς πραγματικά να διδάσκουμε την ουσία των
μαθηματικών, από πού προήλθαν, πώς οι ιδέες έγιναν αντιληπτές, πώς διαμορφώθηκαν και
αναπτύχθηκαν σε χρήσιμες θεωρίες μέσα στην κοινωνική και ανθρώπινη σχετικότητά τους» (Swetz
1984: 54).
Πρέπει να δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να συνδέουν τα βιώματά τους, την
καθημερινότητά τους με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, να αισθάνονται τη συγκίνηση, να
ενημερώνουμε και να προβάλλουμε στα παιδιά τους λόγους ύπαρξης του αντικειμένου μέσα από το
διάλογο. Τα μαθηματικά δεν αναφέρονται μόνο σε γεγονότα και δεξιότητες. Όταν τα παιδιά μιλούν
περισσότερο μπορούμε να δούμε κάποιες μαγικές, ειδικές στιγμές να εμφανίζονται στην τάξη μας
(Koshy 2003). «Τα μαθήματα περίστασης» όπως λέγονται ή αλλιώς «τα προβλήματα-καταστάσεις
πραγματικής ζωής» προσπαθούν να περιλάβουν πέντε διαστάσεις:

Τη σκέψη και το συλλογισμό. Να συμμετέχουν δηλαδή οι μαθητές/ μαθήτριες σε τέτοιες
δραστηριότητες με στόχο να εξερευνούν, να συγκεντρώνουν στοιχεία, να σχεδιάζουν, να διεξάγουν
έρευνα, να σκέφτονται, να διαμορφώνουν, να αναλύουν και να διατυπώνουν υποθέσεις, να
χρησιμοποιούν δημιουργικά τη δοκιμή και το λάθος, να ερμηνεύουν, να γενικεύουν και να ελέγχουν
τις λύσεις τους.

Τα περιβάλλοντα εργασίας. Να λειτουργούν δηλαδή οι μαθητές/ μαθήτριες ατομικά ή στα
πλαίσια της συνεργατικότητας.

Τα μαθηματικά εργαλεία. Να χρησιμοποιούν δηλαδή οι μαθητές/ μαθήτριες τα σύμβολα, τους
πίνακες, τις γραφικές παραστάσεις, τα σχέδια και τους υπολογιστές.

Τις ατομικές ή συλλογικές διαθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της εμμονής, της αυτορρύθμισης,
της σκέψης, της συμμετοχής και του ενθουσιασμού).
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Τη μετα-γνώση, ως τη διαδικασία που καθιστά το μαθητή/ τη μαθήτρια ικανό/ -ή να οργανώνει
στρατηγικές μάθησης με στόχο να γίνει αποτελεσματικότερος/ -η στο στοχασμό και στην επίλυση
προβληματικών καταστάσεων (Koshy 1999, 2001).
Η μετα-γνώση καθιστά το μαθητή/ τη μαθήτρια ικανό/ -ή να γνωρίζει τη γνωστική του /της
κατάσταση και τους τρόπους που απέκτησε τη γνώση, «είναι η γνώση για την απόκτηση της γνώσης»
(Flavell 1985: 104). Οι μαθητές/-τριες που αποκτούν μεταγνωστικές δεξιότητες γίνονται περισσότερο
αποτελεσματικοί/-ές, σκέφτονται και
«λύνουν προβλήματα και έτσι παράγουν περισσότερη στοχαστική και δημιουργική εργασία» (Koshy
2001: 53).
Στην πράξη, η συζήτηση και η διατύπωση των σκέψεών τους μπορούν να τους/ τις βοηθήσουν
να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες.
Μια από τις πιο δύσκολες και παραπλανητικές περιοχές για μας τους εκπαιδευτικούς, και
είμαστε σίγουροι ότι μοιραζόμαστε αυτές τις σκέψεις με πολλούς συναδέλφους, είναι ο εντοπισμός
των «ικανών» μαθητών/ -τριών στα μαθηματικά με στόχο την αξιοποίηση των στρατηγικών και των
δεξιοτήτων που κατέχουν προς όφελος του μαθητικού συνόλου. Είναι αυτά τα παιδιά που κάνουν όλες
τις πράξεις σωστά; Είναι αυτά που φτάνουν στις απαντήσεις τους με μη συμβατικούς τρόπους; Είναι
αυτά τα παιδιά που μπορεί να εξηγήσουν καλύτερα κάποια πράγματα σε σχέση με την πλειοψηφία της
τάξης; Οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να συνεχίζονται απεριόριστα. Οι από μαθηματική άποψη «ικανοί»
μαθητές/ μαθήτριες περιγράφονται συχνά από τους δασκάλους τους ως «γρήγοροι», που τελειώνουν
την εργασία τους γρήγορα και χαίρονται να κάνουν μαθηματικά. Εκφράζουν την ευχαρίστησή τους
όταν λύνουν γρίφους ή όταν χρησιμοποιούν δημιουργικά «μηχανισμούς κατασκευής». Η ικανότητα
πρέπει να θεωρηθεί ως «μια συνεχής σειρά με διαβαθμίσεις» (continuum) (Koshy και Casey 1997) και
απαιτείται προσοχή στη φύση της παροχής βοήθειας, καθοδήγησης για τις διάφορες ομάδες μέσα σε
αυτήν την αλληλουχία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της Βρετανίας (DfEE 2000α: 4) ικανοί
μαθητές/ -τριες από μαθηματική άποψη υπάρχουν «σε κάθε σχολείο και μεταξύ όλων των εθνικών και
κοινωνικοοικονομικών ομάδων».
