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Εισαγωγικό σημείωμα
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Παιδαγωγικής Εταιρείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.), με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει το ξεκίνημα του επιστημονικού ηλεκτρονικού
περιοδικού ΕΡΚΥΝΑ, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών - Επιστημονικών Θεμάτων.
Το περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του με βάση την αρχή ότι
η διαθέσιμη στο κοινό έρευνα υποστηρίζει την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων.
Σκοπός του περιοδικού είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και
στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται κυρίως στο χώρο της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το περιοδικό φιλοδοξεί να προσελκύσει και να δημοσιεύσει πρωτότυπες εργασίες, οι
οποίες κυρίως προωθούν τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη, την
επισκόπηση σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης και προτάσεις καλών παιδαγωγικών
πρακτικών.
Η θεματολογία του περιοδικού προσδιορίζεται από τα πεδία των ενδιαφερόντων των
διαφόρων ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών ως συνέπεια της δράσης τους στο σχολικό αλλά
και στο ευρύτερο επιστημονικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
Οι εργασίες κρίνονται από ένα σώμα 277 κριτών. Αρχικά κατατάσσονται σε δέκα (10)
θεματικά πεδία που άπτονται των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και γενικών θεμάτων όπως Παιδαγωγικών ( Γενική
Διδακτική, Αξιολόγηση, Εκπαιδευτική Έρευνα κ.λπ.) ή Γενικών Εκπαιδευτικών (Ειδική Αγωγή,
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Καινοτόμες Δράσεις κ.λπ.). Οι επιστημονικοί κριτές έχουν
προσδιοριστεί σύμφωνα με την κατάταξη αυτή των θεματικών πεδίων.
Κάθε εργασία αποστέλλεται σε δύο τουλάχιστον ειδικούς κριτές. Οι εργασίες γίνονται
αποδεκτές με την προϋπόθεση ότι οι συγγραφείς θα επιφέρουν τις αναγκαίες
τροποποιήσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών και της επιτροπής έκδοσης. Για την
αξιολόγηση των εργασιών χρησιμοποιείται η μέθοδος της «τυφλής» διαδικασίας κρίσης.
Αυτό σημαίνει ότι το όνομα του συγγραφέα του άρθρου δεν αποκαλύπτεται στους κριτές
και ότι, αντίστοιχα, τα ονόματα των κριτών δεν αποκαλύπτονται στο συγγραφέα.
Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία διευκολύνει την ανεξάρτητη και δίκαιη αξιολόγηση όλων
των εργασιών που υποβάλλονται στο περιοδικό.
Οι συγγραφείς θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι εργασίες που αποστέλλουν, για να
γίνουν κατ΄ αρχάς δεκτές, θα πρέπει να τηρούν επακριβώς το πρότυπο εργασιών και τις
οδηγίες μορφοποίησης αυτού. Συνιστάται να συμβουλεύονται επίσης το φύλλο κρίσης που
δίνεται στους κριτές.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί ιδιαίτερα τους κριτές οι οποίοι αφιέρωσαν πολύτιμο χρόνο και
συνέβαλαν με τις επιστημονικές γνώσεις, τις υποδείξεις και τις εύστοχες παρατηρήσεις τους
στην ποιότητα αυτού του τεύχους.
Εκ μέρους του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Βασίλης Δημητρόπουλος
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Παιδαγωγικό Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας
Γιώργος Κόσυβας
gkosyvas@yahoo.com
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03, Α΄ Αθήνας
«Ο άνθρωπος είναι Άνθρωπος μόνο μέσα στην ομάδα, η οποία βασίζεται
αποκλειστικά στην ισορροπία των δυνάμεων που την συνθέτουν».
Proudhon

Περίληψη. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας διαφαίνεται η σταδιακή μετάβαση από
μια εκπαίδευση ομοιόμορφη και αδιαφοροποίητη προς νέες μορφές, οι οποίες
επιτρέπουν την ποικιλία, τη διαφορετικότητα και τη συνακόλουθη διεύρυνση της
αυτονομίας των σχολικών μονάδων. Στον αναδυόμενο επαναπροσδιορισμό της
εκπαιδευτικής πολιτικής η κατάρτιση του Παιδαγωγικού Προγράμματος της Σχολικής
Μονάδας [ΠΠΣΜ], η επιστημονική διοίκηση και το ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική
ηγεσία και τη διαχείριση (management) της σχολικής μονάδας αποκτούν βαρύνουσα
σημασία. Η παρούσα εργασία κινείται στο πλαίσιο μιας ολιστικής συστημικής
προσέγγισης και επικεντρώνεται στη διερεύνηση του ΠΠΣΜ ως μιας μεταρρυθμιστικής
απόπειρας, που συνυφαίνεται με την αποστολή, το όραμα και τις αξίες της σχολικής
μονάδας. Διερευνούμε τις παραστάσεις ενός δείγματος εκπαιδευτικών σε ένα
δομημένο ερωτηματολόγιο, καθώς και τις αντιλήψεις πέντε διευθυντών σε ισάριθμες
ημιδομημένες συνεντεύξεις. Μελετούμε επίσης το ρόλο της εκπαιδευτικής ηγεσίας στη
διαμόρφωση του ΠΠΣΜ. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν θετική
ανταπόκριση προς την αλλαγή, συνοδευόμενη από μια τάση συγκρατημένης
εθελοντικής συνεισφοράς στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την αυτοαξιολόγηση και
βελτίωση του σχολικού οργανισμού.
Λέξεις κλειδιά: παιδαγωγικό πρόγραμμα της σχολικής μονάδας, εκπαιδευτική ηγεσία,
διαχείριση/ management, εκπαιδευτική αλλαγή.

Εισαγωγή
Από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού
έργου είναι ο συλλογικός σχεδιασμός στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Μια θεμελιώδης
αλλαγή είναι η κατάρτιση του Παιδαγωγικού Προγράμματος της Σχολικής Μονάδας
[ΠΠΣΜ]. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΠΣΜ είναι το σύνολο των αξιών και των επιλογών της
κοινωνίας που λαμβάνει υπόψη ένας εκπαιδευτικός οργανισμός ή ένα συντονιστικό όργανο
για να καθορίσει τους στόχους του (Renaux, 2003). Το ΠΠΣΜ (Projet d'établissement) είναι
ένα εργαλείο που εφαρμόζεται στη Γαλλία και το Βέλγιο με επιτυχία (Reymondon, 2004;
Dupont, 2006). Η επεξεργασία του είναι μια παιδαγωγική και διοικητική λειτουργία που
περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες, τις πολιτικές και το σύνολο των σχεδίων δράσης και των
συμπληρωματικών μέτρων που καθορίζουν τους στόχους του σχολικού οργανισμού, τα
μέσα για την επίτευξή τους, την ανταλλαγή μαθησιακών εμπειριών στο σχολείο, καθώς και
τις προβλέψεις για τις μελλοντικές προοπτικές διαρκούς ανάπτυξης και ανανέωσης της
δυναμικής του (Obin & Cros, 1991; Bianco, 2004).
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Ο συνήθης σχεδιασμός στη χώρα μας περιορίζεται απλώς σε θέματα οργάνωσης και
λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως η κατανομή του διδακτικού και εξωδιδακτικού
έργου των εκπαιδευτικών, η κατάρτιση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, η
οργάνωση σχολικών εκδηλώσεων ή πολιτιστικών προγραμμάτων κ.λπ. Δεν επεκτείνεται
στην αποτίμηση της ποιότητας των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ), την
αξιοποίηση της Νέας Τεχνολογίας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων
και τη συστηματική παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης των επιδόσεων των μαθητών.
Συχνά η δυσκαμψία και η δυσλειτουργία επιφέρουν αναποτελεσματικότητα, τυποποίηση
και στασιμότητα, αποθαρρύνοντας την ανάπτυξη δημιουργικών πρωτοβουλιών, μικρών ή
μεγάλων αλλαγών.
Στο ελληνικό συγκεντρωτικό σύστημα η χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής καθορίζεται
από τον κεντρικό έλεγχο των διοικητικών αποφάσεων και των προγραμμάτων σπουδών,
ενώ ο διευθυντής της σχολικής μονάδας κατά βάση υπηρετεί τη γραφειοκρατία και
αναλώνεται στην άχαρη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας (Ανδρέου & Μαντζούφας,
1999; Μαυρογιώργος, 2002). Για παράδειγμα, ο κεντρικός σχεδιασμός της επιμόρφωσης
παραμελεί τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων και το συλλογικό αναστοχασμό
των εκπαιδευτικών πάνω στις πρακτικές τους, παραβλέποντας την ενδυνάμωση των
ικανοτήτων και στάσεων και την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Κουτούζης, 1999).
Επιπλέον, ο προαιρετικός χαρακτήρας της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της Πρόσθετης
Διδακτικής Στήριξης αφήνει μεγάλα στρώματα του μαθητικού πληθυσμού στην ημιμάθεια.
Στα προηγούμενα παραδείγματα προεξάρχουν κοντόθωροι σχεδιασμοί, μόνο και μόνο για
την απορρόφηση της χρηματοδότησης των ΕΣΠΑ.
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας διαφαίνεται μια τάση αποκέντρωσης και διεύρυνσης της
αυτονομίας των σχολικών μονάδων. Η επιλογή αυτή ίσως απαντά στην ανησυχία του
ιθαγενούς πληθυσμού για την υποβάθμιση της παιδείας, αλλά και στη συνακόλουθη
αόριστη απαίτηση για μεταρρυθμίσεις. Παρά τις παρατηρούμενες αμφιταλαντεύσεις και
ασυνέπειες, βρίσκεται σε εξέλιξη ο επαναπροσδιορισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής που
την χαρακτηρίζει η σταδιακή μετάβαση από μια εκπαίδευση ομοιόμορφη και
αδιαφοροποίητη προς νέες μορφές που επιτρέπουν την ποικιλία και τη διαφορετικότητα.
Οι προθέσεις αυτές έχουν εκφραστεί από το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της σχετικής
διαβούλευσης που τιτλοφορείται «Πρώτα ο μαθητής»-«Πρώτα η σχολική μονάδα», Νέα
διοίκηση για το Νέο σχολείο. Καταγράφουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Στο πλαίσιο
της νέας δομής, η ενίσχυση της αυτονομίας της Σχολικής Μονάδας και η μετατροπή της από
φορέα με αποκλειστικά εκτελεστικές αρμοδιότητες σε φορέα γόνιμης υποδοχής και
συνδιαμόρφωσης της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί κεντρική επιδίωξη [...]
Προωθείται το «όραμα» της αυτόνομης στο σχεδιασμό και στη δράση σχολικής μονάδας [...]
Ένα όραμα για κάθε σχολική μονάδα που δεν επιβάλλεται από πάνω ή από έξω, αλλά
προκύπτει μέσα από την αξιοποίηση των εμπειριών και των ανησυχιών των εκπαιδευτικών,
των μαθητών και των γονέων τους» (ΥΠΔΒΜΘ, 2011β, σ. 3). Είναι φανερό ότι η βαρύτητα
του εκπαιδευτικού έργου απαιτεί ενίσχυση της αυτονομίας του σχολείου. Βεβαίως όλα
αυτά είναι απλώς διακηρύξεις για πιθανές αλλαγές του συστήματος διοίκησης.
Ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενίσχυσης του συλλογικού σχεδιασμού είναι το πρόγραμμα με
τίτλο «Εσωτερική αξιολόγηση και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική
μονάδα» (Σολομών,1999). Η εμπειρία που αποκτήθηκε από το εν λόγω πρόγραμμα
ελάχιστα αξιοποιήθηκε από τα ΕΣΠΑ που ακολούθησαν. Κατά τα σχολικά έτη 2010-2012
σχεδιάστηκε ένα νέο πρόγραμμα για την «αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας» και
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τέθηκε σε πειραματική εφαρμογή. Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα η σχολική μονάδα
επιλέγει τα θέματα που θέλει να αλλάξει και καταρτίζει κατάλληλα σχέδια δράσης. Στο
πλαίσιο αυτό οι εσωτερικές διαδικασίες που κατέχουν κεντρική θέση είναι οι ακόλουθες:


Η επιλογή των προτεραιοτήτων και η ιεράρχηση των στόχων που το σχολείο θεωρεί
ρεαλιστικούς και απαραίτητους για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού
έργου.
 Η επιλογή και διαμόρφωση σχεδίων δράσης για την πραγμάτωση των επιλεγμένων
στόχων και την ενίσχυση ή βελτίωση της ποιότητας συγκεκριμένων πτυχών της σχολικής
πραγματικότητας.
 Η δραστηριοποίηση όλων των παραγόντων της σχολικής κοινότητας για τον
προσδιορισμό των βασικών στοιχείων των σχεδίων δράσης, την εξασφάλιση των
συντελεστών και τον έλεγχο των παραμέτρων που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική
υλοποίησή τους (χρονοδιαγράμματα, μεθοδολογία υλοποίησης, στρατηγικές
εφαρμογής, πόροι και μέσα, οργανωτικές δομές, προγραμματισμός διαδικασιών
παρακολούθησης και αξιολόγησης του / των σχεδίων δράσης, κριτήρια επιτυχίας κλπ.).
(ΥΠΔΒΜΘ, 2011α, σ. 4)
Το προαναφερόμενο πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων (2010-2012) είχε την
πρόθεση να ενθαρρύνει συλλογικές πρωτοβουλίες και να υποστηρίξει τον προγραμματισμό
και τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων για την αλλαγή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Ωστόσο, από τις εμπειρίες που αποκομίσαμε κατά την υλοποίησή του, το πρόγραμμα αυτό
δεν συνδέθηκε με την έμπρακτη αναδιοργάνωση του ελληνικού σχολείου και την βελτίωση
της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Είχε περιορισμένο, αποσπασματικό
και γραφειοκρατικό χαρακτήρα, χωρίς να καταφέρει να αναπτύξει κλίμα εμπιστοσύνης και
μια πραγματική κουλτούρα αυτοαξιολόγησης στο εσωτερικό των σχολικών οργανισμών. Σε
ορισμένες περιπτώσεις οι αδράνειες, συγχύσεις, αναβολές, αναδιπλώσεις και
συνδικαλιστικές αμφισβητήσεις ακύρωσαν την εφαρμογή του προγράμματος. Η
προσωρινότητα του προγράμματος και η απροθυμία των εκπαιδευτικών να συμβάλουν
υπεύθυνα στην υλοποίησή του οδήγησε στην αδυναμία ανάπτυξης μιας δυναμικής
αυτοβελτίωσης και αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης στα σχολεία, αφήνοντας
ανεπηρέαστες τις βασικές συνθήκες της σχολικής πραγματικότητας.
Επί του παρόντος, η μόνη νομοθετική παρέμβαση που επιχειρεί να αναμορφώσει τον
μονοπωλιακό εκπαιδευτικό σχεδιασμό περιορίζεται στα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία
(ΠΠΣ). Στα εν λόγω σχολεία υπάρχει σχετική μέριμνα για τον σχεδιασμό της σχολικής
μονάδας. Αναφέρεται: «Κάθε ΠΠΣ, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε δεύτερου έτους,
καταρτίζει σχέδιο δράσης µε τους εκπαιδευτικούς στόχους για δύο σχολικά έτη, το οποίο
αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΠΠΣ, τα ζητήματα προγραμματισμού,
οργάνωσης, λειτουργίας και αποτελεσμάτων του, καθώς και την αποτελεσματικότητα του
εκπαιδευτικού σχεδιασμού και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών» (Άρθρο 50
παραγρ. 2, Νόμος, 3966/2011). Ήδη έχει γίνει αξιολόγηση των ΠΠΣ και των εκπαιδευτικών
που υπηρετούν σε αυτά, βάσει portfolio και παρατήρησης της διδασκαλίας από τον σχολικό
σύμβουλο. Επιπλέον, με την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού πενταετούς θητείας από
τα ΕΠΕΣ των σχολείων, τη λειτουργία ομίλων καινοτομίας και αριστείας και την πειραματική
εφαρμογή τροποποιήσεων στο ΑΠΣ και το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, τα ΠΠΣ
κινούνται προς νέες κατευθύνσεις. Τα σχολεία αυτά αποτελούν πλέον μια ξεχωριστή
κατηγορία στο πλαίσιο του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία, για την αποτελεσματική διοίκηση και την αποδοτική λειτουργία των ΠΠΣ
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καθοριστική θα είναι η ενίσχυση της αυτονομίας κυρίως σε θέματα λήψης αποφάσεων που
αφορούν το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας: «Το σχέδιο δράσης και η
έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης καταρτίζονται µε ευθύνη του διευθυντή της σχολικής
μονάδας, σε συνεργασία µε το σύλλογο διδασκόντων και µε το συντονισμό του ΕΠ.Ε.Σ.,
γνωστοποιούνται στους μαθητές και το σύλλογο γονέων και δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες
του σχολείου στο διαδίκτυο» (Άρθρο 50 παραγρ 4, N. 3966/2011). Πάντως, η πλήρης
ταυτότητα των ΠΠΣ είναι υπό διαμόρφωση.
Οι εκάστοτε αλλαγές που προωθούνται στη σχολική εκπαίδευση παραμένουν συχνά
ανεφάρμοστες διακηρύξεις, γιατί καθώς προαπαιτούν την παθητική αποδοχή, δεν βρίσκουν
την υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Προβάλλει συνεπώς η ανάγκη κατανόησης των
αναδυόμενων αλλαγών από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς και κριτικής εμπλοκής τους σε
αυτές. Η αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η δημιουργία σύγχρονων
αποκεντρωμένων δομών απαιτούν κατάλληλη προετοιμασία. Στο πλαίσιο αυτό ο
αυτοσχεδιασμός του παιδαγωγικού προγράμματος από την ίδια τη σχολική μονάδα
αποτελεί μια θεμελιώδη καινοτομική αλλαγή.

Εκπαιδευτική ηγεσία και Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Σχολικής Μονάδας
Μια από τις σημαντικότερες προσεγγίσεις στη μελέτη της αποτελεσματικής λειτουργίας των
σχολικών μονάδων είναι η συστημική προσέγγιση, η οποία παραπέμπει στην ολική
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (Barnabé, 1997; Ζαβλανός, 2003;
Γαβαλάς, 2011). Ο σχολικός οργανισμός αποτελεί ένα πολύπλοκο κοινωνικό σύστημα που
δέχεται εξωτερικά ερεθίσματα (εισροές), τα επεξεργάζεται και παράγει αποτελέσματα,
ανάλογα µε τη δυναμική των επιμέρους ομάδων που το συναπαρτίζουν.
Στους σχολικούς οργανισμούς η συμπεριφορά και η προσωπικότητα των μελών καθώς, και
οι δυνατότητες και οι ικανότητές τους, έχουν βαρύνουσα σημασία (Πασιαρδής, 2004). Η
ηγεσία μιας σχολικής μονάδας και οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν ενδεικτικές
πληροφορίες για τους εαυτούς τους, τους μαθητές και τους συνακόλουθους συντελεστές
της εκπαιδευτικής διαδικασίας με απώτερο σκοπό την αδιάλειπτη ανατροφοδότηση του
έργου τους και την επαγγελματική τους ανέλιξη, η οποία με τη σειρά της θα συνεπιφέρει
βελτίωση της διδασκαλίας και αύξηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών
(Stronge, 1995; Burstow, 2011). Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται όλο
και περισσότερο η ανάγκη για επιστημονική διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας και η
σημασία της εκπαιδευτικής ηγεσίας όπως και της διαχείρισης της σχολικής μονάδας στην
παροχή υψηλής ποιότητας μαθησιακών ευκαιριών στους μαθητές. Από τα ευρήματα
πολλών ερευνών προκύπτει ότι οι δύο αυτές διεπιστημονικές περιοχές αποτελούν
συμπληρωματικές λειτουργίες, οι οποίες είναι εξίσου απαραίτητες για τη μελέτη της
λειτουργίας και της αλλαγής των εκπαιδευτικών οργανισμών (Παπασταμάτης, 2008;
Κατσαρός, 2008).
Η διαχείριση από τη μια παραπέμπει στο έργο του διευθυντή ή του διαχειριστή που
κατευθύνει την εργασία των άλλων, ενώ από την άλλη απαρτίζεται από τα ακόλουθα
θεμελιώδη γνωρίσματα: προσδιορισμός των σκοπών και των στόχων του εκπαιδευτικού
οργανισμού, σχεδιασμός του τρόπου υλοποίησης των στόχων, οργάνωση των υλικών και
ανθρώπινων πόρων, αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός της δράσης του. Κατά βάση η
εκπαιδευτική διαχείριση αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα ενδιαφέρεται κυρίως για την
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επίτευξη των στόχων των εκπαιδευτικών μονάδων (Cunningham & Cordeiro, 2006; Σαΐτης,
2007; Παπασταμάτης, 2008). Ο ρόλος του διευθυντή-ηγέτη είναι πολυσήμαντος και
πολυδιάστατος και συνδέεται όχι μόνο με την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του σχολείου
αλλά και με τη μελετημένη εισαγωγή καινοτομικών αλλαγών στην εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τους Grozier και Sérieyx (1994), ζούμε σε μια εποχή όπου το πρότυπο της
ηγεσίας αντικαθιστά προοδευτικά το διαχειριστικό ρόλο της διεύθυνσης. Είναι δύσκολο να
ορίσουμε την ηγεσία, αλλά την παρατηρούμε και την αισθανόμαστε. Σύμφωνα με τον
Barnabé (1997), η ηγεσία εξαρτάται από τη θέση, τη συμπεριφορά και την προσωπικότητα
του ηγέτη, τα γνωρίσματα της κατάστασης και το προσωπικό που διευθύνει. Η ηγεσία
παραπέμπει στην ποιότητα διεύθυνσης ή καθοδήγησης. Έτσι τα σχολεία που διευθύνονται
από μη ικανούς «ηγέτες» εμφανίζουν αναποτελεσματική λειτουργία -μια ατμόσφαιρα
ελάχιστα ευχάριστη-, χαρακτηρίζονται από γενική σύγχυση και οι διαπροσωπικές σχέσεις
είναι συνήθως συγκρουσιακές. Αντίθετα στα «εξαιρετικά σχολεία», ένα είδος κοινού
σκοπού συνδέει όλα τα μέλη, το παραγόμενο έργο είναι σημαντικό και κυριαρχεί ένα
πνεύμα ενθάρρυνσης κοινών δραστηριοτήτων και αναγνώρισης της συνεισφοράς του
καθενός (Bonnet et al., 1995). Ο Huber (2004) υποστηρίζει ότι τα σχολεία «που
ταξινομούνται ως επιτυχή έχουν ένα ικανό διευθυντή» και προσθέτει ότι «η αποτυχία
συσχετίζεται συχνά με την ανεπάρκεια του διευθυντή». Ο Leithwood et al. (2006) έδειξαν
ότι «μετά τον εκπαιδευτικό ο διευθυντής είναι ο δεύτερος παράγων που ασκεί επιρροή στη
μάθηση των μαθητών». O σχολικός ηγέτης καλείται να συντονίζει και να εμψυχώνει τη
δράση ποικίλων ομάδων που συνεργάζονται για την κατάρτιση, εφαρμογή και αξιολόγηση
του ΠΠΣΜ.
Στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής προοπτικής «Το ΠΠΣΜ εκφράζει προθέσεις, αξίες, ιδανικά
και εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολείο. Είναι έκφραση μιας επιθυμητής κατάστασης,
προβλέπει τα μέσα εφαρμογής, καθορίζει το σύνολο των ιδιαίτερων διδακτικών και
μαθησιακών επιλογών και άλλων δραστηριοτήτων τις οποίες η εκπαιδευτική κοινότητα της
σχολικής μονάδας προτίθεται να εφαρμόσει σε συνεργασία με όλους τους ενεργητικούς
συντελεστές που δρουν στο σχολείο ή συνδέονται με αυτό» (Dupont, 1990). Στην ουσία, το
ΠΠΣΜ της σχολικής μονάδας είναι μια προβολή προς ένα επιθυμητό μέλλον. Παριστάνει
την εικόνα για ένα φανταστικό ή ιδανικό σχολείο. Παριστάνει την εικόνα για ένα
φανταστικό ή ιδανικό σχολείο. Για τους Obin και Cros (1991) είναι μια πολύπλοκη και
πολύμορφη διαδικασία που ενσωματώνει τις έννοιες της εξέλιξης και της
προσαρμοστικότητας. Για τον Ardoino (1987) ο χαρακτήρας του ΠΠΣΜ είναι διπολικός και
ενσωματώνει δύο συμπληρωματικές διαστάσεις την οραματική και τη σχεδιαστική. Σε αυτό
ο Boutinet (1993) υπογραμμίζει το γεγονός ότι στα σχολεία των σύγχρονων κοινωνιών το
ΠΠΣΜ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οράματος και της ατομικής και συλλογικής
πρακτικής μας.
Πιο συγκεκριμένα, το ΠΠΣΜ αντιστοιχεί σε έναν γενικό προσανατολισμό, σε μια
κατευθυντήρια γραμμή που τείνει προς ένα συλλογικό όραμα. Στο πλαίσιο αυτό
υπεισέρχεται κάποια ιδεολογική απόχρωση (Dupont, 1990). Το ΠΠΣΜ μεταφράζοντας τις
προθέσεις του ΑΠΣ συμπληρώνεται με διδακτικές δραστηριότητες που αφορούν τους
μαθητές. Το ΠΠΣΜ είναι ένα σύνολο παιδαγωγικών επιλογών και ιδιαίτερων
συγκεκριμένων δράσεων, όπως τα προγράμματα των δραστηριοτήτων που ο οργανισμός
θέλει να υλοποιήσει για να εκπληρώσει τους στόχους του. Σύμφωνα με τον Godin (2000), το
Παιδαγωγικό Πρόγραμμα εμπεριέχει έναν πολιτικό χαρακτήρα επειδή αφορά το σχολείο
και τον κοινωνικό του περίγυρο, και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα επειδή προτάσσει ένα
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εκπαιδευτικό όραμα, το οποίο συναποδέχονται όλοι οι επικοινωνιακοί μέτοχοι που
ενδιαφέρονται για το παιδί. Η δομή του ΠΠΣΜ οργανώνεται σε τέσσερις συμπληρωματικές
διαστάσεις: την εξουσία, το χώρο, τη συνοχή και το χρόνο. Επιπλέον πρέπει να διευκολύνει
τη συνοχή συνόλου, να βασίζεται σε έναν ακριβή προσδιορισμό των διαφορετικών
λειτουργιών και των μέσων που θα αξιοποιηθούν. Σε αυτό το στάδιο επιβάλλεται η
ανάλυση του περιβάλλοντος του οργανισμού.
Το ΠΠΣΜ περιλαμβάνει τις φάσεις ανάλυσης, σύλληψης, εφαρμογής και αξιολόγησης και
αποβλέπει στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών και την εκδίπλωση των
δημιουργικών δυνατοτήτων του οργανισμού. Είναι ένα εργαλείο κινητοποίησης των
εκπαιδευτικών ομάδων. Δεν είναι πάγιο, αλλά κατά την εφαρμογή του μπορεί να
αναπροσαρμόζεται. Πρέπει επομένως να προσδιορίσει όσα λειτουργούν, να σχεδιάσει τη
δράση μέσα στο χρόνο και να αναμορφώσει τους μηχανισμούς που αναστέλλουν την
εφαρμογή προβαίνοντας σε διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους εταίρους.
Δύο τύποι διαπραγμάτευσης επιβάλλονται: η εσωτερική διαπραγμάτευση στο σχολείο και η
εξωτερική που εμπλέκει εξωτερικούς παράγοντες. Έπειτα, πρέπει να καθορίσει με
σαφήνεια τους στόχους και τις στρατηγικές επιλογές που έχουν σημαντικές πιθανότητες να
οδηγήσουν σε επιτυχία. Η εφαρμογή του ΠΠΣΜ συμπληρώνεται από δύο επιπρόσθετους
μηχανισμούς που ενθαρρύνουν την αρμονία: την επικοινωνία που αποβλέπει στην
κατανόηση από όλους όσοι αναλαμβάνουν διαφορετικές πρωτοβουλίες, και την
αξιολόγηση που θα επιτρέψει να γίνονται διορθώσεις κατά την εφαρμογή.
Ο Godin (2000) αποδίδει βαρύνουσα σημασία στην άσκηση της ηγεσίας κατά την κατάρτιση
του προγράμματος του οργανισμού. Αυτό αποτελεί μέρος 6 σημαντικών ικανοτήτων που
προσδιορίζουν τη διαχείριση του προγράμματος: οραματική ηγεσία, ανάληψη
πρωτοβουλιών, συστημική σκέψη, αλληλεπιδραστική επικοινωνία, κινητοποίηση και
επίβλεψη του ωρολογίου προγράμματος. Σύμφωνα με αυτόν ο ηγέτης πρέπει να κατέχει
ορισμένες ικανότητες όπως οι ακόλουθες: συνενώνει όλους γύρω από ένα κοινό όραμα,
αξιοποιεί τις ικανότητες όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα του σχολείου, εκχωρεί
αρμοδιότητες και υπευθυνότητες για να κερδίσει το σχολείο, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό
του και στους άλλους. Επιπλέον, οι Broch και Cros (1987) διαπιστώνουν ότι με το ΠΠΣΜ ο
ρόλος του διευθυντή μετασχηματίζεται. Είναι πρόθυμος να χάσει ένα μέρος της εξουσίας
του υποστηρίζοντας τη συλλογικότητα του σχολικού οργανισμού. Η επιτυχής εφαρμογή
ενός ΠΠΣΜ στηρίζεται άμεσα με έξι θεμελιώδεις ικανότητες της εκπαιδευτικής ηγεσίας.
Αυτές είναι: η ανάλυση, η πρόβλεψη, η απόφαση, ο προγραμματισμός, η επικοινωνία, η
εμψύχωση. Ο διευθυντής-ηγέτης πρέπει να κατέχει αυτές τις ικανότητες, να τις αξιοποιεί
στη διοίκηση ενσωματώνοντας επιπλέον μια πραγματική ικανότητα εκχώρησης
αρμοδιοτήτων. Πρέπει να μπορεί να υπολογίζει σε συνεργάτες που μοιράζονται το ίδιο
όραμα του ΠΠΣΜ και να επιμείνει στις απαραίτητες μεθόδους για να επιτύχει τους στόχους.
Σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη ο πραγματικός εκπαιδευτικός ηγέτης είναι ένας
καινοτόμος οραματιστής, που ενθαρρύνει το προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς να
βελτιώσουν τον οργανισμό, που μπορεί να μεταδίδει αποτελεσματικά την αποστολή του
σχολείου. Είναι ένας διευθυντής ορχήστρας που ρυθμίζει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η συνοχή του γενικού προγράμματος.
Στην εργασία αυτή θα ερευνήσουμε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στην ουτοπική
περίπτωση εισαγωγής του ΠΠΣΜ ως μιας σημαντικής αλλαγής στα σχολεία. Θα στρέψουμε
την προσοχή μας στις δυνατότητες και στις δυσκολίες δημιουργίας ενός ΠΠΣΜ, το οποίο
βασίζεται στην ανάλυση των πραγματικών αναγκών των συμμετεχόντων κατά την
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προσπάθεια παρέμβασης στην καθημερινή σχολική ζωή. Θα αναδείξουμε τη σημασία της
διαμόρφωσης ενός κοινού παιδαγωγικού οράματος, το οποίο παρακινεί τη συνεργατική
δράση της σχολικής μονάδας.

Στόχος και μεθοδολογία έρευνας
Η παρούσα εργασία κινείται στο πλαίσιο μιας ολιστικής συστημικής προσέγγισης και
επικεντρώνεται στη διερεύνηση των διαθέσεων και των αντιλήψεων πριν την εισαγωγή του
ΠΠΣΜ ως καινοτομικής αλλαγής στα σχολεία. Η εν λόγω εμπειρική έρευνα
πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-2011. Το δείγμα αποτέλεσαν 80
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται στην
Αθήνα. Πήραν μέρος 36 άνδρες και 44 γυναίκες με μέσο όρο ετών εκπαιδευτικής υπηρεσίας
21,5 έτη. Κατά βάση εστιάζουμε το ενδιαφέρον στη μετεξέλιξη του ετήσιου
προγραμματισμού που γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων σε
ένα πραγματικό παιδαγωγικό πρόγραμμα, προϊόν ανάλυσης των αναγκών και των
δυνατοτήτων, που παραπέμπει στην αποστολή, το όραμα και τις αξίες της σχολικής
μονάδας. Διερευνούμε τις παραστάσεις των εκπαιδευτικών σε ένα δομημένο ανώνυμο
γραπτό ερωτηματολόγιο, καθώς και τις αντιλήψεις πέντε διευθυντών σε ισάριθμες
ημιδομημένες συνεντεύξεις. Μελετούμε επίσης το ρόλο της εκπαιδευτικής ηγεσίας στη
διαμόρφωση του ΠΠΣΜ. Τα κύρια ερωτήματα είναι τα ακόλουθα: Τι είναι το ΠΠΣΜ και ποια
η σημασία του για το σχολείο; Τι είδους βελτιώσεις μπορεί να επιφέρει στον εκπαιδευτικό
οργανισμό; Θα μπορούσε να προωθήσει μια εκπαίδευση που αποβλέπει στην ποιότητα;
Πώς και από ποιους διαμορφώνεται; Ποια πιθανά εμπόδια εμφανίζονται; Ποιος είναι ο
ρόλος του διευθυντή-ηγέτη στην κατάρτιση και υλοποίησή του; Απαιτείται περισσότερη
αυτονομία του εκπαιδευτικού οργανισμού για να μπορεί να προσαρμόζεται καλύτερα στις
τοπικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μαθητών προς τους οποίους απευθύνεται;

Αποτελέσματα
Εννοιολογικός προσδιορισμός του ΠΠΣΜ
Πίνακας 1. Βαθμολόγηση του ορισμού του ΠΠΣΜ
Προτεινόμενες περιγραφές του ΠΠΣΜ
1. Το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Σχολικής Μονάδας [ΠΠΣΜ] είναι ένα υπηρεσιακό
έγγραφο που συντάσσεται με ευθύνη του διευθυντή και προδιαγράφει το
σχέδιο δράσης και τα μέσα για την επίτευξή του.
2. To ΠΠΣΜ αποτελεί την «τοπική εκπαιδευτική πολιτική» του σχολείου. Δίνει
έμφαση στις αξίες, την αποστολή και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του σχολείου
που το κάνουν να ξεχωρίζει (π.χ. προσαρμόζει το σχολικό πρόγραμμα στις
τοπικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα επιμέρους
ομάδων μαθητών της ιδιαίτερης μικροκοινωνίας, εφαρμόζει ευέλικτα πιλοτικά
προγράμματα, εμπλουτίζει το σχολικό πρόγραμμα με συζητήσεις πάνω σε
επίκαιρα ή χρόνια κοινωνικά προβλήματα, όπως π. χ. η οικονομική κρίση, το
μεταναστευτικό πρόβλημα κ.λπ.).
3. Το ΠΠΣΜ είναι μια συνεκτική ακολουθία εκπαιδευτικών πρακτικών που
ανταποκρίνονται στους στόχους και τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες όπως
έχουν προσδιοριστεί από την εκπαιδευτική κοινότητα μετά από επιτόπια

Κλ. 0-4
1,24

3,48

2,81
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έρευνα.
4. Το ΠΠΣΜ είναι ένα μέσο αυτοαξιολόγησης, αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης
της σχολικής μονάδας. Είναι όργανο μέτρησης της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού οργανισμού.
5. Το ΠΠΣΜ είναι μονοετές ή διετές, αποτελεί συλλογικό προϊόν που απαιτεί τη
συνεργασία όλων των συντελεστών της σχολικής κοινότητας (διευθυντή,
γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών, θεσμικών φορέων) και περιλαμβάνει τις
φάσεις ανάλυσης, σύλληψης, εφαρμογής και αξιολόγησης.
6. Το ΠΠΣΜ, κοινοποιείται στο διαδίκτυο, τυπώνεται σε φυλλάδια που
μοιράζονται σε κάθε ενδιαφερόμενο και αποτελεί ένα μέσο ενημέρωσης προς
το εξωτερικό περιβάλλον.
7. Το ΠΠΣΜ είναι ένα γραφειοκρατικό προϊόν που απαιτεί περιττή δουλειά χωρίς
να βελτιώνει ουσιαστικά τη σχολική ζωή. Αρκούν το ωρολόγιο πρόγραμμα
διδασκαλίας και όλα όσα αποφασίζουν ο σύλλογος διδασκόντων και ο
διευθυντής.

3,10

2,86

2,24

1,05

Όπως προκύπτει από τον προηγούμενο πίνακα, σύμφωνα με τις απαντήσεις των
εκπαιδευτικών το ΠΠΣΜ αποτελεί την «τοπική εκπαιδευτική πολιτική» (3,48) και είναι
«μέσο αυτοαξιολόγησης» της σχολικής μονάδας (3,10). Ωστόσο από τις συνεντεύξεις των
διευθυντών «το ΠΠΣΜ δεν αναμένεται να φωτίσει την ταυτότητα και τους στόχους του
σχολείου, ούτε να συμβάλει άμεσα και εύκολα στην εσωτερική βελτίωση και την
αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού». Θεωρείται πάντως ένα χρήσιμο μέσο
αυτοαξιολόγησης που διευκολύνει τη μέτρηση της προόδου και της απόδοσης της
λειτουργίας του σχολικού οργανισμού (MacBeath et al., 2005). Τις λιγότερες προτιμήσεις
των εκπαιδευτικών συγκεντρώνουν οι ορισμοί που περιορίζουν το ΠΠΣΜ σε «υπηρεσιακό
έγγραφο» (1,24) και «γραφειοκρατικό προϊόν» (2,24). Ένας διευθυντής ανέφερε ότι η «η
γραφειοκρατία είναι αναγκαίο κακό» και ένας άλλος αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα
του ΠΠΣΜ. Εξήγησε: «Δεν μου αρέσει η αυτονομία και η τοπική εκπαιδευτική πολιτική. Δεν
μπορεί κάθε σχολείο να κάνει ό,τι θέλει. Σήμερα οι συντεχνίες έχουν επιβάλει τα
συμφέροντά τους στην εκπαίδευση. Αν κάθε σχολείο μπορεί να παίρνει αποφάσεις για το
ΑΠΣ και τις προσλήψεις, τότε οι αυθαιρεσίες θα μεγαλώσουν. Το ΠΠΣΜ δεν το φαντάζομαι
αποτελεσματικό». Οι 3 από τους 5 διευθυντές διατύπωσαν σοβαρές επιφυλάξεις για την
καθιέρωση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας.
Επιπλέον, το ΠΠΣΜ θεωρείται ως μια «συνεκτική ακολουθία εκπαιδευτικών πρακτικών που
ανταποκρίνονται στους στόχους και τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες» (2,81) και
«συλλογικό προϊόν» (2,86) και «μέσο ενημέρωσης» (2,24). Ένας διευθυντής τόνισε ότι «Το
ΠΠΣΜ θα μπορούσε συνδυάζει την αυτοτέλεια της σχολικής μονάδας με την προσαρμογή
στις εθνικές εκπαιδευτικές προτεραιότητες. Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου πρέπει να
καθιερώνει περισσότερη αυτονομία και μεταβίβαση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στην
ανάπτυξη του ΑΠΣ και στη δημοσιονομική διαχείριση. Για παράδειγμα δεν μπορούμε πλέον
να οργανώσουμε την Ενισχυτική Διδασκαλία με καθηγητές που υπηρετούν στο σχολείο.
Σήμερα ο θεσμός λειτουργεί μόνο ως πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Όταν δεν υπάρχουν χρήματα το
πρόγραμμα διακόπτεται. Οι μαθητές που υστερούν δεν είναι υποχρεωμένοι να φοιτήσουν
σε αυτά τα προγράμματα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα ΕΣΠΑ δεν αρκούν για να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, θα πρέπει να οργανώνονται
μελετημένα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας μέσα σε κάθε σχολείο». Ο διευθυντής
αναδεικνύει την εφαρμογή προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τον περιορισμό της
σχολικής αποτυχίας των μαθητών. Το ΠΠΣΜ είναι μια συλλογική διαδικασία που εμπλέκει
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όλους τους επικοινωνιακούς μετόχους του σχολείου στην ιεράρχηση των εκπαιδευτικών
προτεραιοτήτων όπως αυτές προσδιορίζονται από τους ίδιους μετά από εμπεριστατωμένη
ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης. Το ΠΠΣΜ εγγυάται την παιδαγωγική, οργανωτική
και κοινωνικοπολιτισμική ανάπτυξη του ελληνικού σχολείου. Κάθε σχολείο μπορεί να
αξιοποιήσει πολλαπλά τη διαδικασία του ΠΠΣΜ και να επιλέξει τους τομείς που μπορεί να
ωφελήσουν την προοδευτική του εξέλιξη. Στη συνέχεια θα προσεγγίσουμε ορισμένα
πλεονεκτήματα που αναπτύσσει το ΠΠΣΜ σύμφωνα με της απαντήσεις των εκπαιδευτικών.
Η συνεισφορά του ΠΠΣΜ
Πίνακας 2. Ποσοστά θετικών απαντήσεων
Το ΠΠΣΜ συμβάλλει:
1. Στην ανάδειξη, ιεράρχηση και παρουσίαση των εκπαιδευτικών
αναγκών που πρέπει να ικανοποιηθούν.
2. Στη μορφωτική, παιδαγωγική, κοινωνική και πολιτισμική
ανάπτυξη των μαθητών.
3. Στην καλλιέργεια των αξιών και των κανόνων που προωθεί το
σχολείο.
4. Στη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου ως
στοιχείο οργανωσιακής ανάπτυξης.
5. Στην εμπλοκή, κινητοποίηση και συνέργεια όλων των
παραγόντων του σχολικού οργανισμού σε κοινές
εκπαιδευτικές ενέργειες.
6. Στην ενίσχυση της σχολικής δημοκρατίας και της συμμετοχικής
λήψης αποφάσεων στο σχολείο.
7. Στη βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας του
σχολείου.
8. Στην ανάπτυξη της αξιολόγησης και τη συστημική ανάλυση και
βελτίωση του οργανισμού.
9. Στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων και την
καταπολέμηση της ρουτίνας και της επαγγελματικής
εξουθένωσης των εκπαιδευτικών.
10. Στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μαθητών.
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστά (%)
92
87
94
76
86
87
83
84
88
84
100

Τα αποτελέσματα του προηγούμενου πίνακα οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις:




Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (92%) δηλώνει ότι το ΠΠΣΜ διευκολύνει την
αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών και τη γνώση των προτεραιοτήτων του
σχολείου. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι εκπαιδευτικοί βοηθιούνται να σκεφτούν και
να επεξεργαστούν εκπαιδευτικούς στόχους που είναι σε θέση να τους θέσουν σε
εφαρμογή, να αποτιμήσουν την εφαρμογή τους συμβάλλοντας στην επιτυχή
ανταπόκριση και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών.
Το 87% του δείγματος θεωρεί ότι το ΠΠΣΜ διευκολύνει την παιδαγωγική, κοινωνική και
πολιτισμική ανάπτυξη των μαθητών. Η σημασία του ΠΠΣΜ στη συνολική διαμόρφωση
των μαθητών (γνωστική, συναισθηματική, συμμετοχική) είναι θεμελιώδης.
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Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί (94%) υποστηρίζουν την άποψη ότι το ΠΠΣΜ μπορεί να
συμβάλει στην καλλιέργεια εκπαιδευτικών αξιών και κανόνων. Το ΠΠΣΜ εγγυάται την
εφαρμογή τους στη θεσμική ανάπτυξη του σχολείου.
Το 76% των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα θεωρούν ότι το ΠΠΣΜ
συμβάλλει θετικά στην οργάνωση του σχολικού οργανισμού. Αυτό μπορεί να γίνεται με
την αξιοποίηση άτυπων βιωματικών ευκαιριών και τυπικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων.
Το 86% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι το ΠΠΣΜ αποτελεί ένα μέσο κινητοποίησης
όλων των παραγόντων του σχολείου. Η κοινή επεξεργασία του ΠΠΣΜ είναι μια
συμμετοχική διαδικασία που εμπλέκει όλους στην παιδαγωγική δράση αναπτύσσοντας
το ομαδικό πνεύμα και τη συλλογική εργασία στο πλαίσιο του οργανισμού.
Το 87% των εκπαιδευτικών θεωρεί το ΠΠΣΜ ως παράγοντα ανάπτυξης της συμμετοχής
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, της πρωτοβουλίας, της συλλογικότητας και της
σχολικής δημοκρατίας.
Το 83% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι το ΠΠΣΜ συμβάλλει καθοριστικά στην εσωτερική
και εξωτερική ανάπτυξη του σχολείου. Καλλιεργεί τη συνεργασία και τη
συνυπεθυνότητα ανάμεσα στα διαφορετικά μέλη. Ιδιαίτερα, διευκολύνει την
επικοινωνία ανάμεσα στο σχολικό σύστημα και τον κοινωνικό περίγυρο.
Το ΠΠΣΜ συμβάλλει στην ανάπτυξη της αξιολόγησης και τη συστημική ανάλυση και
βελτίωση του οργανισμού (84%). Το ΠΠΣΜ συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος
μεθοδικής και συνεχούς εξέλιξης ενόψει της συνολικής ανάπτυξης του σχολείου.
Το ΠΠΣΜ βοηθά στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων και την καταπολέμηση της
ρουτίνας και της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών (88%). Το ΠΠΣΜ
ενδυναμώνει τον οργανισμό. Αντιτίθεται προς την ακινησία και την απομόνωση και
παρέχει ευκαιρίες που διευρύνουν τους ορίζοντες εξέλιξης στον κοινωνικό και
παιδαγωγικό τομέα.
Το ΠΠΣΜ συνεισφέρει στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μαθητών (84%).
Στις διάφορες τάξεις η μάθηση επικεντρώνεται στην απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων
και ικανοτήτων από τους μαθητές. Αυτό εγγυάται την αποτελεσματικότητα της
διδασκαλίας. Το ΠΠΣΜ είναι ρυθμιστικός παράγοντας που εγγυάται την υιοθέτηση
κοινών παιδαγωγικών πρακτικών στις διάφορες τάξεις για τα αντίστοιχα μαθήματα.

Ανασχετικοί παράγοντες στη σύλληψη και υλοποίηση του ΠΠΣΜ
Πίνακας 3. Ποσοστά πιθανών εμποδίων για την κατάρτιση και εφαρμογή του ΠΠΣΜ
Πιθανά εμπόδια για το ΠΠΣΜ
1. Η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με το ΠΠΣΜ και η απουσία
κατανόησης της σημασίας του.
2. Οι δυσχέρειες αναθεωρήσεων κατά την εκτέλεση και η
αβεβαιότητα για την επιτυχή έκβαση του ΠΠΣΜ.
3. Ο φόβος των αλλαγών και των καινοτομιών.
4. Η αδυναμία προσδιορισμού της φύσης αλλαγών και μελλοντικών
προοπτικών του οργανισμού.
5. Η έλλειψη οικονομικών πόρων.
6. Η απουσία ικανών εκπαιδευτικών που θα μπορούσαν να
συνεισφέρουν στην επεξεργασία του ΠΠΣΜ.
7. Η έλλειψη χρόνου για τη συμμετοχή σε ομάδες κοινής εργασίας
8. Η εμμονή στις καθιερωμένες πρακτικές και η αντίσταση στις

Ποσοστά (%)
90
62
67
67
76
57
62
72
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αλλαγές.
ΣΥΝΟΛΟ

100

Από τα ευρήματα του προαναφερόμενου πίνακα προκύπτουν τα εξής:












Για τη συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών τα μεγαλύτερα
εμπόδια για την επεξεργασία και την εφαρμογή του ΠΠΣΜ αποτελούν η απουσία
πληροφόρησης και κατανόησης της σημασίας του (90%). Εφόσον τα πλεονεκτήματα του
σχεδιασμού είναι ασαφή και δυσδιάκριτα η αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων
μειώνεται.
Η δυσκολίες τροποποιήσεων και η έλλειψη σιγουριάς εμποδίζει την εφαρμογή (62%)
επιφέροντας δισταγμούς και παλινωδίες στην εφαρμογή.
Ο φόβος αποτυχίας και οι αντιστάσεις απέναντι στις αλλαγές εμποδίζουν ορισμένους
εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν τη μέθοδο του ΠΠΣΜ (67%). Αυτό συμβαίνει κυρίως
όταν έχουν άκαμπτη στάση για την προτεινόμενη καινοτομία.
Ο προσδιορισμός των σύγχρονων αναγκών και των μελλοντικών προοπτικών του
εκπαιδευτικού οργανισμού είναι παράγοντας που εμποδίζει τη σύλληψη και την
υλοποίηση του ΠΠΣΜ (67%). Δυσχεραίνει επίσης τη σαφή έκθεση και αποτύπωση των
στόχων και του προσανατολισμού της οργάνωσης και της λειτουργίας του σχολείου.
Μια μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών (76%) θεωρεί ότι η έλλειψη οικονομικών μέσων
αποτελεί εμπόδιο για το ΠΠΣΜ.
Η απουσία ικανών εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν την επεξεργασία του ΠΠΣΜ
αποτελεί ένα υπαρκτό πρόβλημα για το 57% των ερωτηθέντων. Είναι φανερό ότι μπορεί
να έχει επιπτώσεις στην οργάνωση των ανθρώπινων και υλικών πόρων και τη
συνακόλουθη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του
σχολικού συστήματος.
Η έλλειψη χρόνου για συνεισφορά στη συλλογική επεξεργασία αποτελεί ένα αδύνατο
σημείο (62%).
Τέλος η προσκόλληση στις παραδοσιακές πρακτικές που έχουν ριζώσει με τη δύναμη
της συνήθειας (72%) αποτελεί έναν παράγοντα ακινησίας και στασιμότητας. Η
αποδυνάμωση των παγιωμένων αντιστάσεων μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη
οργάνωση των ομάδων εργασίας για την εξασφάλιση περισσότερης επιτυχίας στη
λειτουργία του σχολικού συστήματος.

Ο ρόλος του διευθυντή στην κατάρτιση, τήρηση και αξιολόγηση του ΠΠΣΜ:
Πίνακας 4. Ποσοστά θετικών απαντήσεων
Ο ρόλος του διευθυντή στο ΠΠΣΜ:
1. Εμπνέει με εκπαιδευτικές αξίες, συνενώνει όλους γύρω από ένα
κοινό όραμα και διαμορφώνει το παιδαγωγικό κλίμα και την
κουλτούρα συνεργασίας του σχολείου.
2. Σκέφτεται, ανασχεδιάζει και ιεραρχεί προτεραιότητες και
προσιτούς στόχους.
3. Προβαίνει σε αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού έργου.
4. Αξιοποιεί τις ικανότητες όλων των συμμετεχόντων και εισηγείται
μια μελετημένη κατανομή ρόλων ατομικής και συλλογικής
ευθύνης.

