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Διερεύνηση των στάσεων των μαθητών ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των
Μαθηματικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο
Γκίνης Δ., Δρ Παν. Πειραιώς
Κορρές Κωνστ., Παν. Πειραιώς
Τσάμη Ελ., Παν. Πειραιώς
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
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Σχολείων της περιοχής Αθηνών. Η εργασία αναφέρεται στη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών
της Α΄ Γυμνασίου σχετικά με: α) Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο Γυμνάσιο, σε σχέση με το
Δημοτικό, ως προς τα Μαθηματικά και β) Τις διαφορές μεταξύ δασκάλων και καθηγητών
Μαθηματικών.
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο παραδεκτό ότι η μάθηση ενός γνωστικού
αντικειμένου, στην προκειμένη περίπτωση των Μαθηματικών, είναι ένα πολύπαραγοντικό ζήτημα.
Σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία της μάθησης, παίζουν εκτός από τους γνωστικούς παράγοντες,
επίσης οι συναισθηματικοί. Ο ρόλος του συναισθηματικού τομέα και των πεποιθήσεων, έχουν
απασχολήσει ένα μεγάλο αριθμό ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών.
Στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών να φέρουν πιο κοντά τα Μαθηματικά και τους μαθητές,
αναπτύχθηκαν τεχνικές και προγράμματα, με κύριο στόχο την ανάπτυξη από τους μαθητές θετικών
στάσεων απέναντι στα μαθηματικά. Έχει παρατηρηθεί σε αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα, θετική
συσχέτιση ανάμεσα στις αντιλήψεις των μαθητών (στάσεις, πεποιθήσεις) σχετικά με την αξία της
μάθησης των Μαθηματικών και την επίδοσή τους στα Μαθηματικά (Papanastasiou, 2000).
Σχετικές έρευνες στα πλαίσια αυτού του προβληματισμού για την αξιολόγηση της
διδασκαλίας των Μαθηματικών έχουν γίνει αρκετές, όπως η έρευνα του Φιλίππου το1991 και 1992,
με σκοπό την εξέταση των στάσεων των τελειοφοίτων του Δημοτικού και μαθητών του Γυμνασίου
προς τα Μαθηματικά (Φιλίππου & Χρίστου, 2001). Μία άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη
Κύπρο από τους Παπαναστασίου, Ηλία και Θεοδούλου από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είχε σαν
σκοπό να: (α) να εξετάσει κατά πόσο οι στάσεις, οι πεποιθήσεις μπορούν να προβλέψουν την επίδοση
στα μαθηματικά και (β) να εξετάσει τους παράγοντες που μπορούν να προβλέψουν τις στάσεις, τις
πεποιθήσεις των μαθητών σε σχέση με το σχολείο, την οικογένεια, το κοινωνικό περιβάλλον και το
φύλο, με βάση τα δεδομένα της έρευνας TIMSS για τους μαθητές της Κύπρου (Philippou & Christou,
1999).
3. Η ΕΡΕΥΝΑ
Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του σχολικού έτους 2006–2007. Η
συλλογή των δεδομένων έγινε από τους συγγραφείς, με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο
συμπλήρωσε δείγμα μαθητών της Α΄ Γυμνασίου. Η επιλογή των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου έγινε,
ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσφατες τις εμπειρίες τους από τη φοίτηση τους στο Δημοτικό, αλλά και
να έχουν προσλάβει τις νέες εμπειρίες από τη φοίτηση στο νέο τους σχολείο, το Γυμνάσιο.
3.1 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα αυτή έχει ως βασικό στόχο τη αναζήτηση και διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των
μαθητών σε θέματα όπως:
• Προβλήματα που αναγνωρίζουν κατά τη φοίτησή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
• Μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης
στο μάθημα των Μαθηματικών.
• Μορφές διδασκαλίας που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο κατά την
διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών.
• Τις σχέσεις δασκάλων και καθηγητών (μαθηματικών) με τους μαθητές τους.
Όπως γίνεται αντιληπτό, ένας επιπλέον στόχος είναι η διερεύνηση πιθανών διαφοροποιήσεων
στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης.
3.2 ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
Το δείγμα αποτελούν 83 μαθητές της Α ΄ Γυμνασίου, 52 αγόρια και 31 κορίτσια, από Δημόσια
Σχολεία της περιοχής Αθηνών.
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Φύλο
Count
Αγόρι
Κορίτσι

52
31

%
62.7%
37.3%

10 - 12,5
12,6 - 15
15,1 - 18,5
18,6 - 20

Μέσος όρος Α΄ τριμήνου
Count
%
4
4.9%
10
12.2%
45
54.9%
23
28.0%

Όπως αναφέραμε, όλοι οι μαθητές προέρχονται από Γυμνάσια της περιοχής Αθηνών. Τα αγόρια
υπερτερούν των κοριτσιών με ποσοστό 62,7% έναντι 37,3%. Η πλειοψηφία των μαθητών στο 1ο
τρίμηνο είχε βαθμούς από 15,1-18,5 σε ποσοστό 54,9%. Επίσης το ποσοστό των μαθητών με άριστους
βαθμούς 18,6-20 είναι πολύ υψηλό 28%.
3.3 ΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Κατά την σύνταξη του ερωτηματολογίου προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους στόχους της έρευνας
όπως περιγράφονται πιο πάνω ορίσαμε τις παρακάτω μεταβλητές, οι οποίες είναι 29 και είναι οι
ακόλουθες:
Α. Γενικά στοιχεία
1. Φύλο
2. Μέσος όρος Α΄ τριμήνου
3. Περιοχή σχολείου
Β. Προβλήματα ανά σχολική βαθμίδα
4. Δημοτικό - Πολλές ώρες διδασκαλίας κάθε μέρα
5. Δημοτικό - Δύσκολα μαθήματα
6. Δημοτικό - Συμπεριφορά δασκάλων
7. Δημοτικό - Ανταγωνισμός για βαθμούς
8. Γυμνάσιο - Πολλές ώρες διδασκαλίας κάθε μέρα
9. Γυμνάσιο - Δύσκολα μαθήματα
10. Γυμνάσιο - Συμπεριφορά δασκάλων
11. Γυμνάσιο - Ανταγωνισμός για βαθμούς
Γ. Μέθοδοι διδασκαλίας Μαθηματικών ανά σχολική βαθμίδα
12. Δάσκαλος – Μόνο παράδοση
13. Δάσκαλος - Έλεγχος κατανόησης
14. Δάσκαλος - Συνεργασία με μαθητές
15. Δάσκαλος - Ομαδικές εργασίες
16. Καθηγητής – Μόνο παράδοση
17. Καθηγητής - Έλεγχος κατανόησης
18. Καθηγητής - Συνεργασία με μαθητές
19. Καθηγητής - Ομαδικές εργασίες
Δ. Μορφή διδασκαλίας ανά σχολική βαθμίδα
20. Δημοτικό - Μορφή Διδασκαλίας
21. Γυμνάσιο - Μορφή Διδασκαλίας
22. Σε ποιους μαθητές ο δάσκαλος απευθυνόταν περισσότερο
23. Σε ποιους μαθητές ο καθηγητής απευθύνεται περισσότερο
Ε. Σχέσεις δασκάλου ή καθηγητή με μαθητές
24. Δάσκαλος - Ενδιαφέρον για προσωπικά προβλήματα
25. Δάσκαλος - Επικοινωνία με γονείς
26. Δάσκαλος - Μόνο διδακτικά καθήκοντα
27. Καθηγητής - Ενδιαφέρον για προσωπικά προβλήματα
28. Καθηγητής - Επικοινωνία με γονείς
29. Καθηγητής - Μόνο διδακτικά καθήκοντα
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4. ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
4.1 Περιγραφική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας
1. Προβλήματα ανά σχολική βαθμίδα
Πίνακας 1

Δημοτικό - Πολλές ωρες διδασκαλίας κάθε μέρα
Δημοτικό - Δύσκολα μαθήματα
Δημοτικό - Συμπεριφορά δασκάλων
Δημοτικό - Ανταγωνισμός για βαθμούς

Επιλέχθηκε
Count
%
24
28.9%
12
14.5%
22
26.5%
34
41.0%

Δεν επιλέχθηκε
Count
%
59
71.1%
71
85.5%
61
73.5%
49
59.0%

Γυμνάσιο - Πολλές ωρες διδασκαλίας κάθε μέρα
Γυμνάσιο - Δύσκολα μαθήματα
Γυμνάσιο - Συμπεριφορά δασκάλων
Γυμνάσιο - Ανταγωνισμός για βαθμούς

Επιλέχθηκε
Count
%
51
61.4%
45
54.2%
13
15.7%
20
24.1%

Δεν επιλέχθηκε
Count
%
32
38.6%
38
45.8%
70
84.3%
63
75.9%

Παρατηρούμε στον πίνακα 1, ότι οι μαθητές στο Δημοτικό επιλέγουν ως βασικό τους πρόβλημα «τον
ανταγωνισμό για τους βαθμούς», γεγονός που επιβεβαιώθηκε σε ένα βαθμό, από τους εκπαιδευτικούς
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά τη γνώμη τους, αυτό αποδίδεται στην πίεση των γονιών για
διάκριση των παιδιών τους. Επίσης οι μαθητές αναγνωρίζουν σε αρκετά μεγάλα ποσοστά 28,9% και
26,5% ως πρόβλημα «τις πολλές ώρες διδασκαλίας» και τη «συμπεριφορά των δασκάλων»
αντίστοιχα.
Όσον αφορά τα προβλήματα στο Γυμνάσιο, όπως φαίνεται στον πίνακα 1, οι μαθητές
επιλέγουν με μεγάλα ποσοστά τις πολλές ώρες διδασκαλίας (61,4%) και τη δυσκολία των μαθημάτων
(54,2%). Η συντριπτική πλειοψηφία δεν αναγνωρίζει ως πρόβλημα τον ανταγωνισμό για τους
βαθμούς, ούτε την συμπεριφορά των καθηγητών.
Προβλήματα ανά σχολική βαθμίδα

80
Αριθμός μαθητών

70
60
50
Επ ιλέχθηκε

40

Δεν επ ιλέχθηκε

30
20

Σχήμα 1
2. Μέθοδοι διδασκαλίας Μαθηματικών ανά σχολική βαθμίδα
Πίνακας 2

για βαθμούς

Γυμνάσιο -

Ανταγωνισμός

δασκάλων

Γυμνάσιο -

Συμπεριφορά

Δύσκολα

μαθήματα

Γυμνάσιο -

διδασκαλίας

Γυμνάσιο -

Πολλές ωρες

για βαθμούς

Δημοτικό -

Ανταγωνισμός

δασκάλων

Δημοτικό -

Συμπεριφορά

μαθήματα

Δύσκολα

Δημοτικό -

διδασκαλίας

Δημοτικό -

0

Πολλές ωρες

10
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Δάσκαλος - Παράδοση
Δάσκαλος - Έλεγχος κατανόησης
Δάσκαλος - Συνεργασία με μαθητές
Δάσκαλος - Ομαδικές εργασίες

Επιλέχθηκε
Count
%
21
25.3%
46
55.4%
42
50.6%
13
15.7%

Δεν επιλέχθηκε
Count
%
62
74.7%
37
44.6%
41
49.4%
70
84.3%

Καθηγητής - Παράδοση
Καθηγητής - Έλεγχος κατανόησης
Καθηγητής - Συνεργασία με μαθητές
Καθηγητής - Ομαδικές εργασίες

Επιλέχθηκε
Count
%
33
39.8%
55
66.3%
36
43.4%
5
6.0%

Δεν επιλέχθηκε
Count
%
50
60.2%
28
33.7%
47
56.6%
78
94.0%

Όπως διακρίνουμε από τον πίνακα 2, στο Δημοτικό ο δάσκαλος κατά τη διδασκαλία του μαθήματος
των Μαθηματικών, συνεργάζεται με τους μαθητές του σε ποσοστό 50,6% και ελέγχει τη κατανόηση
σε ποσοστό 55,4%. Όμως είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό των δασκάλων (25,3%) οι οποίοι επιλέγουν
τη μετωπική διδασκαλία. Ένα μικρό ποσοστό (15,7%) επιλέγει μεθόδους ενεργητικής μάθησης με
ομαδικές εργασίες.
Στο Γυμνάσιο η «συνεργασία με τους μαθητές» έχει ποσοστό (43,4%) μικρότερο σε σχέση με
αυτό του Δημοτικού. Επίσης ο καθηγητής έχει την πρωτοβουλία κατά την παράδοση του μαθήματος
(39,8%) σε αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό των δασκάλων. Ελάχιστοι καθηγητές
χρησιμοποιούν κατά την μαθησιακή διαδικασία ομαδικές εργασίες (6%). Η μεγάλη πλειοψηφία των
καθηγητών ελέγχουν την κατανόηση των εννοιών και διαδικασιών (66,3%).
Μέθοδοι διδασκαλίας ανά σχολική βαθμίδα
90

Αριθμός μαθητών

80
70
60
50

Επιλέχθηκε

40

Δεν επιλέχθηκε

30
20
10

εργασίες

Ομαδικές

Καθηγητής -

με μαθητές

Συνεργασία

Καθηγητής -

Έλεγχος

κατανόησης

Καθηγητής -

Παράδοση

Καθηγητής -

εργασίες

Ομαδικές

Δάσκαλος -

με μαθητές

Συνεργασία

Δάσκαλος -

Έλεγχος

κατανόησης

Δάσκαλος -

Παράδοση

Δάσκαλος -

0

Σχήμα 2
3. Μορφές διδασκαλίας ανά σχολική βαθμίδα
Πίνακας 3
Μιλούσαν περισσότερο Μιλούσε περισσότερο
οι μαθητές
ο δάσκαλος
Count
%
Count
%
Δημοτικό - Μορφή Διδασκαλίας
8
9.6%
36
43.4%
Γυμνάσιο - Μορφή Διδασκαλίας
8
9.6%
30
36.1%

Γινόταν διάλογος
Count
%
39
47.0%
45
54.2%
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Αριθμός μαθητών

Μορφή διδασκαλίας
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Δημοτικό - Μορφή
Διδασκαλίας
Γυμνάσιο - Μορφή
Διδασκαλίας

Μιλούσαν
π ερισσότερο
οι μαθητές

Μιλούσε
π ερισσότερο
ο δάσκαλος

Γινόταν διάλογος

Σχήμα 3
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3, τα ποσοστά στις δύο βαθμίδες είναι περίπου τα ίδια. Θα
μπορούσαμε να διακρίνουμε την επιλογή των εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων στη μορφή του
διαλόγου κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, με ελαφρά υπεροχή της επιλογής αυτής στο Γυμνάσιο
(54,2%) έναντι (47%) του Δημοτικού.
Πίνακας 4
Στους καλούς
μαθητές
Count
%
Σε ποιους μαθητές ο
δάσκαλος απευθυνόταν
περισσότερο
Σε ποιους μαθητές ο
καθηγητής απευθύνεται
περισσότερο

Στους μέτριους
μαθητές
Count
%

Στους αδύνατους
μαθητές
Count
%

Σε όλους το ίδιο
Count
%

8

9.6%

4

4.8%

10

12.0%

61

73.5%

5

6.0%

3

3.6%

8

9.6%

67

80.7%

Αριθμός μαθητών

Σε ποιους μαθητές ο δάσκαλος ή ο καθηγητής
απευθύνεται περισσότερο
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ο δάσκ αλος απευθυνόταν
περισσότερο
Ο κ αθηγητής απευθύνεται
περισσότερο

Στους
καλούς
μαθητές

Στους
μέτριους
μαθητές

Στους
αδύνατους
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Σχήμα 4
Όπως διακρίνουμε από τον πίνακα 4, κατά την άποψη των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί απευθύνονται το
ίδιο στους καλούς και στους αδύνατους μαθητές.
4. Σχέσεις δασκάλου ή καθηγητή με μαθητές
Πίνακας 5
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Δάσκαλος - Ενδιαφέρον για προσωπικά προβλήματα
Δάσκαλος - Επικοινωνία με γονείς
Δάσκαλος - Μόνο διδακτικά καθήκοντα

Επιλέχθηκε
Count
%
35
42.2%
51
61.4%
26
31.3%

Δεν επιλέχθηκε
Count
%
48
57.8%
32
38.6%
57
68.7%

Καθηγητής - Ενδιαφέρον για προσωπικά προβλήματα
Καθηγητής - Επικοινωνία με γονείς
Καθηγητής - Μόνο διδακτικά καθήκοντα

Επιλέχθηκε
Count
%
26
31.3%
47
56.6%
30
36.1%

Δεν επιλέχθηκε
Count
%
57
68.7%
36
43.4%
53
63.9%
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Σχήμα 5
Όπως διακρίνουμε από τον πίνακα 5, οι μαθητές αναγνωρίζουν, σε μεγάλα ποσοστά, το ενδιαφέρον
των δασκάλων τους για τα προσωπικά τους προβλήματα (42,2%) και την επικοινωνία με τους γονείς
τους (61,4%). Με μικρότερα ποσοστά αναγνωρίζουν το ενδιαφέρον από μέρους των καθηγητών
(31,3%) και την επικοινωνία με τους γονείς τους (56,6%). Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε το γεγονός
ότι κατά την άποψη των μαθητών, ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών (35% περίπου) και στις
δύο βαθμίδες, περιορίζονται στα διδακτικά τους καθήκοντα.
4.2. Επαγωγική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας
Για τη περαιτέρω διερεύνηση των μεταβλητών και την ανίχνευση στατιστικά σημαντικών διαφορών
ανάμεσα τους επιλέξαμε τους πίνακες συνάφειας ανάμεσα στις μεταβλητές που αναφέρονται στις δύο
βαθμίδες της εκπαίδευσης και έγινε έλεγχος Χ2 – ανεξαρτησίας. Θα παρουσιάσουμε πιο κάτω τα
ζεύγη αντίστοιχων μεταβλητών Δημοτικού – Γυμνασίου που παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους. Τα ζεύγη μεταβλητών τα οποία δεν παρουσιάζονται,
εμφανίζουν εξάρτηση μεταξύ τους.
1. Προβλήματα ανά σχολική βαθμίδα
Πίνακας 6
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Δημοτικό - Ανταγωνισμός για βαθμούς * Γυμνάσιο - Ανταγωνισμός για βαθμούς
Crosstabulation
Count

Δημοτικό - Ανταγωνισμός
για βαθμούς
Total

Γυμνάσιο - Ανταγωνισμός για
βαθμούς
Επιλέχθηκε Δεν επιλέχθηκε
Επιλέχθηκε
15
19
Δεν επιλέχθηκε
5
44
20
63

Total
34
49
83

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 6 ο ανταγωνισμός για τους βαθμούς αναγνωρίζεται ως σημαντικό
πρόβλημα στο Δημοτικό και όχι στο Γυμνάσιο, το γεγονός επιβεβαιώνεται και με τον έλεγχο
ανεξαρτησίας (Χ2 = 12,622, Df = 1, P–value < 0,001).
2. Μέθοδοι διδασκαλίας Μαθηματικών ανά σχολική βαθμίδα
Πίνακας 7
Δάσκαλος - Συνεργασία με μαθητές * Καθηγητής - Συνεργασία με μαθητές
Crosstabulation
Count

Δάσκαλος - Συνεργασία
με μαθητές

Επιλέχθηκε
Δεν επιλέχθηκε

Total

Καθηγητής - Συνεργασία με
μαθητές
Επιλέχθηκε
Δεν επιλέχθηκε
24
18
12
29
36
47

Total
42
41
83

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 7 η συνεργασία των μαθητών με τους δασκάλους διαφοροποιείται
θετικά σε σχέση με το Γυμνάσιο και αυτό επιβεβαιώνεται με τον έλεγχο ανεξαρτησίας (Χ2 = 6,563,
Df = 1, P–value = 0,010).
Πίνακας 8
Δάσκαλος - Ομαδικές εργασίες * Καθηγητής - Ομαδικές εργασίες Crosstabulation
Count

Δάσκαλος - Ομαδικές
εργασίες

Επιλέχθηκε
Δεν επιλέχθηκε

Total

Καθηγητής - Ομαδικές
εργασίες
Επιλέχθηκε
Δεν επιλέχθηκε
3
10
2
68
5
78

Total
13
70
83

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 8, αν και τα ποσοστά είναι σχετικά μικρά και στις δύο βαθμίδες, στο
Δημοτικό έχουμε περισσότερες ομαδικές εργασίες συγκριτικά με το Γυμνάσιο και αυτό
επιβεβαιώνεται με τον έλεγχο ανεξαρτησίας(Χ2 = 7,918, Df = 1, P–value = 0,005).
3. Σχέσεις δασκάλου ή καθηγητή με μαθητές
Πίνακας 9
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Δάσκαλος - Ενδιαφέρον για προσωπικά προβλήματα * Καθηγητής - Ενδιαφέρον για
προσωπικά προβλήματα Crosstabulation
Count

Δάσκαλος - Ενδιαφέρον
για προσωπικά
προβλήματα

Επιλέχθηκε
Δεν επιλέχθηκε

Total

Καθηγητής - Ενδιαφέρον για
προσωπικά προβλήματα
Επιλέχθηκε
Δεν επιλέχθηκε
17
18

Total
35

9

39

48

26

57

83

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 9, ο δάσκαλος έδειχνε περισσότερο ενδιαφέρον για το προσωπικά
προβλήματα συγκριτικά με τον καθηγητή των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και αυτό επιβεβαιώνεται
με τον έλεγχο ανεξαρτησίας (Χ2 = 8,368, Df = 1, P–value = 0,004).
Πίνακας 10
Δάσκαλος - Επικοινωνία με γονείς * Καθηγητής - Επικοινωνία με γονείς
Crosstabulation
Count

Δάσκαλος - Επικοινωνία
με γονείς
Total

Καθηγητής - Επικοινωνία με
γονείς
Επιλέχθηκε Δεν επιλέχθηκε
Επιλέχθηκε
39
12
Δεν επιλέχθηκε
8
24
47
36

Total
51
32
83

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 10, ο δάσκαλος είχε σε μεγαλύτερο βαθμό επικοινωνία με τους
γονείς συγκριτικά με τον καθηγητή των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και αυτό επιβεβαιώνεται με τον
έλεγχο ανεξαρτησίας (Χ2 = 21,209, Df = 1, P–value < 0,001).
Πίνακας 11
Δάσκαλος - Μόνο διδακτικά καθήκοντα * Καθηγητής - Μόνο διδακτικά καθήκοντα
Crosstabulation
Count

Δάσκαλος - Μόνο
διδακτικά καθήκοντα
Total

Καθηγητής - Μόνο διδακτικά
καθήκοντα
Επιλέχθηκε Δεν επιλέχθηκε
Επιλέχθηκε
15
11
Δεν επιλέχθηκε
15
42
30
53

Total
26
57
83

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 11, ο καθηγητής των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο περιορίζεται κατά
μεγαλύτερο ποσοστό στα διδακτικά του καθήκοντα, συγκριτικά με το δάσκαλο και αυτό
επιβεβαιώνεται με τον έλεγχο ανεξαρτησίας (Χ2 = 7,616, Df = 1, P–value = 0,006).
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία αναζητήθηκαν και διερευνήθηκαν οι απόψεις και οι στάσεις των μαθητών της
Α΄ Γυμνασίου, στα παρακάτω θέματα:
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1. Προβλήματα που αναγνωρίζουν κατά τη φοίτησή τους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
Οι μαθητές στο Δημοτικό επιλέγουν ως βασικό τους πρόβλημα «τον ανταγωνισμό για τους
βαθμούς», επίσης σε αρκετά μεγάλα ποσοστά «τις πολλές ώρες διδασκαλίας» και τη «συμπεριφορά
των δασκάλων» αντίστοιχα.
Όσον αφορά τα προβλήματα στο Γυμνάσιο, οι μαθητές επιλέγουν με μεγάλα ποσοστά τις
πολλές ώρες διδασκαλίας και τη δυσκολία των μαθημάτων, χωρίς να αναγνωρίζουν ως σημαντικό
πρόβλημα τον ανταγωνισμό για τους βαθμούς ή τη συμπεριφορά των καθηγητών.
2. Μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων στο μάθημα των
Μαθηματικών
Στο Δημοτικό, ο δάσκαλος συνεργάζεται με τους μαθητές του και ελέγχει τη κατανόηση.
Όμως είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό των δασκάλων που επιλέγουν τη μετωπική διδασκαλία.
Στο Γυμνάσιο, η «συνεργασία με τους μαθητές» έχει ποσοστό μικρότερο σε σχέση με αυτό
του Δημοτικού. Επίσης ο καθηγητής έχει την πρωτοβουλία κατά την παράδοση του μαθήματος σε
αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό των δασκάλων. Η μεγάλη πλειοψηφία των καθηγητών
ελέγχουν την κατανόηση.
Αν και τα ποσοστά είναι σχετικά μικρά και στις δύο βαθμίδες, στο Δημοτικό έχουμε
περισσότερες ομαδικές εργασίες συγκριτικά με το Γυμνάσιο.
3. Μορφές διδασκαλίας που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο κατά την
διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών
Ως προς τις μορφές διδασκαλίας, τα ποσοστά στις δύο βαθμίδες είναι περίπου τα ίδια.
Διακρίνεται η επιλογή των εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων στη μορφή του διαλόγου, με ελαφρά
υπεροχή της επιλογής αυτής στο Γυμνάσιο έναντι του Δημοτικού.
Κατά την άποψη των μαθητών οι εκπαιδευτικοί απευθύνονται το ίδιο στους καλούς και του
αδύνατους μαθητές.
4. Τις σχέσεις δασκάλων και καθηγητών (Μαθηματικών) με τους μαθητές τους
Οι μαθητές αναγνωρίζουν, σε μεγάλα ποσοστά, το ενδιαφέρον των δασκάλων για τα
προσωπικά τους προβλήματα και την επικοινωνία με τους γονείς τους. Με μικρότερα ποσοστά
αναγνωρίζουν το ενδιαφέρον από μέρους των καθηγητών Μαθηματικών και την επικοινωνία με τους
γονείς τους.
Κατά την άποψη των μαθητών, ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών και στις δύο
βαθμίδες περιορίζονται στα διδακτικά τους καθήκοντα, με τον καθηγητή των Μαθηματικών στο
Γυμνάσιο να περιορίζεται κατά μεγαλύτερο ποσοστό στα διδακτικά του καθήκοντα συγκριτικά με το
δάσκαλο.
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Η ικανότητα νοητικής αναπαράστασης κατά την επίλυση προβλημάτων
Γουδήρας Δημ., Αναπλ. Καθηγητής, Παν. Μακεδονίας
Δουλάμης Ι., Εκπαιδευτικός
Περίληψη
Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας ερευνητικής προσέγγισης του μαθησιακού και
διδακτικού ζητήματος που αφορά την απόκτηση της ικανότητας αναπαράστασης και επίλυσης προβλημάτων της
Γεωμετρίας που διδάσκεται στην ΣΤ’ τάξη του Γενικού Δημοτικού Σχολείου. Η μελέτη αυτή υπάγεται στα είδη
αξιολόγησης που στηρίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Η αξιολόγηση με βάση το Αναλυτικό πρόγραμμα
είναι μια έγκυρη μορφή αξιολόγησης της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, καθόσον έχει άμεση συνάφεια με
τα προβλήματα που διδάσκονται οι μαθητές και τις αντικειμενικές συνθήκες μάθησης που λαμβάνουν χώρα στη
σχολική τάξη. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 50 μαθητές της ΣΤ’ τάξης ενός δημοτικού σχολείου της
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διακρίνονται σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά και χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής αυτής προσέγγισης δείχνουν ότι οι μαθητές χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες κατανόησαν τα στοιχεία και αναπαρέστησαν σωστά τους απαιτούμενους στόχους
(βήματα) του προβλήματος. Οι περισσότεροι από αυτούς, όμως, δεν οδηγήθηκαν τελικά σε σωστές λύσεις, γιατί
έκαναν λάθη στις πράξεις και τις μονάδες μέτρησης κατά τη διαδικασία της επίλυσης του προβλήματος. Οι
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εμφάνισαν δυσκολίες στην αναπαράσταση των στοιχείων του προβλήματος
και έκαναν και αυτοί λάθη στις πράξεις και τις μονάδες μέτρησης.

Θεωρητικό πλαίσιο
Τα προβλήματα συνιστούν ένα σημαντικό στοιχείο της ζωής των ανθρώπων. Διαπιστώνουμε συχνά
ότι η λύση ενός προβλήματος αποτελεί τη βάση για την επίλυση ενός άλλου προβλήματος, είτε αυτά
είναι εξειδικευμένα προβλήματα που εντάσσονται σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα είτε
προβλήματα που συναντούμε στους επιμέρους τομείς της καθημερινής δράσης. Είναι σημαντικό,
επομένως, να διδάξουμε στους μαθητές να κατανοούν τη φύση των προβλημάτων όσο και τις
στρατηγικές και τις τεχνικές που απαιτούνται για την επίλυσή τους. Από την επισκόπηση της
επιστημονικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας διαπιστώνουμε ότι η απόκτηση δεξιοτήτων και
ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της ικανότητας λήψης
αποφάσεων και στην αυτορρύθμιση της μάθησης τόσο σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης όσο και σε παιδιά
με μαθησιακές δυσκολίες (Kahney, 1997; Κολιάδης 2002; Marston, Muyskens, Lau, and Canter,
2003; Γουδήρας, 2006; Sternberg 2003, σ. 149-175).
Αν επιχειρήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό του «προβλήματος», θα πρέπει να διακρίνουμε
δυο βασικά στοιχεία: τον προσδιορισμό των στοιχείων και των στόχων ή σταδίων του προβλήματος,
αναγκαίων προκειμένου ο λύτης να φθάσει στον τελικό στόχο, και την επίλυση του προβλήματος,
αφού αυτός εφαρμόσει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Ως πρόβλημα ορίζεται, επομένως, η
ύπαρξη ενός κενού ή χάσματος μεταξύ μιας επιθυμητής κατάστασης και της κατάστασης δράσης για
ένα σημαντικό ζήτημα.
Τα προβλήματα μπορεί να είναι επαρκώς ή ανεπαρκώς δομημένα ή να διαθέτουν μια σαφή ή
μια ασαφή δομή (Kahney, 1997; Κολιάδης 2002; Γουδήρας, 2006). Τα επαρκώς ή σαφώς δομημένα
προβλήματα, τα οποία θα μας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία, είναι αυτά στα οποία η αρχική
κατάσταση, ο τελικός στόχος και τα απαραίτητα στοιχεία παρουσιάζονται με σαφήνεια στη λεκτική
διατύπωση του προβλήματος. Αντίθετα, στα ανεπαρκώς δομημένα προβλήματα δεν παρουσιάζονται
ολοκληρωμένα τα παραπάνω στοιχεία. Προκειμένου ο λύτης να οδηγηθεί στην επιτυχή λύση των
προβλημάτων αυτών, απαιτείται να ανασύρει από τη μνήμη του, να «μαντέψει», να επινοήσει ή και να
αναζητήσει σε άλλες πηγές τα στοιχεία που δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια ή απουσιάζουν από τη
διατύπωση του προβλήματος.
Εκτός από αυτές τις κατηγορίες προβλημάτων, υπάρχουν και άλλες , όπως π.χ. τα
προβλήματα που επιδέχονται αναλογικές λύσεις. Είναι εκείνα τα είδη προβλημάτων, στα οποία ο
λύτης μπορεί να μεταφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία από την επίλυση άλλων παρεμφερών
προβλημάτων χρησιμοποιώντας διαδικασίες της αναλογικής σκέψης (βλ. Γουδήρας, 2006, σελ. xxix).
Επίλυση προβλήματος είναι η διαδικασία κατά την οποία τα άτομα τίθενται αντιμέτωπα με μια
κατάσταση, στην οποία καλούνται να πραγματοποιήσουν έναν σκοπό ή να επιτύχουν συγκεκριμένους
στόχους (βλ. Γουδήρας, 2006, χχιιι; Κολιάδης, 2002; Kaney, 1997, σελ. 47 κ.ε.). Η κατάσταση αυτή
προσλαμβάνεται συνήθως ως μια δέσμη ερεθισμάτων ή κινήτρων δράσης, τα οποία προέρχονται είτε
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από τον ψυχισμό του ατόμου είτε από το εξωτερικό περιβάλλον και το αναγκάζουν να αντιδράσει
προς τη συγκεκριμένη κατάσταση καθότι αυτή ασκεί μια ψυχολογική πίεση, ένεκα του ότι θέτει το
άτομο κάτω από συγκεκριμένους περιορισμούς δράσης και συμπεριφοράς. Όταν τα άτομα
συνειδητοποιούν την ύπαρξη του προβλήματος, αναζητούν τις αναγκαίες γνώσεις και εφαρμόζουν
κατάλληλες στρατηγικές και τεχνικές ή μέσα με τα οποία επιδιώκουν να επιτύχουν τους επιθυμητούς
στόχους. Η επίτευξη των στόχων είναι δύσκολη, διότι παρεμβάλλονται εμπόδια ανάμεσα στην αρχική
κατάσταση του προβλήματος και στην τελική λύση.
Η επίλυση προβλήματος, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η ικανότητα του ανθρώπου να προβαίνει
βαθμιαία σε μια γενικευμένη αντίληψη των όντων, να συλλαμβάνει βασικές έννοιες και γενικές αρχές
και να επάγεται από την αντίληψη των φυσικών χαρακτηριστικών της ύλης στην κατανόηση των
γνωρισμάτων της μορφής ή του είδους (βλ. Γουδήρας 2006). [1]
[Σημείωση 1. Την πρώτη απόπειρα μελέτης της επίλυσης προβλημάτων επιχείρησε ο Αριστοτέλης στα
Τοπικά (Τοπικά 14. 101b 11-18). Εκεί, καθώς και στα «Αναλυτικά Πρότερα» και τα «Αναλυτικά
Ύστερα», συνδέει την επίλυση προβλήματος με το ζήτημα της εκφοράς του λόγου και της απόκτησης
της γνώσης μέσω του ορισμού, της επαγωγής, της απόδειξης και της αναλογίας. Πρόκειται για μια
λογική νοητική διεργασία, η οποία είναι αναλυτική αλλά και συνθετική. Σε αυτή παρεμβαίνει η
διαίσθηση, κυρίως όμως η ενόραση.]
Όσον αφορά όμως τα εξειδικευμένα προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν οι μαθητές στα
διάφορα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος, εύλογα δημιουργούνται ερωτήματα
όπως: πώς προσδιορίζουν και πώς λύνουν οι μαθητές τα προβλήματα; Πότε και γιατί αποτυγχάνουν
να επιλύσουν ένα πρόβλημα π.χ. των μαθηματικών ή της γλώσσας; Πώς μπορεί να βελτιωθεί η
επίδοση των μαθητών στην επίλυση των προβλημάτων;
Αν κατανοήσουμε τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές στην επίλυση
συγκεκριμένων κατηγοριών προβλημάτων, μπορούμε, ίσως, να ανατρέψουμε την επικρατούσα
μεθοδολογία στην εκπαιδευτική πράξη, διδάσκοντας στους μαθητές αποτελεσματικές στρατηγικές και
τεχνικές για την επίλυση προβλημάτων όλων των ειδών.

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να προσδιοριστεί ο βαθμός κατανόησης ενός
προβλήματος καθώς και η ύπαρξη αποκλίνουσας σκέψης των μαθητών της Έκτης (ΣΤ΄)
Τάξης του Δημοτικού Σχολείου, με τη μελέτη της ικανότητας νοητικής αναπαράστασης και
των λοιπών διαδικασιών επίλυσης ενός γεωμετρικού προβλήματος.
Η ικανότητα επίλυσης γεωμετρικών προβλημάτων συνιστά ένα ανώτερο επίπεδο
μάθησης, το οποίο κατακτά ο μαθητής, αφού διέλθει από πολλά στάδια εξάσκησης της
νόησης με την επίλυση προβλημάτων της αριθμητικής. Ενδεικτικά επισημαίνεται η απόκτηση
των εξής δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αναγκαίων για την επίλυση προβλημάτων: σύνδεση της
αρχικής κατάστασης του προβλήματος με την επίτευξη του τελικού στόχου ή της λύσης του
προβλήματος (σύνδεση του ερεθίσματος με την αντίδραση), διάκριση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών ή των περιορισμών του προβλήματος, επιστράτευση της δηλωτικής και της
διαδικαστικής γνώσης, κατανόηση εννοιών, σχηματισμός λεκτικών συνειρμών για την
κατανόηση του προβλήματος (π.χ. εξαγωγή συμπερασμάτων, σχηματισμός εννοιών), νοητική
αναπαράσταση του προβλήματος, εφαρμογή αρχών και κανόνων, επιτέλεση συγκεκριμένων
αριθμητικών πράξεων κ.α.
Σημαντικοί παράγοντες για την ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων είναι η χρήση
συγκλίνουσας ή αποκλίνουσα σκέψης, όπως τις ορίζει ο Guilford (βλ. Γουδήρας, 2006). Η συγκλίνουσα
σκέψη αναφέρεται στη μέθοδο επίλυσης προβλημάτων, η οποία κατευθύνεται με αλγοριθμική
συνέπεια στη χρήση μιας ορισμένης λύσης. Είναι ένας κατευθυνόμενος τρόπος σκέψης που
προϋποθέτει ότι για ένα πρόβλημα υπάρχει μία και μόνη σωστή λύση ή απάντηση, οπότε ο λύτης
κατευθύνεται άμεσα προς αυτή. Με την αποκλίνουσα σκέψη (πλάγια σκέψη), ο λύτης έχει τη
δυνατότητα να στραφεί προς διαφορετικές κατευθύνσεις, να χρησιμοποιήσει «ευρετικές» (heuristics)
μεθόδους και να αναζητήσει ή να ανακαλύψει πιθανές εναλλακτικές λύσεις.
Η νοητική αναπαράσταση ενός προβλήματος συνιστά μια ανώτερη νοητική λειτουργία
(Βυγκότσκυ, 1988, Βυγκότσκυ, 1997. σελ.97) με την οποία ανακαλούμε από τη μακρόχρονη στην

855
εργαζόμενη (ενεργό) μνήμη πληροφορίες, αποθησαυρισμένες γνώσεις και εμπειρίες που αφορούν τα
στοιχεία του προβλήματος και μέσω αυτών κατευθύνουμε τις ενέργειές μας προς την επίτευξη των
στόχων του προβλήματος.
Οι κυριότερες μορφές αναπαράστασης της γνώσης συναρτώνται με την ικανότητα ανάκλησης
και επαναφοράς στην ενεργό μνήμη συμβόλων, εικόνων και κινήσεων, και διακρίνονται σε
συμβολικές, εικονικές και ενεργητικές αναπαραστάσεις. Τα επιμέρους είδη των νοητικών
αναπαραστάσεων είναι τα εξής:
- αισθησιοκινητικές αναπαραστάσεις: γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που συναρτώνται με
κινητικές και αισθητικές ενέργειες. Συνιστούν την εσωτερική «αίσθηση» των κινήσεων και των
πραγμάτων.
- Ο σχηματισμός εννοιών: η ταξινόμηση της γνώσης σε έννοιες και σύμβολα μας επιτρέπει να
οργανώνουμε τις γνώσεις και να χειριζόμαστε περισσότερες πληροφορίες.
- Η ανάπτυξη σχημάτων: τα σχήματα αντανακλούν την ικανότητα οργάνωσης και χειρισμού των
πληροφοριών και των γνώσεων σε ενιαία σύνολα νοητικών αναπαραστάσεων, τα οποία λειτουργούν
ως οδηγοί της πορείας της δράσης.
- Τα σενάρια: επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε ό,τι συμβαίνει στο άμεσο περιβάλλον μας και να
σχεδιάζουμε τις ενέργειές μας, προκειμένου να είμαστε κοινωνικά αποδεκτοί, αλλά και να
προβλέπουμε τη συμπεριφορά των άλλων.
- Οι γνωστικοί χάρτες: διευκολύνουν την αναπαράσταση της προσωπικής μας εμπειρίας και της
εμπλοκής μας στον κόσμο. (βλ. Κωσταρίδου -Ευκλείδη, 1992, σελ.25 κ.ε., Παπαδόπουλος, 2005, σελ.
81; Κολιάδης, 2002, σελ. 462 κ.ε.; Banyard και Hayes, 1999, σελ. 15 κ.ε.).
Ένας επαρκής λύτης προβλημάτων είναι απαραίτητο να κατέχει τα επόμενα πέντε είδη
γνώσεων, τα οποία είναι απαραίτητα για την αναπαράσταση και την επίλυση των προβλημάτων:
1. Γλωσσική επάρκεια: γνώση της δομής (φωνολογίας, μορφολογίας, ετυμολογίας, σημασιολογίας)
και ικανότητα χειρισμού της γλώσσας.
2. Πραγματολογική γνώση: γνώσεις, πληροφορίες και εμπειρίες για το φυσικό, το κοινωνικό και το
πολιτισμικό περιβάλλον, για τον κόσμο.
3. Γνώση υποδειγμάτων προβλημάτων: ικανότητα χειρισμού διαφόρων κατηγοριών ή τύπων
προβλημάτων.
4. Στρατηγική γνώση: δεξιότητες ανάπτυξης σχεδίου και εφαρμογής προτύπων και τρόπων για την
επίλυση και την παρουσίαση μιας κατάλληλης απάντησης ενός προβλήματος.
5. Αλγοριθμική γνώση: γνώση των κανόνων και των τρόπων εκτέλεσης των αριθμητικών πράξεων.
Σύμφωνα με τους Gick και Holyoak (1979, αναφορά από Kahney, 1997, σελ. 93), στην
αναλογική λύση προβλημάτων αναζητούμε μια ανάλογη κατάσταση στη μνήμη, η οποία χρησιμεύει ως
σκελετός για την εύρεση μιας λύσης στο πρόβλημα. Υπάρχουν δύο τύποι προβλημάτων: το πρόβλημα
στόχος (target problem), το οποίο αναπαριστάται στη βραχύχρονη μνήμη εργασίας και το ανάλογο
βασικό πρόβλημα (base problem), το οποίο αναπαριστάται στη μακρόχρονη μνήμη. Η δυσκολία
έγκειται στην ανάκληση από τη μνήμη του προβλήματος που είναι ανάλογο με το παρόν πρόβλημα.
Αν ένα άτομο ανακαλέσει από τη μακρόχρονη μνήμη ένα ανάλογο πρόβλημα, τότε θα επιτύχει μια
θετική μεταβίβαση της εμπειρίας στο νέο πρόβλημα. Αν αυτό δε συμβεί, τότε το νέο πρόβλημα θα
πρέπει να αντιμετωπιστεί από την αρχή. Είναι επίσης πιθανό να ανακαλέσει από τη μνήμη τη λύση
ενός παλαιότερου προβλήματος, η οποία στην πραγματικότητα συνιστά μια λανθασμένη αναλογία,
οπότε μπορεί να οδηγηθεί σε λανθασμένες λύσεις (βλ. Γουδήρας 2006, σελ. xxxi).
Ο Simon (1981, αναφορά από Kahney, 1997, σελ. 64) επισημαίνει τη λειτουργία της μνήμης
και τα είδη της καθώς και τις ιδιότητες του συστήματος επεξεργασίας πληροφοριών ως σημαντικούς
παράγοντες για την επίλυση των προβλημάτων. Η εργαζόμενη ή ενεργός μνήμη καθορίζει την
ποσότητα των στοιχείων που μπορούν να συγκρατηθούν από το άτομο. Η βραχύχρονη μνήμη
λειτουργεί ανασταλτικά στην επίλυση προβλημάτων καθόσον θέτει περιορισμούς στην επίδοση. Ο
λύτης προβλημάτων μπορεί να επεκτείνει τη χωρητικότητα της βραχύχρονης μνήμης κρατώντας
σημειώσεις ή όταν διαθέτει αποθηκευμένες στη μακρόχρονη μνήμη ουσιαστικές πληροφορίες από την
προηγούμενη εμπειρία. Γι’ αυτό είναι σημαντικές οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της εργαζόμενης
μνήμης και της μακρόχρονης μνήμης.
Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Τόμος Α’, Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’ αρ. φύλλου 303/13-03-03),