Απορροφούν το νέο υλικό χαρακτηριστικά γρήγορα, προσεγγίζουν προβλήματα από
διαφορετικές κατευθύνσεις, γενικεύουν σχέδια και σχέσεις, χρησιμοποιούν μαθηματικά σύμβολα με
βεβαιότητα και αναπτύσσουν συνοπτικά λογικά επιχειρήματα. Τα παιδιά που είναι ικανά στα
μαθηματικά είναι συχνά υπερήφανα για τις δυνατότητές τους να θυμούνται σύνθετους μαθηματικούς
όρους και να τους μαθαίνουν συνήθως γρηγορότερα από άλλα παιδιά (Koshy 2001). Η δυνατότητά
τους να σκέφτονται αφηρημένα φαίνεται να είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του
«ταλαντούχου μαθηματικού». Για να θεωρείται «αληθινά ταλαντούχος ένας μαθητής/ μια μαθήτρια
στα μαθηματικά χρειάζεται να εμφανίζει απαραίτητα και μεγάλη δημιουργικότητα» (Kajander 1990:
254).
Το δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα πρέπει να προσδιορίζει τις δυνατότητες και τις ανάγκες
όλων των μαθητών του, συμπεριλαμβανομένων και των ικανών στα μαθηματικά, και να παρέχει
κατάλληλες ευκαιρίες και «προκλήσεις ενδιαφέροντος» ώστε να επιτρέπει σε όλους τους μαθητές/τριες να μαθαίνουν όσο αποτελεσματικά μπορούν. Αυτό πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία που
να λαμβάνει υπόψη:

την πλήρη σειρά δυνατοτήτων και ειδών «πολλαπλής νοημοσύνης» (Gardner 1983, 1993) που
κατέχουν τα παιδιά,

την προτροπή και αποδοχή της αποκλίνουσας σκέψης ως βασικό συστατικό της
δημιουργικότητας (Hudson 1967, Runco and Okuda 1988, Lave 1988, Runco 1991)

το βαθμό στον οποίο οι δυνατότητες μπορούν να μετρηθούν μέσω των επιτευγμάτων και της
επίδοσης,

τις απόψεις ενός ευρέος φάσματος ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης του εκπαιδευτικού και
μη προσωπικού, των γονέων και άλλων ενηλίκων της ευρύτερης κοινότητας.
Ο Teare (1995) σημειώνει ότι η κατάλληλη παροχή βοήθειας είναι η σημαντικότερη μέθοδος
εντοπισμού των ικανοτήτων των παιδιών σε σχέση με τα μαθηματικά. Χωρίς όμως έναν συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό σχεδιασμό που θα επιτρέπει τη δημιουργική έκφραση των μαθητών/ -τριών, πολλές και
σημαντικές ιδιαιτερότητες-δυνατότητες των μαθητών/ -τριών μας θα περάσουν απαρατήρητες. Οι
αρχές που σ’ αυτές στηρίζεται η συνεργατική μάθηση είναι βασισμένες κυρίως στη θεωρία που αφορά
τη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» (Vygotsky 1978 όπως αναφέρεται στο Bruner 1985) δηλαδή «την
απόσταση μεταξύ του πραγματικού αναπτυξιακού επιπέδου όπως καθορίζεται σε σχέση με την
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ανεξάρτητη επίλυση προβλήματος και του επιπέδου πιθανής ανάπτυξης όπως καθορίζεται μέσω της
επίλυσης προβλήματος κάτω από ενήλικη καθοδήγηση ή σε συνεργασία με ικανότερους/ -ες
συμμαθητές/ -τριες».
Το πρότυπο εμπλουτισμού του Renzulli (1986) περιλαμβάνει την οικοδόμηση ενός
εμπλουτισμένου προγράμματος σπουδών για ολόκληρη την τάξη που επιτρέπει στους μαθητές/ -τριες
να προχωρήσουν και να σκεφτούν σε ένα πιο υψηλό επίπεδο όσον αφορά τα μαθηματικά. Στον
προγραμματισμό για την επίτευξη υψηλότερης σκέψης η ταξινομία «διδακτικών στόχων» του Bloom
(1956) που αναφέρεται σε έξι επίπεδα σκέψης επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν
δραστηριότητες που θα αναπτύσσουν ευκαιρίες μέσα στην τάξη με στόχο να μεγιστοποιηθεί η
απόκτηση υψηλότερου επιπέδου δεξιοτήτων μαθηματικής γνώσης. Σύμφωνα με την ταξινομία του
Bloom, ο/ η εκπαιδευτικός μπορεί να επινοήσει ερωτήσεις που απαιτούν από τους/ τις μαθητές/-τριες
να αναλύσουν και να λύσουν το πρόβλημα (Anderson and Krathwohl 2001). Ερωτήσεις του τύπου
«τι θα γινόταν, αν…» φέρνουν τη σκέψη των μαθητών/ -τριών σε ένα άλλο επίπεδο. Κατά την άποψή
μας αυτοί οι τύποι ερωτήσεων και αυτές οι ιδέες προγραμμάτων σπουδών ωφελούν ολόκληρη την
τάξη και τα παιδιά όλων των δυνατοτήτων, κάτι που θα δείξουμε μέσα από την πρακτική εφαρμογή
κάποιων τέτοιων δραστηριοτήτων. Όταν εργαζόμαστε με μία τάξη στα μαθηματικά μπορούμε στα
πλαίσια της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής να απευθύνουμε διαφορετικού επιπέδου ερωτήσεις ή να
σχεδιάζουμε διαφορετικού επιπέδου δραστηριότητες. Έτσι θα είναι δυνατόν να ανταποκριθούν και να
συμμετέχουν όλοι οι μαθητές/ -τριες στην κατάκτηση των γνωστικών στόχων του μαθήματος.