Ποσοστά (%)
94
80
52
85
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5. Δημιουργεί μια δυναμική πρωτοβουλιών και καινοτομιών στο
σχολείο. Με τη στάση του και το παράδειγμά του παρακινεί τους
εκπαιδευτικούς να επιμένουν στις επιδιωκόμενες αλλαγές στο
σχολείο.
6. Ενημερώνει τους μαθητές και τους γονείς, ευνοεί τη συμμετοχή
τους στη σχολική ζωή ενισχύοντας την επικοινωνία μέσα στο
σχολείο και του σχολείου με τον κοινωνικό περίγυρο.
7. Συμβάλλει στη λύση προβλημάτων και την αποτελεσματική
διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων.
8. Εξασφαλίζει το σεβασμό της πειθαρχίας στο εσωτερικό του
σχολείου.
9. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος, ενισχύει την
αμοιβαία εμπιστοσύνη και προωθεί την ενότητα του σχολείου.
ΣΥΝΟΛΟ

92

79
82
59
95
100

Οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονταν να φανταστούν τις δυσκολίες για ένα πρόγραμμα που δεν
έχει θεσμοθετηθεί. Έτσι οι απαντήσεις τους συνδιαμορφώθηκαν από τη βιωμένη εμπειρία
τους από τον προγραμματισμό στα σχολεία τους. Από τα ευρήματα του προηγούμενου
πίνακα προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:






Για τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς ο ποιοτικός ρόλος του διευθυντή στην κατάρτιση,
τήρηση και αξιολόγηση του ΠΠΣΜ χαρακτηρίζεται από την έμπνευση, το όραμα και την
κλίμακα των εκπαιδευτικών αξιών που διαμορφώνουν το κλίμα και την κουλτούρα
συνεργασίας του σχολείου (94%). Τα χαρίσματα αυτά συνάδουν με την εκπαιδευτική
ηγεσία, την προσωπικότητα του ηγέτη και το διοικητικό ύφος. Η έννοια της
εκπαιδευτικής ηγεσίας είναι συνυφασμένη με τα ακόλουθα θεμελιώδη γνωρίσματα:
επιρροή, αξίες και όραμα. Ο ηγέτης ενσαρκώνει τις εκπαιδευτικές αξίες και είναι ικανός
να παρακινεί και να δεσμεύει οικειοθελώς τους συνεργάτες του για την επίτευξη των
στόχων του οργανισμού και να τους εμπνέει ένα όραμα που μοιράζονται όλοι
(Cunnigham & Cordeiro, 2006; Μπουραντάς, 2005). Ο συνδυασμός αυτογνωσίας και
αναπτυγμένων επικοινωνιακών ικανοτήτων είναι χαρίσματα που μπορούν να
υποκινήσουν θετικά συναισθήματα όπως η έκπληξη, ο ενθουσιασμός και η χαρούμενη
διάθεση και έμμεσα να επηρεάσουν τη μάθηση των μαθητών.
Οι ικανότητες ευελιξίας, αναστοχασμού και ιεράρχησης προτεραιοτήτων και
ρεαλιστικών στόχων από τον διευθυντή συμβαδίζουν με τη βελτίωση της οργάνωσης
και λειτουργίας του σχολείου και συνδέονται με την κατάρτιση και αποτελεσματική
εφαρμογή του ΠΠΣΜ (80%). Τα στοιχεία αυτά συμπλέουν με την ανάγκη δημιουργικής
χρήσης των αρχών και πρακτικών της διαχείρισης της σχολικής μονάδας στις νέες
συνθήκες αποκεντρωμένης λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα στη συλλογική μορφοποίηση
των στόχων του σχολείου και τη διεύθυνση του συνολικού ΠΠΣΜ. Οι πέντε διευθυντές
που έλαβαν μέρος στην έρευνα συνέδεσαν την επίτευξη των στόχων του οργανισμού
με την επάρκεια των διευθυντών στη διοίκηση των εκπαιδευτικών και την καθοδήγηση
ενός συλλογικού σχεδιασμού της δράσης της σχολικής μονάδας και υποστήριξαν την
ανάγκη διαρκούς επαγγελματικής ανέλιξης και ενδοσχολικής επιμόρφωσης.
Η αρμοδιότητα του διευθυντή να προβαίνει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
συγκεντρώνει το 52% των προτιμήσεων των ερωτηθέντων. Είναι φανερό ότι η
αξιολόγηση αποτελεί ένα ακανθώδες θέμα. Οι πέντε διευθυντές τάχθηκαν υπέρ του
αξιολογικού ρόλου του διευθυντή και τόνισαν ότι τα κριτήρια αξιολόγησης των
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εκπαιδευτικών πρέπει να είναι ακριβή και ξεκάθαρα. Ένας από αυτούς είπε: «Ορισμένοι
συνάδελφοι πιστεύουν ότι δεν είναι καλό να τους αξιολογεί ο διευθυντής τους γιατί
δήθεν θα κρίνει το πρόσωπο κι όχι το εκπαιδευτικό έργο. Όμως ο διευθυντής έχει
σφαιρική και ολοκληρωμένη αντίληψη για την παρουσία του εκπαιδευτικού στο σχολείο
και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του. Αρκεί στην αξιολόγηση να είναι
αμερόληπτος…». Είναι φανερό ότι οι διαδικασίες κατάρτισης και εφαρμογής του ΠΠΣΜ
ενθαρρύνουν την εσωτερική αξιολόγηση και την εξέλιξη της σχολικής λειτουργίας.
Για τους εκπαιδευτικούς που ρωτήθηκαν η αξιοποίηση των ικανοτήτων των
συμμετεχόντων και η μελετημένη κατανομή ρόλων ατομικής και συλλογικής ευθύνης
είναι μια προτεραιότητα του διευθυντή (85%). Ο διευθυντής δεν επιβάλλεται αλλά
διαπραγματεύεται. Η γνώση των ιδιαίτερων κλίσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων
του εκπαιδευτικού προσωπικού και η ιδιαίτερη εμπειρία τους είναι πολύτιμο στοιχείο
για μια δίκαιη και σαφή κατανομή καθηκόντων που μεγιστοποιεί την απόδοση του
οργανισμού. Ένας διευθυντής ομολόγησε: «Συνηθίζω να δίνω διπλή δουλειά σε όσους
τα καταφέρνουν και είναι ικανοί, ενώ στους απρόθυμους και λιγότερο ικανούς δεν
αναθέτω σχεδόν τίποτα, γιατί θα πρέπει να ξανακάνει την εργασία κάποιος άλλος. Ξέρω
ότι αυτό αδικεί τους ικανούς, όμως δεν βλέπω άλλη λύση!» Η ενθάρρυνση της
συλλογικής ευθύνης και η συνέργεια όλων στη διοίκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
του ΠΠΣΜ.
Η στήριξη των πρωτοβουλιών και καινοτομιών από το διευθυντή και η παρακίνηση των
εκπαιδευτικών για εμπλοκή τους στις αλλαγές συνδέεται άμεσα με την επιτυχία του
ΠΠΣΜ (92%). Οι ίδιοι οι διευθυντές ανέφεραν ότι είναι έτοιμοι να στηρίξουν και να
διαχειριστούν εκπαιδευτικές καινοτομίες. Η παρότρυνση των εκπαιδευτικών να
αναλάβουν νέα καθήκοντα και να δοκιμάσουν νέες ιδέες συνεισφέρει στην κατανόηση
της διαδικασίας πραγματοποίησης μικρών αλλαγών στο σχολείο και των συνακόλουθων
αντιστάσεων.
Η ενημέρωση των γονέων και των μαθητών από το διευθυντή για το ΠΠΣΜ είναι
παράγοντας ενίσχυσης της σχολικής ζωής και επικοινωνίας του σχολείου με τον
εξωτερικό περίγυρο (79%). Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής ηγεσίας συνδέεται
με τη μετάδοση της αποστολής στους γονείς και την ευρύτερη κοινωνία. Το
κοινωνικοπολιτιστικό άνοιγμα είναι θεμελιώδης παράγοντας δημιουργικού
εμπλουτισμού του σχολικού προγράμματος.
Ο ρόλος του διευθυντή στη νηφάλια διαχείριση και διευθέτηση των συγκρούσεων είναι
σημαντικός (82%). Αναμφίβολα, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός
συναισθηματικού κλίματος που προάγει την υγεία του οργανισμού και την ανεμπόδιστη
προσήλωση στους στόχους. Το ΠΠΣΜ δεν αποβλέπει απλώς στην επίλυση προβλημάτων
αλλά και στην εξασφάλιση συνοχής και συνέχειας των δραστηριοτήτων από τα διάφορα
μέρη του συστήματος.
Η εξασφάλιση του σεβασμού και τη πειθαρχίας στο εσωτερικό του σχολείου ως στοιχείο
του ΠΠΣΜ συγκεντρώνει το 59% των ερωτηθέντων. Το θέμα είναι παιδαγωγικό και
διοικητικό, αλλά έχει νομικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και ποικίλες άλλες
διαστάσεις. Η σαφήνεια ενός εσωτερικού κανονισμού της σχολικής μονάδας θα
μπορούσε να αποτελεί ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της θεσμικής ταυτότητας, της
εκπαιδευτικής πολιτικής και της σχολικής δημοκρατίας.
Τέλος, σύμφωνα με το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών (95%) ο ρόλος του διευθυντή
στην ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος, την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και
την προώθηση της ενότητας του σχολείου είναι εξαιρετικής σημασίας. Οι διευθυντές
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θεώρησαν τους εαυτούς τους ικανούς για τη διαμόρφωση ενός κλίματος επικοινωνίας,
συνεργασίας και κοινότητας. Το ΠΠΣΜ εγγυάται τη συνέχεια, τη συμπληρωματικότητα
και τη συνοχή ανάμεσα στις διάφορες δραστηριότητες.
Η εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επεξεργασία του ΠΠΣΜ
Στο ερώτημα προς τους εκπαιδευτικούς αν επιθυμούν να συμβάλουν στη κατάρτιση του
ΠΠΣΜ το 57% απαντούν θετικά. Το ποσοστό αυτό σε μια εποχή οικονομικής κρίσης,
εξασθένισης της αξίας της ανιδιοτελούς ατομικής προσφοράς και συρρίκνωσης των αρχών
της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης είναι ικανοποιητικό. Παρατηρείται πάντως μια
εμφανής διάσταση ανάμεσα στο όραμα που εκφράζουν για το ΠΠΣΜ και την προσωπική
τους δέσμευση. Ένας διευθυντής διευκρινίζοντας τη θέση του πρότεινε την κατάργηση του
συλλόγου διδασκόντων: «Ο σύλλογος διδασκόντων δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Οι
εκπαιδευτικοί δεν έχουν διάθεση να συμμετέχουν σε πολυπληθή συλλογικά όργανα.
Εξαντλούνται σε ατέρμονες συνεδριάσεις χωρίς παιδαγωγικό περιεχόμενο, σε κομματικές
αντιπαραθέσεις, σε προσωπικές αντεγκλήσεις, άδικη αμφισβήτηση του διευθυντή κ.λπ […]
Οι προτάσεις όλων των εκπαιδευτικών εγκρίνονται χωρίς ουσιαστική συζήτηση. Για
παράδειγμα ψηφίζουν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων μόνο και μόνο για να
συμπληρώσει ο καθένας το ωράριό του. Μιλώ για προγράμματα που μένουν στα χαρτιά,
δεν αξιολογούνται, δεν ολοκληρώνονται και καταλήγουν σε αποτυχία [...] Παρότι η
συλλογικότητα σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσε άλλοθι για απραξία και για αυθαίρετη
δράση των σχολείων, σε άλλες περιπτώσεις υποστήριξε τη δημιουργικότητα και την
καινοτομία.
Επιπλέον, ο ίδιος διευθυντής εξήγησε: «Αντί του αντιπαραγωγικού συλλόγου διδασκόντων
θα έπρεπε να καθιερωθούν συμβούλια για κάθε τμήμα. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να
γίνεται σε βάθος παιδαγωγική συζήτηση, να συζητούνται ουσιαστικά θέματα, όπως η
πειθαρχία, τα προβλήματα συμπεριφοράς και η αξιολόγηση των μαθητών για κάθε τμήμα
συγκεκριμένης τάξης. Προτείνω να καθιερωθούν 2-3 υποχρεωτικές συνεδριάσεις το χρόνο
πριν από την επίδοση των ελέγχων στους μαθητές. Θα μπορούσαν να συμμετέχουν και
εκπρόσωποι των γονέων. Οι γονείς εμπλουτίζουν το σχολείο. Δεν πρέπει να τους
φοβόμαστε[…]». Η αναζήτηση αποτελεσματικών λύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας με
ουσιαστικό διάλογο και γόνιμη συνεργασία, καθαρή σκέψη και συνευθύνη αποτελεί στόχο
προς κατάκτηση. Το ΠΠΣΜ είναι η πυξίδα που προδιαγράφει το βαθμό επιτυχίας του
συλλόγου διδασκόντων.

Συζήτηση των αποτελεσμάτων
Με βάση τα αποτελέσματα σχετικά με τον τρόπο σύλληψης και εφαρμογής του ΠΠΣΜ από
τους κύριους επικοινωνιακούς μετόχους θα συνθέσουμε τα προηγούμενα και θα
σκιαγραφήσουμε ορισμένες προεκτάσεις. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που
απάντησαν στο ερωτηματολόγιο και των διευθυντών θεωρούν ότι η διαδικασία κατάρτισης,
τήρησης και αξιολόγησης του ΠΠΣΜ θα έχει θετικές επιδράσεις στη βελτίωση του
οργανισμού σε λειτουργικό, διοικητικό και παιδαγωγικό επίπεδο. Ο προσδιορισμός των
προβλημάτων που σχετίζονται με ατομικά ή συλλογικά καθήκοντα και υποχρεώσεις, οδηγεί
στη μελετημένη λύση τους.
Σχετικά με τον ορισμό του ΠΠΣΜ που ταιριάζει στις ελληνικές συνθήκες, η επικρατούσα
αντίληψη των εκπαιδευτικών είναι ότι: «To ΠΠΣΜ αποτελεί την “τοπική εκπαιδευτική
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πολιτική” του σχολείου. Δίνει έμφαση στις αξίες, την αποστολή και την ιδιαίτερη
φυσιογνωμία του σχολείου που το κάνουν να ξεχωρίζει». Συμπληρωματικά θεωρούν ότι το
ΠΠΣΜ είναι μια συλλογική διαδικασία που συνδέει όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και
χαρακτηρίζεται από τη συνεκτική οργάνωση των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον
είναι ένας παράγοντας ανάπτυξης στο πλαίσιο του σχολείου, ιδιαίτερα στον θεσμικό,
οργανωτικό και κοινωνικοπολιτιστικό τομέα. Όπως διαπιστώθηκε, το 57% των
εκπαιδευτικών εξέφρασαν ενδιαφέρον να εργαστούν για τη συλλογική διαμόρφωση του
ΠΠΣΜ. Θεώρησαν ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι επωφελής και ανταποκρίνεται στις
εκπαιδευτικές ανάγκες και προσδοκίες τους. Επιπλέον, είναι πεπεισμένοι ότι η κατάρτιση
του ΠΠΣΜ παραπέμπει άμεσα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μελών του οργανισμού, τον
προσδιορισμό της ταυτότητάς του και την αποσαφήνιση της κλίμακας αξιών και της
αποστολής του.
Ο διευθυντής διαθέτοντας ικανότητες ηγεσίας και διαχείρισης παρακινεί και «εμψυχώνει»
όλους των ενεργητικούς συντελεστές στην κοινή διαμόρφωση του ΠΠΣΜ, καθοδηγεί,
προσανατολίζει και συντονίζει όλες τις δράσεις. Οι ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών, με
τους γονείς, τους μαθητές και τους θεσμικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας επεξεργάζονται
το ΠΠΣΜ, το οποίο είναι ένα γραπτό συμβόλαιο ετήσιας διάρκειας που κοινοποιείται στο
διαδίκτυο για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και σκιαγραφεί ένα όραμα για την
πολιτισμική και παιδαγωγική ταυτότητα του σχολείου, την ανάπτυξη του ΑΠΣ, τις
ειδικότερες επιδιώξεις που αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων, την ολοκλήρωση της
διδακτέας ύλης τους «ομίλους καινοτομίας και αριστείας» στα ΠΠΣ, την Ενισχυτική
Διδασκαλία και την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, τα Προγράμματα Σχολικών
Δραστηριοτήτων, τις διδακτικές επισκέψεις κ. ά. Η ποιότητα του εν λόγω προγράμματος
είναι στενά συνδεδεμένη με τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών. Ο διευθυντής του
σχολείου, επιδεικνύοντας σεβασμό στην πολυσύνθετη διαφορετικότητα των
επικοινωνιακών μετόχων, στο πλαίσιο του ΠΠΣΜ τονώνει τα κίνητρα της εκπαιδευτικής
κοινότητας για καινοτομικές αλλαγές και εμπνέει ένα όραμα που μοιράζονται όλοι.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η διαδικασία κατάρτισης του ΠΠΣΜ αποτελεί
μια μαθησιακή διαδικασία που συμβάλλει στην αυτοαξιολόγηση, την ανάπτυξη σχολικής
κουλτούρας και τη βελτίωση της σχολικής λειτουργίας (Schoen & Teddie, 2008). Το ΠΠΣΜ
συμπλέει με τη φιλοσοφία της αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας. Όλοι οι συντελεστές
εμπλέκονται ενεργά σε πολυδιάστατες εκπαιδευτικές πρακτικές. Προεξάρχουν το πνεύμα
της πρωτοβουλίας, της συμμετοχής και της συνεργασίας, όπως και η εργασία σε ομάδες και
η συστημική ανάλυση της λειτουργίας του σχολείου. Επιπλέον, το ΠΠΣΜ συμβάλλει στη
βελτίωση της οργάνωσης των ανθρώπινων και δημοσιονομικών πόρων με στόχο την άνοδο
της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας του σχολικού συστήματος. Ωστόσο,
προσκρούει σε εμπόδια, τα οποία κυμαίνονται από 57% μέχρι 90% καθιστώντας δύσκολη
την επεξεργασία. Όλοι οι ανασχετικοί παράγοντες διερευνώνται σε βάθος και λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη. Το ΠΠΣΜ απαιτεί ικανά πρόσωπα, πόρους, χρόνο, διαθεσιμότητα για το
συντονισμό, και κυρίως αλλαγή νοοτροπίας.
Παρότι το ελληνικό σχολείο δεν είναι εθισμένο στην κοινή επεξεργασία συλλογικών
σχεδίων δράσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας, το ΠΠΣΜ έχει πολλές πιθανότητες θετικής
έκβασης. Αποτελεί μια ρηξικέλευθη καινοτομία που αποσκοπεί στην καθιέρωση ενός
συμβολαίου που δεσμεύει όλο τον οργανισμό και αφετέρου επιδιώκει να ενθαρρύνει τους
εκπαιδευτικούς να κινηθούν ενάντια στη ρουτίνα και την επαγγελματική εξάντληση (Kloska
& Raemasut, 1985). Η προώθηση του ΠΠΣΜ απαιτεί κατάλληλες στρατηγικές. Για την
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επίτευξη των στόχων σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής προς το τελικό αποτέλεσμα
απαιτείται ο διαρκής έλεγχος της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των
χρησιμοποιούμενων μέσων και εργαλείων. Επιπλέον, το ομαδικό πνεύμα είναι απαραίτητο
στο επίπεδο του αναστοχασμού, του προγραμματισμού και της πρακτικής. Με την
εφαρμογή του παγιώνεται η συνεργασία και η συνέργεια ανάμεσα σε όλους τους
διαφορετικούς επικοινωνιακούς μετόχους, οι οποίοι εμβαθύνουν στις γνωστικές και
διαπροσωπικές τους ικανότητες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης του
προγράμματος, απαιτούνται νέες αναζητήσεις και αναλύσεις, αναθεωρήσεις και
διορθώσεις, ώστε να τελεσφορήσουν οι επιδιωκόμενοι στόχοι του ΠΠΣΜ.
Η επιτυχής πραγματοποίηση των παιδαγωγικών πρακτικών απαιτεί τη στενή συνεργασία
των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους. Οι μαθητές καταλαμβάνουν κεντρική θέση σε
σχολικές δραστηριότητες, όπως οι Ερευνητικές Δραστηριότητες στο Λύκειο (projects), οι
Ειδικές Θεματικές Δραστηριότητες στα ΕΠΑΛ και οι Βιωματικές Δράσεις στο Γυμνάσιο.
Παρότι η μάθηση γίνεται όλο και περισσότερο διεπιστημονική, οι εκπαιδευτικοί δεν
περιμένουν την εμφάνιση του ΠΠΣΜ για να προαγάγουν την αλληλεπίδραση και τη
σύμπραξη ανάμεσα στους διαφορετικούς κλάδους μαθημάτων. Τα αποτελέσματα
αποδεικνύουν ότι το ΠΠΣΜ απαιτεί από το σύνολο των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της
μαθησιακής διαδικασίας να δώσουν νόημα σε κάθε δραστηριότητα με την οποία
καταγίνονται οι μαθητές τους.
Το ΠΠΣΜ πρέπει να ικανοποιήσει διαφορετικούς συμμετέχοντες. Μέσα σε ένα σύστημα
πολυπλοκότητας οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται στενά και συμβάλλουν στη βελτίωση της
σχολικής μάθησης, στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και στην αυτοαξιολόγηση του έργου
τους (MacBeath et al., 2005). Μπορούν να αναδεικνύουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία,
όπως είναι οι ευκαιρίες και τα εμπόδια που συνοδεύουν την καθημερινή λειτουργία του
σχολείου. Αυτό δείχνει ότι το ΠΠΣΜ απαιτεί συνένωση των διαφορετικών πλευρών του
οργανισμού, κυρίως στις προτεραιότητες, την κλίμακα αξιών και τους άξονες της εργασίας,
που προοδευτικά συναποδέχονται τα διαφορετικά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Το ΠΠΣΜ είναι ένας παράγοντας οργανωτικής και διαχειριστικής ανάπτυξης του σχολείου.
Η διαδικασία διαμόρφωσής του ωθεί όλους να στοχαστούν πάνω στην οργάνωση η οποία
προσανατολίζει όλους σε σχολικές δραστηριότητες προς την πραγματοποίηση
συγκεκριμένων στόχων. Η εν λόγω συνέργεια συμβάλλει στη συνεκτικότητα και τη συνέχεια
της σχολικής εργασίας. Ευνοεί επίσης την παιδαγωγική αξιολόγηση της σχολικής
λειτουργίας σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια. Η εφαρμογή του ΠΠΣΜ έχει
πολλαπλές συνέπειες όπως:







Τοποθετώντας το μαθητή στο επίκεντρο, ενισχύει την ομαδική εργασία και παγιώνει το
πνεύμα της κοινότητας συνενώνοντας όλα τα μέλη προς μια σαφή εκπαιδευτική
αποστολή.
Προωθεί τη βελτίωση και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης προτάσσοντας τους
επιδιωκόμενους στόχους.
Αποβλέπει στη βελτίωση των ικανοτήτων των μελών της κοινότητας.
Εφαρμόζει πρακτικές συμμετοχής, ευθύνης και της αυτονομίας.
Συμβάλλει στη συγκρότηση ομάδων εργασίας που προετοιμάζουν τα επί μέρους
βήματα, τα δοκιμάζουν και διενεργούν αξιολογήσεις.
Ανιχνεύει προβλήματα, φανερά ή δυσδιάκριτα και προχωρά στη μελέτη τους.
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Επικοινωνεί με το περιβάλλον και εξασφαλίζει συνοχή στις δραστηριότητες του
οργανισμού.

Τα προαναφερόμενα αποτελέσματα μάς έδειξαν ότι το ΠΠΣΜ με τα στάδια και τις
επιδιώξεις του μπορεί να εγγυηθεί μια καλύτερη εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο.
Αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος αποτελεί η κριτική
συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα και ο σχεδιασμός της δράσης του μέσα στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων που προδιαγράφουν οι διαθέσιμοι υλικοί πόροι. Όσα προτείνουμε
συμπλέουν με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας (Ματθαίου, 2000), όμως
αποδίδουμε βαρύνουσα σημασία στο σχεδιασμό της συνολικής δράσης από την ίδια τη
σχολική μονάδα. Μια πιο συστηματική έρευνα που να εστιάζει στο πεδίο της εφαρμογής θα
ήταν πολλαπλά ωφέλιμη.

Συμπεράσματα- Προτάσεις
Το σχολείο ως μεταβαλλόμενος οργανισμός καλείται διαρκώς να ανανεώνεται και να
προσαρμόζεται στις μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας. Το ΠΠΣΜ αποτελεί ένα σημαντικό
στοιχείο εσωτερικής ανάπτυξης, για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση των
εκπαιδευτικών οργανισμών. Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της χώρας μας αποτελεί
επιτακτική ανάγκη η εξάλειψη των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και η ανατροπή της
στασιμότητας και της αδράνειας. Επιπλέον, επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε νέες
προσδοκίες και προβληματισμούς και να ανιχνεύσει πρόσφορες λύσεις στα πολυποίκιλα
προβλήματα με τα οποία ερχόμαστε συχνά αντιμέτωποι στα σχολεία μας.
Το ΠΠΣΜ καταρτίζεται με συμμετοχικές διαδικασίες όπου μετά από έναν ευρύτατο διάλογο
οι σκοποί και οι στόχοι του σχολείου προσδιορίζονται με ακρίβεια. Απαιτείται ο οργανισμός
να γνωρίζει πλήρως τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και τα διαθέσιμα μέσα. Πρέπει
ακόμα να είναι σε θέση να ανιχνεύσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τα αδύνατα και τα ισχυρά
σημεία της λειτουργίας του, τις δυνατότητες και τις ικανότητες των μελών του. Η
αυτογνωσία και η ανατροφοδοτική αξιολόγηση προδιαγράφουν τη μελλοντική εξέλιξη. Ένα
σχολείο, που υιοθετεί τη μέθοδο του ΠΠΣΜ, εμπνέει εμπιστοσύνη σε όλα τα μέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας, δεδομένου ότι το περιεχόμενο του συμβολαίου είναι προϊόν
γόνιμου προβληματισμού και συλλογικών αποφάσεων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το ΠΠΣΜ ως ένα μέσο
που εγγυάται την ταυτότητα, τις αξίες, την τοπική εκπαιδευτική πολιτική και την εφαρμογή
των στόχων του οργανισμού. Με βάση τις παιδαγωγικές προτεραιότητες προσπαθούν να
βελτιώσουν το σχολείο, αναδεικνύοντας το ΠΠΣΜ σε ρυθμιστικό παράγοντα στο επίπεδο
της παιδαγωγικής και της καθημερινής εργασιακής πρακτικής. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι
το ΠΠΣΜ απαιτεί ποικίλες επεξεργασίες και συνεργασίες, όπως συνεδριάσεις,
συντονισμούς, χρονοδιαγράμματα, κατανομές αρμοδιοτήτων και καθηκόντων. Η
διαδικασία του ΠΠΣΜ μπορεί να συμβάλει στις καινοτομίες του οργανισμού και στην
ανάπτυξη της αποτελεσματικής λειτουργίας του. Τα προηγούμενα αποτελέσματα μας
επέτρεψαν να συμπεράνουμε ότι το ΠΠΣΜ απαιτεί άσκηση στη συλλογικότητα, το ομαδικό
πνεύμα και την συνεχή αναδιοργάνωση των ανθρώπινων πόρων στο σχολείο. Μπορεί να
συμβάλει στην ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών για ενδοσχολική επιμόρφωση
και επαγγελματική ανάπτυξη (Fullan & Hargreaves, 1991; Clement & Vanderberghe, 2000).
Τέλος, το ΠΠΣΜ μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία με τους φορείς του κοινωνικού
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Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν μια τάση θετικής ανταπόκρισης προς την
καινοτομία τόσο από τους διευθυντές όσο και από τους εκπαιδευτικούς, που ωστόσο
απαιτεί βαθύτερη διερεύνηση. Το παραδοσιακό μοντέλο σχεδιασμού θεωρήθηκε ότι
συνάδει με ένα κλειστό, αναποτελεσματικό και γραφειοκρατικό σχολείο, ενώ προτάθηκε η
αναμόρφωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης της
εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση της αποκέντρωσης και της αυτονομίας της
εκπαιδευτικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προσδιορίζονται οι θεσμικές,
παιδαγωγικές, οργανωτικές και κοινωνικές συνιστώσες του ΠΠΣΜ.
Το νέο ΠΠΣΜ δεν εκλαμβάνεται ως ένα απλό διοικητικό έγγραφο στην υπηρεσία της καλής
λειτουργίας και διαχείρισης του σχολείου. Σε ένα αναθεωρημένο πλαίσιο εκπαιδευτικών
προσανατολισμών θα μπορούσε να διαμορφώνει την «τοπική εκπαιδευτική πολιτική». Οι
συντελεστές του ΠΠΣΜ προβαίνουν σε ιεραρχήσεις προτεραιοτήτων και ανάλογες
προσαρμογές στο πρόγραμμα σπουδών, επιλέγουν τις προσφορότερες παιδαγωγικές
μεθόδους, προβαίνουν σε ποικίλες αξιολογήσεις, προωθούν τη σχολική δημοκρατία και τις
συμμετοχικές μεθόδους λήψης αποφάσεων, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της
εκπαιδευτικής μικροκοινωνίας. Η επεξεργασία του ΠΠΣΜ περιλαμβάνει την προβολή της
ιδιαίτερης ταυτότητας του σχολείου, την ανάληψη καθηκόντων, τη σαφήνεια του
οργανογράμματος, το συλλογικό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, τις μεθόδους και τα
σχέδια παιδαγωγικής δράσης.
Αυτή η έρευνα μάς έδειξε ότι το ΠΠΣΜ μπορεί να αποτελέσει παράγοντα αυτοσχεδιασμού
και αυτοδιαχείρισης του σχολείου. Το σχολείο είναι ένας πολύπλοκος οργανισμός μάθησης,
που ο ίδιος μαθαίνει και ταυτόχρονα διευρύνει τη μάθηση των μελών του και τη λύση των
προβλημάτων που ανακύπτουν (Rosnay, 1975). Εγγυάται την υγιή σφαιρική ανάπτυξη του
οργανισμού και τη διοικητική δημιουργικότητα, προστατεύοντας από την ενδεχόμενη
κατάπτωση και την μονομερή ή ανεξέλεγκτη δράση.
Η πολυπλοκότητα του σημερινού κόσμου απαιτεί ένα ανοιχτό σχολείο, που να
ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές και πολυπολιτισμικές προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό η
αναγνώριση και αξιοποίηση της τοπικής συνεισφοράς, η εναρμόνιση των διαφοροποιήσεων
και η εξασφάλιση συνεκτικότητας θα μπορούσαν να εγγυηθούν την ποιότητα και την
απόδοση του σύγχρονου σχολείου. Το ΠΠΣΜ συνδέεται με την «αναστοχαστική συστημική
βελτίωση του μανθάνοντος σχολικού οργανισμού» και εκφράζει μια φιλοσοφική στάση
στραμμένη προς το μέλλον (Senge, 1990). Η συνέργεια όλων συμβάλλει στην αποσαφήνιση
του ρόλου του οργανισμού, στη βελτίωση της εικόνας του, καθώς και στον προσδιορισμό
της αποστολής του. Η επίτευξη των στρατηγικών επιλογών του οργανισμού απαιτεί
προβλέψεις όχι μόνο για τη φύση και την έκταση των αλλαγών αλλά και για τις
αδρανοποιημένες δυνάμεις στασιμότητας και ακινησίας που εμποδίζουν την επιτυχία τους.
Με τον σύγχρονο διευθυντή-ηγέτη και τη μελετημένη κατανομή ρόλων ατομικής και
συλλογικής ευθύνης στους συμμετέχοντες διαμορφώνεται μια κουλτούρα συνεργασίας και
ταυτόχρονα προωθείται ένα κοινό όραμα που έχει ελπίδες να μεταμορφώσει τον
οργανισμό σε ένα «ανοιχτό και σύγχρονο μορφωτικό κέντρο», όπου όλοι
συνδιαμορφώνουν μια κοινωνία ολοκληρωμένων ανθρώπων.
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Η αξιολόγηση της διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Μια διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών
στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
apostk@ath.forthnet.gr
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, Β΄ Αθήνας
Περίληψη. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού
προγράμματος διαμορφωτικής αξιολόγησης της διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς
καθώς και από μαθητές, το οποίο υλοποιήθηκε με την εθελοντική συμμετοχή 56
εκπαιδευτικών από 12 σχολεία της Αττικής και 146 μαθητών. Τα σημαντικότερα
ευρήματα της έρευνας είναι ότι:
- Η αξιολόγηση της διδασκαλίας μεταξύ συναδέλφων είναι αποδεκτή από τους
εκπαιδευτικούς, δημιουργεί, ως επί το πλείστον, θετικά συναισθήματα, προσφέρει
σημαντική προσωπική βελτίωση και αναβαθμίζει το επίπεδο επικοινωνίας και
συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.
- Οι αποτιμήσεις της ικανότητας στη διδασκαλία που κάνουν οι συνάδελφοι και οι
μαθητές εμφανίζουν ισχυρή συσχέτιση. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι οι μαθητές
αποτελούν μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών όσον αφορά την αξιολόγηση της
διδασκαλίας και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
Τέλος, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε, διατυπώνονται προτάσεις σχετικά με τη
βέλτιστη ένταξη ενός τέτοιου προγράμματος στην καθημερινότητα του ελληνικού
σχολείου, στο πλαίσιο του θεσμού της αυτoαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, με τη
μορφή ενός δυναμικού σχεδίου δράσης που συμβάλλει στη βελτίωση των διδακτικών
πρακτικών, των σχέσεων και του κλίματος στη σχολική μονάδα, με στόχο τη μετατροπή
της σε κοινότητα μάθησης.
Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση της διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς (ομότεχνους),
αξιολόγηση της διδασκαλίας από μαθητές, επαγγελματική ανάπτυξη, αυτοαξιολόγηση
σχολικής μονάδας, σχέδιο δράσης.

Εισαγωγή
Η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει ο θεσμός του σχολείου εξαρτάται, κατά κύριο
λόγο, από την ποιότητα των εκπαιδευτικών δεδομένου ότι:
 Όσο καλά και αν είναι σχεδιασμένο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η
αποτελεσματικότητά του καθορίζεται από την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων
που το εφαρμόζουν και το υποστηρίζουν, με άλλα λόγια το σημαντικότερο
χαρακτηριστικό του “καλού σχολείου” είναι τελικά, ο “καλός εκπαιδευτικός”.
(MacBeath, 2001; Stenhouse, 2003; Stronge, 1993, όπ. αναφ. στο Stronge & Tucker,
2003; Βερεβή, 2003).
 Από τις μεταβλητές ενός εκπαιδευτικού συστήματος οι οποίες μπορούν να
διαμορφωθούν από την εκπαιδευτική πολιτική, εκείνες που ασκούν τη μεγαλύτερη
επίδραση στη μάθηση των μαθητών είναι αυτές που έχουν να κάνουν με τους
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εκπαιδευτικούς και τη διδασκαλία (OECD, 2005; Ferguson, 1991, όπ. αναφ. στο Owston,
2007; Greenwald, Hedges & Laine, 1996, όπ. αναφ. στο Owston, 2007).
Γι’ αυτό πρώτη προτεραιότητα ενός εκπαιδευτικού συστήματος οφείλει να είναι η βέλτιστη
βασική εκπαίδευση και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
Στην αντίληψη αυτή συγκλίνουν και οι διεθνείς αντιλήψεις για το εκπαιδευτικό επάγγελμα /
λειτούργημα1 δεδομένου ότι ένας εκπαιδευτικός πρέπει:
Να μαθαίνει συνεχώς, όσο είναι εν ενεργεία, επειδή η εργασία του είναι συνδεδεμένη με
διαρκώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις, προβλήματα και ιδέες, καθώς και συνεχώς
εξελισσόμενες διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές για τις οποίες πρέπει να είναι
ενήμερος. Συνήθως, η μάθηση αυτή έχει δύο μορφές, τη «συνεχιζόμενη επαγγελματική
εκπαίδευση» (παρακολούθηση συνεδρίων, ημερίδων ή σεμιναρίων) και «τη μάθηση με
βάση την εργασία» (work-based learning) (Eraut, 1994).
Να διερευνά συνεχώς και να βελτιώνει τις εκπαιδευτικές του πρακτικές. Να σχεδιάζει τη
διδασκαλία, να βελτιώνει τη διδασκαλία και συχνά να διδάσκει όχι σαν απομονωμένος
ιδιώτης αλλά ως μέλος μιας ομάδας υψηλών επιδόσεων (Hargreaves & Fullan, 2012).
Στη χώρα μας έχουν υλοποιηθεί αρκετά προγράμματα ενδο-υπηρεσιακής επιμόρφωσης,
εντούτοις το σύνολο σχεδόν των προγραμμάτων αυτών κινούνται στην προσέγγιση της
θεωρίας των ελλείψεων. Στοχεύουν στην υποστήριξη μεταρρυθμιστικών προσπαθειών ή
αλλαγών που συνδέονται με την εισαγωγή νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών ή την
αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία ή τις Ερευνητικές Εργασίες ή τις
Βιωματικές Δράσεις ή τη διερευνητική μάθηση κ.ά.
Στόχος των προγραμμάτων είναι να καταστήσουν τους εκπαιδευτικούς ικανούς και
αποτελεσματικούς σε συγκεκριμένα ζητήματα, ενώ δεν προωθούν, κατά κανόνα, τον
αναστοχασμό των εκπαιδευτικών πάνω στις διδακτικές τους πρακτικές και τη συνεργασία –
αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους τους.
Υπάρχει συνεπώς ανάγκη για διαφορετικού τύπου επιμορφωτικές προσπάθειες στην
Ελλάδα, οι οποίες:
▪ Να διαμορφώνονται με βάση το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων του κάθε
εκπαιδευτικού (Goodson, 1995).
▪ Αφενός να προωθούν τον αναστοχασμό ώστε οι εκπαιδευτικοί να κατανοούν αυτό που
κάνουν καθημερινά, να το αξιολογούν και να πειραματίζονται για την αλλαγή του, και
αφετέρου να αναπτύσσουν έναν επαγγελματισμό αλληλεπίδρασης και συνεργασίας
(Hargreaves & Fullan, 1995).
▪ Να ενισχύουν την υιοθέτηση από πλευράς των εκπαιδευτικών μιας ερευνητικής στάσης
σχετικά με την πρακτική τους (Παγανού-Λαμπράκη, 1997).
▪ Να σχεδιάζονται και προγραμματίζονται με τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας και να
υλοποιούνται σε αυτήν. Τέτοιες επιμορφωτικές προσπάθειες φαίνεται ότι παράγουν
σημαντικά οφέλη σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο διευρύνοντας το ρόλο του
σχολείου και μετατρέποντας το σε ένα σχολείο που μαθαίνει (Μπαγάκης, 2007;
Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000).

1

Ο ξενόγλωσσος όρος «profession» δεν ταυτίζεται με τον ελληνικό όρο «επάγγελμα» αλλά παραπέμπει κατά
βάση προς το «ελεύθερο» επάγγελμα ή το λειτούργημα που έχει τη χροιά του επιστημονικά ασκούμενου
έργου.
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Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η φιλοσοφία του ερευνητικού προγράμματος που θα
περιγραφεί, το οποίο συμβάλλει στη μετατροπή της σχολικής μονάδας σε κοινότητα
μάθησης όπου η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, απόψεων και τεχνικών, η αλληλουποστήριξη, η ομαδική εργασία και η διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών θα αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας τους, με τους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν
ηγετικό ρόλο τόσο σε σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξή τους όσο και με την
παρακολούθηση και βελτίωση του επαγγέλματός τους.
H αξιολόγηση μεταξύ εκπαιδευτικών (ομοτέχνων)
Ορισμένα από τα σημαντικότερα επιχειρήματα, τα οποία θεμελιώνουν τη χρησιμότητα
αλλά και την ανάγκη για αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ως φορέων αξιολόγησης και
επαγγελματικής ανάπτυξης των συναδέλφων τους, και αναφέρονται στη διεθνή
βιβλιογραφία είναι τα ακόλουθα:
α) Οι εκπαιδευτικοί αναμφίβολα είναι σε αφθονία και είναι και οι καταλληλότεροι για να
αναλάβουν την ηγεσία σε ζητήματα διδακτικής στο σχολείο (Anderson & Pellicer,
2001).
β) Οι εκπαιδευτικοί είναι καλά καταρτισμένοι και γνωρίζουν πως οι μαθητές σκέπτονται
και μαθαίνουν, καθώς κα τις συνθήκες που προωθούν το στοχασμό και την μάθηση,
πολύ καλύτερα από διοικητικούς προϊστάμενους, διευθυντές, ή πολλούς
πανεπιστημιακούς καθηγητές, γι’ αυτό μπορούν να ασκήσουν εποικοδομητική κριτική
στους συναδέλφους τους, ιδίως όταν ο στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της
διδασκαλίας (Κeig, 2000; Kerchner, Koppich & Weeres, 1997, όπ. αναφ. στο Anderson &
Pellicer, 2001).
γ) Με αυτό τον τρόπο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν την ευθύνη για την
παρακολούθηση και βελτίωση του επαγγέλματος τους. Η αξιολόγηση ανάμεσα σε
συναδέλφους έχει το δυναμικό να παρέξει την αναγνώριση της ειδημοσύνης των
εκπαιδευτικών στους κρίσιμους τομείς της διδασκαλίας και της μάθησης (Anderson &
Pellicer, 2001; Chism, 1999; Keig, 2000).
δ) Η κουλτούρα των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει μια πολύ ισχυρή νόρμα ιδιωτικότητας
στη διδασκαλία, η οποία εμποδίζει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
(Danielson & McGreal, 2000; Shulman, 1993, όπ. αναφ. στο Chism, 1999). Με την
αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων η διδασκαλία γίνεται «κτήμα» ολόκληρου του
συλλόγου διδασκόντων. Έτσι, όλοι είναι ενήμεροι πάνω στην αντιμετώπιση
προβληματικών καταστάσεων, στα υπέρ και τα κατά συγκεκριμένων διδακτικών
προσεγγίσεων, στα αποτελέσματα διδακτικών πειραματισμών, σε λύσεις που άλλοι
συνάδελφοι έχουν δώσει σε σημαντικά ζητήματα μάθησης των μαθητών. Άλλωστε, η
διδασκαλία είναι πολύ σημαντική για να αφεθεί στον ατομικό πειραματισμό και τη
μάθηση μέσω δοκιμής και σφάλματος (Chism, 1999).
ε) Η βελτίωση της διδακτικής πράξης απαιτεί να μαθαίνει κανείς από τις εμπειρίες του.
Κάτι τέτοιο όμως είναι αρκετά δύσκολο, γιατί απαιτεί καθαρή οπτική και αυτή δεν
είναι εύκολη στο συνεχές, πολυσχιδές και πολύβουο περιβάλλον της τάξης. Οι
συνάδελφοι μπορούν να διευκολύνουν τον διδάσκοντα να κάνει ένα βήμα πίσω και να
παρατηρήσει πιο καθαρά όσα λαμβάνουν χώρα και συνεπώς να μάθει μέσα από την
δική του διδακτική πρακτική (Keig, 2000).
στ) Συμπληρώνει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από τους μαθητές του και τα
διοικητικά στελέχη, όπου τηρούνται οι πρακτικές αυτές (Keig, 2000).
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Η αξιολόγηση της διδασκαλίας από τους μαθητές
Σε αυτήν την προσέγγιση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού οι μαθητές εκφράζουν τη
γνώμη τους όσον αφορά τη διδακτική ικανότητα του εκπαιδευτικού και το κατά πόσο
ωφελούνται από αυτήν.
Πρόκειται για συνήθη πρακτική για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση είναι λιγότερο συνήθης.
Συνήθως, οι γνώμες των μαθητών χρησιμοποιούνται ως δεδομένα ανατροφοδότησης με
σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας και την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών. Επίσης, σε ορισμένες χώρες χρησιμοποιούνται και ως δεδομένα για τη
λήψη αποφάσεων σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς όπως προαγωγή, απόλυση και άλλες
μορφές επιβράβευσης / επιτίμησης του αξιολογούμενου εκπαιδευτικού, πρακτική που δεν
είναι ευρέως αποδεκτή.
Οι μαθητές θεωρούνται κατάλληλοι να αξιολογήσουν την διδασκαλία των καθηγητών τους
επειδή (Joshua et al., 2004):
 Εκ της θέσεως τους παρατηρούν σε ημερήσια βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ του
εκπαιδευτικού και των μαθητών, ενώ οι άλλοι πιθανοί αξιολογητές επισκέπτονται τη
σχολική αίθουσα περιστασιακά και υπό «ιδανικές» συνθήκες.
 Οι μαθητές γνωρίζουν πότε μαθαίνουν.
 Οι μαθητές γνωρίζουν πότε παρακινούνται να μάθουν.
 Η αναγνώριση του εκπαιδευτικού από τους μαθητές του δίνει κίνητρα και υποστηρίζει τις
καλές διδακτικές πρακτικές.
 Οι μαθητές μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για ανατροφοδότηση του
εκπαιδευτικού.
Επίσης,
 Οι απόψεις των μαθητών συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στη διαχείριση της τάξης,
τη μάθηση, τη διδασκαλία αλλά και την οργάνωση του σχολείου. Όσο πιο πολύ
«μιλάμε» με τους μαθητές για τη μάθηση τους, τόσο πιο σαφές γίνεται το τι χρειάζεται
να βελτιωθεί (MacBeath, 2005).
 Οι μαθητές έχουν περιορισμένες γνώσεις και ικανότητες (εμπειρογνωμοσύνη) και γι’
αυτό δεν είναι κατάλληλοι για τη συλλογή όλων των ειδών των πληροφοριών που
έχουν να κάνουν με τη πρακτική του εκπαιδευτικού στην σχολική αίθουσα.
Μολαταύτα, μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη διδακτική
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και το μαθησιακό περιβάλλον (Craig et al.,
1998).
Υπάρχουν βέβαια και ισχυρές αμφισβητήσεις που αφορούν την εγκυρότητα, την
αξιοπιστία, τη γενικευσιμότητα, τη χρησιμότητα και την ερμηνεία των αποτιμήσεων
που κάνουν οι μαθητές, ιδίως όταν τα αποτελέσματα μιας τέτοιας αξιολόγησης
υπηρετούν σκοπούς τελικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.
Ο Aleamoni (1987, όπ. αναφ. στο Joshua et al., 2004) σε μία επισκόπηση των ερευνών οι
οποίες εξετάζουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τους μαθητές,
προσδιορίζουν αρκετά σημεία που αμφισβητούν τη χρησιμότητα της προσέγγισης
αυτής:
 Οι μαθητές δεν μπορούν να κάνουν συνεπείς κρίσεις σχετικά με τον διδάσκοντα / τη
διδασκαλία λόγω ανωριμότητας, έλλειψης εμπειριών και «ιδιορρυθμιών» που έχουν.
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 Σε σημαντικό βαθμό η αξιολόγηση εκ μέρους των μαθητών συνδέεται ισχυρά με τη
δημοφιλία του εκπαιδευτικού, τον φιλικό, με χιούμορ, ζεστό και καλόβολο
εκπαιδευτικό.
 Οι βαθμοί που παίρνουν ή περιμένουν να πάρουν οι μαθητές στο μάθημα συνδέονται
ισχυρά με την αξιολόγηση του διδάσκοντα και της διδασκαλίας του μαθήματος.
 Πολλοί εξωγενείς παράγοντες ή συνθήκες επηρεάζουν την αξιολόγηση των μαθητών
όπως, το μέγεθος τη τάξης, το φύλο του εκπαιδευτικού, το διδασκόμενο μάθημα κ.ά.
 Πολλοί θεωρούν ότι οι μαθητές καθίστανται ικανοί να κάνουν ακριβείς κρίσεις σε
σχέση με τη διδασκαλία και τους διδάσκοντες αρκετό χρόνο μετά την ολοκλήρωση του
ετήσιου κύκλου του μαθήματος και ενδεχομένως αρκετό χρόνο μετά την ολοκλήρωση
των σπουδών τους στη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης.
 Οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να αξιολογούνται από τους μαθητές.

Το ερευνητικό πρόγραμμα
Με το ερευνητικό πρόγραμμα επιδιώχθηκε η αξιολόγηση της διδασκαλίας των
εκπαιδευτικών από τους συναδέλφους και τους μαθητές τους, καθώς και η παροχή
εποικοδομητικής ανατροφοδότησης η οποία να συμβάλει στη βελτίωση της διδακτικής
πρακτικής. Μέσα από τις διαδικασίες του προγράμματος επιδιώχθηκε να αποκτηθούν
εμπειρίες, να δοθούν εποικοδομητικές συμβουλές, να γίνουν επιλογές, να αναληφθούν
δράσεις και να αναπτυχθεί ο αναστοχασμός πάνω στις διδακτικές πρακτικές, στοιχεία που
υποστηρίζουν το μετασχηματισμό των διδακτικών πρακτικών και την επαγγελματική
ανάπτυξη των συμμετεχόντων.
Οι παράμετροι της διδασκαλίας που αξιολογήθηκαν
Το πρόγραμμα εστίασε στην αξιολόγηση της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού σε ένα μεγάλο
αριθμό παραμέτρων (δημιουργώντας περιβάλλον μάθησης, διαχείριση της τάξης,
ικανότητα επικοινωνίας, ικανότητα να θέτει ερωτήσεις και να διαμορφώνει συζητήσεις,
παρουσίαση μαθήματος, ικανότητα να εμπλέκει τους μαθητές σε διαδικασίες μάθησης,
ικανότητα ευελιξίας και ανταπόκρισης στις ανάγκες των μαθητών), οι οποίες συνδέονται με
την «καλή» / αποτελεσματική διδασκαλία, χωρίς όμως να συμπεριλάβει την παράμετρο
«κατοχή της διδακτέας ύλης». Αυτό έγινε επειδή:
α) Η παράμετρος «κατοχή της διδακτέας ύλης», θα συρρίκνωνε δραματικά το πλήθος των
εκπαιδευτικών που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
β) Οι διερευνούμενες παράμετροι είναι από τις σημαντικότερες της διδακτικής
διαδικασίας.
γ) Περισσότερες παράμετροι θα δημιουργούσαν προβλήματα επειδή θα προκαλούσαν
ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση στο ήδη βαρύ πρόγραμμα των εκπαιδευτικών, στοιχείο
που θα έθετε σε κίνδυνο την έκταση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
Τα κριτήρια αξιολόγησης
Τα κριτήρια της αξιολόγησης ήταν 22 και αποτελούν προσαρμογή στα δεδομένα του
ελληνικού σχολείου των κριτηρίων που αναπτύσσει η Danielson (2007), στο πλαίσιο ενός
εναλλακτικού συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού το οποίο εστιάζει στη βελτίωση
και στην επαγγελματική ανάπτυξη των διδασκόντων.
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Τα κριτήρια αυτά συνδέονται με τα πρότυπα για τον «καλό» / αποτελεσματικό
εκπαιδευτικό που έχουν αναδείξει οι διεθνείς εμπειρικές έρευνες (Danielson, 2007; Stronge
& Tucker, 2003).
Οι διαδικασίες της αξιολόγησης της διδασκαλίας μεταξύ συναδέλφων
Οι βασικές διαδικασίες μέσω των οποίων υλοποιήθηκε η αξιολόγηση της διδασκαλίας ήταν:
 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.
 Η αξιολόγηση γίνεται με την δημιουργία ζευγών ή τριάδων αλληλο-αξιολόγησης. Ο
αξιολογητής και ο αξιολογούμενος εναλλάσσονται στους ρόλους αυτούς, ώστε η
μεταξύ τους σχέση να είναι ισότιμη.
 Τα ζεύγη ή οι τριάδες δημιουργούνται με πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών
στη βάση της αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης, ώστε η μεταξύ τους σχέση να
διακρίνεται από ειλικρίνεια, αμοιβαίο ενδιαφέρον, εμπιστοσύνη και δεκτικότητα στις
παρατηρήσεις και προτάσεις του συναδέλφου.
 Για κάθε εκπαιδευτικό πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 2 παρατηρήσεις / αξιολογήσεις
της διδασκαλίας του.
 Η παρατήρηση / αξιολόγηση της διδασκαλίας γίνεται μετά από πρόσκληση.
 Πριν από την παρατήρηση / αξιολόγησης της διδασκαλίας προηγείται συνεδρία
ενημερωτικού χαρακτήρα (προδιδακτική συνάντηση).
 Κατά την διάρκεια της παρατήρησης / αξιολόγησης της διδασκαλίας και λίγο αργότερα
συμπληρώνεται το έντυπο αξιολόγησης της διδασκαλίας.
 Σύντομα μετά την παρατήρηση / αξιολόγησης της διδασκαλίας ακολουθεί συνεδρία για
παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης, με βάση τα καταγεγραμμένα στο έντυπο
αξιολόγησης (μεταδιδακτική συνάντηση).
 Τα καταγεγραμμένα στα έντυπα αξιολόγησης είναι εμπιστευτικά.
Η ερευνητική διαδικασία
Το δείγμα της έρευνας ήταν 56 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (25 άνδρες και
31 γυναίκες) από διάφορες ειδικότητες (κυρίως Φιλόλογοι, Μαθηματικοί και Φυσικών
Επιστημών) οι οποίοι υπηρετούσαν σε 12 διαφορετικές σχολικές μονάδες της Αττικής κατά
το σχολικό έτος 2007-2008. Επίσης, 146 μαθητές που φοιτούσαν στην Α΄ Λυκείου και στη Γ΄
Γυμνασίου στα δύο πειραματικά σχολεία στα οποία διεξήχθη η έρευνα.
Τα εργαλεία της συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής:
α) Το έντυπο αξιολόγησης της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού από συναδέλφους, το
οποίο αποτελείται από δύο μέρη (βελτιωμένη εκδοχή του εντύπου που
χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, παρουσιάζεται στο Παράρτημα). Το 1ο μέρος έχει τη
μορφή της κλίμακας βαθμολόγησης με διαβαθμισμένα κριτήρια. Ως πρότυπο των
κριτηρίων αξιολόγησης του εντύπου χρησιμοποιήθηκε ένα μεγάλο μέρος από τα
κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού που προτείνει η Danielson (2007),
προσαρμοσμένα στα ελληνικά δεδομένα. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν 22 κριτήρια
αξιολόγησης. Το 2ο μέρος εξετάζει τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης, αλλά με μορφή
ερωτήσεων ανοικτού τύπου. Κύριο προσόν της μορφής αυτής οι υψηλότερες
απαιτήσεις για αναστοχασμό πάνω στις διάφορες πλευρές της διδασκαλίας και,
ενδεχομένως, η υποστήριξη μιας πιο ενδελεχούς και ουσιαστικής συζήτησης κατά τη
μεταδιδακτική συνεδρία.
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β) Το ερωτηματολόγιο αποτύπωσης απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών που
συμμετείχαν στην αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων. Το ερωτηματολόγιο αυτό
περιλάμβανε 28 κλειστές και ανοικτές ερωτήσεις με υποερωτήσεις. Οι κλειστές
ερωτήσεις καταγραφής απόψεων και στάσεων ακολουθούν, κατά κανόνα, πεντάβαθμη
κλίμακα Likert (5 = πάρα πολύ (ή διεξοδικά), 4 = πολύ (ή επαρκώς), 3 = μέτρια (ή
σύντομα), 2 = λίγο (ή πολύ σύντομα) και 1 = Καθόλου.
γ) Το έντυπο αξιολόγησης της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού από τους μαθητές. Το
έντυπο αυτό αποτελεί προσαρμογή στο επίπεδο των μαθητών του 1ου μέρους του
εντύπου αξιολόγησης που χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευτικοί. Περιλαμβάνει 21
κριτήρια (απαλείφθηκε το κριτήριο αξιολόγησης που αφορούσε την αποτίμηση της
ικανότητας των εκπαιδευτικών να τροποποιούν το αρχικό σχεδίο μαθήματος ανάλογα
με τις ανάγκες τις τάξης).
Τα αποτελέσματα της έρευνας
Ι. Ο βαθμός υλοποίησης των προδιαγραφών του προγράμματος:
Τα στοιχεία για τον αριθμό των παρατηρήσεων / αξιολογήσεων της διδασκαλίας,
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Αριθμός παρατηρήσεων της διδασκαλίας ανά βαθμίδα και τύπο σχολείου

Γυμνάσιο
Λύκειο
Δημόσια
Πειραματικά
Ιδιωτικά
Σύνολο

Αριθμός
εκπαιδευτικών
29
27
25
23
8
56

Πλήθος διδασκαλιών στις οποίες έγινε
παρατήρηση
58
53
50
46
15
111

Οι μέσες τιμές για την επάρκεια των συζητήσεων ήταν:
▪ Μεταδιδακτική συνάντηση = 3,73 (με τυπική απόκλιση 0,751).
▪ Προδιδακτική συνάντηση = 3,25 (με τυπική απόκλιση 0,933).
Ως εκ τούτου, ικανοποιήθηκαν οι προδιαγραφές του προγράμματος, γεγονός που καθιστά
τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο πρόγραμμα προϊόν εμπειρίας
και κατ’ επέκταση τα ευρήματα σχετικά με τις απόψεις και τις στάσεις αυτές έγκυρα και
αξιόπιστα. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα που παρήγαγε το πρόγραμμα θα πρέπει να
θεωρηθούν αποτέλεσμα μιας ικανοποιητικής αλλά όχι της βέλτιστης λειτουργίας του.
ΙΙ. Οι απόψεις και στάσεις σχετικά με το έντυπο αξιολόγησης:
Οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι οι παράγοντες στους οποίους επικέντρωσε η αξιολόγηση,
είναι πολύ σημαντικοί για την βελτίωση της διδασκαλίας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.
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Πίνακας 2. Βαθμός συμφωνίας με τους παράγοντες αξιολόγησης της διδασκαλίας
Μέση τιμή
Δημιουργία περιβάλλοντος αλληλοσεβασμού
Ικανότητα χειρισμού συμπεριφορών
Θεμελίωση περιβάλλοντος συνεργασίας
Θεμελίωση περιβάλλοντος υψηλών προσδοκιών μάθησης
Ικανότητα επικοινωνίας
Παρουσίαση του μαθήματος
Έμπνευση ενδιαφέροντος / ενθουσιασμού για το μάθημα
Ευελιξία - ανταπόκριση στις ανάγκες - απορίες των μαθητών
Εμπλοκή μαθητών στην μάθηση
Κατάλληλη χρήση διδακτικών και εποπτικών μέσων
Ποικιλία διδακτικών τεχνικών
Επιμονή στη μάθηση όλων των μαθητών

4,79
4,70
4,61
4,54
4,82
4,77
4,71
4,70
4,57
4,48
4,30
4,23

ΙΙΙ. Η προσωπική βελτίωση που επιφέρει το πρόγραμμα:
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα σχημάτισαν την άποψη ότι αυτό βοηθά
πολύ έως πάρα πολύ στη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών, όπως φαίνεται στον Πίνακα
3.
Πίνακας 3. Κατά πόσο το πρόγραμμα βοηθά στη βελτίωση των εκπαιδευτικών
Μέση τιμή
Γενικά η αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων βοηθά τους εκπαιδευτικούς να
βελτιώσουν τις διδακτικές τους πρακτικές;
Προσωπικά σάς βοήθησε να βελτιώσετε τις διδακτικές σας πρακτικές;

4,07
3,61

Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν πολύ μεγάλη εκτίμηση σχετικά με τη γενική χρησιμότητά του.
Επίσης, δηλώνουν ότι η προσωπική βελτίωση που είχαν, εξαιτίας της συμμετοχής τους σε
αυτό, ήταν αρκετά μεγάλη. Οφείλει βέβαια να παρατηρήσει κανείς ότι η προσωπική τους
βελτίωση ήταν αρκετά μικρότερη από τη γενική βελτίωση που θεωρούν ότι μπορεί να
προσφέρει το πρόγραμμα.
Το γεγονός αυτό ενδεχομένως συνδέεται με τη σύντομη διάρκειά του αλλά και με
πρακτικές δυσκολίες και προβλήματα, όπως ο φόρτος εργασίας, η έλλειψη υποστήριξης
από το σχολείο κ.ά.
Αναζητώντας περαιτέρω ποιες πλευρές του έργου που επιτελεί ο εκπαιδευτικός βελτιώνει η
αξιολόγησης της διδασκαλίας μεταξύ συναδέλφων, οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την
συμφωνία τους με τα εξής (Πίνακας 4):
Πίνακας 4. Ποιες πλευρές του έργου που επιτελεί ο εκπ/κός βελτιώνει το πρόγραμμα
Βελτιώνει το επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς
Βελτιώνει την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών
Βελτιώνει τη διάδοση αποτελεσματικών πρακτικών διδασκαλίας

Μέση τιμή
4,20
4,07
4,00

Σημειώνεται ότι οι παρατηρούμενες διαφορές ανάμεσα στις τρείς αυτές μεταβλητές δεν
είναι στατιστικά σημαντικές (t1,2 = 1,964 / p1,2 = 0,055, t1,3 = 1,847 / p1,3 = 0,070, t2,3 = -0,814 /
p2,3 = 0,419 με df = 54).
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ΙV. Τα συναισθήματα που προκάλεσε η αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων:
Πολύ θετικά και θετικά είναι τα συναισθήματα που δηλώνει ότι βίωσε η μεγάλη
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της αξιολόγησης. Στην
ερώτηση αυτή, η οποία ήταν ανοικτού τύπου, απάντησαν 49 εκπαιδευτικοί και
χαρακτήρισαν τα συναισθήματα που ένιωσαν ως εξής:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Πολύ θετικά - Θετικά - Ευχάριστα (28 εκπαιδευτικοί).
Άγχος στην αρχή, θετικά στη συνέχεια (11 εκπαιδευτικοί).
Ουδέτερα (5 εκπαιδευτικοί).
Αμηχανία - ελαφρά πίεση που μειώθηκαν στη συνέχεια (2 εκπαιδευτικοί)
Αβεβαιότητα - ελαφρά πίεση (2 εκπαιδευτικοί).
Άγχος (1 εκπαιδευτικός).