856
αναφέρεται μεταξύ των άλλων και η επίλυση προβλημάτων ως άξονας γνωστικού περιεχομένου.
Στους γενικούς στόχους (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) καταγράφεται:
«Οι μαθητές εξερευνούν μια κατάσταση, κατασκευάζουν ερωτήσεις και προβλήματα με βάση
συγκεκριμένα δεδομένα, διατυπώνουν διαφορετικά το ίδιο πρόβλημα, αναγνωρίζουν και περιγράφουν
ανάλογες καταστάσεις, ερευνούν ανοιχτές προβληματικές καταστάσεις, χρησιμοποιούν τα
μαθηματικά στην καθημερινή ζωή και εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες».
Ως Ενδεικτικές Θεμελιώδεις έννοιες Διαθεματικής προσέγγισης, αναφέρονται η μεταβολή, η
αλληλεπίδραση, το σύστημα, η επικοινωνία, το άτομο – σύνολο και ομοιότητα – η διαφορά. Αυτά
αφορούν όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Στη συνέχεια ορίζονται ως ενδεικτικές
δραστηριότητες σχετικές με την επίλυση προβλημάτων, τόσο για την Ε’ όσο και για τη ΣΤ’ τάξη του
Δημοτικού Σχολείου, η αναγνώριση προβλημάτων παρόμοιων ή ανάλογων με ένα δεδομένο
πρόβλημα, ο έλεγχος των διαδικασιών επίλυσης προβλήματος, η σκέψη πάνω στις στρατηγικές
επίλυσης προβλήματος και οι ευρετικές στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, όπως: «σχεδιάζω έναν
πίνακα, ένα διάγραμμα ή μια γραφική παράσταση, δοκιμάζω απλούστερους αριθμούς και εργάζομαι
με ειδικές περιπτώσεις, βρίσκω ένα μοντέλο, εκτιμώ και ελέγχω». Η χρονική διάρκεια που
προτείνεται για την εφαρμογή των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι 26 διδακτικές ώρες.
Το δείγμα της έρευνας
Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης του Νομού Θεσσαλονίκης
κατά την περίοδο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου 2007. Το δείγμα της έρευνας ήταν 50 μαθητές δύο
τμημάτων (ΣΤ1 και το ΣΤ2) της ΣΤ΄ τάξης του παραπάνω Δημοτικού Σχολείου. Τα τμήματα, κατά
την ημέρα επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος, είχαν ισοδύναμο αριθμό μαθητών τόσο στο
πλήθος, όσο και στο φύλο (13 αγόρια και 12 κορίτσια). Το τελικό πρόβλημα δόθηκε στις 23
Ιανουαρίου του 2007, αφού προηγήθηκε δοκιμαστική έρευνα (pilot study) σε μαθητές άλλων
τμημάτων που δε συμμετείχαν στο τελικό στάδιο της έρευνας. (βλ. πίνακας 1. Παράρτημα)
Οι μαθητές αποτέλεσαν δύο μη διακριτές για τους ίδιους ομάδες με βάση: α. αν φοιτούν μόνο
στη γενική τάξη ή παρακολουθούν μαθήματα και στο Τμήμα Ένταξης, και β. τις διαφορές που
προκύπτουν από τις επιδόσεις τους στο μάθημα των Μαθηματικών.
Για τον προσδιορισμό των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά εκτιμήθηκαν
σχετικά στοιχεία της αξιολόγησης (βαθμολογίας) των εκπαιδευτικών, τα οποία ήταν καταχωρισμένα
στα επίσημα ατομικά δελτία των μαθητών (καρτέλες). Λάβαμε υπόψη τους μέσους όρους της
βαθμολογίας των μαθητών στα Μαθηματικά και τις βαθμολογίες ανά τρίμηνο κατά το προηγούμενο
σχολικό έτος καθώς και την επίδοσή τους στα Μαθηματικά στο Α΄ Τρίμηνο του τρέχοντος σχολικού
έτους. Αξιοποιήθηκαν, επίσης, οι απόψεις των υπεύθυνων εκπαιδευτικών των παραπάνω τάξεων για
τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών τους. Έξι (6) από τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα
Μαθηματικά είχαν χαμηλή επίδοση (7) και άλλοι δύο (2) είχαν επίδοση οκτώ (8). Οι επιδόσεις των
λοιπών μαθητών του δείγματος, που δεν εμφάνιζαν μαθησιακές δυσκολίες, κυμαίνονταν μεταξύ 8 και
δέκα.
Η λεκτική διατύπωση του τελικού προβλήματος που δόθηκε προς επίλυση στους μαθητές
ήταν η παρακάτω:
«Δίνεται το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με πλευρά ΒΓ = 8,4 εκ. και ΑΒ = 4,8εκ. Από ένα
σημείο που βρίσκεται στο μέσο της πλευράς ΒΓ να φέρετε την κάθετη ΕΖ στην απέναντι πλευρά ΑΔ.
Κατόπιν, από το ίδιο σημείο να φέρετε τις διαγώνιες των τετραπλεύρων που σχηματίζονται. Να
υπολογίσετε α) το εμβαδόν του κάθε τριγώνου που σχηματίζεται και β) το εμβαδόν όλων των
τριγώνων μαζί.» (βλ. σχήμα 1)
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Στόχοι της έρευνας
Με την έρευνα αυτή επιδιώξαμε να διαπιστώσουμε αν οι μαθητές διαθέτουν τις εξής δυνατότητες,
δεξιότητες και ικανότητες που συναρτώνται με την κατανόηση του προβλήματος:
1. Την αντίληψη και ταυτοποίηση του προβλήματος, ότι είναι π.χ. ένα πρόβλημα γεωμετρίας, την
κατανόηση του μαθηματικού λεξιλογίου, π.χ. πλευρά ΒΓ = 8,4εκ., τη μερική ή ολική αντίληψη του
σχήματος, τη διάκριση των γνωστών και άγνωστων στοιχείων του προβλήματος, τον προσδιορισμό
των στόχων του προβλήματος, δηλαδή των σταδίων που οδηγούν στη λύση του προβλήματος.
2. Τη συνειδητοποίηση ότι πρόκειται για ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ή για τέσσερα τρίγωνα.
3. Την κατανόηση των εννοιών της καθέτου και της διαγωνίου και την κατοχή της δεξιότητας
κατασκευής τους.
4. Τον χειρισμό των μονάδων μέτρησης (το εμβαδόν π.χ. υπολογίζεται πάντα σε τετραγωνικά μέτρα).
5. Τη χρήση ευρηματικών λύσεων που συναρτώνται με την αποκλίνουσα σκέψη.
6. Την ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος, όπως αυτή προκύπτει από την καταγραφή της
σκέψης των μαθητών και την οργάνωση των σταδίων που ακολουθούν κατά τη λύση του
προβλήματος. Ειδικότερα:
α. Τη νοητική διαδικασία της αναπαράστασης των γεωμετρικών προβλημάτων από τους μαθητές κατά
τη διαδικασία της επίλυσης;
β. Τις διαφορές στην ικανότητα νοητικής αναπαράστασης του προβλήματος μεταξύ μαθητών τυπικής
ανάπτυξης και μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες;
Μέθοδος συλλογής πληροφοριών
Για τη συλλογή των πληροφοριών των σχετικών με τις στρατηγικές επίλυσης που χρησιμοποιήθηκαν
από τους μαθητές, επιλέξαμε τη μέθοδο του γραπτού «λεκτικού πρωτοκόλλου». Ζητήθηκε από τους
μαθητές να γράψουν «τι ακριβώς σκέφτηκαν», για να προχωρήσουν στη λύση του προβλήματος. Αν
και κατά τον Kahney (1997, σελ.78) μερικοί ερευνητές (Nisbett και Wilson, 1977) αμφισβητούν ότι
τα λεκτικά πρωτόκολλα είναι γνήσιες αποδείξεις των γνωστικών διεργασιών κατά τη διαδικασία
επίλυσης προβλημάτων, άλλοι υποστηρίζουν (Ericson και Simon, 1980) ότι η χρήση του λεκτικού
πρωτοκόλλου προσφέρει τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε τις γνωστικές διεργασίες των λυτών ενός
προβλήματος, κυρίως όταν αυτοί καταγράφουν σε αυτό το τρέχον περιεχόμενο της βραχύχρονης
μνήμης κατά τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος.
Αποτελέσματα της έρευνας
Οι απαντήσεις των μαθητών προέκυψαν από τη συλλογή των πληροφοριών κατηγοριοποιήθηκαν και
κωδικοποιήθηκαν, όπως φαίνεται στον πίνακα 1 (βλ. πίνακα 1).
1. Το 42% των μαθητών και των δυο τμημάτων ακολούθησαν τη σωστή πορεία επίλυσης του
προβλήματος, έκαναν όμως λάθη είτε στην απάντηση είτε στις πράξεις είτε στις μονάδες μέτρησης.
2. Μεγάλο ποσοστό των μαθητών (82%) δεν προσδιόρισε στην απάντηση τις σωστές μονάδες
μέτρησης του εμβαδού, στο συγκεκριμένο πρόβλημα τα τετραγωνικά εκατοστά.
3. Υπήρξε μικρή υπεροχή των αγοριών στην κατηγορία των σωστών απαντήσεων.
4. Δύο μόνον μαθητές, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ανέπτυξαν αποκλίνουσα σκέψη.
5. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών των δυο τμημάτων (71%), κατανόησαν σωστά το πρόβλημα
(πρόβλημα γεωμετρίας, αντίληψη σχήματος, έννοια κάθετου – διαγωνίου).
6. Ακόμη μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό των μαθητών (79%) που κατασκεύασαν σωστά ολόκληρο το
σχήμα.
7. Η σειρά αναπαράστασης που ακολούθησαν οι μαθητές που έλυσαν σωστά το πρόβλημα ήταν
σχεδόν η ίδια: χάραξη καθέτου, χάραξη διαγωνίου, εύρεση εμβαδού τριγώνου, πολλαπλασιασμός επί
4.
8. Οι μαθητές με υψηλές σχολικές επιδόσεις στα μαθηματικά παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευχέρεια
στην ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος. Οι δυο μαθητές που παρουσίασαν αποκλίνουσα
σκέψη είναι μαθητές με μέσο όρο βαθμολογίας άριστα (10) στο μάθημα των Μαθηματικών κατά την
προηγούμενη σχολική χρονιά και με βαθμό Α΄ Τριμήνου επίσης άριστα (10), στα μαθηματικά κατά το
τρέχον σχολικό έτος.
9. Από τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δυο (2) έλυσαν το πρόβλημα σωστά, τρεις (3)
απάντησαν σωστά μόνο στο πρώτο ερώτημα, ενώ τρεις (3 ) από αυτούς ακολούθησαν εντελώς λάθος
πορεία ή δεν απάντησαν καθόλου.
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10. Από τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που παρακολουθούν εξατομικευμένο πρόγραμμα
διδασκαλίας στο μάθημα των Μαθηματικών στο Τμήμα Ένταξης, ένας (1) έλυσε το πρόβλημα σωστά,
ενώ δυο (2) απάντησαν σωστά μόνο στο πρώτο ερώτημα.
Η σκέψη των μαθητών
Ο Όλιβερ και η Χριστίνα ακολούθησαν όμοια πορεία στην επίλυση του προβλήματος, κινούμενοι από
το τέλος προς την αρχή, αλλά διαφορετική από αυτή που ακολούθησαν οι υπόλοιποι μαθητές.
Απάντησαν πρώτα στο β΄ ερώτημα, αφού υπολόγισαν το εμβαδόν όλου του παραλληλογράμμου, και
μετά απάντησαν στο α΄ ερώτημα υπολογίζοντας με διαιρέσεις το εμβαδόν των τριγώνων.
Όλιβερ. «Πρώτα πολλαπλασίασα το μήκος για να βρω το εμβαδόν σε όλο το ορθογώνιο, μετά
αυτό που βρήκα το διέρεσα με το δύο για να βρω το μισό ορθογώνιο δηλαδή το τετράγωνο και
μετά το διέρεσα με το δύο για να βρω το εμβαδόν του τριγόνου.»
Χριστίνα. «Έκανα πολλαπλασιασμό για να βρω το εμβαδόν του ορθογωνίου. Μετά διαίρεσα με το
δύο για να βρω το εμβαδόν του ενός τετραγώνου. Και αυτό που βρήκα το διαίρεσα πάλι με το δύο για να
βρω το εμβαδόν του ενός τριγώνου.»
Αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης
Κατά την ανάλυση των δεδομένων, ως βασική παράμετρος θεωρήθηκε η ικανότητα αναπαράστασης
του προβλήματος, καθότι η διερεύνηση της ικανότητας αυτής συνιστούσε τον βασικό σκοπό της
έρευνας. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, η οποία στηρίχτηκε στην εφαρμογή του
τεστ χι τετράγωνο (Χ2) με σκοπό τον έλεγχο των διαφορών μεταξύ των ομάδων που διαμορφώνουν οι
παράμετροι του δείγματος, δεν έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, προφανώς, λόγω του
μικρού αριθμού των μαθητών. Από αυτή προέκυψε ότι δεν υφίστανται στατιστικά σημαντικές
συνάφειες μεταξύ των μεταβλητών «φύλο» και «σωστή επίλυση του προβλήματος», «φύλο» και
«λάθος επίλυση του προβλήματος», «φύλο» και «σωστή επίλυση του α΄ ερωτήματος του
προβλήματος» ή μεταξύ «μαθησιακών δυσκολιών» και «σωστή ή λαθεμένη επίλυση του
προβλήματος».
Κατόπιν τούτου αναζητήθηκε η ανίχνευση των συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των
μεταβλητών με βάση τις μη παραμετρικές συσχετίσεις (non parametric correlations) του Spearman,
καθότι από την εφαρμογή των τεστ ελέγχου της κανονική κατανομής του δείγματος δεν προέκυψαν
θετικά αποτελέσματα, τα οποία να επιτρέπουν τη χρήση του συντελεστή Pearson’s r (βλ.. Howitt and
Cramer 2001, σελ. 75).
Η εφαρμογή μη παραμετρικών συσχετίσεων έδειξε ότι υφίσταται σχετικά υψηλός
συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών «ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος» και
«επίδοση στα μαθηματικά» σε επίπεδο υψηλής στατιστικής σημαντικότητας (r = 0,609, p < 0.01) (βλ.
πίνακα 2). Χαμηλός συντελεστής αρνητικής συσχέτισης υφίσταται μεταξύ των μεταβλητών
«ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος» και «σωστή επίλυση του προβλήματος» (r = -0,398, p
< 0.01). Χαμηλότερη είναι, επίσης, η αρνητική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών «ικανότητα
αναπαράστασης του προβλήματος» και «λάθη στις πράξεις» (r = -0,311, p < 0.05). Χαμηλός
συντελεστής θετικής συσχέτισης υφίσταται, επίσης, μεταξύ των μεταβλητών «ικανότητα
αναπαράστασης του προβλήματος» και «λάθος λύση του προβλήματος» (r = 0,366, p < 0.01) .Θετική
είναι, επίσης, η συσχέτιση των μεταβλητών «λάθη στις πράξεις» και «λάθη στη χρήση των μονάδων
μέτρησης» (r = 0,359, p < 0,05). Δεν υφίσταται όμως στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των
ανωτέρω μεταβλητών και του «φύλου», καθώς επίσης και μεταξύ των μεταβλητών «ικανότητα
αναπαράστασης του προβλήματος» και «λάθη στη χρήση των μονάδων μέτρησης».
Οι αρνητικές τιμές του συντελεστή συσχέτισης, που ισχύουν για κάποιες μεταβλητές, πρέπει
να αποδοθούν, κατά την άποψή μας, στον σχετικά μικρό αριθμό του δείγματος, τον αυξημένο αριθμό
λαθών και τη λαθεμένη χρήση των μονάδων μέτρησης.
Η απουσία συνάφειας μεταξύ του φύλου και των ανωτέρω μεταβλητών αποδυναμώνει για
άλλη μια φορά (βλ. Γουδήρας και Καρατάσιος 1999) το κοινωνικό στερεότυπο ότι η φύση ευνοεί
περισσότερο τους άνδρες από όσο τις γυναίκες στις επιδόσεις στα μαθηματικά. Το γεγονός αυτό
ισχυροποιείται και από τις επόμενες στατιστικές αναλύσεις, οι οποίες έγιναν με τη μέθοδο της μερικής
συσχέτισης (partial correlation).
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Με τη μέθοδο αυτή επιδιώξαμε τη διερεύνηση της συσχέτισης ενός ζεύγους δύο μεταβλητών
με μια τρίτη ή και τέταρτη μεταβλητή με σκοπό να διαπιστώσουμε τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις
σε επίπεδο μηδενικής ή πρώτης και δεύτερης τάξης (zero-, first- second-order partial correlation
analysis, βλ. Δαφέρμος 2005, σελ.403 κ.ε.). Χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της μερικής συσχέτισης,
καθότι προς τη μεθοδολογία αυτή συντείνουν αρκετά ερωτήματα, όπως π.χ:
κατά πόσο η σωστή αναπαράσταση του προβλήματος και οι επιδόσεις των μαθητών στα Μαθηματικά
επηρεάζουν μαζί, ως συναρτώμενοι σταθεροί παράγοντες, τη σωστή ή τη λαθεμένη επίλυση του
προβλήματος ή τις μαθησιακές δυσκολίες;
Τα ερωτήματα αυτά έχουν σημασία καθόσον η συσχέτιση των μεταβλητών αυτών κατά ζεύγη
δίδει στατιστικά σημαντικές τιμές (βλ. πίνακα 2). Από την ανάλυση της μερικής συσχέτισης, όμως,
προέκυψαν στατιστικά σημαντικά δεδομένα, τα οποία συνηγορούν υπέρ της παραδοχής ότι το φύλο
λαμβανόμενο ως σταθερή μεταβλητή ελέγχου δεν επηρεάζει τη συνάφεια που υφίσταται μεταξύ των
μεταβλητών: «επίδοση στα μαθηματικά» και «ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος» (r =
0,589, p< ,001 και r = 0,585, p< ,001 αντίστοιχα). Αυξάνεται, όμως, ο συντελεστής συσχέτισης που
υφίσταται μεταξύ των μεταβλητών: «ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος» και «σωστή
επίλυση του προβλήματος» (r = -0,379, p < ,001 και r = -0,446, p < ,001 αντίστοιχα). Ανάλογα
δεδομένα προκύπτουν και από τη συσχέτιση του φύλου και των μεταβλητών «επίδοση στα
μαθηματικά» και «σωστή επίλυση του προβλήματος» 3. (r = -0,448, p < 0.01 και r = -0,486, p < 0.01)
(βλ. πίνακα 3).
Η μερική συσχέτιση των παραμέτρων: «επίδοση στα μαθηματικά» και «σωστή επίλυση του
προβλήματος» έδειξε ότι υφίσταται μέτριος συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών (r =
0,448, p< ,001). Στην περίπτωση, όμως, που η «ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος»
λαμβάνεται ως σταθερός παράγοντας, ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών «επίδοση
στα μαθηματικά» και «σωστή επίλυση του προβλήματος» μειώνεται σημαντικά (από r = 0,448
μεταβάλλεται σε αρνητικό r = –0,301, p < 0,05). Όταν, όμως, στην ανάλυση αυτή η «επίδοση στα
μαθηματικά» λαμβάνεται ως σταθερός παράγοντας, αντί της μεταβλητής «ικανότητα αναπαράστασης
του προβλήματος», αίρεται η ισχύς της στατιστικής σημαντικότητας που χαρακτηρίζει τον χαμηλό
συντελεστή συσχέτισης (r = 0,379, p< ,001) μεταξύ των μεταβλητών «ικανότητα αναπαράστασης του
προβλήματος» και «σωστή επίλυση του προβλήματος» (βλ. πίνακα 4).
Αν και το μέγεθος του δείγματος είναι περιορισμένο και κατά συνέπεια δεν επιτρέπει τη
διεξαγωγή γενικών συμπερασμάτων, από τη σύγκριση των δεδομένων αυτών προκύπτει η ένδειξη ότι
η παράμετροι «ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος» και «επίδοση στα μαθηματικά»
επηρεάζουν ως έναν βαθμό τη σωστή επίλυση του προβλήματος. Προφανώς, και άλλοι παράγοντες,
εκτός από τις δύο αυτές παραμέτρους, επηρεάζουν σημαντικά τη σωστή επίλυση του προβλήματος,
όπως π.χ. η σωστή εκτέλεση των πράξεων. Η επίδοση των μαθητών στα Μαθηματικά παύει να
λειτουργεί στην παρούσα έρευνα ως παράγοντας που χαρακτηρίζει την ικανότητα επίλυσης
μαθηματικών προβλημάτων, επειδή κατά τη γνώμη μας, οι αξιολογήσεις (βαθμολογία) των δασκάλων
δεν αντιστοιχούν πλήρως στις πραγματικές επιδόσεις και δυνατότητες των μαθητών.
Εκτός από τη συσχέτιση των ανωτέρω μεταβλητών, επιδιώξαμε και τη μερική συσχέτιση της
μεταβλητής «ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος» με τις μεταβλητές «μαθησιακές
δυσκολίες» και «σωστή επίλυση του προβλήματος», προκειμένου να διαπιστώσουμε αν η μεταβλητή
«ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος» επηρεάζει ταυτόχρονα τις δύο αυτές σημαντικές
μεταβλητές. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υφίσταται χαμηλός συντελεστής συσχέτισης μεταξύ
των μεταβλητών «σωστή επίλυση του προβλήματος» και «μαθησιακές δυσκολίες» (r = 0,316, p <
0,05), δεν υπάρχει, όμως, στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών, όταν
η μεταβλητή «ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος» λαμβάνεται ως σταθερός παράγοντας
(βλ. πίνακα 5).
Μετά από αυτό, δοκιμάσαμε την εφαρμογή μερικής συσχέτισης δεύτερης τάξης (partial
correlation second-order) λαμβάνοντας ως σταθερούς παράγοντες τις μεταβλητές «ικανότητα
αναπαράστασης του προβλήματος» και «επίδοση στα μαθηματικά», για να διαπιστώσουμε αν οι δύο
αυτές μεταβλητές ως σταθεροί παράγοντες επηρεάζουν μαζί τον συντελεστή συνάφειας των
μεταβλητών «μαθησιακές δυσκολίες» και «σωστή επίλυση του προβλήματος». Τα αποτελέσματα της
ανάλυσης έδειξαν ότι οι δύο αυτές μεταβλητές, όταν επιδρούν ως σταθεροί παράγοντες μεταβάλλουν
σημαντικά τον συντελεστή συσχέτισης των μεταβλητών «μαθησιακές δυσκολίες» και «σωστή

860
επίλυση του προβλήματος» (r = 0,293, p< 0,05), καθόσον, όταν οι δύο αυτές μεταβλητές λαμβάνονται
μαζί δεν συσχετίζονται (βλ. πίνακα 6).
Το εύρημα αυτό, που προκύπτει από τη μερική ανάλυση δεύτερου βαθμού των ανωτέρω
μεταβλητών, υποδεικνύει αυτό που κατά κάποιον τρόπο είναι λογικό και αναμενόμενο, ότι η
ταυτόχρονη και σταθερή βελτίωση της ικανότητας αναπαράστασης του προβλήματος και της
επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά είναι δυνατόν να συντελέσουν, ως ένα βαθμό, στη βελτίωση
της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά. Το
εύρημα αυτό, αν πράγματι είναι έγκυρο, έχει μεγάλη σημασία για τη διδασκαλία, καθότι αναμένεται,
όταν βελτιώνουμε την ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος και τις επιδόσεις των μαθητών με
μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, να καθίστανται αυτοί προοδευτικά ικανοί να επιλύουν
σωστά τα προβλήματα.
Το γεγονός, εξάλλου, ότι σχεδόν από όλες τις αναλύσεις προκύπτει ένας μέτριος μέχρι
υψηλός συντελεστής συσχέτισης της μεταβλητής «ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος» με
τις υπόλοιπες μεταβλητές, δείχνει ότι η ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος αποτελεί έναν
σημαντικό παράγοντα, ο οποίος συμβάλλει στη σωστή επίλυση των προβλημάτων.
Με δεδομένο ότι η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας, θεωρούμε ότι τα
ευρήματα αυτά δημιουργοούν μια βάση για περεταίρω επεξεργασία και μελέτη του ζητήματος της
επίλυσης προβλημάτων.
Συμπεράσματα - προβληματισμοί
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν έπειτα από την μελέτη των παραπάνω στοιχείων είναι τα
παρακάτω:
1. Υπήρξε μερική κατανόηση των στοιχείων του προβλήματος και μερική εφαρμογή των γνώσεων,
που απέκτησαν οι μαθητές με τη διδασκαλία των σχετικών ενοτήτων κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου σχολικού έτους.
2. Δεν επιβεβαιώνεται εμπειρικά η αντίληψη της υπεροχής των αγοριών έναντι των κοριτσιών στην
επίλυση προβλημάτων της γεωμετρίας, μετά το 11ο έτος της ηλικίας, παρά τις αντίθετες απόψεις
(Orton A., 1992).
3. Η ομοιότητα της νοητικής αναπαράστασης του προβλήματος στους μαθητές που έλυσαν το
πρόβλημα αποδεικνύει τη χρήση της συγκλίνουσας σκέψης από τους μαθητές, όπως αυτό φαίνεται
στην καταγραφή της σκέψης τους. Το γεγονός αυτό, μάλλον, πρέπει να αποδοθεί στις μεθόδους
διδασκαλίας και στις πρακτικές που ακολουθούν οι δάσκαλοι στο σχολείο με βάση το Αναλυτικό
Πρόγραμμα.
4. Η σωστή κατασκευή του σχήματος από τους μαθητές συνέβαλε στην επιτυχή επίλυση του
προβλήματος. Αυτό προκύπτει από τον συσχετισμό των ορθών λύσεων του προβλήματος με την
κατασκευή του σωστού σχήματος.
5. Οι επιδόσεις των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία που συλλέξαμε από τους
πίνακες βαθμολογίας, τόσο κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (ανά τρίμηνο και μέσο όρο) όσο και
για το τρέχον σχολικό έτος (κατά το Α΄ Τρίμηνο) στο μάθημα των Μαθηματικών σχετίζονται με την
ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος. Μαθητές που έχουν υψηλές επιδόσεις εμφανίζουν και
ολοκληρωμένη νοητική αναπαράσταση, ενώ οι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις αδυνατούν να κάνουν
ολοκληρωμένη νοητική αναπαράσταση του προβλήματος.
6. Οι μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα στο Τμήμα Ένταξης παρουσιάζουν ελαφρά υπεροχή σε
σύγκριση με τους μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, αλλά παραμένουν στη γενική τάξη.
Στους 3 μαθητές, που φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης, εφαρμόζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα
διδασκαλίας των Μαθηματικών. Ο ένας από αυτούς έλυσε σωστά ολόκληρο το πρόβλημα και οι άλλοι
δύο απάντησαν σωστά μόνο το πρώτο ερώτημα.
Προτάσεις
Από τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας προκύπτουν τα ακόλουθα, όσον αφορά την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σε σχέση με τις
επιδόσεις τους κατά την επίλυση προβλημάτων:
1. Προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία της επίλυσης προβλημάτων, αποτελεί η ύπαρξη
σαφώς προσδιορισμένων μαθησιακών στόχων καθώς και η εφαρμογή έγκυρων και αντικειμενικών
κριτηρίων αξιολόγησης των μαθητών (Γουδήρας, 2006).
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2. Η πορεία της διδασκαλίας για την εκμάθηση της επίλυσης προβλημάτων πρέπει να βαίνει από το
πρώτο επίπεδο λύσης του προβλήματος, την κατανόηση του γραπτού λόγου, προς το δεύτερο επίπεδο,
την αντίληψη του μαθηματικού λογισμού.
3. Η ικανότητα νοητικής αναπαράστασης του προβλήματος αποτελεί ένα κρίσιμο και καθοριστικό
ζήτημα στη διαδικασία της επίλυσης προβλημάτων και ένα κομβικό σημείο στην πορεία της νοητικής
ανάπτυξης όλων των μαθητών. Από τα δεδομένα της έρευνας αυτής προκύπτει ότι η ικανότητα
νοητικής αναπαράστασης του προβλήματος πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας,
ώστε να μελετηθούν όλα τα ζητήματα που επιδέχονται αλλαγές και βελτιώσεις και μέσω
αποτελεσματικών στρατηγικών διδασκαλίας να υποστηριχθούν οι μαθητές στην ανάπτυξη της
ικανότητας νοητικής αναπαράστασης του προβλήματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σχήμα 1 Σχηματική αναπαράσταση του προβλήματος
B

Γ

Α

Δ

Πίνακας 1. Κατανομή των αποτελεσμάτων κατά κατηγορίες

Περιπτώσεις λαθών

Σύνολο

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο %

1. Σωστές όλες οι διαδικασίες

9

7

2

19%

2. Σωστή λύση με λάθη στις μονάδες
μέτρησης

12

5

7

24%

3. Σωστή σκέψη και λάθος πράξεις

6

2

4

12%

4. Σωστό μόνο το 1ο ερώτημα

8

1

7

16%

5. Άλλα είδη λαθών

4

2

2

8%

6. Εντελώς λάθος

7

3

1κ

14%

7. Παροχή βοήθειας από άλλους

3

3

0

6%

8. Δεν απάντησε

1

0

1

2%

Σύνολο

50

26

24

100%

Πίνακας 2. Συντελεστές συσχέτισης μεταβλητών (Spearman) και στατιστική σημαντικότητα
Μεταβλητές

Μεταβλητές

Συντελεστής συνάφειας Στατιστική
σημαντικότητα

863
α. «ικανότητα αναπαράστασης
του προβλήματος»

1. «επίδοση στα μαθηματικά»
2. «σωστή επίλυση του προβλήματος»
3. «λάθη στις πράξεις»
4. «λάθος λύση του προβλήματος»
5. «λάθος στη χρήση των μονάδων»

1. (r = 0,609, p < 0.01).
2. (r = -0,398, p < 0.01)
3. (r = -0,311, p < 0.05)
4. (r = 0,366, p < 0.01)
5. (r = -0,398, p < 0.01)

Β. «λάθη στις πράξεις»

1. «λάθη στη χρήση των μονάδων
μέτρησης»

1. (r = 0,359, p < ,05)

Πίνακας 3. Συντελεστές μερικής συσχέτισης του «φύλου» και λοιπών μεταβλητών (partial
correlation)
Μεταβλητές ελέγχου

Α. «φύλο»

Μεταβλητές

Συντελεστής συνάφειας Στατιστική
σημαντικότητα

1. «ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος»
- «επίδοση στα μαθηματικά»

1. (r = 0,589, p < 0.01)
- (r = 0,585, p < 0.01)

2. «ικανότητα αναπαράστασης του προβλήματος»
- «σωστή επίλυση του προβλήματος»

2. (r = -0,379, p < 0.01)
- (r = -0,446, p < 0.01)

3. «επίδοση στα μαθηματικά» - «σωστή επίλυση
του προβλήματος»

3. (r = -0,448, p < 0.01)
- (r = -0,486, p < 0.01)

Πίνακας 4. Συντελεστές μερικής συσχέτισης (partial correlation) μεταβλητών
Μεταβλητές
ελέγχου

Μεταβλητές

Συντελεστής συνάφειας Στατιστική σημαντικότητα

Β. «ικανότητα
αναπαράστασης του
προβλήματος»

1. «επίδοση στα μαθηματικά» - «σωστή
επίλυση του προβλήματος»

1. (r = 0,448, p< ,001) –
(r = 0,301 (p < 0,05)

Γ. «επίδοση στα
μαθηματικά»,

2. «ικανότητα αναπαράστασης του
προβλήματος»- «σωστή επίλυση του
προβλήματος»

2. (r = 0,379, p< ,001) Έλλειψη συσχέτισης

Πίνακας 5. Συντελεστές μερικής συσχέτισης (partial correlation) μεταβλητών
Μεταβλητές
ελέγχου

Δ. «ικανότητα

Μεταβλητές

Συντελεστής συνάφειας
Στατιστική
σημαντικότητα

1. «μαθησιακές δυσκολίες» - «σωστή επίλυση
του προβλήματος»

1. r = 0,316, p < 0.05

2. «μαθησιακές δυσκολίες» - «σωστή επίλυση

2. Έλλειψη συσχέτισης
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αναπαράστασης του
προβλήματος»

του προβλήματος»

Πίνακας 6. Συντελεστές μερικής συσχέτισης μεταβλητών (partial correlation) δεύτερης τάξης
Μεταβλητές ελέγχου

Μεταβλητές

Συντελεστής συνάφειας Στατιστική
σημαντικότητα

1. «μαθησιακές δυσκολίες» - «σωστή
επίλυση του προβλήματος»,

1. Έλλειψη συσχέτισης

2. «μαθησιακές δυσκολίες» - «σωστή
επίλυση του προβλήματος»

(r = 0,293, p< 0,05)

Ε. «ικανότητα αναπαράστασης
του προβλήματος»
Ζ. «επίδοση στα μαθηματικά»,

Η Γνωστική Επιστήμη, οι μαθητές Δημοτικού και τα κλάσματα
Μαστρογιάννης Αλέξ., Δάσκαλος, Μαθηματικός, Μεταπτ. Φοιτ.
Μαλέτσκος Αθαν., Δάσκαλος, M. ed., Υποψ. Διδάκτ., Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Περίληψη
Η Γνωστική (ή και Γνωσιακή) Επιστήμη, ασχολείται με τη μελέτη της νοημοσύνης, και ειδικότερα με την
εξερεύνηση και αποκωδικοποίηση των υπολογιστικών διαδικασιών τού νου. H προσπάθεια
και το
ενδιαφέρον της περιστρέφεται γύρω και από την κατανόηση των δομών τού εγκεφάλου, οι οποίες παρέχουν
πλούσιες, ενδιαφέρουσες και αξιοποιήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο σκέψης και μάθησης ανθρώπων ή και
ζώων. Έτσι, η Γνωστική Επιστήμη, με εγγενές και κυρίαρχο χαρακτηριστικό της, τη διαθεματικότητα, όρισε
και ως αντικείμενο μελέτης της, κατά πρώτον, τη διερεύνηση της σκέψης του λύτη κατά τη διάρκεια επίλυσης
προβλημάτων (problem solving). Ως πρόβλημα, κατά τη Γνωστική Επιστήμη, ορίζεται μια κατάσταση, όπου
διάφορα εμπόδια δυσκολεύουν, δυσχεραίνουν την επίτευξη ενός επιδιωκόμενου σκοπού. Η παρακολούθηση, εν
συνεχεία, και η μελέτη από ένα Γνωστικό επιστήμονα, του τρόπου σκέψης και της συμπεριφοράς ενός λύτη,
κατά τη διαδικασία λύσης προβλημάτων, αποτελεί ένα δεύτερο σκέλος δράσης της Γνωστικής Επιστήμης.
Αλιεύονται οι στρατηγικές, οι ευρετικές και τεχνικές που χρησιμοποιούνται από το λύτη και κατασκευάζονται
προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπου εξομοιώνεται η ανθρώπινη συμπεριφορά. Βέβαια, το
επίπεδο νοημοσύνης, η πείρα, η εκπαίδευση, η ικανότητα για αναπαράσταση τού προβλήματος, όπως και η
«αξιοσύνη» τού λύτη είναι ουσιαστικοί και καταλυτικοί παράγοντες, που επηρεάζουν τη λύση. Από την
επέκταση δε, του πεδίου δράσης τής Γνωστικής επιστήμης και σε τεχνητά ευφυή συστήματα, προέκυψε ως
άμεσο παρεπόμενο, η Τεχνητή Νοημοσύνη. Στόχος «γνωστικός» τής παρούσας εργασίας, αποτέλεσε η
αποτύπωση στρατηγικών, τεχνικών και μεθόδων που επιστρατεύουν και μετέρχονται οι μαθητές της
Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, κατά τη μελέτη και πραγμάτευση ασκήσεων και προβλημάτων, σχετικών με
κλασματικούς αριθμούς. Διερευνήθηκε ο τρόπος προσέγγισης των μαθητών, οι επισημάνσεις τους, η συμβολή
των προϋπαρχουσών γνώσεών τους και οι επιδράσεις των, ήδη, διδαχθέντων πρακτικών και αλγοριθμικών
συνταγών. Ακόμα μελετήθηκε και η παρασκηνιακή υπεισέλευση εξαρτημένων αντανακλαστικών, που
αναγκαστικά επέφερε, ως συνεπακόλουθο, την ενεργοποίηση συμπεριφοριστικών προτύπων. Καταγράφηκαν οι
τρόποι αντιμετώπισης και άρσης των «προβληματικών καταστάσεων και αδιεξόδων» που αφορούν στις 4
πράξεις μεταξύ κλασμάτων, στις ισοδυναμίες - ισότητες κλασμάτων και στον τρόπο επίτευξης τέτοιων
ισοδυναμιών - ισοτήτων. Επίσης αναλύθηκε και ο «μηχανισμός» που επιστρατεύεται στις απλοποιήσεις
κλασμάτων και στην τοποθέτηση κλασματικών αριθμών στην «αριθμογραμμή». Στη συνέχεια εξετάσθηκε η
μαθητική συμπεριφορά και αντίδραση απέναντι σε προβλήματα διαίρεσης, καθώς και σε προβλήματα που
αφορούσαν στον προσδιορισμό μέρους ή όλου ενός ποσού. Τέλος επιχειρήθηκε η εξήγηση και η διασαφήνιση
τού τρόπου σκέψης των μαθητών, μέσα από τις προταθείσες λύσεις. Αποπειράθηκε, επίσης, αυτές οι λύσεις να
αποκτήσουν επιστημονικά ερείσματα μέσω της επίκλησης διάφορων αρχών και επαγγελιών, γνωστών
Θεωριών Μάθησης.
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Η Γνωστική Επιστήμη - η επιστήμη τού νου
Μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 60, μια καινούργια επιστήμη, η Γνωστική, άρχισε να οριοθετείται
και να θέτει τις βάσεις της. Το επιστημονικό της πεδίο και η κύρια ασχολία της επικεντρώνονται στη
μελέτη της νοημοσύνης, και ειδικότερα στην εξερεύνηση και αποκωδικοποίηση των υπολογιστικών
διαδικασιών τού νου. Στόχος της η κατανόηση των δομών τού εγκεφάλου, ώστε να παραχθούν,
έτσι, πλούσιες, ενδιαφέρουσες και αξιοποιήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο σκέψης και μάθησης
ανθρώπων ή και ζώων.
Κύρια ώθηση και καταλυτική συμβολή για την ανάπτυξή της, αποτέλεσε το μνημειώδες και
κεφαλαιώδες έργο του πατέρα τής επιστήμης των υπολογιστών και της Πληροφορικής, τού Άγγλου
μαθηματικού Alan M. Turing (1912 – 1954). Το 1936, δημοσίευσε το θεμελιώδες έργο του: «On
Computable Numbers, with an application to the Entscheidungsproblem», δηλαδή, «Για τους
υπολογίσιμους αριθμούς, με μια εφαρμογή στην αποφασισιμότητα», όπου ως Entscheidungsproblem
αποδίδεται γερμανιστί, η αγγλική φράση decision problem. Τότε και στην πραγματεία του αυτή, ο
Turing έδωσε τον ορισμό της ομώνυμης μηχανής του, ενός πρωτόλειου, θεωρητικού υπολογιστικού
μοντέλου. Βέβαια περιέγραφε έναν υπολογιστή, μια δεκαετία, σχεδόν, πριν την πρώτη κατασκευή
μιας τέτοιας μηχανής. Η μηχανή του Turing μπορούσε να υπολογίσει οποιοδήποτε κατανοητό
μαθηματικό πρόβλημα, αφού εκτελούσε και αξιοποιούσε όλες τις ανθρώπινες υπολογιστικές
μεθόδους. Μάλιστα ο Turing ισχυριζόταν πως μπορούν να προγραμματισθούν μηχανές, εάν και
εφόσον, ήταν δυνατό να αναπαρασταθούν σαφώς και λεπτομερώς από έναν αλγόριθμο.
Η επιχειρηματολογία του, οι προτάσεις και οι υποθέσεις του εστιάζονταν στην πεποίθησή
του, περί της αντίληψης και θεώρησης, δηλαδή, τού εγκεφάλου ως ένα υπολογιστικό όργανο. Αν οι
ψυχολόγοι, έλεγε, εντόπιζαν τα στάδια και απεικόνιζαν επακριβώς τον τρόπο που ακολουθεί η
ανθρώπινη σκέψη, κατά τη λύση προβλημάτων, τότε θα ήταν εφικτή και η κατασκευή μιας μηχανής,
που θα χρησιμοποιεί και θα ακολουθεί τέτοιες ανθρώπινες δραστηριότητες και λειτουργίες.
Έτσι, η Γνωστική Επιστήμη όρισε ως αντικείμενο μελέτης της, κατά πρώτον, τη διερεύνηση
της σκέψης του λύτη κατά τη διάρκεια επίλυσης προβλημάτων (problem solving). Ως πρόβλημα, κατά
τη Γνωστική Επιστήμη, ορίζεται μια κατάσταση, όπου διάφορα εμπόδια δυσκολεύουν, δυσχεραίνουν
την επίτευξη ενός επιδιωκόμενου σκοπού. Ο λύτης μετέρχεται διάφορων μεθόδων και επιστρατεύει
μια σειρά γνωστικών διαδικασιών, προκειμένου η επιδίωξή του να τελεσφορήσει. Άμεσος στόχος του
(και μοναδικός) είναι η υπερπήδηση και υπερφαλάγγιση των εμποδίων, με την αλλαγή της
υπάρχουσας αρχικής κατάστασης, η οποία, φυσικά, συνιστά και προσδιορίζει το πρόβλημα (Σπανός,
1996).
Η παρακολούθηση, εν συνεχεία, και η μελέτη από ένα Γνωστικό επιστήμονα, του τρόπου
σκέψης και της συμπεριφοράς ενός λύτη, κατά τη διαδικασία λύσης προβλημάτων, αποτελεί το
δεύτερο σκέλος δράσης της Γνωστικής Επιστήμης. Αυτή η σπουδή είναι υπερβολικά εξονυχιστική,
λεπτομερής, ενδελεχής και αναλυτική. Αλιεύονται οι στρατηγικές, οι ευρετικές και τεχνικές που
χρησιμοποιούνται από το λύτη και κατασκευάζονται προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
όπου εξομοιώνεται η ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτή, βέβαια, η προσπάθεια εξομοίωσης της
ανθρώπινης σκέψης με τη μέθοδο της επεξεργασίας των πληροφοριών, δια των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, αποτελεί το ουσιωδέστερο χαρακτηριστικό και μέλημα, την πεμπτουσία, δηλαδή, τής
Γνωστικής Επιστήμης.
Μέσα στα λίγα αυτά χρόνια ζωής της, η επιστήμη αυτή, αναπτύχθηκε αλματωδώς και έφτασε
σε μια νέα εξέλιξη, γνωστή ως «Τεχνητή Νοημοσύνη». Ο όρος εμφανίστηκε, περίπου, το 1956 και
κόμιζε την καινοτόμο άποψη, ότι η έννοια της νοημοσύνης έπρεπε, να επεκταθεί για να περιλάβει και
τεχνητά, ευφυή συστήματα (Βοσνιάδου, 2004).
Οι επιστήμονες της Τεχνητής Νοημοσύνης
συλλέγουν, αντλούν και επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικές με αποδείξεις προβλημάτων,
μαθηματικών θεωρημάτων, σύνθεση καλλιτεχνημάτων και κατόπιν τροφοδοτούν προγράμματα σε
Η/Υ, κατορθώνοντας να αναγάγουν, να αναβαθμίζουν και να μετατρέψουν την άψυχη ηλεκτρονική
μηχανή σε δεινό και ανίκητο σκακιστή και λύτη προβλημάτων, σε μαθηματικό, σε καλλιτέχνη κλπ.
Στην περιοχή αυτή τα αποτελέσματα είναι κυριολεκτικά «φανταστικά». Τρανή απόδειξη, που
και νωπή, μάλλον, θα παραμένει, η προ δεκαετίας περίπου, αναμέτρηση και ήττα του παγκόσμιου
πρωταθλητή στο σκάκι Γκασπάρωφ από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η είδηση αυτή εξαιτίας, του
απροσδόκητου (τότε) και ταυτόχρονα σημαντικού γεγονότος που μετέφερε, κυριαρχούσε για μέρες
στα δελτία των Μ.Μ.Ε. Μάλιστα, εντελώς πρόσφατα (από άρθρο, στις 6/12/2006, στoν
ειδησεογραφικό κόμβο www.in.gr) σημειώθηκε νέα, περίτρανη και περιφανής… λογισμική νίκη
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αφού σύμφωνα με τo e-δημοσίευμα ο παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού Βλαντιμίρ Κράμνικ
ηττήθηκε από το Deep Frtitz, το κορυφαίο πρόγραμμα σκακιού, που μπορεί να αναλύει οκτώ με δέκα
εκατομμύρια δυνατές κινήσεις το δευτερόλεπτο, σε μια αναμέτρηση έξι παρτίδων στη Γερμανία. Ο
31χρονος Ρώσος μετρ είχε παραδεχθεί, βέβαια, εξ’ αρχής ότι το πρόγραμμα ήταν το «φαβορί» της
αναμέτρησης. Και, όπως αβίαστα και φυσικά, διαφαίνεται και συμπεραίνεται, παρόμοιες μελλοντικές
αναμετρήσεις δε θα …συμπεριλαμβάνονται σε κανενός είδους στοίχημα, αφού και οι πλέον αδαείς,
εύκολα και… λογι(σμι)κά σκεπτόμενοι, θα προβλέπουν τον (εικονικό - ψηφιακό) e-νικητή.
Τέλος, κυρίαρχο και εγγενές στοιχείο και χαρακτηριστικό της Γνωστικής Επιστήμης, είναι,
φυσικά, η Διαθεματικότητα (Διεπιστημονικότητα καλύτερα), η οποία στις μέρες μας αναδεικνύεται
ως ύψιστης προτεραιότητας και σπουδαιότητας παιδαγωγική επιταγή και διδακτική αρχή. Η Γνωστική
ψυχολογία, οι Νευροεπιστήμες, η Μηχανική και Τεχνολογία Υπολογιστών, η Τεχνητή Νοημοσύνη,
αποτελούν δομικά της στοιχεία, πηγές αναφορών και αιμοδότες της (Von Eckardt, 1996).
Η … Δημοτική Γνωστική Επιστήμη
Όπως αναφέραμε η Γνωστική Επιστήμη ενδιαφέρεται να αποκρυπτογραφήσει και να
αποκωδικοποιήσει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων από διάφορους και ποικίλου ταλάντου
λύτες, με απώτερο σκοπό και στόχο, την εξεύρεση και αλίευση στρατηγικών, τεχνικών και μεθόδων.
Βέβαια, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά-καταλυτικά τη
λύση. Αδρομερώς όμως μπορούν να κατηγοριοποιηθούν διττώς. Σε γενικούς παράγοντες όπως είναι
το επίπεδο νοημοσύνης του λύτη και σε ειδικούς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με:
• την πείρα του
• την ικανότητα «αναπαράστασης» του προβλήματος, η οποία λειτουργεί αμφίδρομα με
• την προϋπάρχουσα γνώση του και τις στρατηγικές που διαθέτει για τη λύση των προβλημάτων
• την αυτοπεποίθηση και την «αξιοσύνη» του τη γνώμη του, δηλαδή, για την αξία και τις
δυνατότητές του και
• την εκπαίδευσή του, την επίδραση, δηλαδή, της διδασκαλίας που δέχεται, στα σχολεία με τη
μύησή του στη συστηματική εργασία, και με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Πόρποδας 2003,
Αγαλιώτης, 2000, Kahney, 1997).
Ο τελευταίος παράγοντας είναι καταλυτικής σημασίας, γιατί με τη διδασκαλία οργανώνεται η προς
εκμάθηση ύλη, μαθαίνουν οι μαθητές να εργάζονται συστηματικά, χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες
τεχνικές για την προσέγγιση των προβλημάτων, γίνεται κατανοητή η δομή τους και επιχειρείται η
αντιμετώπισή τους με περισσότερη πεποίθηση και σιγουριά.
Επιπλέον για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
• η κατανόηση του αλγόριθμου των 4 πράξεων
• η διατήρηση και ανάκληση αριθμητικών δεδομένων
• το επίπεδο κατάκτησης του μαθηματικού λεξιλογίου και
• η επιβάρυνση της βραχυπρόθεσμης μνήμης
είναι σημαντικές παράμετροι επιτυχούς επίλυσης προβλημάτων (Αγαλιώτης, 2000).
Αναφορικά δε, με την, ομολογουμένως, «ταραγμένη» και προβληματική σχέση των μαθητών του
Δημοτικού με τους κλασματικούς αριθμούς, και τις εννοιολογικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν,
πολλές και διάφορες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί και καταγραφεί. Οι κυριότεροι αιτίες τής
περιπετειώδους αυτής συνύπαρξης συνίστανται:
• στην περιορισμένη χρήση των κλασματικών αριθμών στην καθημερινή ζωή
• στη δυσκολία ονομασίας, σύγκρισης και διάταξης των κλασμάτων
• στην αδυναμία σύλληψης και κατανόησης του διαφορετικού ρόλου των όρων του κλάσματος και
της σχέσης που τους διέπει, γεγονός που επιφέρει και λογιστική διαφοροποίηση στην πραγμάτευση
και το χειρισμό του αριθμητή και παρονομαστή, αφού θεωρούνται ως ανεξάρτητες, μεταξύ τους
ποσότητες
• στη δυσχέρεια κατανόησης της ισοδυναμίας - ισότητας των κλασμάτων
• στην ύπαρξη πολλών κανόνων, κατά την εκτέλεση των 4 πράξεων της αριθμητικής (ειδικά στην
πρόσθεση και αφαίρεση), μεταξύ κλασματικών αριθμών, σε σχέση, φυσικά, με τους ευκολονόητους
φυσικούς αριθμούς
• στην παράξενη «κλασματική πραγματικότητα» ότι, δηλαδή, ίσα μέρη δυο διαφορετικών ποσών
δεν παριστάνουν ίσες ποσότητες (Δηλαδή, για παράδειγμα, τα 3/4 του 12 είναι διαφορετικά από τα
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3/4 του 20)
• στην εσφαλμένη αντίληψη περί της μη ύπαρξης άλλων κλασματικών αριθμών μεταξύ κ/μ και
(κ+1)/μ
• στην κακή διδασκαλία τους
(Hasemann 1981, Nunes & Bryant, 1996, Καλδρυμίδου & Κοντοζήσης, 2003, Brizuela, 2006).
Τέλος, θέλοντας να αστειολογήσουμε, να χαριτολογήσουμε, θα παρατηρούσαμε, ότι τα παραπάνω
επιρρωνύει και η γνωστή ρήση του μεγάλου Γερμανού μαθηματικού Leopold Kronecker (18231891): «Ο Θεός δημιούργησε μόνο τους ακέραιους αριθμούς. Πάντα τα λοιπά είναι έργο του
ανθρώπου», (Bell 1995), που εφευρέθηκαν, θα προσθέταμε εμείς, για να «τυραννούν» παιδικές
ψυχές στο σχολείο … όπως κάποτε μάς διαμαρτυρήθηκε, ένας μαθητής της Ε΄ τάξης. Η΄ ακόμα και η
πικρή παραδοχή τής Αγκάθα Κρίστι: «Συνέχισα να κάνω αριθμητική με τον πατέρα μου, περνώντας,
υπερήφανα, μέσω των κλασμάτων, στους δεκαδικούς. Έφθασα τελικά στο σημείο όπου τόσες πολλές
αγελάδες έφαγαν τόσο πολύ γρασίδι, και οι δεξαμενές γέμισαν με νερό σε τόσες πολλές ώρες που το
βρήκα, πράγματι, αρκετά συναρπαστικό» (Πηγή: http://math.furman.edu/~mwoodard/data.html).
Ως εφαρμογή, τώρα, των προηγουμένων, δόθηκαν σε μαθητές Δημοτικού (Ε΄ και Στ΄ τάξεων),
σε σχολεία τής περιοχής Αιτωλοακαρνανίας, ασκήσεις και προβλήματα σχετικά με κλασματικούς
αριθμούς. Εκ προοιμίου, βέβαια, θα αναφέρουμε, πως καταλυτικά στον τρόπο επίλυσης, επέδρασε, το
γεγονός, ότι τα προβλήματα και ερωτήματα δεν ήταν άγνωστα στους μαθητές, αφού κατά καιρούς και
σε αντίστοιχα μαθήματα, από το σχολικό βιβλίο, αντιμετώπισαν, παρόμοια. Ακόμα αξίζει να
επισημανθεί, ότι αναλύθηκαν οι, δυστυχώς, λίγες σωστές απαντήσεις όπως, επίσης και όσες
λανθασμένες παρουσιάσθηκαν με κάποια μαζικότητα.
Αλλά, ας δούμε και σχολιάσουμε κάθε περίπτωση - πρόβλημα, χωριστά. Ταυτόχρονα θα
επιχειρείται, μέσω της επίκλησης διάφορων αρχών και επαγγελιών, γνωστών Θεωριών Μάθησης,
να αναλυθεί, να επεξηγηθεί και να διασαφηνιστεί ο μετερχόμενος … κλασ-μα(θη)τικός τρόπος
σκέψης.
Τοποθέτηση αριθμών στην αριθμογραμμή