Για αποτελεσματικότερη απόδοση, η παροχή βοήθειας και η καθοδήγηση από τον/ την
εκπαιδευτικό με δραστηριότητες σχετικές με την ανέλιξη της μαθηματικής σκέψης των μαθητών/τριών μας πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε επιστημονικά στοιχεία παρά σε στερεοτυπικές
απόψεις. Ειδικότερα, για να φθάσουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα σε οποιαδήποτε γνωστική
περιοχή, τα παιδιά χρειάζονται να γνωρίζουν τα μέσα με τα οποία θα πετύχουν τη μάθηση (Freeman
2000). Προκειμένου να προκαλείται το ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών μας για τα μαθηματικά, οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να θέτουμε δραστηριότητες που προϋποθέτουν οι μαθητές/ -τριες να
χρησιμοποιήσουν μια σειρά τεχνικών με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, να επιτρέψουν ένα
υψηλότερο επίπεδο αφαιρετικής σκέψης και να οδηγηθούν έτσι σε προηγμένα επίπεδα μαθηματικής
σκέψης. Οι μαθητές/-τριες πρέπει να ερευνούν τα συνδετικά μέρη της μαθηματικής εργασίας τους, να
χρησιμοποιούν τη φαντασία τους με ερωτήματα του τύπου «τι θα γινόταν αν...;» και «γιατί...;» και να
κάνουν υποθέσεις. Ερευνώντας και χρησιμοποιώντας το σχέδιο και τη συμμετρία θα μπορούν να
επιλέγουν και να συνδυάζουν γνωστά γεγονότα και στρατηγικές επίλυσης προβλήματος με
δημιουργικό τρόπο. Ο Cockcroft (1982) τοποθετεί την επίλυση προβλήματος στην καρδιά των
μαθηματικών.
«Το περιβάλλον επίλυσης προβλήματος αποτελείται από ένα ευρύ ρεπερτόριο διαφορετικών
καταστάσεων επίλυσης, περιλαμβάνει σύντομους στόχους, γρίφους, ανοιχτές ερωτήσεις, εφαρμογή
εξασκημένων δεξιοτήτων σε νέες καταστάσεις ή εκτεταμένες έρευνες ομάδας που διαρκούν ημέρες ή
εβδομάδες» (Clarke και McDonough 1989: 21).
Οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών να βάλουν ιδέες και προτάσεις μεταρρύθμισης των
μαθηματικών σε εφαρμογή έχουν επηρεαστεί από τη γνώση τους γενικά για τα μαθηματικά και
ειδικότερα για το παιδαγωγικό πλαίσιο του αντικειμένου (Knapp 1997). Με σκοπό να ενισχύονται και
οι εκπαιδευτικοί αποτελεσματικά ώστε να εφαρμόζουν ό,τι έχουν διδαχθεί σχετικά με τη διδασκαλία
των μαθηματικών χρήσιμο είναι να ενημερώνονται συχνά για τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα και να
συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχα θέματα στα πλαίσια των επιμορφώσεών τους.
Μέσα και δραστηριότητες υποστήριξης τη μαθηματικής σκέψης των μαθητών/-τριών
Κατά επιλογή υλικών για βοήθεια και ενίσχυση της μαθηματικής σκέψης των μαθητών/-τριών είναι
σημαντικό κάποιος να γνωρίζει τρία χαρακτηριστικά των μαθηματικών καθώς και του τρόπου με τον
οποίο οι μαθητές/-τριες μαθαίνουν μαθηματικά:
α) ότι η εκμάθηση των μαθηματικών είναι εκμάθηση πολλαπλών βημάτων. Ένα μαθηματικό θέμα
προκειμένου να είναι κατάλληλο για τους μαθητές/-τριες πρέπει να προκαλεί φυσικά μια πλούσια
πηγή προβλημάτων που απαιτούν ολοκλήρωση χωριστών βασικών βημάτων για ανάλυση και λύση,
β) ότι στα μαθηματικά πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες συνδέσεις. Οι μαθητές πρέπει να δοκιμάζουν
τα μαθηματικά ως θέμα βασισμένο σε σχέσεις, παρά σε ανεξάρτητους κανόνες, μεθόδους και
προβλήματα, και
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γ) ότι τα μαθηματικά χρειάζονται απόδειξη. Οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν σαφώς ότι τα
μαθηματικά - και ειδικότερα τα σχολικά μαθηματικά - είναι ακριβής υπολογισμός και απόδειξη, η
οποία είναι ο τελικός κριτής της ακρίβειας και της μαθηματικής αλήθειας.
Η δική μας διαδικασία αξιολόγησης των μέσων και των δραστηριοτήτων ενίσχυσης της μαθηματικής
σκέψης έγινε βάσει δύο κύριων «πρισμάτων», δύο κύριων περιοχών: α. του μαθηματικού
περιεχόμενου και πλαισίου και β. της ευκολίας πρόσβασης του χρήστη.