Επιπλέον, εξέφρασαν τη διάθεση τους να εμπλακούν σε ανάλογο πρόγραμμα στο μέλλον οι
47 στους 56 εκπαιδευτικούς, δηλαδή το 83,9 %.
V. Οι μέσες επιδόσεις των εκπ/κών στη διδασκαλία, σύμφωνα με τους συναδέλφους:
Οι μέσες τιμές των επιδόσεων των 56 εκπαιδευτικών παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.
Πίνακας 5. Μέσες τιμές επίδοσης των εκπ/κών ανά κριτήριο αξιολόγησης (Ν=56)
Φθίνουσα διάταξη των επιδόσεων στα κριτήρια αξιολόγησης
Ανταπόκριση στις απορίες των μαθητών.
Οδηγίες και επεξηγήσεις.
Προφορικός και γραπτός λόγος.
Παρουσίαση του μαθήματος.
Αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού – μαθητών.
Νοηματοδότηση του μαθήματος.
Προσαρμογή του μαθήματος.
Δομή του μαθήματος και ρυθμός ανάπτυξης του.
Αντιμετώπιση της κακής συμπεριφοράς των μαθητών
Η στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στη διδασκόμενη ύλη.
Ποιότητα των ερωτήσεων.
Επιμονή στη μάθηση όλων των μαθητών, ευρύτητα διδακτικού
«ρεπερτορίου».
Πρόσθετο διδακτικό υλικό και πηγές πληροφοριών.
Οι προσδοκίες για μάθηση και επιτεύγματα.
Πρότυπα συμπεριφοράς.
Παρακολούθηση της συμπεριφοράς των μαθητών.
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών.
Εργασία με ομάδες.
Συμμετοχή των μαθητών.
Η στάση των μαθητών απέναντι στις εργασίες που τους
ανατίθενται.
Δραστηριότητες και συνθετικές εργασίες.
Τεχνική κατά τις συζητήσεις.
Συνολική μέση επίδοση

Μέση τιμή επίδοσης
εκπ/κών
3,65
3,60
3,49
3,48
3,45
3,41
3,39
3,33
3,28
3,23
3,21
3,16
3,14
3,06
3,03
3,03
2,94
2,90
2,85
2,84
2,82
2,73
3,19

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν ότι η μέση επίδοση των
συναδέλφων τους στη διδασκαλία, συνολικά, κυμαίνεται μεταξύ πολύ καλής και

34

Κ. Αποστολόπουλος

εξαιρετικής (3,19). Μια τιμή που αναμφισβήτητα είναι πολύ υψηλή. Επίσης, οι εκπ/κοί
φαίνεται να είναι:
 Πιο ικανοί σε κριτήρια αξιολόγησης τα οποία συνδέονται με την παρουσίαση του
μαθήματος ή δείχνουν ευαισθησία απέναντι στις μαθησιακές ανάγκες.
 Λιγότερο ικανοί σε κριτήρια αξιολόγησης τα οποία συνδέονται με μαθητοκεντρικές
διδακτικές προσεγγίσεις. Επίσης, δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά στο να μεταδώσουν
στους μαθητές την αίσθηση ότι αυτά που διδάσκονται στην τάξη είναι σημαντικά, δεν
καταφέρνουν να εμπλέξουν τους μαθητές τους σε πραγματική συζήτηση ή να τους
«πείσουν» ότι οι εργασίες που τους ανατίθενται είναι σημαντικές.
VI. Επιδόσεις εκπαιδευτικών στη διδασκαλία, σύμφωνα με τους μαθητές:
Η αποτίμηση της διδασκαλίας αφορούσε σε 6 από τους 56 εκπαιδευτικούς (11% των
συμμετεχόντων) τρεις καθηγητές Γυμνασίου και τρεις Λυκείου, που δίδασκαν σε
Πειραματικά Σχολεία. Στην αξιολόγησή τους πήραν μέρος 146 μαθητές που φοιτούσαν σε
έξι διαφορετικά τμήματα (τρία τμήματα της Γ΄ Γυμνασίου και τρία τμήματα της Α΄ Λυκείου),
στη βάση είκοσι ενός (21) κριτηρίων αξιολόγησης.
Οι μέσες τιμές επίδοσης των έξι εκπαιδευτικών στα κριτήρια αξιολόγησης με φθίνουσα
επίδοση παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.
Πίνακας 6. Μέσες τιμές επίδοσης των εκπ/κών ανά κριτήριο αξιολόγησης (N=6)
Φθίνουσα διάταξη των επιδόσεων στα κριτήρια αξιολόγησης
Προφορικός και γραπτός λόγος.
Ανταπόκριση στις απορίες των μαθητών.
Παρουσίαση του μαθήματος.
Οδηγίες και επεξηγήσεις.
Παρακολούθηση της συμπεριφοράς των μαθητών.
Αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού – μαθητών.
Νοηματοδότηση του μαθήματος.
Δομή του μαθήματος και ρυθμός ανάπτυξης του
Η στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στη διδασκόμενη ύλη.
Πρόσθετο διδακτικό υλικό και πηγές πληροφοριών
Τεχνική κατά τις συζητήσεις.
Ποιότητα των ερωτήσεων.
Επιμονή στη μάθηση όλων των μαθητών, ευρύτητα διδακτικού
«ρεπερτορίου».
Αντιμετώπιση της κακής συμπεριφοράς των μαθητών.
Πρότυπα συμπεριφοράς.
Οι προσδοκίες για μάθηση και επιτεύγματα.
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών.
Συμμετοχή των μαθητών.
Δραστηριότητες και συνθετικές εργασίες.
Η στάση των μαθητών απέναντι στις εργασίες που τους ανατίθενται.
Εργασία με ομάδες.
Συνολική μέση επίδοση

Μέση τιμή
επίδοσης εκπ/κών
2,91
2,86
2,74
2,72
2,66
2,60
2,54
2,53
2,51
2,50
2,47
2,46
2,41
2,41
2,30
2,28
2,21
2,05
2,05
2,03
1,94
2,44

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι μαθητές αποτιμούν ότι η μέση επίδοση των καθηγητών
τους στη διδασκαλία, συνολικά, κυμαίνεται μεταξύ ικανοποιητικής και πολύ καλής (2,44).
Επίσης, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι:
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 Πιο ικανοί σε κριτήρια αξιολόγησης που συνδέονται με την παρουσίαση του
μαθήματος, ή με την ευαισθησία που δείχνουν απέναντι στις ανάγκες των μαθητών
τους ή με την ικανότητα παρακολούθησης των συμπεριφορών μέσα στην τάξη.
 Λιγότερο ικανοί στα σε κριτήρια αξιολόγησης που συνδέονται με την μαθητοκεντρική
διδασκαλία ή με ζητήματα μετάδοσης στους μαθητές του αισθήματος ότι αυτά που
τους διδάσκονται είναι σημαντικά ή με ζητήματα που άπτονται της ικανότητάς τους να
συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολύ καλών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές.
Συμπερασματικά, συνάδελφοι και μαθητές συνηγορούν στο ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πιο
ικανοί στις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας παρά στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου
μαθησιακού περιβάλλοντος στην τάξη και σε μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας.
VΙI. Οι διαφοροποιήσεις στην αποτίμηση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών:
Οι διαφορές στην αποτίμηση της επίδοσης των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία
προσδιορίσθηκαν με βάση τα 21 κριτήρια αξιολόγησης της διδασκαλίας, τα οποία ήταν
κοινά στα δύο έντυπα αξιολόγησης της διδασκαλίας. Οι μέσες επιδόσεις των 6
εκπαιδευτικών ανά κριτήριο αξιολόγησης, παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.
Πίνακας 7. Μέσες τιμές επίδοσης των εκπαιδευτικών ανά κριτήριο αξιολόγησης
Κριτήριο αξιολόγησης
Αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού –
μαθητών.
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών.
Η στάση του εκπ/κού απέναντι
στη διδασκόμενη ύλη.
Η στάση των μαθητών απέναντι
στις εργασίες που τους
ανατίθενται.
Οι προσδοκίες για μάθηση και
επιτεύγματα.
Πρότυπα συμπεριφοράς.
Παρακολούθηση της
συμπεριφοράς των μαθητών.
Αντιμετώπιση της κακής
συμπεριφοράς των μαθητών.
Οδηγίες και επεξηγήσεις.
Προφορικός και γραπτός λόγος.
Ποιότητα των ερωτήσεων.
Τεχνική κατά τις συζητήσεις.
Συμμετοχή των μαθητών.
Παρουσίαση του μαθήματος.
Δραστηριότητες και συνθετικές
εργασίες.
Εργασία με ομάδες.
Πρόσθετο διδακτικό υλικό και
πηγές πληροφοριών.
Δομή του μαθήματος και ρυθμός
ανάπτυξης του.

Μέση επίδοση
εκπ/κών
(από μαθητές)

Μέση επίδοση
εκπ/κών
(από συν/φους)

Σημαντικότητα
παρατηρούμενης
διαφοράς (t-test)

2,60

3,42

Ναι (p = 0,022)

2,21

2,92

Ναι (p = 0,021)

2,51

3,17

Όχι (p = 0,051)

2,03

2,67

Όχι (p = 0,170)

2,28

2,92

Όχι (p = 0,054)

2,30

3,00

Ναι (p = 0,041)

2,66

2,67

Όχι (p = 0,969)

2,41

3,20

Όχι (p = 0,077)

2,72
2,91
2,46
2,47
2,05
2,74

3,75
3,50
3,42
2,58
2,58
3,58

Ναι (p = 0,001)
Όχι (p = 0,136)
Ναι (p = 0,023)
Όχι (p = 0,750)
Όχι (p = 0.183)
Ναι (p = 0.026)

2,05

2,67

Όχι (p = 0.248)

1,94

-

-

2,50

3,13

Ναι (p = 0.006)

2,53

3,33

Ναι (p = 0.029)
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Ανταπόκριση στις απορίες των
μαθητών.
Επιμονή στη μάθηση όλων των
μαθητών, ευρύτητα διδακτικού
«ρεπερτορίου».
Νοηματοδότηση του μαθήματος.
Συνολική μέση επίδοση

2,86

3,80

Ναι (p = 0.006)

2,41

3,50

Ναι (p = 0.007)

2,54
2,44

3,50
3,17

Όχι (p = 0.051)
Ναι (p = 0.000)

Από τον Πίνακα 7 φαίνεται ότι οι μαθητές είναι αρκετά πιο αυστηροί στην αξιολόγηση τους
προς τους διδάσκοντες (μαθητές 2,44 και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί 3,17). Επιπλέον,
φαίνεται ότι οι μαθητές τείνουν, ανά κριτήριο αξιολόγησης, να αξιολογούν τους
διδάσκοντες με τον ίδιο περίπου τρόπο με τον οποίο τους αξιολογούν και οι εκπαιδευτικοί.
Τα προηγούμενα επιβεβαιώνονται στατιστικά αφού:
 Η συνολική μέση επίδοση (3,17 με Τυπ. Απόκλ. = 0,396) που παρουσιάζουν στη
διδασκαλία οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τους συναδέλφους τους, είναι στατιστικά
σημαντικά υψηλότερη από τη συνολική μέση επίδοση (2,44, με Τυπ. Απόκλ. = 0,273)
την οποία παρουσιάζουν σύμφωνα με τους μαθητές τους (t = 6,824, p = 0,000, df = 39).
 Οι μέσες επιδόσεις των εκπαιδευτικών ανά κριτήριο αξιολόγησης σύμφωνα με τους
μαθητές και σύμφωνα με τους συναδέλφους εμφανίζουν ισχυρή συσχέτιση η οποία
είναι στατιστικά σημαντική (r = 0,736, p = 0,000).
Τα συμπεράσματα της έρευνας
Τα βασικά συμπεράσματα που απορρέουν από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι:
 Η αξιολόγηση της διδασκαλίας μεταξύ συναδέλφων είναι αποδεκτή από τους
εκπαιδευτικούς, δημιουργεί, ως επί το πλείστον, θετικά συναισθήματα, προσφέρει
σημαντική προσωπική βελτίωση και συμβάλλει στην αναβάθμιση του επιπέδου
επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.
 Το έντυπο αξιολόγησης που δομήθηκε και χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο του
Προγράμματος, υποστήριξε με ουσιαστικό τρόπο την αξιολόγηση της διδασκαλίας
μεταξύ συναδέλφων και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, δεδομένου
ότι έτυχε της μεγάλης αποδοχής των εκπαιδευτικών, και η συγκρότηση του σε δύο
μέρη (βελτιωμένη εκδοχή του εντύπου που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα
παρουσιάζεται στο Παράρτημα) απεδείχθη επιτυχής.
 Οι αποτιμήσεις της ικανότητας στη διδασκαλία που κάνουν οι εκπαιδευτικοί και οι
μαθητές, ανά κριτήριο αξιολόγησης, εμφανίζουν ισχυρή συσχέτιση. Το εύρημα αυτό
ενισχύει την συντρέχουσα εγκυρότητα της αξιολόγησης. Επιπροσθέτως, δείχνει ότι οι
μαθητές αποτελούν μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών όσον αφορά την αξιολόγηση της
διδασκαλίας και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Η αξιολόγηση της διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς ως σχέδιο δράσης Προτάσεις
Έχοντας υπόψη ότι η αυτογνωσία με τη μορφή του στοχασμού πάνω στις προσωπικές και
πρακτικές γνώσεις που έχει ο εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία, προηγείται των
ουσιαστικών αλλαγών στη συμπεριφορά του (Hargreaves & Fullan, 1995), θεωρούμε ότι θα
ήταν χρήσιμο για τα σχολεία, στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, να
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επιλέξουν σχέδια δράσης σχετικά με την αξιολόγηση της διδασκαλίας από συναδέλφους
και, ενδεχομένως, και από μαθητές. Τα σχολεία που θα επιλέξουν να εργαστούν πάνω σε
ένα τέτοιο σχέδιο δράσης καλό είναι να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα κρίσιμα σημεία:
α) Η αξιολόγηση της διδασκαλίας μεταξύ εκπαιδευτικών πρέπει να βασίζεται στις αρχές της
αμοιβαίας εκτίμησης και της εμπιστευτικότητας μεταξύ των συναδέλφων που αλληλοαξιολογούνται, ώστε η μεταξύ τους σχέση να διακρίνεται από ειλικρίνεια, αμοιβαίο
ενδιαφέρον, εμπιστοσύνη και δεκτικότητα στις παρατηρήσεις και προτάσεις του
συναδέλφου. Για το λόγο αυτό συνίσταται η εθελοντική δημιουργία ζευγών ή τριάδων, με
τους εκπαιδευτικούς να εναλλάσσονται στους ρόλους του αξιολογούμενου και αξιολογητή,
ώστε η μεταξύ τους σχέση να είναι ισότιμη.
Εάν ο αξιολογούμενος δεν εκτιμά τον συνάδελφο / αξιολογητή αφενός η όλη διαδικασία θα
επιβαρυνθεί συναισθηματικά και αφετέρου οι επισημάνσεις αδυναμιών, οι προτάσεις για
βελτίωση και γενικότερα ολόκληρη η συζήτηση αναστοχασμού είναι πολύ πιθανό να μείνει
ανεκμετάλλευτη.
Επίσης, αν η αξιολόγηση των διδασκαλιών γνωστοποιείται στον Διευθυντή ή στον Σχολικό
Σύμβουλο είναι πολύ πιθανό η όλη διαδικασία να μεταπέσει σε προσχηματική και οι
εκπαιδευτικοί να αποτιμούν αλλήλους με πλασματική υψηλή βαθμολόγηση για λόγους
αυτοπροστασίας, ιδίως στο σημερινό περιβάλλον ανασφάλειας, διαθεσιμότητας και
κινητικότητας.
β) Η αξιολόγηση της διδασκαλίας είναι καλύτερα να εστιάζει στις ακόλουθες παραμέτρους
της διδασκαλίας:








Δημιουργία περιβάλλοντος μάθησης.
Διαχείριση της τάξης.
Μορφές διδασκαλίας και βαθμός εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.
Σαφήνεια στην επικοινωνία.
Διδακτικό ρεπερτόριο και διδακτική ευελιξία.
Συνοχή της διδασκαλίας και διαχείριση του διδακτικού χρόνου.
Αξιολόγηση των μαθητών κατά τις διάφορες φάσεις της διδασκαλίας.

Η μόνη σημαντική διάσταση της διδασκαλίας η οποία δεν προτείνεται να αξιολογηθεί, είναι
ο βαθμός κατοχής της διδακτέας ύλης, επειδή η συμπερίληψη της διάστασης αυτής θα
δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Είναι γνωστό
ότι δεν υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που μοιράζονται την ίδια ειδικότητα σε μία σχολική
μονάδα και η εξεύρεση ανάμεσα σε αυτούς, ενός συναδέλφου με τον οποίο υπάρχει
αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη για τη δημιουργία ενός αλληλο-αξιολογούμενου
ζεύγους δεν είναι καθόλου πιθανή.
γ) Για τη αποτελεσματικότερη αλληλο-αξιολόγηση είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείται ένα
εργαλείο / πλέγμα μέσω του οποίου να εστιάζεται η προσοχή του αξιολογητή στα κρίσιμα
σημεία της διδασκαλίας και να διευκολύνεται η αποτίμηση τους. Για το λόγο αυτό
προτείνεται το εργαλείο αξιολόγησης που παρουσιάζεται στο παράρτημα ή κάποιο
ανάλογο. Το εργαλείο αυτό αποτελεί βελτίωση του αντίστοιχου εργαλείου που
χρησιμοποιήθηκε στην περιγραφείσα έρευνα.
Επισημαίνεται ότι με δεδομένη την ανυπαρξία αξιολογικής κουλτούρας στα ελληνικά
σχολεία και την έλλειψη σχετικών εμπειριών εκ μέρους των εκπαιδευτικών είναι πολύ
χρήσιμο ένα εργαλείο παρατήρησης που συνδυάζει i) διαβαθμισμένα κριτήρια με
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αναλυτικές περιγραφές συμπεριφορών, κυρίως επειδή μέσω αυτών γίνονται σαφείς τόσο
στον αξιολογητή όσο και στον αξιολογούμενο οι ζητούμενες συμπεριφορές κατά τη
διδακτική διαδικασία και διευκολύνονται οι αξιολογητές να εστιάσουν την παρατήρηση
τους, ii) ερωτήσεις ανοικτού τύπου κυρίως επειδή διευκολύνει την ελεύθερη έκφραση, τον
στοχασμό και την καταγραφή κρίσιμων παρατηρήσεων /προτάσεων και ως εκ τούτου
συμβάλλει πιο παραγωγικά στην συζήτηση αναστοχασμού που ακολουθεί την
παρατηρούμενη διδασκαλία.
δ) Για κάθε εκπαιδευτικό πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 2 παρατηρήσεις / αξιολογήσεις της
διδασκαλίας του. Κάθε παρατήρηση / αξιολόγηση της διδασκαλίας γίνεται μετά από
πρόσκληση. Πριν από την παρατήρηση / αξιολόγησης της διδασκαλίας προηγείται μια
προδιδακτική συνάντηση ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με το μάθημα που θα γίνει, το
επίπεδο και τα χαρακτηριστικά των μαθητών και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, διάφορα άλλα
ζητήματα σχετικά με τη διδασκαλία που πρόκειται να αξιολογηθεί (διδακτικοί στόχοι,
σχέδιο διδασκαλίας, επικέντρωση σε συγκεκριμένα σημεία, τυχόν πειραματισμοί κατά τη
διδασκαλία κ.ά.). Κατά την διάρκεια της παρατήρησης / αξιολόγησης της διδασκαλίας ο
αξιολογητής κάθεται στο πίσω μέρος της αίθουσας, χωρίς να συμμετέχει στις διδακτικές
διαδικασίες, ώστε το μάθημα να μην διαταράσσεται από την παρουσία του. Προς το τέλος
της παρατήρησης συμπληρώνεται ένα μεγάλο μέρος του εντύπου αξιολόγησης, ενώ το
υπόλοιπο, ιδίως στα σημεία που απαιτείται αναστοχασμός, συμπληρώνεται λίγο αργότερα.
Σύντομα μετά την παρατήρηση / αξιολόγηση της διδασκαλίας ακολουθεί η μεταδιδακτική
συνάντηση η οποία είναι η σημαντικότερη της όλης διαδικασίας. Σε αυτή συζητούνται όσα
παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν στο έντυπο αξιολόγησης και παρέχεται εποικοδομητική
ανατροφοδότηση. Τέλος, ο «αξιολογητής» πρέπει να είναι διαθέσιμος και για νέες
παρατηρήσεις της διδασκαλίας ή πρόσθετες συζητήσεις, αν ο διδάσκων το θεωρεί χρήσιμο
π.χ. κατά την εφαρμογή ενός σχεδίου βελτίωσης.
ε) Κατά τη μεταδιδακτική συνάντηση αλλά και γενικότερα η επικοινωνία ανάμεσα σε
αξιολογητή και αξιολογούμενο πρέπει να είναι ανοικτή και η ανατροφοδότηση καλό είναι
να ισορροπεί ανάμεσα στους επαίνους και την εποικοδομητική κριτική. Με τον τρόπο αυτό
διαμορφώνεται ένα θετικό κλίμα που διευκολύνει τον αναστοχασμό πληροφορεί τον
εκπαιδευτικό για τα δυνατά σημεία του πάνω στα οποία μπορεί να βασίζεται όταν
σχεδιάζει μία διδασκαλία, και για τα αδύνατα σημεία του πάνω στα οποία πρέπει να
εργασθεί πιο προσεκτικά κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας του.
στ) Η αξιολόγηση της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών από τους μαθητές μπορεί να γίνει με
χρήση εργαλείου αξιολόγησης της διδασκαλίας το οποίο έχει τη μορφή των
διαβαθμισμένων κριτηρίων με αναλυτικές περιγραφές συμπεριφορών και είναι ανάλογο
του 1ου μέρους του εργαλείου που παρουσιάζεται στο παράρτημα. Το έντυπο αξιολόγησης
θα πρέπει να είναι ανώνυμο και μπορεί να δοθεί στους μαθητές ακόμη και από τους από
τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Οι απόψεις των μαθητών μπορούν να
συνεισφέρουν ένα πλήθος πολύτιμων πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση της τάξης, τη
διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και να ενισχύσουν την εγκυρότητα της αξιολόγησης που
έκαναν οι συνάδελφοι.
ζ) Η βέλτιστη εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου δράσης έχει σημαντικές απαιτήσεις σε
επίπεδο χρόνου και προετοιμασίας εκ μέρους των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και ως εκ
τούτου απαιτεί τη στήριξή του από τη Διεύθυνση του σχολείου. Επιπροσθέτως, η
λειτουργία ομαδικών συνεδριάσεων απολογισμού (workshop) με όλους τους
εμπλεκόμενους στη διαδικασία στο τέλος κάθε τετραμήνου ή στο τέλος της σχολικής
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χρονιάς, θα διευρύνει την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και θα επιτρέψει τη διάχυση
καλών πρακτικών, την διόρθωση αδυναμιών και την επίλυση προβλημάτων, την καταγραφή
συμπερασμάτων και τη χάραξη κατευθύνσεων, στο πλαίσιο ενός σχολείου που μαθαίνει και
εξελίσσεται.
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Διάσταση αξιολόγησης: Δημιουργώντας περιβάλλον μάθησης
2

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Στοιχείο
αξιολόγησης

Αλληλεπιδράσεις
εκπαιδευτικού
- μαθητών

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ
μαθητών

2

Μη
ικανοποιητική
(1)

Ικανοποιητική
(2)

Πολύ καλή
(3)

Εξαιρετική
(4)

Οι
αλληλεπιδράσεις
του
εκπαιδευτικού με
μερικούς μαθητές
είναι αρνητική,
μειωτική,
ειρωνική ή
ακατάλληλη ως
προς την ηλικία ή
την κουλτούρα
των μαθητών.
Οι μαθητές
δείχνουν έλλειψη
σεβασμού
(απαξία) για τον
εκπαιδευτικό.

Οι
αλληλεπιδράσεις
του
εκπαιδευτικού με
τους μαθητές
είναι σε γενικές
γραμμές
ικανοποιητικές.
Περιστασιακά,
όμως ο
εκπαιδευτικός,
παρουσιάζει
ασυνέπειες,
ελιτισμό ή
έλλειψη
σεβασμού για τα
πολιτισμικά
στοιχεία των
μαθητών. Οι
μαθητές
επιδεικνύουν
περιορισμένο
σεβασμό στο
πρόσωπο του
εκπαιδευτικού.

Οι
αλληλεπιδράσεις
του
εκπαιδευτικού με
τους μαθητές
είναι αρκετά
καλές με εμφανή
στοιχεία
ενδιαφέροντος,
ζεστασιάς και
αλληλοσεβασμού
.
Οι
αλληλεπιδράσεις
είναι σε αρμονία
με τα ηλικιακά
και πολιτισμικά
χαρακτηριστικά
των μαθητών.

Οι
αλληλεπιδράσεις
του
εκπαιδευτικού με
τους μαθητές
είναι άριστες.
Ο εκπαιδευτικός
δείχνει γνήσιο
ενδιαφέρον και
σεβασμό σε κάθε
μαθητή ατομικά.
Οι μαθητές
σέβονται τον
εκπαιδευτικό ως
δάσκαλο και ως
άτομο.

Οι
αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των
μαθητών
χαρακτηρίζονται
από
ανταγωνισμό,
συγκρούσεις,
ειρωνεία και
προσβολές.
Ο εκπαιδευτικός
αδυνατεί να τους
ελέγξει.

Οι μαθητές δεν
αλληλεπιδρούν
ούτε θετικά ούτε
αρνητικά μεταξύ
τους.

Οι μαθητές
αντιμετωπίζουν ο
ένας τον άλλο με
ευγένεια και
κατανόηση.
Στη διαμόρφωση
του κλίματος
αυτού συμβάλλει
σε ικανοποιητικό
βαθμό ο
εκπαιδευτικός.

Οι μαθητές
εκδηλώνουν
έντονο ενδιαφέρον
ο ένας για τον άλλο
και συνεργάζονται
αρμονικά μεταξύ
τους.
Στη διαμόρφωση
του κλίματος
αυτού συμβάλλει
σε αποφασιστικό
βαθμό ο εκπ/κός.

Δεν
παρατηρήθηκε
/ Σχόλια

Για κάθε στοιχείο αξιολόγησης της διδασκαλίας να βάλετε ένα  ή ένα στο πλαίσιο που νομίζετε ότι
περιγράφει καλύτερα τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και τις συνθήκες που επικρατούν στην τάξη στο
μάθημα που παρακολουθήσατε.

Η αξιολόγηση της διδασκαλίας

Η στάση
απέναντι στη
διδασκόμενη
ύλη

Οι προσδοκίες
για μάθηση
και
επιτεύγματα
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Ο εκπαιδευτικός
και οι μαθητές
εμφανίζουν
αρνητική στάση
ως προς τη
διδασκόμενη ύλη,
που υποδηλώνει
ότι θεωρούν τη
διδακτέα ύλη μη
σημαντική ή ότι
τους επιβάλλεται
από τρίτους.

Ο εκπαιδευτικός
προσπαθεί να
μεταδώσει στους
μαθητές το
αίσθημα ότι η
διδακτέα ύλη
είναι σημαντική.
Τον χαρακτηρίζει
όμως έλλειψη
βεβαιότητας και
παράλληλα η
στάση του έχει
μικρή αποδοχή
από τους
μαθητές.

Ο εκπαιδευτικός
μεταδίδει
ενθουσιασμό για
τη διδακτέα ύλη
και οι μαθητές
δείχνουν να
αντιλαμβάνονται
την αξία της.

Ο εκπαιδευτικός
μεταδίδει
ενθουσιασμό για
τη διδακτέα ύλη.
Οι μαθητές μέσα
από την ενεργό
συμμετοχή τους,
την περιέργεια
και την προσοχή
στις
λεπτομέρειες
δείχνουν ότι
εκτιμούν
ιδιαίτερα την
αξία της
διδακτέας ύλης.

Οι διδακτικοί
στόχοι, οι
δραστηριότητες,
οι
αλληλεπιδράσεις
και το κλίμα της
τάξης
διαμορφώνουν
πολύ μέτριες
προσδοκίες για
τα επιτεύγματα
των μαθητών.

Οι διδακτικοί
στόχοι, οι
δραστηριότητες,
οι
αλληλεπιδράσεις
και το κλίμα της
τάξης
διαμορφώνουν
αντιφατικές
προσδοκίες για
τα επιτεύγματα
των μαθητών.

Οι διδακτικοί
στόχοι, οι
δραστηριότητες,
οι
αλληλεπιδράσεις
και το κλίμα της
τάξης
διαμορφώνουν
υψηλές
προσδοκίες για τα
επιτεύγματα των
μαθητών.

Από κοινού
εκπαιδευτικός
και μαθητές
έχουν
δημιουργήσει και
συντηρούν
υψηλές
προσδοκίες για
τη μάθηση κάθε
μαθητή.
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Διάσταση αξιολόγησης: Διαχείριση της τάξη
Στοιχείο
αξιολόγησης

Πρότυπα
συμπεριφοράς

Παρακολούθηση
της
συμπεριφοράς
των μαθητών

Αντιμετώπιση
της κακής
συμπεριφοράς
των μαθητών

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Μη ικανοποιητική
(1)

Ικανοποιητική
(2)

Πολύ καλή
(3)

Εξαιρετική
(4)

Ο εκπαιδευτικός
δεν έχει
διαμορφώσει
πρότυπα
συμπεριφοράς
κατά τη διάρκεια
του μαθήματος και
οι μαθητές έχουν
συγκεχυμένη
αντίληψη για το
πώς πρέπει να
συμπεριφέρονται
στην τάξη.

Ο εκπαιδευτικός
έχει διαμορφώσει
πρότυπα
συμπεριφοράς τα
οποία είναι σαφή,
κατανοητά και
καλύπτουν αρκετές
καταστάσεις,.
Οι περισσότεροι
μαθητές τα
ακολουθούν.

Ο εκπαιδευτικός
έχει διαμορφώσει
πρότυπα
συμπεριφοράς τα
οποία είναι σαφή,
κατανοητά και
καλύπτουν όλες
σχεδόν τις
καταστάσεις. Όλοι
σχεδόν οι μαθητές
τα ακολουθούν.

Τα πρότυπα
συμπεριφοράς
είναι σαφή,
κατανοητά,
καλύπτουν όλες
σχεδόν τις
καταστάσεις και
το σύνολο των
μαθητών τα
ακολουθεί.
Τα πρότυπα αυτά
έχουν
διαμορφωθεί με
τη συμμετοχή
των μαθητών.

Η συμπεριφορά
των μαθητών δεν
παρακολουθείται,
ο εκπαιδευτικός
δεν
αντιλαμβάνεται τι
κάνουν οι μαθητές.

Ο εκπαιδευτικός
παρακολουθεί, σε
γενικές γραμμές, τη
συμπεριφορά των
μαθητών, αλλά σε
κάποιες
περιπτώσεις δεν
αντιλαμβάνεται τη
δράση τους.

Ο εκπαιδευτικός
είναι σε ετοιμότητα
και παρακολουθεί
χωρίς εξαιρέσεις τις
μαθητικές
συμπεριφορές.

Η
παρακολούθηση
των μαθητών
είναι λεπτομερής
και έχει
προληπτικό
χαρακτήρα.
Οι μαθητές
παρακολουθούν
όχι μόνο την δική
τους
συμπεριφορά,
αλλά και των
συμμαθητών
τους,
διορθώνοντας ο
ένας τον άλλο.

Ο εκπαιδευτικός
δεν αντιδρά στην
αρνητική
συμπεριφορά ή η
αντίδραση του
είναι ανισοβαρής
(άλλοτε χαλαρή
και άλλοτε
υπερβολικά
κατασταλτική), ή
δεν σέβεται την
αξιοπρέπεια των
μαθητών.

Ο εκπαιδευτικός
αντιδρά στην
αρνητική
συμπεριφορά με
άνισα όμως
αποτελέσματα
(ορισμένες φορές οι
μαθητές δε
συμμορφώνονται),
ή δεν λαμβάνει
χώρα κάποια
σοβαρή
διασπαστική
συμπεριφορά.

Η αντίδραση του
εκπαιδευτικού στην
αρνητική
συμπεριφορά είναι
κατάλληλη και με
σεβασμό στην
αξιοπρέπεια του
μαθητή, ή η
συμπεριφορά των
μαθητών είναι εν
γένει σωστή.

Η αντίδραση του
εκπαιδευτικού
στην αρνητική
συμπεριφορά
είναι πολύ
αποτελεσματική
και διακρίνεται
για την
ευαισθησία της
ως προς τις
ανάγκες κάθε
μαθητή, ή η
συμπεριφορά
των μαθητών
είναι απολύτως
σωστή.

Δεν
παρατηρήθηκε
/ Σχόλια

Η αξιολόγηση της διδασκαλίας
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Διάσταση αξιολόγησης: Ικανότητα επικοινωνίας
Στοιχείο
αξιολόγησης

Οδηγίες και
επεξηγήσεις

Προφορικός
και γραπτός
λόγος

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Μη ικανοποιητική
(1)

Ικανοποιητική
(2)

Πολύ καλή
(3)

Εξαιρετική
(4)

Οι οδηγίες και οι
επεξηγήσεις που
δίνει ο
εκπαιδευτικός
κατά τη
διδασκαλία του
μαθήματος
δημιουργούν
σύγχυση στους
μαθητές.

Οι οδηγίες και οι
επεξηγήσεις που
δίνει ο εκπαιδευτικός
είναι υπερβολικά
λεπτομερειακές ή
προκαλούν αρχικώς
μια σύγχυση αλλά
στη συνέχεια
διασαφηνίζονται.

Οι οδηγίες και οι
επεξηγήσεις που δίνει
ο εκπαιδευτικός είναι
σαφείς στους
μαθητές και
περιέχουν το
κατάλληλο βαθμό
λεπτομερειών.

Οι οδηγίες και οι
επεξηγήσεις που
δίνει ο
εκπαιδευτικός
είναι σαφείς
στους μαθητές και
προλαμβάνουν
πιθανές
παρανοήσεις.

Ο εκπαιδευτικός
μιλά χαμηλόφωνα
και δεν ακούγεται
απ' όλους τους
μαθητές ή ο
γραπτός λόγος του
είναι
δυσανάγνωστος. Ο
προφορικός και ο
γραπτός του λόγος
περιέχει αρκετά
γραμματικά και
συντακτικά λάθη.
Χρησιμοποιεί
ακατάλληλο
λεξιλόγιο, ασαφές,
ή
χρησιμοποιούμενο
με λάθος τρόπο, με
αποτέλεσμα να
δημιουργείται
σύγχυση στους
μαθητές.

Ο εκπαιδευτικός
ακούγεται απ' όλους
τους μαθητές και ο
γραπτός λόγος του
είναι ευανάγνωστος.
Ο προφορικός και ο
γραπτός του λόγος
σπάνια περιέχει
γραμματικά και
συντακτικά λάθη.
Το λεξιλόγιο
χρησιμοποιείται
σωστά είναι όμως
περιορισμένο ή
ακατάλληλο για την
ηλικία ή το γνωστικό
υπόβαθρό των
μαθητών.

Ο προφορικός και ο
γραπτός λόγος του
εκπαιδευτικού είναι
καθαρός και σωστός.
Το λεξιλόγιο που
χρησιμοποιεί είναι
κατάλληλο για την
ηλικία και τα
ενδιαφέροντα των
μαθητών.

Ο προφορικός και
ο γραπτός λόγος
του εκπαιδευτικού
είναι σωστός,
εκφραστικός, με
σωστά επιλεγμένο
λεξιλόγιο που
εμπλουτίζει το
μάθημα.

Δεν
παρατηρήθηκε
/ Σχόλια
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Διάσταση αξιολόγησης: Μορφές διδασκαλίας – εμπλοκή των μαθητών
Στοιχείο
αξιολόγησης

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Μη ικανοποιητική
(1)

Ικανοποιητική
(2)

Πολύ καλή
(3)

Εξαιρετική
(4)

Η παρουσίαση του
μαθήματος είναι
ακατάλληλη και
ασαφής ή γίνεται με
χρήση φτωχών
παραδειγμάτων και
αναλογιών.

Η παρουσίαση του
μαθήματος είναι
ανισοβαρής. Κάποια
τμήματα
παρουσιάζονται
αρκετά καλά με
επιτυχημένα
παραδείγματα, ενώ
κάποια άλλα
παρουσιάζονται
ασαφώς ή με
δυσνόητο τρόπο.

Η παρουσίαση του
μαθήματος είναι
αρκετά καλή και δένει
καλά με τις
υπάρχουσες γνώσεις
και εμπειρίες των
μαθητών.

Η παρουσίαση του
μαθήματος είναι πολύ
καλή και συνδέεται
πολύ καλά με τις
υπάρχουσες γνώσεις
και εμπειρίες των
μαθητών. Οι μαθητές
συνεισφέρουν στην
παρουσίαση του
μαθήματος.

Οι ερωτήσεις του
εκπαιδευτικού είναι
όλες, σχεδόν,
χαμηλής ποιότητας.

Οι ερωτήσεις του
εκπαιδευτικού είναι
τόσο χαμηλής όσο και
υψηλής ποιότητας.
Σχετικά λίγες
προκαλούν το
ενδιαφέρον των
μαθητών για να τις
απαντήσουν.

Οι περισσότερες από
τις ερωτήσεις του
εκπαιδευτικού είναι
υψηλής ποιότητας. Ο
εκπαιδευτικός αφήνει
επαρκή χρόνο στους
μαθητές για να τις
απαντήσουν.
Οι περισσότερες
ερωτήσεις προκαλούν
το ενδιαφέρον των
μαθητών.

Όλες σχεδόν οι
ερωτήσεις του
εκπαιδευτικού είναι
υψηλής ποιότητας και
παρέχεται επαρκής
χρόνος στους μαθητές
για να τις
απαντήσουν. Σχεδόν
όλες οι ερωτήσεις
προκαλούν το
ενδιαφέρον των
μαθητών. Οι μαθητές
διατυπώνουν πολλές
ερωτήσεις.

Η συζήτηση που
γίνεται στην τάξη
είναι κυρίως
Διαλογική
αφηγηματικού
μορφή
χαρακτήρα (απαιτεί
διδασκαλίας,
απομνημόνευση).
τεχνική κατά
Ο εκπαιδευτικός
τις συζητήσεις
παρεμβάλλεται σε
όλες τις ερωτήσεις
και απαντήσεις.

Ο εκπαιδευτικός κάνει
προσπάθειες να
εμπλέξει τους
μαθητές σε
πραγματική συζήτηση,
χωρίς επιτυχία σε
αρκετές περιπτώσεις.

Στην τάξη
αναπτύσσεται
πραγματική συζήτηση.
Ο εκπαιδευτικός, όταν
πρέπει, δεν
παρεμβάλλεται και
αφήνει το διάλογο να
εξελιχθεί.

Οι μαθητές
αναλαμβάνουν
σημαντικό μέρος της
ευθύνης για την
επιτυχία της
συζήτησης. Εισάγουν
θέματα προς
συζήτηση και
παρουσιάζουν τις
θέσεις τους χωρίς να
έχουν ανάγκη τη
συνδρομή του
εκπαιδευτικού.

Ο εκπαιδευτικός
επιχειρεί να εμπλέξει
όλους τους μαθητές
στη συζήτηση, με
περιορισμένα όμως
αποτελέσματα.

Ο εκπαιδευτικός
επιτυγχάνει να
εμπλέξει τους
περισσότερους
μαθητές στη
συζήτηση.

Το σύνολο των
μαθητών εμπλέκονται
στη συζήτηση.
Οι μαθητές από μόνοι
τους διασφαλίζουν
ότι όλοι θα
ακουστούν κατά τη
συζήτηση.

Εισήγηση

Διαλογική
μορφή
διδασκαλίας,
ποιότητα των
ερωτήσεων

Εμπλοκή των
μαθητών στη
συζήτηση

Μόνο λίγοι μαθητές
συμμετέχουν στη
συζήτηση.

Δεν
παρατηρήθηκε
/ Σχόλια

Η αξιολόγηση της διδασκαλίας

Δραστηριότη τες

Εργασία με
ομάδες

Πρόσθετο
διδακτικό
υλικό και
πηγές
πληροφοριών
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Οι δραστηριότητες
δεν είναι κατάλληλες
για την ηλικία και τις
γνώσεις των
μαθητών.
Οι μαθητές τις
θεωρούν αγγαρεία.

Κάποιες από τις
δραστηριότητες είναι
κατάλληλες για την
ηλικία και τις γνώσεις
των μαθητών και
μερικοί μαθητές
ασχολούνται ενεργά
με αυτές.

Οι περισσότερες από
τις δραστηριότητες
είναι κατάλληλες για
την ηλικία και τις
γνώσεις των μαθητών.
Σχεδόν όλοι οι
μαθητές ασχολούνται
ενεργά με αυτές.

Όλοι οι μαθητές
ασχολούνται ενεργά
με τις
δραστηριότητες.
Οι μαθητές με δική
τους πρωτοβουλία
ξεκινούν ή υιοθετούν
δραστηριότητες και
σχέδια εργασίας για
να κατανοήσουν
καλύτερα το
περιεχόμενο του
μαθήματος.

Οι μαθητές δεν
εργάζονται σε
ομάδες παρόλο που
το μάθημα
προσφέρεται ή οι
ομάδες που
σχηματίζονται είναι
ακατάλληλες ως
προς τη δομή τους ή
τους επιδιωκόμενους
διδακτικούς στόχους.

Oι μαθητές
εργάζονται σε ομάδες
όταν το μάθημα
προσφέρεται. Όμως οι
ομάδες δεν είναι καλά
διαμορφωμένες με
αποτέλεσμα να είναι
μέτρια επιτυχείς στην
προώθηση των
διδακτικών στόχων
του μαθήματος.

Oι μαθητές
εργάζονται σε ομάδες
όταν το μάθημα
προσφέρεται. Οι
ομάδες είναι
κατάλληλες και
παραγωγικές σε
σχέση με τους
διδακτικούς στόχους
του μαθήματος.

Oι μαθητές
εργάζονται σε ομάδες
όταν το μάθημα
προσφέρεται. Οι
ομάδες είναι
κατάλληλες και
παραγωγικές σε
σχέση με τους
διδακτικούς στόχους
του μαθήματος.
Οι ομάδες
αλληλοβοηθιούνται
με στόχο την βέλτιστη
κατανόηση του
περιεχομένου του
μαθήματος.

Το πρόσθετο
διδακτικό υλικό και
οι πηγές
πληροφοριών δεν
είναι κατάλληλες σε
σχέση με τους
διδακτικούς στόχους
ή δεν επιτυγχάνουν
να κινήσουν το
ενδιαφέρον των
μαθητών.

Το πρόσθετο
διδακτικό υλικό και οι
πηγές πληροφοριών
είναι εν μέρει
κατάλληλες σε σχέση
με τους διδακτικούς
στόχους ή
επιτυγχάνουν να
κινήσουν το
ενδιαφέρον ενός
μικρού αριθμού
μαθητών.

Το πρόσθετο
διδακτικό υλικό και οι
πηγές πληροφοριών
είναι κατάλληλες σε
σχέση με τους
διδακτικούς στόχους
και επιτυγχάνουν να
κινήσουν το
ενδιαφέρον των
περισσότερων
μαθητών.

Το πρόσθετο
διδακτικό υλικό και οι
πηγές πληροφοριών
είναι κατάλληλες σε
σχέση με τους
διδακτικούς στόχους
και επιτυγχάνουν να
κινήσουν το
ενδιαφέρον όλων των
μαθητών.
Οι μαθητές ζητούν
πρόσθετες
πληροφορίες και
υλικό για να
διευρύνουν τη
νοηματοδότηση του
μαθήματος.
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Νοηματοδότηση του
μαθήματος

Κ. Αποστολόπουλος

Ο εκπαιδευτικός δε
συνδέει τη διδακτέα
ύλη με πράγματα ή
καταστάσεις που
είναι σχετικές με τα
βιώματα των
μαθητών.

Ο εκπαιδευτικός
αρκετές φορές
συνδέει τη διδακτέα
ύλη με πράγματα ή
καταστάσεις που είναι
σχετικές με τα
βιώματα των
μαθητών.

Ο εκπαιδευτικός
συχνά συνδέει τη
διδακτέα ύλη με
πράγματα ή
καταστάσεις που είναι
σχετικές με τα
βιώματα των
μαθητών.

Ο εκπαιδευτικός
οργανώνει τη
διδασκαλία με τέτοιο
τρόπο που να
προωθεί τη σύνδεση
της διδακτέας ύλης με
πράγματα ή
καταστάσεις που
είναι σχετικές με τα
βιώματα των
μαθητών.
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Διάσταση αξιολόγησης: Ικανότητα ευελιξίας και ανταπόκρισης στις ανάγκες των μαθητών
Στοιχείο
αξιολόγησης

Προσαρμογή
του
μαθήματος

Ανταπόκριση
στις απορίες
των μαθητών

Επιμονή στη
μάθηση
όλων των
μαθητών,
ευρύτητα
διδακτικού
«ρεπερτορίο
υ»

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Μη ικανοποιητική
(1)

Ικανοποιητική
(2)

Πολύ καλή
(3)

Εξαιρετική
(4)

Ο εκπαιδευτικός
παραμένει
προσκολλημένος
στο σχέδιο του
μαθήματος, ακόμη
και όταν μια αλλαγή
του εμφανώς θα
βελτίωνε την
ποιότητα της
διδασκαλίας.

Ο εκπαιδευτικός
επιχειρεί να
αναπροσαρμόσει το
μάθημα, όταν
χρειάζεται, με
αποτελέσματα που
δεν είναι πάντοτε
επιτυχή.

Ο εκπαιδευτικός
κάνει μικρές
τροποποιήσεις στο
σχέδιο μαθήματος,
όταν χρειάζεται, με
επιτυχή
αποτελέσματα.

Ο εκπαιδευτικός
κάνει μικρές και
μεγάλες
τροποποιήσεις στο
σχέδιο μαθήματος,
όταν χρειάζεται, με
επιτυχή
αποτελέσματα.

Ο εκπαιδευτικός
αγνοεί ή
παρακάμπτει τις
απορίες και τα
ενδιαφέροντα των
μαθητών.

Ο εκπαιδευτικός
προσπαθεί να
απαντήσεις στις
απορίες και να
καλύψει τα
ενδιαφέροντα των
μαθητών, με άνισα
αποτελέσματα.

Ο εκπαιδευτικός
απαντά στις απορίες
και καλύπτει τα
ενδιαφέροντα των
μαθητών.

Ο εκπαιδευτικός
απαντά στις
απορίες και
καλύπτει τα
ενδιαφέροντα των
μαθητών.
Επιπλέον,
εκμεταλλεύεται τις
απορίες των
μαθητών για να
διευρύνει τη
μάθηση τους.

Όταν ένας μαθητής
έχει δυσκολίες στη
μάθηση ο
εκπαιδευτικός τον
εγκαταλείπει ή
κατηγορεί το
περιβάλλον του
μαθητή για τις
αδυναμίες που
παρουσιάζει.
Χρησιμοποιεί
συστηματικά την
ίδια διδακτική
στρατηγική χωρίς να
λαμβάνει υπόψη
του τις ανάγκες των
μαθητών.

Ο εκπαιδευτικός
προσπαθεί να
βοηθήσει όλους τους
μαθητές ακόμη και
αυτούς που έχουν
δυσκολίες στη
μάθηση.
Εντούτοις, όταν
προσπαθεί να
παρουσιάσει το
μάθημα με
διαφορετικούς
τρόπους η
προσπάθεια του αυτή
δεν είναι πάντα
επιτυχημένη.

Ο εκπαιδευτικός
επιμένει στη μάθηση
όλων των μαθητών
και χρησιμοποιεί
διαφορετικούς
τρόπους
παρουσίασης του
μαθήματος για τους
μαθητές που
παρουσιάζουν
δυσκολίες στη
μάθηση. Οι
παρουσιάσεις αυτές
έχουν, κατά κανόνα,
θετικά
αποτελέσματα.

Ο εκπαιδευτικός
επιμένει στη
μάθηση όλων των
μαθητών και
χρησιμοποιεί
εξειδικευμένους
τρόπους
παρουσίασης του
μαθήματος για
τους μαθητές που
παρουσιάζουν
δυσκολίες στη
μάθηση.
Οι παρουσιάσεις
αυτές είναι πολύ
επιτυχείς και
συνοδεύονται από
πρόσθετες πηγές
πληροφοριών
πέρα από αυτές
που υπάρχουν στο
σχολείο.

Δεν
παρατηρήθηκε
/ Σχόλια
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Διάσταση αξιολόγησης: Συνοχή της διδασκαλίας – Διαχείριση του διδακτικού χρόνου
Στοιχείο
αξιολόγησης

Δομή του
μαθήματος

Ρυθμός
ανάπτυξης
του
μαθήματος

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Μη ικανοποιητική
(1)

Ικανοποιητική
(2)

Πολύ καλή
(3)

Εξαιρετική
(4)

Το μάθημα δεν
έχει σαφώς
προσδιορισμένη
δομή - για
παράδειγμα
εισαγωγή
(σύνδεση με
προηγούμενες
γνώσεις), μέση
(παρουσίαση των
νέων εννοιών) και
τέλος
(συμπεράσματα
και επισήμανση
των βασικών
σημείων)

Το μάθημα έχει,
συνήθως, σαφώς
προσδιορισμένη
δομή.

Το μάθημα έχει
σαφώς
προσδιορισμένη
δομή γύρω από την
οποία οργανώνονται
οι δραστηριότητες.

Η δομή του
μαθήματος είναι
πολύ συνεκτική και
διευκολύνει τον
αναστοχασμό.

Το μάθημα γίνεται
πολύ αργά ή πολύ
βιαστικά ή άλλοτε
πολύ αργά και
άλλοτε πολύ
βιαστικά.
Το μάθημα
δεν
ολοκληρώνεται
στον
προβλεπόμενο
χρόνο και είτε
αφήνεται
ανολοκλήρωτο ή
χρησιμοποιείται ο
χρόνος του
διαλείμματος
προκειμένου να
ολοκληρωθεί.

Ο ρυθμός του
μαθήματος είναι σε
γενικές γραμμές
ικανοποιητικός, όμως
κατά περιόδους
παρουσιάζει
χάσματα. Το μάθημα
ολοκληρώνεται χωρίς
ανακεφαλαίωση ή με
ανακεφαλαίωση η
οποία γίνεται στο
χρόνο του
διαλλείματος.

Το μάθημα γίνεται
με ικανοποιητικό
ρυθμό και
ολοκληρώνεται
εγκαίρως με
ανακεφαλαίωση των
σημαντικότερων
σημείων του.

Το μάθημα γίνεται
με ικανοποιητικό
ρυθμό που
επιτρέπει το
κατάλληλο κλείσιμο
του μαθήματος.
Ο ρυθμός του
μαθήματος καλύπτει
τις ανάγκες όλων των
μαθητών.

Δεν
παρατηρήθηκε
/ Σχόλια
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Διάσταση αξιολόγησης: Αξιολόγηση των μαθητών κατά τη διδασκαλία
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Στοιχείο
αξιολόγησης

Παρακολούθηση
της μάθησης των
μαθητών

Ανατροφοδότηση
των μαθητών

Μη
ικανοποιητική
(1)

Ικανοποιητική
(2)

Πολύ καλή
(3)

Εξαιρετική
(4)

Ο εκπαιδευτικός
δεν
παρακολουθεί
την πρόοδο που
παρουσιάζουν οι
μαθητές κατά τη
διδακτική
διαδικασία, ούτε
τη συνδέει με
τους εκάστοτε
διδακτικούς
στόχους.

Ο εκπαιδευτικός
παρακολουθεί την
πρόοδο της τάξης
ως σύνολο, όμως
δεν επιδιώκει να
εκμαιεύσει (μέσω
κατάλληλων
ερωτήσεων ή
δραστηριοτήτων ή
άλλων τεχνικών)
πληροφορίες για να
διαπιστώσει το
βαθμό κατάκτησης
των διδακτικών
στόχων σε ατομικό
επίπεδο.