0

1

Τοποθέτησε το κλάσμα

2

3

4

5

4
πάνω στην αριθμογραμμή
3

Αρχικά διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για καταχρηστικό κλάσμα και επομένως υπερβαίνει την
«ακέραιη μονάδα». Προέκυψε έτσι, αβίαστα, η αναγκαιότητα μετατροπής του κλάσματος αυτού σε
«μεικτό αριθμό». Στη συνέχεια με διαίρεση λήφθηκε ο μεικτός 1

1
. Έτσι έγινε αντιληπτό ότι το
3

καταχρηστικό κλάσμα θα βρίσκεται μεταξύ των αριθμών 1 και 2. (Παρατίθενται, σχεδόν, αυτούσιες
οι εκφράσεις και οι μαθηματικές διατυπώσεις και ο μαθηματικός λόγος των μαθητών). Τέλος,
ερμηνεύοντας το μεικτό αριθμό, ως μια ακέραιη μονάδα συν το ένα από τα τρία ίσα μέρη της
επόμενης, χωρίσθηκε η επόμενη μονάδα σε τρία μέρη και τοποθετήθηκε ο κλασματικός αριθμός

4
.
3

Καθολική, σχεδόν, ήταν η παραπάνω λύση και στρατηγική ( μεταξύ, φυσικά, των ορθών) από
τους μαθητές. Πιο ικανοποιητική και ενδιαφέρουσα, όμως θα ήταν η λύση, αν οι μαθητές
διαπίστωναν, ότι ο παραπάνω κλασματικός αριθμός προκύπτει από την επανάληψη, 4 φορές, τής
κλασματικής μονάδας

1
, σύμφωνα και με τις «αλγοριθμικές» επιταγές, συμβουλές και προτροπές
3

του σχολικού βιβλίου. Ευκολότερα και γρηγορότερα θα κατέληγαν στο ζητούμενο αποτέλεσμα,
υιοθετώντας αυτή την πρακτική και διαδικασία. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, εδώ, διαφοροποίηση και
απόκλιση σε σχέση με τον ορισμό του κλασματικού αριθμού που καταγράφεται στο σχολικό
εγχειρίδιο, ως την επανάληψη, δηλαδή, της κλασματικής μονάδας, ισάριθμες φορές του δηλωτικού
και απόλυτου …αριθμητικού του αριθμητή.
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Βέβαια, υπήρξαν περιπτώσεις, όπου ο αριθμός

4
τοποθετήθηκε στην αριθμογραμμή εντελώς
3

αβασάνιστα και απερίσκεπτα μεταξύ των ακεραίων 3 κα 4, λόγω και …της ευκολίας και άνεσης που
προσφέρει μια τέτοια προσέγγιση και απόφανση. Η εξήγηση είναι, μάλλον, απλή. Η κλασματική
γραμμή εκλήφθηκε ως «μεταξύ», «ανάμεσα». (Οπτική πραγματικότητα που προσφέρει επιβεβαίωση
και,
ταυτόχρονα και
αναλογικά, ενεργοποίηση επιφατικού,
συνειρμικού,
μαθηματικού
παραλληλισμού).
Απλοποίηση κλασμάτων
Τονίστηκε ότι με τον όρο απλοποίηση κλάσματος εννοείται η μετατροπή του σε άλλο ισοδύναμό του
με μικρότερους όρους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διαίρεσης, φυσικά, αριθμητή και παρονομαστή
με τον ίδιο αριθμό. Αν ο αριθμός αυτός είναι ο Μ.Κ.Δ. των όρων του κλάσματος, τότε το κλάσμα δεν
απλοποιείται περισσότερο και ονομάζεται «ανάγωγο». Βέβαια «ανάγωγο» κλάσμα προκύπτει και με
διαδοχικές διαιρέσεις των όρων του κλάσματος, με τον ίδιο κάθε φορά αριθμό.
Οι περισσότερες απαντήσεις των μαθητών ακολούθησαν την τελευταία μέθοδο κατά τη
διαδικασία απλοποίησης του κλάσματος

24
. Πρώτα διαίρεση με το 2 και στη συνέχεια με το 3.
30

Μερικές σταμάτησαν στη διαίρεση των όρων μόνο με το 2 και ελάχιστες εντόπισαν το ανάγωγο
κλάσμα κατευθείαν. Αυτό, μάλλον, οφείλεται στην ευκολία που προσφέρουν οι διαδοχικές διαιρέσεις,
αφού έτσι αποφεύγεται, παρακάμπτεται ο δύσκολος (;) αλγόριθμος εύρεσης του Μ.Κ.Δ. Επίσης η
καθολική, σχεδόν, «επιστράτευση» του 2 ως αρχικού διαιρέτη ή και η μοναδική, μπορεί πάλι να
εξηγηθεί, μιας και ο πιο γνωστός, οικείος και για αυτό δημοφιλής διαιρέτης, από την νηπιακή,
ακόμα, ηλικία είναι το 2 (από την έννοια του «μισού»).
Ασφαλώς, όμως, τη δημοτικότητα αυτή του αριθμού 2 την επαυξάνουν και την τονώνουν
και άλλες βασικές και ουσιαστικές ιδιότητές του, όπως, για παράδειγμα, ως γεννήτορα, των
«δίκαιων» άρτιων αριθμών, (αφού δεν αφήνουν κανέναν… εκτός παιχνιδιού κατά τη συγκρότηση των
δύο ομάδων στην έναρξη των παιχνιδιών). Επιπλέον η ιδιότητά του ως, του πρώτου (μικρότερου) και
μοναδικού άρτιου, «πρώτου» αριθμού και, συνεπακόλουθα, πολύχρηστου στην «οικοδόμηση» των
σύνθετων αριθμών, ενισχύει την μαθητική αυτή εύνοια και συμπάθεια.
Αναλογίες
Η αναλογία αποτελεί δομικό λίθο και μια από της βασικότερες έννοιες των Μαθηματικών,
δεδομένου ότι, για μια πλειάδα μαθηματικών εννοιών, είναι πρωταρχική έννοια, βασικό συστατικό
και
άμεσο παρεπόμενό της, όπως τα ισοδύναμα κλάσματα, η κλίμακα, η ομοιότητα των
γεωμετρικών σχημάτων, τα ποσοστά κ.α. (Χιονίδου-Μοσκοφόγλου & Βλάχου, 2006).
Σε ασκήσεις, τώρα, όπου ζητούνταν η συμπλήρωση ενός όρου ( τέταρτη ανάλογος), για να
επιτευχθεί ισότητα- ισοδυναμία, μεταξύ 2 κλασμάτων, η συντριπτική πλειονότητα των σωστών
λύσεων, στηρίχθηκε στη γνωστή ιδιότητα των «σταυρωτών γινομένων». Οι μαθητές λειτούργησαν
αλγοριθμικά. Ο τρόπος σκέψης ήταν καθαρά μηχανιστικός – συμπεριφοριστικός, που υποκίνησε στην
εξεύρεση τυπικών, συμβατικών λύσεων.
Μάλιστα, αποδείχθηκε, ήδη, από τη δεκαετία του 1970, ύστερα από εμπεριστατωμένες και
ενδελεχείς έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Γαλλία και Γερμανία, ότι ο πολλαπλασιασμός χιαστί
των όρων της αναλογίας, δημιουργεί σύγχυση στους μαθητές, αφού αυτοί διδάσκονται τις αναλογίες
μέσα από τη κατασκευή ίσων λόγων - ισοδύναμων κλασμάτων. Έτσι η τεχνική αυτή, μάλλον,
αναχαιτίζει, συσκοτίζει την
παιδική σκέψη και, φυσικά, δεν προσφέρει συγκεκριμενοποίηση
γνώσεων. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία τους, να μετουσιώσουν τη γνώση αυτή σε εμπειρία, με
αποτέλεσμα να μένει ημιτελής και ανολοκλήρωτη (Κίτσος, 1982).
Βέβαια, ένα μικρό ποσοστό απαντήσεων εδράστηκε στη δημιουργία ισοδύναμων κλασμάτων,
ύστερα από πολλαπλασιασμό ή διαίρεση των όρων τού κλάσματος με τον ίδιο αριθμό. Αξίζει, εδώ, να
σημειωθεί, ότι στα σχολικά βιβλία, (ακόμα και στα πρόσφατα εκδομένα) δε διευκρινίζεται, πως οι
εκφράσεις «ισοδύναμα κλάσματα» και «ίσα κλάσματα», είναι ταυτόσημες, κάτι που μάλλον επιτείνει
τη δεδομένη και αναμφισβήτητη, μαθητική αμηχανία και σύγχυση, σχετικά, πάντοτε, με τα
κλάσματα.
Η ακροτελεύτια παρατήρησή μας, στις αναλογίες,
θα εστιασθεί σε μια περίπτωση
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ακραιφνούς μπιχεβιοριστικής αντιμετώπισης στη (σωστή) λύση. Η σχέση ισοδυναμίας

5: 2
5
= ,
7:2
7

χαρακτηρίσθηκε, συντριπτικά, ως λανθασμένη, ενώ οι λίγες σωστές απαντήσεις στηρίχθηκαν στο
«μετασχηματισμό»:

2,5 5
= , μετά από την εκτέλεση, δηλαδή, τής περιττής, διαίρεσης. Το θέμα
3,5 7

ειδώθηκε εθιστικά, και υπήρξε αδυναμία προσέγγισης, ολικά, της σχέσης, αφού, βέβαια, αποτελεί τον
ορισμό της ισοδυναμίας – ισότητας κλασματικών αριθμών.
Σύμφωνα με τη Μορφολογική Ψυχολογία, η κατανόηση ενός πράγματος δεν είναι
αποτέλεσμα μελέτης και ερμηνείας των συστατικών του στοιχείων αλλά προϊόν ευρύτερης αντίληψης
αυτού, ως οργανωμένου όλου. Τα στοιχεία αποκτούν νόημα μόνο όταν είναι ενταγμένα στο όλο,
αρχή, βέβαια, που αντιστρατεύεται τις θέσεις του Συμπεριφορισμού. Υπέρ της ολικής αυτής
προσέγγισης της γνώσης, ασφαλώς και οπωσδήποτε, θα συνηγορούσε και ο Αριστοτέλης, με τη
γνωστή απόφανσή του ότι «το όλο είναι περισσότερο από το άθροισμα των μερών του».
Πράξεις μεταξύ κλασμάτων
Στις εκτελέσεις πράξεων μεταξύ κλασματικών αριθμών δεν παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις
καθιερωμένες, γνωστές λύσεις.
Έτσι, στις προσθέσεις και αφαιρέσεις η εξεύρεση του Ε.Κ.Π. προηγούνταν κάθε άλλης
απόπειρας για λύση. Σε αφαίρεση με μειωτέο ως ακέραιο αριθμό, αυτός μετατρεπόταν σε κλάσμα και
ακολουθούνταν η τυπική, αλγοριθμική διαδικασία, μέσω του Ε.Κ.Π. Ασφαλώς, όμως
ικανοποιητικότερη θα ήταν η λύση αν αφαιρούνταν μια μονάδα από τον ακέραιο και μετατρεπόταν,
έτσι, αυτός σε μεικτό, με το κλασματικό μέρος του, ομώνυμο του αφαιρετέου ή ο ακέραιος
μετατρέπονταν απευθείας σε καταχρηστικό κλάσμα, ομώνυμο του αφαιρετέου, λύση που προτάθηκε.
Στον πολλαπλασιασμό ο αλγόριθμος του πολ/σμού αριθμητή με αριθμητή και παρονομαστή
με παρονομαστή, η αναγωγή, δηλαδή, του κλάσματος σε διατεταγμένο ζεύγος, ήταν καταλυτικός.
Αυτό δε συμβαίνει στην πρόσθεση και αφαίρεση, πεισματικά και αντίθετα σε πολλές εσφαλμένες
μαθητικές προσδοκίες, μιας και ο παρονομαστής παραμένει …ανεξήγητα ανέπαφος. Σε διαίρεση
ακεραίου με κλάσμα, πάλι, ο ακέραιος, μετατρεπόταν σε κλάσμα και η διαίρεση επιτυγχανόταν μέσω
της αντιστροφής του διαιρέτη και της αλλαγής της πράξης σε πολ/σμό.
Φυσικά, κοινοτυπεί κανείς αν ισχυρισθεί, ότι η δημοφιλέστερη κλασματική πράξη, εξαιτίας
της απουσίας σφαλμάτων, βέβαια, είναι ο πολλαπλασιασμός. Σπάνια οι μαθητές αποτυγχάνουν στον
πολ/σμό κλασμάτων, αν και υπήρξαν και λίγες περιπτώσεις, στις οποίες τα κλάσματα
μετατρέπονταν, άνευ λόγου, σε ομώνυμα, φυσικά, λόγω, κεκτημένης και… «προσθετικής» ταχύτητας.
Εκείνο, όμως που απαραίτητα και λυπηρά, αξίζει και πρέπει να σημειωθεί, είναι ότι και εδώ,
οι μαθητές αντέδρασαν και λειτούργησαν με βάση το μπιχεβιοριστικό μοντέλο Ε-Α., όπως για
παράδειγμα, στη διαίρεση, ακεραίου με κλάσμα όπου ο ακέραιος μετατρεπόταν σε κλάσμα, αν και δε
χρειαζόταν. Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, η θλιβερή διαπίστωση, πως στη σχολική πρακτική ανθεί και
ευδοκιμεί η εξαρτημένη μάθηση με σκέψεις στερεότυπες και συνήθειας, που δρουν ανασταλτικά
στην προσέγγιση, ολικά, μιας κατάστασης ή σχέσης.
Επίλυση προβλημάτων
Ο εποικοδομισμός (κονστρουκτιβισμός), που αποτελεί και την επικρατέστερη θεωρία της εποχής μας,
παραδέχεται ότι η γνώση δε μεταβιβάζεται, αλλά «οικοδομείται» από το μαθητή, αφού οι νέες
πληροφορίες εντάσσονται στα προϋπάρχοντα νοητικά σχήματα (προϋπάρχουσες γνώσεις), τα οποία
με τη σειρά τους τροποποιούνται, εξαιτίας, βέβαια, τής άφιξης των νέων δεδομένων. Το βασικό,
λοιπόν, αξίωμα τού κονστρουκτιβισμού είναι ότι ο άνθρωπος κατασκευάζει τη γνώση, μέσα από μια
συνεχή ενεργητική διαδικασία και δεν τη δέχεται παθητικά. (Σπυροπούλου, 2002).
Εξάλλου, και μια άλλη θεμελιώδης αρχή και παραδοχή του εποικοδομισμού, αναφέρεται
στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, ανάγοντάς την δε, σε σημαντικό πυλώνα προώθησης,
ανάδειξης και εδραίωσης τής μάθησης των Μαθηματικών. Η ικανότητα στην επιτυχή επίλυση
προβλημάτων, συναρτάται ευθέως από την εξ(φ)εύρεση και χρησιμοποίηση
κατάλληλων
στρατηγικών. Στην περίπτωση προβλημάτων, σχετικών με κλασματικούς αριθμούς, η αντικατάσταση
αυτών με φυσικούς, απλουστεύει τη διαδικασία επίλυσης. Επίσης και στις αναζητήσεις τού μέρους ή
όλου ενός ποσού, η στρατηγική τού μετασχηματισμού - αντικατάστασης τού «μέρους» σε
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«πολλαπλάσιο», συντελεί καίρια και καθοριστικά στην αντιμετώπιση και διεκπεραίωση της λύσης.
Δηλαδή, τα 3/5 τού 20, βρίσκονται με πολ/σμό, αφού, έτσι υπολογίζεται, για παράδειγμα, και το
τριπλάσιό του ή αν τα 3/8 ενός αριθμού είναι ο 5/6, τότε ο αρχικός, ζητούμενος αριθμός είναι ο

5 3 40
, αφού, αν γνωρίζουμε το πολλαπλάσιο ενός αριθμού, βρίσκουμε, τον αριθμό αυτό, μέσω
: =
6 8 18
διαίρεσης, όπου διαιρετέος είναι το πολ/σιο. Φυσικά, το προηγούμενο παράδειγμα θα επιλυόταν πολύ
πιο εύκολα, αν μετασχηματιζόταν στο «ισόμορφο» πρόβλημα (πρόβλημα με πανομοιότυπη δομή,
αλλά διαφορετικούς αριθμούς): να βρεθεί ο αριθμός, του οποίου το τετραπλάσιό του είναι το 40.
Τέλος και η καταφυγή σε αναλογικές λύσεις, μέσω θεωρήσεων ανάλογων προβλημάτων είναι
συνήθης χρησιμοποιούμενη στρατηγική.
Τώρα, στο προταθέν πρόβλημα: «Τα 3/4 των οπωροφόρων δέντρων, ενός περιβολιού είναι
εσπεριδοειδή. Τα 5/7 από αυτά είναι πορτοκαλιές. Τι μέρος του συνολικού αριθμού των δέντρων είναι
οι πορτοκαλιές;», οι ελάχιστες, σωστές απαντήσεις στηρίχθηκαν στο κανόνα του σχολικού βιβλίου,
σύμφωνα με τον οποίο, το μέρος ενός ποσού βρίσκεται με πολ/σμό, όπου πολλαπλασιαστέος είναι το
ποσό και πολλαπλασιαστής είναι το μέρος. Αυτός ο κανόνας λειτούργησε ως τυφλοσούρτης Η λύση
αυτή, δε φανερώνει κατανόηση του προβλήματος και του μηχανισμού που επιστρατεύθηκε. Κλειδί
αποτέλεσε η λέξη «μέρος» τής εκφώνησης. Είναι καταγραμμένη, άλλωστε, στη βιβλιογραφία, η
στρατηγική αυτή, των λεγόμενων «λέξεων κλειδιών», όπως, για παράδειγμα, «μοίρασε»,
«περισσότερο», «διαφορά» κ.ά., που εξασφαλίζουν, την άμεση εύρεση τού «τι πράξη κάνουμε»
(Αγαλιώτης, 2000).
Έτσι, αν και σωστή, μια τέτοια λύση δε μαρτυρεί γνώση τής διαδικασίας που υιοθετήθηκε,
αφού αυτή αντιμετωπίστηκε χαλαρά, μηχανιστικά και επιφανειακά.
Στον αντίποδα όλων αυτών, θα επισημαίναμε, ότι η λύση που θα ήρε τα προηγούμενα, περί
μηχανιστικής προσέγγισης, δηλαδή, θα ήταν η επίλυση του προβλήματος με αναγωγή στη μονάδα.
Δηλαδή: τα 7/7 των εσπεριδοειδών είναι τα 3/4 του συνολικού αριθμού των δέντρων. Το 1/7 θα
είναι 7 φορές λιγότερο, ήτοι
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. Άρα τα 5/7 θα είναι 5 φορές περισσότερο, δηλαδή 5·
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Επίσης και στο τελευταίο πρόβλημα που μελετήθηκε: «Πέντε βαρέλια γεμίζουν τρεις φορές
μια μικρή δεξαμενή. Τι μέρος του βαρελιού χωράει στη δεξαμενή;», κλειδί για την επίλυσή του,
στάθηκε η λέξη «χωράει» που παραπέμπει στην πράξη της διαίρεσης. Επίσης αντικαταστάθηκε η
φράση του προβλήματος «τρεις φορές η δεξαμενή» σε «τρεις δεξαμενές» και απλοποιήθηκε το
πρόβλημα. Στη συνεχεία έγινε αντιληπτό ότι τα 5 βαρέλια μοιράζονται σε 3 δεξαμενές, που με
διαίρεση, προκύπτει το5/3.
Παρατηρήθηκε, βέβαια σχετική αμηχανία στον εντοπισμό του αριθμών οι οποίοι θα παίξουν
το ρόλο του διαιρετέου και του διαιρέτη. Αυτό ξεπεράστηκε με εύσχημο και επιδέξιο τρόπο, αφού
διαπιστώθηκε ότι το κλάσμα που θα προκύψει, θα πρέπει να είναι καταχρηστικό, γιατί ένα βαρέλι δε
γεμίζει μια δεξαμενή, μιας και τα βαρέλια είναι περισσότερα από τις δεξαμενές. Αυτή, ασφαλώς, η
πορεία θυμίζει, κάπως, το συμπεριφοριστικό μοντέλο, τη μέθοδο δοκιμής και πλάνης, δηλαδή, τού
Thorndike.
Η έννοια του κλάσματος
Κατά τον προσδιορισμό, τέλος, και την αποσαφήνιση της κατανόησης της έννοιας του κλάσματος,
και σε σχετική ερώτηση, οι μαθητές απάντησαν, εύστοχα, αυθόρμητα και «μαγνητοφωνικά» ότι
κλάσμα είναι (με μικρή, δική μας… καλλωπιστική επέμβαση στις μαθητικές απαντήσεις): α) το μέρος
της ακέραιης μονάδας ή μέρος πλήθους ομοειδών αντικειμένων β) το ακριβές πηλίκο της διαίρεσης
του αριθμητή με τον παρονομαστή γ) ένας δεκαδικός αριθμός. Επίσης, διατυπώθηκε, και
διευκρινίσθηκε και ο ρόλος, κάθε μέλους της κλασματικής αριθμητικής συνωρίδας, αφού ο
παρονομαστής δηλώθηκε ως ο αριθμός που δεικνύει τα ίσα μέρη της ακέραιης μονάδας και ο
αριθμητής, αυτός που φανερώνει την ποσότητα των διαλαμβανομένων μερών.
Είναι, βέβαια, παγιωμένη, δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, στο (υποτίθεται) «Σύγχρονο
Σχολείο», η στραγγαλιστική και ευνουχιστική, για την παιδική παραγωγικότητα, δημιουργικότητα και
σκέψη, η πνευματοκτόνος πρακτική τής στείρας αποστήθισης «ακανόνιστων» κανόνων και
«αόριστων» ορισμών. Η συνεπαγόμενη επιβάρυνση της μνήμης, και η υφαρπαγή τού μαθητικού
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χρόνου, επιβαρύνει, επιβραδύνει και αφαιρεί κάθε περιθώριο συμφιλίωσης και οικοδόμησης υγιούς
σχέσης, με το Σχολείο και με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.
Ως κατακλείδα, θα επικαλεστούμε τα λόγια του διάσημου Βρετανού, ειρηνιστή, μαθηματικού
και φιλόσοφου Bertrand Russell (1872 - 1970) που διαφωτιστικά, εύστοχα, όσο και μελαγχολικά
σημείωνε: «Το ξεκίνημα της άλγεβρας ήταν πολύ δύσκολο, ίσως ως αποτέλεσμα κακής διδασκαλίας.
Έπρεπε να αποστηθίσω: το τετράγωνο του αθροίσματος δύο αριθμών είναι ίσο µε το άθροισμα των
τετραγώνων τους αυξημένο κατά το διπλάσιο γινόμενό τους τους. Δεν είχα την παραμικρή ιδέα
σήμαινε αυτό και όταν δεν μπορούσα να θυμηθώ τα λόγια, ο δάσκαλος μού πέταγε το βιβλίο στο
κεφάλι, γεγονός που δεν παρακινούσε, µε κανένα τρόπο, τη νοημοσύνη µου». (Russell, 1967-69)
Συμπεράσματα
Σχεδόν, όλοι οι τρόποι σκέψης και οι προταθείσες λύσεις, κινήθηκαν στα πλαίσια των κανόνων και
στρατηγικών που διδάσκονται οι μαθητές. Δεν παρουσιάσθηκαν πρωτότυπες λύσεις, αφού αυτές ήταν
ευθυγραμμισμένες με γνωστές, μηχανίστικες αλγοριθμικές συνταγές. Μάλλον θα έχει περισσότερο
ενδιαφέρον και τα συμπεράσματα θα είναι οπωσδήποτε ευρύτερα και εποικοδομιτικότερα, αν στη
μελλοντικά, σχεδιαζόμενη μελέτη, ερευνηθεί η συμπεριφορά των μαθητών σε προβλήματα λιγότερο
γνωστά, για να διαπιστωθεί έτσι και η ικανότητά τους να προτείνουν παραγωγικές και πρωτότυπες
λύσεις. Σύμφωνα δε, με την εποικοδομιστική θεωρία, οι μαθητές τείνουν να αγνοούν τις υποδείξεις
των δασκάλων, υιοθετώντας και προκρίνοντας προσωπικές μεθόδους και τεχνικές λύσεων, έχοντας
ως έρεισμα και πηγή έμπνευσης, τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Έτσι, αναμφισβήτητα ενισχύεται
και προωθείται και η μεταγνωστική τους ικανότητα. Η μεταγνωστική, αλλά και η ικανότητα των
μαθητών για επινόηση και παραγωγή μη τετριμμένων, αλλά ιδιαίτερων, «κομψών» λύσεων, δεν θα
πρέπει να αμφισβητείται, αλλά αποδυναμώνεται και καταστρατηγείται, εξαιτίας, δυστυχώς, της
διάρθρωσης του, κατεξοχήν, συμπεριφοριστικού ελληνικού σχολικού συστήματος.
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Αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων στη Β΄ τάξη του Δημοτικού – Μελέτη της επικοινωνιακής
διάστασης της μαθηματικής γλώσσας
Τάτσης Κωνστ., Διδάσκων Π.Δ. 407/80, Παν. Αιγαίου
Σταμάτης Παναγιώτης, Διδάσκων Π.Δ. 407/80, Παν. Αιγαίου
Περίληψη
Ένας από τους σκοπούς της διδασκαλίας των μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο, πέρα από την απόκτηση
βασικών μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων, είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής γλώσσας ως μέσο
επικοινωνίας. Η μαθηματική γλώσσα, έχοντας διαφορές αλλά και ομοιότητες με την καθημερινή γλώσσα,
αποτελεί αντικείμενο μελέτης ερευνητών στον ελληνικό αλλά και τον διεθνή χώρο. Η ανάλυση του προφορικού
και γραπτού λόγου των μαθητών αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον ερευνητή αλλά και τον εκπαιδευτικό,
αφού αποτελεί την πιο άμεση έκφραση όχι μόνο των γνώσεων του μαθητή, αλλά και των αντιλήψεων που
σχετίζονται με αυτές. Πράγματι, δεχόμενοι την άποψη ότι η γνώση αποτελεί κοινωνικό κατασκεύασμα,
οδηγούμαστε σε μια συνολική ανάλυση των στοιχείων που την πλαισιώνουν και την επηρεάζουν, με κυριότερο
από αυτά τη γλώσσα. Η παρούσα μελέτη αφορά μια συγκεκριμένη ενότητα των μαθηματικών της Β΄ τάξης του
Δημοτικού, το 13ο κεφάλαιο, του οποίου ο κύριος διδακτικός στόχος είναι, σύμφωνα με το βιβλίο του
δασκάλου, «οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν τα γεωμετρικά στερεά». Η επιτυχία του στόχου αυτού θέτει
ως προαπαιτούμενη τη γνώση των επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων από τα παιδιά. Προτεινόμενο μοντέλο
μάθησης αποτελεί λοιπόν η σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης, δεδομένου ότι η προαπαιτούμενη γνώση
φαίνεται να προσλαμβάνει διαστάσεις καθοριστικού παράγοντα πρόσκτησης της νέας γνώσης. Γι’ αυτό το λόγο,
η ερευνητική μας προσπάθεια εστιάζει στον έλεγχο της προαπαιτούμενης γνώσης τόσο στα τελευταία λεπτά της
διδακτικής διαδικασίας όσο και προ της έναρξης του επόμενου κεφαλαίου θεωρώντας ότι η γνώση των επίπεδων
γεωμετρικών σχημάτων αποτελεί όχι απλά καθοριστικό παράγοντα αλλά ακρογωνιαίο λίθο επίτευξης του
κύριου διδακτικού στόχου του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Εστιάζει, παράλληλα, στην ανάδειξη μορφών
επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται κατά τη διεξαγωγή της διδακτικής δραστηριότητας, σε
μια προσπάθεια ανίχνευσης τυχόν αδυναμιών του αναλυτικού προγράμματος στο συγκεκριμένο κεφάλαιο και
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διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων. Συγκεκριμένα, μέσω της παρατήρησης δύο μαθημάτων σε Δημοτικό
σχολείο της Ρόδου και της καταγραφής και ανάλυσης των απαντήσεων των μαθητών σε δύο όμοια φύλλα
εργασίας, διαπιστώνουμε την αδυναμία ορισμένων μαθητών στην αφομοίωση των βασικών γεωμετρικών
εννοιών που εμπλέκονται. Η αδυναμία αυτή μπορεί να αποδοθεί είτε στη δυσκολία χρήσης της μαθηματικής
γλώσσας είτε στη μη επαρκή διαπραγμάτευση των συγκεκριμένων εννοιών. Συμπερασματικά, και όσον αφορά
στη Γεωμετρία στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου απαιτείται μια διδακτική προσέγγιση που να
συνδυάζει την έμφαση στη χρήση της μαθηματικής γλώσσας, αλλά και την εισαγωγή περισσοτέρων
δραστηριοτήτων με σκοπό την ουσιαστικότερη εμπλοκή των μαθητών που οδηγεί στην πλούσια και ουσιαστική
επικοινωνία άρα και στην ουσιαστική γνώση.

Ένας από τους σκοπούς της διδασκαλίας των Μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
είναι η καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών στην επικοινωνία. Η επικοινωνία αφορά στη
διαμόρφωση και έκφραση της σκέψης των μαθητών μέσω της μαθηματικής γλώσσας, αλλά και στην
κατανόηση μαθηματικών κειμένων (προφορικών ή γραπτών) που προέρχονται από τους συμμαθητές,
τον εκπαιδευτικό ή το συγγραφέα ενός εγχειριδίου.
Η επικοινωνία αποτελεί σημαντικό τμήμα των Μαθηματικών και της μαθηματικής
εκπαίδευσης. Αποτελεί τρόπο ανταλλαγής ιδεών και βοηθά την κατανόηση. Μέσω της επικοινωνίας,
οι ιδέες γίνονται αντικείμενα αναστοχασμού, επεξεργασίας, συζήτησης και τροποποίησης… Όταν οι
μαθητές αναλαμβάνουν να σκεφτούν και να επιχειρηματολογήσουν, αλλά και να μεταδώσουν τη
σκέψη τους προφορικά ή γραπτά, μαθαίνουν να είναι σαφείς και πειστικοί. (NCTM 2000, σ. 59)
Η επικοινωνία επιδρά θετικά όχι μόνο στην εξέλιξη της (μαθηματικής) σκέψης, αλλά και στη
γενικότερη κοινωνική και πολιτισμική ενσωμάτωση του μαθητή στις διαλογικές πρακτικές της τάξης
(Sfard 2000). Τα μέσα επικοινωνίας ποικίλουν, και συνήθως εξαρτώνται από την ενότητα που είναι
προς διαπραγμάτευση. Η Γεωμετρία για παράδειγμα, παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με
τους άλλους κλάδους των Μαθηματικών. Οι ιδιαιτερότητες αυτές προέρχονται κυρίως από τον
ιδιάζοντα και κυρίαρχο ρόλο των οπτικών αναπαραστάσεων (σχημάτων) όχι μόνο στην κατανόηση,
αλλά και στη συσχέτιση και το χειρισμό των γεωμετρικών εννοιών. Ο Fischbein (1993) υποστηρίζει
ότι το γεωμετρικό σχήμα έχει συγχρόνως εννοιολογικές και σχηματικές ιδιότητες, δηλαδή ότι περιέχει
και τη γεωμετρική (αφηρημένη) έννοια, αλλά και την αναπαράστασή της. Το γεγονός αυτό καθιστά τη
Γεωμετρία ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο των σχολικών Μαθηματικών. Δεχόμενοι αυτή την παραδοχή
και με αφορμή την εισαγωγή των νέων σχολικών εγχειριδίων, αποφασίσαμε να παρατηρήσουμε δύο
ωριαία μαθήματα της Β΄ τάξης του Δημοτικού, με σκοπό:
α) Να παρατηρήσουμε και να εξετάσουμε τη χρήση της μαθηματικής γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας
αλλά και κατανόησης.
β) Να παρατηρήσουμε τη χρήση των στοιχείων της μη λεκτικής επικοινωνίας στο μάθημα των
Μαθηματικών.
γ) Να οδηγηθούμε σε κάποια πρώτα συμπεράσματα σχετικά με την επίτευξη ή όχι των διδακτικών
στόχων, όπως αυτοί προτείνονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα.
Στη συνέχεια περιγράφουμε τις βασικές θεωρητικές μας παραδοχές που αφορούν στη χρήση της
γλώσσας στο μάθημα των Μαθηματικών, στα επίπεδα της γεωμετρικής σκέψης και στη σημασία των
μη λεκτικών μορφών επικοινωνίας.
Η επικοινωνία στην τάξη των Μαθηματικών και ο ρόλος της γλώσσας
Στη σχολική τάξη, και ειδικότερα στο μάθημα των Μαθηματικών, η επικοινωνία είναι πλούσια,
τουλάχιστον όσον αφορά τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μια κατηγοριοποίηση αυτών
των μέσων, λεκτικών και μη, είναι αυτή που ακολουθεί: (Pirie 1998, Richmont and McCroskey 2000):
• Τυπική μαθηματική γλώσσα: περιέχεται στα Μαθηματικά εγχειρίδια και χρησιμοποιείται από τα
μέλη της μαθηματικής κοινότητας.
• Συμβολική γλώσσα: περιλαμβάνει τα Μαθηματικά σύμβολα.
• Οπτικές αναπαραστάσεις: περιλαμβάνουν τα σχήματα, τα σχεδιαγράμματα και τους διάφορους
πίνακες.
• Ψευδο-μαθηματική γλώσσα: περιλαμβάνει παραλλαγμένες εκφράσεις της μαθηματικής γλώσσας,
χρησιμοποιείται κυρίως από τους μαθητές και το μαθηματικό της νόημα δεν είναι πάντα προφανές για
τους άλλους (όπως για παράδειγμα τον εκπαιδευτικό).
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• Καθημερινή γλώσσα: είναι η συνήθης μορφή έκφρασης στο καθημερινό λεξιλόγιο των μαθητών
και ποικίλει ανάλογα με την ηλικία.
• Γλώσσα του σώματος: αποτελεί το σύνολο των μη λεκτικών εκφράσεων που εξωτερικεύονται με
κινήσεις και στάσεις του σώματος, του βλέμματος, της φωνής κ.ά. διαύλων εξωτερίκευσης των
συναισθημάτων και των επικοινωνιακών προθέσεων, οι οποίες συχνά πλαισιώνουν τα λεκτικά
σήματα.
Τα παραπάνω μέσα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται από τα πρώτα σχολικά χρόνια, όταν ο
μαθητής έρχεται σε επαφή με τα βασικά γεωμετρικά σχήματα και τους αριθμούς, αλλά και τις πράξεις
και τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς. Η πορεία του μαθητή προς την κατάκτηση μιας έννοιας,
ιδιαίτερα στην πρώτη σχολική ηλικία, διέρχεται από την αφομοίωση της μαθηματικής γλώσσας. Στο
μάθημα της Γεωμετρίας για παράδειγμα, ο μαθητής αναμένεται όχι μόνο να αναγνωρίζει τα βασικά
γεωμετρικά σχήματα, αλλά και να τα κατονομάζει από την Α΄ τάξη του Δημοτικού. Ποιος είναι όμως
ο ρόλος της γλώσσας σε αυτή τη διαδικασία; Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα μπορεί να
προέλθει από την κοινωνικο-πολιτισμική θεώρηση της γνώσης, η οποία στηρίζεται στο έργο του
Βυγκότσκυ. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση η γνώση αντιμετωπίζεται ως κοινωνική οντότητα και όχι
μόνο ως ατομικό απόκτημα:
Αν θεωρήσουμε τη «γνώση» μόνο ως ατομική νοητική ιδιοκτησία, αδικούμε τις ικανότητες
των ανθρώπων. Η ουσία της ανθρώπινης γνώσης και της αντίληψης έγκειται στο ότι είναι κοινή. Κάθε
γενιά σε κάθε κοινωνία οικοδομεί πάνω στα πολιτιστικά θεμέλια των προηγούμενων και κάθε νέα
ανακάλυψη γεννιέται μόνο όταν τίθεται στην υπηρεσία του συνόλου… Σε ατομικό και σε συλλογικό
επίπεδο χρησιμοποιούμε τη γλώσσα για να αναδομήσουμε την εμπειρία σε γνώση και αντίληψη.
(Mercer 2000, σσ. 86-87)
Ο ρόλος της γλώσσας λοιπόν δεν εξαντλείται στη έκφραση κάποιων εννοιών ή τη
διεκπεραίωση της επικοινωνίας· η γλώσσα συντελεί ουσιαστικά στην οργάνωση, ταξινόμηση και
επεξεργασία των εννοιών. Το γεγονός αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διδασκαλία, αφού ο/η
εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να κάνει τους μαθητές ικανούς να συμμετάσχουν στη γλωσσική
κοινότητα του συγκεκριμένου μαθήματος (στην περίπτωσή μας στην κοινότητα των Μαθηματικών).
Η γλώσσα της κοινότητας των Μαθηματικών έχει τη δική της ορολογία, αλλά κυρίως έχει τις δικές
της συμβάσεις και κανόνες σχηματισμού των εκφωνημάτων Οι κανόνες αυτοί συχνά πλαισιώνονται
και από ειδικές χειρονομίες, οι οποίες συνιστούν εξέχουσα μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας. Έχουν
τη δυνατότητα να δομήσουν ακόμη κι έναν ιδιότυπο κώδικα, τη νοηματική γλώσσα, η οποία
χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις επικοινωνίας. Σχεδόν πάντα, ωστόσο, οι χειρονομίες
πλαισιώνουν τα λεκτικά σήματα προκειμένου να διευκρινίσουν ή να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στα
λεγόμενα. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να καταστούν πιο κατανοητές οι έννοιες, εφόσον
διατυπώνονται πλέον και σχηματικά. Με τις χειρονομίες οι αφηρημένες έννοιες προσλαμβάνουν
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που εμπίπτουν ευκολότερα στην αντιληπτική ικανότητα των μικρών
παιδιών ιδιαίτερα και συνεπώς καθιστούν τη γνώση πιο πρόσφορη, απτή και κατανοητή. Ειδικότερα
στην περίπτωση της διδασκαλίας των γεωμετρικών εννοιών, η χρήση των χειρονομιών αποδεικνύεται
χρήσιμη διότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν αφενός να σχηματοποιούν τα λεγόμενά τους και αφετέρου να
οριοθετούν, κατά κάποιον τρόπο, τα γεωμετρικά δεδομένα επιδεικνύοντας αποστάσεις, διαφορές
μεταξύ μεγεθών, σχημάτων κ.ο.κ.
Ιδιαίτερα σημαντικός στη μάθηση είναι όμως και ο ρόλος του γραπτού λόγου, σύμφωνα με το
Βυγκότσκυ (1988), ο οποίος συσχετίζει τη μετάβαση από τον προφορικό στο γραπτό λόγο με τη
μετάβαση από την καθημερινή στην επιστημονική γνώση. Ο γραπτός λόγος χαρακτηρίζεται από τη
συστηματική του οργάνωση, τη συνειδητότητα και την προθετικότητά του, χαρακτηριστικά που
επισημαίνονται και από τον Duval (1999). Πράγματι, όταν π.χ. ένας μαθητής καταγράφει την
απάντησή του σε ένα πρόβλημα, εμπλέκεται στη διαδικασία αφενός να οργανώσει τη σκέψη του (και
ενδεχομένως να μετατρέψει τις όποιες μη λεκτικές σε λεκτικές αναπαραστάσεις), αλλά και να
τοποθετήσει τον εαυτό του στη θέση του αναγνώστη. Οι δύο αυτές διαδικασίες δημιουργούν ιδιαίτερα
προβλήματα στους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και εκφράζονται με απόψεις του
ύφους: «Ξέρω τη λύση, αλλά δεν μπορώ να την εκφράσω». Επίσης, πολλές φορές φέρνουν σε
δύσκολη θέση τον εκπαιδευτικό, που αναγκάζεται να κάνει υποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο του
γραπτού κειμένου που έχει παραχθεί από το μαθητή. Η μελέτη μας στηρίχθηκε επιπλέον και σε
κάποιες υποθέσεις σχετικά με το επίπεδο της γεωμετρικής σκέψης των παιδιών· οι σχετικές παραδοχές
περιγράφονται στην παράγραφο που ακολουθεί.
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Επίπεδα γεωμετρικής σκέψης
Οι Dina και Pierre van Hiele εισήγαγαν μια θεωρία, η οποία περιγράφει την ανάπτυξη της
γεωμετρικής σκέψης σε πέντε συνολικά επίπεδα (Burger and Shaughnessy 1986):
Επίπεδο 0 – Οπτική αντίληψη του χώρου: Το παιδί αντιλαμβάνεται το χώρο που υπάρχει γύρω του
οπτικά. Αντιλαμβάνεται τα γεωμετρικά σχήματα συνολικά κι όχι σαν οντότητες που αποτελούνται
από διάφορα μέρη. Μπορεί να διακρίνει και να αναπαραγάγει τα διάφορα σχήματα, αλλά δεν μπορεί
να διακρίνει τις ιδιότητες ενός γεωμετρικού σχήματος.
Επίπεδο 1 – Ανάλυση: Το παιδί μπορεί να αναλύσει ένα γεωμετρικό σχήμα στα συστατικά του.
Χρησιμοποιεί τις ιδιότητες του σχήματος για να το ταξινομήσει σε μια κατηγορία. Δεν μπορεί όμως
να κάνει συσχετίσεις μεταξύ διαφόρων ιδιοτήτων του ίδιου σχήματος ούτε μεταξύ διαφόρων
σχημάτων.
Επίπεδο 2 – Άτυπη σκέψη: Το παιδί μπορεί να διακρίνει τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων ενός
γεωμετρικού σχήματος και μεταξύ των ιδιοτήτων διαφόρων σχημάτων. Αντιλαμβάνεται τους
ορισμούς σαν άτυπους χαλαρούς συλλογισμούς .
Επίπεδο 3 – Τυπική σκέψη: Το παιδί αντιλαμβάνεται το ρόλο των όρων όπως οι ορισμοί, τα
αξιώματα, τα θεωρήματα και οι αποδείξεις. Μπορεί να αναπτύξει μια απόδειξη με περισσότερους από
ένα τρόπους.
Επίπεδο 4 – Αυστηρότητα: Το παιδί στο επίπεδο αυτό μπορεί να εξετάσει τη σχέση πολλών
αξιωμάτων μεταξύ τους. Η γεωμετρία αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο αντικειμένων τα οποία
συνδέονται με κάποιες σχέσεις. Σπάνια οι μαθητές μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνουν στο
επίπεδο αυτό.
Επικεντρώνοντας στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, οι μαθητές αναμένεται365 να βρίσκονται στο
πρώτο από τα προαναφερθέντα επίπεδα, γεγονός που εκφράζεται και από τις περιγραφές που
συναντούμε στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (1997), αλλά και στα συνοδευτικά σχολικά
εγχειρίδια. Για παράδειγμα, το Βιβλίο Δασκάλου των Μαθηματικών της Β΄ Δημοτικού, αναφέρει ότι
ο κύριος διδακτικός στόχος του 13ου κεφαλαίου («Γνωρίζω τα γεωμετρικά στερεά») είναι:
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:
• Διακρίνουν γεωμετρικά στερεά, όπως κύβος, κύλινδρος, πυραμίδα, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο
και σφαίρα.
• Συσχετίσουν με τα αντίστοιχα γεωμετρικά σχήματα – τετράγωνο, τρίγωνο, ορθογώνιο
παραλληλόγραμμο και κύκλο.
• Ονομάζουν ένα γεωμετρικό σχήμα με διαδοχικά γράμματα της αλφαβήτου (δεξιόστροφα). (σ. 65)
Στη συνέχεια περιγράφουμε τα βασικά στοιχεία της παρατήρησης, αλλά και της ανάλυσης που
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης ενότητας.
Ανάλυση των μαθημάτων
Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, αποφασίστηκε να αποτελέσει αντικείμενο παρατήρησης η υλοποίηση
της εργασίας 9 του Τετραδίου Μαθητή. Σύμφωνα με το Βιβλίο Δασκάλου για τα Μαθηματικά της Β΄
Δημοτικού, πριν από την υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας «προηγείται συζήτηση ώστε τα
παιδιά να εντοπίσουν τα γεωμετρικά σχήματα που περιέχουν άλλα και περιέχονται μέσα σε άλλα, και
μετά να συνεχίσουν το μοτίβο» (σ. 67). Επίσης, επισημαίνεται για τη συγκεκριμένη άσκηση ότι θα
μπορούσε να παραλειφθεί η υλοποίησή της σε ολιγοθέσια σχολεία ή σε τάξεις με έντονη
διαφοροποίηση μεταξύ του επιπέδου των παιδιών. Και οι δυο λόγοι, στην περίπτωσή μας, δεν
συντρέχουν καθώς η ερευνητική μας παρατήρηση υλοποιήθηκε σε πολυθέσιο σχολείο της Ρόδου, τον
Ιανουάριο του 2007 και σε τάξη που δεν εμφάνιζε έντονη διαφοροποίηση μεταξύ του επιπέδου των
μαθητών.
Η ερευνητική διαδικασία εξελίχθηκε με τον ακόλουθο τρόπο. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση γνωριμίας και συνεννόησης με τη δασκάλα της τάξης στην οποία εξηγήθηκε ο στόχος και
οι διαδικασίες της έρευνας και ορίστηκε η ημερομηνία φυσικής παρατήρησης. Την ημέρα κατά την
365