Για έναν εκπαιδευτικό που προσπαθεί να επεκτείνει την ικανότητα των μαθητών/ -τριών της τάξης
του/της σχετικά με τα μαθηματικά, το κλειδί είναι πόσο εύκολα μπορεί να εντοπίσει μια πηγή και να
αναζητηθούν οι πιθανές δραστηριότητες εμπλουτισμού της μέσα στη σχολική τάξη. Αυτές οι
δραστηριότητες βέβαια πρέπει να συνοδεύσουν πάντα τη βασική ενότητα μελέτης.
Οι «Μαθηματικές Προκλήσεις Ενδιαφέροντος για τα Βασικά Στάδια Εκπαίδευσης 1 και 2»
(DfEE 2000α, DfEE 2000β) είναι ένα συμπλήρωμα των εθνικών στρατηγικών βασικής εκπαίδευσης
και μαθηματικών γνώσεων. Σκοπός τους είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην επιλογή
δραστηριοτήτων για ενίσχυση τη μαθηματικής σκέψης των μαθητών/ -τριών (DfEE 2000a). Το υλικό
αυτό λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές κατευθύνσεις προσέγγισης ενός προβλήματος από τους
μαθητές/ -τριες και οργανώνεται έτσι σύμφωνα με τη διαφοροποίηση του στόχου. Αυτό σημαίνει ότι
αυτοί οι μαθητές/-τριες προσπαθούν να βρούν διάφορες εναλλακτικές οδούς για να πλησιάσουν και
«να κατακτήσουν» τους στόχους και τους σκοπούς της εθνικής στρατηγικής μαθηματικών γνώσεων
και των ενοτήτων μελέτης.
Οι «Έξυπνες Προκλήσεις Ενδιαφέροντος» (Casey και Koshy 1995) διαφέρουν ελαφρώς στη
δομή σε σχέση με την προαναφερθείσα πηγή. Εκτός από το γεγονός ότι καλύπτουν περισσότερα
γνωστικά αντικείμενα εκτός από μαθηματικά (γλωσσικό μάθημα, φυσικές επιστήμες και άλλες
διαθεματικές δραστηριότητες), οι δραστηριότητες αυτές δε συμφωνούν άμεσα με τις βασικές ενότητες
μελέτης της στρατηγικής επιπέδου μαθηματικής γνώσης. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για επιλογή και προετοιμασία των δραστηριοτήτων. Αυτές οι
δραστηριότητες προσπαθούν να υπερβούν το εθνικό πρόγραμμα σπουδών και να αναπτύξουν
ποιότητα και βάθος στη σκέψη των μαθητών/-τριών. Η «διαφοροποίηση στόχου» είναι επίσης ένα
χαρακτηριστικό που διατρέχει αυτό το υλικό. Από μαθηματική άποψη, οι πρόσθετες «δραστηριότητες
εργασίας» μαθηματικών δεν χρειάζεται να έχουν την ίδια μορφή με τις ασκήσεις του βιβλίου των
μαθητών-τριών. Αυτό θα ήταν βαρετό και θα προκαλούσε ματαίωση στους μαθητές/-τριες που θα
χρησιμοποιούσαν τις δραστηριότητες αυτές. Απαιτούνται ευχάριστες δραστηριότητες που θα
επεκτείνουν την πρόκληση ενδιαφέροντος και θα είναι ικανές να προωθήσουν τις μαθηματικές
δεξιότητες για όλη την τάξη. Η επιλογή των πηγών με μαθηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με την
Koshy (2001: 122) ακολουθεί τις διάφορες αρχές της «ορθής πρακτικής». Κάθε αρχή απεικονίζεται σε
ένα πεντάγωνο αλληλοεξαρτώμενων βασικών εννοιών: εξερεύνηση και έρευνα, σχέση και σύνδεση,
επικοινωνία και συνεργασία, δημιουργία και λύση, και αξιολόγηση και γενίκευση.
Οι «Μαθηματικές Προκλήσεις Ενδιαφέροντος για τα Βασικά Στάδια Εκπαίδευσης 1 και 2»
(DfEE 2000α, DfEE 2000β) περιέχουν γρίφους και προβλήματα που «είναι προσιτά σε ένα ευρύ
φάσμα μαθητών/-τριών» (DfEE 2000α: 9). Τα προβλήματα προορίζονται να προκαλέσουν και να
επεκτείνουν τη σκέψη και τη δημιουργικότητα των μαθητών και μαθητριών. Μερικά μπορούν να
λυθούν εύκολα και από περισσότερους μαθητές, ενώ άλλα χρειάζονται περισσότερη επιμονή και οι
μαθητές/-τριες πρέπει να επιστρατεύσουν διάφορες στρατηγικές και δεξιότητες για να τα λύσουν.
Έτσι κινητοποιούνται ώστε να λειτουργήσουν συστηματικά, να ταξινομήσουν τις πληροφορίες, να
σκεφτούν, να προβλέψουν, να εξετάσουν και να αξιολογήσουν τις λύσεις τους. Πολλές από τις
δραστηριότητες αυτές προσκαλούν τους μαθητές/-τριες να ερευνήσουν, να αναγνωρίσουν, να
εξηγήσουν, να βρούν, να εξερευνήσουν, ενώ άλλες απαιτούν επέκταση, φαντασία, δημιουργικότητα
και εφεύρευση. Οι δραστηριότητες κινούνται κάπου μεταξύ καθαρών μαθηματικών και πραγματικών
προβλημάτων ζωής και καλύπτουν τις απαιτήσεις του μαθήματος των μαθηματικών ως προς το
περιεχομένο και το ευρύτερο γνωστικό πεδίο της μαθηματικής σκέψης.