Ο εκπαιδευτικός
παρακολουθεί την
πρόοδο που
παρουσιάζουν οι
ομάδες (αν η
διδασκαλία είναι
ομαδοσυνεργατική)
ή κάποιοι μαθητές
εκμαιεύοντας σε
περιορισμένο
βαθμό
πληροφορίες που
δείχνουν το βαθμό
κατάκτησης των
διδακτικών στόχων
από αυτές / αυτούς.

Ο εκπαιδευτικός
παρακολουθεί
ενεργά και
συστηματικά την
πρόοδο κάθε
μαθητή
εκμαιεύοντας από
τον καθένα
πληροφορίες που
διασαφηνίζουν το
βαθμό κατάκτησης
των διδακτικών
στόχων.

Η
ανατροφοδότηση
του
εκπαιδευτικού
προς τους
μαθητές είναι σε
λάθος χρόνο και
ποιοτικά φτωχή.

Η ανατροφοδότηση
του εκπαιδευτικού
προς τους μαθητές
είναι άνιση τόσο ως
προς το χρονισμό
της όσο και ως προς
την ποιότητά της.

Η ανατροφοδότηση
του εκπαιδευτικού
προς τους μαθητές
είναι χρονικά
σωστή και υψηλής
ποιότητας.

Η ανατροφοδότηση
του εκπαιδευτικού
προς τους μαθητές
είναι χρονικά
σωστή, υψηλής
ποιότητας και οι
μαθητές την
αξιοποιούν για να
βελτιώσουν τη
μάθηση τους.

Δεν
παρατηρήθηκε
/ Σχόλια
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, 2ο ΜΕΡΟΣ
1. Οι αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού – μαθητών και των μαθητών μεταξύ τους στηρίζουν
και προάγουν τη μαθησιακή διαδικασία; Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί;

2. Οι μαθητές θεωρούν το μάθημα σημαντικό; Φαίνεται να έχουν υψηλές προσδοκίες για
μάθηση; Αν όχι, γιατί κατά τη γνώμη σας συμβαίνει αυτό;

3. Παρουσιάσθηκαν προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών κατά τη διάρκεια του
μαθήματος; Αν παρουσιάσθηκαν, γιατί νομίζετε ότι συνέβη αυτό;

4. Τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών τα οποία τυχόν παρουσιάσθηκαν, πώς
αντιμετωπίσθηκαν; Αν νομίζετε ότι έπρεπε να αντιμετωπισθούν διαφορετικά, προτείνετε
τρόπο.

5. Πόσο καλά σχεδιασμένη και σαφής ήταν η διδασκαλία που παρακολουθήσατε;

6. Η επικοινωνιακή ικανότητα του εκπαιδευτικού είναι καλή; Αν όχι, τι θα μπορούσε να
βελτιωθεί;

7. Πόσο κατάλληλες ήταν οι μορφές διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν, η οργάνωση της
τάξης και η χρήση των εποπτικών μέσων για την προώθηση των διδακτικών στόχων του
μαθήματος; Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί;

8. Το μάθημα εξελίχθηκε με τον τρόπο που σχεδιάσθηκε;

9. Ήταν ικανοποιητικό το επίπεδο ενδιαφέροντος και συμμετοχής των μαθητών για το
μάθημα; Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία;
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10. Επιλύθηκαν οι απορίες και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές κατά τη
μαθησιακή διαδικασία;

11. Το μάθημα έφθασε σε επιθυμητό επίπεδο δυσκολίας; Ο εκπαιδευτικός έλαβε υπόψη
την ηλικία και τις δυνατότητες των μαθητών;

12. Ο εκπαιδευτικός αξιολόγησε την πρόοδο των μαθητών σε σχέση με τους διδακτικούς
στόχους που είχε θέσει, και σε ποιο βαθμό έγινε αυτό;

13. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε το μάθημα επιτυχημένο;

14. Ποια τα δυνατά σημεία του μαθήματος που παρακολουθήσατε;

15. Ποια τα αδύνατα σημεία του μαθήματος που παρακολουθήσατε;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες / συμπεριφορές εκ μέρους του διδάσκοντα νομίζετε ότι θα
βελτίωναν το κλίμα στην τάξη ή/και θα υπηρετούσαν καλύτερα την αποτελεσματικότερη
διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος;

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 52-64, 2014

Η εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών στη διδασκαλία των
κινήσεων: διδακτικές προσεγγίσεις με αξιοποίηση του MBL
Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος¹, Ιωάννα Μπέλλου²
kgeorgop@gmail.com,

ibellou@sch.gr

¹ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Ιωαννίνων
² Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Ιωαννίνων - Άρτας
Περίληψη. Κατά τη μελέτη φυσικών φαινομένων μαθητές και φοιτητές δυσκολεύονται
να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν τη γνώση που έχουν αποκτήσει από τα
Μαθηματικά στο πλαίσιο της Φυσικής. Ειδικότερα στην μελέτη κινηματικών
φαινομένων, για τον σχεδιασμό και την ερμηνεία των γραφικών παραστάσεων, καθώς
και τον υπολογισμό κλίσεων και εμβαδών απαιτείται η συσχέτιση με τα αντίστοιχα
φυσικά μεγέθη, που εμπλέκονται στα υπό μελέτη φαινόμενα. Στην παρούσα εργασία
λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες αυτές μελετάται η κατανόηση των
αναπαραστάσεων φυσικών μεγεθών και η εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών κλίσης
και εμβαδού κατά τη διδασκαλία κινηματικών φαινομένων. Η εμπειρική μελέτη
ταξινομεί δείγμα φοιτητών/τριών σε δύο επίπεδα με κριτήριο τη γνώση τους στα
Μαθηματικά. Οι φοιτητές υλοποιούν μαθησιακές δραστηριότητες με το σύστημα MBL
που καταγράφει τις δυναμικές αναπαραστάσεις των εμπλεκομένων φυσικών μεγεθών.
Η ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων με την ταξινομία SOLO έδειξε ότι η διδακτική
προσέγγιση που συσχετίζει την εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών με τις αντίστοιχες
έννοιες της φυσικής με την αξιοποίηση του MBL συνεισφέρει, τόσο στην κατανόηση
του πλαισίου των αναπαραστάσεων, όσο και στην εφαρμογή των μαθηματικών
εννοιών.
Λέξεις κλειδιά: κινηματική, MBL, αναπαραστάσεις, ταξινομία SOLO

Εισαγωγή
Οι εκπαιδευτικοί συχνά θεωρούν ότι η καλή επίδοση των μαθητών και φοιτητών στα
μαθήματα των μαθηματικών θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα εφαρμογής τους κατά
τη μελέτη φυσικών φαινομένων και τη συσχέτιση των φυσικών μεγεθών με τις αντίστοιχες
έννοιες των μαθηματικών. Όμως σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, μαθητές και φοιτητές
δυσκολεύονται να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν τη γνώση που έχουν αποκτήσει από τα
Μαθηματικά στην επίλυση προβλημάτων Φυσικής, γιατί η εφαρμογή της δεν συνδέεται
μόνο με τη διατύπωση απλών αφαιρετικών σχέσεων αλλά και με τον διαφορετικό
συμβολισμό και τη συσχέτισή της με τα αντίστοιχα φυσικά μεγέθη (Heck & Ellermeijer,
2010; Redish, 2005; Tuminaro & Redish, 2004; Γεωργόπουλος & Κολέζα 2008).
Ειδικότερα μαθητές και φοιτητές δυσκολεύονται να εφαρμόσουν τις μαθηματικές γνώσεις
τους στην κατασκευή των γραφικών παραστάσεων, και στις μαθηματικές έννοιες της κλίσης
και του εμβαδού κατά τη μελέτη κινήσεων (Hale, 2007; Araujo et al., 2004; Widjaja & Heck,
2003; Hadjidemetriou & Williams, 2000; Γεωργόπουλος κ.ά., 2013).
Οι παραπάνω δυσκολίες δυσχεραίνουν τη μελέτη των κινηματικών φαινομένων και έχει
διαπιστωθεί ότι χρειάζεται εργαστηριακή εμπειρία για τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ
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των πραγματικών κινήσεων και των αντίστοιχων αναπαραστάσεων (Svec, 1999; McDermott
et al., 1987; Γεωργόπουλος κ.ά., 2010)
Η εμπειρία αυτή αποκτάται με διατάξεις που καταγράφουν πειραματικά δεδομένα
(Microcomputer Based Laboratories, MBL) και εμφανίζουν τις αναπαραστάσεις (γραφικές
παραστάσεις και αλγεβρικές εξισώσεις) των αντίστοιχων φυσικών μεγεθών σε πραγματικό
χρόνο. Οι διατάξεις MBL αποτελούνται:




από αισθητήρες (sensors), συσκευές που ανιχνεύουν τις μεταβολές φυσικών
μεγεθών και τις μετατρέπουν σε ηλεκτρικά σήματα
καταγραφείς δεδομένων (data loggers) που συγκεντρώνουν τις μετρήσεις από τους
αισθητήρες, τις ψηφιοποιούν και τις μεταφέρουν στον υπολογιστή για επεξεργασία
το λογισμικό διαχείρισης που αναλύει τα πειραματικά δεδομένα και δημιουργεί
γραφικές παραστάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Τα συστήματα MBL βοηθούν στην ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων ανακαλυπτικής
προσέγγισης στα οποία οι χρήστες σχεδιάζουν και πραγματοποιούν έρευνες, συλλέγουν
δεδομένα και πειραματίζονται μεταξύ εναλλακτικών υποθέσεων και ερμηνειών (Unesco,
2003). Οι γραφικές παραστάσεις που σχηματίζονται ταυτόχρονα με την εξέλιξη του
πειράματος δημιουργούν αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την άμεση σύνδεση
φαινομένου - αναπαράστασης - μαθηματικού συμβολισμού (Cicero & Spagnolo, 2009; Svec
1999; Καράνης κ.α., 2000).
Ειδικότερα στη μελέτη των κινήσεων η εφαρμογή των συστημάτων MBL βοηθά μαθητές και
φοιτητές να ελέγχουν ενεργά τις γραφικές παραστάσεις που σχηματίζονται, συνδέοντας τις
παραμέτρους του πειράματος με τις αναπαραστάσεις των φυσικών μεγεθών (συσχετίζοντας
τις αντίστοιχες μεταβολές), δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της μεταξύ
τους αμφίδρομης μετάβασης (Widjaja & Heck, 2003; Ellis & Turner, 2002; Gipps, 2002;
Trumper & Gelbman, 2002).
Στην παρούσα εργασία αξιοποιώντας τα συστήματα MBL για τη δημιουργία των
αναπαραστάσεων φυσικών μεγεθών που ερμηνεύουν κινήσεις, μελετάται η εφαρμογή των
μαθηματικών εννοιών κλίσης και εμβαδού γραμμικών συναρτήσεων για τη συσχέτιση
μεταξύ κινήσεων και των αναπαραστάσεων τους, με στόχο τη μελέτη της κατανόησης τόσο
του πλαισίου των αναπαραστάσεων, όσο και της εφαρμογής των μαθηματικών εννοιών.

Μέθοδος
Η εργασία μελετά την επίδραση τόσο του διαφορετικού μαθηματικού επιπέδου, όσο και
των διαφορετικών δραστηριοτήτων στην κατανόηση των αναπαραστάσεων φυσικών
μεγεθών που ερμηνεύουν κινηματικά φαινόμενα και στη δεξιότητα εφαρμογής των
μαθηματικών εννοιών κλίσης και εμβαδού στο πλαίσιο αυτό.
Το δείγμα αποτελούνταν από 92 πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χωρίστηκαν σε δύο
κατηγορίες με βάση την κατεύθυνση που είχαν επιλέξει στο Γενικό Λύκειο. Η πρώτη
αποτελούνταν από 56 φοιτητές προερχόμενους από τη θεωρητική κατεύθυνση με
ικανοποιητικό βαθμό επίδοσης στα Μαθηματικά γενικής παιδείας της Γ’ Λυκείου, ενώ η
δεύτερη από 36 φοιτητές προερχόμενους από τη θετική και τεχνολογική κατεύθυνση. Κάθε
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κατηγορία χωρίσθηκε σε δύο ισάριθμες και ισοδύναμες ομάδες ως προς την επίδοσή τους
στα Μαθηματικά γενικής παιδείας της Γ’ Λυκείου.
Η πειραματική διάταξη (σχήμα 1), αποτελούνταν από ένα όχημα (3) που κινείται κατά
μήκος ενός κεκλιμένου επιπέδου με ελάχιστες τριβές και προς τις δύο κατευθύνσεις,
προσαρμοσμένο εμπόδιο (2) για την αλλαγή της φοράς κίνησης και δύο αισθητήρες
κίνησης (1, 1a) που καταγράφουν τα πειραματικά δεδομένα (Γεωργόπουλος κ.ά, 2010).
(1a)

(3)

(1)

(2)

H

S

Σχήμα 1. Απεικόνιση της πειραματικής διάταξης

Στις καθοδηγούμενες δραστηριότητες οι φοιτητές αντιμετωπίζουν τις συχνότερα
εμφανιζόμενες παρανοήσεις και εφαρμόζουν τις αντίστοιχες μαθηματικές έννοιες της
κλίσης και του εμβαδού στις σχηματιζόμενες αναπαραστάσεις, ενώ ταυτόχρονα τις
συνδέουν με τα αντίστοιχα φυσικά μεγέθη. Τα κύρια χαρακτηριστικά του ανωτέρω
πλαισίου είναι:





η πρόβλεψη
ο πειραματισμός - επαλήθευση
η ερμηνεία - συσχέτιση της χρονικής εξέλιξης φαινομένου - αναπαραστάσεων
η εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών και η συσχέτιση τους με τα αντίστοιχα
φυσικά μεγέθη.

Στην ακολουθούμενη προσέγγιση η καταγραφή και ανάλυση των πειραματικών δεδομένων
αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ Μαθηματικών και Φυσικής, όπου οι φοιτητές εφαρμόζουν την
υπάρχουσα γνώση και τις δεξιότητες τους στην κατανόηση νόμων και εννοιών τόσο στη
Φυσική όσο και στα Μαθηματικά (Erickson, 2002).
Η χρήση των Μαθηματικών περιλαμβάνει:
1. την καταγραφή και ανάλυση των πειραματικών δεδομένων
2. την πραγματοποίηση έμμεσων μετρήσεων (με τη βοήθεια του λογισμικού)
3. την ταυτόχρονη εμφάνιση των δυναμικών πολλαπλών αναπαραστάσεων που
αντιστοιχούν σε διαφορετικά φυσικά μεγέθη
4. τον προσδιορισμό των αλγεβρικών εξισώσεων (με τη βοήθεια του λογισμικού)
που ακολουθούν τα πειραματικά σημεία
5. το συσχετισμό των συντελεστών των εξισώσεων με τα αντίστοιχα φυσικά μεγέθη
6. τη συσχέτιση της χρονικής εξέλιξης του φαινομένου με τις αντίστοιχες
αναπαραστάσεις
7. την ερμηνεία των αλλαγών στις αναπαραστάσεις (γραφικών παραστάσεων και
αλγεβρικών εξισώσεων) των φυσικών μεγεθών που αντιστοιχούν σε αλλαγές των
φυσικών φαινομένων
8. την εφαρμογή των Μαθηματικών εννοιών στα πειραματικά δεδομένα και τη
συσχέτισή τους με τα αντίστοιχα φυσικά μεγέθη
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9. την εστίαση στον διαφορετικό τρόπο εφαρμογής των Μαθηματικών στο πλαίσιο
της Φυσικής (Heck & Ellermeijer, 2010; Γεωργόπουλος & Κολέζα 2008).
Οι φοιτητές/τριες συμμετείχαν σε δύο ωριαίες δραστηριότητες με το σύστημα MBL. Η
πρώτη συνδέεται με τη μελέτη της επιταχυνόμενης κίνησης και είναι κοινή για όλους, ενώ η
δεύτερη διαφορετική για κάθε πειραματική ομάδα (Γεωργόπουλος κ.ά., 2010; 2013).
Η πρώτη πειραματική ομάδα υλοποίησε δραστηριότητες που συνδέονται με την αλλαγή της
κλίσης (αλλαγή γωνίας κεκλιμένου επιπέδου) και η δεύτερη με την αλλαγή του συστήματος
αναφοράς (ενεργοποίηση του αισθητήρα κίνησης που βρίσκεται στην θέση 1 ή στην θέση
1α).
Η κατανόηση των αναπαραστάσεων φυσικών μεγεθών που ερμηνεύουν κινηματικά
φαινόμενα έγινε μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο περιελάμβανε 10 ερωτήσεις με
συνοδευτικές γραφικές παραστάσεις. Οι τρεις πρώτες αφορούσαν τη μετάβαση από το
φαινόμενο στις γραφικές παραστάσεις, οι τέσσερις επόμενες τη μετάβαση μεταξύ
διαφορετικών γραφικών παραστάσεων φυσικών μεγεθών που απεικονίζουν το ίδιο
κινηματικό φαινόμενο και οι τρεις τελευταίες τη μετάβαση από τις γραφικές παραστάσεις
στις πιθανές κινήσεις (Γεωργόπουλος κ.ά., 2010).
Η κατανόηση της εφαρμογής των μαθηματικών εννοιών κλίσης και εμβαδού κατά την
επίλυση προβλημάτων έγινε και εδώ μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο περιελάμβανε 10
ερωτήσεις με τις συνοδευτικές τους γραφικές παραστάσεις. Οι τρεις πρώτες αφορούσαν τη
συσχέτιση των μεγεθών ταχύτητας και επιτάχυνσης με την εφαρμογή της έννοιας της κλίσης
στις γραφικές παραστάσεις αντίστοιχων φυσικών μεγεθών, οι τρείς επόμενες τη συσχέτιση
της μετατόπισης και μεταβολής της ταχύτητας με την εφαρμογή της έννοιας του εμβαδού
στις γραφικές παραστάσεις αντίστοιχων φυσικών μεγεθών και οι τέσσερις τελευταίες την
εφαρμογή της έννοιας της κλίσης σε γραμμικές συναρτήσεις διαφορετικού συντελεστή
διεύθυνσης (Γεωργόπουλος κ.ά., 2013).
Για τη διερεύνηση του γνωστικού επιπέδου των φοιτητών χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική
ανάλυση των απαντήσεων τους και συγκεκριμένα η ταξινομία SOLO (Structure of the
Observed Learning Outcomes, Biggs & Collins, 1982). Η ταξινομία κατηγοριοποιεί τις
απαντήσεις σε πέντε ιεραρχικά γνωστικά επίπεδα, τα οποία παρέχουν ένα συστηματικό
τρόπο περιγραφής της γνωστικής ιεραρχίας που εμφανίζουν οι φοιτητές κατά την
πραγματοποίηση μιας δραστηριότητας. (Μπέλλου, 2003). Η επιλογή αυτή προέκυψε
λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά της ταξινομίας SOLO όπως το ευρύ πεδίο εφαρμογής
της, την ερμηνευτική της αξιοπιστία για διαδικασίες όπως η επίλυση προβλημάτων και η
συμφωνία της με το εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης (Biggs, 1996).
Η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων σύμφωνα με την ταξινομία SOLO γίνεται στα εξής
επίπεδα (Μπέλλου, 2003):
Η ανάλυση των απαντήσεων γενικά οδηγεί στον εντοπισμό συνολικά πέντε επιπέδων
κατανόησης του θέματος σχετικά με το οποίο αξιολογούνται.
1. Πρώτο επίπεδο, προδομικό. Ο φοιτητής με την απάντηση που δίνει:
 είτε αποφεύγει την ερώτηση (άρνηση, απόκρουση)
 είτε μεταφέρει την ερώτηση καταφατικά (ταυτολογία)
 είτε κάνει έναν άσχετο συνειρμό βασισμένο σε προσωπικά δεδομένα
 δεν εξετάζει τους διάφορους παράγοντες και έννοιες που έχουν σχέση με το θέμα
και δεν προβαίνει σε κανένα συσχετισμό τους
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χρησιμοποιεί μόνο λίγες από τις διαθέσιμες πληροφορίες και σπάνια καταλήγει σε
συμπέρασμα.

2. Δεύτερο επίπεδο, μονοδομικό, ενός στοιχείου ή ενός παράγοντα αλλαγής. Ο φοιτητής:
επιλέγει ένα από τα σχετικά στοιχεία της παρουσίασης και επικεντρώνεται σ’ αυτό
ανταποκρίνεται με περιορισμένο τρόπο, σπάνια συνδέει τμήματα πληροφοριών και δε
δίνει εξηγήσεις
δεν καταλήγει σε συμπέρασμα ή το συμπέρασμα προκύπτει βιαστικά από λίγα στοιχεία.
3. Τρίτο επίπεδο, δυο ή περισσότερων στοιχείων, πολυδομικό, παραθετικό. Ο φοιτητής:
 επιλέγει δύο ή περισσότερα στοιχεία από την παρουσίαση και τα παραθέτει,
αναφέροντάς τα απλώς με μία σειρά, αγνοώντας τις σχέσεις τους
 δε χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και δεν επιχειρεί να κάνει
συσχετισμούς
 συνήθως δεν καταλήγει σε συμπέρασμα ή οδηγείται σε εναλλακτικό συμπέρασμα ή
ακόμα μπορεί να αναφέρει το αναμενόμενο συμπέρασμα αποσπασματικά, χωρίς
αυτό να προκύπτει από τα δεδομένα και τη λογική που παρουσίασε πριν
 ο τόνος στο λόγο του παρουσιάζεται περιγραφικός, δηλωτικός.
4. Τέταρτο επίπεδο, συνδυαστικό, συσχετιστικό, συνθετικό. Ο μαθητής:
 χρησιμοποιεί τις περισσότερες ή όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, τις συνδέει με
συνεπή τρόπο και τις ενσωματώνει σε ένα εννοιολογικό σχήμα, με το οποίο
αντιμετωπίζει και τις αντικρουόμενες καταστάσεις
 αρχίζει να δίνει εξηγήσεις συνδυάζοντας τα στοιχεία και αναζητώντας σχέσεις αιτίου
–αποτελέσματος. Έτσι παράγει ένα επιχείρημα και δεν αρκείται απλώς σε μια
παράθεση σχετικών στοιχείων
 η διαδικασία της επαγωγής οδηγεί σε ένα επιστημονικά αποδεκτό συμπέρασμα. Ως
εκ τούτου δεν αναφέρεται καμιά εναλλακτική λύση
 ο τόνος στο λόγο του είναι επεξηγηματικός.
5. Πέμπτο επίπεδο θεωρητικής γενίκευσης, εκτεταμένης θεώρησης. Ο φοιτητής μπορεί:
 να χρησιμοποιεί πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στα δεδομένα,
γενικευμένες επιστημονικές αρχές που δείχνουν ότι το παράδειγμα είναι μια μόνο
πιθανή περίπτωση ενός φαινομένου μεγάλης εμβέλειας, που επεκτείνεται σε άλλες
περιπτώσεις
 να κάνει νέες υποθέσεις που βασίζονται σε προηγούμενα λογικά αιτιολογημένα
συμπεράσματα
 να μην επιδιώκει να προσδιορίσει ένα ορισμένο ή περιορισμένο συμπέρασμα, αλλά
δοκιμάζει, υποθέτει και κρίνει άλλες πιθανές απαντήσεις που θα ταίριαζαν στο
ερώτημα
 Ο τόνος στο λόγο του εμφανίζεται συμπερασματικός.
Οι ερωτήσεις απαντήθηκαν πριν και μετά τη διεξαγωγή του πειράματος. Οι φοιτητές
επέλεξαν με τη διαδικασία της πολλαπλής επιλογής και αιτιολόγησαν την επιλογή τους με
απαντήσεις ανοιχτού τύπου που περιελάμβαναν τις ακόλουθες τρεις συνιστώσες
(Γεωργόπουλος, 2010):



τον εντοπισμό και την αναφορά των στοιχείων ή παραγόντων που διαδραματίζουν
ενεργό ρόλο στο υπό μελέτη φαινόμενο (είδος κίνησης - αναπαραστάσεις)
τις συσχετίσεις των δεδομένων (στοιχείων ή παραγόντων)
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την εξαγωγή τεκμηριωμένου συμπεράσματος, σύμφωνα με τα προηγούμενα.

Επιπλέον ζητήθηκε από τους φοιτητές/τριες να αξιολογήσουν τη χρησιμότητα της
διδακτικής παρέμβασης στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου.

Αποτελέσματα
Για τη δεξιότητα κατανόησης των αναπαραστάσεων φυσικών μεγεθών που ερμηνεύουν
κινηματικά φαινόμενα (πίνακας 1), οι τρείς πρώτες ερωτήσεις (1, 2, 3) αναφέρονται στη
μετάβαση από το φαινόμενο στις αναπαραστάσεις x(t), v(t) και a(t), οι τέσσερες επόμενες
(4, 5, 6, 7) στις μεταβάσεις μεταξύ των αναπαραστάσεων x(t), v(t) και a(t), που απεικονίζουν
το ίδιο κινηματικό φαινόμενο και οι τρείς τελευταίες (8, 9, 10) στη μετάβαση από
αναπαραστάσεις φυσικών μεγεθών που δίνονται σε πιθανά κινηματικά φαινόμενα. Για τις
τρείς ομάδες ερωτήσεων καταγράφονται αθροιστικά ο συνολικός αριθμός απαντήσεων ανά
κατηγορία που βρίσκονται στο αντίστοιχο επίπεδο SOLO, όπως φαίνεται στους πίνακες 1, 2
και 3.
Πίνακας 1: Άθροισμα απαντήσεων στα επίπεδα SOLO για τη μετάβαση μεταξύ κινήσεων και
αναπαραστάσεων φυσικών μεγεθών.
ΕΠΙΠΕΔΟ SOLO
Θ/Κ (ΠΡΙΝ) Θ-Τ/Κ (ΠΡΙΝ) Θ/Κ (ΜΕΤΑ) Θ-Τ/Κ (ΜΕΤΑ)
ΠΡΟΔΟΜΙΚΟ
121
27
27
2
ΜΟΝΟΔΟΜΙΚΟ
44
24
76
12
ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΟ
2
40
45
37
ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΟ
1
17
19
55
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 0
0
1
2
ΣΥΝΟΛΟ
168
108
168
108
Θ/Κ=Θεωρητική κατεύθυνση / Θ-Τ/Κ=Θετική-Τεχνολογική κατεύθυνση

Πίνακας 2: Άθροισμα απαντήσεων στα επίπεδα SOLO για τη μετάβαση μεταξύ διαφορετικών
αναπαραστάσεων φυσικών μεγεθών που ερμηνεύουν το ίδιο κινηματικό φαινόμενο.
ΕΠΙΠΕΔΟ SOLO
ΠΡΟΔΟΜΙΚΟ
ΜΟΝΟΔΟΜΙΚΟ
ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΟ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΟ
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Θ/Κ (ΠΡΙΝ)
144
33
27
20
0
224

Θ-Τ/Κ (ΠΡΙΝ)
4
10
59
71
0
144

Θ/Κ (ΜΕΤΑ)
33
53
80
58
0
224

Θ-Τ/Κ (ΜΕΤΑ)
1
2
31
105
5
144

Πίνακας 3: Άθροισμα απαντήσεων στα επίπεδα SOLO για τη μετάβαση μεταξύ αναπαραστάσεων
φυσικών μεγεθών και πιθανών κινηματικών φαινομένων
ΕΠΙΠΕΔΟ SOLO
ΠΡΟΔΟΜΙΚΟ
ΜΟΝΟΔΟΜΙΚΟ
ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΟ

Θ/Κ (ΠΡΙΝ)
54
84
12

Θ-Τ/Κ (ΠΡΙΝ)
2
13
6

Θ/Κ (ΜΕΤΑ)
14
46
25

Θ-Τ/Κ (ΜΕΤΑ)
1
2
2
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΟ
18
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 0
ΣΥΝΟΛΟ
168

87
0
108

83
0
168

103
0
108

Για τη δεξιότητα εφαρμογής των μαθηματικών εννοιών κλίσης και εμβαδού στο πλαίσιο
των αναπαραστάσεων φυσικών μεγεθών που ερμηνεύουν κινηματικά φαινόμενα (πίνακας
2), οι τρείς πρώτες ερωτήσεις (1, 2, 3) αναφέρονται στις αναπαραστάσεις x(t), v(t) και στη
διαδικασία επίλυσης προβλήματος, οι τρείς επόμενες (4,5,6) στις αναπαραστάσεις v(t), a(t)
και στη διαδικασία επίλυσης προβλήματος και οι τέσσερες τελευταίες (7,8,9,10) στη
δεξιότητα εφαρμογής της μαθηματικής έννοιας της κλίσης σε γραμμικές συναρτήσεις
διαφορετικού συντελεστή διεύθυνσης. Για τις τρείς ομάδες ερωτήσεων καταγράφονται
αθροιστικά ο συνολικός αριθμός απαντήσεων ανά κατηγορία που βρίσκονται στο
αντίστοιχο επίπεδο SOLO, όπως φαίνεται στους πίνακες 6, 7 και 8 αντίστοιχα.
Πίνακας 4: Άθροισμα απαντήσεων στα επίπεδα SOLO για την εφαρμογή της μαθηματικής έννοιας
της κλίσης στις αναπαραστάσεις φυσικών μεγεθών που ερμηνεύουν κινηματικά φαινόμενα.
ΕΠΙΠΕΔΟ SOLO
ΠΡΟΔΟΜΙΚΟ
ΜΟΝΟΔΟΜΙΚΟ
ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΟ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΟ
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Θ/Κ (ΠΡΙΝ)
77
41
29
21
0
168

Θ-Τ/Κ (ΠΡΙΝ)
2
3
14
89
0
108

Θ/Κ (ΜΕΤΑ)
20
43
55
50
0
168

Θ-Τ/Κ (ΜΕΤΑ)
0
1
4
103
0
108

Πίνακας 5: Άθροισμα απαντήσεων στα επίπεδα SOLO για την εφαρμογή της μαθηματικής έννοιας
της κλίσης στις αναπαραστάσεις φυσικών μεγεθών που ερμηνεύουν κινηματικά φαινόμενα.
ΕΠΙΠΕΔΟ SOLO
ΠΡΟΔΟΜΙΚΟ
ΜΟΝΟΔΟΜΙΚΟ
ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΟ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΟ
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Θ/Κ (ΠΡΙΝ)
121
32
8
7
0
168

Θ-Τ/Κ (ΠΡΙΝ)
27
17
15
49
0
108

Θ/Κ (ΜΕΤΑ)
28
41
42
57
0
168

Θ-Τ/Κ (ΜΕΤΑ)
5
8
9
79
7
108

Πίνακας 6: Άθροισμα απαντήσεων στα επίπεδα SOLO για την εφαρμογή της μαθηματικής έννοιας
της κλίσης σε γραμμικές συναρτήσεις διαφορετικού συντελεστή διεύθυνσης.
ΕΠΙΠΕΔΟ SOLO
ΠΡΟΔΟΜΙΚΟ
ΜΟΝΟΔΟΜΙΚΟ
ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΟ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΟ
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Θ/Κ (ΠΡΙΝ)
195
16
6
7
0
224

Θ-Τ/Κ (ΠΡΙΝ)
14
19
17
90
4
144

Θ/Κ (ΜΕΤΑ)
24
95
26
79
0
224

Θ-Τ/Κ (ΜΕΤΑ)
4
2
4
130
4
144
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Για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της διδακτικής παρέμβασης οι απαντήσεις των
φοιτητών/τριων ταξινομήθηκαν σε δύο κατηγορίες, πλαίσιο αναπαραστάσεων και
εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών.
Η αξιολόγηση της χρησιμότητας των δραστηριοτήτων (ΚΑΘΟΛΟΥ: 1, ΛΙΓΟ: 2, ΜΕΤΡΙΑ: 3,
ΑΡΚΕΤΑ: 4 και ΠΟΛΥ: 5) από τους φοιτητές ανά ερώτηση για το πλαίσιο των
αναπαραστάσεων παρουσιάζεται στον πίνακα 7.
Πίνακας 7: Αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης από τους φοιτητές για τις ερωτήσεις που
συνδέονται με την κατανόηση του πλαισίου των αναπαραστάσεων ανά μαθηματικό επίπεδο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η
9η
10η
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Μέση αξιολόγηση 3,55 3,66 3,71 3,36 3,50 3,48 3,36 3,80 3,88 3,02
ΘΕΤ-ΤΕΧΝ
Μέση αξιολόγηση 3,44 3,06 3,31 2,97 3,39 2,86 3,00 2,39 2,42 2,75

Παρατηρείται ότι η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων στις ερωτήσεις των αναπαραστάσεων
για τους φοιτητές της θεωρητικής κυμάνθηκε σε υψηλότερα επίπεδα (από 3,02 έως 3,88),
έναντι των φοιτητών της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης (από 2,39 έως 3,39). Επιπλέον
η μεγαλύτερη μέση αξιολόγηση τόσο για τους φοιτητές της θεωρητικής όσο και για τους
φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής καταγράφηκε για την ομάδα των μεταβάσεων
φαινόμενο – αναπαραστάσεις, θεωρητική: 3,64 και θετική/τεχνολογική: 3,27 (αριθμητικός
μέσος των ερωτήσεων 1,2 και 3).
Η αξιολόγηση της χρησιμότητας των δραστηριοτήτων από τους φοιτητές ανά ερώτηση για
την εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών παρουσιάζεται στον πίνακα 8.
Πίνακας 8: Αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης από τους φοιτητές για τις ερωτήσεις που
συνδέονται με την εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών ανά μαθηματικό επίπεδο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η
9η
10η
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Μέση αξιολόγηση 3,37 3,37 3,04 3,61 3,25 2,89 3,61 3,68 3,66 3,63
ΘΕΤ-ΤΕΧΝ
Μέση αξιολόγηση 3,17 3,06 2,94 3,08 3,28 3,17 2,69 2,72 2,39 2,83

Παρατηρείται ότι η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σχετικά με την εφαρμογή των
μαθηματικών εννοιών για τους φοιτητές της θεωρητικής κυμάνθηκε σε υψηλότερα επίπεδα
(από 2,89 έως 3,68), έναντι των φοιτητών της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης (από 2,39
έως 3,28). Επιπλέον η μεγαλύτερη μέση αξιολόγηση για τους φοιτητές της θεωρητικής
καταγράφηκε στην εφαρμογή της κλίσης διαφορετικών γραμμικών συναρτήσεων 3,64
(αριθμητικός μέσος των ερωτήσεων 7,8,9 και 10) και για τους φοιτητές της
θετικής/τεχνολογικής στην εφαρμογή του εμβαδού 3,18 (αριθμητικός μέσος των
ερωτήσεων 4,5 και 6).
Και για τις δύο ομάδες ερωτήσεων (πλαίσιο αναπαραστάσεων/εφαρμογή μαθηματικών
εννοιών) η σύγκριση μεταξύ των δύο πειραματικών ομάδων (αλλαγή κλίσης/αλλαγή
συστήματος αναφοράς) έδειξε, ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05).

Συμπεράσματα
Η εργασία με εργαλείο διδακτικής παρέμβασης το σύστημα MBL, μελετά την κατανόηση
του πλαισίου των αναπαραστάσεων κινηματικών φαινομένων και τη δεξιότητα εφαρμογής
των μαθηματικών εννοιών κλίσης και εμβαδού σε αυτό. Η κατανόηση των
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αναπαραστάσεων περιλαμβάνει τη μετάβαση από τα φαινόμενα στις αναπαραστάσεις, τη
μετάβαση μεταξύ των διαφορετικών αναπαραστάσεων που απεικονίζουν το ίδιο κινηματικό
φαινόμενο και τη μετάβαση από αναπαραστάσεις φυσικών μεγεθών που δίνονται σε
πιθανά κινηματικά φαινόμενα. Η δεξιότητα εφαρμογής των μαθηματικών εννοιών κλίσης
και εμβαδού περιλαμβάνει την εφαρμογή τους σε γραφικές παραστάσεις φυσικών μεγεθών
που ερμηνεύουν κινήσεις, στην επίλυση προβλήματος με τη χρήση γραφικής παράστασης
και τον υπολογισμό της κλίσης γραμμικών συναρτήσεων διαφορετικού συντελεστή
διεύθυνσης.
Το προτεινόμενο μαθησιακό περιβάλλον παρέχει τη δυνατότητα της χρονικής αντιστοίχισης
φαινομένου-αναπαραστάσεων και της εφαρμογής των αντίστοιχων μαθηματικών εννοιών,
διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τις απαραίτητες μεταβάσεις (transitions) μεταξύ των
φυσικών εννοιών και την ανάδειξη της συσχέτισης εφαρμογής μαθηματικών εννοιών και
αντίστοιχων φυσικών εννοιών που προκύπτουν από την εφαρμογή των Μαθηματικών στο
πλαίσιο της Φυσικής
Στην προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση η καταγραφή και ανάλυση των πειραματικών
δεδομένων αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ Μαθηματικών και Φυσικής, όπου οι φοιτητές
εφαρμόζουν την υπάρχουσα γνώση και τις δεξιότητες τους στην κατανόηση νόμων και
εννοιών τόσο στη Φυσική όσο και στα Μαθηματικά.
Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η διδακτική παρέμβαση που συσχετίζει την
εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών με τις αντίστοιχες έννοιες της φυσικής αξιοποιώντας
το σύστημα MBL είχε τα ακόλουθα θετικά αποτελέσματα:
1. Οι φοιτητές/τριες της θεωρητικής κατεύθυνσης βελτιώνονται μετακινούμενοι από
χαμηλά (επίπεδα 1 και 2 της ταξινομίας SOLO) σε υψηλότερα ιεραρχικά γνωστικά
επίπεδα (2, 3 και 4 της ταξινομίας SOLO) και
2. Οι φοιτητές/τριες της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης βελτιώνονται σε μικρότερο
βαθμό μετακινούμενοι όμως σε ανώτερα γνωστικά επίπεδα (3 και κυρίως 4 της
ταξινομίας SOLO).
Η στάση των φοιτητών για τη διδακτική παρέμβαση αναδεικνύει αφενός τη χρησιμότητα
του συστήματος MBL και αφετέρου τον διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης του για τις δύο
πειραματικές ομάδες:
3. Οι φοιτητές/τριες της θεωρητικής κατεύθυνσης αναδεικνύουν τη χρησιμότητα των
δραστηριοτήτων στις απλές δραστηριότητες και
4. Οι φοιτητές/τριες της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης αναδεικνύουν τη
χρησιμότητα των δραστηριοτήτων στις πολυπλοκότερες δραστηριότητες.
Ειδικότερα:
α) Στην κατανόηση των αναπαραστάσεων συνολικά απαιτείται η επισήμανση και η
συσχέτιση παραγόντων όπως το είδος της κίνησης, η τροχιά της κίνησης και οι
αναπαραστάσεις των φυσικών μεγεθών.
Οι φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης εμφανίζουν σημαντική βελτίωση. Ο κυριότερος
λόγος είναι ότι έχουν περιθώριο βελτίωσης με τη βοήθεια της διδακτικής παρέμβασης
ξεκινώντας από τα χαμηλότερα γνωστικά επίπεδα (προδομικό-57%, μονοδομικό-29%) να
μετακινηθούν στα επόμενα ιεραρχικά επίπεδα (προδομικό-13%, μονοδομικό-31%
πολυδομικό-27%, συσχετιστικό-29%) επισημαίνοντας μόνο τους αντίστοιχους παράγοντες,
χωρίς όμως να μπορούν να τους συσχετίζουν κατάλληλα (εκτός από το 29%).
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Οι φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης σημειώνουν μικρή βελτίωση. Ο
κυριότερος λόγος είναι ότι έχουν μικρά περιθώρια βελτίωσης με τη βοήθεια της διδακτικής
παρέμβασης ξεκινώντας από μεσαία γνωστικά επίπεδα (μονοδομικό-13% πολυδομικό-29%,
συσχετιστικό-49%) να μετακινηθούν σε υψηλότερα (πολυδομικό-19%, συσχετιστικό-73%,
εκτεταμένης αφαίρεσης-2%).
β) Στην κατανόηση της εφαρμογής των μαθηματικών εννοιών συνολικά πρέπει να
προχωρήσουν στους κατάλληλους υπολογισμούς, στις συσχετίσεις με τα αντίστοιχα φυσικά
μεγέθη και να εφαρμόσουν τις ανωτέρω μαθηματικές έννοιες στο πλαίσιο προβλημάτων
φυσικής, καταλήγοντας σε συμπέρασμα.
Οι φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης πραγματοποιούν σημαντική βελτίωση. Ο
κυριότερος λόγος είναι ότι έχουν περιθώριο βελτίωσης με τη βοήθεια της διδακτικής
παρέμβασης, ξεκινώντας από τα χαμηλότερα γνωστικά επίπεδα (προδομικό-70%,
μονοδομικό-16%) να μετακινηθούν στα επόμενα ιεραρχικά επίπεδα (προδομικό-13%,
μονοδομικό-32% πολυδομικό-22%, συσχετιστικό-33%) επισημαίνοντας μόνο τους
αντίστοιχους παράγοντες, χωρίς όμως να μπορούν να τους συσχετίζουν κατάλληλα (εκτός
33%).
Οι φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης πραγματοποιούν μικρή βελτίωση.
Ο κυριότερος λόγος είναι ότι έχουν μικρά περιθώρια βελτίωσης με τη βοήθεια της
διδακτικής παρέμβασης, ξεκινώντας από μεσαία γνωστικά επίπεδα (προδομικό-12%,
μονοδομικό-11%, πολυδομικό-13%, συσχετιστικό-63%, εκτεταμένης αφαίρεσης-1%), να
μετακινηθούν υψηλότερα (συσχετιστικό-87%, εκτεταμένης αφαίρεσης-3%).
γ) Ερμηνεύοντας την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων στις αναπαραστάσεις και στην
εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών παρατηρείται παρόμοια αντιμετώπιση ανά κατηγορία
φοιτητών, με τους φοιτητές που προέρχονται από την θεωρητική κατεύθυνση να
αξιολογούν τις δραστηριότητες θετικότερα σε σχέση με τους φοιτητές που προέρχονται από
την θετική/τεχνολογική κατεύθυνση. Ειδικότερα:



Πλαίσιο αναπαραστάσεων: φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης (μέτριααρκετά:3,54) σε σχέση με φοιτητές που προέρχονται από την θετική/τεχνολογική
κατεύθυνση (μέτρια:2,95).
Εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών: φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης
(μέτρια-αρκετά: 3,39) σε σχέση με φοιτητές που προέρχονται από την
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση (μέτρια:2,96).

δ) Ελέγχοντας τις μεγαλύτερες βελτιώσεις διαπιστώθηκε:
Για τους φοιτητές που προέρχονται από την θεωρητική κατεύθυνση, η μεγαλύτερη
βελτίωση παρατηρήθηκε όπου υπάρχουν απλές δραστηριότητες:



Στη μετάβαση μεταξύ φαινομένου-αναπαραστάσεων, από πριν (προδομικό-72%,
μονοδομικό-26%) σε μετά (προδομικό-16%, μονοδομικό-45%, πολυδομικό-27%,
συσχετιστικό-11%).
Στην μετάβαση μεταξύ διαφορετικών αναπαραστάσεων που ερμηνεύουν το ίδιο
φαινόμενο, από πριν (προδομικό-64%, μονοδομικό-15%, πολυδομικό-12%) σε μετά
(προδομικό-15%, μονοδομικό-24%, πολυδομικό-36%, συσχετιστικό-26%).

62

Κ. Γεωργόπουλος, Ι. Μπέλλου



Στον υπολογισμό της κλίσης διαφορετικών γραμμικών συναρτήσεων, που
πραγματοποιήθηκαν με απλές δραστηριότητες, από πριν (προδομικό-87%) σε μετά
(προδομικό-11%, μονοδομικό-42%, πολυδομικό-12%, συσχετιστικό-35%).

Για τους φοιτητές που προέρχονται από την θετική/τεχνολογική κατεύθυνση, η μεγαλύτερη
βελτίωση παρατηρήθηκε στην εφαρμογή της μαθηματικής έννοιας του εμβαδού που
πραγματοποιήθηκε με πολυπλοκότερες δραστηριότητες, από πριν (προδομικό-25%,
μονοδομικό-16%, πολυδομικό-14%, συσχετιστικό-45%) σε μετά (συσχετιστικό-73%).
ε) Από την παρατήρηση της συμπεριφοράς των φοιτητών κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων εμφανίστηκε μεγαλύτερη δυσκολία εφαρμογής του εμβαδού σε σχέση με
την κλίση. Η διαπίστωση αυτή πιθανόν να συνδέεται με τη μεγαλύτερη ευχρηστία του
λογισμικού στην περίπτωση της κλίσης όπου εμφανίζονται οι συντελεστές των μοντέλων
που ακολουθούν τα πειραματικά δεδομένα ενώ στην εφαρμογή του εμβαδού απαιτείται
επιπλέον διαδικασία για τους απαιτούμενους υπολογισμούς και την εμφάνιση κατανοητών
αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται και ερμηνεύονται
άμεσα κατανοούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις πληροφορίες που αποκτούνται με
επιπρόσθετη και όχι απαραίτητα κατανοητή διαδικασία για φοιτητές με μικρότερο επίπεδο
γνώσεων και εφαρμογής γνώσεων. Η ανωτέρω διαπίστωση συνδέεται με το γεγονός ότι σε
πολλές περιπτώσεις η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων αποπροσανατολίζει από τον
στόχο που στην προκειμένη περίπτωση είναι η κατανόηση της μαθηματικής έννοιας και
περιλαμβάνει τη διαδικασία υπολογισμού της, τη συσχέτιση με το αντίστοιχο φυσικό
μέγεθος και την εφαρμογή της στο πλαίσιο επίλυσης προβλήματος (Γεωργόπουλος κ.ά.,
2013).
Συνοψίζοντας η παρούσα εργασία προτείνει μια προσέγγιση που χρησιμοποιεί ως πλαίσιο
εφαρμογής τις γραφικές παραστάσεις με δύο σημαντικά εργαλεία, την αντιστοίχιση της
χρονικής εξέλιξης φαινομένου – αναπαραστάσεων και την εφαρμογή των κατάλληλων
μαθηματικών εννοιών στο αντίστοιχο πλαίσιο. Αποτελεί ένα μαθησιακό περιβάλλον που
περιλαμβάνει την πραγματοποίηση πειραμάτων, επεξεργασία πειραματικών δεδομένων με
τη βοήθεια του υπολογιστή και τη συσχέτιση μεταξύ μαθηματικών εννοιών και των
αντίστοιχων φυσικών μεγεθών.
Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μελέτες που περιλαμβάνουν
γραφικές παραστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η εφαρμογή της σε έρευνες που
αξιοποιούν λογισμικά προσομοίωσης ή ανάλογες διαδικτυακές εφαρμογές, καθώς επίσης
και σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως μαθητές Γυμνασίων ή Λυκείων.
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Περίληψη. Το φαινόμενο του ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού αποτελεί πεδίο
συστηματικής έρευνας, μιας και ολοένα αυξανόμενα κρούσματα καταγράφονται σε
παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα. Συγχρόνως, η αλλαγή της
συμπεριφοράς των μαθητών προς ασφαλείς και υπεύθυνες συμπεριφορές στον χώρο
του διαδικτύου και των κινητών μέσων επικοινωνίας αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα.
Το συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζει την εφαρμογή και αξιολόγηση ενός
βιωματικού/συμμετοχικού σεναρίου διδακτικής προσέγγισης του ηλεκτρονικού
σχολικού εκφοβισμού σε δύο (2) Γυμνάσια. Το διδακτικό σενάριο βασίζεται στην
ανάπτυξη ενσυναίσθησης με αφορμή τη μελέτη ενός βίντεο. Το βίντεο παρουσιάζει ένα
περιστατικό ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού μέσω της κινητής τηλεφωνίας και του
διαδικτύου. Το σενάριο έχει ως βασικό σκοπό την υιοθέτηση στρατηγικών και στάσεων
πρόληψης και αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων. Για την αξιολόγηση
χρησιμοποιήθηκαν ανώνυμα ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά για την αποτελεσματικότητα αυτού του είδους των μαθησιακών
δραστηριοτήτων. Η μελέτη καταλήγει σε υποθέσεις για μελλοντική έρευνα
προκειμένου να διασαφηνιστούν περαιτέρω οι στάσεις των μαθητών και να
διαμορφωθούν αποτελεσματικότερες διδακτικές προσεγγίσεις.
Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός (Cyberbullying), Ηλεκτρονικός Σχολικός
Εκφοβισμός, Εκπαιδευτικό Σενάριο, Βιωματική Δραστηριότητα, Υπεύθυνη και Ασφαλής
Χρήση του Διαδικτύου

Εισαγωγή
Μαθητές και Διαδίκτυο
Η σημερινή γενιά των μαθητών γνωρίζει περισσότερα σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου
από ό,τι ίσως κάποιοι εκπαιδευτικοί, δεν γνωρίζει όμως ποιες είναι οι κακοτοπιές και πώς
να τις αποφεύγει (Reding, 2008).
Σήμερα οι μαθητές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (α) για τις σχολικές τους εργασίες, (β) για
την αναζήτηση ψυχαγωγικού υλικού (βίντεο, μουσική κ.ά.), (γ) για τη δημιουργία προφίλ ή
λογαριασμού σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ή διαμοίρασης βίντεο (Facebook,
YouTube κ.ά.) και λιγότερο για τη δημιουργία προσωπικών ιστολογίων. Επίσης, το
χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν και να δημοσιεύσουν μουσική, φωτογραφίες και
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βίντεο, να συνομιλήσουν με φίλους, να κάνουν νέους φίλους και κυρίως να παίξουν
ηλεκτρονικά παιχνίδια (Κορμάς, 2009).
Εντούτοις, η ελευθερία και η δημιουργικότητα που προσδίδουν οι νέες τεχνολογίες στους
μαθητές δεν είναι ακίνδυνη: οι μαθητές κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο είναι
δυνατόν (α) να συναντήσουν επιβλαβές ή/και παράνομο υλικό, (β) να αντιμετωπίσουν
προσπάθειες αποπλάνησης και προσηλυτισμού, (γ) να γίνουν θύτες ή θύματα διαδικτυακού
εκφοβισμού (cyberbullying) και κακής χρήσης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αλλά
και (δ) να εθιστούν στη χρήση του (Κορμάς, 2009; Κώνστας, 2010; EU NET ADB, 2012β).
Ηλεκτρονικός Σχολικός Εκφοβισμός: στοιχεία από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή
πραγματικότητα
O ηλεκτρονικός εκφοβισμός ή διαδικτυακός εκφοβισμός ή κυβερνοεκφοβισμός
(cyberbullying) αφορά στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών,
ιδιαίτερα του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, με σκοπό τον εσκεμμένο εκφοβισμό
ή παρενόχληση. Σε σχέση με άλλες μορφές εκφοβισμού, στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό
έχουμε επιπρόσθετα παραβίαση του προσωπικού χώρου, δυσκολία στον έλεγχο των
διακινούμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ανωνυμία, μεγάλο και μη ελεγχόμενο
ακροατήριο και διαφοροποιήσεις στο προφίλ του θύτη και του θύματος (Department for
Children, Schools and Families, 2007, p. 3).
Πιο συγκεκριμένα, όταν αναφερόμαστε στη σχολική κοινότητα, μιλάμε για ηλεκτρονικό
σχολικό εκφοβισμό. Το φαινόμενο του ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού αποτελεί πεδίο
συστηματικής έρευνας, μιας και ολοένα αυξανόμενα κρούσματα καταγράφονται σε
παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα. Από απογραφική έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στη νήσο Κω το έτος 2008, προέκυψε ότι το 14,7% του δείγματος (1.220
έφηβοι μαθητές 15 ως 18 ετών) είχε δεχτεί παρενόχληση μέσω του διαδικτύου. Από αυτό
το ποσοστό το 15,2% ήταν αγόρια και το 19,5% κορίτσια. Η έρευνα συνεχίστηκε στο πλαίσιο
του ερευνητικού προγράμματος Hippocrates 2010, ήταν μια συνεργασία της Ελληνικής
Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και του Κέντρου πρόληψης του
ΟΚΑΝΑ στην Κω και το δείγμα επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλαμβάνει και τους μαθητές 12
έως 15 ετών (συνολικά 2.020 μαθητές). Παράλληλα, προστέθηκαν ερευνητικά ερωτήματα
για τη διαδικτυακή θυματοποίηση και το διαδικτυακό τζόγο. Το ποσοστό των ατόμων που
ανέφερε εμπειρίες κυβερνοεκφοβισμού ανήλθε σε 28,3% το 2010, σημείωσε δηλαδή
διαχρονικά σημαντική αύξηση σε σχέση με την πρώτη έρευνα (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2012˙
Φισούν & Φλώρος, χ.χ.).
Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος EU NET ADB, το οποίο έχει ως στόχο τη μελέτη
των συμπεριφορών εξάρτησης στο διαδίκτυο σε Ευρωπαίους εφήβους, πραγματοποιήθηκε
έρευνα στην οποία συμμετείχαν 13.284 έφηβοι ηλικίας 14-17 ετών (αντιπροσωπευτικό
δείγμα από κάθε χώρα) (EU NET ADB, 2012α). Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε Ελλάδα,
Γερμανία, Ολλανδία, Ισλανδία, Πολωνία, Ρουμανία και Ισπανία. Περιελάμβανε ποσοτική
έρευνα (ερωτηματολόγιο για την πρόσβαση και χρήση του διαδικτύου, συμπεριφορές
εξάρτησης, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικά παιχνίδια, διαδικτυακό τζόγο) και
ποιοτική έρευνα (δομημένες συνεντεύξεις για τη διερεύνηση της ανάπτυξης συμπεριφορών
εξάρτησης στο διαδίκτυο και τον εντοπισμό πιθανών παραγόντων επικινδυνότητας).
Συντονίστρια χώρα ήταν η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και χρηματοδοτήθηκε από το
πρόγραμμα Safer Internet της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συλλογή των στοιχείων έγινε κατά το
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διάστημα Οκτώβριος 2011 – Μάιος 2012. Τα αποτελέσματα της μελέτης ως προς τον
διαδικτυακό εκφοβισμό συνοψίζονται στα παρακάτω στοιχεία (EU NET ADB, 2012β):
o 21,9% του συνολικού δείγματος αναφέρει κάποια εμπειρία διαδικτυακού
εκφοβισμού.
o 53,5% από αυτούς που αναφέρουν κάποια εμπειρία διαδικτυακού εκφοβισμού
δηλώνουν ότι αυτό τους έβλαψε με κάποιο τρόπο (11,2% του συνολικού δείγματος).
o Η τάση αυτή αφορά κυρίως τα κορίτσια.
o Η Ρουμανία και η Ελλάδα εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά διαδικτυακού
εκφοβισμού, ενώ η Ισλανδία και η Ισπανία τα χαμηλότερα.