Οι Clements, and Batista (1992) πρότειναν την εισαγωγή ενός προ-αναγνωριστικού (prerecognitive)
επιπέδου, πριν από το Επίπεδο 0, κατά το οποίο «τα παιδιά μπορούν να εντοπίσουν μόνο ένα υποσύνολο των
οπτικών ιδιοτήτων των σχημάτων και αδυνατούν να αναγνωρίσουν διάφορα όμοια σχήματα ή να διακρίνουν τα
σχήματα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία» (σ. 193). Το επίπεδο αυτό αφορά παιδιά 4-5 ετών.
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οποία επρόκειτο να υλοποιηθεί η παρατήρηση, οι ερευνητές (και συγγραφείς της εισήγησης)
επισκέφθηκαν την τάξη, πριν από τη διεξαγωγή της διδακτικής δραστηριότητας, προκειμένου να
εξοικειωθούν μαζί τους οι μαθητές, καθώς και με τη συσκευή ηχογράφησης. Κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της συγκεκριμένης διδακτικής δραστηριότητας (βλέπε Εικόνα 1), η δασκάλα εξηγεί
λεκτικά στα παιδιά το στόχο της άσκησης χρησιμοποιώντας εκφράσεις και μαθηματικές έννοιες που
είχαν αναφέρει προηγουμένως στο μάθημα της ημέρας «Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά»:
Δασκάλα: Θα παρατηρήσουμε προσεκτικά το σχέδιο που βλέπουμε δίπλα. Υπάρχουνε τέσσερα
κουτάκια. Κοιτάξτε καλά αυτά τα 4 κουτάκια, έχουνε μέσα τους διάφορα γεωμετρικά σχήματα.
Κοιτάξτε καλά. Θέλω εσείς να προσπαθήσετε να ανακαλύψετε ποια γεωμετρικά σχήματα κρύβονται
εκεί, μέσα στα κουτάκια. Όταν λέω γεωμετρικά σχήματα υπενθυμίζω, αν βλέπετε κύκλο, αν βλέπουμε
τρίγωνο, αν βλέπουμε τετράγωνο και αν βλέπουμε ορθογώνιο. (παράλληλα δείχνει με αερογράφημα
των χεριών τα σχήματα και μερικά παιδιά επαναλαμβάνουν ταυτόχρονα με τη δασκάλα τις ονομασίες
των σχημάτων) Πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε τώρα να μου ανακαλύψετε, να μου ανακαλύψετε αν
υπάρχουν τέτοια γεωμετρικά σχήματα στο σχέδιο που βλέπετε μπροστά σας, και ποια είναι αυτά;

Εικόνα 1
Παρατηρούμε ότι η δασκάλα με την εισαγωγική περιγραφή της επιδιώκει αφενός να δώσει τις
απαραίτητες οδηγίες για την επίλυση της άσκησης και αφετέρου να εισάγει τους μαθητές στο είδος
της γλώσσας που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Οι λέξεις όμως της τυπικής μαθηματικής γλώσσας
(κύκλο, τρίγωνο, τετράγωνο) συνοδεύονται από λέξεις της καθημερινής (κρύβονται), αλλά και της
ψευδο-μαθηματικής γλώσσας (κουτάκια). Με αυτό τον τρόπο ο λόγος της γίνεται πιο προσιτός στα
παιδιά. Η πρόσμιξη λέξεων και εκφράσεων της καθημερινής με τη μαθηματική γλώσσα παρατηρείται
συχνά και στη συνεργατική επίλυση προβλημάτων (π.χ. Τάτσης και Κολέζα 2005).
Τα παιδιά εντοπίζουν αρχικά τα τρίγωνα, στη συνέχεια τα τετράγωνα και ένας μαθητής
εντοπίζει το ορθογώνιο που προκύπτει αν θεωρήσουμε το περίγραμμα του σχήματος. Η δασκάλα
ζητά από το κάθε παιδί που απαντά να το δείξει με αερογράφημα. Στη συνέχεια ζητά να περιγράψουν
τα σχήματα που έχουν εντοπίσει, δίνοντας ταυτόχρονα σε ένα παιδί το αντίστοιχο ξύλινο σχήμα. Η
διαδικασία εξελίσσεται ως εξής: η δασκάλα απευθύνεται σε ένα παιδί και του ζητά να περιγράψει το
σχήμα. Στη συνέχεια ζητά από το συγκεκριμένο παιδί να υπαγορεύσει στην υπόλοιπη τάξη το κείμενο
που θα πρέπει να γραφεί στον αντίστοιχο χώρο. Μια χαρακτηριστική στιχομυθία είναι η παρακάτω:
Δασκάλα:
Μπορείς Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ, να μας περιγράψεις τα τετράγωνα; Πάμε! Τα
τετράγωνα…
Γιώργος:
Τα τετράγωνα έχουνε τέσσερις γωνίες και τέσσερις πλευρές.
Δασκάλα:
Πάρα πολύ ωραία. Το γράφουμε. Ακριβώς από κάτω. Πάμε να το πούμε όλοι μαζί!
Τάξη:
Τα τετράγωνα έχουν τέσσερις γωνίες και τέσσερις πλευρές.
Δασκάλα:
Τι είναι όμως όλες αυτές οι γωνίες και οι πλευρές μεταξύ τους; (κανείς δεν απαντά,
οπότε δείχνει σε όλη την τάξη ένα ξύλινο κύβο) Αυτή μόνο η πλευρά είναι ένα τετράγωνο, σωστά;
Τάξη: Ναι.
Δασκάλα:
Είπατε ότι ένα τετράγωνο έχει… Τι είπατε;
Δύο μαθητές: Τέσσερις γωνίες και τέσσερις πλευρές.
Δασκάλα:
Αυτές οι πλευρές μεταξύ τους τι είναι; Τι είναι όλες; Είναι δυνατόν δηλαδή η μια
πλευρά να είναι μεγάλη, η άλλη να είναι πιο μικρή; (κανείς δεν απαντά) Αν τις βάλουμε μαζί, τη μία
δίπλα στην άλλη, τι θα είναι αυτές οι πλευρές;
Δημήτρης:
Ίδιες.
Δασκάλα:
Ίδιες. Πώς το λέμε αλλιώς; Δημήτρη, πες το καλύτερα. Όχι ίδιες. Σοφία;
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Σοφία: Ίσες.
Δασκάλα:
Μπράβο! Αυτό είναι!
Η διαδικασία συνεχίστηκε με την επανάληψη των ιδιοτήτων του σχήματος από όλη την τάξη. Το
επόμενο βήμα ήταν ο χρωματισμός του σχήματος, που συνδέεται με την αναγνώριση μοτίβο. Τα
παιδιά εμφάνισαν μεγάλη δυσκολία στην κατανόηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη στιχομυθία που έχει καταγραφεί:
Δασκάλα:
Παιδιά, χρωματίστε ένα τετράγωνο που βρίσκεται μέσα σε ένα άλλο τετράγωνο.
(παράλληλα δείχνει με αερογράφημα των χεριών τα σχήματα)
Νίκος:
Κυρία, ποιο είναι μέσα στο άλλο;
Δασκάλα:
Το ένα τετράγωνο είναι μέσα σε ένα άλλο τετράγωνο (ξαναδείχνει με αερογράφημα
των χεριών τα σχήματα και επισημαίνει με έμφαση φωνής)
Σταύρος:
Κυρία, ποιο είναι το τετράγωνο; (δείχνει το σχήμα στο βιβλίο του)
Δασκάλα:
Αυτό που έχει τέσσερις ίσες πλευρές. (το σχηματίζει στον αέρα)
Σταύρος:
Αυτό που είναι χρωματισμένο;
Δασκάλα:
Όχι, αυτό είναι ένα τρίγωνο μέσα σε ένα τετράγωνο. (πλησιάζει και δείχνει το σχήμα
στο βιβλίο του)
Ανδρέας:
Κυρία, είναι μπερδεμένο…!
Δασκάλα:
Έχει πολλά τετράγωνα μέσα σε άλλα τετράγωνα. Προσπαθήστε να βρείτε.
Νίκος:
Κυρία, αυτό είναι σωστό; (δείχνει το σχήμα στο βιβλίο του)
Δασκάλα:
Ναι, μπράβο! Συνέχισε.
Οι συχνά επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις από τα παιδιά επέτειναν την εκτέλεση της άσκησης, η οποία
διήρκεσε συνολικά δεκαπέντε λεπτά, ενώ είχε προηγηθεί η διδασκαλία του μαθήματος, σύμφωνα με
το Βιβλίο Δασκάλου. Όπως αποδείχθηκε τελικά στη διδακτική πράξη, ο προβλεπόμενος χρόνος της
μιας ώρας για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος δεν ήταν αρκετός για να γνωρίσουν τα
παιδιά καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά. Η γνωριμία με τα γεωμετρικά στερεά επιχειρήθηκε βέβαια
μέσα από την αναφορά στα ιδιαίτερα γνωρίσματά τους, δηλαδή αριθμό εδρών, γωνιών και μήκους
πλευρών. Τα περισσότερα παιδιά (9 από 13), παρά τις αρχικές τους δυσκολίες, κατάφεραν να
εκτελέσουν ικανοποιητικά την άσκηση (περιγραφή των σχημάτων και χρωματισμός τους) κατά την
ημέρα υλοποίησής της, ως εφαρμογής του μαθήματος. Ένα τέτοιο φύλλο εργασίας εμφανίζεται στην
Εικόνα 2.

Εικόνα 2
Όπως είχε προβλεφθεί αρχικά στο πλαίσιο του ερευνητικού σχεδιασμού, η άσκηση επαναλήφθηκε
τρεις μέρες αργότερα, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εμπέδωσής της. Έπειτα από συνεννόηση
με τη δασκάλα της τάξης, η οποία έδωσε λιγότερες αυτή τη φορά διευκρινίσεις, τα παιδιά κλήθηκαν
να εκτελέσουν την ήδη γνωστή τους άσκηση, σε φωτοτυπημένο φύλο εργασίας. Όπως παρατηρήθηκε,
τρία από τα δεκατρία παιδιά προχώρησαν στην ορθή υλοποίηση της άσκησης, χωρίς ιδιαίτερη
δυσκολία, έξι παιδιά τα κατάφεραν με δυσκολίες και τέσσερα παιδιά δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν την
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άσκηση. Οι παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η γνωριμία με τα γεωμετρικά στερεά,
που αποτελούσε στόχο του μαθήματος απέβη δυσχερής, αξιολογώντας μόνο τα αποτελέσματα
υλοποίησης της άσκησης 9 του Τετραδίου Μαθητή. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη στιχομυθία:
Δασκάλα:
(δίνει οδηγίες για την υλοποίηση της άσκησης)
Γιώργος:
Κυρία, αυτή την άσκηση την έχουμε ξανακάνει! (λέει μεγαλόφωνα, με έκπληξη)
Σπύρος:
Ναι, είναι ίδια με αυτήν που κάναμε την Παρασκευή! (λέει μεγαλόφωνα, με έκπληξη)
Δασκάλα:
Ωραία…, για να δούμε αν τη θυμάστε καλά! (επισημαίνει με έμφαση φωνής)
Γιάννης:
Κυρία, γιατί κάνουμε ξανά την ίδια άσκηση;
Δασκάλα:
Για να δούμε αν τη θυμόμαστε, Γιωργάκη! (πλησιάζει το παιδί)
Κίμωνας:
Κυρία, εγώ τη θυμάμαι. Θα τελειώσω αμέσως τα χρώματα και θα γράψω τι βλέπω!
Δασκάλα:
Μπράβο, παιδιά! (περνάει δίπλα από τα παιδιά και κοιτάζει τα φύλλα εργασίας)
Ορισμένα παιδιά θυμούνται πολύ καλά! Κάποια άλλα, όμως, πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο
(λέει με έμφαση). Είπαμε. Χρωματίζω το τετράγωνο που βρίσκεται μέσα σε ένα άλλο τετράγωνο
(δείχνει με αερογράφημα)
Όπως καταφάνηκε, παρά το γεγονός ότι στοχευμένα, σε λεκτικό και μη λεκτικό επίπεδο,
παρουσιάστηκαν οι γεωμετρικές έννοιες, ένα μικρό μόνο ποσοστό μαθητών (23%) κατόρθωσε να
υλοποιήσει απρόσκοπτα και αποτελεσματικά την άσκηση κατά την ημέρα επανάληψης για
αξιολόγηση της κατανόησης της άσκησης, έπειτα από τρεις μέρες, σε υπερεπαρκή διδακτικό χρόνο
δέκα λεπτών που τους διατέθηκε.
Συμπεράσματα
Ο ρόλος της δασκάλας κατά τη διάρκεια των δύο μαθημάτων μπορεί να χαρακτηριστεί
καθοδηγητικός. Συγκεκριμένα, λειτούργησε σε δύο επίπεδα: από τη μια επεδίωξε να εισάγει τους
μαθητές στη χρήση της μαθηματικής ορολογίας και από την άλλη επεδίωξε τη μέγιστη δυνατή
ομοιογένεια στη χρήση του γραπτού λόγου στην τάξη (ζητώντας από ένα παιδί να υπαγορεύει στα
υπόλοιπα). Αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής ήταν η εξοικείωση των παιδιών με την τυπική
μαθηματική γλώσσα, κάτι που καταγράφηκε στα γραπτά κείμενα της επαναληπτικής άσκησης. Δεν
μπορούμε όμως να αγνοήσουμε δύο βασικά μειονεκτήματα της συγκεκριμένης προσέγγισης. Πρώτον,
δεν επιτρέπει τον εντοπισμό των όποιων παρανοήσεων ή δυσκολιών που μπορεί να υπήρχαν σε
κάποιους μαθητές. Το μόνο βοηθητικό στοιχείο που υπάρχει είναι τα γραπτά κείμενα, τα οποία όμως
κυρίως αντικατοπτρίζουν το βαθμό κατανόησης και αφομοίωσης του προφορικού λόγου, και όχι των
γεωμετρικών εννοιών. Δεύτερον, δεν επιτρέπει την αυτενέργεια και τις όποιες προσωπικές ερμηνείες
ή προσεγγίσεις του κάθε μαθητή, του οποίου οι απόψεις «απορροφούνται» από την τάξη και την
εκδοχή-ερμηνεία που προωθεί η δασκάλα. Βεβαίως, η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να
δικαιολογηθεί μερικώς από τους χρονικούς περιορισμούς του μαθήματος.
Εκτός από την προσπάθεια για αξιοποίηση της λεκτικής επικοινωνιακής δυνατότητας στο
πλαίσιο πληθώρας παιδαγωγικών αλληλεπιδράσεων που αναπτύχθηκαν, η δασκάλα κατέβαλε
ιδιαίτερη προσπάθεια πλαισίωσης των λεκτικών της εκφράσεων πλαισιώνοντας με μη λεκτικά
σήματα, κυρίως με κινήσεις των χεριών και του σώματος, οι οποίες υποστηριζόταν με εκφράσεις του
προσώπου και πλήθος παραγλωσσικών στοιχείων, όπως επισημαίνεται στην παραπάνω στιχομυθία
(βλέπε παραπάνω σχόλια εντός παρενθέσεων). Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις θεωρήσεις της
πραγματολογίας (Ντάλτας 2005) και το μοντέλο επιτυχούς επικοινωνίας του Habermas (Σταμάτης
2005), οι ομιλητικές πράξεις (ενεργήματα) καθίστανται περισσότερο επιτυχείς όταν παρακολουθούν
τις πραγματολογικές λειτουργίες (αναπαραστατική, εκφραστική, ρυθμιστική και προστακτική) και ως
ερμηνευτικές πράξεις δομούνται από τα στοιχεία της κατανόησης και της αποδοχής. Ειδικά στην
περίπτωση των μαθηματικών, επειδή το στοιχείο της αποδοχής συνήθως δεν αμφισβητείται, το
στοιχείο της κατανόησης έχει βαρύνουσα σημασία. Χωρίς το στοιχείο αυτό η προαγωγή της γνώσης
καθίσταται μια επίπονη και συχνά αναποτελεσματική διαδικασία. Συνεπώς, η διδακτική προσπάθεια
οφείλει να εστιάζει σε διδακτικές μεθοδολογίες και επικοινωνιακές πρακτικές που συμβάλλουν στην
κατανόηση της μαθηματικής γνώσης.
Επίσης, σύμφωνα με ερευνητικά πορίσματα (Miller 2000, Richmont and McCroskey 2000) τα
μη λεκτικά στοιχεία καταλαμβάνουν το 70% περίπου της επικοινωνίας και την καθιστούν πιο
κατανοητή. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι καθαυτές οι λέξεις δεν επαρκούν να αποδώσουν με
σαφήνεια το πλήρες νόημα του εκπεμπόμενου μηνύματος αλλά απαιτείται η συνδρομή μη λεκτικών
σημάτων τα οποία αναδεικνύοντας την πραγματολογική διάσταση των λέξεων καθιστούν τις λέξεις ως
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δομικά μέρη ενός κώδικα επικοινωνίας. Η συμβολή του σήματος με τη χρήση όλων των μελών του,
που λειτουργούν ως μη λεκτικοί δίαυλοι επικοινωνίας, επιτυγχάνει ουσιαστικά τη μετουσίωση των
φωνημάτων σε κατανοητή γλώσσα. Για την παρατήρηση που διεξήχθη είχε, επομένως, ιδιαίτερη αξία
η εστίαση στη σύνθεση και των δυο μορφών διαπροσωπικής επικοινωνίας, της λεκτικής και της μη
λεκτικής, ώστε τελικά να διαπιστωθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας στην κατανόηση των
μαθηματικών εννοιών, όπως αυτός θα μπορούσε να αξιολογηθεί τόσο στο πλαίσιο διεξαγωγής του
μαθήματος (αυθημερόν) όσο και τρεις μέρες αργότερα, όταν ζητήθηκε να επαναληφθεί η άσκηση.
Οι παραπάνω παρατηρήσεις και τα συνοδευτικά τους σχόλια οδηγούν προς την εξαγωγή του
γενικού συμπεράσματος ότι ο διδακτικός χρόνος γνωριμίας με τις έννοιες των γεωμετρικών στερεών,
όπως τουλάχιστον έχει προβλεφθεί στο βιβλίο μαθηματικών της Β΄ δημοτικού, αφενός δεν επαρκεί,
ειδικά για την κατανόηση και υλοποίηση των ασκήσεων και αφετέρου, δεδομένου ότι δεν
λαμβάνονται υπόψη επικοινωνιακά κριτήρια κατά τη διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό, η κατανόηση
του μαθήματος καθίσταται πιο δυσχερής. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η ανάπτυξη επικοινωνιακά
εστιασμένων διδακτικών διαδικασιών, με τον παράλληλο σχεδιασμό κατάλληλου εκπαιδευτικού
υλικού που θα διασφαλίζει τη βιωματική πρόσκτηση των μαθηματικών εννοιών. Ειδικά στην
περίπτωση της κατανόησης των γεωμετρικών στερεών, θεωρούμε ότι πρόκειται για μια σχετικά
εύκολη και άκρως δημιουργική υπόθεση.
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Προτάσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης σε μαθητές Στ΄ τάξης του Δημοτικού
Σχολείου μέσω της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών
Μαλαμίτσα Αικ., Εκπαιδευτικός, Δρ, Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Αθηνών
Κόκκοτας Β. Παν., Ομ. Καθηγητής, Παν. Αθηνών
Περίληψη
Στις μέρες μας υπάρχει μία ευρεία αποδοχή της άποψης ότι η κριτική σκέψη αποτελεί μία σημαντική παράμετρο
της εκπαίδευσης (Garnett & Tobin, 1984, Ennis, 1987, Krusse & Preseissen, 1987, Coles & Robinson, 1989,
McGuinness & Nisbet, 1991, Perkins, 1993, Paul, Binker & Weil, 1995, Meadows, 1996). Η αποδοχή αυτή
διαπιστώνεται καταγεγραμμένη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Λευκή Βίβλο για την Εκπαίδευση και την
Κατάρτιση στην Κοινωνία της Γνώσης όπου αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «το σχολείο πρέπει, όχι μόνο να
επιτρέπει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σε όλα τα επίπεδα, ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και
να την ενθαρρύνει» (European Union, 1995: 12). Επίσης στον Ελληνικό χώρο στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης γίνεται σαφής αναφορά στην κριτική σκέψη ως σκοπού
της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της καλλιέργειας και ανάπτυξης δεξιοτήτων.Παρά το γεγονός ότι η
αναγκαιότητα καλλιέργειας της κριτικής σκέψης έχει γίνει αποδεκτή από ερευνητές και εκπαιδευτικούς,
παρατηρούνται μεγάλες δυσκολίες στον λειτουργικό ορισμό της και κατά συνέπεια στην αξιολόγησή της. Στη
βιβλιογραφία η κριτική σκέψη προσδιορίζεται, ανάλογα με το που δίνεται έμφαση κάθε φορά, σε συνάφεια με
τα λογικά σφάλματα, ως διαδικασίες τυπικής λογικής καθώς και ως επιστημονική σκέψη γενικότερα. Μία από
τις σημαντικότερες προσπάθειες προσδιορισμού της κριτικής σκέψης αποτελεί η συναίνεση ανάμεσα σε
ειδικούς για τον ορισμό της όπως αυτή διατυπώνεται στα πρακτικά της Αμερικανικής Φιλοσοφικής Ένωσης
(American Philosophical Association) γνωστά με την ονομασία “The Delphi Report” (Facione, 1990). Με βάση
τον ορισμό αυτό δημιουργήθηκε το ψυχομετρικό εργαλείο «Ερωτηματολόγιο της Καθημερινής Λογικής
Σκέψης» (“Test of Everyday Reasoning”) το οποίο μεταφράσαμε και προσαρμόσαμε στην Ελληνική γλώσσα και
το αξιοποιήσαμε για να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών του
δείγματος της έρευνάς μας, πριν και μετά (Pre και Post Test) την εφαρμογή ενός καινοτόμου προγράμματος
διδασκαλίας εννοιών των Φυσικών Επιστημών, από την ενότητα του ηλεκτρισμού, για μαθητές Στ΄ τάξης του
Δημοτικού Σχολείου το οποίο εστίαζε στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.
Στο πλαίσιο της έρευνάς μας αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο περιλάμβανε: α) φύλλα
εργασίας για τους μαθητές, β) φύλλα αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης και γ) ένα CD (εκπαιδευτικό
λογισμικό). Στην εργασία μας παρουσιάζουμε ερευνητικά αποτελέσματα (από τα φύλλα αξιολόγησης και τα
ερωτηματολόγια που μεταφράσαμε και τα οποία συμπληρώθηκαν ατομικά από τους μαθητές που συμμετείχαν
στο πρόγραμμα διδασκαλίας) τα οποία θεωρούμε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξαγωγή
συμπερασμάτων και για τη διατύπωση προτάσεων οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις διαδικασίες της
διδασκαλίας και μάθησης των Φυσικών Επιστημών στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

Ορισμός κριτικής σκέψης – αξιολόγηση
Παρά το γεγονός ότι η αναγκαιότητα καλλιέργειας της κριτικής σκέψης έχει γίνει αποδεκτή από
ερευνητές και εκπαιδευτικούς, παρατηρούνται μεγάλες δυσκολίες στον λειτουργικό ορισμό της
(Μαλαμίτσα, Κόκκοτας & Βλάχος, 2003) και κατά συνέπεια στην αξιολόγησή της. Στη διεθνή
εργογραφία η κριτική σκέψη προσδιορίζεται, ανάλογα με το που δίνεται έμφαση κάθε φορά, σε
συνάφεια με τα λογικά σφάλματα (Jungwirth, 1987, Jungwirth & Dreyfus, 1990), ως διαδικασίες
τυπικής λογικής (Blair & Johnson, 1980, Lawson, 1982, 1985, Obed, 1997) και ως επιστημονική
σκέψη γενικότερα (Friedler, Nachmias & Linn, 1990).
Βασικές Δεξιότητες

Υποδεξιότητες

1. Ερμηνεία

► Κατηγοριοποίηση
► Σπουδαιότητα αποκωδικοποίησης
► Διασαφήνιση Νοήματος

2. Ανάλυση

► Έλεγχος Ιδεών
► Αναγνώριση Επιχειρηματολογίας
► Ανάλυση Επιχειρηματολογίας
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6.

3. Αξιολόγηση

► Αξιολόγηση Ισχυρισμών
► Αξιολόγηση Επιχειρημάτων

4. Εξαγωγή Συμπερασμάτων

► Επιλογή Αποδεικτικών Στοιχείων
► Πιθανολογία Εναλλακτικών Συμπερασμάτων
► Επιλογή Συμπεράσματος ή Συμπερασμάτων

5. Εξήγηση

► Διατύπωση Αποτελεσμάτων
► Αιτιολόγηση Διαδικασιών
► Παρουσίαση Επιχειρηματολογίας

Αυτο-ρύθμιση ► Αυτο-έλεγχος
(Μεταγνωστική δεξιότητα)
► Αυτό-διόρθωση

Πίνακας 2: Βασικές Δεξιότητες και Υποδεξιότητες της Κριτικής Σκέψης σύμφωνα με το “The Delphi
Report”
Μία από τις σημαντικότερες προσπάθειες προσδιορισμού της κριτικής σκέψης αποτελεί η συναίνεση
ανάμεσα σε ειδικούς για τον ορισμό της όπως αυτή διατυπώνεται στα πρακτικά της Αμερικανικής
Φιλοσοφικής Ένωσης (American Philosophical Association) γνωστά με την ονομασία “The Delphi
Report” (Facione, 1990). Συνοπτικά ο συνεναιτικός ορισμός της κριτικής σκέψης στο “The Delphi
Report” περιλαμβάνει έξι βασικές δεξιότητες που αναλύονται σε υποδεξιότητες όπως φαίνεται στον
Πίνακα (1).
Με βάση τον ορισμό αυτό δημιουργήθηκε και το ψυχομετρικό εργαλείο “Test of Everyday
Reasoning (TER)” (Facione, 2001). Η εγκυρότητα κατασκευής του ερωτηματολογίου στηρίζεται στο
γεγονός ότι βασίζεται στο “The Delphi Report” και στα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που
δείχνουν υψηλή συσχέτιση (0,766) του ερωτηματολογίου με το “California Critical Thinking Skills
Test (CCTST)” (Facione, 1990, Facione et al., 2002) σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει στο
εξωτερικό (Facione, 2001).
Στην έρευνά μας μεταφράσαμε και προσαρμόσαμε στην Ελληνική γλώσσα το παραπάνω
ερωτηματολόγιο366 που ονομάσαμε «Ερωτηματολόγιο της Καθημερινής Λογικής Σκέψης (Ε.Κ.Λ.Σ.)»
και το σταθμίσαμε σε σύνολο 350 εφήβων και ενηλίκων (μαθητών Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου
έως και τελειόφοιτων φοιτητών του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ) σε ολόκληρη την Ελλάδα με σκοπό να το
χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα ενός προγράμματος
διδασκαλιών που σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε σε μαθητές Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου
(Κασούτας, Μαλαμίτσα & Κόκκοτας, 2006).
Μεθοδολογία έρευνας
Στο πλαίσιο της έρευνάς μας σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο
περιλάμβανε: α) φύλλα εργασίας για τους μαθητές, β) φύλλα αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης και
γ) ένα εκπαιδευτικό λογισμικό (CD). Το λογισμικό κρίθηκε απαραίτητο συμπλήρωμα κυρίως για τη
διδασκαλία και μάθηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών οι οποίες λόγω του υψηλού βαθμού
αφαίρεσης που τις χαρακτηρίζει καθίστανται δυσνόητες για τους μαθητές αυτής της ηλικίας (11-12
ετών). Στο πρόγραμμά μας αναπτύξαμε δραστηριότητες πειραματισμού και διερεύνησης με απλά
καθημερινά υλικά, αλλά και κάποια όργανα και συσκευές εργαστηρίου (π.χ.
γεννήτρια/ηλεκτροκινητήρας, λαμπτήρες, μαγνητική βελόνη κ.ά.). Υπήρχαν επίσης και
δραστηριότητες που για την πραγματοποίησή τους κρίθηκε αναγκαία η αξιοποίηση προϊόντων της
τεχνολογίας, διότι υποστηρίζεται ότι συμβάλλουν στην καλλιέργεια νέων τρόπων σκέψης μέσω των
οποίων οι μαθητές δημιούργησαν γνωστικές αναπαραστάσεις σε πεδία που δεν είχαν (π.χ. το μοντέλο
του ηλεκτρικού ρεύματος, τη φόρτιση των σωμάτων, την κίνηση των ηλεκτρονίων σε αγωγό απλού
ηλεκτρικού κυκλώματος κ.ά.).

366

Tο ερωτηματολόγιο δίνει αποτελέσματα για Βασικές Δεξιότητες του Πίνακα (1).
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Σκοποί της έρευνας ήταν α) η διερεύνηση του ερωτήματος αν η κατάλληλη διδακτική
προσέγγιση στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών επηρεάζει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και
β) η σύνθεση με τα στοιχεία της κριτικής σκέψης ενός προγράμματος διδασκαλίας της στο μάθημα
των Φυσικών Επιστημών σύμφωνα με το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα και με την αξιοποίηση των
Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας που να απευθύνεται στις ανάγκες της
καθημερινής διδακτικής πρακτικής μαθητών Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου στην ενότητα του
Ηλεκτρισμού (Μαλαμίτσα, 2006).
Η φιλοσοφία σχεδιασμού του προγράμματος διδασκαλίας που εφαρμόσαμε είχε αφετηρία και
άξονα ανάπτυξης τις σύγχρονες προσεγγίσεις της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Αυτές
υποστηρίζουν, ανάμεσα σε άλλα, ότι πέρα από την ικανοποίηση των γνωστικών στόχων που
προτείνουν τα Αναλυτικά Προγράμματα σ’ εκείνο που εστιάζεται το ενδιαφέρον, τόσο των
εκπαιδευτικών όσο και των ερευνητών, είναι κυρίως η ανάπτυξη δεξιοτήτων (π.χ. κριτική ανάλυση
των δεδομένων και των πληροφοριών) και στάσεων στους μαθητές.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ένα πρόγραμμα διδασκαλίας (McGuinness & Nisbet, 1991) στο
μάθημα των Φυσικών Επιστημών που έχει στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών
είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει: α) σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο, και θέματα που αφορούν
διλήμματα, αντιπαραθέσεις και επίλυση προβλημάτων από το χώρο της επιστήμης και β) σε ό,τι
αφορά στη διδακτική προσέγγιση να εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, τη συλλογική
δράση και την αξιοποίηση των ιδεών και των εμπειριών τους φροντίζοντας να ενσωματώσει
στρατηγικές μάθησης όπως επίλυση ανοικτών προβλημάτων και αξιοποίηση στοιχείων από την
Ιστορία των Φυσικών Επιστημών ώστε να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές για τις διαδικασίες
παραγωγής και εξέλιξης της επιστημονικής γνώσης (Nature of Science)367.
Αποτελέσματα έρευνας - Σχολιασμός
Τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάζουμε στη συνέχεια αφορούν στην αξιολόγηση του
καινοτόμου προγράμματος που εφαρμόσαμε, ως προς το κεντρικό μας ερευνητικό ερώτημα: «αν
δηλαδή μια κατάλληλα διαμορφωμένη διδακτική προσέγγιση στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, σε
μαθητές Στ΄ τάξης του Δημοτικού, στην ενότητα του ηλεκτρισμού και με την αξιοποίηση του
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης» η οποία
πραγματοποιείται μέσω της ανάλυσης των δεδομένων που συλλέξαμε α) από τα φύλλα αξιολόγησης
που κατασκευάσαμε και β) από το «Ερωτηματολόγιο της Καθημερινής Λογικής Σκέψης (Ε.Κ.Λ.Σ.)»
το οποίο χορηγήσαμε στους μαθητές του δείγματος πριν (προέλεγχος) και μετά (μετέλεγχος) την
εφαρμογή του προγράμματος.
Όλες οι ερωτήσεις του φύλλου αξιολόγησης συμπληρώθηκαν ατομικά από τους μαθητές. Για
τη διόρθωση και την κωδικοποίησή του ακολουθήσαμε την εξής διαδικασία: σε πρώτη φάση έγινε
ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών και στη συνέχεια αναπτύχθηκε ρήτρα αξιολόγησης
για καθεμιά ερώτησή του. Στα επίπεδα κάθε ρήτρας αποδόθηκαν αριθμητικές τιμές για
ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Σε όποιες ερωτήσεις προσφέρονταν οι ρήτρες είχαν τέσσερα
επίπεδα που αντιστοιχούσαν σε προοδευτικά πληρέστερες απαντήσεις των μαθητών. Στο πρώτο
επίπεδο, το επίπεδο της «εντελώς λανθασμένης/ελλιπούς απάντησης», αποδόθηκε η αριθμητική τιμή
0, ενώ στο τέταρτο επίπεδο, το επίπεδο της «εντελώς σωστής/πλήρους απάντησης», αποδόθηκε η
αριθμητική τιμή 3. Στις υπόλοιπες ερωτήσεις οι ρήτρες αξιολόγησης είχαν δύο επίπεδα «μη
αποδεκτή/λάθος απάντηση» και «αποδεκτή/σωστή απάντηση» στις οποίες αποδόθηκαν αντίστοιχα οι
αριθμητικές τιμές 0 και 1. Έτσι υπολογίστηκαν τόσο συνολικά αποτελέσματα για όλες τις ερωτήσεις
του φύλλου αξιολόγησης όσο και μερικότερα με βάση κατάλληλες ομαδοποιήσεις των ερωτήσεων.
Στην εργασία μας παρουσιάζουμε τα συνολικά αποτελέσματα του φύλλου αξιολόγησης.
Η συνολική επίδοση των μαθητών σε όλες τις ερωτήσεις του φύλλου αξιολόγησης
παρουσιάζεται στον Πίνακα (2) και απεικονίζεται στο γράφημα της Εικόνας (1). Η κλίμακα
βαθμολογίας για όλα τα υποερωτήματα και των έντεκα ερωτήσεων του φύλλου αξιολόγησης είναι από
0 έως 49. Στον Πίνακα (2) οι τιμές του μέσου όρου (40,500) και της τυπικής απόκλισης (4,373)
κρίνονται απόλυτα ικανοποιητικές εφόσον ο μέσος όρος είναι κοντά στη μέγιστη τιμή 49.
Ερωτήσεις φύλλου αξιολόγησης
367

Συχνότητα Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο.

(Monk & Osborne, 1997 επίσης Irwin, 2000).

Τυπική
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από 1 έως 11

(Ν)

(Min.)

(Max.)

Απόκλιση
(Std. Dev.)

Συνολικά Αποτελέσματα για όλες
30
49
40,500 4,373
τις ερωτήσεις του φύλλου 22
αξιολόγησης
Πίνακας 2: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης για όλες τις ερωτήσεις
του φύλλου αξιολόγησης των μαθητών
Στο γράφημα της Εικόνας (2) που ακολουθεί εμφανίζεται η διασπορά της επίδοσης των μαθητών του
δείγματος συγκεντρωτικά για όλες τις ερωτήσεις του φύλλου αξιολόγησης (η οποία βρίσκεται
ανάμεσα στην ελάχιστη τιμή 30 και στη μέγιστη 49). Επισημαίνουμε ότι η επίδοση της πλειοψηφίας
των μαθητών κυμαίνεται ανάμεσα στις τιμές 39 και 45 (Εικόνα 2), συνεπώς θεωρείται απόλυτα
ικανοποιητική ως προς την επίτευξη των γνωστικών στόχων, συνολικά για το φύλλο αξιολόγησης των
μαθητών, και κατ’ επέκταση ως προς την αξιολόγηση του προγράμματος διδασκαλίας.
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι το πρόγραμμα διδασκαλίας εννοιών της
ενότητας του ηλεκτρισμού σε μαθητές Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, που σχεδιάσαμε και
εφαρμόσαμε αξιοποιώντας και τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού υπολογιστή, φαίνεται να συμβάλλει
στην οικοδόμηση της νέας γνώσης από τους μαθητές καλλιεργώντας παράλληλα και δεξιότητες της
κριτικής τους σκέψης μέσω της επίλυσης προβλημάτων και της άσκησης των μαθητών σε
επιστημονικές διαδικασίες.
Η επεξεργασία των βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών ανέδειξε ένα επίσης πολύ σημαντικό
εύρημα, κατά την άποψή μας, το ότι οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα έδειχναν
ενθουσιασμό με τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας που αξιοποιούσαν και τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Επιπλέον έδειχναν να απολαμβάνουν και την πρακτική εργασία στις ομάδες τους, δηλαδή
τα πειράματα και τις δραστηριότητες με πραγματικά υλικά κατά την επίλυση προβλημάτων.

Εικόνα 1: Γράφημα όπου απεικονίζεται η διασπορά των μαθητών του δείγματος στα επίπεδα της ρήτρας
αξιολόγησης στα συνολικά αποτελέσματα όλων των ερωτήσεων του φύλλου αξιολόγησης
Πριν περάσουμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του «Ερωτηματολογίου της Καθημερινής
Λογικής Σκέψης (Ε.Κ.Λ.Σ.)» το οποίο χορηγήσαμε στους μαθητές του δείγματος πριν (προέλεγχος)
και μετά (μετέλεγχος) την εφαρμογή του προγράμματος επισημαίνουμε ότι οι κλίμακες
βαθμολόγησής του όπως προτείνονται από τους συντάκτες του και ισχύουν διεθνώς σε όσες έρευνες
αξιοποιούν το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο (Facione, 2001: 11-13, 25) είναι οι ακόλουθες: το
«Ε.Κ.Λ.Σ.» παρέχει μια συνολική βαθμολογία η οποία κυμαίνεται από 0 έως 35 βαθμούς και
αντιστοιχεί σε όλες τις ερωτήσεις (το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 35 ερωτήσεις) στις οποίες
καλείται να απαντήσει το υποκείμενο της έρευνας. Έτσι η βαθμολογία αυτή αποτελεί ουσιαστικά την
αξιολόγηση της κριτικής σκέψης του υποκειμένου και φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί με τον
τίτλο «Κριτική Σκέψη». Αναφορικά με τις υπόλοιπες μεταβλητές/κατηγορίες των αποτελεσμάτων οι
αντίστοιχες κλίμακες βαθμολόγησης είναι οι εξής: για τη δεξιότητα της «Ανάλυσης» η βαθμολογία
κυμαίνεται από 0 έως 9 βαθμούς, για τη δεξιότητα της «Εξαγωγής Συμπερασμάτων» η βαθμολογία
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κυμαίνεται από 0 έως 15 βαθμούς, για τη δεξιότητα της «Αξιολόγησης» η βαθμολογία κυμαίνεται από
0 έως 11 βαθμούς, για την «Απαγωγική Σκέψη» η βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 19 βαθμούς και
για την «Επαγωγική Σκέψη» η βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 16 βαθμούς.
Καθεμιά από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι έτσι διατυπωμένη ώστε να αξιολογεί
μόνο μία από τις παρακάτω τρεις (μεταβλητές) βασικές δεξιότητες της κριτικής σκέψης: την
Ανάλυση, ή την Εξαγωγή Συμπερασμάτων, ή την Αξιολόγηση. Επιπλέον οι ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου επαναταξινομούνται ώστε να αξιολογούν τις άλλες δύο κατηγορίες (μεταβλητές)
την Απαγωγική και την Επαγωγική Σκέψη. Επισημαίνουμε ότι όλες οι ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου είναι πολλαπλής επιλογής και βαθμολογούνται διχοτομικά, δηλαδή έχουν μόνο μία
αποδεκτή απάντηση η οποία παίρνει 1 βαθμό ενώ οι υπόλοιπες τρεις ή τέσσερις επιλογές
χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και βαθμολογούνται με 0. Τέλος σημειώνουμε ότι οι ερωτήσεις που
δεν έχουν απαντηθεί βαθμολογούνται επίσης με 0.
Μια γενική εικόνα των αποτελεσμάτων της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης μάς
προσφέρει η ανάγνωση του Πίνακα (3) ως προς τις μεταβολές των τιμών όλων των
κατηγοριών/μεταβλητών της έρευνας πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος διδασκαλιών. Η
εικόνα αυτή είναι βεβαίως πολύ αισιόδοξη εφόσον όλα τα αποτελέσματα (τόσο τα μερικά όσο και τα
συνολικά) είναι πολύ ικανοποιητικά και εμφανώς πιο βελτιωμένα στο Post Test σε σχέση με αυτά του
Pre Test στις περισσότερες περιπτώσεις. Για παράδειγμα οι μέσοι όροι όλων των μεταβλητών στο
Post Test είναι μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους μέσους όρους στο Pre Test, όπως παρατηρούμε
στον Πίνακα (3). Επίσης οι περισσότερες από τις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές στο Post Test είναι
μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες στο Pre Test. Εξαίρεση αποτελούν οι μέγιστες τιμές για τις
κατηγορίες/εξαρτημένες μεταβλητές της δεξιότητας της Αξιολόγησης η οποία από 10 μονάδες που
είναι στο Pre Test πέφτει στις 9 μονάδες στο Post Test και της Επαγωγικής Σκέψης η οποία από 15
μονάδες που είναι στο Pre Test πέφτει στις 14 μονάδες στο Post Test. Η μείωση των μέγιστων τιμών
των συγκεκριμένων μεταβλητών δείχνει ότι κάποιοι μαθητές οι οποίοι παρουσίασαν τις μέγιστες
επιδόσεις στο Pre Test δεν κατάφεραν να τις φτάσουν και να τις ξεπεράσουν όπως αναμενόταν στο
Post Test. Βέβαια και για τις παραπάνω κατηγορίες οι μέσοι όροι παραμένουν υψηλότεροι στο Post
Test σε σύγκριση με το Pre Test γεγονός το οποίο δεν αλλοιώνει το γενικότερο συμπέρασμα που
εξάγεται από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι δηλαδή η συνολική βαθμολογία των μαθητών στο
Post Test είναι κατά πολύ βελτιωμένη σε σχέση με το Pre Test.
Κατηγορίες
ερωτηματολογίου

του Συχνότητα Ελάχιστο Μέγιστο
(Ν)
(Min.)
(Max.)

Μ.Ο.

Τυπική
Απόκλιση
(Std. Dev.)