Οι «Έξυπνες Προκλήσεις Ενδιαφέροντος» (Casey και Koshy 1995) ικανοποιούν το ίδιο αυτό
πλαίσιο και περιεχόμενο. Εξάλλου ο υπότιτλος αυτής της πηγής περιέχει και την «ουσία του βιβλίου»:
δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί συγκεκριμένα ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν τα μαθηματικά και
για την ενίσχυσή τους (ηλικίες 7-11). Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες αυτές έχουν
δυνατότητα επέκτασης. Έτσι, οι μαθηματικές έννοιες χτίζονται συνεχώς μέσω σχετικών ερωτήσεων.
Όλες οι δραστηριότητες απαιτούν από τους μαθητές/-τριες να κάνουν ένα είδος έρευνας. Πολλές από

840
τις δραστηριότητες, επίσης, καλούν τους μαθητές/-τριες να δημιουργήσουν και να εφεύρουν τις
ερωτήσεις οι ίδιοι/ οι ίδιες. Τέλος, η αυτο-αξιολόγηση υπολογίζεται ως η κυριότερη ικανότητα που
πρέπει να αναπτυχθεί και να υποστηρίζεται και να προωθείται.
Αυτές οι πηγές πιστεύουμε ότι μπορούν να είναι πολύτιμες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες και θα μπορούσαν να έχουν τη θέση τους στο μάθημα των μαθηματικών. Και οι δύο εκφράζουν
κοινή δυναμική και έχουν ομοιότητες. Μπορούν να ενισχύσουν τη διαδικασία εμπλουτισμού της
μαθηματικής σκέψης και των δυνατοτήτων του μαθητικού μας δυναμικού.
Απάντηση μαθητών στις δραστηριότητες εμπλουτισμού στα μαθηματικά
Στο σημείο αυτό θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα από τις
πηγές αυτές και να εξηγήσουμε τη διαδικασία ενσωμάτωσης τέτοιων δραστηριοτήτων εμπλουτισμού
της μαθηματικής σκέψης όπως αυτό δοκιμάστηκε σε μια τάξη δίγλωσσων μαθητών/-τριών σε ένα
ανεξάρτητο ελληνικό σχολείο στη Βρετανία.
Οι δραστηριότητες εμπλουτισμού που επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε για τη δοκιμαστική
αυτή εφαρμογή κάλυψε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της έρευνας που έπρεπε να κάνουμε για να
τις εντοπίσουμε. Η επιλογή των δραστηριοτήτων κάλυψε μεγάλο χρονικό διάστημα του πειράματος
δεδομένου ότι έπρεπε να είναι ελκυστικές για τους μαθητές/-τριες που έλαβαν μέρος στην εφαρμογή.
Επιμένουμε να δίνουμε έμφαση στο σκεπτικό επιλογής των δραστηριοτήτων αφού πιστεύουμε ότι οι
διαφορετικές δραστηριότητες μαθηματικού εμπλουτισμού που δίνονται στους μαθητές μιας τάξης
μπορούν να προωθήσουν το μαθηματικό τρόπο σκέψης όλων των μαθητών/-τριών (Fielker 1997).
Όπως η Koshy (2001: 35) υπογραμμίζει «στους ικανούς/-ές στα μαθηματικά μαθητές/-τριες πρέπει να
παρέχονται στόχοι που παρακινούν τη σκέψη τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ψάχνουμε
για πολύ δύσκολους στόχους».
Οι στόχοι πρέπει να παρουσιάζονται με ενδιαφέροντα τρόπο και πρέπει να επεκτείνονται σε
περιπλοκότερα επίπεδα (Resnick 1987, Jensen 1993, Fielker 1997). Οι δραστηριότητες αυτές επίσης
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα για διαφορετικά επίπεδα έκβασης και να ενθαρρύνουν τη μελέτη. Η
επανάληψη, η αναθεώρηση και η κριτική σκέψη πρέπει να είναι αναπόσπαστα κομμάτια μέτρων που
λαμβάνονται. Γενικά, η παροχή αυτών των δραστηριοτήτων πρέπει να στηρίζεται σε προγενέστερες
γνώσεις και δεξιότητες.
Οι δύο δραστηριότητες εμπλουτισμού στα μαθηματικά που επιλέξαμε να εφαρμόσουμε στην
τάξη μας ήταν «Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ρούντολφ» από τις «Μαθηματικές Προκλήσεις
Ενδιαφέροντος για τα Βασικά Στάδια Εκπαίδευσης 1 και 2» (DfEE 2000α, DfEE 2000β) και «Τα
κουλούρια του Έλμερ» από τις «Έξυπνες Προκλήσεις Ενδιαφέροντος» (Casey και Koshy 1995,
Koshy 2001, Koshy 2003).