Σχολείο, ασφάλεια και υπευθυνότητα στο Διαδίκτυο
Η σύγχρονη έρευνα έχει δείξει ότι οι γονείς αλλά και η κοινωνία θεωρούν ότι το σχολείο
πρέπει να παίξει έναν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη στάσεων και στρατηγικών ασφαλούς
και υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου από τους μαθητές (Media Awareness Network, 2001;
NCTE, 2001). Παράλληλα, η αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών προς την ασφαλέστερη
και πιο υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο
δύσκολα στέφεται με επιτυχία παρά τη θέσπιση κανόνων και πολιτικών από την πλευρά
του σχολείου. Πολλές φορές μάλιστα, η αντικοινωνική ή και επικίνδυνη χρήση του
διαδικτύου εμφανίζεται ως ενσωματωμένη στην κουλτούρα των νέων (Berson, 2000). Ίσως
αυτό να έχει κάποια βάση αν αναρωτηθούμε πόσες φορές μαθητές μας έχουν ζητήσει να
μάθουν να φτιάχνουν ιούς αλλά και να αποκτούν πρόσβαση σε ξένα συστήματα και
λογαριασμούς (hacking, cracking).
Στην Ελλάδα, ο διδακτικός στόχος της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου
προβλέπεται στο ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής τόσο για το Δημοτικό όσο και για το Γυμνάσιο: «Οι
μαθητές και οι μαθήτριες, ευαισθητοποιούνται σε θέματα…ασφάλειας των πληροφοριών,
συμπεριφοράς στο διαδίκτυο» (ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής, 2002). Επιπλέον όμως, είναι δυνατόν
να αναπτυχθούν σχετικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων αλλά
και διαθεματικές δραστηριότητες με βάση το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του μαθήματος «Κοινωνική
και Πολιτική αγωγή» της Γ΄ Γυμνασίου (ΔΕΠΠΣ Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής, 2002) και
της Οικιακής Οικονομίας (Οικοτεχνολογία Β΄ Γυμνασίου) (ΔΕΠΠΣ Οικιακής Οικονομίας,
2002) για θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς μέσω του διαδικτύου και των κινητών μέσων
επικοινωνίας.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Ποιος όμως πρέπει να είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση στάσεων και
στρατηγικών/συμπεριφορών ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου από την
πλευρά των μαθητών; Κατά τη γνώμη μας, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να κάνει
γνωστούς τους κινδύνους στους μαθητές και να τους εφοδιάσει με δεξιότητες, εργαλεία και
διαδικασίες ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης. Ένας εκπαιδευτικός που γνωρίζει καλά τους
κινδύνους και τις στρατηγικές αντιμετώπισής τους καλείται να σταθεί δίπλα στον μαθητή
ως συνοδοιπόρος και σύμβουλός του στη χρήση του διαδικτύου μέσα και έξω από το
σχολείο. Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να αρκείται στην εποπτεία είτε με τη φυσική του
παρουσία είτε με τεχνικά μέσα. Η χρήση των φίλτρων κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο, αν
και απαραίτητη στις μικρές ηλικίες, μπορεί να δράσει μόνο επικουρικά (δες και Valcke et al.
2007). Ουσιαστικά πρώτη γραμμή άμυνας στους κινδύνους από τη χρήση του διαδικτύου
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και των νέων μέσων επικοινωνίας είναι ο ίδιος ο μαθητής. Από την επαφή μας με τη
σχολική κοινότητα φαίνεται να αποτελεί ανάγκη, πρωτίστως, ο εκπαιδευτικός να
κατανοήσει τις ανάγκες των μαθητών που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου και στη
συνέχεια να τους ενθαρρύνει να μοιραστούν τις επιθυμίες, τους φόβους, αλλά και τις
γνώσεις και τον ενθουσιασμό τους σχετικά με τα νέα «εργαλεία» και τους νέους
κοινωνικούς χώρους. Οι μαθητές μέσα από μια ανοιχτή και ειλικρινή διαδικασία κοινότητας
και διαλόγου είναι ανάγκη να νιώσουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη, ώστε να μας μιλήσουν
για τη «ζωή τους στο διαδίκτυο». Αυτό προϋποθέτει, συν τοις άλλοις, την πολύ καλή γνώση
από την πλευρά του εκπαιδευτικού των σύγχρονων εργαλείων, των απειλών αλλά και των
στρατηγικών αντιμετώπισής τους, γεγονός που συνδέεται με τη συνεχή και ουσιαστική
επιμόρφωσή του. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, αναμένεται να υπάρχουν
περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει την εμπιστοσύνη των μαθητών, ώστε από τη μια
μεριά, να αναδείξει τους κινδύνους από τη χρήση του διαδικτύου και από την άλλη να
διδάξει συγκεκριμένες στρατηγικές αντιμετώπισής τους (για παράδειγμα, διαφύλαξη των
προσωπικών στοιχείων στο Facebook) (δες και Valcke et al., 2007).
Αποτελεσματικές διδακτικές παρεμβάσεις
Μελέτες των Wishart et al., (2002) και Valcke et al., (2007) που αφορούν στην αλλαγή της
στάσης και της συμπεριφοράς των μαθητών προς την ασφαλέστερη και πιο υπεύθυνη
χρήση του διαδικτύου έδειξαν ότι οι αποτελεσματικές διδακτικές παρεμβάσεις έχουν τα
εξής χαρακτηριστικά:
o Ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και στρατηγικών με βάση τις εμπειρίες των
μαθητών από την καθημερινή ενασχόλησή τους με το διαδίκτυο
o Βιωματική/συμμετοχική εκπαίδευση
Αν θελήσουμε να «μεταφράσουμε» το παραπάνω πλαίσιο σε συγκεκριμένες διδακτικές
ενέργειες στο ελληνικό σχολείο, θα μπορούσαμε να προτείνουμε, ενδεικτικά, μια
δραστηριότητα διάγνωσης των αναγκών των μαθητών που αφορούν στη χρήση του
διαδικτύου μέσα και έξω από το σχολείο. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μπορούσε να
αποτελέσει την πρώτη διδακτική ενέργεια στο μάθημα «Πληροφορική» του Γυμνασίου ή με
αφορμή την έναρξη της διδακτικής ενότητας «Ασφαλής χρήση του διαδικτύου» σε κάποιο
άλλο μάθημα ή κατά την έναρξη οποιασδήποτε σχετικής σχολικής ή διαθεματικής
δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές, σε μικρές ομάδες εργασίας ή και
ατομικά, απαντούν σε ερωτήσεις για τη δική τους χρήση του διαδικτύου αλλά και για το τι
θα ήθελαν να μάθουν περισσότερο. Οι απαντήσεις τους είναι πολύ πιθανό να μας
«ξεβολέψουν» από την ασφάλεια του σχολικού βιβλίου «Θέλω να μπαίνω στο Facebook,
στο YouΤube…!!». Με βάση αυτές τις απαντήσεις οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν
συμμετοχικές από την πλευρά των μαθητών δραστηριότητες με βάση τα παραπάνω
χαρακτηριστικά.
Η σχολική εκπαίδευση είναι το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη δράσεων για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού (Τσορμπατζούδης
κ.ά., 2012). Εντούτοις, η ασφαλής και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου πέρα από
γνώση/στρατηγική είναι και στάση και συμπεριφορά, η αλλαγή της οποίας αποτελεί
δύσκολο εγχείρημα και συμβαίνει εκπαιδευτικά μόνο με βιωματικό τρόπο (Wishart et al.,
2002; Valcke et al., 2007). Σχετική μελέτη στο επίπεδο της ελληνικής σχολικής τάξης έδειξε
ότι μέσα από την προσωπική και βιωματική έκθεση των μαθητών σε ιστορίες
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περιστατικών, οι μαθητές κατανοούν τον ηλεκτρονικό σχολικό εκφοβισμό, αναπτύσσουν
ενσυναίσθηση και συνειδητοποιούν πως η συμπεριφορά τους στον ψηφιακό κόσμο
ενδέχεται να επηρεάσει τον πραγματικό (Γιαννακάκη & Κολοκοτρώνης, 2012). Η
συγκεκριμένη όμως μελέτη δεν εστιάζει στη διαμόρφωση, από τους μαθητές, στάσεων και
στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού μέσα
από τέτοιες βιωματικές διδακτικές προσεγγίσεις. Αυτός είναι ο στόχος της δικής μας
μελέτης.
Σε παλαιότερή μας μελέτη, προτείναμε μια διδακτική παρέμβαση σε επίπεδο τάξης για την
πρόληψη και αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού, χρησιμοποιώντας την
ανάπτυξη ενσυναίσθησης και την εκπαιδευτική μέθοδο της προσομοίωσης με αφορμή την
παρακολούθηση ενός βίντεο (Πανσεληνάς, 2010). Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται
στην επόμενη ενότητα αποτελεί προσαρμογή του σεναρίου «Let’s fight it together»
(Childnet International, 2007b), το οποίο προτείνεται στο πρόγραμμα Digizen του μη
κερδοσκοπικού οργανισμού Childnet International.
Μια βιωματική δραστηριότητα για την καλλιέργεια στάσεων και την εκμάθηση
στρατηγικών με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού σχολικού
εκφοβισμού
To διδακτικό σενάριο βασίζεται στη μελέτη ενός βίντεο (ChildNet International, 2007a), το
οποίο παρουσιάζει μια περίπτωση ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού μέσω της κινητής
τηλεφωνίας και του διαδικτύου. Ο συγκεκριμένος εκφοβισμός αφορά στα μέλη μιας
υποθετικής σχολικής κοινότητας, αποτελεί μυθοπλασία, αλλά βασίζεται σε πραγματικά
περιστατικά. Το διδακτικό σενάριο έχει σχεδιαστεί για τη βαθμίδα του Γυμνασίου.
Ο σκοπός του σεναρίου αφορά στην υιοθέτηση στρατηγικών και στάσεων πρόληψης και
αντιμετώπισης φαινομένων ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού.
Οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου αφορούν στο:
o να κατανοήσουν οι μαθητές τι σημαίνει ηλεκτρονικός σχολικός εκφοβισμός
o να αναγνωρίσουν την επίδραση που μπορεί να έχουν φαινόμενα παρενόχλησης
στους ανθρώπους
o να στοχαστούν σχετικά με τη δική τους συμπεριφορά στο διαδίκτυο έτσι ώστε να
βοηθούν τους εαυτούς τους αλλά και τους άλλους
o να γνωρίσουν και να υιοθετήσουν στρατηγικές έτσι ώστε να αποφεύγουν την
εμπλοκή ως θύματα, θύτες αλλά και ως μάρτυρες/παρατηρητές σε αρνητικές
καταστάσεις στο χώρο του διαδικτύου.
Το διδακτικό σενάριο απαιτεί δύο (2) -αν είναι δυνατόν συνεχόμενες- διδακτικές ώρες:
Την 1η ώρα ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ερωτήσεις/απαντήσεις προκειμένου να
διαγνώσει τη χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές (αγαπημένη ασχολία στο διαδίκτυο,
χρήση της κάμερας του κινητού, συνομιλίες, κοινωνικά δίκτυα κ.ο.κ). Στη συνέχεια με
αφορμή ένα πραγματικό περιστατικό (π.χ. Κώνστας, 2010) ρωτάει τους μαθητές σε μικρές
ομάδες εργασίας τι είναι γι’ αυτούς η παρενόχληση, η παρενόχληση μέσω διαδικτύου,
ποιες είναι οι διαφορές, γιατί κάποιος καταφεύγει σε τέτοιες ενέργειες κ.ο.κ.
Καταγράφονται οι απαντήσεις των παιδιών ώστε να αποτελούν κοινό μέσο αναφοράς για
τη συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης και γίνεται αναφορά στους πιθανούς τρόπους
παρενόχλησης μέσω της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου. Στη συνέχεια
αναπαράγεται το βίντεο (7΄ λεπτά) και τα παιδιά ενθαρρύνονται (μικρές ομάδες εργασίας)
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να σημειώσουν τον κάθε ρόλο και πώς αυτός συμμετέχει στην παρενόχληση. Μετά, αφού
απαντηθούν οι ερωτήσεις και τα σχόλια των μαθητών, καταγράφονται οι συμμετέχοντες
και ο ρόλος τους στο περιστατικό παρενόχλησης. Στο σημείο αυτό, οι μαθητές είναι
δυνατόν να απαντήσουν σε ερωτήσεις του τύπου «Τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο
Joe (θύμα); Ποια άτομα συμμετείχαν και με ποιο τρόπο στην παρενόχληση; Τι είδους
πληροφορίες δεν θα έπρεπε να είχε δώσει ο Joe;».
Τη 2η διδακτική ώρα οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός ξαναβλέπουν το βίντεο αλλά και τις
συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών, αφού πρώτα με τυχαίο τρόπο επιλέγεται ένας
πρωταγωνιστής ανά ομάδα μαθητών. Γι’ αυτόν, τα μέλη της ομάδας των μαθητών
δημιουργούν το προφίλ του, καταγράφοντας τις πράξεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματά
του πριν την παρενόχληση, κατά την παρενόχληση και μετά την παρενόχληση. Η καταγραφή
αυτή μπορεί να υποβοηθηθεί από ερωτήσεις του τύπου «Η καθηγήτρια ήταν και αυτή θύμα
της παρενόχλησης; Πώς κατάλαβε την παρενόχληση; Πώς αντέδρασε; Γιατί ο Joe δεν
αντέδρασε αμέσως; Πότε αντέδρασε; Πώς;» κτλ. Κάθε ομάδα καταγράφει σε ένα μεγάλο
χαρτόνι ή σε μια ψηφιακή παρουσίαση τα συμπεράσματά της και τα παρουσιάζει στην
ολομέλεια. Στη συνέχεια, για σύντομο χρονικό διάστημα, κάθε χαρακτήρας-ομάδα δέχεται
ερωτήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο χαρακτήρα από τους συμμαθητές του. Τέλος, οι
μικρές ομάδες εργασίας των μαθητών απαντούν στις ακόλουθες ερωτήσεις: Τι πρέπει να
κάνει ο καθένας μας ως (α) μαθητής (β) εκπαιδευτικός (γ) σύλλογος των διδασκόντων και
Διευθυντής, προκειμένου (α) να προλάβουν και (β) να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο
περιστατικό.
Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η εφαρμογή του παραπάνω σεναρίου και η
αξιολόγησή του, ώστε να προκύψουν προτάσεις που αφορούν στη διδακτική προσέγγιση
του ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού.

Μέθοδος
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε για δύο συνεχόμενες σχολικές χρονιές
(2011-2012, 2012-2013) από τέσσερις (4) διαφορετικούς εκπαιδευτικούς. Η ανάλυση των
δεδομένων αφορά στο σχολικό έτος 2012-2013. Στην έρευνα πήραν μέρος 76 μαθητές από
4 τμήματα των τάξεων Α και Β, δύο (2) Γυμνασίων της πόλης του Ηρακλείου. Μετά το τέλος
της εφαρμογής του σεναρίου μοιράστηκε ερωτηματολόγιο (Παράρτημα) στους μαθητές
προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάκτηση των στόχων του σεναρίου αλλά και να
αξιολογηθεί το ίδιο το σενάριο. Στην περίπτωσή μας, το βίντεο του ChildNet International
υποτιτλίστηκε στα Ελληνικά και αναρτήθηκε στο YouTube από τον συνάδελφο εκπαιδευτικό
Πληροφορικής Ιωάννη Πουλακάκη. Το υποτιτλισμένο βίντεο χρησιμοποιήθηκε για την
υλοποίηση του σεναρίου (http://www.youtube.com/watch?v=ruL1OD8fqAA).
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση περιεχομένου στις απαντήσεις που έδωσαν οι
μαθητές στις έξι (6) ερωτήσεις ανοικτού τύπου του ερωτηματολογίου επαναδιατυπώθηκαν
οι στόχοι του σεναρίου σε μορφή ερωτήσεων που απαντώνται από το ερωτηματολόγιο:
1. Οι μαθητές διαμόρφωσαν στάσεις και στρατηγικές απέναντι στον ηλεκτρονικό
σχολικό εκφοβισμό; Ποιες είναι αυτές;
o Στοχάστηκαν σχετικά με τη δική τους συμπεριφορά στο διαδίκτυο και στον
ηλεκτρονικό σχολικό εκφοβισμό, έτσι ώστε να βοηθούν τους εαυτούς τους και
τους άλλους; Με ποιο τρόπο;
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o Έμαθαν στρατηγικές ώστε να αποφεύγουν και να διαχειρίζονται
αποτελεσματικά την εμπλοκή τους ως θύματα, θύτες αλλά και ως παρατηρητές
σε αρνητικές καταστάσεις στο χώρο του διαδικτύου;
o Διαμόρφωσαν στάσεις και συμπεριφορά που αφορά στη συνδιαμόρφωση –από
τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας- των κανόνων και της πολιτικής του
σχολείου που αφορά στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου και τον ηλεκτρονικό
σχολικό εκφοβισμό;
2. Αξιολόγηση του σεναρίου: Πλεονεκτήματα- Προτάσεις των μαθητών για
επανασχεδιασμό.
o Ήταν μια ανοικτή και ειλικρινής διαδικασία κοινότητας και διαλόγου;
o Ένιωσαν ασφάλεια και εμπιστοσύνη ώστε να μας μιλήσουν για τη «ζωή τους
στο διαδίκτυο» και τον ηλεκτρονικό σχολικό εκφοβισμό;
Ανάλυση Περιεχομένου
Καταγράφηκαν όλες οι απαντήσεις των μαθητών και έγινε προσπάθεια να προκύψει ένα
σύστημα κατηγοριοποίησης ώστε να κατηγοριοποιηθούν σε σχέση με τις παραπάνω
ερωτήσεις. Για την εξασφάλιση αξιόπιστης και έγκυρης κατηγοριοποίησης προβήκαμε
αρχικά σε πιλοτική ανάλυση των απαντήσεων σε 13 ερωτηματολόγια. Με αυτόν τον τρόπο
προέκυψε ένα αρχικό σύστημα κατηγοριοποίησης. Η απάντηση ενός μαθητή σε μια
ερώτηση είναι δυνατόν να δίνει πληροφορίες για παραπάνω από μία κατηγορίες.
Πιλοτική Ανάλυση των απαντήσεων
Εφόσον οι κατηγορίες που αναπτύξαμε αποτελούν καινούργιες εννοιολογικές κατασκευές,
κρίνεται απαραίτητος ο υπολογισμός του βαθμού με τον οποίο δύο κριτές, ανεξάρτητα ο
ένας από τον άλλο, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο σχήμα κατηγοριοποίησης, θα
μπορέσουν να το ταιριάξουν με τα δεδομένα της έρευνας κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο
τα ταίριαξε ο ερευνητής που κατασκεύασε αυτές τις έννοιες (Εσωτερική αξιοπιστία της
κατηγοριοποίησης- Internal/Inter-rater reliability) (Goetz & Le Compte, 1984). Ο δείκτης που
υπολογίζει το βαθμό συμφωνίας/εσωτερικής αξιοπιστίας της κατηγοριοποίησης για ένα
σχήμα κατηγοριοποίησης, το οποίο κατηγοριοποιεί το σύνολο των δεδομένων, είναι ο
Cohen’s Kappa.
Δύο από τους ερευνητές, χρησιμοποιώντας το αρχικό σχήμα κατηγοριοποίησης που
δημιούργησε τρίτος ερευνητής, κατηγοριοποίησαν τις απαντήσεις από τα 13
ερωτηματολόγια. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση της κατηγοριοποίησης των απαντήσεων και
υπολογίστηκε ο δείκτης συμφωνίας Cohen’s Kappa ο οποίος είχε τιμή 0,7. Εστιάζοντας στις
απαντήσεις στις οποίες υπήρξε μεγάλος βαθμός ασυμφωνίας πραγματοποιήθηκε συζήτηση
μεταξύ των ερευνητών ώστε να τροποποιηθεί το αρχικό σχήμα κατηγοριοποίησης και να
υπάρξει διαμόρφωση κάποιων κανόνων για να υπάρχει συμφωνία στην κατηγοριοποίηση
από οποιονδήποτε ανεξάρτητο κριτή. Στη συνέχεια δόθηκαν στους δύο κριτές 13
διαφορετικά από την πρώτη κατηγοριοποίηση ερωτηματολόγια και υπολογίστηκε εκ νέου ο
δείκτης συμφωνίας Cohen’s Kappa ο οποίος αυτή τη φορά είχε τιμή 0,86. Το τελικό σχήμα
κατηγοριοποίησης και η συμφωνία στις απαντήσεις μεταξύ των δύο κριτών κρίθηκε
ικανοποιητική (Landis and Koch, 1977; Fleiss, 1981) προκειμένου να κατηγοριοποιηθεί με
εγκυρότητα και αξιοπιστία το σύνολο των ερωτηματολογίων.
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Αποτελέσματα
Από την κωδικοποίηση των απαντήσεων των μαθητών στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου
προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:


Ερώτηση 1 και 2: «Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνει ο κάθε μαθητής
προκειμένου να προλάβει και τι για να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό
παρενόχλησης ή εκφοβισμού μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων;»

Υπήρχαν συνολικά 228 αναφορές από τις οποίες 44 αφορούν στις στρατηγικές και 184
αφορούν στις στάσεις που ανέπτυξαν οι μαθητές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
ενός περιστατικού ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού (βλ. Πίνακα 1).
Όσον αφορά στις στρατηγικές που ανέπτυξαν οι μαθητές, αυτές σχετίζονται με τη
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων (8 αναφορές) καθώς και την αντιμετώπιση ενός
περιστατικού εκφοβισμού (36 αναφορές).
Για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού μεγάλη σημασία για τους μαθητές φαίνεται να
έχει η γρήγορη αντίδραση (18 αναφορές), ώστε να αντιμετωπίζουν το περιστατικό στο
ξεκίνημά του, όπως φαίνεται από την απάντηση «Δρω με ταχύτητα». Επίσης, αναφέρονται
στη διατήρηση απόστασης από το θύτη «Δεν μιλώ/δεν απαντάω στο θύτη» (5 αναφορές),
στη διατήρηση αποδείξεων του εκφοβισμού «Δεν σβήνω το μήνυμα» (5 αναφορές), στην
αλλαγή αριθμού κινητού τηλεφώνου (3 αναφορές) και στο μπλοκάρισμα του θύτη με
ηλεκτρονικά μέσα (5 αναφορές).
Όσον αφορά στις στάσεις που ανέπτυξαν οι μαθητές για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση ενός περιστατικού ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού οι 184 αναφορές
ταξινομούνται σε στάσεις ασφαλούς πλοήγησης (15 αναφορές), σε στάσεις υπεύθυνης
συμπεριφοράς, εφόσον βρεθούν στη θέση του θύματος (155 αναφορές), σε στάσεις
υπεύθυνης συμπεριφοράς, εφόσον βρεθούν στη θέση του θύτη (6 αναφορές), και σε
στάσεις υπεύθυνης συμπεριφοράς, εφόσον βρεθούν στη θέση του παρατηρητή (8
αναφορές).
Ειδικότερα, η ασφαλής πλοήγηση αναφέρεται κυρίως στο να μην μπαίνουν σε επικίνδυνες
ιστοσελίδες (4 αναφορές) αλλά και στο να μη μιλούν σε αγνώστους μέσα από ηλεκτρονικά
μέσα (11 αναφορές).
Οι στάσεις υπεύθυνης συμπεριφοράς του θύτη ταξινομούνται στο να μην παρενοχλεί ο
ίδιος (2 αναφορές) καθώς και να σκεφτεί σε τι θέση έφερνε το θύμα με τη συμπεριφορά
του (4 αναφορές).
Όσον αφορά στις στάσεις υπεύθυνης συμπεριφοράς από τη θέση του θύματος, τις
περισσότερες αναφορές φαίνεται να συγκεντρώνουν οι επιλογές ενημέρωσης και
ειδικότερα η ενημέρωση των γονέων (43 αναφορές), των δασκάλων/καθηγητών (26
αναφορές), των μεγαλύτερων/κάποιων στους οποίους έχουν εμπιστοσύνη (20 αναφορές),
της αστυνομίας (14 αναφορές), του διευθυντή του σχολείου (9 αναφορές), αλλά και η
ενημέρωση κάποιου που δεν προσδιορίζεται/μη απόκρυψη (14 αναφορές). Επίσης, οι
μαθητές θεωρούν ότι πρέπει να ρωτήσουν τον θύτη γιατί το κάνει αυτό (9 αναφορές), αλλά
και η επιλογή να μη δώσουν σημασία, να φανούν ψύχραιμοι και να μη στενοχωρηθούν
πολύ συγκέντρωσε 11 αναφορές. Οι μαθητές αναφέρουν ακόμη ότι πρέπει να αντιδρούν
όταν ο ηλεκτρονικός σχολικός εκφοβισμός συμβαίνει στους ίδιους (9 αναφορές) αλλά και
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όταν συμβαίνει σε γνωστούς και φίλους τους και οι ίδιοι βρίσκονται στη θέση του
παρατηρητή (8 αναφορές).
Πίνακας 1. Αναφορές μαθητών σχετικά με τις στρατηγικές και τις στάσεις που ανέπτυξαν για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου του ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού
Επίπεδα κατηγοριοποίησης με βάση τις στρατηγικές και τις στάσεις που
ανέπτυξαν οι μαθητές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου
του ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού
Στρατηγικές/
Στάσεις

Αναφορές

44
Στρατηγικές/Στάσεις διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων
Στρατηγικές/Στάσεις
αντιμετώπισης ενός
περιστατικού ηλεκτρονικού
σχολικού εκφοβισμού

«Δρω με ταχύτητα»

8
18

«Δεν μιλώ με τον θύτη»/«Δεν
απαντάω στον θύτη»

5

«Κρατώ τις αποδείξεις του
εκφοβισμού: Δεν σβήνω το
μήνυμα»

5

«Αλλάζω αριθμό κινητού»

3

«Μπλοκάρω τον θύτη»

5

Στάσεις

184
Στάσεις Ασφαλούς Πλοήγησης

«Να μην μπαίνω σε ιστοσελίδες
επικίνδυνες»
«Να μην μιλώ σε αγνώστους»

4
11

Στάσεις υπεύθυνης
συμπεριφοράς (θύτης)

Να μην παρενοχλεί ο ίδιος

2

Ο θύτης να σκεφτεί σε τι θέση
έφερνε το θύμα

4

Στάσεις υπεύθυνης
συμπεριφοράς (θύμα)

Να ρωτήσει τον θύτη γιατί το
κάνει αυτό

9

Να αντιδρά, όταν ο ηλεκτρονικός
σχολικός εκφοβισμός συμβεί
στον ίδιο

9

Ενημέρωση κάποιου/μη
απόκρυψη

14

Ενημέρωση των γονέων

43

Ενημέρωση των
δασκάλων/καθηγητών

26

Ενημέρωση
μεγαλυτέρων/κάποιων στους
οποίους υπάρχει εμπιστοσύνη

20

Ενημέρωση αστυνομίας

14

Ενημέρωση Δ/ντή σχολείου

9
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Στάσεις υπεύθυνης
συμπεριφοράς (παρατηρητής)
Σύνολο



Να μη δίνει σημασία, να φανεί
ψύχραιμος και να μη
στεναχωρηθεί πολύ

11

Να αντιδρά, όταν ο ηλεκτρονικός
σχολικός εκφοβισμός συμβεί
στους γνωστούς/φίλους του

8

228

Ερώτηση 3 και 4: «Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί και ο
Διευθυντής προκειμένου να προλάβουν και τι για να αντιμετωπίσουν ένα
περιστατικό παρενόχλησης ή εκφοβισμού μέσω διαδικτύου και κινητών
τηλεφώνων;»

Σε σύνολο 174 αναφορών οι μαθητές θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί και ο Διευθυντής του
σχολείου θα πρέπει να προβαίνουν σε ενέργειες πρόληψης περιστατικών ηλεκτρονικού
σχολικού εκφοβισμού (49 αναφορές) αλλά και σε ενέργειες αντιμετώπισής τους (125
αναφορές) (βλ. Πίνακα 2).
Ειδικότερα, όσον αφορά στην πρόληψη, οι μαθητές θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί και ο
Διευθυντής θα πρέπει να παρατηρούν τη συμπεριφορά των μαθητών και να είναι
ευαίσθητοι ώστε να αναγνωρίζουν αλλαγές σ' αυτήν (13 αναφορές). Περισσότερο όμως θα
ήθελαν να πραγματοποιούνται προγράμματα ενημέρωσης (24 αναφορές) για το φαινόμενο
του ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού που να απευθύνονται κυρίως σε μαθητές (20
αναφορές) αλλά και σε γονείς (4 αναφορές). Αναφέρουν επίσης ότι περιμένουν τη
διαμόρφωση κανόνων που να εφαρμόζονται από όλους (4 αναφορές), όπως και τη
διαμόρφωση καλύτερων σχέσεων μεταξύ μαθητών, γονέων και σχολείου (8 αναφορές).
Όσον αφορά στην αντιμετώπιση, οι μαθητές θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί και ο Διευθυντής
θα πρέπει να συμπαραστέκονται στο θύμα (19 αναφορές), να εκτελούν ενέργειες
διερεύνησης του περιστατικού (11 αναφορές), ενέργειες ενημέρωσης (50 αναφορές),
ενέργειες διαμεσολάβησης μεταξύ θύτη και θύματος (7 αναφορές) (με σκοπό τη
συμφιλίωσή τους) καθώς και ενέργειες ως προς τον θύτη εφόσον αυτός είναι γνωστός (38
αναφορές).
Ειδικότερα, η συμπαράστασή τους προς το θύμα εστιάζεται σε παροχή συμβουλών (6
αναφορές) όπως και σε ενέργειες που θα έχουν ως αποτέλεσμα να αισθανθεί ασφάλεια
(13 αναφορές).
Μεγάλη σημασία φαίνεται να έχει κι εδώ η ενημέρωση (50 αναφορές) από τον Διευθυντή
και τους εκπαιδευτικούς κυρίως της αστυνομίας (27 αναφορές) και των γονέων (21
αναφορές) αλλά και κάποιου ειδικού που δεν προσδιορίζεται (2 αναφορές).
Εφόσον ο θύτης είναι γνωστός, οι μαθητές αναφέρουν ότι ο Διευθυντής και οι
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να του κάνουν παρατήρηση (6 αναφορές), να τον τιμωρήσουν (10
αναφορές) όπως και να συζητήσουν μαζί του ώστε να μάθουν την αιτία των ενεργειών του
(9 αναφορές) και να καταλάβει ότι αυτό που κάνει είναι κακό (13 αναφορές).
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Πίνακας 2. Αναφορές μαθητών σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι
εκπαιδευτικοί και ο Δ/ντής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου του
ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού
Επίπεδα κατηγοριοποίησης με βάση τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να
προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί και ο Δ/ντής για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση του φαινομένου του ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού

Αναφορές

Ενέργειες Πρόληψης

49

Να παρατηρούν τη συμπεριφορά των παιδιών και να είναι πιο ευαίσθητοι στην
αλλαγή της συμπεριφοράς τους

13

Να πραγματοποιούν προγράμματα
ενημέρωσης για τις διαδικασίες πρόληψης και
αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού σχολικού
εκφοβισμού

Για μαθητές

20

Για γονείς

4

Να διαμορφώνουν κανόνες

4

Να διαμορφώνουν στενότερες σχέσεις μεταξύ μαθητών, γονέων και σχολείου

8

Ενέργειες Αντιμετώπισης
Ενέργειες ως προς το θύμα

125
Ώστε να αισθανθεί ασφάλεια,
κουράγιο, βοήθεια,
καθησυχασμό
Συμβουλές

13

6

Ενέργειες διερεύνησης του περιστατικού

4

Ενέργειες διερεύνησης της ταυτότητας του θύτη μέσω των ηλεκτρονικών
αποδείξεων

7

Ενέργειες ενημέρωσης

Αστυνομίας/Δίωξης
ηλεκτρονικού εγκλήματος

27

Γονέων

21

Ειδικού

2

Διαμεσολάβηση μεταξύ θύτη και θύματος
Ενέργειες ως προς τον θύτη όταν είναι γνωστός

7
Παρατήρηση
Τιμωρία
Να μάθουν την αιτία των
ενεργειών του
Να τον βοηθήσουν να
καταλάβει ότι αυτό είναι κακό

Σύνολο

6
10
9
13

174
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Ερώτηση 5: «Τι σας άρεσε αυτές τις δύο ώρες που συζητήσαμε με αφορμή την
ταινία;»

Υπήρχαν συνολικά 109 αναφορές σχετικά με το τι άρεσε στους μαθητές: αναφέρουν κυρίως
ότι έμαθαν κατά τη διαδικασία εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου (37 αναφορές) καθώς
και στην ίδια τη διαδικασία (45 αναφορές) (βλ. Πίνακα 3). Τους άρεσε επίσης η ίδια η ταινία
που παρακολούθησαν (14 αναφορές), το θέμα (12 αναφορές), καθώς και το ότι μελέτησαν
μια εν δυνάμει πραγματική περίπτωση (1 αναφορά). Ειδικότερα, οι μαθητές αναφέρουν ότι
έμαθαν για το φαινόμενο του ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού (12 αναφορές), για την
πρόληψη (2 αναφορές) και κυρίως για την αντιμετώπισή του (10 αναφορές), πληροφορίες
γενικά (4 αναφορές) και διαμόρφωσαν στάσεις (9 αναφορές).
Όσον αφορά στη διαδικασία, περισσότερο τους άρεσε η συνεργασία, με τον χωρισμό τους
σε ομάδες και ο διάλογος που έγινε μεταξύ τους (17 αναφορές). Επιπλέον, τους άρεσαν οι
δραστηριότητες που έγιναν μέσα στην τάξη (6 αναφορές), οι ερωτήσεις (1 αναφορά), οι
απόψεις των συμμαθητών τους (4 αναφορές), το παίξιμο των ρόλων (1 αναφορά), ότι το
βίωσαν (4 αναφορές), ενώ συχνότερα αναφέρθηκαν στο ότι διασκέδασαν και ήταν σαν να
μην έκαναν μάθημα (12 αναφορές).
Πίνακας 3. Αναφορές μαθητών σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου
για τον ηλεκτρονικό σχολικό εκφοβισμό
Επίπεδα κατηγοριοποίησης με βάση τη διαδικασία εφαρμογής του διδακτικού
σεναρίου για τον ηλεκτρονικό σχολικό εκφοβισμό
Μου άρεσε

Έμαθα

Πληροφορίες

4

Ηλεκτρονικός σχολικός εκφοβισμός

12

Πρόληψη

2

Αντιμετώπιση

10

Διαμόρφωσα στάσεις

9

Μελέτη μιας εν δυνάμει πραγματικής περίπτωσης

1
14

Ταινία
Διαδικασία

Απόψεις συμμαθητών

4

Εργασίες/Δραστηριότητες – Χαρτόνια

6

Ερωτήσεις

1

Συνεργασία/ομάδες/διάλογος

17

Διασκέδασα – Ήταν σαν να μην κάναμε μάθημα

12

Το βιώσαμε

4

Παιχνίδι ρόλων/Προσομοίωση

1

Το θέμα
Σύνολο



Αναφορές

Ερώτηση 6: «Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα;»

12
109
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Η πλειονότητα των μαθητών, σε σύνολο 60 αναφορών, θεωρεί ότι όλα έγιναν πολύ καλά
(35 αναφορές), ενώ κάποιοι θα ήθελαν περισσότερο χρόνο για τις δραστηριότητες (13
αναφορές), περισσότερα βίντεο και παραδείγματα (10 αναφορές), και προτείνουν να
εφαρμοσθεί το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο σε όλους τους μαθητές του σχολείου (2
αναφορές) (βλ. Πίνακα 4).
Πίνακας 4. Αναφορές μαθητών σχετικά με το τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα κατά την
εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου για τον ηλεκτρονικό σχολικό εκφοβισμό
Επίπεδα κατηγοριοποίησης με βάση το τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα κατά
την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου για τον ηλεκτρονικό σχολικό εκφοβισμό
Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα

Σύνολο

Αναφορές

Όλα ήταν πολύ καλά

35

Περισσότερος χρόνος για τις
δραστηριότητες

13

Να πραγματοποιηθεί σε όλα τα
τμήματα/τάξεις/σχολεία

2

Πιο πολλά βίντεο/παραδείγματα

10
60

Συζήτηση-Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές φαίνεται να ανέπτυξαν έγκυρες στρατηγικές
(Department for Children, Schools and Families, 2007) για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού που αφορούν σε στρατηγικές
διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων και σε συγκεκριμένες σωστές ενέργειες
αντίδρασης σε ένα τέτοιο περιστατικό. Επίσης, φαίνεται να διαμόρφωσαν στάσεις
ασφαλούς πλοήγησης (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, 2010) καθώς και στάσεις
υπεύθυνης συμπεριφοράς που αφορούν στους ρόλους του θύτη, του θύματος αλλά και του
παρατηρητή ενός περιστατικού ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού. Κύριο χαρακτηριστικό
στη στάση του θύματος που προβάλλουν είναι η ενημέρωση γονέων, καθηγητών,
γενικότερα μεγαλυτέρων στους οποίους δείχνουν εμπιστοσύνη ακόμα και της Αστυνομίας,
γεγονός που εξηγείται από την αναφορά της στο βίντεο. Απουσιάζει η ενημέρωση του
παρόχου διαδικτύου για την αφαίρεση του κακόβουλου υλικού, ενώ δηλώσεις του τύπου
«Να ρωτήσει τον θύτη γιατί το κάνει αυτό» και «Να μη δίνει σημασία» αλλά και αυτή η
προσφυγή στην Αστυνομία πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο για να δούμε εάν
εντάσσονται σε κάποια ενιαία στρατηγική, αποτελεσματική ή προβληματική (Department
for Children, Schools and Families, 2007).
Επίσης, οι μαθητές κλήθηκαν να προτείνουν αποτελεσματικές ενέργειες από την πλευρά
των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του σχολείου προκειμένου να προλάβουν και να
αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού. Διατύπωσαν
έγκυρες ενέργειες πρόληψης όπως η παρατήρηση της συμπεριφοράς των παιδιών,
προγράμματα ενημέρωσης για μαθητές και γονείς, διαμόρφωση κανόνων και κυρίως
στενότερων σχέσεων μεταξύ μαθητών, γονέων και σχολείου (Department for Children,
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Schools and Families, 2007). Επιπροσθέτως, αναφέρθηκαν σε αποτελεσματικές ενέργειες
του σχολείου ως προς το θύμα ώστε να βοηθηθεί και να αισθάνεται ασφαλές και
ενημερωμένο, σε ενέργειες διερεύνησης του περιστατικού, της ταυτότητας του θύτη μέσω
των ηλεκτρονικών αποδείξεων, σε ενέργειες ενημέρωσης των γονέων και κυρίως της Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τέλος σε ένα είδος διαμεσολάβησης μεταξύ θύτη και
θύματος. Η τελευταία περίπτωση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης για το τι ακριβώς εννοούν
τα παιδιά. Επίσης, αναφέρθηκαν σε ενέργειες ως προς τον θύτη που αφορούν σε ποινές,
στο να βοηθήσουν να καταλάβει τις συνέπειες των ενεργειών του αλλά και να καταλάβει το
σχολείο την αιτία των ενεργειών του. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν αναφέρεται η
προσφυγή στον πάροχο διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας αλλά στην περίπτωση αυτή
μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι μαθητές θεωρούν ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
θα αναλάβει αυτό το θέμα και θα διερευνήσει την ταυτότητα του θύτη μέσω των
ηλεκτρονικών αποδείξεων.
Οι συγκεκριμένες στρατηγικές και στάσεις παρά το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκαν με τη
μορφή κανόνων και βημάτων στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο είναι ιδιαίτερα
σημαντικό ότι υιοθετούνται από τους μαθητές. Ίσως αυτή είναι μια ένδειξη για τη
μαθησιακή αποτελεσματικότητα του είδους της δραστηριότητας που εφαρμόσαμε. Η
παραπάνω πρόταση διατυπώνεται περισσότερο ως υπόθεση προς έρευνα και λιγότερο ως
συμπέρασμα αφού δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το ίδιο το εκπαιδευτικό σενάριο
ήταν αυτό και μόνον αυτό που προξένησε την υιοθέτηση των έγκυρων αυτών στρατηγικών
και στάσεων.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι οι απαντήσεις σε ερωτήσεις δεν τεκμηριώνουν
από μόνες τους την εφαρμογή από τους μαθητές στρατηγικών και τον μετασχηματισμό των
στάσεών τους σε συμπεριφορές, αν δεν συνοδεύονται με παρατήρηση και αναγνώριση
αυτών των συμπεριφορών. Αυτό προφανώς αποτελεί περιορισμό της έρευνάς μας.
Θεωρούμε όμως ότι η μελέτη μας έδειξε ότι οι μαθητές αναγνώρισαν τις συγκεκριμένες
έγκυρες στάσεις και στρατηγικές, και δείχνουν να τις υιοθετούν.
Έτσι κι αλλιώς όμως οι μαθητές αξιολόγησαν πολύ θετικά το ίδιο το εκπαιδευτικό σενάριο,
διότι, όπως μας έγραψαν, έμαθαν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού
σχολικού εκφοβισμού μέσω μιας βιωματικής/συμμετοχικής δραστηριότητας, η οποία
αξιοποίησε τη μελέτη περίπτωσης μέσω της προβολής ενός βίντεο, για να αναπτύξει τον
διάλογο και την ενσυναίσθηση στα παιδιά. Τα παιδιά πρότειναν περισσότερο χρόνο για
τέτοιες δραστηριότητες, αξιοποιώντας την ανάλυση περισσότερων περιπτώσεων.
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Παράρτημα
Ερωτηματολόγιο
1. Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνει ο κάθε μαθητής προκειμένου να προλάβει ένα
περιστατικό παρενόχλησης ή εκφοβισμού μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων;
2. Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνει ο κάθε μαθητής προκειμένου να αντιμετωπίσει
ένα περιστατικό παρενόχλησης ή εκφοβισμού μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων
3. Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί και ο Διευθυντής προκειμένου
να προλάβουν ένα τέτοιο περιστατικό;
4. Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί και ο Διευθυντής προκειμένου
να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο περιστατικό;
5. Τι σας άρεσε αυτές τις δύο ώρες που συζητήσαμε με αφορμή την ταινία;
6. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα;

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 81-99, 2014

Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού σεναρίου για τις έννοιες:
ροπή κάμψης και τέμνουσα δύναμη, με την αξιοποίηση της
υπολογιστικής τεχνολογίας
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Περίληψη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η υλοποίηση και εφαρμογή ενός
εκπαιδευτικού σεναρίου με την αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας. Το
εκπαιδευτικό σενάριο περιλαμβάνει την περιγραφή της διδακτικής διαδικασίας,
δραστηριότητες οι οποίες σχεδιάστηκαν με σκοπό να διερευνήσουν οι μαθητές βασικές
έννοιες της Μηχανικής – Αντοχής Υλικών και έναν μικρόκοσμο, με τα διαθέσιμα
εργαλεία του οποίου οι μαθητές θα πειραματιστούν κατά τη διαδικασία της
διερεύνησης. Απώτερο στόχο της εργασίας αποτελεί η δυνατότητα ανακάλυψης των
εννοιών της τέμνουσας δύναμης και της ροπής κάμψης και των ιδιαιτεροτήτων τους
από τους ίδιους τους μαθητές, έτσι ώστε να οδηγηθούν στην κατάκτηση και
αφομοίωση νέας γνώσης.
Λέξεις-κλειδιά: υπολογιστική τεχνολογία, μικρόκοσμος, Αβάκιο, εκπαιδευτικό σενάριο

Εισαγωγή
Το γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται το σενάριο είναι μια ενότητα που αναφέρεται
στις έννοιες της τέμνουσας δύναμης και της ροπής κάμψης από το μάθημα της «Μηχανικής
- Αντοχής Υλικών». Το μάθημα διδάσκεται ως δίωρο θεωρητικό εβδομαδιαίως στη Β΄ ΕΠΑ.Λ
των Τομέων Μηχανολογικού και Οχημάτων. Το αντικείμενο αυτό προκάλεσε το ενδιαφέρον
των ερευνητών διότι το αναλυτικό πρόγραμμα σε συνδυασμό με το σχολικό βιβλίο και τον
εργαστηριακό εξοπλισμό των περισσότερων σχολείων εκτιμάται ότι δεν επαρκούν για τις
ανάγκες του μαθήματος και των υπό διερεύνηση εννοιών.
Για τη διερεύνηση των εννοιών σχεδιάστηκε ένα διερευνητικό λογισμικό που
δημιουργήθηκε με την πλατφόρμα «Αβάκιο», καθώς επίσης και μια σειρά από
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ο μικρόκοσμος, ο οποίος ονομάστηκε «Τσίρκο», στηρίζεται
στον πειραματισμό και στη διερεύνηση των δύο αυτών βασικών εννοιών της Μηχανικής,
της τέμνουσας δύναμης και της ροπής κάμψης.
Οι μαθητές θα είναι σε θέση να χειρίζονται και να μεταβάλλουν ορισμένα μεγέθη (δύναμη,
απόσταση) και να παρατηρούν τη διαμόρφωση των αντίστοιχων διαγραμμάτων. Η δομή
του σεναρίου και το κατάλληλα σχεδιασμένο διερευνητικό λογισμικό επιτρέπει στους
μαθητές να πειραματιστούν, να διερευνήσουν, να παρατηρήσουν, να αλλάξουν και να
επαναπροσδιορίσουν τα δεδομένα τους, να οικοδομήσουν τις γνώσεις τους, να
συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους, να διαφωνήσουν, και, κατόπιν γόνιμης συζήτησης
να καταλήξουν σε μια σειρά από συμπεράσματα.
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Μέσω του πειραματισμού οι μαθητές θα εμπλακούν σε κατάσταση διερεύνησης η οποία θα
γίνει σε ομαδοσυνεργατικό επίπεδο και θα ακολουθήσει συζήτηση – διάλογος, τόσο μεταξύ
των μαθητών όσο και μεταξύ μαθητών και καθηγητή (ερευνητών), έτσι ώστε να οδηγηθούν
στη διατύπωση κανόνων. Κατά συνέπεια, οι δραστηριότητες του σεναρίου σχεδιάστηκαν
έχοντας ως σκοπό την εμπειρική και προσωπική κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές.
Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας συλλέχτηκαν στοιχεία με σκοπό να διαπιστωθεί με ποιους
τρόπους οι μαθητές θα διαπραγματευθούν τις αναδυόμενες έννοιες από τον πειραματισμό,
πώς θα αντιληφθούν τις αναπαραστάσεις στην οθόνη του υπολογιστή σε σχέση με τα
πραγματικά – φυσικά αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν, πώς θα λειτουργήσουν στο
πλαίσιο της ομάδας, ποιες προβληματικές καταστάσεις θα προκύψουν και τέλος θα
διαπιστωθεί κατά πόσο ο πειραματισμός θα αποτελέσει πηγή αυτοδιαχείρισης της
μάθησης.
Θεωρητικό πλαίσιο
Η Μηχανική είναι ένα τμήμα της Φυσικής το οποίο εξετάζει τη δράση των δυνάμεων πάνω
στα σώματα. Ασχολείται δηλαδή με την κίνηση των σωμάτων και την ισορροπία αυτών. Η
δε Αντοχή των Υλικών εξετάζει το πώς παραμορφώνουν οι διάφορες δυνάμεις τα σώματα,
ενώ υπολογίζει τις διαστάσεις των σωμάτων, κατά τρόπο ώστε οι παραμορφώσεις που
υφίστανται αυτά να παραμένουν μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.
Επίσης, ένα από τα βασικά προβλήματα που ερευνά η Αντοχή των Υλικών είναι η ακριβής
κατανομή των εσωτερικών δυνάμεων που αναπτύσσονται στα κατασκευαστικά στοιχεία και
γενικότερα στα σώματα. Η απεικόνισή τους γίνεται με τα διαγράμματα τα οποία
αποτελούν κατά μία έννοια την «ακτινογραφία» της εντατικής κατάστασης του εσωτερικού
του κατασκευαστικού στοιχείου – φορέα. Τα κατασκευαστικά στοιχεία τα διακρίνουμε
ανάλογα με το σχήμα και τον τρόπο που δέχονται τις εξωτερικές δυνάμεις σε ράβδους,
δοκούς, δίσκους, πλάκες, κελύφη, τόξα, πλαίσια, δικτυώματα. Στην παρούσα εργασία το
κατασκευαστικό στοιχείο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι μία αμφιέρειστη δοκός. Η
δοκός (το δοκάρι) έχει τη μία διάστασή της μεγαλύτερη σε σχέση με τις άλλες και
αναλαμβάνει φορτία κατά τη διεύθυνση τον άξονά της αλλά και κάθετα σ' αυτόν (π.χ. οι
δοκοί του σκελετού των οικοδομών, οι γέφυρες). Τα φορτία, δηλαδή οι εξωτερικές
δυνάμεις που καταπονούν ένα κατασκευαστικό στοιχείο και γενικότερα μια κατασκευή,
μεταβιβάζονται στις στηρίξεις του, δηλαδή στα σημεία έδρασής του (Κουτρουμάνου κ.ά,
1999). Σκοπός της ύπαρξης των στηρίξεων είναι η εξασφάλιση της ισορροπίας της
κατασκευής. Η αμφιέρειστη δοκός για να εξασφαλίσει την ισορροπία της έχει για στηρίξεις
μια άρθρωση και μια κύλιση.
Το διδακτικό αντικείμενο που διαπραγματεύεται η παρούσα έρευνα είναι μια αμφιέρειστη
δοκός σταθερής διατομής, στην οποία ενεργεί ένα εξωτερικό φορτίο. Οι αντιδράσεις των
στηρίξεων (οι οποίες είναι και αυτές για τη δοκό εξωτερικά φορτία), ισορροπούν τη δοκό.
Για να μελετήσουμε τα εντατικά μεγέθη που αναπτύσσονται εσωτερικά στη δοκό θεωρούμε
μια νοητή τομή λίγο πριν από το σημείο εφαρμογής της δύναμης, χωρίζοντας έτσι τη δοκό
σε δύο τμήματα. Επειδή η δοκός πριν από τη νοητή τομή ισορροπούσε, για να παραμείνει
σε κατάσταση ισορροπίας θα πρέπει να δεχθούμε ότι σε κάθε τμήμα της δοκού ασκούνται
εκτός από τις εξωτερικές δυνάμεις και εσωτερικές δυνάμεις που προέρχονται από τα
εντατικά μεγέθη. Έτσι, σε μια τυχούσα διατομή Α μιας δοκού που ισορροπεί ενεργούν
εσωτερικές δυνάμεις N, Q, M, οι οποίες εξισορροπούν τις εξωτερικές δυνάμεις. Τις τρεις
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αυτές εσωτερικές δυνάμεις τις ονομάζουμε εντατικά μεγέθη και είναι η αξονική ή ορθή
δύναμη (Ν), η τέμνουσα δύναμη (Q) και η ροπή κάμψης ή καμπτική ροπή (Μ), (Βουθούνης,
1999).
Το σχολικό βιβλίο «Τεχνική Μηχανική – Αντοχή των Υλικών», αντιμετωπίζει τις έννοιες των
εντατικών μεγεθών μέσα από την επίλυση ασκήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη
μαθηματικοποίηση του μαθήματος χωρίς να συνδέεται άμεσα η θεωρία με την πράξη.
Παιδαγωγικά, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού
παραδείγματα και οπτικά στοιχεία από το χώρο της καθημερινής επαγγελματικής
δραστηριότητας έτσι ώστε να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη του μαθητή, να οδηγηθεί σε
λογικά συμπεράσματα και να αποφευχθεί η στείρα αποστήθιση. Το ζητούμενο δεν είναι η
απομνημόνευση και η επίλυση ασκήσεων με σκοπό τον υπολογισμό των εντατικών
μεγεθών αλλά η διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης και πως αυτή επηρεάζεται ή πώς
μπορεί να διαμορφωθεί εάν μεταβληθούν κάποια δεδομένα. Ο υπολογισμός των εντατικών
μεγεθών είναι εξίσου σημαντικός, πρέπει όμως οι μαθητές να είναι σε θέση να γνωρίζουν τί
είναι αυτό που μελετούν και ποια η χρησιμότητά του στον επαγγελματικό τομέα. Επίσης,
μεγάλος αριθμός ερευνών δείχνει ότι οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
αντιμετωπίζουν συχνά μεγάλη δυσκολία στην κατανόηση επιστημονικών εννοιών
(Vosniadou, 1994). Συνεπώς, όσον αφορά στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, η διδακτική
προσέγγιση είναι επικεντρωμένη στην προσέγγιση των εννοιών μέσω πραγματικών
καταστάσεων. Θεωρώντας ότι η μάθηση είναι μια προσωπική ενεργή διαδικασία
(Ζωγόπουλος, 2013), θα επιχειρήσουμε να θέσουμε το μαθητή σε κατάσταση λύσης
προβλημάτων, για να επεξεργαστεί τις έννοιες, τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών και να
διατυπώσει τους αντίστοιχους κανόνες.