Κριτική Σκέψη (Pre Test)

22

6

26

16,000

5,460

Κριτική Σκέψη (Post Test)

22

9

29

23,682

4,903

Ανάλυση (Pre Test)

22

0

6

3,727

1,549

Ανάλυση (Post Test)

22

3

8

6,227

1,660

Εξαγωγή Συμπερ. (Pre Test)

22

3

11

6,773

2,506

Εξαγωγή Συμπερ. (Post Test)

22

4

13

10,318

2,495

Αξιολόγηση (Pre Test)

22

2

10

5,500

2,483

Αξιολόγηση (Post Test)

22

2

9

7,136

1,521

Απαγωγική Σκέψη (Pre Test)

22

3

13

7,636

2,655
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Απαγωγική Σκέψη (Post Test)

22

3

16

12,500

3,159

Επαγωγική Σκέψη (Pre Test)

22

2

15

8,364

3,485

Επαγωγική Σκέψη (Post Test)

22

6

14

11,182

2,085

Πίνακας 3: Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης για τις κατηγορίες/εξαρτημένες
μεταβλητές της έρευνας πριν και μετά (συγκριτικά αποτελέσματα) το πρόγραμμα διδασκαλίας
Εκτός όμως από τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής στη συνέχεια παρουσιάζουμε την
επαγωγική ανάλυση των δεδομένων των μεταβλητών της έρευνας. Για την ανάλυση αυτή των
δεδομένων εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος συσχετίσεων για παρατηρήσεις κατά ζεύγη T - Test
Paired Samples για να εξακριβωθεί κατά πόσο οι διαφορές που σημειώθηκαν στους μέσους όρους
όλων των κατηγοριών/εξαρτημένων μεταβλητών του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην
έρευνα πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος διδασκαλιών (διδακτική παρέμβαση) ήταν
στατιστικά σημαντικές. Τα αποτελέσματα αυτά που παρουσιάζονται στον Πίνακα (4) δείχνουν ότι
βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλες τις κατηγορίες/εξαρτημένες μεταβλητές του
ερωτηματολογίου συσχετιζόμενες κατά ζεύγη δηλαδή όταν συσχετίστηκαν οι τιμές των μέσων όρων
της κάθε μιας πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση.
Αναλυτικότερα (Πίνακας 4) βρέθηκε ότι η βελτίωση (θετικό πρόσημο στη διαφορά των
μέσων όρων πριν και μετά) των μαθητών του δείγματος μετά την εφαρμογή του προγράμματος ήταν
στατιστικά σημαντική για την κατηγορία που αφορά συνολικά την «Κριτική Σκέψη» [t(21) = 6,595, p
= 0,000 (< 0,05), d = 1,482], για την κατηγορία που αφορά τη δεξιότητα της «Ανάλυσης» [t(21) =
6,446, p = 0,000 (< 0,05), d = 1,558], για την κατηγορία που αφορά τη δεξιότητα της «Εξαγωγής
Συμπερασμάτων» [t(21) = 6,276, p = 0,000 (< 0,05), d = 1,417], για την κατηγορία που αφορά τη
δεξιότητα της «Αξιολόγησης» [t(21) = 2,961, p = 0,007 (< 0,05), d = 0,818], για την κατηγορία που
αφορά την «Απαγωγική Σκέψη» [t(21) = 8,149, p = 0,000 (< 0,05), d = 1,671] και για την κατηγορία
που αφορά την «Επαγωγική Σκέψη» [t(21) = 3,705, p = 0,001 (< 0,05), d = 1,012]. Εκτός από τις
παραπάνω στατιστικά σημαντικές διαφορές μια άλλη ένδειξη της σημαντικότητας των
αποτελεσμάτων/ευρημάτων της έρευνας αποτελεί και το «μέγεθος αποτελέσματος» (effect size “d”).
Σύμφωνα με τον Cohen (1988), όταν το «μέγεθος αποτελέσματος d» είναι μεγαλύτερο του 1 τότε
θεωρείται πολύ υψηλότερο του τυπικού και άρα κρίνεται ως σημαντικό. Με άλλα λόγια οι τιμές του
«μεγέθους αποτελέσματος d» σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (εκτός της κατηγορίας που αφορά τη
δεξιότητα της «Αξιολόγησης» όπου d = 0,818) υποδηλώνουν ότι ο μέσος όρος των τιμών όλων των
κατηγοριών μετά την παρέμβαση βρίσκεται σημαντικά βελτιωμένος εφόσον παρατηρείται μετατόπισή
του μετά τη διδακτική παρέμβαση στο 79ο εκατοστημόριο (κατά προσέγγιση) της κατανομής των
υποκειμένων πριν από αυτήν368. Όσον αφορά τις κατηγορίες της δεξιότητας της «Αξιολόγησης» και
την «Επαγωγική Σκέψη» το μέγεθος αποτελέσματος (αντίστοιχα d = 0,818 και d = 1,012) θεωρείται
επίσης σημαντικό αν και η μετατόπιση του μέσου όρου μετά την παρέμβαση είναι μικρότερη, περίπου
στο 73ο εκατοστημόριο της κατανομής των υποκειμένων πριν από αυτήν.
Διαφορές κατά ζεύγη μεταβλητών
Μ.Ο.
1ο ζεύγος: Κριτική Σκέψη (Post Test) 7,682
Κριτική Σκέψη (Pre Test)
2ο ζεύγος: Ανάλυση (Post Test) 2,500
Ανάλυση (Pre Test)

368

Τυπική
Απόκλιση
(Std. Dev.)

t

df

Sig.
(p)369

5,463

6,595

21

0,000*

1,819

6,446

21

0,000*

Σε μια κανονική κατανομή (καμπύλη του Gauss) θεωρείται ότι οι τιμές του μέσου όρου του δείγματος
βρίσκεται περίπου στο 50ο εκατοστημόριο.
369

* Στατιστικά σημαντικό p < 0,05
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3ο ζεύγος: Εξαγωγή Συμπερασμάτων
(Post Test) - Εξαγωγή Συμπερασμάτων 3,545
2,650
6,276
21
0,000*
(Pre Test)
4ο ζεύγος: Αξιολόγηση (Post Test) 1,636
2,592
2,961
21
0,007*
Αξιολόγηση (Pre Test)
5ο ζεύγος: Απαγωγική Σκέψη (Post Test) 4,864
2,800
8,149
21
0,000*
Απαγωγική Σκέψη (Pre Test)
ο
6 ζεύγος: Επαγωγική Σκέψη (Post Test) 2,818
3,568
3,705
21
0,001*
Επαγωγική Σκέψη (Pre Test)
Πίνακας 4: Αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου συσχετίσεων για παρατηρήσεις κατά ζεύγη T - Test
Paired Samples (παραμετρικός έλεγχος) για όλες τις κατηγορίες/εξαρτημένες μεταβλητές του
«Ερωτηματολογίου της Καθημερινής Λογικής Σκέψης (Ε.Κ.Λ.Σ.)» το οποίο χορηγήθηκε στους μαθητές
του δείγματος πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος των διδασκαλιών
Στο σημείο αυτό αξίζει να προσθέσουμε ότι όταν ρωτήσαμε τους μαθητές του δείγματος μετά το
τέλος του προγράμματος «ποια ήταν η άποψή τους για το ερωτηματολόγιο που τους χορηγήθηκε, ποιες
ερωτήσεις τους φάνηκαν πιο δύσκολες κλπ.» μας είπαν ότι «η συμπλήρωσή του ήταν σαν παιχνίδι»,
δηλαδή τους άρεσε πολύ αν και κάποιες από τις ερωτήσεις τους δυσκόλεψαν αρκετά. Στη συνέχεια
μας υπέδειξαν κάποιες από τις ερωτήσεις στις οποίες δυσκολεύτηκαν και τυχαίνει οι περισσότερες
από αυτές να προϋποθέτουν δεξιότητες αξιολόγησης επιχειρημάτων και ισχυρισμών καθώς επίσης και
εξαγωγή συμπερασμάτων μετά από επαγωγικό συλλογισμό για την απάντησή τους, χωρίς βέβαια να
το γνωρίζουν αυτό οι ίδιοι οι μαθητές. Μας είπαν επίσης ότι δεν είχαν άγνωστες λέξεις ούτε γενικά
τους δυσκόλεψε το λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε στη διατύπωση των ερωτημάτων του
ερωτηματολογίου.
Συνοψίζοντας και με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, θεωρούμε ότι το βασικό ερευνητικό μας
ερώτημα διερευνήθηκε σε βάθος μέσω της μελέτης ενός τμήματος μαθητών Στ΄ τάξης του 16ου
Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου στην Αθήνα (μελέτη περίπτωσης). Στο συμπέρασμα που καταλήξαμε
λαμβάνοντας υπόψη τη στατιστική ανάλυση που παρουσιάστηκε παραπάνω είναι ότι η κατάλληλα
σχεδιασμένη διδασκαλία η οποία έχει επίσης και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν
σύγχρονη τόσο στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών όσο και στα υπόλοιπα μαθήματα συμβάλλει σε
μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών ηλικίας 11 έως 12 ετών.
Προτάσεις για τη συμβολή της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στην ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης των μαθητών
Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι
Φυσικές Επιστήμες αποτελούν ένα γνωστικό πεδίο κατάλληλο για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη
δεξιοτήτων κριτικής σκέψης σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου με την προϋπόθεση ότι
προσεγγίζονται διδακτικά λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες υποθέσεις για τη διδασκαλία και τη
μάθηση.
Ο Schafersman (1997) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι όταν οι μαθητές ασκούνται στον
επιστημονικό τρόπο σκέψης στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών αναπτύσσουν παράλληλα και την
κριτική τους σκέψη, κάτι το οποίο θα τους φανεί χρήσιμο σ’ ολόκληρη τη ζωή τους εφόσον έτσι
αποκτούν την ικανότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά απρόβλεπτες ή προβληματικές
καταστάσεις. Με το σκεπτικό αυτό μπορεί κανείς να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι η κριτική σκέψη
αποτελεί για το άτομο ένα χρήσιμο εργαλείο προσέγγισης της γνώσης σε όλα τα επιστημονικά πεδία
(Vosniadou, 1989, Gruber et al., 1995, McCarthy, 1996, Zoller et al., 2000).
Οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση επισημαίνουν ότι η κατανόηση του κόσμου εξαρτάται από την ανάπτυξη
και οικοδόμηση των εννοιών370, η οποία εξαρτάται με τη σειρά της, από την απόκτηση δεξιοτήτων
370

Η συγκρότηση των εννοιών (δηλαδή η μάθηση και η κατανόησή τους) συντελείται σε τρία πεδία: στο πεδίο
των εφαρμογών (μέσω της εμπειρίας), στο πεδίο των νοητικών λειτουργιών (μέσω του συλλογισμού, της
σκέψης) και στα διάφορα συμβολικά συστήματα αναπαράστασης (μέσω της γλώσσας, της ανάγνωσης των
σχεδιαγραμμάτων/γραφημάτων και των μοντέλων ή των προσομοιώσεών τους) (Weil-Barais, Lemeignan &
Sere, 1990).
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στις επιστημονικές διαδικασίες (Toth et al., 2000, Kuhn & Dean, 2004). Αν θεωρήσουμε ότι η νέα
εμπειρία παρέχεται στο σχολείο ως κίνητρο μάθησης (Τριλιανός, 2002) μπορούμε να διαπιστώσουμε
ότι οι στάσεις και οι δεξιότητες στις επιστημονικές διαδικασίες, επηρεάζουν καθοριστικά το βαθμό
στον οποίο επιτυγχάνεται η μάθηση εννοιών (Βοσνιάδου, 1994, Κόκκοτας, 2002). Αυτό απορρέει από
το γεγονός ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον έλεγχο των ιδεών των μαθητών εξαρτώνται
από τον τρόπο που διεξήχθη αυτός ο έλεγχος. Αν οι διαδικασίες δεν διεκπαιρεώνονται μέσω
επιστημονικών μεθοδολογιών έρευνας, τότε είναι πιθανόν οι παραγόμενες ιδέες να μην συμφωνούν με
τις αποδείξεις. Υπάρχει έτσι ο κίνδυνος να γίνουν αποδεκτές ιδέες που θα έπρεπε λογικά να
απορριφθούν ή και αντίστροφα. Επομένως η ανάπτυξη ιδεών είναι θεμελιακά εξαρτώμενη από τις
διαδικασίες που ακολουθούνται (Βοσνιάδου, 1994, Κόκκοτας, 2002). Συχνά οι μαθητές αντί να
επεξεργάζονται τις πληροφορίες με «ανοιχτό μυαλό» και να αξιοποιούν όλα τα δεδομένα που έχουν
στη διάθεσή τους για να συνθέσουν το συλλογισμό τους είναι προκατειλημμένοι και κάνουν
επιφανειακές παρατηρήσεις προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις ιδέες τους. Έτσι πολλές φορές
παγιδεύονται, θεωρώντας ως πρόβλεψη αυτό που ήδη γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να μην κάνουν
ουσιαστικά προβλέψεις. Με το ίδιο σκεπτικό δεν χρησιμοποιούν επιστημονικές διαδικασίες κατά τη
διάρκεια των πειραματισμών τους, δηλαδή σπάνια επαναλαμβάνουν ή επανελέγχουν παρατηρήσεις
και μετρήσεις, όπως απαιτεί η επιστημονική πρακτική (Wellman, 1991, Καρανίκας, 2003). Προκύπτει
λοιπόν ότι όπως ακριβώς οι ιδέες και οι έννοιές τους, έτσι και οι επιστημονικές διαδικασίες που
χρησιμοποιούν είναι περιορισμένες και ατελείς και άρα χρειάζεται να εμπλουτιστούν και να
βελτιωθούν μέσω της διδασκαλίας (Schwab, 1987, Shaw, 1996). Υποστηρίζεται ότι η αναγκαιότητα
άσκησης των μαθητών στις επιστημονικές διαδικασίες οφείλεται όχι τόσο στην αξία των ίδιων των
διαδικασιών όσο στην αποφασιστική συμβολή τους στην ανάπτυξη εννοιών (γνωστικό περιεχόμενο)
και κριτικής σκέψης (νοητικές δεξιότητες ανεξάρτητες περιεχομένου) εφόσον η αξιοποίηση των
πειραματικών δεδομένων, η χρήση των αποδείξεων, η ευελιξία της σκέψης και ο κριτικός
αναστοχασμός αποτελούν προϋποθέσεις αυτής της ανάπτυξης (Millar, 1994, Millar et al., 1999).
Φαίνεται λοιπόν ότι οι αρχές που διέπουν την κριτική σκέψη και την επιστημονική σκέψη
είναι κοινές ως προς το εξής: όταν μεν ασχολείται κάποιος με το φυσικό κόσμο και τα φαινόμενά του
χρειάζεται εμπειρικά δεδομένα και λογικά επιχειρήματα για την προσέγγιση της γνώσης, όταν δε
ασχολείται με θεωρίες χρειάζεται σκεπτικισμός για να αποφασίσει ποια θεωρία θα υιοθετήσει και ποια
θα απορρίψει και βεβαίως χρειάζεται να επισημάνει για ποιους λόγους το κάνει αυτό (Βοσνιάδου,
1994, Schauble, 1996, McComas & Olsen, 1998, Κόκκοτας, 2002).
Ο εκπαιδευτικός λοιπόν, που είναι ενημερωμένος και στοχεύει στην ανάπτυξη εννοιών
παράλληλα με την καλλιέργεια ανώτερων νοητικών δεξιοτήτων στους μαθητές του, λαμβάνοντας
υπόψη τα παραπάνω, έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει στην καθημερινή πρακτική του κατάλληλες
προσεγγίσεις στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών οι οποίες συμβάλλουν και στην ανάπτυξη της
κριτικής τους σκέψης.
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Oι Φυσικές Επιστήμες στο δημοτικό σχολείο: Ποιος ο ρόλος τους στον 21ο αιώνα;
Γκιόκα Όλγα, Διδάσκουσα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, Παν. Κρήτης
Περίληψη
Θα αναφερθούμε στις πιο πρόσφατες στρατηγικές διδασκαλίας και στις σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των
Φυσικών Επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση των προσπαθειών
κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του περασμένου αιώνα να εισαχθεί και να ενισχυθεί η διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών στα μικρά παιδιά. Έτσι, στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση
μερικών από τα γεγονότα και των τάσεων που μας οδήγησαν εδώ που είμαστε σήμερα. Στο δεύτερο μέρος
κοιτάζουμε το μέλλον και ξεκινάμε με τις σύγχρονες απόψεις για τους στόχους της Διδακτικής των Φυσικών
Επιστημών στο σχολείο συνολικά. Μετά εξετάζουμε τη συνεισφορά της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην επίτευξη αυτών των στόχων, όπως επίσης και στην επίτευξη
των γενικότερων στόχων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατευθύνσεις για προτεινόμενες αλλαγές του ρόλου
των Φυσικών Επιστημών αλλά και του ρόλου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο
εξετάζονται. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των πειραματικών δεξιοτήτων και προσεγγίσεων της
μάθησης μέσα από την εμπλοκή των παιδιών σε πειραματικές ομάδες με συνεργασία, διάλογο, εξερεύνηση και
ακόμα στο ρόλο της αξιολόγησης που βοηθά και στηρίζει τη μάθηση των παιδιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη
θέση των Φυσικών Επιστημών στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου. Θα παρουσιάσουμε και θα
εξηγήσουμε τη θέση των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό σχολείο απαντώντας σε δύο ερωτήσεις:
•
Ποια μπορεί να είναι η συνεισφορά και ο ρόλος της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη γενικότερη ανάπτυξη των παιδιών;
•
Ποιοι είναι οι ειδικότεροι σκοποί της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση;

H διδακτική των Φυσικών Επιστημών στον 21ο αιώνα
Θα ξεκινήσουμε από τις πιο πρόσφατες πρακτικές και τάσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γι’
αυτό χρειάζεται να λάβουμε υπ’ όψιν τις διαρκείς προσπάθειες κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού
του 20ου αιώνα να εισαγάγουμε και να βελτιώσουμε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σαν ένα
μέρος της εκπαίδευσης των μικρών παιδιών. Έτσι, θα κοιτάξουμε σύντομα πίσω σε κάποιους από
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τους λόγους και στα γεγονότα που μας οδήγησαν εδώ που είμαστε τώρα. Το δεύτερο μέρος κοιτάζει
μπροστά, ξεκινώντας με τις σύγχρονες απόψεις για τους στόχους της εκπαίδευσης στο σχολείο
συνολικά, και μετά εξετάζει το πώς η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών συνεισφέρει σ’ αυτή,
όπως επίσης και στους συνολικούς στόχους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο τέλος προτείνονται
κατευθύνσεις για αλλαγές όπως ότι περισσότερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην γνώση των πιο
γενικών αρχών της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης και
εξερεύνησης και στοχασμό στη μάθηση, μέσα από τη συμμετοχή των παιδιών στη συνεργατική και
από πρώτο χέρι εξερεύνηση, στο διάλογο και στη χρήση της αξιολόγησης για να βοηθήσει και να
υποστηρίξει τη μάθηση και τη διδασκαλία.
Ανασκόπηση του παρελθόντος
Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και το τελευταίο μέρος του 19ου αιώνα, οι προσπάθειες που έγιναν
είχαν σκοπό να εξασφαλίσουν μια θέση στις Φυσικές Επιστήμες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Αυτό που η διδακτική των Φυσικών Επιστημών σημαίνει στην πράξη έχει σημαντικά αλλάξει στα
τελευταία 150 χρόνια, όπως και η πρακτική της εκπαίδευσης γενικά. Οι αλλαγές αντανακλώνται στα
έργα πολλών πρωτοπόρων της εκπαίδευσης όπως οι Susan Nathan Isaacs, ο John Dewey, η Elisabeth
Lawrence και ο Gwen Allen. Ακόμα, πολλοί έχουν υποστηρίξει ότι η διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών πρέπει να αρχίζει από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, αν όχι και από το Νηπιαγωγείο.
Όμως, θα θέλαμε πολύ χωρίς να επαναλάβουμε την ιστορία της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που είναι πολύ συναρπαστική, να επισημάνουμε τι παραμένει το ίδιο,
όπως επίσης και τι έχει αλλάξει.
Μια μάλλον ‘καταθλιπτική’ σταθερά είναι η αντίθεση ανάμεσα σ’ αυτό που υποστηρίζεται
θεωρητικά και σ΄ αυτό που συμβαίνει στην πράξη. Για παράδειγμα, αυτό που το 1890 επίσημα
έγγραφα υποστήριξαν είναι ότι:
“Η ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης, επιστημονικής εργασίας και επιστημονικού συλλογισμού, καθώς
και περιγραφής αποτελούν για τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης πολύ σημαντικές δεξιότητες, και όχι η
συσσώρευση επιστημονικών γεγονότων και ορισμών, ή η ικανότητα να απαντάμε σε ερωτήσεις και να
λύνουμε ασκήσεις για τις εξετάσεις” (Isaacs, 1962).
Το ίδιο άρθρο επεσήμανε ότι για να συμβούν τα παρακάτω θα ήταν απαραίτητο να υπάρξει
μια πλήρης αλλαγή στις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή πρακτική και
στη στάση του δασκάλου απέναντι στους μαθητές του και στο αντικείμενο που θα διδάξει.
Αυτό που συνέβαινε στις αίθουσες διδασκαλίας εκείνη την εποχή (τέλος 19ου αιώνα), εάν
ο,τιδήποτε άλλο, ήταν μια συνέχιση της ‘παράδοσης’ του γνωστικού αντικειμένου, όπου ο δάσκαλος
δίδασκε ακούραστα και περίμενε από τους μαθητές του να απομνημονεύουν φαινόμενα, έννοιες και
ορισμούς που σχετίζονται με αντικείμενα που τους επιτρεπόταν να βλέπουν, συχνά σαν σχέδιο στον
πίνακα ή στο τετράδιο, αλλά σπάνια να πιάνουν.
Παρ’ όλο που η καθημερινή πράξη έχει αλλάξει, υπάρχει μια σταθερότητα σ’ αυτό που
κάποιοι πρωτοπόροι υποστηρίζουν ότι πρέπει να επιτευχθεί μέσα από τη διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για παράδειγμα, τα λόγια που ο Nathan Isaacs
χρησιμοποίησε σε ένα συνέδριο το 1961, σίγουρα αντικατοπτρίζουν αυτό που ελπίζουμε να
πετύχουμε στις μέρες μας. Ο Isaacs αναφέρεται σ’ αυτό που είναι αναγκαίο σαν ‘επιστημονικός
γραμματισμός’ ή αλφαβητισμός και υποστηρίζει ότι ‘τώρα οι Φυσικές Επιστήμες κατά μια έννοια
έχουν σημαντικούς λόγους για να αποτελούν ένα μέρος της ‘αλφαβήτα’ της εκπαίδευσης’ (Ιsaacs,
1962). Ακόμα, ο Isaacs επισήμανε ότι ένας τέτοιος αλφαβητισμός, χρειάζεται για όλους, σαν ένα μέσο
να εμποδίσουμε την ‘πολιτισμική παρακμή’ ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και στους
υπόλοιπους από μας που δεν είμαστε επιστήμονες’ (Ιsaacs, 1962).
Η πραγματοποίηση του ‘οράματος’
Οι ιδέες του Ιsaacs και όσων έχουν αναφερθεί παραπάνω επηρέασαν σημαντικά την έρευνα που
ακολούθησε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά τη δεκαετία του 1960, όπως την Νuffield Junior
Science, Oxford Primary Science και Science 5/13. Όλες αυτές οι έρευνες έδωσαν μεγάλη βαρύτητα
στην ικανότητα των δασκάλων να ακολουθούν τα ερευνητικά δεδομένα και να είναι δημιουργικοί για
να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των ποικίλων δεξιοτήτων των μικρών παιδιών.
Όμως, η πράξη στις σχολικές αίθουσες έδειξε ότι οι παραπάνω ιδέες και προτάσεις απέτυχαν να
υλοποιηθούν. Πιο συγκεκριμένα, μια έρευνα έδειξε ότι μόνο περίπου μισές από τις τάξεις στην
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πρωτοβάθμια εκπαίδευση διδάσκονταν Φυσικές Επιστήμες πολύ λίγο, και ότι σε μία τάξη στις δέκα
μπορούσε κανείς να δει διδασκαλία Φυσικών Επιστημών σε αξιοπρεπές επίπεδο. Η Βρετανία και οι
Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ανάμεσα σ’ αυτές τις χώρες όπου τα ερευνητικά πορίσματα και οι
προτάσεις σπουδαίων πρωτοπόρων παιδαγωγών δεν επηρέαζε την καθημερινή πράξη στα σχολεία.
Στη συνέχεια, καινούργια αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, χρηματοδοτημένα από τοπικές
εκπαιδευτικές αρχές έδωσαν περισσότερη και άμεση βοήθεια στους δασκάλους για να γεφυρώσουν το
χάσμα ανάμεσα στις φιλοδοξίες των πρωτοπόρων της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και των δυνατοτήτων των σχολείων να ανταποκριθούν σ’ αυτές τις ιδέες.
Κάθε σύνολο απ’ αυτά τα υλικά αναφερόταν μόνο σε μια επιλεγμένη θεματική περιοχή, παρ’ όλο που
διέφεραν λιγότερο στο περιεχόμενο και περισσότερο στο βαθμό κατά τον οποίο οι δραστηριότητες
έδιναν στα παιδιά την ευκαιρία να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν πειραματικές δεξιότητες.
Στη δεκαετία του 1970 πραγματοποιήθηκαν οι σπουδαίες έρευνες από το Assessment of
Performance Unit (APU) στις ηλικίες 11, 13 και 15 στην Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία. Για να
αναπτύξουν ένα πρόγραμμα αξιολόγησης, ήταν απαραίτητο να ορίσουν ποιες συγκεκριμένες
δεξιότητες έπρεπε να αξιολογηθούν. Έτσι άρχισε μια συζήτηση που συνεχίστηκε με την ανάπτυξη
αναλυτικών προγραμμάτων στο τέλος της δεκαετίας του 1980. Οι APU έρευνες είχαν κυρίως δύο
σημαντικές επιδράσεις: Η πρώτη ήταν να βελτιώσει σημαντικά τη θέση των Φυσικών Επιστημών σαν
μάθημα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, βάζοντας τη δίπλα με τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Η
δεύτερη, ήταν να προκαλέσει ενδιαφέρον για έρευνα στις ιδέες των παιδιών για διάφορες
επιστημονικές πλευρές του φυσικού κόσμου που τα περιβάλλει (Osborne and Freyberg, 1985; SPACE
Research Reports, 1990-1998). Έγινε πολύ σαφές από τα ερευνητικά αποτελέσματα ότι αυτές οι ιδέες
των παιδιών δεν θα μπορούσαν να αγνοηθούν αφού τα παιδιά τις πιστεύουν. Αντίθετα, πρέπει να
είναι τα σημεία αφετηρίας απ’ όπου πρέπει να ξεκινά η ανάπτυξη των επιστημονικών ιδεών και η
διδασκαλία στα παιδιά.
Η θέση των Φυσικών Επιστημών στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης άλλαξε ριζικά σαν ένα αποτέλεσμα εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη. Το
ζητούμενο δεν ήταν τόσο αν θα έπρεπε να διδάσκονται οι Φυσικές Επιστήμες ή όχι, αλλά κυρίως
έπρεπε να υποστηριχθεί ποιο έπρεπε να είναι το περιεχόμενο των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό
Σχολείο. Επιπλέον, οι δάσκαλοι θα έπρεπε να αξιολογούν την πρόοδο των μαθητών τους και τη
μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες, κάτι που ως τότε έλειπε σημαντικά από προηγούμενα αναλυτικά
προγράμματα.
Κοιτάζοντας το μέλλον
Αυτό που μας κληροδότησε ο 20ος αιώνας είναι ότι η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών δεν μπορεί
πλέον να θεωρείται ότι ξεκινάει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ένα χαρακτηριστικό – κλειδί των
αναλυτικών προγραμμάτων και εγκυκλίων του Υπουργείου είναι να προσδιορίσει την πρόοδο και την
πορεία των μαθητών κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και τη ‘συνέχεια’ τους
αναλυτικού προγράμματος και της διδασκαλίας μέσα από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
Αλλά, ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι μας στην αρχή του 21ου αιώνα; Ποιος είναι ο ρόλος της
πειραματικής διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Παρ’ όλο που έχουμε ένα αναλυτικό
πρόγραμμα και εγκυκλίους από το Υπουργείο, εξακολουθεί να χρειάζεται να ρωτήσουμε και να
απαντήσουμε τέτοιες ερωτήσεις, γιατί ό,τι τα παιδιά μαθαίνουν θα εξαρτηθεί από το πώς (με ποιο
τρόπο) οι Φυσικές Επιστήμες διδάσκονται, αλλά και από τι διδάσκεται. Μπορούμε να διδάσκουμε τα
παιδιά να μαθαίνουν ‘απ’ έξω’, δηλαδή να απομνημονεύουν, για παράδειγμα, τα μέρη ενός φυτού, εάν
κάτι τέτοιο θέλουμε, ή μπορούμε να τα εμπλέξουμε στην παρατήρηση και στην μελέτη των συνθηκών
κάτω από τις οποίες τα φυτά αναπτύσσονται, να μάθουν τα ονόματα των μερών ενός φυτού εφ’ όσον
χρειάζεται να αναφέρονται σ’ αυτά, και στη μάθηση πολύ περισσότερων γύρω και από τα φυτά αλλά
και για τη διαδικασία της επιστημονικής αναζήτησης.
Οι γενικοί στόχοι της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
Έτσι, πριν να προχωρήσουμε να μιλήσουμε για τη μάθηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σύντομα
θα εξετάσουμε τους γενικούς στόχους της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Δεν είναι κάτι απλό
αφού η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο σχολείο πρέπει να εξυπηρετήσει δύο εξίσου
σπουδαίους λόγους: Ο ένας είναι να ετοιμάσει τους μελλοντικούς επιστήμονες και τεχνοκράτες, και ο
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άλλος να δώσει σε όλα τα παιδιά αρκετές γνώσεις και κατανόηση του φυσικού κόσμου που τα
περιβάλλει έτσι ώστε να τα κάνει ικανά να γίνουν πληροφορημένοι πολίτες, ικανοί να λειτουργούν
αποτελεσματικά και να παίρνουν αποφάσεις για θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη και
επηρεάζουν την καθημερινή ζωή όλων μας. Μολονότι στο αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης δεν γίνεται καμιά διάκριση ανάμεσα στους δύο αυτούς σκοπούς, υπάρχει μια τάση οι
απαιτήσεις των μεγαλύτερων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να βασίζονται στις τάξεις του
Δημοτικού σχολείου.
Δύο ερευνητικές ομάδες που επηρέασαν καταλυτικά την έρευνα και την ανάπτυξη
αναλυτικών προγραμμάτων, έχουν εξετάσει και μελετήσει τη φύση της ιδέας ‘Φυσικές Επιστήμες για
όλους στον 21ο αιώνα’ και έχουν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα: αυτό που περιγράφεται πολύ
καλύτερα με τον όρο ‘επιστημονικός γραμματισμός’ ή ‘αλφαβητισμός’. Μία απ’ αυτές τις δύο ομάδες
εξέτασαν ‘τη μορφή της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών που απαιτείται για να ετοιμάσει τους
νέους ανθρώπους για τη ζωή στην κοινωνία μας στον επόμενο αιώνα” (Millar and Osborne, 1998) και
δημοσίευσαν τα αποτελέσματα τους με τον τίτλο ‘Πέρα από το 2000’. Η δεύτερη ομάδα ήταν μια
διεθνής ομάδα που ορίσθηκε από την Οργάνωση για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη
(ΟECD) για να παρέχει συμβουλές για την ανάπτυξη tests για την αξιολόγηση του πόσο καλά οι
μαθητές στην ηλικία των 15 ετών, και επομένως όσοι πλησιάζουν στο τέλος της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, είναι προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σημερινής κοινωνίας
(OECD, 2003). Kαι οι δύο ομάδες εξέφρασαν τον συνολικό σκοπό σαν την ανάπτυξη ‘επιστημονικού
γραμματισμού’, εννοώντας μ’ αυτό μια ευρύτερη γνώση από μια σειρά ιδέες – κλειδιά, που
εκφράζονται με την ικανότητα να εφαρμόζουμε αυτές τις ιδέες σε καθημερινές εφαρμογές και
προβλήματα, και μια γνώση των δυνατοτήτων και των ορίων της επιστημονικής δραστηριότητας,
όπως και της φύσης της επιστημονικής γνώσης.
Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μια από τις πρωτοβουλίες για να πετύχουμε
αυτούς τους στόχους είναι η ανάπτυξη μιας σειράς βιβλίων με τίτλο: “Φυσικές Επιστήμες στον 21ο
Αιώνα”. Αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 14-16 διαχωρίζει το αναλυτικό
πρόγραμμα σε δύο περιοχές, μία που είναι σχεδιασμένη για να προάγει τον ‘επιστημονικό
αλφαβητισμό’ και μια δεύτερη για να ετοιμάσει τους νέους ανθρώπους για σπουδές στις Φυσικές
Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο.
Οι στόχοι της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Εάν κοιτάξουμε πίσω στις αναφορές από τον Nathan Isaacs, διαπιστώσουμε μια συμφωνία με τους
συνολικούς σκοπούς της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών σήμερα. Ακόμα, συναντάμε μια
συνέπεια στους συνολικούς στόχους ανάμεσα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, γιατί ο ‘επιστημονικός γραμματισμός’ ή ‘αλφαβητισμός’ είναι εξίσου σημαντικός και
για τα μικρά παιδιά, όπως επίσης και για τα μεγαλύτερα της ηλικίας των 14-16.
Υπάρχει πολύ λίγη συμφωνία για τις γενικότερες περιοχές που πρέπει να συμπεριληφθούν στα
αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα και οι οδηγίες των υπουργείων έχουν θέσει
αυτές τις γνωστικές περιοχές με διαφορετικούς τρόπους, αλλά όλα αυτά περιλαμβάνουν στόχους
γνώσης και κατανόησης που συνδέουν πράγματα με τις διαδικασίες-λειτουργίες της ζωής, υλικά,
φυσικές διαδικασίες, τη γη και το διάστημα, την ενέργεια και τις δυνάμεις. Υπάρχει ακόμα συμφωνία
στην ανάπτυξη πειραματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων εξερεύνησης ή αναζήτησης σαν ένας στόχος
του αναλυτικού προγράμματος. Με διαφορετικούς τρόπους, τα αναλυτικά προγράμματα καλύπτουν
δεξιότητες όπως: τη διατύπωση ερωτήσεων, τη διατύπωση υποθέσεων, τη χρήση παρατήρησης, το
σχεδιασμό και τη διεξαγωγή πειραμάτων, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων κλπ.
Μια πιο πρόσφατη περιοχή προβληματισμού είναι οι διαδικασίες με τις οποίες μαθαίνουμε
και τα κίνητρα για μάθηση- καθώς και τα δύο χρειάζονται για να ενθαρρύνουν τα παιδιά να γίνουν
δια-βίου μαθητευόμενοι. Μια τέτοια περιοχή προβληματισμού έχει συνεισφέρει στους στόχους της
εκπαίδευσης. Μολονότι υπάρχουν στόχοι μάθησης σε όλα τα μαθήματα, μπορούμε να υποστηρίξουμε
ότι η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών έχει ένα χαρακτηριστικά σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση
αυτών των στόχων.
Εκεί όπου οι περισσότερες αλλαγές έχουν λάβει χώρα, παρ’ όλα αυτά, και εκεί όπου
περαιτέρω αλλαγές αναμένονται, είναι στο πώς τα παιδιά υποστηρίζονται και βοηθιούνται να
εκπληρώσουν αυτούς τους στόχους. Στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη
υπάρχει μια πολύ καλά αναγνωρισμένη πίστη του σπουδαίου ρόλου της, από πρώτο χέρι, εμπειρίας
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και των πειραμάτων με υλικά και φαινόμενα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινή ζωή των
παιδιών. Πρόσφατη σκέψη και ερευνητικά αποτελέσματα έχουν δώσει περισσότερη έμφαση στην
ομιλία, στη συζήτηση, στο στοχασμό στη μάθηση και στη συμμετοχή των μαθητών στην αυτοαξιολόγηση. Πως όλες αυτές οι δεξιότητες είναι πιθανό να εμφανίζονται στη διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς είμαστε στον 21ο αιώνα;
Εμπειρίες από πρώτο χέρι
Η σκέψη των μικρών παιδιών χαρακτηρίζεται από το ότι καθοδηγείται από δράση και πράξεις. Στη
νηπιακή ηλικία τα παιδιά πρέπει να κάνουν πράγματα για να δουν το αποτέλεσμα των πράξεων τους,
παρά να σκεφτούν ή να συλλογιστούν μέσα από αυτά. Χρειάζονται γι’ αυτό να πιάσουν πράγματα
και να προκαλέσουν αλλαγές στα πράγματα, να κοιτάξουν πράγματα από διαφορετικές απόψεις, να
διαλέξουν και να ομαδοποιήσουν, και να επαναλάβουν πράξεις ξανά και ξανά. Όσο μεγαλώνουν,
αρχίζουν να καταλαβαίνουν μια σειρά από αλλαγές σαν ένα σύνολο και να σκέφτονται μέσα από
οικείες πράξεις. Μπορούν να πειραματιστούν και να εξετάσουν τα αποτελέσματα των αλλαγών, και
να κάνουν ‘συγκρίσιμες’ αλλαγές εφ’ όσον οι μεταβλητές είναι απλές και προφανείς. Αργότερα, στις
τελευταίες τάξεις του δημοτικού, μπορούν να ασχοληθούν και να καταλάβουν πιο πολύπλοκα
προβλήματα και να σχεδιάσουν πειράματα, αλλά τα πράγματα με τα οποία μπορούν να καταπιαστούν
διανοητικά περιορίζονται σ’ αυτά που έχουν μια συγκεκριμένη πραγματικότητα και σχετίζονται
άμεσα με το παιδί. Η σύνδεση με την καθημερινή εμπειρία της ζωής και την πραγματικότητα είναι
χαρακτηριστικά – κλειδιά που ευκολύνουν τη διαδικασία της μάθησης σε όλες τις ηλικίες, αλλά τι
αυτές σημαίνουν αλλάζει από γενιά σε γενιά. Ένα κομμάτι από κάρβουνο δεν έχει τον ίδιο ρόλο για
τη ζωή όλων των παιδιών σήμερα, όπως είχε, ας πούμε, 60 χρόνια πριν. Σήμερα, αυτό που τα παιδιά
βλέπουν στην τηλεόραση, σε CD-ROMs, και στο διαδίκτυο, μπορεί να είναι ‘πραγματικό’ και αληθινό
γι’ αυτά, εάν συνδέεται με τις καθημερινές εμπειρίες. Οι ευκαιρίες που παρέχονται μέσα από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης για να δουν και να ακούσουν πράγματα που διευρύνουν την εμπειρία τους θα
αυξηθεί στα επόμενα χρόνια, αλλά δεν θα είναι περισσότερο από φαντασία εάν δεν τις συσχετίσουμε
με πράγματα και φαινόμενα που είναι όντως πραγματικά για τα παιδιά.
Η ομιλία
Η ομιλία έχει ένα ρόλο κλειδί όταν κάνουμε αυτές τις συσχετίσεις με την πραγματική ζωή όπως
επίσης και για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη της γνώσης. Η σπουδαία δουλειά του Douglas Barnes
(1978) επάνω στο λόγο σαν επικοινωνία και σαν στοχασμό που επιδεικνύεται με τον τρόπο με τον
οποίο τοποθετούμε τις σκέψεις μας σε λέξεις έκανε ικανούς τους μαθητές να κάνουν πιο σαφή και
καθαρή την σκέψη τους και να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Περισσότερη πρόσφατη έρευνα στην
σχολική αίθουσα έχει ακόμα πιο πολύ υπογραμμίσει τον ρόλο της ομιλίας στη μάθηση και εντόπισε
τον διάλογο σαν πολύ σπουδαίο για τη μάθηση. Ο Alexander (2004) υπογραμμίζει μια
χαρακτηριστική προσέγγιση στη διδασκαλία που ονομάζεται ‘διαλογική διδασκαλία’, η οποία
σκοπεύει να εμπλέξει τα παιδιά και τους δασκάλους στο να ακούνε προσεκτικά και να απαντάνε ο
ένας στον άλλο, να ρωτάνε και να απαντάνε στις ερωτήσεις, να εκφράζονται, να εξηγούν και να
αξιολογούν ιδέες, να επιχειρηματολογούν και να δικαιολογούν ιδέες. Σ’ αυτή τη διαδικασία οι
δάσκαλοι μπορούν και να αποκτήσουν πληροφορίες αλλά και να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες για
το πώς τα παιδιά προοδεύουν στη μάθηση. Εάν επεκτείνουμε αυτές τις ιδέες μπορούμε να
υποστηρίξουμε θεωρητικά πως η ομιλία μέσα στην τάξη είναι ένα εργαλείο για τη μάθηση.
Στοχασμός
Ο στοχασμός επάνω στη μάθηση βοηθάει τα παιδιά να μαθαίνουν και ακόμα τα καθιστά ενήμερα για
τη διαδικασία της μάθησης. Aυτό είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη μετα-γνωστικών
δεξιοτήτων, όπου οι μαθητές μπορούν να αναστοχαστούν επάνω στην επιχειρηματολογία τους και
επάνω στο πώς οι ιδέες τους και οι γνώσεις τους αλλάζουν. Μια τέτοια σκέψη είναι σπουδαία για να
καλλιεργήσουν ιδέες για την επιστήμη σε ένα μετέπειτα στάδιο στην εκπαίδευση τους. Στο παρελθόν
γενικά υποθέταμε ότι τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο δεν θα μπορούσαν να σταθούν μακριά από τις
αναζητήσεις τους και να στοχαστούν πώς θα τις χειρίζονταν, και έτσι ευκαιρίες για τέτοια σκέψη δεν
προσφέρονταν. Αλλά ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά του δημοτικού όχι μόνο
ανταποκρίνονται σε ευκαιρίες να μιλήσουνε γύρω από τις διαδικασίες σκέψης, αλλά κερδίζουν πολλά
με το να καταλαβαίνουν πώς σκέφτονται. Μια τέτοια σκέψη και αναστοχασμός, υποβοηθούμενη με
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τις ερωτήσεις των δασκάλων, όπως: ‘Τι έχεις μάθει που δεν το ήξερες πριν; Έχεις αλλάξει γνώμη; Τι
σ’ έκανε ν’ αλλάξεις γνώμη;’ μπορεί πολύ καλά να εμποδίσει τα παιδιά να επιστρέψουν σε
‘λανθασμένες ή εναλλακτικές ιδέες’, όπως δείχνεται από την έρευνα στη Διδακτική των Φυσικών
Επιστημών.
Συμμετοχή στην αυτο-αξιολόγηση
Το να βοηθήσουμε τα παιδιά να αξιολογήσουν τι έχουν μάθει είναι μια πολύ σημαντική πλευρά της
μάθησης κατά την οποία παίζουν ένα ενεργό ρόλο. Όταν η μάθηση κατανοείται κατ’ αυτό τον τρόπο,
τα παιδιά είναι στο κέντρο αυτής της διαδικασίας. Ακολούθως, όσο περισσότερο τα παιδιά είναι
ενημερωμένα και γνωρίζουν τι στοχεύουν να μάθουν, δηλαδή τους μαθησιακούς στόχους, πού
βρίσκονται σε σχέση μ’ αυτούς τους στόχους, και τι χρειάζεται να κάνουν περαιτέρω για να πετύχουν
αυτούς τους στόχους, τόσο περισσότερο μπορούν να κατευθύνουν τις προσπάθειες τους για να
μάθουν. Ακόμα, εδώ πρέπει να τονίσουμε την αξία της αυτο-αξιολόγησης και την αξία του να
επεκτείνουμε την αυτο-αξιολόγηση προς την αξιολόγηση ανά δύο. Αυτό που θέλουμε να πούμε εδώ
είναι ότι τα αντίστοιχα οφέλη περιλαμβάνουν βελτίωση της αυτο-εκτίμησης των παιδιών, αίσθημα
υπευθυνότητας, αυτο-αποτελεσματικότητα και ανάληψη ευθύνης για τη μάθηση. Όλα αυτά είναι
θετικές πλευρές της μάθησης. Αυτά τα αποτελέσματα, που δεν έχουν σχέση με τη γνώση αυτή καθ’
εαυτή της εκπαίδευσης, όλο και περισσότερο θεωρούνται σαν πολύ βασικά και για την σύγχρονη
γενιά αλλά και για τις μελλοντικές γενιές των παιδιών μας, για τους οποίους η μάθηση στο σχολείο
δεν μπορεί παρά να παρέχει ό,τι χρειάζονται για να προετοιμαστούν για τη ζωή.
Συμπεράσματα: Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στον 21ο Αιώνα
Πώς θα μοιάζει μια αίθουσα διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στον 21ο αιώνα; Τι θα κάνουν τα
παιδιά όταν διδάσκονται Φυσικές Επιστήμες στον 21ο αιώνα; Συνοψίζοντας τα παραπάνω σημεία θα
προσπαθήσουμε να δώσουμε μια απάντηση. Κάτι τέτοιο σίγουρα θα περιλαμβάνει:
•
Να παίρνουν μέρος σε πειράματα ή δραστηριότητες αναζήτησης που αυτά τα ίδια έχουν
διατυπώσει.
•
Να συνεργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη ενός στόχου τον οποίο μοιράζονται και έχουν
συμφωνήσει, καθώς και τον τρόπο ερμηνείας των αποτελεσμάτων.
•
Να συλλέγουν δεδομένα με παρατήρηση από πρώτο χέρι, με τη βοήθεια κατάλληλου
εξοπλισμού, αλλά ακόμα και από δευτερογενείς πηγές.
•
Να δουλεύουν για ένα σκοπό, να είναι ενήμεροι των στόχων τους με όρους της μάθησης και
των κριτηρίων βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν, και θα αξιολογήσουν τη δουλειά και των άλλων.
•
Να παρουσιάζουν τα σχέδια για τα πειράματα τους και τα αποτελέσματα στους άλλους και να
κρίνουν εποικοδομητικά τα σχέδια των άλλων και τη δουλειά τους.
•
Να κάνουν χρήση της αυτο-αξιολόγησης και της αξιολόγησης ανά δύο για να βελτιώσουν τη
δουλειά τους.
•
Να αναγνωρίζουν τι είναι αυτό που κάνει μια αναζήτηση/ εξερεύνηση ‘επιστημονική’.
•
Να ανα-στοχάζονται επάνω στο τι και στο πως μαθαίνουν και στο τι τους βοήθησε στη
μάθηση τους.
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Από τον El Greco στο Matisse και όχι μόνο…
ή
Η Διδακτική της προσέγγισης του εικαστικού έργου τέχνης μέσα στη σχολική τάξη κατά την
πρώτη σχολική ηλικία
Καπουλίτσα – Τρούλου Θ., Επιστ. Συνεργ. Παν. Δυτ. Μακεδονίας
Περίληψη
Οι δραστηριότητες της αισθητικής αγωγής για να ανταποκριθούν πληρέστερα στον πολύπλευρο ρόλο τους δεν
θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στη καλλιέργεια της φυσικής προδιάθεσης του παιδιού να εκφράζεται
«καλλιτεχνικά», αλλά παράλληλα να βοηθήσουν και να προετοιμάσουν τον μαθητή ώστε να μπορεί να
«αποκρυπτογραφεί», να κατανοεί και να απολαμβάνει τα έργα τέχνης. Σε ό,τι αφορά στη δραστηριότητα της
προσέγγισης του έργου τέχνης μέσα στην τάξη ενώ κατά το ΔΕΠΠΣ επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η ευαίσθητη
ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού έργου, διαπιστώνεται η
έλλειψη αναφοράς σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία και διδακτική μεθοδολογία . Απλά προσδιορίζεται
σε πολύ γενικές γραμμές το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να ενεργήσει, να «δράσει» και να κινηθεί ο
εκπαιδευτικός Έτσι υπάρχει ανάγκη κατάλληλων παρεμβάσεων στο πρόγραμμα της αισθητικής αγωγής του
σχολείου, στο μέρος που αφορά στην εξοικείωση των παιδιών με το εικαστικό έργο τέχνης ώστε η παρέμβαση ν’
αποκτήσει πιο μεθοδευμένο χαρακτήρα και να οικοδομήσει τον δρόμο επικοινωνίας που μεταφέρει τους μαθητές
στα μουσεία και στις πινακοθήκες.Η πρότασή μας αναφέρεται σ’ ένα πρόγραμμα επαφής με το έργο τέχνης που
είναι ολοκληρωμένο ως προς την ύλη , συνεπές ως προς το θεωρητικό υπόβαθρο και κατάλληλο ως προς τις
δυνατότητες των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας. Για την πορεία της εξοικείωσης /προσέγγισης του
εικαστικού έργου προτείνουμε τα παρακάτω στάδια: 1) Δημιουργία παραστάσεων και βιωμάτων και
ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων μέσα από δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού, δραματοποίησης,
παντομίμας, μουσικής ακρόασης ή ανάγνωσης αποσπασμάτων από λογοτεχνικά κείμενα ή ποιήματα. 2)
Δημιουργική απόδοση των βιωμάτων ή παραστάσεων από τα παιδιά με εικαστικές δραστηριότητες ώστε: να
καταστεί δυνατότερη η κατανόηση των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στις πηγές από όπου αντλούν τα
παιδιά τις ιδέες τους και τις πηγές προς τις οποίες στρέφεται ο καλλιτέχνης ή τις ομοιότητες που υπάρχουν ως
προς την διεργασία της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας, δηλαδή τη χρήση των μέσων και των υλικών. 3)
Παρουσίαση και επεξεργασία του έργου τέχνης. Η επιλογή και ο τρόπος διατύπωσης των ερωτήσεων
εντάσσεται σε τέσσερις τομείς: Περιγραφή : Αναφορά στα στοιχεία τα οποία είναι ορατά σ’ένα έργο τέχνης
(πρόσωπα, αντικείμενα, φύση). Ανάλυση : Προσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων τα οποία έχουν
ήδη ανιχνευθεί στο προηγούμενο στάδιο. Ερμηνεία :Επικέντρωση στις ιδέες, τα συναισθήματα και τις
διαθέσεις οι οποίες προκύπτουν από το έργο τέχνης. Κρίση : Το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από τις
προηγούμενες κατηγορίες. 4) Σύνδεση του περιεχομένου της εικόνας με τις εικαστικές δημιουργίες των παιδιών
5) Τι αναπαράγει: Σύνδεση μ’άλλες μορφές τέχνης: μουσική, χορός, λογοτεχνία, θέατρο. 6) Συνέχιση της
επεξεργασίας του έργου ανάλογα με τις δυνατότητες των παιδιών (ηλικία) και προτάσεις για νέες εικαστικές
δραστηριότητες. Με την πρότασή μας αυτή πιστεύουμε πως μπορεί να καλυφθεί το κενό της μεθοδολογικής
διαδικασίας στο αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου.