Σας προσκαλούμε να μοιραστείτε μαζί μας αυτήν την εμπειρία:
Για τη μελέτη μας αυτή επιλέξαμε τη δευτέρα τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου στην περιοχή
του δυτικού Λονδίνου. Το ελληνικό δημοτικό
σχολείο Λονδίνου είναι ανεξάρτητο εκπαιδευτικό
ίδρυμα στη Βρετανία, λειτουργεί καθημερινά και
ακολουθεί το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα σε
συνδυασμό με ένα πρόσθετο πρόγραμμα ενίσχυσης
της αγγλικής γλώσσας (10 ώρες εβδομαδιαία για
όλους τους μαθητές). Όταν επιλέξαμε τελικά τις
δραστηριότητες ήρθαμε σε συνεργασία με το
δάσκαλο της τάξης για την εφαρμογή. Γνωρίζαμε τα
παιδιά της τάξης από προηγούμενες επισκέψεις
γνωριμίας στο σχολείο. Η επικοινωνία μαζί τους ήταν
εύκολη και φιλική. Σε κάποια επαφή μας μετά την
περίοδο γνωριμίας αναγγείλαμε στα παιδιά ότι
πρόκειται να λύσουμε μαζί μερικούς μαθηματικούς
γρίφους με δύο «νέους φίλους», τον τάρανδο
Ρούντολφ και τον ελέφαντα Έλμερ. Είχαμε φέρει
μαζί δύο πάνινες κούκλες που παρίσταναν αυτούς
τους φίλους μας.
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Από την αρχή τα παιδιά απόλαυσαν πάρα πολύ τη δραστηριότητα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
επειδή σκέφτηκαν ότι ήταν ένα παιχνίδι και όχι μια μαθηματική ανάθεση εργασίας. Αρχικά,
συστήσαμε τον ήρωα της ιστορίας μας στους μαθητές/-τριες. Ο Ρούντολφ ο τάρανδος ήταν ήδη
γνωστός στα παιδιά δεδομένου ότι τον ήξεραν από το ομώνυμο αγγλικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι.
Ο στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν να χρωματιστεί κάθε ένα από τα τέσσερα αστέρια
στο χριστουγεννιάτικο δέντρο είτε με κόκκινο είτε με κίτρινο χρώμα. Στην αρχή ήταν εύκολο για τον
καθέναν στην τάξη να χρωματίσει τα αστέρια. Τα παιδιά έδωσαν διαφορετικές επιλογές και εξηγήσεις
για τον εκάστοτε χρωματισμό των αστεριών και προσπάθησαν να καλύψουν όλες τις πιθανές
περιπτώσεις. Αυτή τους η προσπάθεια μας έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε στους μαθητές μας
ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να φθάσουν στον ίδιο στόχο με τους διαφορετικούς τρόπους και
πορείες, ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές περιπτώσεις επίλυσης ενός προβλήματος κι ότι είναι
σεβαστός οποιοσδήποτε μηχανισμός μαθηματικής σκέψης που μας δίνει σωστή απάντηση στο
μαθηματικό μας ερώτημα. Οι περισσότεροι από τους μαθητές/-τριες μας ήταν δίγλωσσοι και
κατάλαβαν πλήρως το στόχο και τις οδηγίες της δραστηριότητας που ήταν και στα αγγλικά. Οι
απαντήσεις τους όμως δόθηκαν στα ελληνικά αφού αυτή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται
περισσότερο στο σπίτι τους.
Κατόπιν δώσαμε στους μαθητές μας κενά φύλλα χαρτιού όπου έπρεπε να δώσουν τις
διαφορετικές επιλογές των αστεριών στο χριστουγεννιάτικο δέντρο ζωγραφίζοντάς τα. Αυτό το
στάδιο της δραστηριότητας λειτούργησε σε δύο φάσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, οι
μαθητές ασχολήθηκαν με τη δραστηριότητα χωριστά και ατομικά και έκαναν ο,τι καλύτερο
μπορούσαν. Κατόπιν τους ενθαρρύναμε να να εργαστούν σε ομάδες και να συνεργαστούν στην
εύρεση των πιθανών λύσεων, πρόσθετα σε αυτές που βρήκαν ήδη στην πρώτη φάση. Η εργασία σε
ομάδες τους έδωσε την ευκαιρία να καταλάβουν ότι μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές θέσεις των
χρωματισμένων αστεριών. Μερικά άτομα ή ομάδες ήταν γρηγορότερα από άλλα. Τα αποτελέσματα
ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα για μερικά παιδιά αυτής της τάξης, αν και λίγα - τρία από αυτάέφθασαν στην απάντηση όλων των πιθανών θέσεων των αστεριών. Αυτό συνέβη κυρίως στη δεύτερη
φάση, κατά τη διάρκεια της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης. Στην πρώτη φάση είχαν ανακαλύψει
μόνο τέσσερις συνδυασμούς. Η πλειοψηφία της υπόλοιπης τάξης είχε ανακαλύψει τρεις συνδυασμούς.
Γενικά, αυτή η δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί ως εύκολη που ολοκληρώνεται από όλους τους
μαθητές/-τριες σε μια τάξη περισσότερο από άλλες δραστηριότητες «καθαρά μαθηματικές». Αν και το
δεύτερο μέρος της δραστηριότητας, όπου τα παιδιά έπρεπε να βρουν τους διαφορετικούς τρόπους
χρωματισμού των αστεριών, είχε δυσκολότερο στόχο και έπρεπε να σκεφτούν περισσότερο, τα παιδιά
αγάπησαν τη δραστηριότητα αυτή πολύ και ζητούσαν να κάνουν κι άλλες παρόμοιες. Εδώ, πρέπει να
παρατηρήσουμε ότι μαθητές που γενικά «δεν έβρισκαν διασκεδαστικά τα μαθηματικά» - κάτι που
γνωρίσαμε από τη σύντομη γνωριμία μας με τα παιδιά αλλά και μέσα από τη συνεργασία με το
δάσκαλο της τάξης- αυτή τη φορά διασκέδασαν αφάνταστα με τη δραστηριότητα αυτή.