Η έρευνα
Μεθοδολογία της έρευνας
Οι μαθητές με τη βοήθεια ενός διερευνητικού εκπαιδευτικού λογισμικού, θα ασχοληθούν
με τον πειραματισμό και τη διερεύνηση δύο βασικών εννοιών του μαθήματος «Τεχνική
Μηχανική – Αντοχή των Υλικών», της τέμνουσας δύναμης και της ροπής κάμψης.
Ειδικότερα, το λογισμικό θα τους παρέχει εργαλεία με τα οποία θα μπορούν να
μεταβάλλουν κάποια μεγέθη όπως είναι η δύναμη και η απόσταση και να παρατηρούν τη
διαμόρφωση των αντίστοιχων διαγραμμάτων της τέμνουσας δύναμης και της ροπής
κάμψης.
Οι δυνατότητες πειραματισμού με συγκεκριμένες μεταβλητές δύναται να αποτελέσουν
έναυσμα για τους μαθητές να εδραιώσουν μόνοι τους μια σχέση μεταξύ των παραπάνω
εννοιών και στη συνέχεια να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη σχέση που διέπει
τις τέμνουσες δυνάμεις σε έναν ισοστατικό φορέα με τις ροπές κάμψεως.
Η ανατροφοδότηση που προσφέρουν τα διερευνητικά λογισμικά πραγματοποιείται
ουσιαστικά μέσα από την ανταπόκριση του λογισμικού στις ενέργειες των μαθητών,
προβάλλοντας τις συνέπειες των πράξεών τους. Επομένως, η ανατροφοδότηση που
παρέχεται από το λογισμικό δεν αποτελεί επισήμανση του λάθους και γενικά δε δίνονται
έτοιμες απαντήσεις. Μέσα από την παρουσίαση των συνεπειών των ενεργειών του μαθητή
διαπιστώνεται εάν η στρατηγική που ακολουθήθηκε είναι ορθή, και εάν οι μαθητές
χαράσσουν μια διαφορετική πορεία.
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Κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας, θα ερευνηθεί η αυτενέργεια των μαθητών, η
εμπλοκή τους σε αυθεντικές καταστάσεις και προβλήματα, η ικανότητα τεκμηριωμένης
αμφισβήτησης και κριτικής, η ικανότητά τους σε θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας,
στον πειραματισμό και στη διεξαγωγή συμπερασμάτων, χαρακτηριστικά και συμπεριφορές
που συνίστανται κυρίως στην ικανότητά τους να αυτοδιαχειρίζονται τη μάθηση. Τέλος, η
παρούσα ερευνητική διαδικασία, αποσκοπεί στην ανάδειξη μιας διαφορετικής πλευράς
του σχολικού θεσμού, της διδακτικής και μαθησιακής πρακτικής, αποδίδοντας ένα
πρόσθετο παιδαγωγικό όφελος στη μαθητική κοινότητα.
Η παρούσα έρευνα βασίζεται σε ένα ερευνητικό ερώτημα το οποίο με τη σειρά του
αναλύεται σε υπο-ερωτήματα και αφορά στους ρόλους, στις σκέψεις και στα
συμπεράσματα που ανέπτυξαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του πειραματισμού τους με το
λογισμικό. Πιο συγκεκριμένα:
Ερευνητικό ερώτημα
Υπήρξε το εκπαιδευτικό σενάριο πηγή αυτοδιαχείρισης της μάθησης από τους μαθητές;
Ειδικότερα:





Με ποιον τρόπο ο πειραματισμός τους με το λογισμικό τους οδήγησε στην εξαγωγή
συμπερασμάτων;
Πώς επιχειρηματολόγησαν χρησιμοποιώντας στοιχεία που προέκυψαν από τη
διαχείριση των δεδομένων που τους δόθηκαν;
Με ποιους τρόπους η συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας τους βοήθησε να
εκφράσουν τις ιδέες και απόψεις τους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου;
Διατύπωσαν γενικευμένους κανόνες που να περιγράφουν τις παρατηρήσεις και τα
συμπεράσματά τους;

Δεδομένου ότι η έρευνα προσανατολίζεται στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς
όπως αυτή εξελίσσεται μέσα στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, τα ερευνητικά μας δεδομένα
δεν είναι ποσοτικές μεταβλητές, εύκολα μετρήσιμες, αλλά ποιοτικές, βασισμένες στην
μελέτη ανθρώπινων συμπεριφορών μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο.
Ένας βασικός παράγοντας που λήφθηκε υπόψη επίσης ήταν οι δυνατότητες και οι
περιορισμοί που υπήρχαν όσον αφορά στο διαθέσιμο χρόνο, το χώρο αλλά και το έμψυχο
δυναμικό που θα συμμετείχε στην έρευνα.
Η σχεδίαση της διδακτικής παρέμβασης που θα ερευνηθεί, βασίστηκε στη συνεργατική και
διερευνητική μορφή μάθησης.
Η έρευνα βασισμένη σε σχεδιασμό επιδιώκει να υποβοηθήσει την απόκτηση ή την
επέκταση της υπάρχουσας γνώσης για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή
βιώσιμων καινοτομικών περιβαλλόντων μάθησης. Κατά συνέπεια, η έρευνα σχεδιασμού
βασίζεται στο συνεχή και επαναλαμβανόμενο σχεδιασμό. Το θεωρητικό πλαίσιο βρίσκεται
υπό συνεχή αξιολόγηση και διαφοροποίηση. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα συνεχούς
επανασχεδιασμού με αποτέλεσμα την κατάληξη σε ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο πλαίσιο
(Cobb et al., 2003).

Πλαίσιο της έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε εργαστηριακό χώρο όπου υπήρχε η δυνατότητα
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πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Το εργαστήριο ήταν πλήρως εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διαθέσιμο τις
ώρες που χρειάστηκε. Επιπλέον, στο χώρο υπήρχαν τρεις συνάδελφοι εκπαιδευτικοί της
ειδικότητας Πληροφορικής, που ήταν οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων και οι οποίοι ήταν
άμεσα διαθέσιμοι για τυχόν προβλήματα στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Όσον αφορά στη
χωροταξική τοποθέτηση των μαθητών, δεδομένου ότι η έρευνα έγινε στο ήδη
εγκατεστημένο εργαστήριο της πληροφορικής, οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και
κάθισαν σε προκαθορισμένες θέσεις υπολογιστών. Οι υπολογιστές ήταν τοποθετημένοι σε
διάταξη Π, γεγονός που βοήθησε τους ερευνητές και τον παρατηρητή να έχουν οπτική
επαφή με όλους τους μαθητές. Στη συνέχεια, στο εργαστήριο τοποθετήθηκαν τρία
δημοσιογραφικά μαγνητόφωνα για την καταγραφή των συνομιλιών των τριών ομάδων.
Στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας οι έξι μαθητές που έλαβαν μέρος στην
έρευνα χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των δύο ατόμων και υιοθέτησαν συγκεκριμένους
ρόλους με σκοπό την πραγμάτωση των προσδοκιών και των στόχων που θα τεθούν στη
συνέχεια. Ο χωρισμός τους έγινε αρχικά κατά βούληση των μαθητών όμως στη συνέχεια
ανέλαβαν εκ περιτροπής τους ρόλους του ελεγκτή του πληκτρολογίου και του τηρητή του
αρχείου - ελεγκτή της δραστηριότητας. Αυτός που έλεγχε το πληκτρολόγιο χειριζόταν τα
εργαλεία του λογισμικού, ενώ ο τηρητής του αρχείου – ελεγκτής της δραστηριότητας
κρατούσε σημειώσεις στο φύλλο εργασίας και παρακολουθούσε – έλεγχε αν οι
δραστηριότητες διεξάγονταν σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πέντε διδακτικές ώρες με ένα διάλειμμα στο ενδιάμεσο.
Την πρώτη ώρα έγινε η προετοιμασία και η εξοικείωση με το λογισμικό, και τις υπόλοιπες
τέσσερις η διερεύνηση. Οι ομάδες εξοικειώθηκαν γρήγορα με τις λειτουργίες του
λογισμικού. Δεδομένου βέβαια, ότι ο χώρος του εργαστηρίου ήταν διαθέσιμος για αρκετές
ώρες, δεν υπήρξε χρονική πίεση για τη διεξαγωγή της έρευνας και οι συμμετέχοντες
μπορούσαν να παραμείνουν στον εργαστηριακό χώρο για όσο χρόνο χρειαζόταν. Καθ’ όλη
τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης έγινε η μαγνητοφώνηση των τριών ομάδων των
μαθητών.
Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις στα άτομα των ομάδων και στο
συνάδελφο που είχε το ρόλο του παρατηρητή. Ακολουθήθηκε το μοντέλο της
ημιδομημένης συνέντευξης και πραγματοποιήθηκαν επτά συνεντεύξεις, οι οποίες είχαν
συνολική διάρκεια μιάμιση ώρα.
Ο ρόλος των ερευνητών
Ο ρόλος των ερευνητών κατά την ερευνητική διαδικασία ήταν διπλός. Αφενός ήταν οι
διδάσκοντες της διδακτικής παρέμβασης και αφετέρου είχαν το ρόλο των συμμετοχικών
παρατηρητριών. Στη διαδικασία αυτή ο ρόλος των ερευνητών ήταν να συμβουλεύουν,
εμψυχώνουν και προσανατολίζουν τους μαθητές, έτσι ώστε να καταλήξουν σε λογικά
συμπεράσματα και να οδηγηθούν στην διατύπωση κανόνων. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής
του σεναρίου έγινε προσπάθεια ώστε σε γενικές γραμμές να μη δοθούν έτοιμες λύσεις ή
απαντήσεις στους μαθητές. Ο μονόλογος περιορίστηκε μόνο κατά το πρώτο δεκάλεπτο στο
οποίο δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινίσεις. Η αλληλεπίδραση των ερευνητών
με τους μαθητές βοήθησε στο να αναλυθεί ο τρόπος σκέψης τους, οι στρατηγικές που
χρησιμοποίησαν, και με βάση τα στοιχεία αυτά να αποφασιστεί τι υποστήριξη χρειάζονταν
και σε ποιον να προσφερθεί. Συνεπώς, ο ρόλος των ερευνητών δεν περιορίστηκε μόνο σε
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υποδείξεις ή οδηγίες, αλλά υπήρχε παρέμβαση στις εξής περιπτώσεις: α) όταν οι μαθητές
απέκλιναν από το στόχο των δραστηριοτήτων, β) όταν οι μαθητές έφταναν σε αδιέξοδο, γ)
όταν έφταναν σε κάποιο συμπέρασμα αλλά μέσα από λάθος συλλογιστική, δ) όταν η
επιχειρηματολογία τους δεν ήταν επαρκής, ε) όταν ζητούσαν βοήθεια σε τεχνικά θέματα
του λογισμικού. Η αντιμετώπιση αυτή έδωσε ώθηση στους μαθητές ώστε να ανακαλύψουν
τις «εμφυτευμένες» στο μικρόκοσμο γνωστικές έννοιες και να οδηγηθούν, οι περισσότεροι
από αυτούς, στην αυτοδιαχείριση της γνώσης.
Στην έρευνα έλαβε μέρος και ένας συνάδελφος εκπαιδευτικός ο οποίος είχε το ρόλο του
παρατηρητή. Ο συνάδελφος παρατηρητής εστίασε την προσοχή του στον τρόπο εργασίας
των μαθητών, δηλαδή στις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν, στην αλληλεπίδρασή τους με
το λογισμικό αλλά και μεταξύ τους, στις δυσκολίες που τυχόν συνάντησαν, στους
προβληματισμούς που είχαν. Εκτός από τα παραπάνω όμως, παρατήρησε και την
αλληλεπίδραση των ερευνητών με τους μαθητές, τον τρόπο διαχείρισης των ομάδων, την
καταλληλότητα των δραστηριοτήτων για την επίτευξη των διδακτικών στόχων, τις τεχνικές
δυσκολίες με την υλικοτεχνική υποδομή, προβλήματα χρονοπρογραμματισμού, τις
παραλήψεις, τα «μελανά» σημεία του σεναρίου αλλά και τα θετικά του σημεία.
Όλες οι παρατηρήσεις καταγράφηκαν στο προσωπικό ημερολόγιο των ερευνητών, το οποίο
αργότερα αποτέλεσε πηγή μελέτης. Στη συνέχεια οι ερευνητές συγκέντρωσαν όλα τα
απαραίτητα στοιχεία μέσω των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα και τα
αποκωδικοποίησαν έτσι ώστε να καταλήξουν, όσο αυτό είναι δυνατό, σε συμπεράσματα
σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω.
Εργαλεία συλλογής δεδομένων
Για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά από εργαλεία. Η
παρατήρηση στην τάξη ή αλλιώς «Συναδελφική παρατήρηση» (peer observation) και η
ημιδομημένη συνέντευξη ήταν δύο από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, το μεν πρώτο
κατά την διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, το δε δεύτερο μετά το τέλος αυτής.
Παρατήρηση στη τάξη ή «Συναδελφική παρατήρηση» (peer observation).
Παρατηρώ δεν σημαίνει απλώς βλέπω. Όταν παρατηρούμε κάτι για επαγγελματικούς
σκοπούς, συνήθως επικεντρώνουμε με συστηματικό τρόπο το βλέμμα μας σε ορισμένα
ζητήματα. Σύμφωνα με τον Sanger, «η παρατήρηση δεν είναι απλή υπόθεση, γιατί ο κόσμος
είναι αφάνταστα πιο πολύπλοκος από το εργαστήριο» (MacBeath et al., 2005). Συνήθως οι
άνθρωποι έχουν την τάση να βλέπουν μόνο αυτά που θέλουν να δουν. Γι’ αυτό και πρέπει
να μην είμαστε προκατειλημμένοι και να προσαρμόζουμε προσεκτικά την παρατήρησή μας
στα κριτήρια που έχουν προκαθοριστεί. Στην εν λόγω ερευνητική διαδικασία επιλέχθηκε
ένα συνάδελφος εκπαιδευτικός να συμμετάσχει πραγματοποιώντας μια ανοικτή / ορατή και
εστιασμένη / δομημένη παρατήρηση και συγχρόνως μια ελεύθερη παρατήρηση. Ανοικτή /
ορατή σημαίνει ότι ο παρατηρητής ήταν άμεσα ορατός από τους μαθητές και εστιασμένη /
δομημένη ότι οι παρατηρήσεις του επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με το
ερευνητικό ερώτημα και τα υποερωτήματα (Πίνακας 1). Ο παρατηρητής είχε τη δυνατότητα
να σημειώσει εκείνα τα στοιχεία που του έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση κατά τη διδασκαλία
και τα οποία θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα ως δεδομένα.

Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού σεναρίου

87

Πίνακας 1. Φύλλο Παρατηρήσεων παρατηρητή
Ερευνητικό
ερώτημα

Υπήρξε το
εκπαιδευτικό
σενάριο πηγή
αυτοδιαχείρισης
της μάθησης από
τους μαθητές;

Υποερωτήματα προς παρατήρηση

Παρατηρήσεις
Α’ ομάδα Β’ ομάδα

Γ’ ομάδα

1.Ποιες οι ενέργειες των μαθητών
στη διαχείριση του γνωστικού
αντικειμένου;
2. Με ποιον τρόπο τα στοιχεία που
προέκυπταν
κατά
τον
πειραματισμό, αποτελούσαν πηγή
συζήτησης;
3. Ποιες διατυπώσεις υποθέσεων
και ερωτημάτων συνόδευαν τις
παρατηρήσεις των μαθητών;
4. Ποιες οι ενέργειές τους για την
επιβεβαίωση των υποθέσεών τους
μέσω του πειραματισμού;
5. Οι προβληματικές καταστάσεις
που προέκυψαν με ποιους
τρόπους ξεπεράστηκαν από τους
μαθητές;

Ο συνάδελφος παρατηρητής συνεργάστηκε με τους ερευνητές με σκοπό την παρατήρηση
κατά την εφαρμογή του σεναρίου έτσι ώστε να παρέχει ανατροφοδότηση για τη
συνεργασία των μαθητών, τον τρόπο εργασίας τους, τη μάθηση, τη διδασκαλία, τη
διαχείριση των ομάδων, την καταλληλότητα των ερωτημάτων και των δραστηριοτήτων και
για τον τρόπο καθοδήγησης των μαθητών. Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει κλίμα
εμπιστοσύνης μεταξύ ερευνητών και παρατηρητή αλλά και προθυμία αμφισβήτησης. Τα
κλειδιά της επιτυχίας αυτής της στρατηγικής είναι η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, ο
σχεδιασμός, η συμφωνία για τα σημεία στα οποία θα επικεντρωθεί η παρατήρηση και η
ανατροφοδότηση (MacBeath et al., 2005).
Ημιδομημένη συνέντευξη
Μετά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης ο συνάδελφος εκπαιδευτικός που ήταν ο
παρατηρητής, κλίθηκε να συμμετάσχει σε μια ημιδομημένη συνέντευξη. Στόχος της
συνέντευξης ήταν η διαπίστωση εάν και σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι γνωστικοί και
μαθησιακοί στόχοι του σεναρίου, η σημαντικότητα και η ευστοχία στην επιλογή των
δραστηριοτήτων, η ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στη διαχείριση της τάξης. Η συνέντευξη
με τον συνερευνητή περιλάμβανε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου και στηρίχθηκε
στο συμπληρωμένο Φύλλο Παρατηρήσεων του Παρατηρητή, κάνοντας κυρίως
διευκρινιστικές ερωτήσεις. Στόχος της συνέντευξης ήταν η επισήμανση εκείνων των
στοιχείων που δεν μπορούσαν να εντοπιστούν μέσα από το Φύλλο Παρατήρησης, και η
διασταύρωση με τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα.
Η συνέντευξη είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί τον προφορικό λόγο ως βασική πηγή
πληροφοριών και επειδή γίνεται σε διαπροσωπικό επίπεδο, μας βοηθά επίσης να
αντλήσουμε από τον ερωτηθέντα πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα
που μας ενδιαφέρουν. Η ημιδομημένη συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να
προσαρμόσουν τις ερωτήσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε κατάστασης.
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Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις και με τους μαθητές οι
οποίες βοήθησαν να εξεταστούν πτυχές της διδακτικής παρέμβασης που δεν
αποσαφηνίστηκαν από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες. Ερωτήθηκαν για τις
δυσκολίες που συνάντησαν, για το τί τους προσέφερε η συνεργασία τους με τους
συμμαθητές τους, τί τους βοήθησε και τί τους εμπόδισε να μάθουν, τί θα ήθελαν να
αλλάξει στη διερεύνηση, τί έμαθαν τελικά.
Σημειώσεις των ερευνητών
Οι ερευνητές κατά τη διάρκεια του ρόλου τους ως συμμετοχικοί παρατηρητές, σημείωναν
γεγονότα τα οποία συνέβαιναν στην τάξη και κατά την άποψή τους παρουσίαζαν κάποιο
ερευνητικό ενδιαφέρον.
Φύλλο εργασίας των μαθητών
Σχεδιάστηκε φύλλο εργασίας με σκοπό: α) να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες
οδηγίες και ερωτήματα, δίνοντάς τους μια κατεύθυνση για το πλαίσιο στο οποίο έπρεπε να
κινηθούν και β) να καταγράψουν τη συλλογιστική και τον τρόπο σκέψη τους σε σχέση με
συγκεκριμένα ζητήματα που είχε κάθε δραστηριότητα.
Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου όσο
και εκ των υστέρων ήταν:







Τα φύλλα εργασίας των τριών ομάδων μαθητών
Το φύλλο παρατηρήσεων του συναδέλφου παρατηρητή
Οι σημειώσεις από το προσωπικό ημερολόγιο των ερευνητών
Μία μαγνητοφωνημένη συνέντευξη του συναδέλφου εκπαιδευτικού
Έξι μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις των μαθητών
Τρεις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες των μαθητών οι οποίες ανέρχονταν συνολικά
σε δεκαπέντε ώρες.

Το μαθησιακό περιβάλλον
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει παραδεκτό ότι η αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας
στη διδασκαλία μπορεί να οδηγήσει σε μια ποιοτική βελτίωση του μαθησιακού
περιβάλλοντος (Osborne & Hennessy, 2003). Κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες οι
οποίες ευνοούν την ποικιλομορφία, συμβολικές αναπαραστάσεις, διαγράμματα, δυναμικά
συνδεδεμένες πολλαπλές αναπαραστάσεις ή αναπαραστάσεις στηριζόμενες στη χρήση
υπολογιστή, διευκολύνουν τους μαθητές στην κατανόηση του περιεχομένου και
συμβάλλουν στη σύνδεση προϋπάρχουσων γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε νέες
καταστάσεις (Ackermann, 2002).
Για την υλοποίηση του σεναρίου χρησιμοποιήθηκε ένα λογισμικό «ανοικτού και
διερευνητικού τύπου», το «Αβάκιο». Το συγκεκριμένο λογισμικό επιτρέπει την διασύνδεση
υπολογιστικών εργαλείων – ψηφίδων με διαφορετικές λειτουργικότητες ανάλογα με τις
ανάγκες της κάθε δραστηριότητας. Επιτρέπει επίσης στους μαθητές να δραστηριοποιηθούν,
να εκφραστούν, να πειραματιστούν, να αμφισβητήσουν μια κατάσταση, να συζητήσουν, να
δημιουργήσουν, να αναπαραστήσουν και τέλος να βιώσουν μια κατάσταση, πτυχές της
διερευνητικής μάθησης που αξιοποιεί και ενισχύει το εν λόγω λογισμικό (Κυνηγός, 2006).
Για τη δημιουργία του μικρόκοσμου με την ονομασία «Τσίρκο» χρησιμοποιήθηκαν οι
ψηφίδες σκηνή, κουμπί, διακόπτης, ολισθητής, κείμενο και logo. Η ψηφίδα σκηνή παρέχει
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ένα περιβάλλον δημιουργίας «σκηνικών» με αντικείμενα όπως κουτιά, μπάλες, ελατήρια
κ.λπ., τα φυσικά χαρακτηριστικά των οποίων όπως χρώμα, μέγεθος, θέση, προσδιορίζονται
είτε με άμεσο χειρισμό με το ποντίκι, είτε μέσα από αντίστοιχες εντολές της logo. Παρέχει
επίσης τη δυνατότητα αναπαράστασης του καρτεσιανού πεδίου (οριζόντιο ή κατακόρυφο)
και πλέγματος σημείων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ακριβέστερη παρακολούθηση της
κίνησης των αντικειμένων. Τα αντικείμενα που χρειάστηκαν για τη δημιουργία της
προσομοίωσης είναι το σχοινί, το κουτί και η πολυγωνική γραμμή, οι ιδιότητες των οποίων
δόθηκαν μέσω της logo. Στη ψηφίδα σκηνή έγινε η προσομοίωση της αμφιέρειστης δοκού
και του συγκεντρωμένου φορτίου (δύναμη) με ένα ζογκλέρ, ο οποίος υποτίθεται ότι εκτελεί
ένα ακροβατικό νούμερο πάνω σε ένα δοκάρι. Το φορτίο που ασκείται στη δοκό,
αναπαρίσταται με τον ζογκλέρ και τις κορύνες (Εικόνα 1). Ο ζογκλέρ έχει τη δυνατότητα να
μετακινείται πάνω στο δοκάρι και οι κορύνες να αυξομειώνονται, αυξομειώνοντας κατά
συνέπεια και το βάρος τους.

Εικόνα 1
Ακριβώς κάτω από τη προσομοίωση του ζογκλέρ υπάρχουν δύο διαγράμματα. Το πρώτο
ονομάζεται «Διάγραμμα Τεμνουσών Δυνάμεων» και το δεύτερο «Διάγραμμα Ροπών
Κάμψης». Τα δύο αυτά διαγράμματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη θέση του ζογκλέρ και
το βάρος των κορυνών κατά τέτοιο τρόπο ώστε οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτά τα δύο
μεγέθη, να επιφέρει και τις αντίστοιχες μεταβολές και στα διαγράμματα (Εικόνα 2).

Εικόνα 2
Η ψηφίδα κουμπί όπως επίσης και η ψηφίδα διακόπτης επιτρέπουν τη γρήγορη εκτέλεση
διαδικασιών καθώς και την απόκρυψη ή εμφάνιση άλλων ψηφίδων. Στο μικρόκοσμο αυτό
χρησιμοποιήθηκε ένα κουμπί με την ονομασία «Αρχή» με σκοπό να επαναφέρει την εικόνα
της σκηνής στην αρχική της μορφή (Εικόνα 3).
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Εικόνα 3
Χρησιμοποιήθηκαν επίσης τρεις διακόπτες για να εμφανίζουν και να αποκρύπτουν οι
μαθητές τα διαγράμματα και τη ψηφίδα logo (Εικόνα 4).

Εικόνα 4
Οι ολισθητές χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές να
ελέγχουν και να πειραματίζονται με τη θέση του ζογκλέρ και τις κορύνες του. Ο ολισθητής
με την ονομασία «Κορύνες» δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αυξομοιώνουν τον
αριθμό των κορυνών οι οποίες έχουν κάποιο βάρος. Ο δε ολισθητής με την ονομασία
«Θέση_Ζογκλέρ» δίνει τη δυνατότητα της μετακίνησης του ζογκλέρ πάνω στο δοκάρι κατά
τον οριζόντιο άξονα (Εικόνα 5).

Εικόνα 5
Στις ψηφίδες κείμενο με τις ονομασίες «Τιμή_Ροπής», «Τιμή_Θετικής_Τέμνουσας» και
«Τιμή_Αρνητικής_Τέμνουσας» οι μαθητές είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις
αριθμητικές τιμές αυτών των μεγεθών (Εικόνα 6). Καθώς θα πειραματίζονται με τους δύο
παραπάνω ολισθητές θα παρατηρούν τη διαμόρφωση των διαγραμμάτων των τεμνουσών
δυνάμεων και της ροπής κάμψης και ταυτόχρονα στο πλαίσιο των πολλαπλών
αναπαραστάσεων θα βλέπουν και τι τιμές παίρνουν αυτά τα διαγράμματα.

Εικόνα 6
Η ψηφίδα κείμενο με την ονομασία «Σημειωματάριο» θα αποτελέσει όπως ορίζει και η
ονομασία της το προσωρινό και προσωπικό σημειωματάριο κάθε ομάδας (Εικόνα 7). Κάθε
ομάδα κατά τη διαδικασία του πειραματισμού της θα χρησιμοποιήσει το «Σημειωματάριο»
για να κρατήσει πρόχειρες σημειώσεις, έτσι ώστε να αξιολογήσει στη συνέχεια ποιες είναι
χρήσιμες και να τις μεταφέρει στο φύλλο απαντήσεων.
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Εικόνα 7
Αφήσαμε τελευταία τη ψηφίδα logo η οποία δραστηριοποιείται στο παρασκήνιο και στην
οποία υπάρχει ο κώδικας γραμμένος στη γλώσσα προγραμματισμού logo, συνδέοντας όλες
τις ψηφίδες μεταξύ τους. Οι μαθητές στην προκειμένη περίπτωση δεν θα ασχοληθούν
καθόλου με αυτή τη ψηφίδα, διότι οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν συγγραφή
κώδικα από τους μαθητές.
Το εκπαιδευτικό σενάριο
Ο μικρόκοσμος που θα χρησιμοποιηθεί στηρίζεται στον πειραματισμό και στη διερεύνηση
δύο βασικών εννοιών της Μηχανικής, της τέμνουσας δύναμης και της ροπής κάμψης. Οι
μαθητές θα είναι σε θέση να χειρίζονται και να μεταβάλλουν κάποια μεγέθη (δύναμη,
απόσταση) και να παρατηρούν τη διαμόρφωση των αντίστοιχων διαγραμμάτων της
τέμνουσας δύναμης και της ροπής κάμψης.
Ειδικότερα, οι μαθητές ανοίγοντας το λογισμικό θα αντικρίσουν μια εικόνα που απεικονίζει
τέσσερις ζογκλέρ να βρίσκονται σε ένα τσίρκο και να εκτελούν ένα πρόγραμμα με κορύνες.
Σε ένα σημείο της οθόνης υπάρχει μία δοκός και ένας ζογκλέρ ο οποίος εκτελεί ένα
ακροβατικό με κορύνες και στον οποίο μπορούν να μεταβάλουν τη θέση του πάνω στο
δοκάρι, καθώς επίσης και τον αριθμό των κορυνών που κρατάει. Οι μαθητές, με τη βοήθεια
δύο ολισθητών μπορούν να πειραματιστούν με δύο φυσικά μεγέθη, τη δύναμη (που στην
ουσία είναι το βάρος των κορυνών) και την απόσταση. Τα δύο αυτά φυσικά μεγέθη είναι
άμεσα συνδεδεμένα με δύο «εντατικά μεγέθη» της Αντοχής Υλικών, την τέμνουσα δύναμη
και τη ροπή κάμψης. Μέσω του πειραματισμού, οι μαθητές καλούνται να διαπιστώσουν τις
συνέπειες των πράξεών τους, δηλαδή ποιο είναι το άμεσο αποτέλεσμα της μετακίνησης του
ζογκλέρ πάνω στο δοκάρι ή της αυξομείωσης των κορυνών του. Η τέμνουσα δύναμη και η
ροπή κάμψης αναπαρίστανται μέσω δύο γραφικών παραστάσεων. Οι δε τιμές που
παίρνουν σε διάφορα σημεία του διαγράμματος εξαρτώνται από τη θέση του ζογκλέρ πάνω
στη δοκό και τον αριθμό των κορυνών και εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο κειμένου δίπλα σε
κάθε γραφική παράσταση. Μέσω των τιμών αυτών, οι μαθητές, μπορούν να καταλήξουν σε
συμπεράσματα σχετικά με τη σχέση που διέπει τις υπό μελέτη έννοιες. Όλα αυτά τα
μεγέθη είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με τη γλώσσα προγραμματισμού logo.
Συνοπτικά, ο εν λόγω μικρόκοσμος επιτρέπει στους μαθητές να:









ορίσουν το μέγεθος της δύναμης που ασκείται πάνω σε ένα ισοστατικό φορέα
(ράβδο)
ορίσουν τη θέση της ασκούμενης τέμνουσας δύναμης
μεταβάλλουν το μέγεθος και τη θέση της ασκούμενης τέμνουσας δύναμης
παρατηρήσουν τη διαμόρφωση του διαγράμματος της τέμνουσας δύναμης
παρατηρήσουν τη διαμόρφωση του διαγράμματος της ροπής κάμψεως.
παρατηρήσουν πώς αλληλοεπηρεάζονται τα δύο διαγράμματα
παρατηρήσουν τις τιμές που παίρνουν τα διαγράμματα
καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους αρχικά στο σημειωματάριο και στη συνέχεια
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στο φύλλο παρατηρήσεων.
Κατά συνέπεια, ο μικρόκοσμος επιτρέπει στους μαθητές να πειραματιστούν, να
διερευνήσουν, να παρατηρήσουν, να αλλάξουν – επαναπροσδιορίσουν τα δεδομένα τους,
να οικοδομήσουν τις γνώσεις τους, να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους, να
διαφωνήσουν, και, κατόπιν συζητήσεως, να καταλήξουν σε μια σειρά από συμπεράσματα.
Μέσω του πειραματισμού οι μαθητές οδηγούνται σε διερεύνηση. Η διερεύνηση γίνεται σε
ομαδοσυνεργατικό επίπεδο και ακολουθεί συζήτηση – διάλογος, τόσο μεταξύ μαθητών όσο
και μεταξύ μαθητών και καθηγητή (ερευνητών), έτσι ώστε να οδηγηθούν στην διατύπωση
κανόνων, οι οποίοι αποτελούν έναν από τους γνωστικούς στόχους της μαθησιακής
διαδικασίας.
Το προτεινόμενο σενάριο αποτελείται από τρεις φάσεις συνολικής διάρκειας τεσσάρων
ωρών. Η 1η Φάση διάρκειας περίπου μιας ώρας, είχε ως σκοπό την προετοιμασία των
μαθητών και την εξοικείωση τους με το λογισμικό. Στη 2η Φάση έγινε η διερεύνηση και η
διατύπωση συμπερασμάτων και κανόνων. Η διάρκεια εφαρμογής της 2 ης Φάσης ήταν 2,5
ώρες. Τέλος, η 3η Φάση ήταν η ανακεφαλαίωση κατά την οποία οι μαθητές συζήτησαν
μεταξύ τους για τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν.
Για τη διερεύνηση και τον πειραματισμό των μαθητών μέσω του λογισμικού, μοιράστηκε
στις τρεις ομάδες των μαθητών από ένα φύλλο εργασίας το οποίο περιείχε τις απαραίτητες
οδηγίες και ερωτήματα, δίνοντας στους μαθητές μια κατεύθυνση για το πλαίσιο στο οποίο
έπρεπε να κινηθούν. Το φύλλο εργασίας χρησίμευσε στην καταγραφή των παρατηρήσεων,
των απαντήσεων και των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη διερεύνηση που
πραγματοποίησαν οι μαθητές.
Προσδοκώμενες παιδαγωγικές και μαθησιακές κατακτήσεις
Οι παιδαγωγικοί και μαθησιακοί στόχοι που αναμένουμε με τη διδακτική παρέμβαση να
κατακτηθούν από τους μαθητές είναι:
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο





Να διαπιστώσουν ότι το εμβαδόν του θετικού μέρους του διαγράμματος των
τεμνουσών δυνάμεων είναι ίσο με το εμβαδόν του αρνητικού.
Να διαπιστώσουν ότι η ροπή κάμψεως σε οποιαδήποτε διατομή του ισοστατικού
φορέα είναι ίση με το αλγεβρικό άθροισμα της επιφάνειας των τεμνουσών
δυνάμεων αριστερά (ή δεξιά) από τη διατομή.
Να διαπιστώσουν ότι η μέγιστη ροπή κάμψεως προκύπτει στη διατομή, στην οποία
η τέμνουσα δύναμη είναι μηδέν.
Να διατυπώσουν τους δύο βασικούς κανόνες που χαρακτηρίζουν τη σχέση μεταξύ
τεμνουσών δυνάμεων και ροπών κάμψης.
Ως προς την παιδαγωγική οπτική






Να επιχειρηματολογούν χρησιμοποιώντας στοιχεία που προκύπτουν από τη
διαχείριση των στοιχείων που τους δίνονται.
Να εξάγουν συμπεράσματα και να τα γενικεύουν.
Να διατυπώνουν κανόνες που να περιγράφουν τις παρατηρήσεις και τα
συμπεράσματά τους.
Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν στα πλαίσια της ομάδας, εκφράζοντας τις
ιδέες και απόψεις τους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.
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Εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης
Στην 1η Φάση έγινε μια προετοιμασία των μαθητών η οποία περιέλαβε τα παρακάτω
στάδια:
Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες
Στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των
δύο ατόμων και υιοθέτησαν συγκεκριμένους ρόλους με σκοπό την πραγμάτωση των
προσδοκιών και των στόχων που έχουν τεθεί στο σενάριο. Ο χωρισμός έγινε κατά τη
βούλησή τους και οι μαθητές θα αναλάμβαναν εκ περιτροπής τους ρόλους του ελεγκτή του
πληκτρολογίου, και του τηρητή του αρχείου - ελεγκτή της δραστηριότητας.
Λειτουργικοί κανόνες
Τέθηκαν από την αρχή οι κανόνες λειτουργίας της τάξης όσον αφορά στον τρόπο εργασίας
των μαθητών. Διευκρινίστηκε ότι οι μαθητές θα συμβουλεύονται τα φύλλα εργασίας που
τους δόθηκαν και ότι μετά από κάθε δραστηριότητα θα ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των
δύο ατόμων της κάθε ομάδας με σκοπό να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα. Η
επικοινωνία με τις άλλες ομάδες θα γινόταν μόνο σε επίπεδο τάξης επιχειρηματολογώντας
για τα συμπεράσματα στα οποία κάθε φορά θα κατέληγαν. Τέλος, επισημάνθηκε στους
μαθητές ότι ο ρόλος ερευνητών και παρατηρητή ήταν να παρατηρούν τον τρόπο εργασίας
τους και να παρέχουν διευκρινίσεις αλλά όχι βοήθεια.
Προαπαιτούμενες γνώσεις και έννοιες
Αναφέρθηκαν στους μαθητές ορισμένες βασικές γνώσεις σχετικές με την επίλυση των
ισοστατικών φορέων. Κατά συνέπεια:






Έγινε μια σύντομη αναφορά στα είδη των στηρίξεων ενός φορέα (πάκτωση,
άρθρωση, κύλιση) και στις αντίστοιχες αντιδράσεις (δυνάμεις που αναπτύσσονται)
των στηρίξεων.
Αναφέρθηκαν τα είδη των ισοστατικών φορέων (αμφιέρειστος, πρόβολος
πακτωμένος, προέχουσες δοκοί, αμφιέρειστο πλαίσιο και τόξο), και δόθηκαν
παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. π.χ. το μπαλκόνι του σπιτιού μας μπορεί να
θεωρηθεί ένας πρόβολος που είναι πακτωμένος στο ένα άκρο.
Έγινε μια σύντομη αναφορά στα είδη των εξωτερικών φορτίσεων που μπορεί να
δεχθεί ένας φορέας και επιλύθηκε ένα απλό παράδειγμα υπολογισμού των
αντιδράσεων στήριξής του.
Αναφέρθηκαν στους μαθητές ποια είναι τα εντατικά μεγέθη μιας δοκού (αξονικές
δυνάμεις, τέμνουσες δυνάμεις και ροπές κάμψεως) και ποια η μορφή των
διαγραμμάτων τους.
Εισαγωγή στο περιβάλλον του λογισμικού

Επεξηγήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και ο τρόπος λειτουργίας του.
Στη συνέχεια έγινε μια πρώτη επαφή με τα εργαλεία του μικρόκοσμου έτσι ώστε οι μαθητές
να διαπιστώσουν τί ενέργειες μπορούν να κάνουν.
Οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι ο ισοστατικός φορέας με τον οποίον επρόκειτο να
ασχοληθούν στο λογισμικό είναι μια αμφιέρειστη δοκός, η οποία έχει μια άρθρωση
αριστερά και μια κύλιση δεξιά ως στηρίξεις της, με ένα συγκεντρωμένο φορτίο (δύναμη)
κάθετα στον άξονά της. Η μορφή μιας τέτοιας δοκού φαίνεται στο Σχήμα 1:
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Σχήμα 1

Στη συνέχεια οι μαθητές εισήχθησαν στον μικρόκοσμο «Τσίρκο». Στο περιβάλλον του
λογισμικού η αμφιέρειστη δοκός έχει προσομοιωθεί με ένα ζογκλέρ ο οποίος ακροβατεί
επάνω σε ένα σχοινί και εκτελεί ένα ακροβατικό με κορύνες (Εικόνα 8).

Εικόνα 8
1η Δραστηριότητα.
Οι μαθητές χρησιμοποίησαν την ψηφίδα ολισθητής με την ονομασία «Κορύνες» και
επέλεξαν μία τιμή (π.χ. 5), η οποία αναφέρεται στον αριθμό των κορυνών. Ουσιαστικά
όμως αυτό είναι το μέγεθος της δύναμης το οποίο ασκείται στη δοκό, δηλαδή το φορτίο με
το οποίο θα καταπονηθεί αυτή η δοκός. Στο επόμενο βήμα πάτησαν το κουμπί με την
ονομασία «Διάγραμμα Τεμνουσών», άνοιξε το αντίστοιχο διάγραμμα και παρατήρησαν τη
μορφή του. Ακολουθώντας τα βήματα και τα ερωτήματα του φύλλου εργασίας, σημείωσαν
στη ψηφίδα «Σημειωματάριο» την τιμή που παίρνει εκείνη τη στιγμή η τέμνουσα δύναμη.
Στη συνέχεια, πάτησαν το κουμπί «Έναρξη» και επανήλθε το φορτίο στην αρχική του τιμή.
Κατόπιν, επέλεξαν μια άλλη τιμή για τις κορύνες και ακολουθώντας συνεχώς την ίδια
διαδικασία κατέγραφαν τις τιμές των τεμνουσών δυνάμεων και τις παρατηρήσεις τους,
ακολουθώντας πάντοτε το φύλλο εργασίας. Ακολούθησε συζήτηση με άξονα τις
παρατηρήσεις που κατέγραψαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της 1ης δραστηριότητας. Στο
τέλος της φάσης της διερεύνησης αναμένεται οι ομάδες να παρατηρήσουν ότι:
α) Η τιμή που παίρνει η τέμνουσα δύναμη στο διάγραμμα είναι ανάλογη με τις κορύνες που
κρατάει ο ζογκλέρ, δηλαδή με όσο μεγαλύτερο φορτίο καταπονήσουμε τη δοκό, τόσο
μεγαλύτερη τέμνουσα δύναμη αναπτύσσεται.
β) Η τέμνουσα δύναμη μπορεί να πάρει θετικές και αρνητικές τιμές εκατέρωθεν του
σημείου εφαρμογής του φορτίου, δηλαδή εκατέρωθεν του ζογκλέρ.
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2η Δραστηριότητα.
Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας τη ψηφίδα ολισθητής με την ονομασία «Κορύνες», επέλεξαν
μια τιμή για το φορτίο και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν την ψηφίδα ολισθητής με την
ονομασία «Θέση_Ζογκλέρ» για να επιλέξουν τη θέση και κατ’ επέκταση το σημείο
εφαρμογής του φορτίου. Σε αυτήν τη δραστηριότητα, κρατούσαν σταθερή τη δύναμη και
μετέβαλλαν την απόσταση από το άκρο της δοκού όπου εφαρμοζόταν αυτή η δύναμη.
Έδωσαν λοιπόν στη «Θέση_Ζογκλέρ» τιμή έστω για παράδειγμα 100cm. Επανέλαβαν την
ίδια διαδικασία αρκετές φορές και κατέγραφαν στη ψηφίδα «Σημειωματάριο» τις
παρατηρήσεις τους για τη μορφή του διαγράμματος τεμνουσών και τις τιμές της τέμνουσας
δύναμης. Παρακινήθηκαν να συζητήσουν μεταξύ τους για το διάγραμμα των τεμνουσών
δυνάμεων σε σχέση με τη θέση του ζογκλέρ, αρχικά σε επίπεδο ομάδας και έπειτα σε
επίπεδο τάξης, και στη συνέχεια κατέγραψαν τα συμπεράσματά τους στο φύλλο εργασίας
που τους είχε δοθεί. Κατά τη διάρκεια του πειραματισμού οι μαθητές αναμενόταν να
παρατηρήσουν ότι:
α) Η τιμή της τέμνουσας δύναμης εξαρτάται άμεσα από το σημείο εφαρμογής του φορτίου,
δηλαδή από τη θέση του ζογκλέρ.
β) Η τέμνουσα δύναμη στο διάγραμμα έχει μεγάλη θετική τιμή όταν το σημείο εφαρμογής
του φορτίου, δηλαδή ο ζογκλέρ, βρίσκεται προς το αριστερό άκρο της δοκού, και μειώνεται
συνεχώς όταν ο ζογκλέρ μετατοπίζεται προς το δεξί άκρο της δοκού με ταυτόχρονη αύξηση
της αρνητικής τιμής της τέμνουσας στο διάγραμμα και αντίστροφα.
Σκοπός της 2ης δραστηριότητας ήταν οι μαθητές να διαπιστώσουν ότι το εμβαδόν, κατ’
απόλυτη τιμή, του θετικού μέρους του διαγράμματος των τεμνουσών δυνάμεων είναι ίσο
με το εμβαδόν του αρνητικού μέρους.
3η Δραστηριότητα.
Στα πλαίσια της 3ης δραστηριότητας, οι μαθητές χρησιμοποίησαν το κουμπί «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΡΟΠΩΝ» για να ανοίξει η ψηφίδα με το αντίστοιχο διάγραμμα των ροπών κάμψεων.
Ακολουθώντας το φύλλο εργασίας και απαντώντας στα ερωτήματα που τους έθετε, έπρεπε
να βρουν ποια είναι η κάμψη στο σχοινί και από ποιους παράγοντες εξαρτάται. Στη
συνέχεια πειραματίσθηκαν με τους ολισθητές «Κορύνες» και «Θέση_Ζογκλέρ», δίνοντας
τιμές στο φορτίο και μεταβάλλοντας το σημείο εφαρμογής του. Αφού επανέλαβαν την ίδια
διαδικασία αρκετές φορές, κατέγραψαν όπως και στις προηγούμενες δραστηριότητες τις
παρατηρήσεις τους στη ψηφίδα «Σημειωματάριο». Οι παρατηρήσεις αναμέναμε να
εστιαστούν:
α) στη μορφή του διαγράμματος των ροπών κάμψεως,
β) στην αριθμητική τιμή που παίρνει η ροπή ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του
φορτίου στη δοκό, δηλαδή ανάλογα τις κορύνες και τη θέση του ζογκλέρ,
γ) στην καταγραφή των τιμών της τέμνουσας δύναμης και της ροπής κάμψης σε διάφορα
σημεία εφαρμογής του φορτίου, δηλαδή σε διάφορες θέσεις του ζογκλέρ.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο αριθμός των επαναλήψεων σε κάθε δραστηριότητα δεν
ήταν συγκεκριμένος. Κάθε ομάδα λειτουργούσε αυτόνομα, επιλέγοντας τον αριθμό των
επαναλήψεων που έκρινε απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου. Επίσης, σε όλες τις
δραστηριότητες, οι μαθητές κατευθύνονταν από τα φύλλα εργασίας που τους είχαν
μοιραστεί στην αρχή, αλλά και από τους ερευνητές, όταν έκριναν ότι παρέκκλιναν από το
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στόχο.
Εν συνεχεία, έπρεπε να πειραματιστούν με τις κορύνες και τη θέση του ζογκλέρ, και να
βρουν πόσο μπορεί να καμφθεί το σχοινί χωρίς να σπάσει. Ουσιαστικά έπρεπε να
ανακαλύψουν πόση είναι η μέγιστη ροπή και έπειτα πόση είναι η τέμνουσα δύναμη σε
αυτό ακριβώς το σημείο. Ακολούθησε συζήτηση σε επίπεδο ομάδας και κατέγραψαν τα
συμπεράσματά τους στο φύλλο απαντήσεων. Συγκεκριμένα έπρεπε να διαπιστώσουν ότι :
α) η τιμή της ροπής κάμψεως σε οποιαδήποτε διατομή του ισοστατικού φορέα, δηλαδή σε
οποιοδήποτε σημείο εφαρμογής του φορτίου (θέση ζογκλέρ), είναι ίση με το αλγεβρικό
άθροισμα της επιφάνειας του διαγράμματος των τεμνουσών δυνάμεων αριστερά (ή δεξιά)
από τη διατομή (εικόνα 9), και
β) η μέγιστη τιμή της ροπής στο διάγραμμα των ροπών κάμψεως εμφανίζεται στο σημείο
που η τέμνουσα δύναμη είναι μηδέν (εικόνα 9).
Με την ολοκλήρωση και της 3η δραστηριότητας, οι ομάδες συζήτησαν σε επίπεδο τάξης για
τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν και τους ζητήθηκε να διατυπώσουν τους δύο
παραπάνω βασικούς κανόνες που χαρακτηρίζουν τη σχέση μεταξύ τεμνουσών δυνάμεων
και ροπών κάμψεως. Στα σημεία πλήρης συμφωνίας έγινε κοινή αποδοχή. Στα σημεία
αντιθέσεων και αντιπαραθέσεων ακολούθησε νέος κύκλος συζητήσεων με τεκμηριωμένη
επιχειρηματολογία και ανατροφοδότηση από το λογισμικό.

Εικόνα 9
Πραγματοποιήθηκε ανακεφαλαίωση των συμπερασμάτων στα οποία κατέληξαν, καθώς
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επίσης και των κανόνων που διέπουν τη σχέση των τεμνουσών δυνάμεων με τη ροπή
κάμψης. Όπου υπήρχε διαφωνία ή δυσκολία κατανόησης, έγινε ανατροφοδότηση μέσω του
λογισμικού και περαιτέρω συζήτηση από τις ομάδες με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία.
Για την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα,
χρησιμοποιήθηκε η λεγόμενη «θεμελιωμένη στην εμπειρία θεωρία» (grounded theory),
(Strauss & Corbin, 1990). Τα στάδια της προσέγγισης αυτής είναι η συλλογή ποιοτικών
δεδομένων με παρατήρηση, συνέντευξη και απομαγνητοφώνηση διαλόγων.
Η ανάλυση των δεδομένων διαμορφώθηκε βάσει δύο γενικών κατηγοριών που
αφορούσαν στις έννοιες που αναδύθηκαν από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της
διερεύνησης προκειμένου να μελετήσουν τις έννοιες της τέμνουσας δύναμης και της ροπής
κάμψης και στους τρόπους που υιοθέτησαν κατά τη διαδικασία δημιουργίας νοημάτων.

Συμπεράσματα
Στη παρούσα εργασία υιοθετήθηκε ένα πλαίσιο προσέγγισης μιας διδακτικής
παρέμβασης με την υποστήριξη ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος, μέσα από κατάλληλα
σχεδιασμένες δραστηριότητες. Η διδακτική αυτή προσέγγιση υιοθετήθηκε με την
προσδοκία να επιφέρει αλλαγές στο μαθησιακό περιβάλλον, οι οποίες είναι επιθυμητές
σύμφωνα με τις παιδαγωγικές θεωρίες. Η έρευνα που ακολούθησε είχε ως σκοπό να
μελετήσει αυτές τις αλλαγές και γενικά σε ποιο βαθμό και με ποιους τρόπους
διαφοροποιήθηκε το μαθησιακό περιβάλλον που διαμορφώθηκε, εξαιτίας του λογισμικού
αλλά και των ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων.
Ένα χαρακτηριστικό της διδακτικής παρέμβασης είναι η δράση των μαθητών, οι οποίοι
γίνονται πρωταγωνιστές της μαθησιακής διαδικασίας, διαμορφώνοντας τις συνθήκες και
τον ρυθμό της μάθησής τους. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στον πειραματισμό που
τους προσέφερε το λογισμικό. Οι μαθητές, από την αρχή της διάδρασης με τον μικρόκοσμο
άρχισαν να πειραματίζονται, να διαμορφώνουν τις μεταβλητές του μικρόκοσμου και να
παρατηρούν το αποτέλεσμα του κάθε πειράματος.
Το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ανατροφοδότηση που έλαβαν οι μαθητές από τον
μικρόκοσμο και τους επέτρεψε να αναστοχάζονται ως προς τις ενέργειές τους. Ο
αναστοχασμός που καλλιέργησαν οι μαθητές εμφανίστηκε ως μια μεταγνωστική
δραστηριότητα που οφειλόταν στην επανεξέταση των φαινομένων που αναπαριστούσε ο
μικρόκοσμος, είτε αλλάζοντας τις τιμές των ολισθητών για να επιτύχουν ένα διαφορετικό
αποτέλεσμα, είτε για να ανακαλύψουν πιθανές σχέσεις μεταξύ βασικών μεγεθών του
φαινομένου (π.χ. μεταξύ τέμνουσας δύναμης και ροπής κάμψης). Αυτή η επανεξέταση
έδωσε τις δυνατότητες να μελετήσουν το φαινόμενο από διαφορετικές οπτικές γωνίες και
να δομήσουν νέα νοητικά κατασκευάσματα (π.χ. ότι τα εμβαδά αρνητικής και θετικής
τέμνουσας είναι ίσα κατ’ απόλυτη τιμή).
Κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με τον μικρόκοσμο σημαντική ήταν η συμβολή των
οπτικών αναπαραστάσεων με την μορφή των διαγραμμάτων στις λογικό – γνωστικές
διεργασίες των μαθητών και τελικά στην δόμηση της γνώσης τους. Η οπτική αναπαράσταση
των μεταβολών όλων των εντατικών μεγεθών της δοκού, τεμνουσών δυνάμεων και ροπών
κάμψης, βοήθησε τους μαθητές να δημιουργήσουν νοήματα και έννοιες που μέχρι εκείνη
την στιγμή ανήκαν στην σφαίρα του αφηρημένου, ενώ τους επέτρεψε να συνδέσουν αυτά
τα μεγέθη μεταξύ τους και να τα ορίσουν σε σχέση με τις μεταβλητές (όπως έγινε με την
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ροπή κάμψης). Αυτό αποδεικνύει την σημαντική συνεισφορά του υπολογιστικού
περιβάλλοντος στην δημιουργία νοημάτων, μέσα από την αλληλεπίδραση του μαθητή με το
λογισμικό και όχι με την στείρα απομνημόνευση εννοιών.
Μελετώντας τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες αποδεικνύεται ότι σε γενικές γραμμές
οι ομάδες μέσα από συντονισμένες ενέργειες όπως είναι η προσφυγή στον συμμαθητή για
επαλήθευση ή βοήθεια στην επίλυση προβλήματος, η επαναλαμβανόμενη διαδικασία
πειραματισμός – παρατήρηση – ανταλλαγή απόψεων – ανατροφοδότηση, η εμφάνιση
αντιδικιών, κατάφεραν να οργανώσουν τη σκέψη τους και να καταλήξουν σε σημαντικά
συμπεράσματα.
Όσον αφορά στη συνεργασία μεταξύ των ατόμων των ομάδων, στην πλειοψηφία τους
συνεργάστηκαν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Σε κάποιες ομάδες η συνεργασία
έγινε μέσω αντικρουόμενων απόψεων και συγκρούσεων ενώ υπήρξε και ομάδα όπου η
συνεργασία ήταν ομαλή και οι προβληματικές καταστάσεις ξεπεράστηκαν εύκολα και
γρήγορα. Τα άτομα της ομάδας αυτής δεν διαφώνησαν, δεν συγκρούστηκαν και δεν
θεώρησαν απαραίτητο να σκεφτούν βαθύτερα πριν καταλήξουν σε βεβιασμένα
συμπεράσματα. Στην πραγματικότητα η συμπεριφορά τους αυτή δηλώνει ότι τους
ενδιέφερε περισσότερο η εικόνα της ομάδας τους προς τους τρίτους αποφεύγοντας την
αρνητική κριτική, παρά η ουσιαστική εργασία.
Μέσα από όλες τις προηγούμενες παρατηρήσεις και συμπεράσματα, καταλήγουμε ότι η
μαθησιακή διαδικασία επηρεάστηκε σημαντικά από την ενσωμάτωση του υπολογιστικού
περιβάλλοντος με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες και ως επί το πλείστον η
διδακτική παρέμβαση ευνόησε την ενεργή συμμετοχή των μαθητών και κυρίως τους
πρόσφερε την δυνατότητα να δομήσουν μόνοι τους τα νέα γνωστικά σχήματα και να
επιλέξουν τον τρόπο και τον ρυθμό με τα οποία θα το επιτύχουν.
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Αξίες τεχνολογικής κουλτούρας στην εποχή της κρίσης και Δημόσια
Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση
Στυλιανός Καραγιάννης
limonero@otenet.gr
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 17.03
Περίληψη. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, που η τεχνολογική κουλτούρα κυριαρχεί
σε όλα τα πεδία του περιβάλλοντος μας, ασκούνται πιέσεις προσαρμογής του
εκπαιδευτικού μας συστήματος στις τεχνολογικές εξελίξεις. Η μελέτη αυτή αφορά στην
τεχνολογική θεώρηση της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης μας στην
εποχή της κρίσης, η οποία προϋποθέτει μια προοπτική ανοιχτή και πολυσύνθετη στη
διαδικασία της μετάβασής μας προς ένα Νέο Τεχνολογικό Λύκειο. Σ’ αυτήν την
προοπτική εντάσσεται, πλην της προσπάθειας για την υπέρβαση της κρίσης του
υπάρχοντος Επαγγελματικού Λυκείου, και η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, η οποία
συμβάλλει στην προώθηση νέων μορφών μάθησης και στην ποιοτική αναβάθμιση του.
Τα ερωτήματα που τίθενται και επιχειρείται να απαντηθούν σ’ αυτή την κριτική
θεώρηση του εκπαιδευτικού γεγονότος στην εποχή της παγκοσμιοποίησης αφορούν
στις εξής έννοιες και κατηγορίες: στην έννοια της τεχνολογικής κουλτούρας και στις
αξίες της, στην έννοια των τεχνολογικών συστημάτων της κοινωνικής κουλτούρας και
της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και, τέλος, στις έννοιες του τεχνολογικού
αναλφαβητισμού και της αποδοτικότητας των συστημάτων τεχνικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην εποχή της ολόπλευρης κρίσης του ελληνικού
σχολείου.
Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογική κουλτούρα, Τεχνο-επιστήμη, Κρίση, Παγκοσμιοποίηση,
Εκπαίδευση.