Για τη συγγραφή της εργασίας μας που το θέμα της είναι η διδακτική της προσέγγισης του
εικαστικού έργου τέχνης μέσα στη σχολική τάξη κατά την πρώτη σχολική ηλικία λάβαμε υπόψη ότι
στην κοινωνία μας το σχολείο είναι το μοναδικό ίδρυμα στο οποίο έχει επίσημα ανατεθεί η
εκπαίδευση των παιδιών στη τέχνη χωρίς αυτό να σημαίνει πως η αισθητική καλλιέργεια και
ανάπτυξη του παιδιού δε διαμορφώνεται και από τις αξίες του ευρύτερου κοινωνικοπολιτιστικού
περιβάλλοντος. Αναφορικά με τη θέση του εικαστικού έργου τέχνης στα αναλυτικά προγράμματα
αισθητικής αγωγής της πρώτης σχολικής ηλικίας ενώ κατά το ΔΕΠΠΣ επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η
ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού έργου,
διαπιστώνεται ότι δίνονται ασαφείς κατευθύνσεις και φτωχές σε περιεχόμενο δραστηριότητες ,
έλλειψη αναφοράς σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία και διδακτική μεθοδολογία γεγονός που
έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να μην απασχολούνται συστηματικά μ’ένα παιδαγωγικά
επεξεργασμένο πρόγραμμα εξοικείωσης και επαφής με έργα τέχνης. Γνωρίζουμε βέβαια πως η άμεση
επαφή με τα έργα τέχνης μέσα στα μουσεία ή στις πινακοθήκες είναι αναντικατάστατη, αλλά είναι
μία προνομιακή σχέση μόνο για τους μαθητές που έχουν δυνατότητα πρόσβασης. Ένας μεγάλος
αριθμός μαθητών δεν έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με αυτά Δημιουργείται λοιπόν η ανάγκη
κατάλληλων παρεμβάσεων στο πρόγραμμα της αισθητικής αγωγής του σχολείου, στο μέρος που
αφορά στην εξοικείωση των παιδιών με το εικαστικό έργο τέχνης ώστε η παρέμβαση με μεθοδευμένο
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χαρακτήρα να οικοδομήσει τον δρόμο επικοινωνίας που μεταφέρει τους μαθητές στα μουσεία και
στις πινακοθήκες.
Ο R. Pruvot (1978) διαπιστώνει πως η συμπεριφορά και οι αντιδράσεις του παιδιού απέναντι
στο έργο τέχνης μπορεί να είναι αποτέλεσμα της διαπαιδαγώγησής του.
Ο L. Porcher (1973) υποστηρίζει πως η αισθητική απόλαυση είναι ένα εσωτερικό
συγκινησιακό γεγονός και αποτέλεσμα πλατειάς καλλιέργειας, δικαιολογώντας μια αγωγή η οποία
οφείλει να είναι πολύ εξειδικευμένη.
Ο G.L.Marchal (1971) διατυπώνει την άποψη ότι μόνον η άμεση επαφή με το αυθεντικό έργο
τέχνης δεν είναι αρκετή για την ανάπτυξη της αισθητικής ευαισθητοποίησης των παιδιών αλλά η
παρέμβαση του δασκάλου είναι απαραίτητη και ότι η αισθητική ευαισθητοποίηση δεν είναι μόνον μια
απλή αντίδραση του ανθρώπινου συναισθήματος, αλλά είναι μια σύνθετη δραστηριότητα που
επιτρέπει στον καθένα από εμάς, ξεκινώντας από ένα ερέθισμα να αντιδράσει σύμφωνα «με την
δυναμική ή την αγωγή που διαθέτει».Τονίζει δηλαδή το ρόλο του σχολείου και του δασκάλου στην
ανάπτυξη της αισθητικής ευαισθητοποίησης.
Το θέμα της αισθητικής ευαισθητοποίησης του ατόμου και ειδικά του μικρού παιδιού έχει
γίνει αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές της πειραματικής αισθητικής οι οποίοι προσπαθούν
να αιτιολογήσουν τους λόγους των κριτηρίων επιλογής σε σχέση με την ηλικία των παιδιών
ξεκινώντας πολλές φορές από την προσχολική ηλικία.. Ως «αισθητική ευαισθητοποίηση» θεωρείται η
εντύπωση που δημιουργούν οι διάφορες μορφές τέχνης, τα έργα τέχνης, στο αισθητικό κριτήριο των
παιδιών , καθώς και η αντίδρασή τους, δηλαδή η προτίμηση ή η απόρριψη. Κατά την Μ. Golaszewska
(1970) «αισθητική ευαισθητοποίηση » θεωρείται η αντιληπτικότητα των παιδιών αναφορικά με το
έργο τέχνης, το σύνολο των αντιδράσεων και σκέψεων μπροστά σ ΄ένα έργο τέχνης , αλλά
επίσης και η ικανότητά τους να διακρίνουν τις αξίες της τέχνης. Η ως τώρα έρευνα έχει δείξει:
ότι η πρόσληψη της Τέχνης είναι μια δυναμική, δημιουργική διαδικασία και για την επίτευξή της
συμμετέχουν τα συγκινησιακά βιώματα, η δημιουργική φαντασία και η σκέψη. Σύμφωνα με το
Valentine (1962) τα στοιχεία που συνθέτουν την αισθητική εμπειρία είναι:τα αισθητηριακά στοιχεία,
οι αντιληπτικές λειτουργίες, οι γνωστικές λειτουργίες, η κριτική απόλαυση.
Οι αντιληπτικές λειτουργίες δεν περιλαμβάνουν μόνο την αντιληπτική διαδικασία, αλλά και
την ενεργοποίηση άλλων λειτουργιών, όπως, της φαντασίας, εικασίας, της ενσυναίσθησης (
Einfühlung ), της σύνθεσης (συνάρθρωσης των ανακαλύψεων) και της αξιολόγησης.
Το Εικαστικό έργο τέχνης
Κάθε γενική θεωρία για την τέχνη, τονίζει ο Read (1964) πρέπει ν’ αρχίζει με την υπόθεση :
Ότι ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στο σχήμα, την επιφάνεια και την μάζα των πραγμάτων που είναι
παρόντα στις αισθήσεις του και ότι ορισμένες διευθετήσεις στην αναλογία του σχήματος, της
επιφάνειας και της μάζας έχουν σαν αποτέλεσμα ένα ευχάριστο συναίσθημα, ενώ η έλλειψη τέτοιας
διευθέτησης οδηγεί στην αδιαφορία ή ακόμη στην δυσαρέσκεια και απώθηση.
Ένα εικαστικό έργο της τέχνης είναι μια εικόνα που είναι ένα μέσο επικοινωνίας. Παραδίδει ένα
μήνυμα που πρέπει να αποκωδικοποιηθεί . Η ανάγνωση και η ανάλυση του έργου επιτρέπουν στο να
κατανοήσει κανείς τον τρόπο σκέψης και να δει τον κόσμο ενός καλλιτέχνη, μιας περιόδου ή μιας
κοινωνίας . Κατά την προσέγγιση ενός έργου τέχνης μπορούμε να αντλήσουμε ένα μεγάλο αριθμό
πληροφοριών και να προβούμε σε μια περιγραφική , ερωτηματική και ερμηνευτική ανάγνωση.
Ακόμη:
- μπορούν να ανταποκριθούν όλοι οι μαθητές
- δεν υπάρχουν γλωσσικά εμπόδια κατανόησης
-το έργο τέχνης είναι ανοιχτό και για προσωπική ερμηνεία
-καλλιεργείται η αντιληπτική ικανότητα
-ευνοείται η δημιουργία και ανάπτυξη συνειρμών
-μπορούν να πραγματοποιηθούν επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως ερωτήσεις, υποθέσεις ,
αξιολογήσεις , γενικεύσεις που στο σύνολό τους αποτελούν αυθεντικές γλωσσικές πράξεις.Grätz
(1997)
Πρόταση προσέγγισης του εικαστικού έργου τέχνης μέσα στη σχολική τάξη
Η πρότασή μας αναφέρεται σ’ ένα πρόγραμμα επαφής με το έργο τέχνης που είναι
ολοκληρωμένο ως προς την ύλη , συνεπές ως προς το θεωρητικό υπόβαθρο. Καταβλήθηκε
προσπάθεια ώστε ο σχεδιασμός να συσχετίζεται με τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν το στάδιο
γνωστικής εξέλιξης των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας
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Υιοθετώντας : τις θέσεις των α) J.Bruner πως το παιδί της προσχολικής και πρώτης σχολικής
ηλικίας κατακτά το αντικείμενο της μάθησης μέσα από την εμπλοκή του σε ενεργούς τρόπους
προσέγγισής του σ’αυτό β) των Dewey και Kilpatrik (Φράγκος 1984) αναφορικά με τη διδακτική
μέθοδο των «βιωμάτων» και γ) του H.Gardner αναφορικά με τα τρία αλληλοεπιδρώντα συστήματα
κατά τη διάρκεια της αισθητικής διαδικασίας, δηλαδή
«του αντιλαμβάνεσθαι» , «του
συναισθάνεσθαι» και «του δημιουργείν», και παίρνοντας υπόψη τα, στάδια της αισθητικής
εμπειρίας Valentine (1962) , για την πορεία της εξοικείωσης /προσέγγισης του εικαστικού έργου μέσα
στη σχολική τάξη προτείνονται τα παρακάτω στάδια:
1)Δημιουργία παραστάσεων και βιωμάτων και ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων μέσα από
δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού, δραματοποίησης, παντομίμας, μουσικής ακρόασης ή
ανάγνωσης αποσπασμάτων από λογοτεχνικά κείμενα ή ποιήματα., ώστε αυτά να λειτουργήσουν
δυναμικά στην εξελικτική διαφοροποίηση των συστημάτων συμβολικής λειτουργίας και το παιδί να
απελευθερώσει όλη του την δυναμική και τις ικανότητές του για μια βαθιά γνώση των πραγμάτων.
Και ενώ οι αισθήσεις θα προχωρούν σε νέες ανακατατάξεις και σε νέους σχηματισμούς, το παιδί
δημιουργός με την παρεμβολή της φαντασίας (παραστατικής και δημιουργικής ) θα περάσει στο
δεύτερο στάδιο, στη καλλιτεχνική / δημιουργική απόδοση των βιωμάτων.
2)Δημιουργική απόδοση των βιωμάτων ή παραστάσεων από τα παιδιά με εικαστικές
δραστηριότητες. Θεωρείται πως το στάδιο αυτό πρέπει να προηγηθεί από την παρουσίαση/
προσέγγιση του έργου τέχνης έτσι ώστε:
α) να καταστεί δυνατότερη η κατανόηση των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στις πηγές από
όπου αντλούν τα παιδιά τις ιδέες τους και τις πηγές προς τις οποίες στρέφεται ο καλλιτέχνης ή τις
ομοιότητες που υπάρχουν ως προς την διεργασία της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας, δηλαδή τη
χρήση των μέσων και των υλικών π.χ. collage, frottage Η γνωριμία με τα διάφορα υλικά εικαστικής
δημιουργίας , η κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν στις καλλιτεχνικές προθέσεις του
δημιουργού (μαθητού) και η κατανόηση της δημιουργίας μιας εικόνας θεωρούνται προϋπόθεση
(παιδί-δημιουργός τέχνης), με την έννοια ότι έχουν προηγηθεί οι ανάλογες εικαστικές
δραστηριότητες, διότι το να μάθει το παιδί να διακρίνει τις εκφραστικές μορφές είναι εξ ίσου
σημαντικό με το να μάθει να τις δημιουργεί. Οι δύο τρόποι τις καλλιτεχνικής εμπειρίας συνδέονται
δυναμικά, ουσιαστικά , και είναι δημιουργικές διαδικασίες Ray C (1987).
β)να αποφευχθεί οποιαδήποτε τυφλή απομίμηση.
3) Παρουσίαση και επεξεργασία του έργου τέχνης. Η επιλογή και ο τρόπος διατύπωσης των
ερωτήσεων γίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν δοθεί από τον ερευνητή της κριτικής της
τέχνης Edmund Feldman (1994) και εντάσσονται σε τέσσερις τομείς:
Περιγραφή : Αναφορά στις ποιότητες οι οποίες είναι ορατές σ’ένα έργο τέχνης. Ανάλυση :
Προσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ των
ποιοτήτων οι οποίες έχουν ήδη ανιχνευθεί στο
προηγούμενο στάδιο.
Ερμηνεία: Επικέντρωση στις ιδέες ,τα συναισθήματα και τις διαθέσεις οι οποίες προκύπτουν
από το έργο τέχνης.
Κρίση: Το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από τις προηγούμενες κατηγορίες
Με την μέθοδο της επαγωγικής προσέγγισης επιδιώκεται να οδηγηθούν τα παιδιά στην
ανακάλυψη οπτικών ενδείξεων για το εκφραστικό νόημα της τέχνης. Η διεργασία περιλαμβάνει: την
απογραφή και απαρίθμηση των οπτικών στοιχείων του έργου (ορατά στοιχεία). Την περιγραφή των
σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτά τα οπτικά στοιχεία και τη σύνοψη των εντυπώσεών μας,
όταν είμαστε βέβαιοι για την πλήρη αντίληψη του έργου. Με βάση τα παραπάνω ακολουθείται η
παρακάτω διαδικασία :
Α φύση της εικόνας
Β ανάλυση: Ορατά στοιχεία - περιγραφή λεπτομερειών
Γ αναζήτηση μιας πρώτης έννοιας του έργου Περιγραφή των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα
σ’αυτά τα οπτικά στοιχεία.
Δ υποθέσεις, ερμηνεία των στοιχείων αυτών ως πηγών συναισθημάτων.(Μη ορατά στοιχεία)
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Πίνακας 1
ταυτότητα του εικαστικού έργου τέχνης 371
Α) φύση
της εικόνας

Καλλιτεχνικό

είδος

Από πού προέρχεται

υλικό, τεχνική
(μέσο)

γλυπτό
σχέδιο
φωτογραφία
πίνακας ζωγραφικής
κολάζ, φροταζ
χαρακτικό
γνήσιο
έργο,
αναπαραγωγή, περιοδικό αφίσα,
βιβλίο διαφάνεια...
σχέδιο με μολύβι, με
κάρβουνο, με παστέλ, με μελάνι
ζωγραφική
με
νερομπογιές, με λαδομπογιές;
γλυπτική σε πέτρα ,σε
μέταλλο σε ξύλο;

διαστάσεις
(μικρό,
Στοιχεία που έχουν σχέση με τα
μεγάλο)
υλικά και τη διάταξη:
υπόβαθρο
(χαρτί,
μουσαμάς, ξύλο κ.τ.λ.)
χρώματα -υλικά (λάδι,
μελάνι...)
η σύνθεση: οριζόντια,
κάθετη, διαγώνια, κυκλική
•τα πρόσωπα (ο αριθμός τους) η
Β)Ορατά
θέση του σώματος, τα χέρια, τα ρούχα,
στοιχεία:
Εκφραστικό το βλέμμα, η έκφραση
• τα αντικείμενα
περιεχόμενο
•η φύση (η βλάστηση, ο
ουρανός, τα σύννεφα ,το φως
Γ)
Ονοματεπώνυμο καλλιτέχνη,
Αναγνώσιμα
Τίτλος έργου
Στοιχεία:
Εάν το έργο είναι ανεικονικό-μη παραστατικό περιγράφουμε μόνο τις φόρμες και τα
χρώματα.
4 Σύνδεση του περιεχομένου της εικόνας με τις εικαστικές δημιουργίες των παιδιών Σ’ αυτό
το στάδιο επισημαίνονται: α) οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις πηγές από όπου αντλούν τα
παιδιά τις ιδέες τους και οι πηγές προς τις οποίες στρέφεται ο καλλιτέχνης. Οι πηγές από όπου
αντλούν οι καλλιτέχνες τα θέματά τους είναι : το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τα γεγονότα, η
φαντασία ,τα συναισθήματα και β) οι ομοιότητες που υπάρχουν ως προς την διεργασία της
καλλιτεχνικής τους δημιουργίας, δηλαδή η χρήση των μέσων και των υλικών
5
Στοιχεία αναγνώσιμα α)ο καλλιτέχνης (όνομα, ανώνυμος) β) ο τίτλος του έργου:(θα
πρέπει πρώτα να αναζητηθεί από τα παιδιά, και κυρίως από ποια στοιχεία του έργου προέρχεται) γ)
κείμενο (εάν υπάρχει)
6 Τι αναπαράγει Σύνδεση μ’άλλες μορφές τέχνης: μουσική, χορός, λογοτεχνία, θέατρο.
Σύνδεση με άλλες εικόνες: ως προς το θέμα , ως προς το ύφος, ως προς τα χρώματα και
371
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7 Συνέχιση της επεξεργασίας του έργου ανάλογα με τις δυνατότητες των παιδιών (ηλικία) και
προτάσεις για νέες εικαστικές δραστηριότητες.
Κατά τα στάδια της προσέγγισης κατανοούνται βασικές έννοιες της τέχνης που χρησιμεύουν
ως αφετηρίες για την εκτίμησή της δηλαδή:
•
το καλλιτεχνικό είδος, στη συγκεκριμένη περίπτωση η ζωγραφική
•
το μέσο με το οποίο δημιουργείται ένα έργο τέχνης, δηλαδή τα υλικά, τα εργαλεία και
οι τεχνικές του καλλιτέχνη. Με την ευκαιρία των διαφόρων εικαστικών δραστηριοτήτων
εξοικειώνονται με τις δυνατότητες και τους τρόπους χρήσης εργαλείων και υλικών π.χ. ζωγραφική με
μαρκαδόρους, πλαστικά χρώματα, πινέλα, κάρβουνο, κολάζ, φροτάζ, κ.τ.λ και μαθαίνουν να
χρησιμοποιούν τα μέσα για να αποδώσουν μια εκφραστική πρόθεση.
•
το θεματικό υλικό και το εκφραστικό περιεχόμενο του έργου
•
η καλλιτεχνική διεργασία, τα στάδια δηλαδή της καλλιτεχνικής διεργασίας π.χ. η
σύλληψη μιας ιδέας, η πηγή έμπνευσης (φυσικό, κατασκευασμένο περιβάλλον, συναισθήματα,
φαντασία), η επεξεργασία και η εκτέλεση.
•
η μορφή , η σύνθεση, το σχέδιο που υπάρχει μέσα σ’ένα έργο τέχνης, δηλαδή η
γραμμή, το σχήμα ο όγκος, το χρώμα.
Επίσης εκτιμάται η εικαστική κληρονομιά που αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της
ευρύτερης πολιτιστικής κληρονομιάς και κατανοείται η παγκοσμιότητα της τέχνης.
Επίλογος
Η πρότασή μας αυτή με το «πρόγραμμα εξοικείωσης- προσέγγισης με το εικαστικό έργο τέχνης»,
που είναι ολοκληρωμένο ως προς την ύλη , συνεπές ως προς το θεωρητικό υπόβαθρο, κατάλληλο για
τις δυνατότητες των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας και όπου η γνωστική προσέγγιση δεν
αναιρεί την αισθητική απόλαυση, πιστεύουμε ότι μπορεί να καλύψει το κενό της μεθοδολογικής
διαδικασίας στο αναλυτικό πρόγραμμα των μικρών τάξεων του δημοτικού σχολείου και απαντά σε
αιτήματα που η παιδεία της σύγχρονης εποχής έχει απόλυτη ανάγκη, Έτσι οικοδομείται ο δρόμος που
θα προετοιμάσει και θα μεταφέρει τους μαθητές στα μουσεία και στους άλλους εκθεσιακούς χώρους,
ώστε η επίσκεψη να έχει χαραχτήρα αξιομνημόνευτης εμπειρίας. Τέλος αναφορικά με τη
μακροπρόθεσμη και αυτοκατευθυνόμενη μελέτη της τέχνης, , με τη συστηματική προσέγγιση έργων
τέχνης τίθενται οι βάσεις για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη «κριτικού βλέμματος» και τη
δημιουργία «καλλιτεχνικής ευαισθησίας» απέναντι στο έργο τέχνης , επιβεβαιώνοντας την άποψη της
Y.Bernard (1973) πως «η εξοικείωση με το έργο τέχνης είναι πιο συχνά το αποτέλεσμα μιας αγωγής
που έχει δεχτεί κανείς κατά την παιδική ή την εφηβική του ηλικία».
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Ο ρόλος του εικαστικού εργαστηρίου στη διδασκαλία της Τέχνης στο Παν/μιο. Μία πρόταση
Ράτσικας Δημ., Επίκ. Καθηγητής, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων
Περίληψη
Η ανάγκη για καλλιτεχνική – αισθητική αγωγή στο Παν/μιο και στο σχολείο, όπου το μάθημα της Τέχνης δεν
διδάσκεται, σχεδόν, καθόλου, αποτελεί για τον εικαστικό δάσκαλο μια πρώτης γραμμής πρόκληση. Ο ρόλος του
καθηγητή των εικαστικών δεν είναι απλώς διαμεσολαβητικός, ώστε ο φοιτητής/-τρια να εκπαιδευτούν στην
Τέχνη και μέσω αυτής, αλλά είναι και ρόλος εμπνευστή. Είναι ρόλος κοινωνικός, καλλιεργεί τις αισθητικές και
καλλιτεχνικές αξίες της κοινωνίας και δίνει νόημα και σημασία στην έρευνα και στα βαθιά νοήματα των
οπτικών μορφών. Το εικαστικό εργαστήριο καλλιεργεί την Τέχνη μέσα από τον πειραματισμό, τη θέση, την
ανάλυση και τη σύνθεση. Ο φοιτητής/-τρια γνωρίζουν την καλλιτεχνική και αισθητική αξία των καλλιτεχνικών
έργων και εμβαθύνουν στην αξία των πλαστικών στοιχείων τους, που είναι το χρώμα και η φόρμα. Η
προσέγγιση είναι ποιητική – δημιουργική. Με τις ασκήσεις πάνω στο χρώμα και στο σχήμα ο/η εκπαιδευτικός
γνωρίζει αυτή καθεαυτή τη συμπεριφορά των πλαστικών στοιχείων ανεξαρτήτως, αλλά και στη μεταξύ τους στη
σύνθεση. Η ανάλυση των αυθεντικών έργων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μοντέρνας και κλασσικής, και η
επαφή των φοιτητών με τα έργα αυτά σε συνδυασμό με τη μελέτη κειμένων θεωρίας της Τέχνης, προσδίδει στις
ασκήσεις και γενικά στην ποιητική – δημιουργική προσέγγιση κύρος και σημασία. Μελετώνται έργα των:
Ομήρου, Παρμενίδη, Εμπεδοκλή, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Ντα Βίντσι, Ντε Λα Κρουά, Χέγκελ, Καντ, Μαρξ,
Χάιντεγκερ, Καντίνσκι, Σεζάν, Κλέε, Καστοριάδη, Ξενάκη και άλλων. Έμφαση δίνεται στη μοντέρνα και
κλασσική Τέχνη, στη σύγχρονη Τέχνη και τους προβληματισμούς της. Σε συνάφεια με τα παραπάνω κείμενα
μελετώνται, επίσης, η θεωρία της μορφής (φόρμα), εφαρμογές και ασκήσεις, οι σημασίες των μορφών και τα
σύμβολα, η ποιητική – πρακτική των τεχνικών (τεχνολογία της Τέχνης), τα εργαλεία (θεωρητικά και πρακτικά)
και τέλος ενθαρρύνεται η Τέχνη, υποστηριζόμενη από Η/Υ και γενικά ο προγραμματισμός. Παράλληλα,
διδάσκεται το σχέδιο, πραγματοποιούνται κατασκευές με υλικά της φύσης και της τεχνικής, ζωγραφική με
πινέλο, κατασκευές με χαρτί και ξύλο, με κολλάζ και με άλλα ετερόκλητα υλικά.

Η θεωρία αρθρώνεται οργανικά με την πράξη στο καλλιτεχνικό- αισθητικό πεδίο. Η σκέψη, η
εικαστική σκέψη, η ανάλυση και η σύνθεση δια μέσου της μεθόδου και της πρακτικής- ποιητικής
οδηγούν στην αναπαράσταση και τη μεταφορά.
Η ανανέωση της διδασκαλίας της τέχνης στο εικαστικό εργαστήριο πλουτίζεται και
αναβαθμίζεται. Δημιουργούνται οι ενδεδειγμένες εκείνες συνθήκες και προϋποθέσεις για την
κατανόηση των οπτικών φαινομένων και της οπτικής αντίληψης ειδικότερα. Εάν κατανοήσουμε
καλύτερα τα αποτελέσματα της τέχνης, ποια επίδραση ασκούν πάνω μας, τότε θα έχουμε κάνει ένα
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βήμα επιπλέον και για τη διδασκαλία και τις μεθόδους της και στο εικαστικό εργαστήριο και θα
έχουμε ξεφύγει και απομακρυνθεί από το συντηρητισμό και τον στείρο ακαδημαϊσμό.
Το εικαστικό εργαστήριο μέχρι πρότινος στηριζόταν στην πρακτική. Δεν εξυπηρετούσε
σύγχρονες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα των εικαστικών αντικειμένων. Δεν
εμβάθυνε στο χώρο της επιστήμης της τέχνης, τα πλαστικά στοιχεία χρώμα και φόρμα δεν εμελετώντο
σε βάθος. Η θεωρία της φόρμας και του χρώματος δεν αναλυόταν εμπεριστατωμένα, λόγω βέβαια και
της άγνοιας των διδασκόντων οι οποίοι δεν είχαν επιστημονική εμπειρία. Δεν γνώριζαν επιστημονική
μεθοδολογία αφού ποτέ δεν υπήρξαν απόφοιτοι πανεπιστημίου και ερευνητές επιστήμονες στην τέχνη
σε διδακτορικό επίπεδο. Υπήρξαν λοιπόν ορισμένες αντικειμενικές ανάγκες που οδήγησαν στην
αναδιοργάνωση του εικαστικού εργαστηρίου στο πανεπιστήμιο. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν πλέον
όχι μόνο πρακτική και ασκήσεις αλλά και θεωρία. Η κατοχή των εργαλείων και μέσων τόσο
θεωρητικών όσο και πρακτικών μέσα από τις εφαρμογές και τον πειραματισμό απελευθέρωσαν
εκείνες τις δημιουργικές δυνάμεις που χρειάζεται η εποχή μας και η σύγχρονη τέχνη και η διδασκαλία
της.
Οι εκφραστικές ικανότητες των φοιτητριών- φοιτητών και η πεποίθηση πως η τέχνη είναι
προσιτή στον άνθρωπο αναδεικνύονται. Οι ιδέες, τα συναισθήματα, οι συγκινήσεις, οι προθέσεις αλλά
και η γνώση μπορούν πλέον να συνυπάρχουν και να συμβάλλουν αρμονικά στη διδασκαλία και την
παραγωγή έργου μέσα και έξω από το εργαστήριο. Η επιχειρηματολογία, η πραγματοποίηση και η
κριτική συνυπάρχουν. Η κριτική μάλιστα οδηγεί στην καλύτερη αισθητική προσέγγιση του έργου
τέχνης. Τα θέματα σχετικά με την οπτική αντίληψη της τέχνης, η θεωρίες του χρώματος και
γενικότερα της μορφής, η σύνθεση αναλύονται σε βάθος και στηρίζεται η ανάλυση αυτή στις απόψεις
μεγάλων διανοητών και φιλοσόφων, παιδαγωγών και ψυχολόγων της τέχνης. Τα θεωρητικά κείμενα
των καλλιτεχνών εξετάζονται ενδελεχώς. Η θεωρίες του χρώματος και η τριχρωματική μέθοδος
παρουσιάζονται μέσα από τις ασκήσεις. Η τριχρωματική θεωρία του χρώματος και οι τρεις
ανεξάρτητες μεταβλητές του προσφέρονται για στοχασμό και επεξεργασία των οπτικών φαινομένων
και ερεθισμάτων. Τα νέα μέσα και η νέα τεχνολογία εισάγονται ως οι πλέον κατάλληλες για τις
μετρήσεις και για την διδασκαλία της τέχνης. Η τέχνη που υποστηρίζεται από τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή Η/Υ αναδύεται σε μοχλό ανατροπής πολλών στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Ο
πειραματισμός εντάσσεται στο μάθημα και το εργαστήριο ανοίγοντας καινούργιους ορίζοντες στην
εικαστική σκέψη και πραγματοποίηση.
Από τον Νεύτωνα (Newton) έως τον Γκράσμαν (Grasman (1853)) η χρωματομετρία
εξελίχθηκε τόσο ώστε κάθε έγχρωμο φως να θεωρείται ως μια παραγωγή τριών βασικών χρωμάτων
κατάλληλα επιλεγμένων.
Μια βιβλιογραφία σημαντικών έργων επιτρέπει την εμβάθυνση ορισμένων ιδιαίτερων όψεων
της χρωματομετρίας,που σε συνδυασμό με τα τεχνολογικά της εργαλεία οδηγεί στην κατανόηση της
οπτικής φυσιολογίας και της νευροφυσιολογίας της όρασης.
Η θεωρία του χρώματος είναι βεβαίως ενιαία. Αφορά το φως χρώμα και το χρώμα ύλη. Από
την κλασσική Αθήνα και τον Αριστοτέλη είναι γνωστό πως χωρίς φως, χρώμα δεν υπάρχει. «διο και
ουχ οράται ανευ φωτός». Αριστοτέλης Περί ψυχής 419 α, 7- 11.
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Η Μουσική Γλώσσα και η Δημιουργική της Αξιοποίηση στο Σύγχρονο Σχολείο
Μαρόπουλος Δημ., Εκπαιδευτικός Μουσικής
Περίληψη
Όπως και στην περίπτωση της γλώσσας,
διάφορες μουσικές δυνατότητες μπορούν
να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας σε
αξιοσημείωτο βαθμό.
Howard Gardner
Οι νέες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της πολυπολιτισμικότητας και των απορρεόντων από αυτά
χαρακτηριστικών, έχουν οδηγήσει την εκπαιδευτική κοινότητα στο να προσαρμόζει, να ανανεώνει και να
τροποποιεί πολλά από τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης. Η διάθεση της μουσικής ως παιδαγωγικής
πρότασης, διαμέσου της δυναμικής της ως Γλώσσας, αλλά και η δημιουργική της πρόσληψη καθώς και η
αφομοίωση των παραμέτρων της από τους μαθητές, πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε συνάρτηση με την
ατομικότητα, τις εκφραστικές ανάγκες και διαθέσεις, αλλά και το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο, ιδιαίτερα
όπως αυτό αναφέρεται και ενσωματώνεται στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Φιλοσοφικές, ψυχολογικές και
γλωσσολογικές θεωρίες συντείνουν εξάλλου προς αυτήν την άποψη και συμφύονται ως εκπαιδευτικά
συγκείμενα με στόχο τη σκιαγράφηση και θεμελίωση ενός μαθήματος αποτελεσματικού, αλλά και λειτουργικά
προσαρμοσμένου στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, η θέση του
μουσικοπαιδαγωγού είναι λειτουργική, όχι μόνο ως παρέμβαση σε μια δεδομένη διαδικασία-το μάθημα- αλλά
ασφαλώς και σε ολόκληρο το θεσμό μέσα στον οποίο δρα αυτός, δηλαδή το ίδιο το σχολείο. Η προσέγγισή μας
αναφέρεται στη μεθοδική αξιοποίηση του σχολικού μαθήματος της μουσικής ως έκφρασης μιας γλώσσας με εν
δυνάμει λεξιλόγιο, «νοηματολόγιο», σημειολογία, πλούσια σε επικοινωνιακές δυνάμεις και συναισθηματικό
λόγο. Και εδώ είναι καταλυτική η παρέμβαση του εκπαιδευτικού καθώς στοχεύει στο να ανασύρει με το μάθημά
του δημιουργικές διόδους έκφρασης της ατομικότητας, μέσα από το πλέγμα της ομαδικής δράσης. Προς αυτόν
το σκοπό άλλωστε συνεπικουρούν πρωτοποριακά μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα, ερευνητικές θεωρίες,
μοντέλα και στρατηγικές διδασκαλίας, που στηρίζονται σε γνωστές παιδαγωγικές αρχές και θέσεις και έχουν
αποδείξει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά τους μέσα στο ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Καθώς θεωρούμε το σχολικό μουσικό έργο τέχνης – από το πιο πρωτόλειο ως το πιο περίπλοκο – ως προϊόν
πολιτισμικού περιβάλλοντος αφενός, για το οποίο ουσιαστικοί θεσμικοί παράγοντες όπως η σχολική κοινότητα
και ο εκπαιδευτικός έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης, προσανατολίζουμε τους στόχους μας στην παιδική
δημιουργικότητα αφετέρου, καθώς αυτή αναφύεται από υψηλής ποιότητας ενεργειακά αποθέματα του
ανθρώπινου πνεύματος όπως τη φαντασία, την έκφραση, την πνευματικότητα και το συναίσθημα. Έτσι, στην
παρούσα εισήγηση, αφού περιγράψουμε το θέμα από τις διάφορες πτυχές του – γλωσσολογική, ψυχολογική,
φιλοσοφική – και αφού δείξουμε από τις έρευνες την εξαιρετική συμβολή του μαθήματος της μουσικής στη
γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία, επιχειρούμε στη συνέχεια τη σύνδεση του αντικειμένου με την
εκπαιδευτική του διάσταση και πρακτική, ιδιαίτερα με τον τρόπο που μεγάλοι μουσικοπαιδαγωγοί - Kodaly,
Dalcroze, Orff - το έχουν κάνει. Συνεπώς, μέσω αυτών των προσεγγίσεων, παιδική δημιουργικότητα,
εκφραστική αναζήτηση και εξερεύνηση «αισθητικής ιδέας», σε συνάρτηση με την ενισχυτική παρέμβαση του
εκπαιδευτικού αλλά και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας αποτελούν την ουσία της προβληματικής μας, αλλά
και το αίτημα για περαιτέρω ευαισθητοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση.

“Η μουσική είναι μια έκφραση του ανθρώπινου πνεύματος
παρόμοια με μια γλώσσα”. Zoltan Kodaly
Εδώ και πολύ καιρό, απασχολεί τους φιλοσόφους, τους μουσουργούς, τους παιδαγωγούς και
άλλους το αν η μουσική μπορεί ως γλώσσα ή κώδικας επικοινωνίας να εκφράσει κάτι, και πώς τα
γλωσσικά της στοιχεία μπορούν να γίνουν αποτελεσματικό μέσο εκπαίδευσης. Εάν επιχειρούσαμε να
προσδώσουμε στη μουσική το δικό της λεξιλόγιο, το “νοηματολόγιο” μιας πλούσιας ως μεταγλώσσας
σε επικοινωνιακές δυνάμεις και συναισθηματικό λόγο, πιθανόν να οδηγούμασταν σε μια πορεία
αντιπαραθέσεων και διαφωνιών, πράγμα που δεν θα ήταν κάτι το καινούργιο. Ο Deryck Cooke στο
βιβλίο του The language of Music προσπαθώντας να οριοθετήσει το ερώτημα ‘τι είδους τέχνη είναι η
μουσική;’ αναπτύσσει το θέμα από διάφορες πλευρές, μιλώντας για βασικούς όρους μουσικού
λεξιλογίου, για διαδικασία της μουσικής επικοινωνίας, για εύρος λειτουργίας της μουσικής γλώσσας,
συμπεριλαμβάνοντας σχετικές απόψεις και αντιπαραθέσεις. Μια πρώτη γεύση μας δίνει ο συνθέτης
του 19ου αι. Φέλιξ Μέντελσον ο οποίος γράφει: “Οι σκέψεις που μου αποτυπώνει ένα κομμάτι
μουσικής που αγαπώ, δεν είναι τόσο απροσδιόριστες ώστε να μην μπορούν να γίνουν λόγια, αλλά
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αντίθετα είναι πολύ ξεκάθαρες”. (παρατίθεται στο: Cooke 1989) Από την άλλη μεριά ο αμερικανός
συνθέτης του 20ου αι. Ααρών Κόπλαντ εξέφρασε μια αμφιβολία: “Ο Θεός ξέρει πόσο δύσκολο είναι
να πει κάποιος ποια είναι η έννοια ενός μουσικού κομματιού και να αφήσει μάλιστα κάποιον
ικανοποιημένο με αυτή την εξήγηση. Αυτό όμως δεν θα οδηγούσε κάποιον στο άλλο άκρο του να
αρνηθεί στη μουσική το δικαίωμα να εκφράσει κάτι.”(όπ. παρ.) Ο Adorno χαρακτηρίζει τη μουσική
ως «χρονική διαδοχή αρθρωμένων φθόγγων που είναι κάτι περισσότερο από απλοί φθόγγοι. Λένε
κάτι, συχνά κάτι ανθρώπινο». Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να ισχύσει και για τη γλώσσα.(Τόμπρας
1998) Όμως “σε αντίθεση προς τη γλώσσα η οποία εδράζεται σε μια λεπτομερή σημαντική, η μουσική
είναι εκ φύσεως σημαντικώς ασαφής”, τονίζει ο Con. Floros για να συμπληρώσει στη συνέχεια:
“ωστόσο, πολλοί συνθέτες εννοούσαν να προσδίδουν σημασιολογικό περιεχόμενο στη μουσική τους”
(Δεμερτζής 2000). Ο Deryck Cooke αποσαφηνίζει το πώς έφτασε ιστορικά να γίνει αυτό: “Η μουσική
γλώσσα είναι, μεταξύ άλλων μια συλλογή τύπων (formulae) προσαρτημένων μέσω μιας μακράς
χρονικής περιόδου, σε συγκεκριμένα, ονοματικώς σαφή συναισθήματα που μέσω της όπερας, του
τραγουδιού και της Λειτουργίας, κατέληξαν να γενούν στον ακροατή, μια σειρά από συγκεκριμένες
αντιδράσεις” (Cooke 1989).372 Συγκεφαλαιώνοντας λοιπόν τα παραπάνω ως προβληματική,
εδράζουμε την πρότασή μας στο ότι η μουσική έχει πράγματι γλωσσικές διαστάσεις στα πλαίσια της
ιδιοτυπίας της και ότι η υπόστασή της αυτή όχι μόνο δεν την απομακρύνει από μια εκπαιδευτική
δυναμική παρουσία, αλλά αντίθετα την ωθεί στο να συνεισφέρει σημαντικά όχι μόνο στην
καλλιέργεια της εκφραστικότητας, της δημιουργικότητας και της φαντασίας, αλλά επιπλέον και στην
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των μεταγνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, στα πλαίσια της
σχολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Γλωσσολογική-σημειολογική προσέγγιση
“Γλώσσα είναι οποιοδήποτε σύνολο ή σύστημα τυποποιημένων συμβόλων, σημείων ή κινήσεων, που
συνθέτει έναν κώδικα επικοινωνίας, που αποτελεί μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων” λέει το λεξικό
Μπαμπινιώτη κάτω από το λήμμα “γλώσσα”. Η μουσική, από την άλλη μεριά είναι ένα σύστημα
ήχων, όχι αυθαίρετα τοποθετημένων, αλλά μια σειρά ηχητικών σημείων που αποτελούν “έναν κώδικα
επικοινωνίας”. Με την σειρά του, “κώδικας σημείων” είναι μια σειρά στοιχείων που συναποτελούν
έναν τρόπο επικοινωνίας, αντιληπτό και κατανοητό από όσους τον χρησιμοποιούν. Κατ’ αναλογία
λοιπόν η μουσική δομείται επάνω σε γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες, και έτσι μπορούμε να
μιλήσουμε για φθόγγους, φωνήματα και μορφήματα, τα μοτίβα, που μια ομάδα τους που εμφανίζεται
συνταγματικά ή παραδειγματικά, δομεί μια “φράση” με συγκεκριμένο νόημα, για να ακολουθήσει μια
“συμπληρωματική”, “επεξηγηματική” ή “καταληκτική” μουσική παράθεση, μια πρόταση με
“ολοκληρωμένο μουσικό νόημα” ή μια “περίοδος” ή οτιδήποτε άλλο έχει τη δυνατότητα να αποτελεί
μια σχετική νοηματοφόρο παράσταση.(Caplin 1998) Ο διάσημος γλωσσολόγος F. De Saussure στα
“Mαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας” του, επεξεργάζεται τις περίφημες διχοτομίες στις οποίες
μπορούν ν’ ανιχνευθούν σχετικές αντιστοιχίσεις και στη μουσική. Μάλιστα, δε δίστασε στο βιβλίο
του να γράψει σε μια έξαρση υπερβολής: ‘Μπορούμε να συγκρίνουμε το Λόγο με μια μουσική
συμφωνία που η πραγματικότητά της είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο εκτέλεσής της’.(Saussure 1916) Ο
ενδιάθετος λόγος, δηλ. η εν δυνάμει γλωσσική ικανότητα που ενυπάρχει σε κάθε άνθρωπο και που
εμπλουτίζεται από το περιβάλλον του, και ο φωνούμενος λόγος, δηλ. η ομιλία αυτή καθ’ αυτή ως
πράξη εφαρμογής, έχουν το αντίκρισμά τους και στη μουσική με αναφορά αφ’ ενός μεν στις έννοιες
του μουσικού συστήματος στο οποίο γαλουχείται ο άνθρωπος από το περιβάλλον του και αφετέρου
στην ικανότητα να συνθέτει μουσική, να ερμηνεύει μουσική, τραγουδώντας, παίζοντας όργανο, ή
απλά αυτοσχεδιάζοντας από τα ενδιάθετα αποθέματά του.(Τόμπρας 1998)
Η έννοια του
“σημαίνοντος” και του “σημαινομένου”, της πιο σημαντικής διχοτομίας, βρίσκει επίσης αξιοσημείωτη
εφαρμογή. Αρχικά πρέπει να τονίσουμε ότι το γλωσσικό σημείο, ως μια σειρά από φωνήματα είναι
φορέας μιας συγκεκριμένης σημασίας. Όσον αφορά τη σχέση των σημείων με τα αντικείμενα, ο
372