Κατά τη διάρκεια της επόμενης
δραστηριότητας
τα
παιδιά
συνάντησαν τον Έλμερ. Είχαμε μια
ιστορία να τους πούμε για έναν
πεινασμένο ελέφαντα που αγαπά
πολύ τα ζαχαρωμένα κουλούρια, τον
κύριο Έλμερ. Η δραστηριότητα «Τα
κουλούρια του Έλμερ» ήταν μια
αστεία και ελκυστική δραστηριότητα
για τα παιδιά. Νομίζουμε ότι τέτοια
είδη δραστηριοτήτων κρατούν τους
μαθητές
σε
ετοιμότητα
και
εγρήγορση μέσα από ευχάριστες
διαδρομές. Οι μαθητές εργάστηκαν
σε δύο διαφορετικές ομάδες όπου
κάθε μια είχε ένα αντίγραφο της
δραστηριότητας. Ήταν πραγματικά
ενθαρρυντικό ότι κανένα μέλος από τις δύο ομάδες δε χρειάστηκε οποιαδήποτε βοήθεια για να
καταλάβει το στόχο. Η ερώτηση προσεγγίστηκε και αντιμέτωπίστηκε με επιτυχία. Γιατί αυτή η
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δραστηριότητα έγινε κατανοητή ευκολότερα; Υπολογίζουμε ότι το σχέδιο του προβλήματος ήταν το
κλειδί που βοήθησε. Η αστεία εικόνα του ελέφαντα και τα εύγευστα κουλούρια έκαναν τα παιδιά να
θέλουν να λύσουν το «πρόβλημα λαβυρίνθου» και να ταΐσουν το φίλο τους ελέφαντα αφού
εξοικειώθηκαν μ’ αυτόν. Μερικές από τις ερωτήσεις που τα παιδιά ρώτησαν τον Έλμερ στα πλαίσια
της εξοικείωσης ήταν: «Τρως πολλά κουλούρια; Γιατί είσαι χνουδωτός; Πού είναι το σπίτι σου;
Μπορώ να σε επισκεφτώ; Ποιος αγοράζει τα κουλούρια σου; Ποιος σου φτιάχνει τα κουλούρια; Θα
μου έδίνες μερικά από τα νόστιμα κουλούρια σου; Έχεις αδελφούς ή αδελφές; Τους προσφέρεις
μερικά από τα κουλούρια σου; Τρως μόνο κουλούρια; Τι άλλο τρως; Τρως κουλούρια κάθε ημέρα;
Ποιο άλλο φαγητό σου αρέσει πολύ εκτός από τα κουλούρια; Μπορείς να μετρήσεις πόσα κουλούρια
τρως τη μέρα; Είχες 30 κουλούρια και έφαγες 9. Πόσα κουλούρια σου έχουν μείνει;» και άλλες
πολλές ερωτήσεις.
«Τα κουλούρια του Έλμερ» είναι μια δραστηριότητα για ολόκληρη την τάξη και τα
αποτελέσματα υποστηρίζουν την άποψη ότι ευρύτερες και πλουσιότερες δραστηριότητες
μαθηματικών μπορούν να προωθήσουν τη μαθηματική «μέθοδο» σκέψης όλων των μαθητών σε μια
τάξη (Fielker 1997) και να βελτιώσουν το επίπεδο επιτυχίας στο σύνολο της (Sheffield 1994). Η
ανάπτυξη της περιέργειας και της δημιουργικότητας ήταν το κύριο χαρακτηριστικό στις ερωτήσεις,
τις αναθέσεις και τις ασκήσεις που δόθηκαν στις ομάδες εργασίας κατά τη διάρκεια αυτών των
δραστηριοτήτων. Οι αποτελεσματικές ερωτήσεις ήταν μέρος του προγράμματος και χρησιμοποιήθηκε
ένας συνδυασμός χαμηλών και υψηλών επιπέδων ερωτήσεων. Αυξήσαμε επίσης το «χρόνο αναμονής»
στις ερωτήσεις σε τρία δευτερόλεπτα περίπου για να βοηθήσουμε να βελτιωθούν οι επιδόσεις των
μαθητών/-τριών. Αυτό το είδος δραστηριοτήτων ικανοποιεί τις «μαθηματικές» ανάγκες όλων των
μαθητών/-τριών μας και προωθεί τις δυνατότητές τους στο σύνολο.
Αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μαθητή αλλά και τη δυναμική που
προκύπτει από την ποικιλία των ατόμων που συνθέτουν την ομάδα καταλήγουμε να προτείνουμε
υλικά και σχεδιασμούς όπως τα προαναφερθέντα. Με στόχο όχι το διαχωρισμό των μελών της
ομάδας/ τάξης αλλά την προώθηση και προβολή εκείνων των θετικών αλλά και τον εντοπισμό των
αδυναμιών του κάθε ατόμου που με τον κατάλληλο σχεδιασμό στα πλαίσια της διαφοροποιημένης
παιδαγωγικής θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του γνωστικού αντικειμένου των
μαθηματικών. Με όχημα τη φαντασία και την ελευθερία στη σκέψη και στην πράξη.
Βιβλιογραφία
Anderson, L.W. and Krathwohl, D.R. (Eds.) (2001). A taxonomy of learning, teaching, and
assessment: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York:
Longman.
Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Volume 1. Harrow: Longman.
Bruner, J. (1985). Vygotsky: A historical and conceptual perspective. In J. V. Wertsch (Εd), Culture,
Communication and Cognition (pp. 21 – 34). Cambridge: Cambridge University Press.
Casey, R. και Koshy, V. (1995). Bright Challenge. Cheltenham: Stanley Thornes.
Clarke, D. και McDonough, A. (1989). The problems of the problem solving classroom. The
Australian Mathematics Teacher, 45 (3), 20-24.
Cockcroft, W. H. (1982). Mathematics Counts: Report of the Committee of Inquiry into the Teaching
of Mathematics in Schools. London: HMSO.
DfEE (2000α). Mathematical Challenges for Able Pupils in Key Stages 1 and 2. London: DfEE.
DfEE (2000β). National Literacy and Numeracy Strategies: Guidance on Teaching Able Children.
London: DfEE.
Fielker, D. (1997). Extending Mathematical Ability through Whole Class Teaching. London: Hodder
and Stoughton.
Flavell, J. H. (1985). Cognitive Development. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Freeman, J. (2000). The Education of the Very Able: Evidence as the Basis for Practice. Ανάκτηση
στις 03 Μαρτίου 2003 από το: http://www.isec2000.org.uk/abstracts/papers_f/freeman_1.htm.
Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
Hudson, L. (1967). Contrary Imaginations: a psychological study of the English Schoolboy,
Harmondsworth: Penguin.

843
Hughes, M. et al. (2000). Numeracy and Beyond. Buckingham: Open University Press.
Jensen, R. J. (Ed), (1993). Research Ideas for the Classroom, Volume 1: Early Childhood
Mathematics. New York, NY: Macmillan.
Kajander, A. (1990). Measuring mathematical aptitude in exploratory computer environments. Roeper
Review, 12 (4), 254-256.
Knapp, M. S. (1997). Between Systemic Reforms and the Mathematics and Science Classroom: The
Dynamics of Innovation, Implementation, and Professional Learning. Review of Educational
Research, 67 (2), 227-266.
Koshy, V. και Casey, R. (1997). Effective Provision for Able and Exceptionally Able Children.
London: Hodder and Stoughton.
Koshy, V. (1999). Establishing Principles. Mathematics in School, 29 (3), 2-3.
Koshy, V. (2001). Teaching Mathematics to Able Children. London: David Fulton Publishers.
Koshy, V. (2003). Πανεπιστημιακές Σημειώσεις 7 Νοεμβρίου 2003, Mathematics Enrichment Project.
London: Brunel University.
Lave, J. (1988). Cognition in Practice: Mind, Mathematics and Culture in Everyday Life. Cambridge:
Cambridge University Press.
OFSTED (1998) Educating the Very Able: Current International Research, London: HMSO.
OFSTED (2001) Excellence in Cities and Other Grant-Funded Programme, London: OFSTED.
Renzulli, J. (1986). The Three-Ring Conception of Giftedness: a Developmental Model for
Creative Productivity. In R. J. Sternberg and J. E. Davidson (Εds), Conceptions of Giftedness.
Cambridge: Cambridge University Press.
Resnick, L. B. (1987). Education and Learning to Think. Washington, DC: National Academy Press.
Runco, M.A. (1991). Divergent Thinking. Westport, CT: Ablex Publishing.
Runco, M.A. and Okuda, S.M. (1988). Problem discovery, divergent thinking, and the creative
process. Journal of Youth and Adolescence, 17(3), 211-220.
Sheffield, L. (1994). The Development of Mathematically Promising Students in the United States.
Mathematics in School, 28 (3).
Swetz, F.J. (1984). Seeking relevance? Try the History of Mathematics. The Mathematics Teacher, 77
(1), 54-62.
Teare, J. B. (1995). A School Policy on Provision for Able Pupils. London: NACE.
Διερεύνηση των στάσεων των μαθητών ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των
Μαθηματικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να εξετάσει τις στάσεις των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου ως προς τα
Μαθηματικά που έχουν διδαχτεί στο Δημοτικό σχολείο σε σχέση με τα Μαθηματικά που διδάσκονται στο
Γυμνάσιο. Μέσω κατάλληλου ερωτηματολογίου οι μαθητές εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την φοίτησή τους στο Γυμνάσιο σε σχέση με το Δημοτικό. Επίσης γίνεται
διερεύνηση των διαφορών μεταξύ δασκάλων και καθηγητών Μαθηματικών ως πρός τις μεθόδους διδασκαλίας
που χρησιμοποιούν και διερευνώνται οι σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το
σχολικό έτος 2006 – 2007 σε ιδιωτικά και δημόσια Γυμνάσια της χώρας στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα από τη στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων, τα
οποία συμπλήρωσε δείγμα μαθητών Δημοσίων Σχολείων της περιοχής Αθηνών.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης έρευνας η οποία αφορά τη στάση των μαθητών
Γυμνασίου και Λυκείου απέναντι στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Η συλλογή των δεδομένων
έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου που δόθηκε σε μαθητές Α΄ Γυμνασίου.
Στην παρούσα εργασία μελετάται ένα μέρος του δείγματος των ερωτηματολογίων που
συλλέχθηκαν, ειδικότερα δείγμα 83 ερωτηματολογίων, τα οποία συμπλήρωσαν μαθητές Δημοσίων