Εισαγωγή
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, που η τεχνολογική κουλτούρα κυριαρχεί σ’ όλα τα πεδία
του περιβάλλοντος μας, ο πιο εύκολος χαρακτηρισμός της κοινωνίας μας είναι αυτός της
«τεχνολογικής» κοινωνίας. Από την προοπτική μιας κοινωνίας έτσι ορισμένης, το
εκπαιδευτικό γεγονός, η εκπαιδευτική διαδικασία μας προσφέρει μια σειρά από
διαφορετικές όψεις. Η τεχνολογική θεώρηση της εκπαίδευσης προϋποθέτει μια προοπτική
ανοικτή, ενδιαφέρουσα και πολυσύνθετη. Μπορούμε πια να ομιλούμε για το τεχνολογικό
μοντέλο της εκπαίδευσης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης αντιπαραθέτοντάς το προς το
ουμανιστικό μοντέλο της εποχής του Διαφωτισμού.
Στο νέο εννοιολογικό πεδίο της μετανεωτερικότητας χρησιμοποιούμε έννοιες όπως η
πολιτιστική διαφορά, η τεχνολογική κουλτούρα, οι τεχνολογικές αξίες, τα τεχνολογικά
συστήματα, η κοινωνική κουλτούρα, η κοινωνική ευημερία, η τεχνολογική ανάπτυξη,
έννοιες παλαιές ασφαλώς, αλλά με νέο οπλισμό, με νέο ένδυμα, με νέες συνυποδηλώσεις
σε μια φάση της παγκόσμιας ιστορίας που τα πάντα αλλάζουν γύρω μας πιο γρήγορα από
ποτέ (Branscomb,1981).
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Ας διερωτηθούμε λοιπόν κατά πρώτον για το τι σημαίνει πολιτιστική διαφορά και
διαφορετικότητα, έχοντας κατά νου το νέο πολιτικό και πολιτισμικό χάρτη της Ευρώπης, και
τι τεχνολογική κουλτούρα.

Πολιτιστική διαφορά και τεχνολογική κουλτούρα – δυο βασικές παράμετροι
της μετανεωτερικότητας
Η έννοια κουλτούρα (πνευματική καλλιέργεια) αναφέρεται στο σύνολο των εκδηλώσεων,
των κανόνων συμπεριφοράς, των ιδεών, των αξιών, των μορφών επικοινωνίας που
χαρακτηρίζουν το πραξιακό πεδίο ενός ατόμου ή μιας κοινωνικής ομάδας.
Ο προσδιορισμός των πολιτιστικών χαρακτηρισμών των κοινωνικών ομάδων και δη των
μαθητών μας στις σύγχρονες σχολικές τάξεις των τεχνολογικών λυκείων και
επαγγελματικών σχολών είναι ένα θέμα πρωτίστου ενδιαφέροντος για μια σύγχρονη
φιλοσοφία της παιδείας.
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όταν επιχειρεί κάποιος να προσδιορίσει την κουλτούρα
μιας ομάδας, μιας σχολικής τάξης λ.χ. με πολυεθνική ή πολυπολιτισμική σύνθεση,
αναδύεται αμέσως το πρόβλημα ή η τάση που παράγεται ανάμεσα στους δύο πόλους της
ταυτότητας και της πολιτιστικής διαφοράς ή διαφορετικότητας. Εύκολα καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η κουλτούρα μιας ομάδας μαθητών,
φοιτητών ή και εργαζομένων συντίθεται από πολλές διαφορετικές υποκουλτούρες που,
ενώ αναδεικνύουν την πολιτιστική διαφορά, δεν είναι κατ’ ανάγκην και αντίπαλες.
Ποιο είναι το σύγχρονο πανόραμα των εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών συστημάτων έναντι
αυτής της πολιτιστικής διαφορετικότητας;
Το εκπαιδευτικό σύστημα έναντι της πολιτιστικής διαφορετικότητας
Είναι γεγονός ότι άλλαξε ριζικά στις μέρες μας ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών
συστημάτων και λαμβάνεται μέριμνα σ’ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καλή
προσαρμογή και τη δίχως εντάσεις συνύπαρξη όλων των διαφορετικών από πολιτιστική και
θρησκευτική άποψη ομάδων. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η εκπαιδευτική
διαδικασία είναι σε τελική ανάλυση μια διαδικασία που απευθύνεται στους μαθητές,
ανεξαρτήτως εθνότητας και θρησκεύματος, στη συνείδησή τους και στην ψυχή τους όπου
και παράγονται καταστάσεις διαπροσωπικών σχέσεων σύνθετες και ποικίλες (στις οποίες
αναγκαίως διαδραματίζουν έναν κεντρικό ρόλο οι πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των
διαφόρων υποομάδων όπου το κάθε άτομο ανήκει – Αλβανοί στην ελληνική τεχνική
επαγγελματική εκπαίδευση, Μαροκινοί στη Γαλλική και Ισπανική). Ανακύπτει έτσι ένα
πρόβλημα ισορροπίας σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα, πρόβλημα που έχει να κάνει αφ’
ενός με την πολιτιστική ομοιογένεια των εκπαιδευόμενων (μαθητών, φοιτητών κ.λπ.) και
αφ΄ ετέρου με την πολιτιστική διαφορά των ατόμων και των ομάδων με βάση την οποία
κάποτε δοκιμάζονται οι βασικές αξίες και του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος.
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι απολύτως φυσιολογικό να ομιλεί κανείς για την
τεχνολογική κουλτούρα και την αξία της αλλά και για την κοινωνική κουλτούρα.
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Η αξία της τεχνολογικής κουλτούρας στη μετανεωτερικότητα
Στο σύγχρονο θεωρητικό πεδίο της Φιλοσοφίας της Τεχνολογίας γίνεται πολύς λόγος για
την «τεχνολογική cultura», την οποία πολλοί αντιπαραθέτουν προς την «ουμανιστική
cultura», προϊόν του Διαφωτισμού, ενώ ταυτοχρόνως την θεωρούν ως συνώνυμο ή ειδική
κατηγορία της «επιστημονικής κουλτούρας» (Bugliarello,1982).
Αυτοί οι όροι στην πραγματικότητα αναφέρονται στην κουλτούρα που εκπροσωπούν
συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών, πανεπιστημιακών και διανοούμενων. Η τεχνολογική
κουλτούρα χαρακτηρίζει τους μηχανικούς, τους τεχνολόγους και τους καθηγητές των
τεχνικών σχολών. Η ουμανιστική κουλτούρα τους συγγραφείς, τους ποιητές και τους
διανοούμενους των φιλοσοφικών και φιλολογικών σχολών και η επιστημονική κουλτούρα
τους εκπροσώπους των πειραματικών και θετικών επιστημών (De Vore,1980).
Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας γίνεται αναφορά μόνο στην τεχνολογική κουλτούρα
θεωρώντας την ως ένα πιθανό κοινό πολιτιστικό υπόβαθρο διαφόρων κοινωνικών ομάδων
και όχι ως μια εξειδικευμένη κουλτούρα επαγγελματικού ή ακαδημαϊκού χαρακτήρα.
Εννοείται λοιπόν ως τεχνολογική κουλτούρα το μέρος της ευρύτερης κουλτούρας μιας
κοινωνικής ομάδας που διαμορφώνεται από τις εκδηλώσεις, τους κανόνες, τις ιδέες, τις
αξίες, τα συστήματα επικοινωνίας και τους τρόπους επικοινωνίας (που έχουν να κάνουν με
τις σχέσεις των μελών αυτής της ομάδας με τα τεχνολογικά συστήματα) (Paris,1973).
Με τα παραπάνω επισημαίνεται ότι:
1) στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της αφόρητης κυριαρχίας του Λεβιάθαν των
νέων τεχνολογιών, η τεχνολογική κουλτούρα αποτελεί ένα μέρος πολύ σημαντικό της
κουλτούρας που χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες κοινωνικές ομάδες στις αναπτυγμένες
βιομηχανικές κοινωνίες.
2) η σύγχρονη τεχνολογική μας εκπαίδευση, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, δεν
μπορεί να εννοηθεί δίχως την υποστήριξη της από μια κατάλληλη τεχνολογική
κουλτούρα.
Η τεχνολογική κουλτούρα, όπως υποστηρίζει ο Zimermman, είναι η πιο βασική παράμετρος
της παγκοσμιοποιημένης αγοράς καταναλωτικών και συμβολικών αγαθών και απαιτείται
μια σύντομη αναφορά στην έννοια ή στην κατηγορία των τεχνολογικών συστημάτων των
οποίων είμαστε χρήστες και δέσμιοι (Ζimermman, 2005).
Αναφορά στους νέους Λεβιάθαν: τα τεχνολογικά συστήματα
Τα τεχνολογικά συστήματα είναι ένα υποσύνολο τεχνικών συστημάτων, χαρακτηριστικό των
βιομηχανικών κοινωνιών, που έχουν ως κοινή παράμετρο το ότι ο σχεδιασμός και η χρήση
τους βασίζεται σε επιστημονικές γνώσεις και μεθόδους και σε συστήματα αξιών και
διαδικασιών αξιολόγησης που μπορούν να θεωρηθούν ορθολογικές. Αυτός ο
χαρακτηρισμός για τα τεχνικά και τεχνολογικά συστήματα οδηγεί στις εξής παραδοχές:
1) ότι η τεχνική δεν διαχωρίζεται από την κουλτούρα
2) ότι τα συστήματα δράσεων βασίζονται σε γνώσεις, παραστάσεις, κανόνες της πράξης
και των τρόπων συμπεριφοράς μας και
3) ότι τα τεχνολογικά συστήματα περιλαμβάνουν αναγκαίως, στη θεωρητική και
πρακτική σκέψη τους, ιδέες και ορθολογικά κριτήρια αξιολόγησης
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Οι τεχνολογικές αξίες, κύρια παράμετρος της φιλοσοφίας της μετανεωτερικότητας
Οι ιδέες με βάση τις οποίες δομούνται τα τεχνολογικά συστήματα είναι βασικά
επιστημονικές ή τουλάχιστον συμβατές με τη γνώση και τις μεθόδους της επιστημονικής
παρουσίασης των πραγμάτων. Αλλά η τεχνολογική γνώση περιλαμβάνει επίσης και έναν
άλλο τύπο γνωστικών περιεχομένων, όχι αναπαραστατικών αλλά λειτουργικών, που είναι
χαρακτηριστικά του κάθε συστήματος δράσεων και που μπορεί να κατορθώσουν να
επιτύχουν ένα βαθμό ορθολογικοποίησης και επεξεργασίας πολύ υψηλό (Ellul,1964)
Οι εγγενείς τεχνολογικές αξίες
Οι τεχνολογικές αξίες κατηγοριοποιούνται σε δύο τύπους: είναι εσωτερικές και εξωτερικές
ή εγγενείς και εξωγενείς. Η πιο σημαντική εγγενής αξία της τεχνολογίας είναι η αξία της
αποτελεσματικότητας. Διαισθητικώς κατανοούμε ότι μια πράξη και, κατά συνέπεια, μια
συσκευή, ένα εξάρτημα, ένα σύστημα δράσεων, θεωρείται αποτελεσματικό εάν
εκπληρώνει τους αντικειμενικούς σκοπούς επί τη βάσει των οποίων δομήθηκε και εάν
υπακούει στο νόμο του ελάχιστου κόστους. Το πρόβλημα είναι ότι, για να αξιολογήσουμε
την αποτελεσματικότητα, χρειαζόμαστε κάποιο τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και
του κόστους της κάθε πράξης. Ευτυχώς εδώ μας συνεπικουρεί η έννοια της χρησιμότητας,
που μας επιτρέπει να συγκρίνουμε την αξία ή την τιμή που πληρώνουμε για κάτι με το
όφελος που πιθανόν θα μας αποδοθεί (Mesthene, 1970). Εάν λ.χ. πληρώνουμε
εκατομμύρια ευρώ για μια αναποτελεσματική παραπαιδεία ή για την συντήρηση ενός
προβληματικού Τεχνολογικού Λυκείου ή ΤΕΙ, τότε έχουμε μπει για τα καλά μέσα στο φαύλο
κύκλο των αναντιστοιχιών και της κρίσης αξιών του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Ομιλούμε για την κρίση του σύγχρονου Επαγγελματικού Λυκείου και δεν κατανοούμε ότι
αυτή η κρίση είναι συνώνυμη της αναποτελεσματικότητάς του, της απαξίωσης του και της
πλήρους αναντιστοιχίας του προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Γι’ αυτό, ας
επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος – το σχολείο
είναι ένα σύστημα – ορίζοντάς την όχι ως μια σχέση μεταξύ αξιών αλλά ως μια πρωταρχική
αξία που ορίζεται σε σχέση με το μέγεθος των αντικειμενικών στόχων και των
αποτελεσμάτων που προκύπτουν απ’ όλο το πραξιακό πεδίο ενός συστήματος. Υπάρχουν
επίσης άλλες δύο σημαντικές εγγενείς τεχνολογικές αξίες: η δραστικότητα και η αξιοπιστία
ενός συστήματος (Quintanilla, 1980).
Εξωγενείς τεχνολογικές αξίες.
Πλην των εγγενών αξιών, τα τεχνολογικά συστήματα περικλείουν και τις λεγόμενες
εξωγενείς αξίες, οι οποίες έχουν την ίδια σημασία και σπουδαιότητα για τον χαρακτηρισμό
και το σχεδιασμό τους όπως και οι εγγενείς. Οι εξωγενείς αξίες αναφέρονται τόσο στα
τεχνολογικά συστήματα όσο και στα άτομα που τα χρησιμοποιούν και τα αναπτύσσουν. Θα
μπορούσε κανείς να τις χωρίσει σε δύο ομάδες: στις αξίες τις σχετικές προς την έννοια της
καταλληλότητας ή της ιδανικότητας (οικονομική, πολιτική, ηθική κ.λπ.) μιας εν χρήσει
τεχνολογίας για μια κοινωνική ομάδα ή ένα σύνολο, και στις αξίες τις σχετικές προς τις
συνέπειες μιας τεχνολογίας για τα άτομα, τους λαούς και το περιβάλλον μας χώρας ή και
του πλανήτη μας (Ortega y Gasset, 1929).
Έγινε ήδη αναφορά στο πεδίο των πιο βασικών εννοιών της μετανεωτερικής φιλοσοφίας
της τεχνολογίας μιλώντας για την αποτελεσματικότητα των τεχνολογικών και
εκπαιδευτικών συστημάτων, για την αναποτελεσματικότητα του συστήματος της Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσής μας, για σύγχρονες επιστημονικές ιδέες, για τεχνολογικές
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αξίες όπως η αποτελεσματικότητα και για κοινωνικές αξίες όπως η καταλληλότητα, η
ασφάλεια ή το ρίσκο (Cutcliffe,1985). Όμως η εποχή της παγκοσμιοποίησης χαρακτηρίζεται
όχι μόνο από την τεχνολογική της κουλτούρα αλλά και από μια σύγχρονη κοινωνική
κουλτούρα που συχνά λησμονείται.
Τεχνολογική κουλτούρα απέναντι στη κοινωνική κουλτούρα;
Αυτά τα πολιτιστικά περιεχόμενα της σύγχρονης τεχνολογίας, που αναφέρθηκαν, μπορούν
να ενσωματωθούν στην κουλτούρα μιας κοινωνικής ομάδας ή και στη σχολική ζωή ενός
αναδιαρθρωμένου πάνω σε νέες βάσεις Τεχνολογικού Λυκείου με διάφορους τρόπους. Για
παράδειγμα, μια τεχνολογική κουλτούρα που ενδίδει μόνο στις παράλογες απαιτήσεις των
διαχειριστών της παγκοσμιοποίησης χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι δίδει μικρή
σπουδαιότητα στις εγγενείς αξίες της τεχνολογίας. Σ’ αυτή την κουλτούρα αξιολογείται
περισσότερο ο κάθε τεχνολογικός νεωτερισμός που έχει ως αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση
του οικονομικού οφέλους για μια κοινωνική ομάδα (Smith,1996). Ένα άλλο παράδειγμα:
μια κουλτούρα συντηρητική δίνει προτεραιότητα στις τεχνολογίες που μπορούν να
διατηρήσουν αμετάβλητο το φυσικό περιβάλλον (Quintanilla,1992).
Τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής κουλτούρας στην Ελλάδα της σήμερον είναι τα
χαρακτηριστικά της διαρκούς κρίσης αξιών: πολιτισμικών κυρίως και, κατά δεύτερο λόγο,
τεχνολογικών. Αποτύχαμε στο ζήτημα της διαχείρισης και παιδαγωγικής αξιοποίησης των
πολιτιστικών μας αξιών, ενώ ταυτοχρόνως καθυστερήσαμε υπερβολικά στο ζήτημα της
κατανόησης των τεχνολογικών αξιών που αποτελούν την βάση της θεωρητικής
συγκρότησης των σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων – εκπαιδευτικών και μη. Στην
Ευρώπη γίνεται λόγος για διαφορετικά ιδιώματα, για διαφορετικές παραδόσεις, για
διαφορές πολιτισμικές, για διαφορετικούς τρόπους ερμηνείας της σύγχρονης ιστορίας και
για διδακτικές προσεγγίσεις που σπανίως συμφωνούν για το πώς θα μορφωθούν οι νέες
γενιές τεχνικών και μηχανικών την εποχή των αναδυόμενων πολιτιστικών διαφορών και των
νέων ταυτοτήτων (Winner,1977).
Ωστόσο, σε σχέση με την τεχνολογία παράγεται και αναπαράγεται μια αξιοσημείωτη
ομοιογένεια. Όλες οι κοινωνικές ομάδες πρακτικά μοιράζονται και χρησιμοποιούν τα ίδια
τεχνολογικά συστήματα, έχοντας την ίδια ή περίπου την ίδια πρόσβαση σ΄αυτά. Για
παράδειγμα, ακόμη και οι πιο φτωχοί μαθητές ενός ΕΠΑΛ έχουν μια κάποια πρόσβαση στο
διαδίκτυο σήμερα. Συνεπώς, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η τεχνολογική κουλτούρα
παίζει σημαντικό ρόλο για όλες αυτές τις ομάδες μαθητών καθορίζοντας το κοινό
υπόβαθρο που χρειαζόμαστε για να θέσουμε το ζήτημα των νέων αντικειμενικών σκοπών
και στόχων της ΔΤΕΕ (Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης).
Αλλά ποιος τύπος τεχνολογικής κουλτούρας είναι ο πλέον κατάλληλος σήμερα; Ασφαλώς
όχι ο τύπος της τεχνολογικής κουλτούρας που υποστηρίζουν οι τεχνοκράτες. Είναι αναγκαίο
να εξοικειωθούμε με τις εγγενείς και εξωγενείς αξίες της σύγχρονης τεχνολογικής
κουλτούρας, αλλά θα χάσουμε το τρένο της Τεχνολογικής Παιδείας εάν υποβαθμίσουμε και
καταφρονέσουμε το μήνυμα της Πολιτείας του Πλάτωνα. Παιδεία, τεχνολογική ανάπτυξη
και κοινωνική ευημερία θα ήταν ακατανόητες έννοιες και κατηγορίες χωρίς την προβολή
τους στις αρχέγονες μήτρες της σκέψης, δίχως την αναθεώρησή τους με βάση τα
πλατωνικά και αριστοτελικά πλαίσια ιδεών και αξιών.
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Τεχνολογική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.
Ο Xose Ortega y Gasset, ο Ισπανός φιλόσοφος που λάτρευε τον Πλάτωνα, υποστήριζε ότι η
Τεχνική ελευθερώνει τον άνθρωπο από τις ανάγκες του, συμπεριλαμβάνοντας σ’ αυτές και
τις υπερβολικές ανάγκες που προκύπτουν ως συνέπεια και αποτέλεσμα της ίδιας της
τεχνολογικής ανάπτυξης. Αλλά εδώ υπόκειται ένα παράδοξο. Αυτός ο τεχνητός ορίζοντας
που δημιουργεί η τεχνική γύρω από τον άνθρωπο τον απελευθερώνει αφενός από την
καθημερινή μέριμνα για την κάλυψη των ζωτικών, φυσικών του αναγκών και τον
περισφίγγει αφετέρου αναγκάζοντάς τον να φροντίζει για την επίλυση των σοβαρών
προβλημάτων τα οποία η ίδια γέννησε.
Ο Λεβιάθαν της τεχνικής, κατά τον Ortega, ενώ επιλύει τις βασικές μας ανάγκες, γεννά
άλλες πρόσθετες μαζί με μια σειρά προβλήματα που πολλαπλασιάζονται επ΄ άπειρον. Εάν
κάποτε αποφασίζαμε να επιβραδύνουμε την τεχνολογική ανάπτυξη, οι συνέπειες για τις
νέες τεχνητές ζωτικές μας ανάγκες θα ήταν αναπόφευκτες. Θα καταργήσουμε τα κινητά
τηλέφωνα που παράγουν καρκίνους ή θα τα τελειοποιήσουμε; Ο νέος τεχνολογικός
ορίζοντας της μεταβιομηχανικής, μετανεωτερικής εποχής βρίθει από τέτοια τεχνολογικά
διλήμματα.
Σύμφωνα με τους σύγχρονους πραγματιστές, ενάντια στην οπισθοδρόμηση θα πρέπει να
συνεχίσουμε αναπτύσσοντας μια κουλτούρα που θα διευκολύνει την ισορροπημένη
τεχνολογική ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε μια κατάλληλη τεχνολογική κουλτούρα στο πλαίσιο
της οποίας οι επιστημονικές γνώσεις, ο έλεγχος των κανόνων ορθής λειτουργίας των
τεχνολογικών συστημάτων και η έμφαση στις εξωγενείς και εγγενείς αξίες της, σε
συνδυασμό με τις κλασικές πολιτιστικές αξίες, θα είναι στοιχεία εναρμονισμένα.
Πράγματι, μια σύγχρονη τεχνολογική κουλτούρα δεν θα παραγνωρίζει το πλατωνικό για την
Παιδεία ιδεώδες, αν βασίζεται στην κριτική αριστοτελική ορθολογικότητα, στη
δημιουργικότητα και στους νεωτερισμούς και φυσικά στο κλασικό ιδεώδες περί ελευθερίας
του ατόμου (Ferkiss,1969).

Τεχνολογική Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία.
Στις ανεπτυγμένες βιομηχανικές κοινωνίες, το κοινό και ομοιογενές υπόβαθρο που μπορεί
να μας χρησιμεύσει για να ορίσουμε τους γενικούς αντικειμενικούς σκοπούς της
εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι αυτό που μόλις ορίσαμε ως κατάλληλη τεχνολογική
κουλτούρα. Έτσι όπως την ορίσαμε, η ομοιογένεια της τεχνολογικής κουλτούρας στην εποχή
της παγκοσμιοποίησης δεν αντιπαρατίθεται ριζικά προς τα όποια διαφοροποιητικά στοιχεία
της κουλτούρας της κάθε κοινωνικής ομάδας. Εάν προσδιορίσουμε ορθά τους
αντικειμενικούς σκοπούς εκπαίδευσης που θεωρούνται σημαντικοί για την οποιαδήποτε
κοινωνική ομάδα σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα ή κοινωνία, είναι βέβαιο ότι θα
διευκολύνουμε ταυτοχρόνως και την τεχνολογική ανάπτυξη, την τόσο αναγκαία για την
επιβίωση της κάθε ομάδας. Η Ευρώπη θα προχωρήσει στην ανάπτυξη πιο σύγχρονων
εκπαιδευτικών συστημάτων τεχνολογικής εκπαίδευσης, εάν οι συγκρούσεις των διαφόρων
ταυτοτήτων, προκαταλήψεων και εθνικιστικών διαφορών, επιλυθούν προς την κατεύθυνση
της αξιοποίησης μιας όλο και πιο κατάλληλης τεχνολογικής κουλτούρας, που είναι η κοινή
σύγχρονή μας κληρονομιά (Snow,1959).
Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να λησμονούμε το κλασικό ιδεώδες περί Ελληνικής
Παιδείας και ταυτότητας που περιστέλλει τις διαφορές και πνίγει εν τη γενέσει του κάθε
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εθνικιστική, ρατσιστική τάση και τακτική περιθωριοποίησης των άλλων, των ετέρων, που
συζούν μαζί μας και εργάζονται για τους εαυτούς τους αλλά και για εμάς. Έλληνες είναι οι
της Ελληνικής (αλλά και Ευρωπαϊκής) παιδείας μετέχοντες.
Εάν χάσουμε το τρένο των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, ο νέος σχεδιασμός του
εκπαιδευτικού μας συστήματος της ΔΤΕΕ (Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης) θα συνεχίσει να χωλαίνει, όπως χώλαινε μέχρι σήμερα.
Οι επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην απασχόληση, την κατάρτιση και την
εκπαίδευση.
Η τεχνολογική αλλαγή ως εξελισσόμενο φαινόμενο είναι η κύρια παράμετρος της
παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ελλάδα
προσπαθούν μέσω διαφόρων προγραμμάτων, εκπαιδευτικών και μη, να εξασφαλίσουν τις
προϋποθέσεις αξιοποίησής της ώστε να αναβαθμιστεί η Ευρωπαϊκή Οικονομία με την
ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων στους νέους εργαζομένους
(Wright,1993).
Άλλα διλήμματα – προκλήσεις που έχει να επιλύσει η κοινή ευρωπαϊκή εκπαιδευτική
πολιτική είναι τα εξής:
1) Τι θα γίνει με τα παλαιά τεχνικά επαγγέλματα που, με την κυριαρχία των νέων
τεχνολογιών, εξαφανίστηκαν ή διαφοροποίησαν τα πεδία των δυνατοτήτων τους;
2) Τι επιπτώσεις θα έχουν όλες αυτές οι αλλαγές στα συστήματα μετα-δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και κατάρτισης;
3) Η ποσοτική και ποιοτική επέκταση των διαφόρων συστημάτων επιμόρφωσης και
κατάρτισης θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση των προοπτικών εργασίας για τους
νέους εργαζόμενους, θα μειώνει τους δείκτες ανεργίας ;
4) Η εκπαίδευση σε ένα νέο Τεχνολογικό Λύκειο θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των
καιρών, συνεχίζοντας να παράγει ειδικευμένους τεχνικούς και τεχνίτες ή θα συνεχίσει
να δίνει γνώσεις ευρέως φάσματος, ακολουθώντας ένα παραφθαρμένο ουμανιστικό
ιδεώδες παιδείας που βρίσκεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τα τεχνοκρατικά ιδεώδη
της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας; Με άλλα λόγια, θα είναι δυνατός ένας
συμβιβασμός, θα είναι δυνατή η παράλληλη και ταυτόχρονη ειδική επαγγελματική
και γενική εκπαίδευση;
Συνοψίζοντας θα πρέπει να δεχθούμε ότι οι βραχυχρόνιες ανάγκες απαιτούν μια
εκπαίδευση στο νέο Τεχνολογικό Λύκειο που θα προτάσσει τη διδασκαλία εξειδικευμένων
γνώσεων για άσκηση συγκεκριμένων επαγγελμάτων. Επίσης, ότι οι μακροχρόνιες ανάγκες
της παραγωγής απαιτούν μια εκπαίδευση προσανατολισμένη προς τη διδασκαλία βασικών
γνώσεων υποδομής, για άσκηση σύνθετων και ευέλικτα μετατρέψιμων επαγγελμάτων,
αλλά και για τη διαμόρφωση αυτοτελών τρόπων σκέψης, με στόχο την επίλυση
πολύπλοκων τεχνικών προβλημάτων. Το ιδεώδες και εδώ θα είναι ο άριστος συνδυασμός
των δύο στόχων, ήτοι, η κάλυψη των βραχυχρόνιων και μακροπρόθεσμων αναγκών της
παραγωγής και της αγοράς εργασίας.
Αφού είναι ουσιαστικά αδύνατος ο μακροχρόνιος σχεδιασμός και η πρόβλεψη των αναγκών
σε εξειδικευμένα επαγγέλματα, δεν θα πρέπει, στο νέο μας σχεδιασμό για το Τεχνολογικό
Λύκειο, να μη θέσουμε σε δεύτερο πλάνο τη διδασκαλία των αναγκαίων γενικών γνώσεων;
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Ο φαύλος κύκλος της κρίσης του εκπαιδευτικού συστήματος της Δευτεροβάθμιας
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα συνεχιστεί
Η τεχνολογική εκπαίδευση σε ένα νέο Τεχνολογικό Λύκειο στην εποχή της κρίσης θα έχει
πάντοτε δύο διαστάσεις: Από την άποψη των υποκειμένων της μαθησιακής διαδικασίας,
είναι, και θα είναι πάντοτε, ένα σύνθετο ψυχοκοινωνικό process της μάθησης. Από την
άποψη του σχεδιασμού των θεσμικών συστημάτων της ΔΤΕΕ, είναι και θα είναι ένα
ακανθώδες πρόβλημα κοινωνικής μηχανικής.
Τα συστήματα επιμόρφωσης και κατάρτισης αναπροσαρμόζονται διαρκώς και βελτιώνουν
τις λειτουργίες τους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς
εργασίας.
Ωστόσο ο φαύλος κύκλος της κρίσης διευρύνεται γιατί οι επιπτώσεις των διαρθρωτικών
αλλαγών που επιβάλλουν οι νέες τεχνολογίες είναι καταλυτικές για τις επαγγελματικές
τύχες των εργαζομένων.
Οι διαδικασίες μετενσωμάτωσης, τόσο στην παραγωγή όσο και στην κοινωνία, όλων όσων
περιθωριοποιήθηκαν και αποκλείστηκαν, εξ’ αιτίας των σημειούμενων αλλαγών στην
αγορά εργασίας είναι αργές και οδυνηρές (Suzuki,1984).
Στην Ελλάδα υστερούμε πολύ στο ζήτημα της ανάπτυξης δικτύων παρέμβασης στην αγορά
εργασίας και δεν δίνεται εύκολα στους νέους εργαζόμενους, αποφοίτους των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, η
δυνατότητα της προσαρμογής μέσω ταχύρυθμων προγραμμάτων ούτε διανοίγεται εύκολα
πρόσβαση σε νέες εξειδικεύσεις. Υστερούμε και στο ζήτημα του σχεδιασμού
αποτελεσματικότερων συστημάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης ανεπηρέαστων από τις
εκάστοτε πολιτικές αλλαγές, όπως έχει επισημανθεί πριν και από τρεις περίπου δεκαετίες
(Σταύρου,1985).
Αδυνατούμε ακόμη να υπολογίσουμε, με βάση κάποια αποδεκτά όρια αποκλίσεων, τη
ζήτηση των διαφόρων ειδικοτήτων σε μια αγορά εργασίας που μεταμορφώνεται όπως ο
μυθικός Πρωτέας.
Για να λειτουργούν ποιοτικά τα συστήματα επιμόρφωσης και κατάρτισης είναι αναγκαίο να
διέπονται από μια υγιή φιλοσοφία παιδείας, η οποία θα προτάσσει συνεχώς τα θετικά
κίνητρα για τη συμμετοχή των επιμορφουμένων σ’ αυτά τα προγράμματα. Όλοι οι
εργαζόμενοι πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στα δίκτυα πληροφόρησης για τις
δυνατότητες συμμετοχής τους σ’ αυτά τα προγράμματα.

Προτάσεις
Ο προβληματισμός μας για την τεχνολογική κουλτούρα και την τεχνολογική αλλαγή και τις
επιπτώσεις της στα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης που δρομολογούνται στις
χώρες της Ε.Ε., άφησε αδιαπραγμάτευτο το ζήτημα των σύγχρονων μεθόδων μάθησης, το
οποίο στη χώρα μας δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί σωστά εάν δεν αρθούν μια σειρά
περιορισμών και αν δεν ικανοποιηθεί το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των νέων για
πρόσβαση στα διάφορα συστήματα που οδηγούν στην απόκτηση των νέων δεξιοτήτων και
γνώσεων.
Στην Ελλάδα, ενώ ζούμε στην εποχή της τεχνολογικής κουλτούρας και των τεχνολογικών
αλλαγών στη σφαίρα της τεχνο-επιστήμης, ενώ οι ανάγκες μας για συνεχή προσαρμογή στις
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απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας είναι αυξανόμενες, ενώ ανησυχούμε για την
μεγάλη κινητικότητα στο θέμα των θέσεων εργασίας και του κλιμακούμενου διεθνούς
ανταγωνισμού, όσον αφορά σε μια σειρά πολυεθνικές επιχειρήσεις που εδρεύουν και στη
χώρα μας, νιώθουμε αδικημένοι γιατί δεν μας δίνονται οι ευκαιρίες για την αναβάθμιση
των ουσιαστικών μας προσόντων μέσω των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων μας. Η
αντίφαση αυτή είναι εντονότερη στη χώρα μας απ’ ότι, στην Ισπανία, για παράδειγμα.
Είμαστε ακόμα αρχάριοι στα ζητήματα και στις μεθόδους διερεύνησης των αναγκών σε νέες
εξειδικεύσεις και ελλιπώς ενήμεροι για τις διεθνείς τάσεις εξέλιξης της επαγγελματικής
επιμόρφωσης και κατάρτισης.
Η μελέτη αυτή θα κλείσει με ένα ειρωνικό εγκώμιο στον τεχνολογικό αναλφαβητισμό, από
τον οποίο πρέπει να εκκινήσουμε, εάν θέλουμε να βγούμε από τον φαύλο κύκλο της
διαρκούς κρίσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Οι τεχνολογικά αναλφάβητοι στην Ελλάδα:
1) Δεν έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται τη σύγχρονη
τεχνολογία. Δεν έχουν επαρκείς γνώσεις για τα δομικά στοιχεία των
μακροσυστημάτων, των ανθρώπινων συστημάτων και της συμπεριφοράς των
τεχνολογικών συστημάτων.
2) Δεν μπορούν να κατανοήσουν την τεχνολογία γιατί, ενώ κάνουν το πρώτο βήμα για
την απόκτηση δεδομένων και πληροφοριών, σκοντάφτουν ή δεν πραγματοποιούν το
δεύτερο που αφορά στην, με διορατικότητα, σύνθεση και αξιοποίησή τους.
3) Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι η επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος μας
ανοίγει το δρόμο για άλλα θέματα και προβλήματα.
4) Δεν μπορούν να εκτιμήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ τεχνολογίας, περιβάλλοντος,
ατόμων και κοινωνικών ομάδων.
5) Δεν δύνανται να χρησιμοποιήσουν τις έννοιες της επιστήμης, των πειραματικών,
κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών σαν εργαλεία, για την κατανόηση της
προηγμένης τεχνολογίας των συστημάτων.
6) Δεν μπορούν να γίνουν διαχειριστές της τεχνολογίας και φορείς της τεχνογνωσίας,
γιατί αδυνατούν, όταν εργάζονται στην παραγωγική διαδικασία, να αναλύσουν τις
συνέπειες όλων των εναλλακτικών λύσεων για ένα ζήτημα και να προσδιορίσουν την
ενδεδειγμένη πορεία δράσεων και επιλύσεων.
7) Εκδηλώνουν μια φοβία όταν πρόκειται να χρησιμοποιούσουν τεχνολογικές διατάξεις
ζωτικής σημασίας. Είναι αδύνατο να αποκτήσουν σκέψη, προσανατολισμένη προς τα
τεχνολογικά συστήματα και δεν έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τα εργαλεία
του τρόπου λήψης αποφάσεων στη ζωή τους και την εργασία τους.
8) Είναι αδύνατο να αντιληφθούν ότι η τεχνολογία είναι το αποτέλεσμα της ανθρώπινης
διάνοιας στην τιτάνια προσπάθεια του ανθρώπινου όντος για την εκπλήρωση των
αναγκών και των επιθυμιών του.
Αλλά για την άρση του τεχνολογικού αναλφαβητισμού απαιτείται μια συλλογική
προσπάθεια, η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα μέσα
επικοινωνίας, τους επιχειρηματίες κ.λπ. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα της ΔΤΕΕ θα πρέπει
να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της προσπάθειας, καθότι έχει τις δυνατότητες να
διασφαλίσει για τον κάθε μαθητή, τη συμμετοχή σε ένα διαρθρωμένο, περιεκτικό
πρόγραμμα τεχνολογικής εκπαίδευσης. Ο Λεβιάθαν ή ο Πρωτέας των νέων τεχνολογιών
αλλάζει τόσο γρήγορα ώστε η γνώση, οι διαδικασίες και τα συστήματα της ΔΤΕΕ που
αναπτύξαμε τα τελευταία τριάντα χρόνια, να καθίστανται παρωχημένα, σχεδόν με την ίδια
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ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκαν. Θα είναι η τεχνολογική μόρφωση το κεντρικό
εκπαιδευτικό ζήτημα που θα θέσουμε προς συζήτηση τα επόμενα χρόνια στις αίθουσες
πολλαπλών χρήσεων των νέων Τεχνολογικών Λυκείων;
Θα κατανοήσουμε επιτέλους ότι ο Λεβιάθαν των σύγχρονων τεχνολογιών είναι το
πεπρωμένο μας, σε μια εποχή που η κοινωνία προσανατολίζεται όλο και περισσότερο προς
τη λογική της πράσινης τεχνολογίας και της οικολογικής τεχνολογικής εκπαίδευσης;
(Wright, 1993) αλλά και ότι δεν πρέπει να αγνοήσουμε το πλατωνικό ιδεώδες που δίνει
έμφαση στην αποδεκτή απ’ όλους αποστολή της εκπαίδευσης και της παιδείας, που είναι η
προετοιμασία του νέου ανθρώπου για όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του και όχι μόνο για
μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία ;
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Περίληψη. Το παρόν άρθρο έχει ως σκοπό να επισημάνει τη σημασία των Τεχνολογιών
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη και να προτείνει
τρόπους αξιοποίησής τους στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, ώστε να
γίνει αυτή περισσότερο ελκυστική, ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική μέσα σε ένα
σύγχρονο περιβάλλον μάθησης. Περιλαμβάνει ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου στο
οποίο βασίζεται η διδασκαλία και η μάθηση με τη χρήση ΤΠΕ, καθώς και ένα ενδεικτικό
σχέδιο μαθήματος της Γ΄ Γυμνασίου (Δ.Ε.10). Η σημασία της χρήσης των Νέων
Τεχνολογιών στην εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά
στην ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας αλλά και γενικότερα στον εκσυγχρονισμό
του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι ΤΠΕ μπορούν να αναβαθμίσουν και να
τροποποιήσουν το ρόλο των εκπαιδευτικών, των μαθητών και της διδακτικής πράξης.
Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, Θρησκευτικά, Διαδίκτυο, Ιστοεξερεύνηση, Κατακόμβες.

Εισαγωγή
Με τον όρο "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών" (ΤΠΕ) χαρακτηρίζονται
"οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη μέθοδο μετάδοσης μιας ποικιλίας
μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και αφετέρου
τα μέσα που είναι φορείς αυτών των άυλων μηνυμάτων" (Κόμης, 2004). Οι τεχνολογίες
αυτές αφορούν τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ) ή σε μέσα που στηρίζονται στη
χρήση των Η/Υ, όπως το Διαδίκτυο (Internet), τα πολυμέσα (Multimedia), τα Υπερμέσα
(Ηypermedia) κ.ά. Οι ΤΠΕ αντιμετωπίζονται από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ως μοχλός
ανάπτυξης και προόδου, ενισχύοντας έτσι την άποψη ότι η εκπαίδευση πρέπει να
συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Οι ΤΠΕ έχουν εισβάλει με ραγδαίο ρυθμό σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην κοινωνική και
οικονομική ζωή των ανθρώπων. Ένας από τους τομείς αυτούς είναι και η εκπαίδευση, η
οποία όπως ήταν φυσικό δεν μπορούσε να μείνει στο περιθώριο των τεχνολογικών
εξελίξεων. Μέσα στο τεράστιο εύρος πληροφοριών που διακινούνται στο διαδίκτυο, έχει
διαμορφωθεί η λεγόμενη κοινωνία των πληροφοριών και της μάθησης, συνιστώντας έτσι
νέες συνθήκες στη διαδικασία. Σε αυτόν τον τύπο κοινωνίας η γνώση αποτελεί δύναμη
(Μαυρογιώργος, 1999).
Οι πολίτες στην κοινωνία της πληροφορίας έχουν ανάγκη από γνώσεις και δεξιότητες, ώστε
να μπορούν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες προς όφελός τους.
Από ψυχοπαιδαγωγική άποψη είναι γνωστή η "ανακαλυπτική μάθηση" (discovery learning)
του J. Bruner (1986), καθώς και η θεωρία του J. Piaget ο οποίος πίστευε πως οι μαθητές
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μαθαίνουν καλύτερα όταν μπορούν να ανακαλύπτουν τη γνώση μέσω διερεύνησης και
πειραματισμού, και με την ενεργητική συνεργασία δασκάλου και μαθητή. Ο ίδιος τόνιζε
ιδιαίτερα την ανάγκη δημιουργικής και αυτενεργού ανακάλυψης των νέων γνώσεων. Όπως
υποστήριζε, στη διαδικασία της μάθησης εκείνο που χρειάζεται είναι να καταστήσουμε το
παιδί ικανό να μάθει πώς πρέπει να μαθαίνει, ώστε να εξελίσσεται και να συνεχίζει να
αναπτύσσεται και μετά το σχολείο (Δανασσής, 1996). Αλλά και σύμφωνα με την κοινωνικό
εποικοδομισμό (social constructivism) του Vygotsky (1993) που συμπληρώνει τον
προσωπικό εποικοδομισμό (personal constructivism) του Piaget κάθε μαθητής κτίζει το δικό
του νοητικό κόσμο, στηριζόμενος στις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες του διαμέσου
της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές του, το δάσκαλό του καθώς και το
ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο (Υ.Π.ΔΒ.Μ.Θ.-Π.Ι., 2011; Κόμης, 2004; Ράπτης
και Ράπτη, 1998; Σολομωνίδου, 2006).
Στην παρούσα εργασία, έπειτα από το θεωρητικό πλαίσιο, επιχειρούμε να αξιοποιήσουμε
τις ΤΠΕ στην διδακτική πράξη με μια πρόταση διδασκαλίας στο μάθημα των Θρησκευτικών
της Γ΄ Γυμνασίου.

Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Στο χώρο της εκπαίδευσης οι ΤΠΕ δημιουργούν, αναμφίβολα, νέες ευκαιρίες. Παρέχουν τη
δυνατότητα για άμεση πρόσβαση σε πηγές, πληροφορίες και υλικό, πολυτροπική
διδασκαλία (με τη χρήση κειμένων, εικόνων, ήχου, βίντεο), οπτικοποίηση των πληροφοριών
του μαθήματος, παρουσιάσεις, "εικονικές" επισκέψεις και συμμετοχή σε διαδραστικά
περιβάλλοντα και δίκτυα κοινοτήτων μάθησης (Καράμηνας, 2006; Κατωπόδης 2010).
Τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών, το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα επιμέρους Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης αναφέρονται σε μια πλειάδα δεξιοτήτων που πρέπει να
καλλιεργηθούν στο μαθητή στο σύγχρονο σχολείο. Μεταξύ άλλων διακρίνουμε την
δεξιότητα της επικοινωνίας, την δεξιότητα-ικανότητα χρήσης ποικίλων πηγών και
εργαλείων πληροφόρησης και επικοινωνίας με στόχο αφενός την εξεύρεση, ανάλυση,
αξιολόγηση και παρουσίαση πληροφοριών και, αφετέρου, την προστασία από την
πληροφοριακή ρύπανση και την ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα σε ομαδικές
εργασίες, μέσα από το σεβασμό, την αναγνώριση και τη βέλτιστη κοινωνική αλληλεπίδραση
(Μακρή-Μπότσαρη, 2006).
Η διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης δημιουργεί νέα
δεδομένα και απαιτήσεις. Η εκπαίδευση καλείται περισσότερο από κάθε άλλο θεσμό να
συμβάλλει στην προετοιμασία των πολιτών ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στους
όρους που επιβάλλει η νέα αυτή «ψηφιακή εποχή» (Εμβαλωτής, 2002).
Οι ΤΠΕ μπορούν να αναβαθμίσουν και να τροποποιήσουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών, των
μαθητών καθώς και της διδακτικής πράξης. Από όσα θα εκτεθούν στη συνέχεια θα
καταδειχθεί η σημασία τους στα πλαίσια της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ο μαθητής από παθητικός δέκτης γνώσεων γίνεται ενεργητικός παράγοντας της διδακτικής
μαθησιακής διαδικασίας. Γίνεται δημιουργός, κριτικός ερευνητής και διαχειριστής της
γνώσης και τελικά κυρίαρχος της σχολικής μάθησης (Καράμηνας, 2006; Κατωπόδης, 2010;
Κογκούλης, 2005α). Με την χρήση ΤΠΕ οι μαθητές αποκτούν κίνητρα, συλλέγουν και
διαχειρίζονται πληροφορίες, παρουσιάζουν καλύτερα τις εργασίες τους και το υλικό,
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αποκτούν καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση των πληροφοριών, εξοικειώνονται με τις
τεχνικές μοντελοποίησης (Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 2003; Κόμης, 2004). Αποκτούν
ικανότητα να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους σε δίκτυο, να επιλύουν προβλήματα,
να δρουν στο εκπαιδευτικό υλικό και να παίρνουν ανατροφοδότηση, διαμορφώνοντας την
πορεία της μαθησιακής διαδικασίας και τέλος αποκτούν βάσεις για την δια βίου μάθηση
(Καλούρη-Αντωνοπούλου & Σιγάλας, 2006).
Ο εκπαιδευτικός από απλός μεταδότης γνώσεων (παρουσιαστής, ομιλητής) γίνεται βοηθός,
σύμβουλος, συνεργάτης, καθοδηγητής, συντονιστής, εμψυχωτής. Παρουσιάζει μόνο ένα
σχέδιο εργασίας των μαθητών, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις, ενθαρρύνει την
πρωτοβουλία και τη δράση τους και επισημαίνει τις πολλές πτυχές ενός θέματος,
τονίζοντας τα βασικά του σημεία. (Καράμηνας, 2006; Κατωπόδης, 2010; Μητροπούλου,
2008; Κογκούλης, 2005α; Λαφατζή, 2005).
Επίσης, ο εκπαιδευτικός με τη χρήση ΤΠΕ μπορεί να αναθεωρήσει στρατηγικές για την
διδασκαλία, να έχει περισσότερες ευκαιρίες για εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μορφής
διδασκαλίας αλλά και για εξατομικευμένη παιδαγωγική παρέμβαση, να έχει καλύτερη
αντίληψη για τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι μαθητές, να προωθήσει τη
διερευνητική, ενεργητική και βιωματική μάθηση και να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του ως
προς τον προγραμματισμό, την καθοδήγηση και την ανατροφοδότηση των μαθητών
(Καλούρη – Αντωνοπούλου & Σιγάλας, 2006).
Απαιτείται, όμως, από τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν νέες ικανότητες στην οργάνωση
του μαθήματος και στη διαχείριση της τάξης, καθώς και να αναθεωρήσουν και να
αναπτύξουν τις παιδαγωγικές τους ιδέες για να προσεγγίσουν με επιτυχία τα διδακτικά
τους καθήκοντα στο περιβάλλον των Νέων Τεχνολογιών. (Χρονάκη, 2004; Λαφατζή, 2005;
Ράπτης & Ράπτη, 1998). Η χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία δεν μπορεί να
υποκαταστήσει το δάσκαλο, ο οποίος, όπως προαναφέραμε, μετασχηματίζεται σε
συντονιστή, διευκολυντή και εμψυχωτή της όλης διαδικασίας. Επίσης, δεν μπορεί να
ακυρώσει την ανάγκη αλληλεπίδρασης του μαθητή με το περιβάλλον του και τα
εκπαιδευτικά υλικά δια των πέντε αισθήσεών του, όπως και τη σημασία των συμβατικών
εκπαιδευτικών μέσων και των πειραμάτων. Επομένως, οι ΤΠΕ λειτουργούν
συμπληρωματικά σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα, διαφορετικά ο μαθητής αποξενώνεται
από το περιβάλλον του και αποκόπτεται από την πραγματικότητα.(Καλούρη-Αντωνοπούλου
& Σιγάλας, 2006).
Όσον αφορά στο διαδίκτυο, ο εκπαιδευτικός είναι ανάγκη να το αντιμετωπίζει ως πηγή
πληροφοριών, ως βοηθητικό μέσο εκμάθησης και ως πηγή άντλησης υλικού για το μάθημα.
Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι η πραγματικότητα των ΤΠΕ επιφέρει αλλαγές στον
τρόπο άσκησης του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να μάθει να τολμά
προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα ηλεκτρονικά μέσα που έχει στη διάθεσή του. Οι
μαθητές θα πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν με τρόπο κριτικό τα στοιχεία του
σύγχρονου ηλεκτρονικού πολιτισμού. Είναι απαραίτητο να αναλογιστεί ο καθένας τις
δυνατότητες και τα όρια των ηλεκτρονικών μέσων (Κογκούλης, 2005β).
Οι ΤΠΕ στο μάθημα των Θρησκευτικών
Η εφαρμογή των ΤΠΕ ειδικότερα στο μάθημα των Θρησκευτικών προσφέρει νέους τρόπους
για την παρουσίαση του περιεχομένου της μαθησιακής ύλης. Ο Θεολόγος εκπαιδευτικός
μεταδίδει το μήνυμα της Αλήθειας για τον Χριστό και γενικότερα για την Ορθόδοξη πίστη,
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χρησιμοποιώντας σύγχρονες διδακτικές μεθόδους. Οι μαθητές προσεγγίζοντας το μάθημα
με ένα σύγχρονο και ταυτόχρονα ελκυστικό και ευχάριστο, εμπλέκονται στην διδακτική
διαδικασία, δραστηριοποιούνται και ενεργοποιούνται βιωματικά. Αναζητούν, ερευνούν,
συγκρίνουν και αναλύουν πληροφορίες. Εκτίθενται σε διλημματικές καταστάσεις,
επιλέγουν την ορθή (Ορθόδοξη) πληροφορία μέσα από ένα πλήθος πηγών, οδηγούνται
αβίαστα σε εκτιμήσεις και παραδοχές, που δύσκολα θα αποδέχονταν σε ένα μονότονο
δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. Επιπλέον, αλληλεπιδρούν με άλλα άτομα
(προγράμματα πολυμέσων). Παρέχουν ευκαιρίες για συζητήσεις μεταξύ μαθητών και
αναπτύσσουν την επικοινωνία τους με μαθητές από άλλα σχολεία. Έτσι ευνοείται η
ενδοσχολική, διασχολική και παγκόσμια επικοινωνία (Κογκούλης, 2005α; Κατωπόδης,2010).
Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αποκτούν γνώσεις γύρω από την χριστιανική πίστη και την
Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, προβληματίζονται, στοχάζονται, επεξεργάζονται κριτικά
θρησκευτικές παραδοχές, αξίες, στάσεις, (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2003) και τελικά διαμορφώνουν την
προσωπικότητά τους και το ήθος τους μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και ελευθερίας.
Η χρήση των ΤΠΕ δεν είναι μονότροπη. Έχει πολλές διαβαθμίσεις. Οι εκπαιδευτικοί
μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε με διάφορους τρόπους όπως π.χ.:







Να αναζητήσουμε πηγές και βιβλιογραφία.
Να οπτικοποιήσουμε τις πληροφορίες του μαθήματος.
Να εφαρμόσουμε πολυτροπική διδασκαλία με τη χρήση κειμένων, εικόνων, ήχου,
video, και με συμμετοχή των μαθητών σε διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης και
δίκτυα κοινοτήτων μάθησης.
Να γνωρίσουμε έτοιμο υλικό και ιστοσελίδες που συνδέουν τα Θρησκευτικά με
άλλα αντικείμενα ( π.χ. ζωγραφική, μουσική κ.λπ.).
Να δημιουργήσουμε δικές μας παρουσιάσεις (Power Point, Video).
Να επισκεφτούμε "εικονικά" βυζαντινά και εκκλησιαστικά μουσεία, πινακοθήκες,
αρχαιολογικούς χώρους.

Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ επιτυγχάνεται σε ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό
πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει διδακτικά σενάρια (σενάρια διδασκαλίας). Οι γνωστικές και
κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις για τη μάθηση ενδείκνυνται για τη σχεδίαση και
ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων και διδακτικών σεναρίων με την υποστήριξη των
ΤΠΕ.
Τεχνολογικές προσεγγίσεις που αξιοποιούνται αφορούν λογισμικά έκφρασης, αναζήτησης
και επικοινωνίας της πληροφορίας, πληροφοριακά μαθησιακά περιβάλλοντα μέσω
ανακάλυψης, διερεύνησης και οικοδόμησης της γνώσης. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των
ΤΠΕ υπό το πρίσμα των θεωριών της οικοδόμησης της γνώσης εφαρμόζεται κυρίως με την
ένταξή τους στη μαθησιακή διαδικασία ως γνωστικών και διερευνητικών εργαλείων.
Ως γνωστικά εργαλεία θεωρούνται οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν γνωστικές διεργασίες
όπως είναι η σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η μάθηση. Ο μαθητής χρησιμοποιεί
εφαρμογές λογισμικού και τεχνολογίες για να αναπαραστήσει τις γνώσεις του, εμπλέκοντάς
τον έτσι σε νοηματοδοτημένες διεργασίες κριτικής σκέψης σχετικά με ένα υπό μελέτη
θέμα. Με την έννοια αυτή ο υπολογιστής λειτουργεί ως "διανοητικός συνεργάτης" του
μαθητή με στόχο την οικοδόμηση της γνώσης (Υ.Π.ΔΒ.Μ.Θ.- Π.Ι., 2011, σ.116).
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Οι ΤΠΕ αξιοποιούνται παιδαγωγικά με την:






παροχή πολλαπλών αναπαραστάσεων της πραγματικότητας.
εστίαση στην οικοδόμηση και όχι στην αναπαραγωγή της γνώσης.
δημιουργία αυθεντικών μαθησιακών δραστηριοτήτων, βασισμένων σε πραγματικές
καταστάσεις.
καλλιέργεια του αναστοχασμού.
υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης και της οικοδόμησης της γνώσης
(Υ.Π.ΔΒ.Μ.Θ.- Π.Ι., 2011, σ.116-117).

Τα ενδεικτικά τμήματα από τα οποία δομείται το σενάριο διδασκαλίας με την υποστήριξη
των ΤΠΕ συνοψίζεται στα εξής:
 Τάξη αναφοράς και εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα
 Τίτλος σεναρίου.
 Συμβατότητα με το Πρόγραμμα σπουδών.
 Παιδαγωγική προσέγγιση.
 Διδακτικοί στόχοι.
 Πρωτοτυπία.
 Μαθησιακές δραστηριότητες.
 Τρόπος οργάνωσης διδασκαλίας και ρόλοι μαθητών.
 Εκτιμώμενη διάρκεια.
 Αξιολόγηση.
 Επεκτασιμότητα (Υ.Π.ΔΒ.Μ.Θ.- Π.Ι., 2011, σ.117).
Επίσης, η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Γυμνάσιο προκύπτει κυρίως από την
υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων με τον υπολογιστή σε ποικιλία θεμάτων με
κυρίαρχες τις νέες δυνατότητες προσέγγισης της γνώσης, την πληροφορίας και την
επεξεργασία της, την επικοινωνία, αλλά και την ψυχαγωγία (Κόμης, 2004). Ο ρόλος της
επιστήμης των υπολογιστών και των ΤΠΕ στο Νέο Λύκειο, φαίνεται να αλλάζει και δίνεται
έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών. Εκτός από τα μαθήματα της
επιστήμης των υπολογιστών τη Β΄ και Γ΄ Λυκείου σημαντική είναι και η παιδαγωγική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας, αφού οι εργασίες ανοίγουν
ορίζοντες αναζήτησης, προάγουν τη συλλογικότητα και τη συνεργασία και δημοσιεύονται
στο διαδίκτυο (Υ.Π.ΔΒ.Μ.Θ.- Π.Ι., 2011, σ.120).
Υλικό για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο - και για το
μάθημα των Θρησκευτικών - διατίθεται στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις:





http://www.e-yliko.gr (εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΑΙΘ).
http://dschool.edu.gr (ηλεκτρονική διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου).
http://ebooks.edu.gr (σχολικά βιβλία σε απλή αλλά και διαδραστική μορφή).
http://photodentro.edu.gr (επιπλέον υλικό για κάθε μάθημα. Εδώ υπάρχει
αναρτημένο αρκετό υλικό και για το μάθημα των Θρησκευτικών, όπως εικόνες,
ύμνοι, σχεδιαγράμματα, εννοιολογικοί χάρτες, κουίζ, κ.ά.).