Οι αντιπαραθέσεις σχετικά με τη γλωσσικότητα της μουσικής, συνεχίστηκαν και κορυφώθηκαν μέχρι του
σημείου να οδηγήσουν σε διατυπώσεις ακραίων απόψεων. Για παράδειγμα, ο συνθέτης και διάσημος μαέστρος
L. Bernstein παρασυρμένος από τον ενθουσιασμό του για τις απόψεις του γλωσσολόγου Noam Chomsky,
οδηγήθηκε στην ακραία διατύπωση ότι η μουσική διέπεται από νόμους της μετασχηματιστικής
γραμματικής.(Bernstein 1976) Από την άλλη μεριά ο ρώσος συνθέτης Igor Stravinsky διατύπωσε τη βεβαιότητα
ότι η μουσική είναι εντελώς ανίκανη να εκφράσει οτιδήποτε!(Στραβίνσκυ 1980)
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Saussure επισημαίνει: “Τα γλωσσικά σημεία δεν συνδέουν πράγματα και ονόματα, αλλά έννοιες και
ακουστικές εικόνες” (Μπαμπινιώτης 1979) και συμπληρώνει ο συγγραφέας: “(το γλωσσικό σημείο)
αποτελεί ψυχολογική οντότητα και σχέση μεταξύ δύο εσωτερικών στοιχείων (της έννοιας και της
ακουστικής εικόνας). Τα δύο αυτά στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους στενά και το ένα ανακαλεί το
άλλο”. Έτσι, το γλωσσικό σημείο ως ακουστική εικόνα (η λέξη) είναι το σημαίνον που προσδιορίζει
ως έννοια στη νόησή μας το σημαινόμενο, δηλαδή το εξωτερικό αντικείμενο. Κατ’ αναλογία το
μουσικό σημείο είναι και αυτό μια ομαδοποίηση ήχων που έχει αυτοτελή οντότητα, είναι μια
ακουστική εικόνα ως σημαίνον, αλλά η διαφορά με το γλωσσικό σημείο είναι ότι αυτή στερείται
συγκεκριμένης έννοιας, δηλαδή ακριβούς σημαινόμενου («…αυτό που της εκφεύγει είναι ακριβώς η
αντικειμενική αυτοδιαμόρφωση σύμφωνα προς μορφές πραγματικών εξωτερικών φαινομένων»Έγελος). Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει σημαινόμενο, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι
αυτό ταυτίζεται με το σημαίνον ή ότι είναι μια εξωμουσική παράσταση-έννοια, η οποία
κατασκευάζεται ως ερμηνεία από τον ακροατή.
Προσδιορίζοντας ακριβώς αυτή τη μουσική έννοια ο Meyer ξεχωρίζει δύο τύπους της, την
απόλυτη, δηλαδή την “ενσωματωμένη” έννοια, αυτή που δυνητικά αυτοπροσδιορίζεται ως μουσικό
σημείο, ως ταυτολογία του, και την “αναφορική” ή εξωμουσική έννοια, αυτή που προσαρτάται στο
μουσικό σημείο δια μέσου εξωγενών παραγόντων. Υποστηρίζοντας μάλιστα την έννοια της
απολυτότητας ο Meyer λέει: “ένα μουσικό γεγονός – μπορεί να είναι μια φράση, ή κάποιο
ολοκληρωμένο μέρος – έχει έννοια λόγω του ότι είναι εμφατικό και στη συνέχεια μας οδηγεί να
αναμένουμε ένα άλλο μουσικό γεγονός” (Meyer, 1956). Ο Edward Hanslick προσδιορίζει αυτό το
μουσικό γεγονός σύμφωνα με την “διαμορφωμένη περιεχομενικότητά” του, γράφοντας: “στην τέχνη
των ήχων δεν υπάρχει περιεχόμενο χωριστό από την μορφή, αφού η τέχνη των ήχων δεν έχει άλλη
μορφή πλην του περιεχομένου”. Αν και σε ολόκληρο το βιβλίο του “Για το μουσικά ωραίο”, ο
Hanslick δεν κάνει τίποτα άλλο από το να υποστηρίζει την άποψη της ταύτισης μορφής και
περιεχομένου, οι σκέψεις του στην πραγματικότητα απλώς συνάδουν με τη συμβατικότητα του
μουσικού σημείου και την έννοια της απολυτότητάς του σύμφωνα με τον Meyer (Hanslick, 2003).
Καταλήγοντας λοιπόν σε αυτή την ακροθιγή προσέγγιση από την πλευρά της γλωσσολογίας,
επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση-υπόθεση περί ιδιότυπων γλωσσικών διαστάσεων που
χαρακτηρίζουν την ιδιοσυστασία της μουσικής.
Φιλοσοφική θεώρηση
“ Προσπάθησα να καταστήσω σαφές ότι (η μουσική ) δηλώνει, με μια υψίστως καθολική
γλώσσα και με τη μέγιστη προσδιορισιμότητα και αλήθεια την εσωτερική ουσία, το καθ`εαυτό του
κόσμου, που εμείς, σύμφωνα με την καθαρότερή του έκφανση, νοούμε υπό την έννοια βούληση”.
Αρθούρος Σοπενχάουερ.
“Το ερέθισμα της μουσικής φαίνεται να βασίζεται στο ότι κάθε έκφρασή της ως γλώσσα, έχει
έναν τόνο που αντιστοιχεί στο νόημά της. Επειδή όμως οι αισθητικές ιδέες δεν είναι έννοιες και
προσδιορισμένες σκέψεις, η μορφή της σύνδεσης αυτών των αισθημάτων (αρμονία και μελωδία)
χρησιμεύει μόνο αντί της μορφής μιάς γλώσσας στο να εκφράσει την αισθητική ιδέα ενός συνεκτικού
όλου μιάς άρρητης πληθώρας σκέψεων”. Εμμάνουελ Καντ.
Εκτός από τις παραπάνω ουσιαστικές φιλοσοφικές διατυπώσεις για τη γλωσσικότητα της
μουσικής, μια επιπλέον σημαντική παράμετρος αυτής της προσέγγισης είναι η γραμμικότητά της.
Είναι σαφές ότι αντιλαμβανόμαστε τη μουσική ως κίνηση μέσα στο χρόνο – “ηχητικά κινούμενη
μορφή”, όπως την προσδιορίζει ο Hanslick.(2003) Στην προσέγγιση που επιχειρεί ο Carl
Dahlhaus,(2000) λέγοντας ότι η μουσική είναι μορφή του χρόνου ή “διαμορφωμένος χρόνος” δεν
κάνει ουσιαστικά τίποτε άλλο παρά άμεσες διαπιστώσεις στο πώς βιώνουμε τη γραμμικότητα αυτής
της κίνησης κατ’ αναλογία μ’ αυτήν της γλώσσας. Γράφει στο βιβλίο του “Αισθητική της
Μουσικής”: “Η εδραιωμένη ως κοινός τόπος πρόταση ότι η μουσική είναι “μορφή του χρόνου” ή
“διαμορφωμένος χρόνος”, αφήνει ανοικτό σε ποιο βαθμό η εσωτερική ενότητα ενός ηχητικού
δημιουργήματος, γίνεται αντιληπτή ή συγκροτείται, από τη μια πλευρά παθητικά και επιδεικτικά και
από την άλλη, μέσω της συνειδητής αυθόρμητης δραστηριότητας της συλλογής, της σύγκρισης και της
συσχέτισης”. Στη συνέχεια, συμπεριλαμβάνοντας στη θεώρησή του τις θέσεις της αντιληπτικής
ψυχολογίας της μορφής (Gestalt), συνεχίζει: “Η μουσική αντίληψη που φτάνει πιο πέρα από τη
σύλληψη απομονωμένων ακουστικών δεδομένων, θα ήταν αδιανόητη, αν δεν διαφυλασσόταν αυτό
που έχει άμεσα παρέλθει. Ο Husserl χαρακτήριζε αυτή τη συγκράτηση ως “Retention” και τη
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συμπληρωματική της αντίθεση, την προσδοκία και προεξόφληση του μελλοντικού ως “Protention”.
Αν και στο τέλος μιας μελωδικής φράσης η αρχή της δεν είναι πλέον διαθέσιμη για έλεγχο,
εξακολουθούμε να αντιλαμβανόμαστε επαρκώς την αρχή, έτσι ώστε η μελωδία να εμφανίζεται ως
μονάδα, ως μια κλειστή πορεία γεγονότων: το παρόν τέλος και η παρελθούσα αρχή φαίνεται να
βρίσκονται στη μουσική παράσταση περισσότερο κοντά το ένα δίπλα στο άλλο, παρά να ξεχωρίζουν
το ένα από το άλλο”. (Dahlhaus 2000) Πράγματι, η φαινομενολογική αυτή θεώρηση παρίσταται
πολλές φορές ενώπιόν μας, είτε κατά την ακρόαση της μουσικής είτε κατά τη δημιουργία της.
Αντιλαμβανόμαστε τη μουσική όχι ως ένα ακατάληπτο continuum, αλλά ως μια νοηματοφόρο
γλωσσική ανάπτυξη που ξεδιπλώνεται στο χρόνο με όλα τα χαρακτηριστικά της σε πλήρη ισχύ:
επιβεβαιώσεις, κορυφώσεις, διαψεύσεις, αμφιβολίες, διηγηματικές κάμψεις και ανακάμψεις,373 αλλά
και το σπουδαιότερο: μέσα στη σχολική πραγματικότητα κατευθύνουμε τους διδακτικούς μας στόχους
ώστε οι μαθητές μας να αντιλαμβάνονται και να αντιμετωπίζουν με έναν ανάλογο τρόπο όχι μόνο τη
μουσική που ακούν αλλά και τα ίδια τα μουσικά τους δημιουργήματα.
Πολιτισμικές, Ψυχολογικές και Ερμηνευτικές θέσεις
Ο γλωσσολόγος Noam Chomsky και ο θεωρητικός της μουσικής Heinrich Schenker διατύπωσαν
θεωρίες για τις βαθιές και τις επιφανειακές δομές της γλώσσας και της μουσικής, αντίστοιχα. Ο
Chomsky ισχυρίστηκε ότι σε βαθύτερο πεδίο όλες οι γλώσσες έχουν την ίδια δομική διάρθρωση, ενώ
ταυτόχρονα ο Schenker διατύπωσε τη θεωρία ότι όλη η τονική μουσική σε βαθύτερο επίπεδο
μπορούσε να προβληθεί σε μια απλή μελωδικο-αρμονική διάταξη με πλήρες νόημα που υποκρύπτει
μέσα της όλα τα υπόλοιπα στοιχεία σ’ ένα μεσαίο και σ’ ένα ανώτερο επίπεδο.(Sloboda 1999)
Παρόλα αυτά ο όρος “ερμηνευτική”, κάνει ένα βήμα πιο πέρα παρακάμπτοντας την πιο πάνω
γενίκευση, καθώς ‘καθορίζει τον τρόπο που ο άνθρωπος μιας ορισμένης εποχής και πολιτισμού,
προσλαμβάνει και κατατάσσει παντοειδείς εντυπώσεις του περιβάλλοντός του’. (Φράγκου-Ψυχοπαίδη
1979) Αυτό γίνεται στο πλαίσιο ενδιάθετων γνωρισμάτων και προϋποθέσεων που ήδη έχουν τεθεί ως
σημεία αναφοράς από το κοινωνικο-πολιτισμικό του υπόβαθρο.374 Ως εκ τούτου, τα γλωσσικά
στοιχεία της μουσικής που προβάλλονται μέσω της ερμηνείας της, ορθώνουν μια προσωπική,
συγκεκριμένη, ενορατική πραγματικότητα, ως “άρρητη πληθώρα σκέψεων”. Έτσι, το άτομο δομεί,
κατά την πράξη αυτή της δημιουργίας μιαν ιδιότυπη εννοιακή μορφή της, με σκοπό να εκφράσει αυτή
την πραγματικότητα αποτελεσματικά. Τούτη η “αισθητική ιδέα” που γίνεται η ιδεωδέστερη
αφόρμηση για δημιουργικότητα, δεν είναι αυθαίρετη, αλλά θεμελιωμένη γερά στο πλαίσιο μέσα στο
οποίο το άτομο γαλουχείται και διαμορφώνει την αισθητική του συνείδηση. Κατόπιν αυτή, ως σημείο
αναφοράς αλλά και “κριτικής δύναμης” στην αξιολόγηση κάθε προσλαμβανόμενου μουσικού
μηνύματος, δρα εμπλουτίζοντας τα ενδιάθετα αποθέματά του και αναπτύσσοντας τις αξιολογικές του
δυνάμεις. Η μουσική λοιπόν, δεν είναι τίποτε άλλο παρά προϊόν ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού
πλέγματος το οποίο μέσω μιας ενεργούς δημιουργικής διαδικασίας – είτε αυτή είναι η πρόσληψη, είτε
η απόδοση – συγκροτεί το πλαίσιο για τη συνειδητή ανακατασκευή ενός μηνύματος. (Nattiez 1990)
Από καθαρά δομιστική πλευρά μιλώντας, το μήνυμα αυτό
αποτελείται από τα βασικά
κατασκευαστικά υλικά της μουσικής, δηλαδή τους ήχους που δημιουργούν ποικίλες “τάσεις” μεταξύ
τους – διαφορές τονικού ύψους, διάρκειας, έντασης, ταχύτητας, συνήχησης και ηχοχρώματος. Η
ικανότητα στην αντίληψη αυτών των εννοιών σχετίζεται με γνωστικές λειτουργίες όπως η
373

Προοδευτικές, ερμηνευτικές προσεγγίσεις στον τομέα της Μουσικολογίας και της Μουσικής Ανάλυσης,
έχουν προτείνει μια γοργά αναπτυσσόμενη ερμηνευτική θεωρία, που σχετίζεται με τη γλωσσικότητα αυτού του
μηνύματος, τη ‘Μουσική Αφηγηματολογία’. Γράφει ο Φιτσιώρης(1997): «Εδώ και αρκετά χρόνια ορισμένοι
κριτικοί, ερμηνευτές και αναλυτές, περιγράφουν έργα της τονικής μουσικής σαν μια ακολουθία από γεγονότα,
πράξεις, συμπεριφορές και ψυχολογικές καταστάσεις, μια ακολουθία που αναπτύσσεται μέσα στο χρόνο και
κατευθύνεται προς ένα συγκεκριμένο στόχο… σαν στοιχεία ενός δράματος, μιας ιστορίας. Οι ιστορίες που
αφηγείται η μουσική αφορούν νότες, συγχορδίες, τονικότητες, μοτίβα και άλλα τεχνικά στοιχεία. Παρόλα
αυτά…η οργάνωση των μουσικών γεγονότων σε ένα έργο αντανακλά, περιγράφει και μεταδίδει κοινωνικές
πραγματικότητες, ιδεολογίες, και πολιτιστικές αξίες.»
374
Για παράδειγμα, για τον άνθρωπο που έχει γαλουχηθεί μέσα σε μια συγκεκριμένη μουσική-και όχι μόνοπαράδοση, η μουσική του λεγόμενου Δυτικού Πολιτισμού αλλά και αυτός καθαυτός ο τρόπος ακρόασής της,
είναι πράγματα ακατανόητα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα σημεία αναφοράς από το κοινωνικο-πολιτισμικό του
υπόβαθρο χαρακτηρίζονται από μια εκ διαμέτρου αντίθετη αντίληψη περί «μουσικής τέχνης».(Μπλάκινγκ 1981,
Μερακλής 1992)
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αναγνώριση, η διάκριση, η ταξινόμηση και με δεξιότητες όπως η ομαδοποίηση, η διαφοροποίηση και
η σειροθέτηση, δεξιότητες απαραίτητες για ανώτερες γνωστικές διαδικασίες. (Σέργη 1995) Η
αναλυτικο-συνθετική μέθοδος παρουσίασης αυτών των εννοιών δηλαδή δημιουργώντας δομές,
μορφές και ηχητικά σχήματα με βάση τις ιδιότητες του μουσικού ήχου, αποκτώντας ικανότητες
διάκρισης και ταξινόμησής τους, αλλά και δεξιότητες όπως η συνδυαστικά δημιουργική ομαδοποίησή
τους και η ταυτόχρονη αναλυτική τους προσέγγιση, είναι παράγοντες και παράμετροι που
κατευθύνουν εκτός των άλλων στη δυνατότητα ανάπτυξης της δημιουργικής και κριτικής σκέψης του
παιδιού. Πράγματι, κριτική και δημιουργική διάσταση καθιστούν τη σκέψη ανώτερης ποιότητας,
παρότι διαφέρουν μεταξύ τους στην ανάλυση κυρίως των δεδομένων όσον αφορά την πρώτη, και
στην ελεύθερη και πρωτότυπη σύνθεσή τους, όσον αφορά τη δεύτερη.(Ματσαγγούρας 1998)
Μάλιστα, επισημαίνεται ότι η αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων που κάνει η κριτική σκέψη
μπορεί να γίνεται με δημιουργικό τρόπο, αφού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας το άτομο «ασκεί την
ευρηματικότητά του», «σχηματίζει νέες έννοιες», συνεπώς…συνθέτει! Οι βασικές διαμορφωτικές
αρχές της μουσικής σύνθεσης που ουσιαστικά ακολουθούμε, αυτές της επανάληψης και της αντίθεσης
είναι εννοιολογικά συνδεδεμένες όχι μόνο με γραμματικό-συντακτικούς(δηλαδή γλωσσικούς)
προσδιορισμούς, αλλά και με την ψυχολογική παραδοχή της “καλής συνέχειας” και της
“ολοκλήρωσης της μορφής”, αρχών που διέπουν τη «Μορφολογική Ψυχολογία» και το απότοκό της
την ενορατική μάθηση-την ικανότητα του οργανισμού μέσω ξαφνικής εγρήγορσης να συνδέει στοιχεία
ώστε να προκαλέσει μια εννοιολογική ολοκλήρωση.(Φράγκος 1983) Πράγματι, σύμφωνα με το νόμο
της ειδοτροπίας (τροπής προς το είδος, τη μορφή) ή της ολοκλήρωσης της μορφής, η αντίληψη, ακόμη
κι όταν αντιμετωπίζει ένα ανοργάνωτο πεδίο τείνει να το οργανώσει, να το τελειώσει ή να
δημιουργήσει μια ‘κλειστή μορφή’ με αυτό. (Κολιάδης 2002) Έτσι, ιδιότητες της μορφής όπως
κανονικότητα, συμμετρία, ενότητα, ισορροπία, κ.ά. ελέγχονται και δοκιμάζονται μέσω μουσικών
κατασκευών όπως αυτές που προτείνονται εδώ.
Εφαρμογές
Είναι γνωστό ότι η αυτοσχεδιαστική ικανότητα δομείται πάνω σε γνωστά ενδιάθετα στοιχεία της
δεδομένης εμπειρίας τα οποία οδηγούν συνδυαστικά σε κάτι νέο, ένα οργανικό σύνολο ως έκφραση
δημιουργικότητας. Έτσι, σωροί από εντυπώσεις, αναμνήσεις, συνειρμοί και συναισθήματα αποκτούν
καλλιτεχνική υπόσταση μέσω αναλυτικοσυνθετικής διεργασίας που πραγματώνει η δημιουργική
φαντασία. Ως αποτέλεσμα, γνωστά στοιχεία της δεδομένης εμπειρίας οδηγούν συνδυαστικά σε κάτι
νέο, ένα οργανικό σύνολο δυνητικά δημιουργικό από το οποίο θα προκύψει μια κατά το μάλλον ή
ήττον, φανταστική νέα πραγματικότητα! Είναι ξεκάθαρο ότι η αυτοσχεδιαστική ικανότητα δομείται
πάνω σ’ αυτές τις μορφές. Πώς; Ένα πεδίο αποτελούμενο από πλούσια ρυθμικομελωδικά στοιχεία,
λεκτικές δομές και κινητικές μορφές, μπορεί αναμφίβολα να αποτελέσει δημιουργική πηγή ανάπτυξης
νέων πτυχών πραγματικότητας της παιδικής φαντασίας, μια αληθινή “έκφραση ατομικότητας” μέσω
του αυτοσχεδιασμού. Ο ρυθμός άλλωστε είναι «το στοιχείο εκείνο που ενώνει τη γλώσσα, τη μουσική
και την κίνηση», σύμφωνα με το βασικό πιστεύω του Carl Orff.(Τσαφταρίδης 1997) Σε αυτή τη
διαδικασία δεν έχει και τόση σημασία το αποτέλεσμα – το οποίο μπορεί να ποικίλει από το πιο
πρωτόλειο ως το πιο περίπλοκο έργο τέχνης – αλλά το τι συμβαίνει στα παιδιά ως άτομα, κατά τη
διάρκειά της. Εδώ υπεισέρχεται πλέον καταλυτικός ο ρόλος του μουσικοπαιδαγωγού, ώστε μέσω
“ελεγχόμενης παρεμβατικότητας” να δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να βρει ανταπόκριση
η ατομικότητα και η ιδιαίτερη επιθυμία για εξερεύνηση και ανακάλυψη που διαπνέει τις παιδικές
διάνοιες (Σέργη 1982). Ποια θα μπορούσαν να είναι τα μορφήματα που αποτελούν τα δομικά
στοιχεία του αυτοσχεδιασμού; Υποθέτουμε ως παράδειγμα ότι σε ένα σχολικό κείμενο, μια λέξη ή
έκφραση φορτίζεται νοηματικά και αισθητικά από τους μαθητές, πλαισιωμένη από μια ανάλογη
κινητική μορφή και υπογραμμισμένη με μια σχετική χειρονομία ή πλέγμα χειρονομιών – στο χώρο,
στο χρόνο, στη δυναμική, ή ως συγκινησιακή έκφραση – με αποτέλεσμα η γλωσσικότητα του
τρίπτυχου αυτού μορφικού σχήματος στην εφαρμογή του να έχει πετύχει το στόχο της: την αφομοίωση
της έννοιας. Είναι γνωστές άλλωστε, οι θέσεις μουσικοπαιδαγωγών σαν τον Orff, τον Dalcroze, τον
Kodaly, που ενισχύουν αυτές τις παραδοχές: “Η στοιχειακή μουσική είναι αγωγή βασισμένη στην
ένωση μουσικής, κίνησης και λόγου…” γράφει η Πολυξένη Ματέυ αναφερόμενη στο Orff-Schulwerk
(Ματέυ 1986). “Η οξύτητα των μουσικών αισθημάτων εξαρτάται από την οξύτητα των σωματικών
μας αισθημάτων…”, δηλώνει ο Dalcroze (Ανδρούτσος 1995) ενώ ο Kodaly ανακηρύσσει “μουσική
μητρική” γλώσσα, την παραδοσιακή μουσική, προσθέτοντας τη βασική του αρχή ότι “η εκμάθηση της
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μουσικής πρέπει να ξεκινάει από το φυσικό μουσικό όργανο των παιδιών, τη φωνή” (ΚαραδήμουΛιάτσου 2003).
Έτσι, οι τεχνικές των ηχηρών κινήσεων, των κινήσεων του σώματος, της
χειρονομικής μελωδικής ανάγνωσης, του ρυθμικού λόγου, της δημιουργικής μουσικής ακρόασης ως
μέσου αντίληψης της μουσικής μορφής, καθώς και των “γραμματικών” και “συντακτικών” της
στοιχείων, αλλά και του αυτοσχεδιασμού ως ύψιστης έκφανσης της “αισθητικής ιδέας” αλλά και
αυτού που ο Orff αποκαλούσε “στοιχειοδομική μουσική”,375 είναι σκοποί και μέσα για την επίτευξη
των στόχων μας. Επίσης, ιδιότητες της μορφής όπως κανονικότητα, συμμετρία, ενότητα, ισορροπία,
κ.ά. ελέγχονται και δοκιμάζονται μέσω μουσικών κατασκευών όπως αυτές που προτείνονται εδώ.
Στοχεύουμε στο να διδάσκουμε τους μαθητές μας να αναμένουν τέτοιες ιδιότητες, και να τις
επιδιώκουν στα πονήματά τους σε συνδυασμό με τις διαμορφωτικές αρχές της επανάληψης και της
αντίθεσης. Δημιουργώντας ηχητικά συμπλέγματα με χρήση δομικών μορφημάτων παρμένων από τα
χαρακτηριστικά του μουσικού ήχου-τονικό ύψος, ένταση, διάρκεια, ηχόχρωμα-ωθούμε στο
σχηματισμό αρχετυπικών ηχητικών δομών που αργότερα θα οδηγήσουν σε ανώτερης ποιότητας
κατασκευές. Παρόμοιοι στόχοι πρέπει να περιλαμβάνονται και στη μουσική ανάλυση καθεαυτή μέσω
ακρόασης. Η μουσική ακρόαση ως διαδικασία πρέπει να προσεγγίζεται από τους μαθητές όχι ως μια
απλή πρόσληψη σκόρπιων, χωρίς νόημα ήχων αλλά ως μια δίοδος που οδηγεί στην κατανόηση ενός
ενιαία διαμορφωμένου και εννοιολογικά ολοκληρωμένου έργου τέχνης, το οποίο αντικειμενικά
προσιδιάζει στις δυνατότητες κατανόησής τους. Μάλιστα, ανεξάρτητα από προσωπικές προτιμήσεις
των μαθητών, θα πρέπει να δίνεται το περιθώριο για έκφραση διαφορετικών απόψεων ή αντιρρήσεων,
πράγμα που μπορεί να συντελεί στη μορφοποίηση προηγουμένως αορίστων «μουσικών
πεποιθήσεων».(Περακάκη 2005) Εδώ η αρχή της “καλής συνέχειας” μπορεί να πλαισιώσει τις
προσεγγίσεις μας, οδηγώντας στο να γίνονται αντιληπτά τα ακουστικά ερεθίσματα-συνεπώς
ολόκληρες συνθέσεις-όχι ως ημιτελείς, ελλειπτικές καταστάσεις, αλλά ως οργανωμένα σύνολα, παρά
τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να παρουσιάζονται στα εσωτερικά τους στοιχεία.376
Η εισήγησή μας λοιπόν, είχε σαν στόχο να στρέψει την προσοχή στην αξιολόγηση της
γλωσσικότητας της μουσικής, αλλά και της παιδαγωγικής της αξιοποίησης μέσω προσεγγίσεων που η
γλωσσική τους οντότητα έχει δοκιμαστεί και εφαρμοστεί με επιτυχία. Το να αντληθούν λοιπόν
διάφορα στοιχεία από αυτές τις προσεγγίσεις – και από άλλες – και να “μπολιασθεί” πάνω τους η
αντίληψη ότι “όπως τα παιδιά μπορούν να μάθουν να μιλούν μια γλώσσα από την πολύ μικρή τους
ηλικία, με τον ίδιο τρόπο μπορούν να μάθουν να εκφράζονται μουσικά”, είναι μια θεώρηση που
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Εξάλλου, είναι εκπληκτικό το πόσο ευπρόσιτα μπορούν μέσα από
διαθεματικές προσεγγίσεις με κεντρικό άξονα τη μουσική, να διδαχθούν οποιεσδήποτε έννοιες
συνδεόμενες με μια πληθώρα γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος, δίνοντας στην
έννοια της “μεταφοράς της μάθησης” ένα αρκετά πρόσφορο και γόνιμο έδαφος.377 (Σέργη 1995) Εδώ
είναι σημαντικό να δώσουμε την προσοχή μας, παιδαγωγοί και μουσικοπαιδαγωγοί. Χρειαζόμαστε
εμείς οι ίδιοι γόνιμους διαδρόμους επικοινωνίας και συνεργασίας – όπως αυτό το συνέδριο –
περισσότερη αξιοποίηση των εργαλείων της επιστήμης μας, ουσιαστικότερη αξιολόγηση της έρευνάς
μας, φαντασία και γούστο μέσα στην τάξη μας, για να αποσπάσουμε την προσοχή των μαθητών μας
από μια ανούσια, παθητική, στείρα διαδικασία και να την προσηλώσουμε σε μια γόνιμη και
δημιουργική εκπαιδευτική πράξη, τη δική μας κατάθεση ψυχής! Έτσι, είναι ενθαρρυντική η
πλαισίωση του μαθήματος της μουσικής με τέτοιες προοπτικές. Είθε όλες οι πλευρές να το δούμε με
ανάλογο πνεύμα και διάθεση.
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Στοιχειοδομική μουσική είναι κάτι περισσότερο από την απλή διδασκαλία των στοιχείων της μουσικής. Είναι
‘η έκφραση της ατομικότητας ή της τυπικής φύσης που αποκτάται μέσω του τραγουδιού ή του παιξίματος που
παίρνει ακουστική μορφή’.(Carl Orff-Τσαφταρίδης 1997)
376
Όπως ένα θέμα του Bach, του Beethoven ή του Vivaldi αποτελεί ένα ενιαία ολοκληρωμένο, οργανωμένο
σύνολο, ανεξάρτητα από τα εσωτερικά δομικά του χαρακτηριστικά-ομοιότητες, αντιθέσεις- που οπωσδήποτε
διαφέρουν μεταξύ τους, έτσι και οι μουσικές μας θεματικές κατασκευές μπορούν να υπακούν λειτουργικά σε
αυτήν την διαμορφωτική αρχή.
377
Στο βιβλίο του για την πολλαπλή νοημοσύνη, ο Howard Gardner αφιερώνει ένα σημαντικό μέρος του
υποτίτλου “Σχέση (της μουσικής) με άλλες νοητικές ικανότητες” στο πως αυτή μπορεί να συνδυάζεται με άλλα
στοιχεία του ανθρώπινου πνεύματος. Γράφει: “όπως και στην περίπτωση της γλώσσας, μουσικές δυνατότητες
μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας σε αξιοσημείωτο βαθμό. Η μουσική μπορεί να σχετίζεται
ποικιλότροπα με όλο το φάσμα των ανθρώπινων συμβόλων και νοητικών ικανοτήτων”. (Gardner 1983)
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Θέατρο στο Μουσείο ως βοηθητικό μέσο προσέγγισης της Ιστορίας στο Σχολείο
Σέξτου Περσ., Δρ Θεάτρου, Διδάσκουσα Π.Δ. 407/80 Α.Π.Θ., Παν. Θεσσαλίας
Περίληψη
Η παρούσα εργασία συνδέεται με περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία όπως, το θέατρο ως παραστατική
τέχνη και ως παιδαγωγικό εργαλείο, η εμπέδωση της γνώσης με βιωματική – συμμετοχική μάθηση, η
διδασκαλία της ιστορίας και ακριβέστερα της προϊστορίας και η θέση του θεάτρου στην μουσειο-παιδαγωγική.
Για τις ανάγκες αυτού του άρθρου θα περιοριστούμε στο θέατρο ως παιδαγωγικό βιωματικό εργαλείο μάθησης
στην προσέγγιση της ιστορίας. Εξετάζουμε: (α) κατά πόσο κατανόησαν και συγκράτησαν οι μαθητές τις
πληροφορίες που τους δόθηκαν για την προϊστορία μέσα από τη θεατρική παράσταση στις θεματικές οικογένεια,
εμπόριο, επιβίωση (εργαλεία, τροφή, κυνήγι) και κεραμική τέχνη και (β) κατά πόσο το πρόγραμμα ενδυνάμωσε
τους μαθητές να εκφράσουν προφορικά κριτική σκέψη επιχειρώντας συνδέσεις του παρελθόντος με την
καθημερινότητά τους; Η εργασία κλείνει με συμπεράσματα για τη συμβολή του θεάτρου ως εναλλακτική και
συμπληρωματική μέθοδο διδασκαλίας της ιστορίας στα σχολικά εγχειρίδια και με προτάσεις για τη γενικευμένη
και συστηματική χρήση παραστατικών τεχνών στο μάθημα της ιστορίας μέσα από συνεργασίες σχολείου,
θεάτρου και μουσείου.
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Εισαγωγή
Το θέατρο στο μουσείο υπάγεται στο ρεύμα «αναβίωση της ιστορίας & της πολιτιστικής
κληρονομιάς», μια ιδέα ζωντανέματος της ιστορίας σε μουσεία και τόπους πολιτισμικής αναφοράς σε
χώρες της βόρειας της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και πιο πρόσφατα της Ευρώπης. Με
τον όρο «θέατρο στο μουσείο» εννοούμε την αναπαράσταση της αρχαιότητας, της ιστορίας, μέσα από
μια θεατρική παράσταση σε μουσειακούς χώρους από ηθοποιούς. Οι ηθοποιοί έχουν πλήρη συνείδηση
ότι ερμηνεύουν ρόλους σε πρώτο πρόσωπο σε εναλλακτικό χώρο εκτός θεάτρου. Αυτό συμβαίνει στα
πλαίσια ενός θεατρικού σεναρίου όπου οι ηθοποιοί απευθύνουν τους ρόλους τους σε θεατές που κι
εκείνοι από την πλευρά τους αποδέχονται τη θεατρική σύμβαση στο χώρο του μουσείου. Στο μουσείο,
σύμφωνα με τον Campbell (1996), το θέατρο και η σχέση ηθοποιού-θεατή ανοίγει ένα παράθυρο,
«μια περιοχή διαπεραστικότητας», μέσα από την οποία μπορεί ο θεατής-επισκέπτης να επεξεργαστεί
την κοινωνία και τον πολιτισμό άλλοτε και τώρα και θέματα για τα οποία συνήθως οι κοινωνίες έχουν
τάσεις αυτοπροστασίας, δηλαδή δύσκολα τα αγγίζουν. Είναι ενδιαφέρον ότι στο θέατρο στο μουσείο,
επειδή η παράσταση γίνεται εκτός θεάτρου (σκηνής), ο ηθοποιός μπορεί να εμπλέξει τον θεατή
δραστικά σε αντίθεση με τη συμβεβλημένη πειθαρχεία του θεατή στο θέατρο. (Connor: 1996,
Kershaw: 1999) Όταν η αναφορά γεγονότων ή ιστορικών προσώπων γίνεται από αρχαιολόγους,
ξεναγούς, ιστορικούς τέχνης, εκπαιδευτικούς κ.ά. σε τρίτο πρόσωπο παρά την προσπάθεια τους να
μεταφέρουν τους επισκέπτες με «θεατρικότητα» σε μια ιστορική περίοδο (π.χ. οι επισκέπτες φορούν
ενδύματα εποχής ή απαγγέλλουν ποιήματα κ.λ.π.), τότε έχουμε αφήγηση ιστοριών του παρελθόντος.
(Jackson: 2000, Tivers: 2002) Αυτό σημαίνει ότι οι αρχαιολόγοι, ξεναγοί, ιστορικοί τέχνης,
εκπαιδευτικοί σε καμία περίπτωση δεν γίνονται ηθοποιοί και το αποτέλεσμα δεν είναι η θεατρική
παράσταση παρά μια περιήγηση ανθρώπων που φορούν κοστούμια σε ένα φορτισμένο περιβάλλον
από σημειολογική άποψη (ευρήματα, εικόνες, ήχοι, μουσική κ.ά.) που κάνει αναγωγή σε θεατρικό
σκηνικό.
Ωστόσο, το θέατρο στο μουσείο δεν είναι οι αυτοτελείς δράσεις θεατρικού παιχνιδιού και
εκπαιδευτικού δράματος, ούτε οι θεατρικές παραστάσεις ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος για παιδιά και
ενήλικες που απλώς φιλοξενούνται στους χώρους του, ούτε οι εκθέσεις αναπαράστασης μαχών με
μοντέλα και οι αφηγήσεις ξεναγών σε τρίτο πρόσωπο. (Halewood & Haneeam: 2001, Robertshaw:
1997, Taylor: 2001). Τα παραπάνω θα μπορούσαμε να τα περιγράψουμε ως παράλληλες δράσεις του
μουσείου που ενεργοποιούν το ενδιαφέρον παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών για τα μουσεία και τα
εκθέματά τους. Στην Ελλάδα, αυτή είναι η συνήθης πρακτική. Το θέατρο στο μουσείο όπως το
ορίσαμε παραπάνω δεν είναι διαδεδομένο. Συχνότερα συναντώνται θεατρικές εκδηλώσεις,
εκπαιδευτικά προγράμματα πολιτισμού και ιστορίας που αναφέρονται στο θέατρο και απευθύνονται
σε μαθητές συνήθως με τη μορφή εντύπων και CD, θεατρικού παιχνιδιού, εκπαιδευτικού δράματος
και εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης. Για παράδειγμα, το Τμήμα Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων και Επικοινωνίας του Υπουργείου Πολιτισμού έχει πραγματοποιήσει σε συνεργασία
με το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση το πρόγραμμα «Αγαθή έρις - Θεατρικοί και μουσικοί αγώνες στην Αθήνα των
κλασικών χρόνων» ασχολείται κυρίως με το θέατρο ως θέμα και συνοδεύεται από ενημερωτικό υλικό
και χάρτη (έκδ. ΥΠΠΟ 2003). Επίσης, το «Νεολιθικό Πρόγραμμα» στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Βόλου (1998) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα RAFAEL
υπήρξε μια προσπάθεια αναπαράστασης της προϊστορίας με θεατρικές τεχνικές όπως
αυτοσχεδιασμούς και θέατρο σκιών στα ομοιώματα νεολιθικών οικισμών με τη συμμετοχή φοιτητών
και μαθητών. (Σέξτου: 2005) Οι εκδόσεις του Προγράμματος Μελίνα (1998-2003) έδωσαν έμφαση
στη σύνδεση θέατρο - ιστορία – αρχαιολογία με το πρόγραμμα «ΜΙΜΗΣΙΣ: Το θέατρο ανάμεσα στο
Μύθο και στο Δράμα». Ενδεικτικά αναφέρω τον εκπαιδευτικό φάκελο Νο3 «Ο Μινωικός πολιτισμός»
(1998) που περιέχει μεταξύ άλλων παιχνίδια μεταμορφώσεων -το θέατρο ως τεχνική, το CD-ROM
«Δημόδωρος: Μια μέρα στο αρχαίο Θέατρο» (1998) για την πρώτη θεατρική εμπειρία ενός 12χρονου
Αθηναίου και τον εκπαιδευτικό φάκελο κορμού Νο9 «Το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα» (2003) με το
θεατρικό παιχνίδι ‘Η Ιφιγένεια στην Αυλίδα’ και μουσικό CD ‘Ήχος θεάτρου’ με επιλεγμένα
αποσπάσματα τραγωδιών. (Παπάζογλου: 1998, ΥΠΠΟ:2007)
«Πηλός, Κοχύλια κι Όνειρα…» με παιδιά στο μουσείο

910
Το πρόγραμμα «Πηλός, Κοχύλια κι Όνειρα…» αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι θέατρο στο
μουσείο και το δεύτερο είναι ένα εργαστήριο θεατρικής αγωγής για παιδιά δημοτικού. Το περιεχόμενό
του σχεδιάστηκε από τη συγγραφέα για το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με βάση
αρχαιολογικές πληροφορίες των εκθεμάτων του και υλοποιείται στους χώρους του μουσείου
ενταγμένο στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Μέχρι τώρα το έχουν παρακολουθήσει περίπου 3.000
παιδιά Γ & Δ δημοτικού σχολείου. Στην αρχή τα παιδιά συμμετέχουν ως θεατές και στη συνέχεια ως
συμπαίκτες. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τη θεατρική τέχνη ως όχημα για να εισάγει τα παιδιά σε ένα
ταξίδι στο χρόνο ξεκινώντας με θεατρική παράσταση από έναν ηθοποιό και μια θεατρο-παιδαγωγό.378
Στη συνέχεια αξιοποιεί τις πληροφορίες που η παράσταση προσφέρει για την προϊστορία σε ένα
εργαστήρι θεατρικής αγωγής όπου οι μαθητές συμμετέχουν ενεργητικά.
Αναλυτικότερα, το «Πηλός, Κοχύλια κι Όνειρα…» χρησιμοποιεί τη θεατρική σύμβαση για να
αναπαραστήσει με τη βοήθεια των ηθοποιών την καθημερινή ζωή των προϊστορικών ανθρώπων και
να εξοικειώσει τα παιδιά-επισκέπτες με το μακρινό παρελθόν. Παράλληλα, πρόθεσή μας είναι να
δώσουμε έμφαση στην ομορφιά που έχει να επιδείξει ο κάθε πολιτισμός, αρχαίος ή νεώτερος, να
ανακαλύψουν τα παιδιά τις μεταξύ τους σχέσεις, τις ομοιότητες και τις διαφορές του σύγχρονου
ελληνικού πολιτισμού με την προϊστορία και να δουν με μια πιο φρέσκια ματιά το σήμερα. Οι
μαθητές γυρίζουν το ρολόι χιλιάδες χρόνια πίσω, δημιουργούν αγγεία, ανταλλάσσουν κοχύλια με
ψάρια, εκτίθενται την αγάπη, ονειρεύονται την μητρότητα και χρησιμοποιούν εργαλεία και όπλα στο
κυνήγι ελαφιών σαν τότε.
Ακόμη, βοηθούμε τους μαθητές-θεατές να σκεφτούν: Πόσο διαφορετικός είναι ο
προϊστορικός από τον σύγχρονο άνθρωπο; Τι αλλάζει με τον χρόνο τελικά; Ποια είναι η πορεία του
ανθρώπου και ποια τα επιτεύγματα του; Πόσο σημαντικά άλματα έκανε ο προϊστορικός άνθρωπος
στην κατάκτηση της γνώσης; Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές διακρίνουμε ανάμεσα στο παρόν
και το παρελθόν; Πώς νιώθουμε εμείς μπροστά στον προϊστορικό «άλλο» και πώς κάποιον που
προέρχεται από άλλο πολιτισμό και είναι ή μοιάζει διαφορετικός από εμάς; Πώς θα αντιμετώπιζε
κανείς πολιτικούς ή οικονομικούς πρόσφυγες ή μετανάστες από τον τρίτο κόσμο σήμερα; Θα είχαν τα
παιδιά τους ίσες ευκαιρίες στη νέα τους πατρίδα, όποια κι αν ήταν αυτή;
Θεατρικό σενάριο
Ενοποιημένη προϊστορία. Σκηνή Α: Μια κοπέλα των σπηλαίων μονολογεί για τη ζωή στη σπηλιά και
λαχταρά να βγει στο φως, δηλαδή στους νεολιθικούς οικισμούς. Σκηνή Β: Η κοπέλα επισκέπτεται ένα
παζάρι με εμπόρους κοντά στη θάλασσα και ανταλλάσσει εμπορεύματα (όστρακα με ειδώλια και
δέρματα με ψάρια). Σκηνή Γ: Πηγαίνει στο εργαστήριο του φίλου της του αγγειοπλάστη και γνωρίζει
την τέχνη της κεραμικής μέσα από ένα ειδώλιο, ερωτεύεται κι φαντάζεται τη μητρότητα. Σκηνή Δ:
Προηγείται η σκηνή του κυνηγιού και ακολουθεί η αξιοποίηση του θηράματος για τις καθημερινές
ανάγκες. Η κοπέλα γυρίζει στη σπηλιά της και ο αγγειοπλάστης της ορίζει συνάντηση το βράδυ για να
γνωρίσει τους δικούς της γεμάτος όνειρα για το μέλλον. ..
Μεθοδολογία
Στο πρόγραμμα «Πηλός, Κοχύλια κι Όνειρα...» δεν μας απασχόλησε η αυθεντικότητα της
αναπαράστασης της προϊστορίας γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Φανταστείτε να σκοτώναμε ένα
αληθινό ζώο στη σκηνή με το κυνήγι μπροστά στα μάτια των παιδιών! Συχνά οι αρχαιολογικές
πληροφορίες μπορεί να ερμηνευθούν για την οικονομία του δράματος. Η γνώσεις μας για τον
προφορικό λόγο των προϊστορικών, για παράδειγμα, είναι ελάχιστες. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας
για να αποδώσουμε τους διάλογους των προϊστορικών στην παράσταση ήταν αναγκαία για να
επικοινωνήσουμε με το κοινό. Η δημιουργία ατμόσφαιρας με τη χρήση αρχαιολογικών πληροφοριών
για τη ζωή στην προϊστορία και η ενδυνάμωση του κοινού να αναπαραστήσει εικόνες από την
προϊστορία με τους δικούς του κώδικες ήταν το ζητούμενο απαλλαγμένο από διδακτικούς στόχους και
εμπλουτισμένο με παιδαγωγικούς στόχους.
Το θέατρο είναι τρόπος ζωής και οπτικής για τα πράγματα. Ζούμε σε μια κοινωνία που όλα
γύρω μας «παίζονται» και «παρουσιάζονται» με θεατρικότητα αφού όλοι γνωρίζουμε ότι το βίωμα, η
εμπειρία οδηγεί πιο αποτελεσματικά στην αφομοίωση της πραγματικότητας, στη μάθηση και στην
προσαρμογή στην κοινωνία. Το θέατρο ως παιδαγωγικό μέσο είναι συνδεδεμένο με τις αρχές της
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βιωματικής προσέγγισης του δράματος. Οι παιδαγωγικές και παιδοκεντρικές θεωρίες των Piaget
(1971), Vygotsky (1962), Burner (1986), Fielding (1996) κ.ά. συνδέθηκαν με άλλες σχετικές με τη
δραματική τέχνη στην εκπαίδευση όπως των Slade (1954), Way (1966), Parry (1972), Seely (1976),
Heathcote in Wagner (1979), Fleming (1994), Bolton (1998), Clipson-Boyles (1998), Ackroyd (2000),
Kempe & Nicholson (2001) κ.ά. για ν’ αναδείξουν το δράμα ως βοηθητικό μέσο προσέγγισης
ποικίλων θεμάτων μέσα από το ομαδικό δραματικό βίωμα.
Η βιωματική ανάπτυξη είναι μια σύνθετη διαδικασία μάθησης και αλλαγής νοοτροπίας.
Χρησιμοποιεί τη βιωματική δραστηριότητα, όχι ως σκοπό αλλά ως μέσο για την εισαγωγή στον
Βιωματικό Μαθησιακό Κύκλο (Β.Μ.Κ.). Κάθε φορά που εφαρμόζουμε τον Β.Μ.Κ. θέτουμε τρία
βασικά ερωτήματα: τι (έκανα), γιατί (το έκανα), τώρα τι (θα κάνω) O B.Μ.Κ. είναι ουσιαστικά ο
τρόπος που «μαθαίνουμε» σ΄ όλη μας τη ζωή. Ζούμε μια κατάσταση, νιώθουμε διάφορα
συναισθήματα, τα επεξεργαζόμαστε και καταλήγουμε σε συμπεράσματα και γενικές αρχές,
«αποθηκεύουμε» και μεταφέρουμε τις αρχές αυτές και σε άλλες εκδηλώσεις της ζωής μας. (Giroux:
1989, 1997) Η βιωματική εκπαίδευση στηρίζεται στη δημιουργική λειτουργία της ομάδας. Στόχος
είναι να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις μιας ομάδας, ώστε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των μελών
της, ως μοναδικών συνεργαζόμενων ατόμων. Οι σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας έχουν ζωτική
σημασία στη διαδικασία της μάθησης. Η Βιωματική εκπαίδευση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος
για την απόκτηση νέων γνώσεων, ικανοτήτων, συμπεριφορών και νοοτροπιών καθώς η μάθηση
επιτυγχάνεται μέσα από τον πειραματισμό και την εμπειρία, την κατανόηση, την κριτική σκέψη, την
αποσαφήνιση και τη λύση προβλημάτων και όχι από την αφηρημένη σκέψη. (Frey: 1986, Hindle:
1993, Γκούβρα, Κυρίδης & Μαυρικάκη: 2001) Η έμφαση στη βιωματική προσέγγιση αποτελεί κοινό
πεδίο με τη φιλοσοφία που θέτουν τα Θεατρο-παιδαγωγικά προγράμματα για εναλλακτική βιωματική
μάθηση, καλλιέργεια κριτικής σκέψης, λήψη αποφάσεων και λύση προβλημάτων μέσα από ομαδική
εργασία. (Σέξτου: 2005)
Η εργασία βασίζεται στις μεθόδους παρατήρησης και καταγραφής. Ειδικότερα, στην
παρατήρηση της ενεργητικής συμμετοχής των παιδιών στο θεατρικό εργαστήριο που ακολουθεί τη
θεατρική παράσταση στο μουσείο και στον προφορικό λόγο των μαθητών κατά την ανταλλαγή
σκέψεων με τους θεατρο-παιδαγωγούς στα πλαίσια ομαδικής συζήτησης. Συνοδευτικά λαμβάνονται
υπόψη τα σχόλια των θεατρο-παιδαγωγών που παρουσιάζουν το πρόγραμμα και τις επιστολές των
εκπαιδευτικών που συνοδεύουν τους μαθητές τους για την ανταπόκριση και συγκέντρωση των
παιδιών στο ταξίδι τους στην προϊστορία. Στην επεξεργασία των δεδομένων συνυπολογίζεται η
πρόσληψη πληροφοριών από τους μαθητές κατά την περιήγηση τους στα εκθέματα της πτέρυγας
προϊστορίας του μουσείου.
Αναγκαία για την συζήτηση της ανταπόκρισης των παιδιών στη θεματική της προϊστορίας με
προσέγγιση το θέατρο ήταν η σύνταξη μιας υπόθεσης. Υποθέτουμε ότι η θεατρική παράσταση, τα
θεατρικά παιχνίδια (μίμηση, μεταμορφώσεις, παγωμένες εικόνες, διάλογοι) και οι συζητήσεις που
περιλαμβάνονται στο θεατρικό πρόγραμμα «Πηλός, κοχύλια κι Όνειρα» δημιουργούν κατάλληλες
συνθήκες «ποιοτικής» αξιοποίησης της αρχαιολογικής – ιστορικής πληροφορίας σε ομάδες εργασίας.
Με τον όρο «ποιοτική» εννοώ ότι συμβάλλουν στην εξοικείωση των μαθητών με την πληροφορία και
καλλιεργούν την ικανότητα του μαθητή να υποπτεύεται την έννοια του χρόνου, να συνδέει το
παρελθόν, τον προϊστορικό άνθρωπο, με τη δική του ζωή μέσα από υποθετικές δραματικές συνθήκες.
Να κατανοεί τις ομοιότητες και τις διαφορές για τον τρόπο που ζούσαν άνθρωποι στον γεωγραφικό
αυτό χώρο άλλοτε και τώρα, και να κατανοεί καλύτερα το ρόλο του στην κοινωνία όπου ανήκει
σήμερα.
Η υπόθεση αυτή συνάδει με το σκεπτικό βάση του οποίου στήθηκε η έκθεση της προϊστορίας
στο Α.Μ.Θ. Η έκθεση είναι ανθρωποκεντρική και στοχεύει στην προβολή του προϊστορικού
ανθρώπου περισσότερο παρά των αντικειμένων, την προσφορά ερεθισμάτων που θα βάλουν τον
επισκέπτη σε προβληματισμό για να συνδέσει την προϊστορία με το σήμερα με επίκεντρο τον
άνθρωπο. Γι αυτό τον λόγο οργανώνει επαγωγικές ενότητες για την επιβίωση του προϊστορικού
ανθρώπου και προχωράει σε πιο σύνθετες θεματικές όπως ο θάνατος. Τα αντικείμενα είναι το πλαίσιο
μέσα στο οποίο υπάρχει ο άνθρωπος. Στόχος της έκθεσης είναι οι πολλαπλές αναγνώσεις του
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αρχαιολογικού υλικού μέσα από συνδέσεις που θα κάνει ο επισκέπτης ανάμεσα στην έκθεση και στο
σήμερα. 379
Έτσι, τόσο το θεατρικό πρόγραμμα όσο και η έκθεση, αν και υπήρξαν δύο διαφορετικά
ερεθίσματα για τα παιδιά (συμμετέχοντες στην έρευνα), είχαν κοινό στόχο και σκεπτικό με
διαφορετική προσέγγιση καθώς άλλαζε το μέσο παρουσίασης της αρχαιολογικής πληροφορίας.
Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στο θεατρικό πρόγραμμα η πληροφορία παρουσιάστηκε σε
μορφή μύθου, όποτε και φέρει χαρακτηριστικά μυθοπλασίας που αποκλείουν κατά περίπτωση από τα
εκθεσιακά αντικείμενα.
Θεατρικά Παιχνίδια –Τεχνικές
Το μέρος του προγράμματος «Πηλός, Κοχύλια κι Όνειρα…» που αφορούσε στο θεατρικό παιχνίδι
βασίζεται στην τεχνική «παγωμένες εικόνες» (still images ή frozen pictures ή tableaux) πάνω στις
θεματικές: (α) οικογενειακή ζωή στην προϊστορία, (β) κεραμική τέχνη και αποθήκευση τροφών, (γ)
Εμπόριο – συναλλαγές και (δ) κυνήγι, αξιοποίηση θηραμάτων και επιβίωση. Για παράδειγμα, στο
εργαστήρι του αγγειοπλάστη τα παιδιά παίζουν παιχνίδια με το σώμα. Διαθέτουν τα σώματά τους σαν
να ήταν πηλός και σχηματίζουν σε ομάδες αγγεία διαφορετικών χρήσεων (αποθήκευση τροφής,
κρασιού, λαδιού, αρωμάτων, πιάτα, κούπες, ποτήρια κ.λ.π.), μιμούνται αντικείμενα, στήνουν
παγωμένες εικόνες με την τεχνική του γλύπτη, μαντεύουν τι είδους αγγείο έχει σχηματίσει η άλλη
ομάδα και τι περιέχει μέσα (ποια είναι η χρήση του) και επινοούν τίτλους για να περιγράψουν τα
αγγεία (προφορικός λόγος) για τις ανάγκες της έκθεσής τους σε μουσείο. Στο παζάρι τα παιδιά
αναπτύσσουν διάλογους με τον έμπορο, επιχειρούν πιθανές άλλες ανταλλαγές (κοσμήματα από πέτρα,
πηλό, όστρεα, δόντια ζώων με ζώα, σιτάρι, δέρματα, οψιανό, όπλα, αγγεία, πυρυτόλυθο κ.λ.π.
Τα παιδιά αναπαριστάνουν δύο κατηγορίες από εικόνες σε ομάδες σχετικές με τα θέματα που
πηγάζουν από τη θεατρική παράσταση. Ακολουθεί συζήτηση όπου ζητούμε από τα παιδιά να
φανταστούν την εξέλιξη της ιστορίας μας αρχικά 10 και μετά 1000 χρόνια μετά… και να απαντήσουν
στις ερωτήσεις «Τα κατάφερε ο νέος της ιστορίας μας να γίνει διάσημος αγγειοπλάστης με τα ειδώλιά
του; Έκανε οικογένεια με την όμορφη κοπέλα των σπηλαίων;» «Τι άλλαξε στην αγγειοπλαστική, στις
συναλλαγές, στους οικισμούς;» (Εποχή χαλκού, ανταλλαγές με μέταλλα, ναυσιπλοΐα, το κρασί, το
λάδι.) Ζητούμε από τα παιδιά να αφηγηθούν προφορικά τη συνέχεια της ιστορίας ή να τη γράψουν
ατομικά ή ομαδικά σε αυτοτελές κείμενο ή σε συνέχειες. «Αν μπορούσατε να πάτε τον χρόνο πίσω
και να προσφέρετε ένα δώρο από το 2006 στους προϊστορικούς, ποιο δώρο θα ήταν αυτό και γιατί το
διαλέγετε;»
Συγκεντρώνουμε τις απαντήσεις τους και γράφουμε ένα ομαδικό γράμμα στους ήρωες της
ιστορίας, αξιοποιώντας τις ιδέες των παιδιών στη μυθοπλασία. Ανακαλύπτουμε τι θεωρούν τα παιδιά
σημαντικό επίτευγμα του σύγχρονου πολιτισμού και πώς αντιλαμβάνονται τη λειτουργικότητα και τη
χρησιμότητα των αγαθών. Ρωτούμε τα παιδιά: «Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να σας χάριζε ένας
προϊστορικός άνθρωπος για να το φέρετε μαζί σας στο σήμερα και γιατί το διαλέγετε;»
Ζητούμε από τα παιδιά να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στην
προϊστορία και στο σήμερα μέσα από ερωτήσεις που συνδέουν τα αρχαιολογικά ευρήματα με
καθημερινούς κοινωνικούς ρόλους, καταστάσεις, συμπεριφορές και προβληματισμούς.
•
«Πώς φέρθηκαν οι νεολιθικοί άνθρωποι που είχαν ήδη δημιουργήσει οικισμούς (αγγειοπλάστης,
ψαράς) στην κοπέλα των σπηλαίων που ζούσε σε προγενέστερες συνθήκες διαβίωσης;»
•
«Σας θυμίζουν αυτές οι συμπεριφορές ανάλογες σημερινές καταστάσεις;»
•
«Πώς αντιμετωπίζονται σήμερα οι κάτοικοι φτωχών χωρών της Αφρικής και της Ασίας;»
•
«Ποια η σχέση της κοπέλας των σπηλαίων με τη μητρότητα;»
•
«Σας θυμίζει τα νέα κορίτσια σήμερα;»
•
«Τι ρόλο έπαιζε η μητρότητα στη ζωή τότε και τι ρόλο παίζει τώρα;»
•
«Ποια η θέση της γυναίκας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία;»
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Συνέντευξη με την υπεύθυνη για το στήσιμο της έκθεση της προϊστορίας στο Α.Μ.Θ. αρχαιολόγο Λιάνα
Στεφανή. (Θεσσαλονίκη, 2-8-06)

913
•
«Πώς μεγαλώνει ένα μωρό σήμερα στο Νεπάλ, στο Ζαίρ, στη Μάλαγα, στο Ροβανιέμι, στην
Αλάσκα, στη Γεωργία, στο Χονκ Κονγκ, στη Σιάτιστα, στη Θεσσαλονίκη κ.λ.π.; και πόσο όμοιοι ή
διαφορετικοί ενήλικες θα είναι αυτά τα παιδιά;»
•
«Θα μπορέσουν να συμβιώσουν, αν χρειαστεί, στο ίδιο περιβάλλον;»
Ζητούμε από τα παιδιά να παίξουν θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς με εικόνες οικογενειακής ζωής από
διάφορες ιστορικές περιόδους και πολιτισμούς με συνοδεία κατάλληλης μουσικής.
Συζήτηση δεδομένων
Παρατηρώντας την αξιοποίηση των ερεθισμάτων (περιήγηση στην πτέρυγα προϊστορίας στο μουσείο
και θεατρική παράσταση) από τα παιδιά μέσα στο θεατρικό παιχνίδι και καταγράφοντας τις
αντιδράσεις, τις δημιουργικές λύσεις, τις σωματοποιήσεις των εικόνων και τις απαντήσεις τους
σχολιάζουμε τα παρακάτω.
Στο αρχικό ερώτημα κατά πόσο οι μαθητές συγκράτησαν και αξιοποίησαν τις πληροφορίες
που τους δόθηκαν για την προϊστορία μέσα από τη θεατρική παράσταση στις θεματικές οικογένεια,
εμπόριο, επιβίωση και κεραμική τέχνη, προκύπτει ότι έγινε πολύ καλή επεξεργασία και χρήση των
πληροφοριών από τους μαθητές όπως αυτό αποτυπώνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι η
σωματοποίηση των πληροφοριών σε «παγωμένες εικόνες» και σε θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς και ο
άλλος είναι η έκφραση προφορικού λόγου στη συζήτηση. Κατά κάποιον τρόπο όσα άκουσαν και
είδαν στη θεατρική παράσταση τα παιδιά τα έκαναν αναγωγή μέσα στο θεατρικό παιχνίδι τους σαν να
πραγματοποιούσαν πρακτική εξάσκηση απομνημόνευσης και αναπαραγωγής των πληροφοριών δια
του προσωπικού ενεργητικού βιώματος.
Χαρακτηριστική είναι η ακρίβεια με την οποία οι μαθητές αναπαρήγαγαν τις εικόνες και τους
διάλογους ανάμεσα στην κοπέλα των σπηλαίων και τον ψαρά στις σκηνές στο παζάρι, στο εργαστήρι
του αγγειοπλάστη και στο κυνήγι όπως τις παρακολούθησαν στην παράσταση. Οι στάσεις που πήραν
τα σώματά τους και οι λέξεις που χρησιμοποίησαν είχαν καθαρές επιρροές από την παράσταση.
Φυσικά δεν μπορεί η μίμηση του παιξίματος των ηθοποιών να θεωρηθεί ως γνήσια δραματική
έκφραση των παιδιών αλλά μάλλον ως μια αντιγραφική έκφραση. Αυτό ήταν αναμενόμενο για δύο
λόγος. Αρχικά η δράση θεατρικού παιχνιδιού ήταν βραχύβια για να αφήσει περιθώρια νέας
δημιουργίας. Επίσης είναι γνωστό ότι στην πλειοψηφία τους τα παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό δεν
έχουν σημαντική εξοικείωση και εμπειρία θεατρικού παιχνιδιού λόγο του υποβαθμισμένου ρόλου της
θεατρικής τέχνης στο σχολείο και συχνά έχουν περιορισμένη σχέση με θεατρικούς κώδικες. Η εύκολη
λύση γι αυτά είναι να μιμούνται ως επί το πλείστον όσα βλέπουν στην παράσταση. Ακόμη και σε
αυτές τις περιπτώσεις όμως, η συμμετοχή των παιδιών ήταν πολύ ικανοποιητική και η διαθεσιμότητά
τους να παίξουν ήταν πολύ υψηλή.
Το ευτυχές είναι ότι ο βαθμός συγκράτησης και σωματοποίησης αρχαιολογικών πληροφοριών
από τα παιδιά ήταν πολύ ικανοποιητικός και αυτό το οφείλουμε στη δομή της θεατρικής παρουσίασης
και στην υποκριτική των συντελεστών. Για παράδειγμα:
1.
Τα παιδιά έδειξαν την ανταλλαγή σε είδος στο εμπόριο (αντάλλαζαν τα ρολόγια τους με
κοκαλάκια για τα μαλλιά),
2.
έδειξαν τη χειροποίητη κατασκευή αγγείων με την τεχνική της κουλούρας (σχημάτιζαν με τα
σώματά τους στο πάτωμα στρογγυλές κουλούρες για να τις τοποθετήσει ο αγγειοπλάστης τη μία πάνω
στην άλλη) και
3.
την αξιοποίηση του ζώου μετά το κυνήγι από τους προϊστορικούς στην καθημερινή τους ζωή
(έγδερναν το σκοτωμένο ζώο και το μαγείρευαν).
Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα παιδιά επίσης προσέλαβαν πληροφορίες από τα
εκθέματα του μουσείου όπως και από τη θεατρική παράσταση. Μερικά από τα εκθέματα μάλιστα
ήταν εντυπωσιακά οπτικά ερεθίσματα όπως, το αντίγραφο του κρανίου του ανθρώπου των
Πετραλώνων, το αυθεντικό κρανίο ενός εφήβου που υπέστη χειρουργική επέμβαση με πέτρα οψιανού,
τα εξαιρετικής αριστοτεχνίας κεραμικά αγγεία και τα κοσμήματα από δόντια ζώων.
Νομίζω ότι ο συνδυασμός «αρχαιολογικά ευρήματα –θεατρική παράσταση» απέδωσε τους
καλύτερους καρπούς στην κατανόηση και συγκράτηση των πληροφοριών. Αυτό φάνηκε στις
περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί – συνοδοί των μαθητών αφιέρωσαν ουσιαστικό χρόνο (15’) για την
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περιήγηση των παιδιών στα εκθέματα και τους εξηγούσαν όσα έβλεπαν πριν την παρακολούθηση της
παράστασης όπως τους είχε προταθεί σε επιστολή που έστειλε το μουσείο στα σχολεία. Μαθητές που
για λόγους καθυστέρησης στην προσέλευση μπήκαν τελευταία στιγμή για την παρακολούθηση της
παράστασης φαίνεται να έχασαν την ευκαιρία να εισχωρήσουν στο πλαίσιο της πληροφορίας, στην
περιρρέουσα ατμόσφαιρα της προϊστορίας και στο νόημα του θεατρικού ταξιδιού στον χρόνο όπως η
έκθεση το επιχειρεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά δεν ανταποκρίθηκαν στο θεατρικό παιχνίδι
με ενθουσιασμό αλλά ότι άργησαν να μπουν στη θεατρική σύμβαση και δυσκολεύτηκαν στην
αναπαράσταση εικόνων με θέματα την υφαντική, τη γεωργία, κ.ά. που βασιζόταν αποκλειστικά στην
προσκόμιση πληροφοριών από εκθέματα του μουσείου. Θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι γενικά, η
ανταπόκριση των παιδιών κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιχνιδιού ήταν σε πολύ καλά επίπεδα αν
λάβει κανείς υπόψη τη γρήγορη υλοποίηση των παραγγελμάτων, την ησυχία και τάξη που
επικρατούσε στον χώρο και την καλή συνεργασία των παιδιών μεταξύ τους σε μικρές ομάδες.
Σχετικά με την ερώτηση κατά πόσο το πρόγραμμα ενδυνάμωσε τους μαθητές να αναπτύξουν
κριτική σκέψη αναφέρω ενδεικτικά μερικές διατυπώσεις των παιδιών σε διάλογους που προέκυψαν
κατά τη συζήτηση.
Διάλογος 1
Θεατροπαιδαγωγός: «Τα κατάφερε ο νέος της ιστορίας μας να γίνει διάσημος αγγειοπλάστης με τα
ειδώλιά του;»
Παιδί Α: «Έγινε διάσημος και πλούσιος και παντρεύτηκε την κοπέλα και έκαναν έναν ωραίο γάμο και
έκαναν παιδιά.»
Θεατροπαιδαγωγός: «Πιστεύετε ότι ήθελε να φτιάχνει ειδώλια με τον πηλό για να γίνει πλούσιος ή
γιατί αγαπούσε την τέχνη του;»
Παιδί Β: «Και τα δύο.»
Παιδί Γ: «Για να τον μάθουν όλοι και να τα πουλάει μακριά με τα καράβια.»
Θεατροπαιδαγωγός: «Στις μέρες μας γιατί, νομίζετε, ότι οι καλλιτέχνες διαλέγουν αυτή τη δουλειά και
κάνουν, ας πούμε, θέατρο, χορό, παίζουν μουσική, ζωγραφίζουν;»
Παιδί Δ: «Γιατί τους αρέσει. Περνούν ωραία να το κάνουν.»
Θεατροπαιδαγωγός: «Να λοιπόν κάτι κοινό ανάμεσα στον ήρωα της ιστορίας και σε έναν σύγχρονο
καλλιτέχνη. Το μεράκι τους, η αγάπη για την τέχνη τους. Μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια τα αγγεία
τους τα θαυμάζουμε ακόμη. Πολλοί γλύπτες σήμερα θα ζήλευαν την τεχνική τους.»
Διάλογος 2
Θεατροπαιδαγωγός: «Αν μπορούσατε να πάτε τον χρόνο πίσω και να προσφέρετε ένα δώρο στους
προϊστορικούς από το 2006-7, ποιο δώρο θα ήταν αυτό και γιατί θα το διαλέγετε;»
Παιδί Α: «θα τους πήγαινα παιχνίδια, βιβλία για να έχουν γνώσεις, όπλα, αυτοκίνητα και χρήματα.»
Παιδί Β: «Ζεστά ρούχα, μαλακά στρώματα και όπλα.»
Παιδί Γ: «Αυτοκίνητα και μηχανές.»
Παιδί Δ: «Χρήματα, χρυσά αντικείμενα και αμάξια.»
Παιδί Ε: «Ραπτομηχανή και ποδήλατο.»
Παιδί Ζ: «Ηλεκτρικό ρεύμα και κομπιούτερ.»
Παιδί Η: «Όπλα, πυρηνική ενέργεια, φάρμακα.»
Παιδί Θ: «Αεροπλάνα και σπίτια από τσιμέντο.»
Παιδί Ι: «Θα τους έδινα αυτοκίνητα.»
Παιδί Κ: «Κομπιούτερς και μια δορυφορική κεραία.»
Θεατροπαιδαγωγός: «Σε τι θα τους χρησίμευε η δορυφορική κεραία;»
Παιδί: «Να επικοινωνούν με το διάστημα.»
Διάλογος 3
Θεατροπαιδαγωγός: «Γιατί να ήθελε ένας προϊστορικός να ζήσει στο 2006-7;»
Παιδί Α: «Για να πάρει ιδέες και να καλυτερεύσει τη ζωή του.»
Παιδί Β: «Για να μην κινδυνεύει από τα θηρία.»
Παιδί Γ: «Για να έχει πολυτελή σπίτια και ηλεκτρικό ρεύμα.»
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Παιδί Δ: «Για να έχει χρήματα.»
Παιδί Ε: «Γιατί η ζωή σήμερα είναι πιο εύκολη.»
Διάλογος 4
Παιδί Α: «Δεν είχαν τηλεόραση σαν κι εμάς. Ήταν άγριοι.»
Παιδί Β: «Δεν είχαν χρήματα. Ήταν φτωχοί.»
Θεατροπαιδαγωγός: «Τα χρειάζονται πραγματικά;»
Παιδί Γ: «Έκαναν ανταλλαγές αλλά θα χρειαστούν χρήματα για να ταξιδεύουν.»
Θεατροπαιδαγωγός: « Και τότε ταξίδευαν και έκαναν εμπόριο χωρίς χρήματα.»
Παιδί Α: «Πώς θα γίνουν πλούσιοι κύριε αν δεν έχουν λεφτά;»
Θεατροπαιδαγωγός: «Είναι τόσο αναγκαίο να γίνει κανείς πλούσιος;»
Παιδί Α: «Ναι, καλέ κύριε, αφού και στα παλιά χρόνια υπήρχαν πλούσιοι.»
Σκέψεις - Συμπεράσματα
Εκτιμούμαι ότι η επιτυχία του προγράμματος «Πηλός, Κοχύλια κι Όνειρα…» ήταν η συμμετοχή του
κοινού. Τόσο οι διάλογοι που καταγράφηκαν όσο και οι σωματικές μιμήσεις – αναπαραγωγές σκηνών
του θεατρικού μέρους από τα παιδιά στο εργαστήριο αποτελούν τεκμήρια ότι τα παιδιά συμμετείχαν
ενεργητικά βάζοντας σε κίνηση σημαντικές λειτουργίες του σώματος και του νου. Ακριβέστερα, μέσα
από την αναπαράσταση της προϊστορίας καλλιέργησαν την σωματική τους έκφραση, την μιμητική
τους ικανότητα, το ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα, εξάσκησαν τη φαντασία τους στην απόδοση
νοημάτων και χρήσεων σε αγγεία και άλλα αντικείμενα, καλλιέργησαν τον προφορικό λόγο και τη
διατύπωση επιχειρηματολογίας στις απαντήσεις τους και ανέπτυξαν προβληματισμούς για το ταξίδι
του ανθρώπου στον χρόνο. Φαίνεται ότι οι μαθητές που παρακολούθησαν το πρόγραμμα στην
πλειοψηφία τους κέρδισαν αυτή τη γνώση, δηλαδή την κατανόηση του παρελθόντος μέσα από τα
μάτια του παρόντος.
Το θέατρο στο μουσείο αποκαλύπτεται ως δραστικό και δυνατό γνωριμίας μια ιστορική
περίοδο και το συνοδευτικό εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού ως βοηθητικό μέσο εκμάθησης της
ιστορίας. Δεν θα ισχυριστούμε ότι το θέατρο αντικαθιστά το μάθημα της ιστορίας. Η αίσθηση που
μπορεί να δημιουργήσει το θέατρο στο μουσείο και το βίωμα που αποκτούν τα παιδιά ως θεατές και
ως συμπαίκτες είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη δημιουργία υποδοχέων – συνηθίζω να τα ονομάζω
«συρταράκια εμπειριών» – όπου θα αποθηκευθούν οι γνώσεις του μαθήματος της ιστορίας στο
σχολείο και θα κλειδώσουν σε ένα ανθεκτικό στο χρόνο συνδυασμό πληροφορίας και βιώματος για το
μέλλον. Η σχολική επίδοση των μαθητών στο μάθημα της ιστορίας δεν αφορά και δεν σχετίζεται σε
καμία περίπτωση με τους στόχους του προγράμματος «Πηλός, κοχύλια κι Όνειρα...», ούτε και θα
έπρεπε να αξιολογηθεί η συγκράτηση πληροφοριών από τα παιδιά κατά την παρακολούθηση του
προγράμματος όταν θα επέστρεφαν στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς. Κάτι τέτοιο θα αφαιρούσε
τη μαγεία και την υπέρβαση από την καθημερινότητα σε άλλες εποχές που τόσο αγωνίστηκε το
θέατρο να δημιουργήσει προς όφελος των μαθητών.
Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι το «Πηλός, Κοχύλια κι Όνειρα…» πρόσφερε στους μαθητές ένα
θεατρικό βίωμα που αύξησε τις πιθανότητες να συγκρατήσουν πληροφορίες και να ενδιαφερθούν
περισσότερο για το μάθημα της ιστορίας στο σχολείο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ηθοποιοί
μορφοποίησαν και σχηματοποίησαν τις εικόνες, τα πρόσωπα και τα ιστορικά γεγονότα και οι μαθητές
«είδαν» την ιστορία μέσα από τα μάτια των άλλων (φανταστικών προσώπων στην παράσταση) ως
μνήμη και πολιτισμό και όχι ως κάτι το βαρετό και το ξεπερασμένο. Επιπλέον, το θέατρο στο μουσείο
ανέδειξε το ίδιο το μουσείο ως έναν χώρο δια-δραστικό και ζωντανό, πλούσιο σε δυνατότητες να
προσφέρει στους μεν μαθητές πρωτότυπες, ευχάριστες και ευφάνταστες προσωπικές στιγμές
εναλλακτικής μάθησης, στους δε εκπαιδευτικούς ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις της διδακτικής της
ιστορίας σε συνεργασία με φορείς και καλλιτέχνες.
Αντί για επίλογο…
«Σπηλιά! Τόσο γνώριμη... Εδώ γεννήθηκα και ξέρω καλά κάθε γωνιά σου από μικρό παιδί.
Προφύλαξες ολόκληρες γενιές από τους κρύους χειμώνες και τα άγρια θηρία. Μας κρατάς όμως στο
σκοτάδι σου μακριά από το χαμόγελο του ήλιου. Πόσο θα ήθελα κι εγώ να ζούσα σε μια καλύβα.
Κάποιοι άνθρωποι ζουν ήδη εκεί έξω σε οικισμούς και είναι μεγαλόσωμοι και ροδαλοί ενώ εμείς που
ζούμε ακόμη στις σπηλιές είμαστε μπροστά τους κοντοί και χλωμοί σαν καχεκτικοί. Πόσο θα ήθελα
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να ζω στον καθαρό αέρα, ν’ ακούω το γλυκό κελάηδισμα των πουλιών όλη μέρα και ν’ αφήνω το
βλέμμα μου να ταξιδεύει στη γραμμή του ορίζοντα πάνω από τη θάλασσα. Κάτι πρέπει να σκαρφιστώ
για να με αφήσει η μητέρα μου να βγω μια βόλτα έξω από τη σπηλιά. Τι όμως…… Σήμερα είναι η
μεγάλη γιορτή και θα γίνει δείπνο με ψάρια. Άκουσα χθες τη μητέρα μου να λέει ‘Το καλύτερο ψάρι
για το τραπέζι μας.’ Να μια καλή ευκαιρία. Θα κατέβω στο παζάρι να αγοράσω ψάρια. Οι βάρκες και
τα καΐκια θα έχουν φτάσει τέτοια ώρα και οι έμποροι θα έχουν σίγουρα απλώσει τις πραμάτειες τους.
Αγγεία με όμορφα γεωμετρικά σχέδια, όστρακα της θάλασσας, οψιανό, τη μαύρη πέτρα για εργαλεία,
κοράλλια και φρεσκότατα ψάρια. Τέλεια ιδέα. Δεν μένει παρά να της το πω. Μαμά, πάω στο παζάρι
να φέρω ψάρια για το βράδυ. Θα διαλέξω το καλύτερο ψάρι για τους καλεσμένους μας. Καλά μαμά, θα
πω στον έμπορο ότι θα ανταλλάξουμε τα ψάρια με δέρματα. Και τώρα ήρθε η ώρα να βγω έξω στο
φως!!!» (Απόσπασμα από το θεατρικό σενάριο του προγράμματος «Πηλός, Κοχύλια κι Όνειρα…».
Σέξτου: 2007β).
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Περίληψη
Στο πρώτο μέρος της μελέτης αυτής αρχικά καταγράφονται στοιχεία, απ΄ τα οποία προκύπτει ότι η αρχαία
Αιγυπτιακή Αλεξάνδρεια ήταν μια μεγαλούπολη της εποχής της με έντονο χαρακτηριστικά αστικής ζωής,
εξαιτίας της οποίας δημιουργήθηκε η βουκολική ποίηση απ΄ τον ποιητή Θεόκριτο, αποσπάσματα απ΄ τα
«Ειδύλλια» του οποίου παρατίθενται στη συνέχεια, για να δειχθεί ότι μέσα απ΄ την απλότητα και την ομορφιά
της ζωής κοντά στη Φύση μπορεί να προκληθεί Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Στο δεύτερο μέρος
επισημαίνεται η σημασία της λογοτεχνίας με οικολογικό περιεχόμενο (π.χ. λυρική ποίηση, βουκολική
λογοτεχνία, δημοτικά τραγούδια, παραμύθια) για την αξιοποίησή της από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στη
συνέχεια, αφού γίνει αναφορά στις μορφές της εκπαίδευσης αυτής και στις μεθόδους της, αναδεικνύεται η
βιωματικότητα που αποκτά το λογοτεχνικό κείμενο με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, όταν προσφέρεται με τη
μορφή «Μέσα και από το Περιβάλλον» (from and through), και η συμβολή του στη δημιουργία οικολογικής
συνείδησης. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πρέπει ν΄ αξιοποιεί με
ενεργό τρόπο τη λογοτεχνία που αναδεικνύει τόσο την ομορφιά τη φύσης, όσο και τα σύγχρονα προβλήματά
της.

Η ανάπτυξη της βουκολικής ποίησης στην Ελληνιστική Αλεξάνδρεια
Από τις εβδομήντα πόλεις που αναφέρει ο Πλούταρχος ότι ίδρυσε ο Μ. Αλέξανδρος στις εκτάσεις
που κάλυψε με την εκστρατεία του, σημαντικότερη και μεγαλύτερη αναδείχθηκε η Αιγυπτιακή
Αλεξάνδρεια (Alexandria ad Aegyptum) που θεμελιώθηκε το 331 π.Χ. (Walbank, 1981).
Μια πρόχειρη, αλλά εντυπωσιακή περιγραφή του μεγέθους της πόλης και του μεγάλου
πλήθους των κατοίκων δίνει ο Αχιλλέας Τάτιος στο μυθιστόρημά του «Τα κατά Λευκίππην και
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Κλειτοφώντα», του οποίου η συγγραφή πιθανολογείται στα τέλη του 2ου μ.Χ. αιώνα, απ΄ την οποία
περιγραφή αναφέρουμε ενδεικτικά μια φράση : «Κι αν κοίταζα προς την πόλη, δεν πίστευα αν θα
γέμιζε κάποιος λαός αυτή από άνδρες, αν δε στο λαό κοίταζα, απορούσα αν θα χωρούσε κάποια πόλη
αυτόν» (Garnaud, 1991). Αλλά και ο Φίλωνας ο Αλεξανδρινός (τέλη του 1ου π.Χ. αιώνα – αρχές του
1ου μ.Χ. αιώνα) μας δίνει μια πληροφορία ενδεικτική για το μεγάλο πληθυσμό της Αλεξάνδρειας (2)
αναφέροντας ότι υπολογίζει σε ένα εκατομμύριο τους Εβραίους της Αιγύπτου και ότι δύο απ΄ τις
πέντε συνοικίες της Αλεξάνδρειας ήταν εβραϊκές (Lesky, 1964). Ας αναφερθεί εδώ ότι ο πληθυσμός
της Αλεξάνδρειας δεν ήταν καθαρά ελληνικός. Όπως γράφει ο Walbank «… η Αλεξάνδρεια,
κοσμοπολιτική συγκέντρωση ανθρώπων και καρδιά της πτολεμαϊκής διοίκησης, που την κατοικούσε
ένας μεγάλος πληθυσμός Μακεδόνων και (άλλων) Ελλήνων, Εβραίων και ντόπιων Αιγυπτίων …»
(Walbank, 1981).
Οι παραπάνω πληροφορίες, βέβαια, αναφέρονται σε εποχές μεταγενέστερες από την εποχή
που μας ενδιαφέρει που είναι το πρώτο μισό του 3ου π.Χ. αιώνα και κυρίως η εποχή που βασίλευε
στην Αίγυπτο ο Πτολεμαίος Β΄ ο Φιλάδελφος (283 π.Χ. – 246 π.Χ.), κατά την εποχή της βασιλείας
του οποίου εμφανίσθηκε στην Αλεξάνδρεια το έργο του βουκολικού ποιητή Θεόκριτου, στον οποίο
βασικά αναφέρεται το πρώτο μέρος της μελέτης μας. Τη θεμελίωση δε αυτή της βουκολικής ποίησης
από τον Θεόκριτο την προτείνει και ο Hans-Joachim Gehre, μέλος της Ακαδημίας της Χαϊδελβέργης,
κατά τον οποίο, ο Θεόκριτος θεμελίωσε ένα ολόκληρο λογοτεχνικό είδος και με τη συμβολή των
μεταγενέστερων εκπροσώπων του είδους χάρισε στην Ευρώπη «το καλλιτεχνικό τοπίο της Αρκαδίας»
(Gehre,1991).
Στο πρώτο μισό, λοιπόν, του 3ου π.Χ. αιώνα αρχίζει να ακμάζει στην Αίγυπτο ένα πολύ
μεγάλο για την εποχή του αστικό κέντρο με όσα μπορεί να συνεπάγεται για τους κατοίκους του μια
ζωή από λίγο ως πολύ αποκομμένη απ΄ την άμεση επικοινωνία με φυσικότερους τρόπους ζωής.
Μέσα σε αυτό το κλίμα «εγκλεισμού» του ατόμου στα στενά από πλευράς φυσικής ζωής
ψυχικά όρια της μεγαλούπολης εύλογο ήταν να αναζητηθεί μία, έστω και κατ΄ εικασίαν, διέξοδος
επικοινωνίας μ΄ αυτό που έλειπε, μια επανασύνδεση δηλ. με τη μητέρα – Φύση. Όπως χαρακτηριστικά
επισημαίνει ο Lesky «χρειάστηκε πρώτα να συνειδητοποιήσει ο αστός το χαμό της φύσης μέσα στα
κάστρα της ελληνιστικής μεγαλούπολης, για να μπορέσει να δώσει κάτι σαν τα ειδύλλια του
Θεόκριτου». Έτσι στην Αλεξάνδρεια από τον Θεόκριτο γεννήθηκε η συστηματική καλλιέργεια της
βουκολικής ποίησης και η λέξη συστηματική εν προκειμένω έχει την έννοια ότι και πριν από τον
Θεόκριτο αναφέρονται ψήγματα βουκολικής ποίησης στη Σικελία και στη Σπάρτη (Bulloch, 1985).
Μέσα και στη γενικότερη ατμόσφαιρα της «κουρασμένης» αυτής εποχής λόγω των πολιτικοστρατιωτικών αναστατώσεων της εποχής των λεγόμενων επιγόνων, δηλαδή των διαδόχων του Μ.
Αλεξάνδρου, και υπό το κράτος των ψυχολογικών εντάσεων που αναπόφευκτα δημιουργεί η αστική
ζωή στη μεγαλούπολη δεν ήταν καθόλου παράξενο να γεννηθεί η βουκολική ποίηση, μια ποίηση που
θα έφερνε τον αναγνώστη κοντά στη ζωή του χαμένου παράδεισου της φύσης ανάμεσα σε βοσκούς,
σε φλογέρες, σε τραγούδια, σε ανθισμένα δέντρα και λουλούδια και σε μαγευτικά φυσικά τοπία που
κάνουν τη ψυχή ν΄ ανασαίνει απ΄ την τύρβη και την ψυχική ασφυξία της μεγαλούπολης. Αυτή η
ποίηση θα δώσει στον αναγνώστη την ψευδαίσθηση, έστω, μιας «επιστροφής στη φύση» και – δεν
είναι άτοπο, νομίζουμε, να συμπεράνουμε - μια αίσθηση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, μια
αίσθηση που μέχρι και σήμερα φαίνεται χαμένη μέσα στα «τείχη» της αστικής συμβίωσης. Το
γεγονός άλλωστε ότι ο Θεόκριτος βρήκε μιμητές ήδη από την Αλεξανδρινή (Lesky,1964) και την
αυτοκρατορική Ρωμαϊκή εποχή (Albrecht, 1999), π.χ. Βίων, Μόσχος, Βεργίλιος, αποδεικνύει πόσο
ανάπηρο έκανε τον άνθρωπο ψυχικά η απομάκρυνσή του απ΄ το φυσικό περιβάλλον. Αλλά και το
πνευματικό ρεύμα του Αρκαδισμού στην Ευρώπη των μεταγενέστερων χρόνων άλλο δεν δείχνει παρά
τη λαχτάρα του ανθρώπου να επανενωθεί με τη Φύση. Κρίνουμε αναγκαίο εδώ να παραθέσουμε ένα
απόσπασμα από τα «Ειδύλλια» του Θεόκριτου, στα οποία μέσα από την απλότητα της ποιμενικής
ζωής αναδύεται η ομορφιά της ζωής κοντά στη φύση (3).
•

Ειδύλλιο VII (Θαλύσια)

… κι εκεί ξαπλώσαμε χαρούμενοι σε μυρωδάτα σκοίνα κι απάνω σ΄ αμπελόφυλλα παχιά
φρεσκοκομμένα. Πολλές φτελιές και λεύκες απάνωθέ μας σείονταν και το νεράκι το ιερό τραγουδιστά
από των Νυμφών κυλούσε τη σπηλιά. Και ξαναμμένα τα τζιτζίκια μέσα στον ίσκιο των δέντρων δεν
παύαν το τραγούδι τους κι ο βάτραχος κρυμμένος ξεφώνιζε απ΄ τα βάτα. Χαρούμενοι οι κορυδαλλοί
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λαλούν κι οι καρδερίνες, στενάζουν οι τρυγώνες κι οι μέλισσες πετούν τριγύρω στα νερά … Τα
αχλάδια και τα μήλα στα πόδια μας κυλούσαν και γέρναν οι δαμασκηνιές απ΄ τον πολύ καρπό τα
κλώνια τους στη γη. Κι ένα βαρέλι ανοίξαμε κρασί τετραχρονίτικο …
Στην εποχή μας που ο άνθρωπος ασφυκτιά στις μεγαλουπόλεις απ΄ την απουσία του φυσικού
περιβάλλοντος και που, το χειρότερο, η Φύση κακοποιείται τόσο βάναυσα απ΄ την αλόγιστη χρήση
της Τεχνολογίας, μήπως θα έπρεπε να δώσουμε ενεργότερο ρόλο στην «οικολογική» λογοτεχνία στην
εκπαίδευση για τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης;
Η Φύση στην ελληνική Λογοτεχνία
Ως μία των Καλών Τεχνών η Λογοτεχνία προσφέρει κι αυτή τις υπηρεσίες της τόσο για την αρτίωση
της προσωπικότητας, όσο και για τη διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι. Ως Τέχνη η Λογοτεχνία
έχει τούτο το πλεονέκτημα: ό,τι οι άλλες μορφές του θεωρητικού βίου προσφέρουν με λογική
διαδικασία που, όπως είναι φυσικό, κάποτε κουράζει, η Λογοτεχνία – και, εννοείται, η Τέχνη
γενικότερα – το προσφέρει ευχάριστα μέσα από το δέλεαρ του Ωραίου, μέσα από την έκφραση της
Ομορφιάς. «Ο στοχασμός» γράφει (για την ποίηση) ο P. Valéry, «πρέπει να είναι κρυμμένος μέσα
στους στίχους, όπως η θρεπτική ιδιότητα μέσα σ΄ ένα καρπό. Ένας καρπός είναι τροφή, αλλά φαίνεται
μόνο εντρύφημα. Αισθανόμαστε μόνο την ηδονή, αλλά δεχόμαστε μια ουσία. Η γοητεία σκεπάζει με
το πέπλο της αυτή την αφανή τροφή που φέρνει» (Παπανούτσος, 1969).
Η Λογοτεχνία, ως γνωστόν, συχνά καταφεύγει σε περιγραφή της Φύσης σε μια προσπάθεια
αναπαράστασης (δημιουργικής, εννοείται, αφού ο καλλιτέχνης δε μιμείται απλά, αλλά δημιουργεί) της
Ομορφιάς. Τόσο η λόγια, όσο και η λαϊκή (δημώδης) Λογοτεχνία «αντιγράφουν» την ομορφιά της
Φύσης (βασική μορφή του λυρισμού) και είναι η ώρα, συνήθως, που ο λογοτέχνης αναδεικνύει τη
δημιουργική του ικανότητα. Είναι, ασφαλώς, γνωστό το γεγονός αυτό και δεν χρειάζεται παρά μια
πολύ μικρή αναφορά σε κάποια έργα, για να βεβαιωθεί του λόγου το ασφαλές. Ήδη από πολύ παλιά η
ελληνική λυρική ποίηση έδωσε όμορφες φυσιολατρικές εικόνες, όπως π.χ. στους στίχους της Σαπφώς:
γύρω απ΄ την όμορφη σελήνη τ΄ άστρα
γοργά τη φεγγερή θωριά τους κρύβουν
σαν ολόγιομη λάμπει απ΄ τον αιθέρα
στη γη.
Επίσης, ποίηση του Θεόκριτου, όπως αναφέραμε προηγουμένως, έδωσε απαράμιλλες
εικόνες της φυσικής ομορφιάς.
Επιπλέον, η λαϊκή μούσα μέσα από το δημοτικό τραγούδι εξυμνεί τη Φύση σε κάθε ευκαιρία, όπως
π.χ. στους στίχους:
Έχετε γεια ψηλά βουνά και κάμποι με τα ρόδα
δροσιές με τα χαράματα, νύχτες με το φεγγάρι
(Πολίτης, 1966)
Στα παραμύθια η Φύση αποτελεί, συνήθως, λειτουργικό μέρος της συγγραφικής σκηνοθεσίας
συμμετέχοντας μερικές φορές στα δρώμενα και φθάνοντας μέχρι τον ανιμισμό (ζώα και φυόμενα
σκέπτονται και μιλούν σαν άνθρωποι). Όπως γράφει σχετικά ο Ανδρέας Καρακίτσιος (Γαβριλάκης και
Μπακιρτζής 2005) «Με την έννοια αυτή η εικόνα της φύσης πλησιάζει την παλιά αρχετυπική εικόνα,
μια μυθική εικόνα της μητέρας φύσης – απειλής και της μητέρας φύσης – προστάτιδας».
Το θησαυρό αυτό, της μέσω της λογοτεχνίας ανάδειξης της ομορφιάς της Φύσης, πρέπει ν΄ αξιοποιεί
με κάθε τρόπο η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, όχι μόνο γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος των
μεγαλουπόλεων έχασε την επαφή με τη μητέρα Φύση, αλλά και επειδή τα δεινά που υφίσταται το
φυσικό Περιβάλλον στην εποχή μας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού.
Οι τρεις όψεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η συμβολή της Λογοτεχνίας
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δεν είναι μονοδιάστατη διαδικασία, όπως συμβαίνει με την
παραδοσιακή Εκπαίδευση που προσφέρει το μορφωτικό αγαθό μόνο μέσω της «μετωπικής»
διδασκαλίας μαθημάτων, αλλά έχει τρισδιάστατο χαρακτήρα, όπως έχει αναγνωρισθεί διεθνώς
(Palmer, 1998).
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Η τρισδιάστατη διαδικασία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η οποία συνάδει τόσο με
ψυχολογικά δεδομένα, το τρισυπόστατο δηλαδή της προσωπικότητας συναποτελούμενης απ΄ το
γνωστικό, συναισθηματικό και βουλητικό (Παπανούτσος, 1972), όσο και με παιδαγωγικά δεδομένα,
αφού συστοιχείται με την τριμερή ταξινομία των διδακτικών στόχων του Bloom σε γνωστική,
συναισθηματική και ψυχοκινητική περιοχή (Καψάλης, 2000), διακρίνεται σε τρεις μορφές (Palmer,
1998):
α. την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σχετικά με το Περιβάλλον (about the environment)
β. την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα στο Περιβάλλον ή από το Περιβάλλον (in or from
the environment ) και
γ. την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για το Περιβάλλον ή για χάρη του Περιβάλλοντος (for the
enviroment).
Η πρώτη μορφή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η οποία σχετίζεται με τη γνωστική υπόσταση της
προσωπικότητας, προσπαθεί να μεταφέρει γνώσεις με τη διδασκαλία μαθημάτων που αναφέρονται
στο Περιβάλλον και κυρίως σε γνωστικούς τομείς σχετικούς με τις φυσικές επιστήμες, π.χ. φυσική,
χημεία, βιολογία, γεωλογία, γεωγραφία κλπ (Φλογαΐτη, 1998). Η μορφή αυτή εξυπακούεται, βέβαια,
ότι δεν περιορίζεται μόνο στα μαθήματα αυτά, αφού το Περιβάλλον ορίζεται όχι μόνο ως φυσικό
περιβάλλον, αλλά και ως δομημένο και ως πολιτιστικό. Το ζήτημα αν πρέπει αυτή η μορφή να
εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα με βάση το πολυεπιστημονικό ή το διεπιστημονικό μοντέλο δεν
αφορά την παρούσα μελέτη. Η δεύτερη μορφή εμφανίζεται με δραστηριότητες των εκπαιδευόμενων
μέσα στο ίδιο το Περιβάλλον, όπου βιώνουν με άμεση και προσωπική εμπειρία το Περιβάλλον, την
αξία του και τα προβλήματά του αναλαμβάνοντας δραστηριότητες μέσα σ΄ αυτό. Όπως γράφει η
Φλογαΐτη, (1998) η μορφή αυτή «Αντιπροσωπεύει ένα ρεύμα που διατρέχει την Παιδαγωγική σκέψη
με πολλές παραλλαγές, αποχρώσεις και προσεγγίσεις από την εποχή των Locke και Rousseau μέχρι
τους στοχαστές της Νέας Αγωγής». Η τρίτη μορφή αφορά το πραξιακό μέρος της συνειδησιακής μας
ύπαρξης, τις ηθικές στάσεις μας προς το Περιβάλλον και έχει να κάνει με Οικολογικές αξίες, στάσεις
και συμπεριφορές.
Χωρίς να θέλουμε, ασφαλώς, να υποτιμήσουμε τις άλλες δύο μορφές της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, νομίζουμε πως ιδιαίτερα έμφαση πρέπει να δίνεται, όπως και συμβαίνει το τελευταίο
διάστημα στην Ελλάδα, στη δεύτερη, την κατεξοχήν βιωματική μορφή της, δηλαδή την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση «Μέσα και από το Περιβάλλον», και τούτο γιατί και κατά την κοινή
λογική, ό,τι βιώνεται με άμεση και προσωπική εμπειρία γίνεται μονιμότερο κτήμα.
Μερικές από τις μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιεί η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, είναι η
Επίλυση προβλήματος (πείραμα, σφυγμομέτρηση κ.α.), η Μέθοδος Project, η Μετακίνηση στο προς
έρευνα πεδίο και τα Περιβαλλοντικά μονοπάτια (Γεωργόπουλος-Τσαλίκη, 2002). Κοινό και βασικό
στοιχείο των μεθόδων αυτών είναι η εμπλοκή του εκπαιδευόμενου με το Περιβάλλον και τα
προβλήματά του που στηρίζεται στην παιδαγωγική αρχή «μαθαίνω πράττοντας» (learning by doing)
της Νέας Αγωγής, της οποίας βασικός εκπρόσωπος υπήρξε ο J. Dewey. Και είναι ευνόητο πόσο πιο
αποτελεσματική είναι η βιωματική μάθηση από το να μαθαίνει κανείς μόνο ακούγοντας ή
διαβάζοντας. Λίγα λόγια όμως χρειάζονται και για τη λειτουργία των δύο τελευταίων μεθόδων. Με
την Μετακίνηση στο προς έρευνα πεδίο οργανώνονται εκπαιδευτικές εκδρομές σε μέρη με
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον είτε του φυσικού, είτε του δομημένου, είτε του πολιτιστικού
περιβάλλοντος, ενώ με τα Περιβαλλοντικά μονοπάτια οργανώνονται διαδρομές σε μέρη με
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να βιώσουν με προσωπική εμπειρία την αξία,
αλλά και τα δεινά που συσσώρευσε δυστυχώς ο σύγχρονος homo faber στο Περιβάλλον.
Νομίζουμε, λοιπόν, ότι με τη μορφή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μέσα και από το
Περιβάλλον» και με τις μεθόδους «Μετακίνηση στο προς έρευνα πεδίο» και «Περιβαλλοντικά
μονοπάτια» η Λογοτεχνία με οικολογικό προσανατολισμό μπορεί να προσφέρει στη δημιουργία
οικολογικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Η ανάγνωση, η απαγγελία και, στην καλύτερη περίπτωση, η
ανάλυση λογοτεχνήματος με οικολογικό περιεχόμενο μέσα στο ίδιο το φυσικό περιβάλλον θα δώσει
άλλη διάσταση στην επικοινωνία και την προσέγγιση του εκπαιδευόμενου με το κείμενο, αφού οι
παραστάσεις δεν θ΄ αναπαράγονται συνειρμικά, τα συναισθήματα και τα βουλήματα δεν θα
δημιουργούνται απ΄ τη συνειρμική αναπαράσταση, αλλά θα λειτουργούν με άμεση βίωση της
πραγματικότητας. Θέλουμε να πούμε πως η συγκίνηση δεν θα είναι ίδια, αν το κείμενο διαβασθεί ή
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αναλυθεί στους ανιαρούς τοίχους μιας αίθουσας διδασκαλίας ή σε ένα γραφείο περιστοιχισμένο από
άψυχα χαρτιά. Και ας σημειωθεί, παρεμπιπτόντως, ότι η συμμετοχή της λογοτεχνίας στο σχολείο με
τη μορφή της εκπαίδευσης «Σχετικά με το Περιβάλλον» είναι μικρή έως ελάχιστη: λογοτεχνικά έργα
με περιβαλλοντικό προβληματισμό περιστασιακά μόνο διδάσκονται στο Σχολείο (και με μετωπική
βέβαια, διδασκαλία) και τέτοια κείμενα πολύ λίγα φθάνουν μέχρι τα σχολικά εγχειρίδια Λογοτεχνίας,
μολονότι τον τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί η συγγραφή της παιδικής λογοτεχνίας με περιβαλλοντικό
περιεχόμενο.
Πόσο πιο βιωματική θα ήταν, αλήθεια, η προσέγγιση μέσα στο φυσικό περιβάλλον του
ποιήματος του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Η κατάρα του Πεύκου» (απ΄ τη συλλογή «Ψηλά Βουνά») που
αναφέρεται στην αλόγιστη υλοτόμηση ή το υπερρεαλιστικής γραφής άτιτλο ποίημα του Κώστα
Παπαγεωργίου (απ΄ τη συλλογή «Το σκοτωμένο αίμα») που αναφέρεται στην καταστροφή και τον
εμπρησμό των δασών …
Για το τελικό συμπέρασμα δεν χρειάζεται, νομίζουμε, να ειπωθούν πολλά: η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση στην προσπάθειά της να ευαισθητοποιήσει τον εκπαιδευόμενο και να τον βοηθήσει ν΄
αποκτήσει υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά πρέπει να δώσει ενεργότερο ρόλο στη Λογοτεχνία
με οικολογικό περιεχόμενο.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1) Πλούταρχος, Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής 1, 5 (σημειωτέον ότι ο αριθμός
εβδομήντα θεωρείται σήμερα υπερβολικός).
(2) Φίλωνας ο Αλεξανδρινός, Εις Φλάκκον 43
(3) Θεοκρίτου «Ειδύλλια» (εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια Αλ. Φωτιάδη), εκδόσεις
Ζαχαρόπουλος, Αθήνα (άνευ χρονολογίας)
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