Το Διαδίκτυο (Internet) είναι ένας χώρος για επικοινωνία, παροχή και παρουσίαση
περιεχομένου. Θεωρείται :


'Ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης.
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Μια συλλογή από παρεχόμενες υπηρεσίες (περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μεταφορά αρχείων μεταξύ απομακρυσμένων
υπολογιστών).
Πηγή πληροφοριών.
Χώρος επικοινωνίας και συνεργασίας.
Μέσο διάδοσης των δικών μας πληροφοριών, ιδεών και δημιουργημάτων.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για το web. 2.0 (Κωστοπούλου, 2011; O'Reilly,
2005). Ο όρος χρησιμοποιείται συνοπτικά για να περιγράψει τη νέα «έκδοση» του
παγκόσμιου ιστού το οποίο χαρακτηρίζεται από την δυνατότητα των χρηστών να γίνονται
συνδημιουργοί των περιεχομένων διαδικτύου.
Η παιδαγωγική αξιοποίηση του web 2.0 μπορεί να γίνει μέσα από ιστολόγια (blogs), όπου οι
χρήστες καταχωρούν περιεχόμενο, διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες με δυνατότητα
συνεργατικής συγγραφής περιεχομένου (wikies), ιστοεξερευνήσεις (webquest), ομάδες
συζήτησης (groups-google), Google earth και google maps. Ανάμεσα στις εφαρμογές των
web 2.0 είναι τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, YouTube, Twitter κ.ά.). Περιβάλλοντα
μάθησης μέσω διαδικτύου είναι: Οι μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo κ.λπ.), οι
θεματικές πύλες, οι θεματικοί κατάλογοι, οι ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, οι ιστοσελίδες,
blogs, forum, wiki, webquest, οι εκπαιδευτικές σελίδες, τα λεξικά και σώματα κειμένων,
Google earth & google maps.
Η έκρηξη του web 2.0 και η συστηματική εμπλοκή των (ανήλικων) μαθητών κάνει
περισσότερο επίκαιρους και ουσιαστικούς τους προβληματισμούς σε θέματα ασφάλειας
στο Διαδίκτυο, ηθικής και δεοντολογίας(Υ.Π.ΔΒ.Μ.Θ.- Π.Ι., 2011, σ.122). Είναι αυτονόητο ότι
η ευθύνη μας ως εκπαιδευτικών είναι αυξημένη σε σχέση με την καταλληλότητα του
περιεχομένου που προτείνουμε στους μαθητές μας. Δεν αρκεί μόνο η εμφάνιση και η
λειτουργικότητά τους, αλλά είναι ανάγκη να αξιολογούμε και το περιεχόμενό τους
(αξιοπιστία, αντικειμενικότητα, καταλληλότητα για εκπαίδευση, πληρότητα, επικαιρότητα).
Μια μορφή εκπαίδευσης που κατακτά όλο και περισσότερο έδαφος είναι η
"τηλεκπαίδευση" ή "εξ αποστάσεως εκπαίδευση"(distance education) η οποία "αναφέρεται
γενικά σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης κατά τις οποίες όλη ή μέρος της διδασκαλίας
πραγματοποιείται σε διαφορετικό χώρο από εκείνον στον οποίο συντελείται η μάθηση, με
συνέπεια όλη ή μέρος της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων να
πραγματοποιείται μέσω ενός επικοινωνιακού διαύλου". (Υ.Π.ΔΒ.Μ.Θ.- Π.Ι., 2011, σ. 126.;
Κόκκος, 2001; Κόμης, 2004). Καθοριστικό χαρακτηριστικό της είναι η απόσταση (χωρική,
ψυχολογική, κοινωνική, παιδαγωγική) μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου και όχι η
τεχνολογική υλοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ τους που με τη σειρά της αποτελεί
ειδοποιό χαρακτηριστικό.
Ταυτόχρονα εμφανίζονται και νέοι όροι που σχετίζονται με τις τεχνολογικές υλοποιήσεις
όπως:


Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση :
 Αναφέρεται στην τηλεκπαίδευση κατά την οποία η επικοινωνία γίνεται
ασυνεχώς, με χρονική καθυστέρηση.
 Τεχνολογικές υλοποιήσεις και υπηρεσίες που την υποστηρίζουν περιλαμβάνουν
e-mail, forum, wikis, συστήματα / λογισμικά διαχείρισης μάθησης (moοdle, eclass), ηχογραφημένα ή βιντεοσκοπημένα μαθήματα διαθέσιμα στο διαδίκτυο
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(podcasting) αλλά και συνεχούς ροής και μετάθεσης στον πραγματικό χρόνο
(streaming).
Επιτρέπει εξατομικευμένους μαθησιακούς ρυθμούς και μεγαλύτερο έλεγχο της
διαδικασίας από πλευράς εκπαιδευόμενου.
Δεν απαιτεί ταυτόχρονη διαθεσιμότητα από τους συμμετέχοντες.
Από την άλλη δεν είναι αλληλεπιδραστική και οι εκπαιδευόμενοι χωρίς ισχυρά
μαθησιακά κίνητρα συχνά αποτυγχάνουν να πραγματοποιήσουν τα μαθησιακά
έργα εντός των προθεσμιών.
Στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι δύσκολο να σχεδιαστούν και να
υλοποιηθούν ολοκληρωμένες ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και να
δημιουργηθεί κλίμα ομάδας, καθώς η αίσθηση κοινωνικής παρουσίας είναι
σχετικά χαμηλή.



Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση :



 Αναφέρεται σε τηλεκπαίδευση κατά την οποία η επικοινωνία γίνεται σε
πραγματικό χρόνο.
Τεχνολογικές υλοποιήσεις και υπηρεσίες που την υποστηρίζουν περιλαμβάνουν
τηλεσυνεδριάσεις, ανταλλαγές γραπτών μηνυμάτων (chat, instant, massaning) ,
διαδικτυακά εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών κ.ά.



E-learning (ηλεκτρονική μάθηση): Είναι η διαδικασία εκμάθησης όπου η μαθησιακή
διαδικασία εκτελείται μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες όπως προγράμματα
υπολογιστών.
Τα ηλεκτρονικά σεμινάρια γίνονται σε «τάξη». Στη μορφή αυτή μάθησης ο μαθητής:




Έχει πλήρη έλεγχο του ρυθμού προόδου
Έχει υποστήριξη από τον εκπαιδευτή (ή CD-ROM ή βιβλίο)
Έχει αλληλεπίδραση με τους άλλους μαθητές και εκπαιδευτές (Υ.Π.ΔΒ.Μ.Θ.- Π.Ι.,
2011, σ. 126-129).
Τέλος, μια σχετικά νέα διδακτική τεχνική αξιοποίησης διαδικτυακών πόρων στην
εκπαίδευση είναι αυτή των ιστοεξερευνήσεων (webquests), στην οποία θα αναφερθούμε
παρακάτω.

Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση ΤΠΕ
ΤΑΞΗ: Γ΄ Γυμνασίου

Διδακτική Ενότητα 10: «Οι κατακόμβες: τόπος καταφυγής και μνήμης»
Προβλεπόμενος χρόνος: Μία (1) διδακτική ώρα.
Τεχνολογικά εργαλεία: Επεξεργαστής κειμένου (Word), πλοήγηση στο διαδίκτυο, λογισμικό
παρουσιάσεων (Power Point).
Κριτήρια επιλογής της Διδακτικής Ενότητας.
Η ενότητα αυτή επιλέχθηκε να διδαχθεί με τη χρήση ΤΠΕ, στο εργαστήριο πληροφορικής
του σχολείο, διότι υπάρχουν άφθονες και αξιόλογες ιστοσελίδες (sites) που διαθέτουν
πλούσιο εποπτικό υλικό. Έτσι, ο μαθητής θα μπορέσει να εξερευνήσει μέσω του
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διαδικτύου, να παρακολουθήσει και να κατανοήσει καλύτερα τη συγκεκριμένη διδακτική
ενότητα.
Η διδασκαλία θα βασιστεί στο μοντέλο των ιστοεξερευνήσεων (http://webquest.org). H
ιστοεξερεύνηση είναι ένα σχέδιο διερευνητικής μαθησιακής δραστηριότητας, στο οποίο οι
περισσότερες ή και όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες προέρχονται από τον παγκόσμιο
ιστό (Web). Οι ιστοεξερευνήσεις είναι συνήθως ομαδοσυνεργατικές. Αποτελούν ένα
σενάριο διδασκαλίας στο οποίο οι περισσότερες ή όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται οι
μαθητές προέρχονται από κατευθυνόμενη αναζήτηση στο διαδίκτυο, σε διαδικτυακούς
τόπους επιλεγμένους από τον εκπαιδευτικό. Το συγκεκριμένο μοντέλο μαθησιακών
δραστηριοτήτων αναπτύχθηκε το 1995 από τους Bernie Dodge και Tom March στο
πολιτειακό πανεπιστήμιο San Diego των Η.Π.Α.1 (Dodge, 1997; 2001, Φεσάκης &
Δημητρακοπούλου, 2009).
Η τεχνική αυτή ενδείκνυται και για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως ο
αποπροσανατολισμός στον παγκόσμιο ιστό ή η άκριτη χρήση της πληροφορίας. Η
αξιοποίηση των ιστοεξερευνήσεων ακολουθεί την προσέγγιση της οικοδόμησης της
γνώσης, που υλοποιείται με τη δημιουργία δραστηριοτήτων για τη διερεύνηση ανοικτών
ερωτημάτων, την καλλιέργεια αναστοχασμού και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης από τους
μαθητές, τη συνεργασία και την κοινωνική διαπραγμάτευση της γνώσης (Υ.Π.ΔΒ.Μ.Θ.- Π.Ι.,
2011, σ.124).
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι διδακτικές δραστηριότητες πρέπει να
είναι στοχευμένες και καλά δομημένες, διότι υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι όπως της
άσκοπης περιήγησης, η αμφίβολη ποιότητα του υλικού, η απλή αντιγραφή έτοιμων
πληροφοριών, ο τεράστιος όγκος της πληροφορίας κ.ά. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται:





Σαφής διδακτικός στόχος
Προγραμματισμός διάρκειας, φάσεων, τρόπου εργασίας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Αξιολόγηση της πληροφορίας που προέκυψε και της τεχνικής.

Στοχοθεσία (Σύμφωνα με τα ΑΠΣ / ΔΕΠΠΣ)2
1. Να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία των κατακομβών.
2. Να αντιληφθούν τους λόγους για τους οποίους οι κατακόμβες έγιναν σύμβολο
ηρωισμού των πρώτων Χριστιανών.
1

Η δομή της ιστοεξερεύνησης αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:
I.
Εισαγωγή (ενημερώνει τους μαθητές για το περιεχόμενο της ιστοεξερεύνησης, προσπαθεί να
προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών, υπενθυμίζει τις σχετικές προϋπάρχουσες γνώσεις τους).
II.
Σκοπός-Αποστολή (περιγράφεται το τελικό αποτέλεσμα, αναφέρονται τα εργαλεία που θα
χρησιμοποιηθούν.
III.
Διαδικασία (Προσδιορίζονται τα βήματα των μαθητών, αναφέρονται οι στρατηγικές που θα
ακολουθήσουν, ανατίθενται ρόλοι, χωρίζονται σε ομάδες, δίνονται συμβουλές και υλικό
υποστήριξης).
IV.
Αξιολόγηση (Περιγράφεται ο τρόπος αποτίμησης της προσπάθειας και του αποτελέσματος των
μαθητών και καθορίζεται ο τρόπος βαθμολόγησης ατομική ή κοινή στις ομαδικές εργασίες).
V.
Συμπέρασμα (Υπενθυμίζονται τα κύρια σημεία της εργασίας των μαθητών).
VI.
Υλικό – Πηγές (Διαδικτυακοί τόποι - άλλες πηγές).
VII. Σελίδα του εκπαιδευτικού (Καταγράφονται οι στόχοι, ο τρόπος διαχείρισης πληροφοριών, εμπειρίες
από την εφαρμογή της δραστηριότητας κ. ά.).
2
ΦΕΚ τεύχ. Β΄ αρ. φύλλου 303/13-03-03, σ. 3907.
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3. Να διερευνήσουν τις κατακόμβες και να συγκεντρώσουν ιστορικές πληροφορίες και
εικαστικό υλικό (Τέχνη, Ιστορία, Γεωγραφία).
Επιμέρους στόχοι
1. Να αναζητήσουν οι μαθητές πληροφορίες στο διαδίκτυο για τα αίτια δημιουργίας των
κατακομβών.
2. Να εξηγήσουν τις πρωτοχριστιανικές συμβολικές παραστάσεις των κατακομβών.
3. Να εξερευνήσουν μέσω διαδικτύου τις κατακόμβες που έχουν ανακαλυφθεί (Ρώμη,
Ελλάδα, Αίγυπτος).
4. Να οικειοποιηθούν τη στάση ζωής των πρώτων Χριστιανών.
5. Να ασκηθούν σε δεξιότητες ανεύρεσης, επιλογής, διαχείρισης και παρουσίασης
πληροφοριών.
6. Να ασκηθούν σε δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
Διεξαγωγή του μαθήματος
Η τάξη θα οργανωθεί σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων μαθητών. Κάθε ομάδα θα
επεξεργαστεί μια υποενότητα χρησιμοποιώντας το σχετικό εγχειρίδιο και τις προτεινόμενες
ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι οι μαθητές να έχουν
κάποια εξοικείωση με τα μηχανήματα και τα προγράμματα πλοήγησης στο Διαδίκτυο,
Επεξεργασίας κειμένου (Word) και του λογισμικού παρουσιάσεων (Power Point) μέσα από
το μάθημα της Πληροφορικής.
Ο εκπαιδευτικός είναι σκόπιμο να συντάξει Φύλλα Εργασίας τα οποία θα βοηθήσουν τους
μαθητές στην εργασία τους. Αφού μοιραστούν τα Φύλλα Εργασίας, οι μαθητές εργάζονται
με βάση τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί κρατώντας σημειώσεις είτε σ’ αυτά είτε στον
Επεξεργαστή Κειμένου (Word). Αφού τελειώσει η φάση της συλλογής του υλικού, η κάθε
ομάδα παρουσιάζει στην τάξη τα πορίσματα της έρευνάς της, ώστε η κάθε μια να γνωρίσει
την εργασία των άλλων ομάδων. Η παρουσίαση των εργασιών των ομάδων θα γίνει είτε σε
αρχεία επεξεργασίας κειμένου (Word), είτε με την μορφή παρουσιάσεων (Power Point). Oι
εργασίες αυτές θα αποτελέσουν στο τέλος ένα ενιαίο σύνολο που θα παρουσιάζει
ολοκληρωμένα το θέμα των κατακομβών. Αν υπάρχει η δυνατότητα μπορεί να
παρουσιαστεί αργότερα και στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Υποενότητες:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Η ιστορία των κατακομβών.
Συμβολικές απεικονίσεις με θρησκευτικό περιεχόμενο.
Μηνύματα από τα έγκατα της γης.
Η κατακόμβη του Αγίου Καλλίστου στη Ρώμη.
Οι κατακόμβες της Μήλου.
Εικονική περιήγηση στο Κολοσσαίο.

Ενδεικτικά Φύλλα Εργασίας
1ο Φύλλο Εργασίας : Η ιστορία των κατακομβών

Θα χρησιμοποιήσετε τον Internet Explorer για να περιηγηθείτε σε κάποιες ιστοσελίδες στο
Διαδίκτυο και τον Επεξεργαστή Κειμένου (Word) ή το Πρόγραμμα Παρουσιάσεων (Power
Point) για να απαντήσετε στις ερωτήσεις.
Ανοίξτε τον Internet Explorer και πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις:
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Προτεινόμενες ιστοσελίδες:
 Βικιπαίδεια, τίτλος "Κατακόμβες", διεύθυνση: http://tinyurl.com/katakombeswiki
(εναλλακτικά: http://el.Wikipedia.org τίτλος αναζήτησης: "Κατακόμβες"), ενότητες: 1.
"Η προέλευση της ονομασίας", 2." Η κατασκευή τους", 4. "Η χρήση τους".
 Φωτόδεντρο, τίτλος "Εννοιολογικός χάρτης: Οι κατακόμβες", διεύθυνση:
http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/1123?locale=el
 "Οι χριστιανικές κατακόμβες της Ρώμης, Η ιστορία των κατακομβών", διεύθυνση:
http://www.catacombe.roma.it/en/origini.php
Αφού μελετήσετε προσεκτικά τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες να απαντήσετε στις παρακάτω
ερωτήσεις:
1)
2)

Τι ήταν οι κατακόμβες; Δώστε μία γενική περιγραφή του εσωτερικού τους.
Ποια ήταν η χρήση τους;

2ο Φύλλο Εργασίας : Οι κρύπτες και οι συμβολικές τοιχογραφίες τους

Θα χρησιμοποιήσετε τον Internet Explorer για να περιηγηθείτε σε κάποιες ιστοσελίδες στο
Διαδίκτυο και τον Επεξεργαστή Κειμένου (Word) ή το Πρόγραμμα Παρουσιάσεων (Power
Point) για να απαντήσετε στις ερωτήσεις.
Ανοίξτε τον Internet Explorer και πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις:
Προτεινόμενες ιστοσελίδες:
 Φωτόδεντρο, τίτλος "Εννοιολογικός χάρτης", διεύθυνση:
http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/1123?locale=el
 Βικιπαίδεια, τίτλος "Κατακόμβες", διεύθυνση: http://tinyurl.com/katakombeswiki
(εναλλακτικά: http://el.Wikipedia.org τίτλος αναζήτησης: "Κατακόμβες"), Ενότητα 5:
"Η χριστιανική τέχνη στις κατακόμβες".
 "Οι χριστιανικές κατακόμβες της Ρώμης, τα σύμβολα", διεύθυνση:
http://www.catacombe.roma.it/it/simbologia.php
 Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΑΙΘ, τίτλος "Κατακόμβες", διεύθυνση: http://www2.eyliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/fiiconbyzNa1.aspx
 Φωτόδεντρο, τίτλος "Συλλογή εικόνων: Συμβολικές απεικονίσεις με θρησκευτικό
περιεχόμενο", διεύθυνση:
http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/1095?locale=el
Αφού μελετήσετε προσεκτικά τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες να απαντήσετε στις παρακάτω
ερωτήσεις:
1) Τι ήταν οι κρύπτες; Ποια η χρήση τους;
2) Με ποιες απεικονίσεις (τοιχογραφίες) ήταν διακοσμημένες οι κατακόμβες και τι
συμβόλιζαν αυτές;
3ο Φύλλο Εργασίας : Μήνυμα ζωής από τα έγκατα της γης

Θα χρησιμοποιήσετε τον Internet Explorer για να περιηγηθείτε σε κάποιες ιστοσελίδες στο
Διαδίκτυο και τον Επεξεργαστή Κειμένου (Word) ή το Πρόγραμμα Παρουσιάσεων (Power
Point) για να απαντήσετε στις ερωτήσεις.
Ανοίξτε τον Internet Explorer και πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις:
Προτεινόμενες ιστοσελίδες:
 Φωτόδεντρο, τίτλος "Εννοιολογικός χάρτης", διεύθυνση:
http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/1123?locale=el
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 Βικιπαίδεια, τίτλος "Κατακόμβες", διεύθυνση: http://tinyurl.com/katakombeswiki
(εναλλακτικά: http://el.Wikipedia.org , τίτλος αναζήτησης: "Κατακόμβες"), Ενότητα 6:
"Οι κυριότερες Κατακόμβες".
 Ψηφιακό Σχολείο, τίτλος "Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία", Βιβλίο μαθητή Γ΄ Γυμνασίου,
Δ.Ε. 10,Κατακόμβες, διεύθυνση:
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMC117/73/593,2125/
Αφού μελετήσετε προσεκτικά τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες να απαντήσετε στις παρακάτω
ερωτήσεις:
1)
2)

Ποιες κατακόμβες έχουν ανακαλυφθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό;
Γιατί οι κατακόμβες είναι ένα διαχρονικό σύμβολο ηρωισμού; Τι μας υπενθυμίζουν;

4ο Φύλλο Εργασίας : Η κατακόμβη του Αγίου Καλλίστου στη Ρώμη

Αξιοποιώντας το διαδίκτυο, επισκεφθείτε την κατακόμβη του Αγ. Καλλίστου στη Ρώμη και
να την παρουσιάσετε σύντομα στην τάξη.
Θα χρησιμοποιήσετε τον Internet Explorer για να περιηγηθείτε σε κάποιες ιστοσελίδες στο
Διαδίκτυο και τον Επεξεργαστή Κειμένου (Word) ή το Πρόγραμμα Παρουσιάσεων (Power
Point) για να απαντήσετε.
Ανοίξτε τον Internet Explorer και πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις:
Προτεινόμενες ιστοσελίδες:
 "Οι χριστιανικές κατακόμβες της Ρώμης, οι κατακόμβες του Αγίου Καλλίστου",
διεύθυνση: http://www.catacombe.roma.it/
 Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΑΙΘ, τίτλος "Κατακόμβες", διεύθυνση: http://www2.eyliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/fiiconbyzNa1.aspx
 Φωτόδεντρο, τίτλος "Συλλογή Φωτογραφιών: Κατακόμβες στην Ιταλία", διεύθυνση:
http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/1097?locale=el
5ο Φύλλο Εργασίας : Οι κατακόμβες της Μήλου

Αξιοποιώντας το διαδίκτυο να επισκεφθείτε τις κατακόμβες της Μήλου και να τις
παρουσιάσετε στην τάξη.
Θα χρησιμοποιήσετε τον Internet Explorer για να περιηγηθείτε σε κάποιες ιστοσελίδες στο
Διαδίκτυο και τον Επεξεργαστή Κειμένου (Word) ή το Πρόγραμμα Παρουσιάσεων (Power
Point) για να απαντήσετε.
Προτεινόμενες ιστοσελίδες:
 Ιερά Μητρόπολη Σύρου, τίτλος αναζήτησης " Ιερές Κατακόμβες Μήλου", διεύθυνση:
http://www.imsyrou.gr
 Οδυσσέας, κόμβος του Υπουργείου Πολιτισμού, τίτλος αναζήτησης, "Κατακόμβες",
Κατακόμβες στην Τρυπητή, διεύθυνση: http://odysseus.culture.gr
 Βικιπαίδεια, τίτλος αναζήτησης "Μήλος", ενότητα 9: "Οι κατακόμβες της Μήλου",
διεύθυνση: http://el.Wikipedia.org
 Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΑΙΘ, τίτλος "Κατακόμβες της Μήλου. Συλλογή
φωτογραφιών", διεύθυνση:
http://www2.e-yliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/fiiconbyzNa1.aspx
 Φωτόδεντρο, τίτλος "Συλλογή Φωτογραφιών: Κατακόμβες στη Μήλο", διεύθυνση:
http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/1096?locale=el
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6ο Φύλλο Εργασίας: Εικονική περιήγηση στο Κολοσσαίο

Ανοίξτε τον Internet Explorer και αφού μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας (www.e-yliko.sch.gr) ακολουθείστε τη διαδρομή: «Υποστηρικτικό υλικό» →
«Θεωρητικές Επιστήμες» → «Ιστορία» → «Πολιτισμοί Δ. Μεσογείου & Ρώμη έως τον 3ο μ.Χ.
αι.», και κάνετε μία εικονική περιήγηση στο Κολοσσαίο, τόπο μαρτυρίου πολλών
χριστιανών της περιόδου που μας ενδιαφέρει.
Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην
ιστοσελίδα:
Βικιπαίδεια, τίτλος αναζήτησης "Κολοσσαίο", διεύθυνση: http://el.Wikipedia.org
για να αντλήσετε σχετικές πληροφορίες και να δείτε φωτογραφίες. Στη συνέχεια γράψτε
ένα μικρό δοκίμιο με τις εντυπώσεις σας.
Θα χρησιμοποιήσετε τον Επεξεργαστή Κειμένου (Word) ή το Πρόγραμμα Παρουσιάσεων
(Power Point) για να απαντήσετε.
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των μαθητών θα είναι στα πλαίσια της διδακτικής διαδικασίας και θα είναι
πολλαπλή και πολύτροπη, η οποία στην περίπτωση της ομαδοσυνεργατικής πρέπει να
αφορά τα άτομα και τις ομάδες και να αναφέρεται στις επιδόσεις, στη συνεργασία και στις
μεταγνωστικές λειτουργίες για να εξασφαλίζεται η αλληλεξάρτηση (Ματσαγγούρας, 2004).
Η αξιολόγηση δεν γίνεται μόνον από τον εκπαιδευτικό, αλλά και από τους ίδιους τους
μαθητές. Δεν είναι αυστηρή και δεν αφορά μόνο στη γνωστική ικανότητα των μαθητών.
Πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας και της επικοινωνίας των μαθητών με
τους εκπαιδευτικούς και αξιολογούνται όταν οι δυνατότητες των μαθητών, όπως αυτές
αναδεικνύονται από τη χρήση των ΤΠΕ (Κογκούλης, 2005α). Επομένως, η αξιολόγηση των
μαθητών θα προκύψει από το υλικό που παρήγαγαν, τη διαδικασία που ακολούθησαν το
βαθμό της ενδοομαδικής και ετεροομαδικής συνεργασίας που ακολούθησαν, τις
συνεργατικές δραστηριότητες που χρησιμοποίησαν, την αξιοποίηση του διαδικτύου και
γενικά των ΤΠΕ και το αποτέλεσμα που πέτυχαν, όπως αυτό φαίνεται από την παρουσίασή
του στην τάξη.

Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η ραγδαία εξάπλωση και ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε όλους
σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας δημιουργεί μια νέα κατάσταση. Κύρια
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νέας αυτής κατάστασης είναι η πολλαπλότητα των
επιλογών στο επίπεδο πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα, το φαινόμενο της
υπερπληροφόρησης και της αξιολόγησης των πηγών της, η μετατόπιση του κέντρου βάρους
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η μεταλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού, ο οποίος
γίνεται πιο απαιτητικός και πολυδιάστατος.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επιμόρφωση στη χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση
των ΤΠΕ κρίνεται αναγκαία για την υποστήριξη και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και
παράλληλα ως παράγοντας εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Με τη
σωστά σχεδιασμένη ένταξή τους στη διδακτική πράξη μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά
στη διαμόρφωση ενός νέου μαθησιακού περιβάλλοντος στο οποίο ευνοείται η εφαρμογή
καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, διευκολύνεται και ενισχύεται η ενεργητική –
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βιωματική, η συνεργατική, η διερευνητική μάθηση καθώς επίσης και η διαθεματική
προσέγγιση των διδακτικών αντικειμένων.
Οι μαθητές με την χρήση των εργασιών των ΤΠΕ μπορούν εύκολα, γρήγορα και
αποσπασματικά να ερευνήσουν, να αναζητήσουν και να επιλέξουν υλικό, να
προβληματιστούν, να κρίνουν και να εκτιμήσουν και να προβούν σε παραδοχές και
διαπιστώσεις. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να έλθουν σε επαφή ειδικότερα στο μάθημα
των Θρησκευτικών, με τον πλούτο της Ορθοδοξίας και να γνωρίσουν τις διαχρονικές
αλήθειες του χριστιανικού μηνύματος μέσα από μια βιωματική διαδικασία μάθησης που
χαρακτηρίζεται από εξερεύνηση, ανακάλυψη και διαχείριση της γνώσης.
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Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με
διαπολιτισμικές διαστάσεις
Οδυσσέας Ευαγγέλου
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Σχολικός Σύμβουλος 36ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής
Περίληψη. Στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που πλήττει αρκετές χώρες
οι μεταναστευτικές πολιτικές, τόσο στο πλαίσιο της Ε.Ε όσο και εκτός αυτής, θέτουν
ολοένα και περισσότερα εμπόδια στην είσοδο μεταναστών και οι δαπάνες για τις
πολιτικές εκπαιδευτικής/κοινωνικής τους ένταξης στις χώρες υποδοχής σταδιακά
μειώνονται. Όσον αφορά την ομαλή ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στη χώρα μας,
όλα τα μέτρα που ελήφθησαν τελευταία έχουν ουσιαστικά ατονήσει. Η ένταξη δεκάδων
χιλιάδων αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε μεγάλο βαθμό
εξαρτάται όχι τόσο από τα θεσμικά –αντισταθμιστικά- μέτρα, αλλά από το βαθμό
προώθησης των βασικών αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης από τους
εκπαιδευτικούς. Με βάση τα παραπάνω, η ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών
δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις φαίνεται πως μπορεί να αποτελέσει
βασικό πυλώνα προώθησης των αρχών της διαπολιτισμικής προσέγγισης. Στο άρθρο
αυτό παρουσιάζονται ενδεικτικές δραστηριότητες, οι οποίες υλοποιούνται εύκολα,
συνυπολογίζουν τα ενδιαφέροντα και τις διαφορετικές πολιτισμικές εμπειρίες των
μαθητών, είναι απαλλαγμένες από διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις
οποιασδήποτε μορφής και δίνουν σε όλους τους μαθητές την ευκαιρία να δείξουν τις
ικανότητές τους και να σημειώσουν επιτυχίες.
Λέξεις κλειδιά: Διαπολιτισμική
συνεργατική μάθηση.

εκπαίδευση,

διαθεματικές

δραστηριότητες,

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια σε αρκετές χώρες έχουν αυξηθεί οι εσωτερικές εντάσεις που αφορούν
τους μετανάστες, για μία σειρά λόγων, όπως η ελλιπής μεταναστευτική/κοινωνική πολιτική
και η γενικότερη οικονομική κρίση.
Στη Γαλλία, για παράδειγμα, το Νοέμβριο του 2005 παρατηρήθηκαν βίαιες διαδηλώσεις
που αρχικά ξεκίνησαν στο Παρίσι και, στη συνέχεια, επεκτάθηκαν και σε άλλες γαλλικές
πόλεις με αφορμή το θάνατο δύο νεαρών Γάλλων πολιτών αλλοδαπής καταγωγής· το
Μάρτιο του 2006 υπήρξε εξέγερση των φοιτητών στο Παρίσι και δημιουργία κοινωνικών
εντάσεων με αφορμή τη διάταξη του μεταναστευτικού Νόμου περί απόλυσης των
μεταναστών από την πρώτη εργασία χωρίς καμία μέριμνα και κοινωνική παροχή.
Στη χώρα μας η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών οδήγησε μεταξύ άλλων σε αύξηση
της ξενοφοβίας και του ρατσισμού με επιθέσεις εναντίον μεταναστών.
Για τον περιορισμό των παραπάνω εντάσεων, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται
μία στροφή προς την πολιτική απόκτησης νέων πολιτών με σχετικά υψηλό κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό υπόβαθρο. Με τον τρόπο αυτό, θεωρείται ότι οι
νεοεισερχόμενοι μετανάστες θα μπορούν να επικοινωνούν με σχετική άνεση στη γλώσσα
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της χώρας υποδοχής, γεγονός το οποίο θα δημιουργεί προϋποθέσεις για λιγότερες
μελλοντικές κοινωνικές εντάσεις. Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας, για παράδειγμα, τον
Ιανουάριο του 2007, προχώρησε στην έκδοση πράσινης κάρτας για όσους αλλοδαπούς
έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 60.000 Ευρώ. Στη Γερμανία παρατηρείται άνοιγμα των
συνόρων σε μετανάστες, κυρίως, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, στους οποίους μάλιστα
δίνεται άμεσα η δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης στη χώρα. Κάτι ανάλογο έγινε και στην
Ελλάδα το 2013, όπου δόθηκε η δυνατότητα δικαιώματος εισόδου και διαμονής
πενταετούς διάρκειας σε πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν ή προτίθενται,
τεκμηριωμένα, να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον το ελάχιστο ύψος
του ακινήτου ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ1.
Επιχειρώντας μια κριτική ανάλυση των πολιτικών ένταξης των μεταναστών σε διεθνές
επίπεδο, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι πρόκειται για πολιτικές επιλεκτικού χαρακτήρα
(Παλαιολόγου & Ευαγγέλου 2007). Σε ποιο βαθμό, ωστόσο, οι πολιτικές επιλεκτικού
χαρακτήρα μπορούν να δώσουν λύσεις στα σύνθετα προβλήματα των πολυπολιτισμικών
κοινωνιών; Τι γίνεται με τα εκατομμύρια των μεταναστών που δεν έχουν υψηλό μορφωτικό
και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο; Πώς μπορούν να αλλάξουν τα στερεότυπα, οι
προκαταλήψεις και οι ρατσιστικές συμπεριφορές που παρατηρούνται σε πολλές χώρες
υποδοχής μεταναστών; Ποια μέτρα έχει λάβει η χώρα μας και πόσο ευνοούν την ομαλή
ένταξη των αλλοδαπών;
Στη διαμόρφωση των επιτακτικών απαντήσεων που επιζητούν οι παραπάνω ερωτήσεις
σημαντικό ρόλο καλείται να διαδραματίσει μακροπρόθεσμα η υλοποίηση των αρχών της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, οι σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες σε
παγκόσμιο επίπεδο αφενός αυξάνουν τα μεταναστευτικά ρεύματα και αφετέρου ωθούν τις
κυβερνήσεις σε περικοπές δαπανών που μοιραία επηρεάζουν και τα προγράμματα
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ανάπτυξη συνεργατικών και
αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις φαίνεται πως μπορεί
να αποτελέσει βασικό πυλώνα προώθησης των αρχών της διαπολιτισμικής προσέγγισης,
όπως είναι η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στην πολιτισμική ετερότητα και η
εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης (Essinger, 1988, στο Γεωργογιάννης, 1997),
προκειμένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος διάσπασης της κοινωνικής συνοχής στις
πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

Η κατάσταση στην Ελλάδα
Η αποτελεσματικότητα του θεσμικού πλαισίου
Το θεσμικό πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη χώρα μας συνίσταται κυρίως στις
Τάξεις Υποδοχής Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Τ.Υ. Ζ.Ε.Π.), τα Φροντιστηριακά
Τμήματα Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.) και τα Διαπολιτισμικά Σχολεία.
Για τις ανάγκες των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο υλοποιούνται σε
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας τα έργα «Εκπαίδευση των
παιδιών Ρομά», «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», «Εκπαίδευση
1

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, Γεν. Δ/νση
Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοιν. Ένταξης, Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τμήμα Νομοθετικού
Συντονισμού και Ελέγχου) με αριθ. 13 και θέμα την «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.
4146/2013», Αριθ. Πρωτ: 25426/31-5-2013.
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των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη», τα οποία εντάσσονται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση2».
Ο θεσμός των Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. δεν φαίνεται να στηρίζεται ικανοποιητικά, αφού η λειτουργία τους
σταδιακά μειώνεται. Τα Φ.Τ. Ζ.Ε.Π., που δεν στελεχώνονταν από προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), μέχρι τώρα λειτουργούσαν με
υπερωριακή απασχόληση, η χαμηλή ωριαία αντιμισθία της οποίας πιθανόν να υπέσκαπτε
τη λειτουργία τους. Τόσο στις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. όσο και στα Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. αυτό που επιχειρείται είναι
η γρήγορη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού, ενώ οι μαθητές που
τα παρακολουθούν δεν έχουν καμία τύχη να μάθουν τη δική τους γλώσσα, ιστορία και
πολιτισμό.
Όπως επισημαίνει ο Δαμανάκης (1998), η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική περιορίζεται
συνήθως σε κάποιες οδηγίες μερικών μόνο σελίδων κάθε φορά. Στην πράξη, η έλλειψη
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας θεωρείται ως πολύ σοβαρό μειονέκτημα, το
οποίο αντιμετωπίζεται με αντισταθμιστικά μέτρα, όπως είναι οι Τ.Υ. ή τα Φ.Τ.
Η ίδρυση σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αν και αποτελεί ένα θετικό βήμα,
αποτελεί ένα αποσπασματικό μέτρο με πολλές ελλείψεις στο σχεδιασμό του και δεν
απευθύνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτισμικά ετερογενών μαθητών· οι
τελευταίοι παρακολουθούν τα κανονικά σχολεία, τα οποία, ωστόσο, λειτουργούν χωρίς
εξειδικευμένα προγράμματα.
Επιπλέον, πολλές από τις ρυθμίσεις των εγκυκλίων που αφορούν την εκπαίδευση των
μεταναστών παραμένουν ουσιαστικά ανεφάρμοστες. Το ερώτημα που εύλογα ανακύπτει
λοιπόν είναι το εξής: Μπορεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 2413/96, Διαπολιτισμικά
Σχολεία, Τ.Υ. και Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.) να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες των πολιτισμικά
διαφορετικών μαθητών και αν ναι σε ποιο βαθμό;
Η αυξανόμενη διαρροή των μεταναστών μαθητών από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην
άλλη είναι μεγαλύτερη από το αντίστοιχο εθνικό ποσοστό. Ο αποκλεισμός των αλλοδαπών
μαθητών από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης φαίνεται να αποτελεί μια
πραγματικότητα, η οποία ενέχει τον κίνδυνο του κοινωνικού τους αποκλεισμού στο
προσεχές μέλλον· σηματοδοτεί ακόμη την επιτακτική ανάγκη λήψης άμεσων και
αποτελεσματικών παρεμβατικών μέτρων, για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που
υφίστανται γενικότερα οι μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (Παλαιολόγου &
Ευαγγέλου, 2011).
Οι Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και τα Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. χρειάζονται αρκετές βελτιώσεις στην υποδομή τους
προκειμένου η Διαπολιτισμική Παιδαγωγική να ενισχυθεί. Εξίσου σημαντική θεωρείται και
η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διαχείρισης της
διαφορετικότητας. Η ελληνική δεν διδάσκεται ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, στη συντριπτική
πλειοψηφία των αλλοδαπών μαθητών. Ακόμα όμως και όταν η ελληνική διδάσκεται ως
δεύτερη, όπως επισημαίνουν σε έρευνά τους οι Magos & Simopoulos (2009), οι
2

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) αποτελεί ένα από τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου
χρηματοδοτούνται δράσεις για: α) την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά
και παράλληλα με το εκπαιδευτικό σύστημα, β) τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, γ) τη δια
βίου μάθηση και δ) την έρευνα. Οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) προέρχονται κατά το
υψηλότερο ποσοστό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.
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εκπαιδευτικοί που τη διδάσκουν δε διαθέτουν διαπολιτισμική ικανότητα και έχουν χαμηλές
προσδοκίες από τους πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές τους, με αποτέλεσμα οι
τελευταίοι να περιθωριοποιούνται ή να σταματούν το σχολείο. Σε γενικές γραμμές, οι Τ.Υ.
και τα Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. με τον τρόπο που λειτούργησαν μέχρι σήμερα αποτελούν μια
αντισταθμιστική κίνηση, η οποία εντάσσεται στα μέτρα που υιοθετούν τα μοντέλα της
αφομοίωσης και ενσωμάτωσης (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2011).
Για τους αλλοδαπούς μαθητές των πολυπολιτισμικών τάξεων, γενικότερα, που είναι φορείς
ενός διαφορετικού πολιτισμού (θρησκεία, γλώσσα, εθνική ενδυμασία κ.ά), το σχολείο,
μέσω της επιλεκτικής του λειτουργίας και της επίσημης (προγράμματα, βιβλία) ή της
ανεπίσημης ιδεολογίας του (οργάνωση τάξης, διάταξη καθισμάτων, εγγραφές μαθητών),
γίνεται ο χώρος όπου συχνά βιώνουν τη διάκριση, αν όχι και τον αποκλεισμό (Cohen, 1992;
Βινιό, 1985; Γκότοβος, 1996). Η μείωση των προκαταλήψεων δεν επιτυγχάνεται μόνο με την
υιοθέτηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. «Είναι πράξη σε όλα τα επίπεδα
της σχολικής ζωής και δραστηριότητας, είτε πρόκειται για διαδικασίες διδασκαλίας, για
διαδικασίες μάθησης, οργάνωσης της τάξης, μεταφοράς γνώσεων, αντιμετώπισης των
μαθητών και των διαφορετικών συμπεριφορών είτε πρόκειται για περιεχόμενο γνώσεων,
για διαχωρισμό μαθημάτων και διαχωρισμό μαθητών» (Αζίζι-Καλαντζή κ.ά., 1996). Η δομή
του ελληνικού σχολείου, ειδικότερα, όπως υποστηρίζει ο Mouzelis (1998), είναι τέτοια που
δεν καλλιεργεί στους μαθητές την ανάπτυξη του δημιουργικού διαλόγου και της
ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες, γεγονός που
δυσκολεύει την ομαλή ένταξη των αλλοδαπών μαθητών.
Προκειμένου οι αρχές την Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής να εφαρμοστούν στην πράξη
απαιτούνται θεσμικές αλλαγές και αλλαγές στον τρόπο σκέψης και αντίληψης της
πολυπολιτισμικής κατάστασης που επικρατεί. Οι αρχές αυτές, και ιδιαίτερα η αρχή της
ενσυναίσθησης και της εξάλειψης του εθνικιστικού τρόπου σκέψης, μπορούν να διδαχθούν
στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστικής εκπαίδευσης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πολιτικές ένταξης των μεταναστών παρουσιάζει η
καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων. Οι κυβερνήσεις των
χωρών που αξιώνουν να ονομάζονται και να είναι δημοκρατικές, καθώς και τα
εκπαιδευτικά τους συστήματα, πρέπει να παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, για να
αποτρέψουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας τάξης η οποία θα είναι συνέχεια
υποβαθμισμένη και πρακτικά αδύνατον να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που -θεωρητικά
τουλάχιστον- της παρέχονται.
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) – Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.)
Παρά το γεγονός ότι τα νέα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του δημοτικού σχολείου εισάγουν τη
βιωματική-επικοινωνιακή προσέγγιση και το θεσμό της Ευέλικτης Ζώνης, δίνοντας
θεωρητικά τουλάχιστον τη δυνατότητα ανάπτυξης διαπολιτισμικών διαστάσεων, δεν θα
μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε διαπολιτισμικά, γιατί:
 Αγνοούν τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των αλλόφωνων μαθητών, γεγονός που
υποκρύπτει τις ισχυρές αφομοιωτικές τους τάσεις και φανερώνει το μονογλωσσικό τους
προσανατολισμό.
 Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας δεν έχει ενσωματωθεί στο Α.Π. των δημοτικών
σχολείων ούτε καν σ’ αυτά που χαρακτηρίζονται ως διαπολιτισμικά.
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 Η μητρική γλώσσα δεν διδάσκεται ούτε στα Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. παρά τη δυνατότητα που τους
δίνεται από το Νόμο 2413, ο οποίος εκτός των άλλων προβλέπει και την πρόσληψη
αλλοδαπών εκπαιδευτικών που γνωρίζουν αποδεδειγμένα τόσο τη γλώσσα της χώρας
προέλευσης των μαθητών, όσο και την ελληνική.
 Η άρνηση της πολιτείας, μέχρι σήμερα, να αντιμετωπίσει έστω και σε θεωρητικό
επίπεδο την πιθανότητα διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών στην
κρατική εκπαίδευση είναι μια πολιτική επιζήμια τόσο για την αυτοαντίληψη των
μαθητών αυτών και την απρόσκοπτη ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων, όσο
και για τις γενικότερες αξίες του πολιτισμού τους.
 Στο πλαίσιο των κανονικών τάξεων προωθούν τη διδασκαλία της ελληνικής στους
αλλόφωνους μαθητές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που διδάσκεται στους Έλληνες
μαθητές, δηλαδή ως πρώτη και όχι ως δεύτερη γλώσσα.
 Δεν προβλέπουν διαφοροποιημένους τρόπους αξιολόγησης των πολιτισμικά
διαφορετικών μαθητών (Ευαγγέλου, 2005).
Επιπλέον, δεν λαμβάνουν υπόψη τις νέες αντιλήψεις όσον αφορά τη διδασκαλία του
μαθήματος της Ιστορίας. Διεθνώς, προτείνεται αναβάθμιση τόσο στα περιεχόμενα, όσο και
στη διάρθρωση του Αναλυτικού Προγράμματος (Α.Π.) της Ιστορίας, καθώς ο σύγχρονος
ιστορικός λόγος προσανατολίζεται μεταξύ άλλων σε:
«Μια πραγμάτευση νέων ιστορικών πεδίων, ‘νέες ή μικρότερες ιστορίες’, όπως:
 η ιστορία των αντιλήψεων ή ιδεολογιών (παραστάσεις, πρακτικές και συμπεριφορές,
γνώμες, αντιλήψεις και αξίες που κυριαρχούν στον άνθρωπο ή στις κοινωνικές ομάδες),
 η ιστορία των νοοτροπιών (οι ιδέες των ανωνύμων) (Le Goff-Nora, 1981, Dosse, 1993),
 η ιστορία των πνευματικών δημιουργιών,
 η διανοητική ιστορία (Chartier, La Capra & White, 1996),
 η ιστορία του φαντασιακού (λογοτεχνία και τέχνες ως ιστορικά τεκμήρια),
 η ιστορία του συμβολικού (Le Goff, 1998 Chartier, La Capra & White, 1996),
 η ιστορία της καθημερινής ζωής και του υλικού πολιτισμού,
 η ιστορία των γυναικών, των παιδιών, των μη προνομιούχων ομάδων της κοινωνίας κ.ά.
(Schuller, 1999) » όπως αναφέρονται τα παραπάνω στο (Ιβρίντελη κ.ά., 2004).
Ο Höpken (2000) προτείνει τη γενική αποδόμηση του πολέμου από τα σχολικά εγχειρίδια,
μέσα από την ιδεολογική κριτική, την ανθρωπολογική προσέγγιση των συγκρούσεων και
την προβολή στο παρόν των κοινωνικών ζημιών που επιφέρει ο πόλεμος, προκειμένου να
αφαιρεθεί ο παραδειγματικός χαρακτήρας που κατέχει (ο πόλεμος) και να μην αποτελεί
πλέον μέσο μετάδοσης κοινωνικών αξιών και κανόνων.
Οι διαδικασίες και τα αξιολογικά κριτήρια που υιοθετήθηκαν για την επιλογή των
περιεχομένων των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ):
 Δεν συνυπολόγισαν τις απόψεις των κοινωνικοπολιτισμικών εκείνων ομάδων που
εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 Αγνόησαν παντελώς τις θέσεις των διαφόρων μεταναστευτικών κοινοτήτων που ζουν
στη χώρα μας, τόσο στη διαδικασία σύνταξης όσο και στη φάση της πιλοτικής
εφαρμογής και αξιολόγησης των ΑΠΣ και των νέων σχολικών εγχειριδίων -μία φάση, η
οποία δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε.
 Δεν προσεγγίζουν ολιστικά μια διαπολιτισμική πολιτική, αφού για παράδειγμα δεν
προβλέπεται:
o η απασχόληση ειδικευμένων εκπαιδευτικών και συμβούλων διαπολιτισμικής
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εκπαίδευσης·
o η συνεργασία των μεταφραστικών υπηρεσιών·
o η πρόσληψη εκπαιδευτικών από τις αντίστοιχες πολιτισμικές ομάδες, για να
πεισθούν οι μαθητές ότι η κοινωνία αποδέχεται, σέβεται και τιμά στην πράξη τα
μέλη όλων των ομάδων·
o η σύνταξη μιας ξεκάθαρης αντιρατσιστικής πολιτικής -ελεύθερα διαθέσιμης σε
όλους- με συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης και διαδικασίες επιβολής
κυρώσεων σε περιπτώσεις ξενοφοβικών ή ρατσιστικών συμπεριφορών
(Ευαγγέλου, 2005).
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι τα Δ.Ε.Π.Π.Σ και νέα Α.Π.Σ. ουσιαστικά περιθωριοποιούν
τους εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές, αφού δεν τους παρέχουν το δικαίωμα: α) να
γνωρίσουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ιστορίας, της θρησκείας, των αξιών και των
επιτευγμάτων του δικού τους πολιτισμού· β) να δουν τον πολιτισμό τους να
αντιπροσωπεύεται θετικά και να κατέχει σημαντική θέση στο Α.Π. Η συμμόρφωση των
αλλόφωνων μαθητών με τη γλώσσα, τις αξίες και τις απαιτήσεις που επιβάλλει ο κυρίαρχος
ελληνικός πολιτισμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση των σχολικών
τους επιδόσεων και τη συνέχεια των σπουδών τους στις επόμενες βαθμίδες. Τα Δ.Ε.Π.Π.Σ
και Α.Π.Σ:
 Κρίνονται τουλάχιστον ανεπαρκή σε ό,τι αφορά την παροχή βασικών μαθημάτων, όπως
η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας ή η διδασκαλία της μητρικής
γλώσσας.
 Δεν βοηθούν τους αλλόφωνους μαθητές να δημιουργήσουν μία θετική εικόνα για τον
εαυτό τους και να τονώσουν την αυτοπεποίθηση για τη δική τους γλωσσική, ιστορική,
θρησκευτική και πολιτισμική ταυτότητα.
 Δεν καθιστούν τους μαθητές ικανούς να αναγνωρίζουν τα στερεότυπα, τις
προκαταλήψεις, τις διακρίσεις και το ρατσισμό και να κανονίζουν ανάλογα τη
συμπεριφορά τους.
 Κατά συνέπεια, δεν εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες μάθησης σε αλλόφωνους και γηγενείς
μαθητές (Ευαγγέλου, 2005).
Τα Α.Π, γενικότερα, όπως τονίζει ο Coulby (1997), αποτελούν ένα συγκαλυμμένο τρόπο
διατήρησης, ελέγχου και αναπαραγωγής του κυρίαρχου πολιτισμού·στην περίπτωση της
Ελλάδας, ειδικότερα, ο αυστηρός και λεπτομερής έλεγχος του σχολικού Α.Π, αποτελεί
καθαρή κεντρική παρέμβαση της κυβερνητικής πολιτικής στην κοινωνική και πολιτισμική
αναπαραγωγή.
Τα διάφορα αντισταθμιστικά μέτρα που λαμβάνονται συνήθως μεταφράζονται ως μέτρα
που παρέχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους. Στην πράξη όμως η επιζητούμενη ισότητα
ευκαιριών υπάρχει μόνο για εκείνους τους μαθητές που συμμορφώνονται στις επιταγές του
ισχύοντος Α.Π, το οποίο πρεσβεύει τις αξίες της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας.
Η σημερινή πραγματικότητα επιβάλλει την ανάγκη ενός Α.Π. που να διαχειρίζεται καλύτερα
την πολιτισμική διαφορετικότητα και τις ανάγκες όλων των μαθητών, χωρίς στερεότυπα και
προκαταλήψεις, για να μπορέσει να απελευθερώσει τη δημιουργική και υπολανθάνουσα
δυναμική που ενυπάρχει στους αλλοδαπούς μαθητές και να αυξήσει τις πιθανότητες
επιτυχίας τους στο σχολείο.
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Συνεργατική μάθηση και διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γεννάται το εύλογο ερώτημα: Τι απομένει τελικά στον
εκπαιδευτικό της κανονικής τάξης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες
(εκπαιδευτικές, ψυχολογικές, κοινωνικές) των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών;
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό τοπίο της χώρας μας, η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα,
σε ένα σημαντικό βαθμό, φαίνεται να ανιχνεύεται στην ανάπτυξη συνεργατικών
διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων και στην ουσιαστική αξιοποίηση της Ευέλικτης Ζώνης.
Η αποδόμηση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων που φέρουν οι μαθητές στο σχολείο,
ως αποτέλεσμα κοινωνικής μάθησης από επιδράσεις της οικογένειας, των συνομηλίκων και
των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως αποτυπώνεται στα ερευνητικά δεδομένα (βλ. Unicef,
2001), προϋποθέτει ότι το σχολείο πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με στόχο
την αποδόμησή τους.
Δύο κλασικοί μηχανισμοί με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο στο χώρο του
σχολείου είναι (Γκότοβος,1996):
 Η αλληλεπίδραση σε περιστάσεις αντιστροφής του status, όπου επιχειρείται η έμπρακτη
διάψευση των στερεοτύπων, μέσω της αλληλεπίδρασης και της θετικής
διαφοροποίησης των μειονεκτούντων μαθητών· αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για
παράδειγμα, με την ανάθεση επίσημων ρόλων (συντονιστής, εκπρόσωπος ομάδας ή
τάξης, υπεύθυνος μιας δραστηριότητας) σε μαθητές που προέρχονται από οικογένειες
με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο.
 Η συνεργασία σε συνθήκες αλληλεπίδρασης, όπου δύο ή περισσότεροι μαθητές με
διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό ή εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο αντιμετωπίζουν την
επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος, το οποίο απαιτεί τη συνεργασία τους για την
εξεύρεση λύσεων που ικανοποιούν τις ανάγκες και των δύο.
Ένα σημαντικό στοιχείο για τη μείωση των προκαταλήψεων, σύμφωνα με τη θεωρία του
Allport (1979), είναι η προώθηση της θετικής διαφυλετικής αλληλεπίδρασης· κάτι τέτοιο
μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, και με τη δημιουργία δραστηριοτήτων που προωθούν
την επίτευξη κοινών στόχων μέσα από τη συνεργασία, παρά τον ανταγωνισμό, και έχουν
την έγκριση της διεύθυνσης, του προσωπικού του σχολείου και του συλλόγου γονέων.
Η διαδικασία αποδόμησης των αρνητικών εικόνων, αντιλήψεων, πεποιθήσεων,
στερεοτύπων ή προκαταλήψεων για τη διαφορετικότητα των φυλετικών χαρακτηριστικών,
οι οποίες είναι διάχυτες τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και έξω από αυτό, απαιτεί τη
λήψη άμεσων μέτρων. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη συνεργατική μάθηση και τη
σύνδεσή της με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Ωστόσο, η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να δώσει επαρκείς απαντήσεις σε βασικές
ερωτήσεις όπως οι παρακάτω: α) Είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση δυνατή ή/και
επιθυμητή χωρίς συνεργατική μάθηση στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες; β) Είναι η
συνεργατική μάθηση αρκετή; γ) Μπορεί η συνεργατική μάθηση να πραγματοποιείται στις
πολυπολιτισμικές κοινωνίες χωρίς σημαντική εστίαση στις διαπολιτισμικές προσεγγίσεις;
Στη συνεργατική μάθηση λαμβάνουν χώρα σημαντικές μαθησιακές αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των μαθητών και η γνώση προκύπτει μέσα από τον ενεργό διάλογο των
εμπλεκομένων, που εργάζονται συλλογικά πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, με τρόπο
τέτοιο ώστε να προωθείται η ατομική μάθηση μέσω των συνεργατικών διεργασιών. Η
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συνεργατική μάθηση, τονίζει ο Slavin (1995), μεταξύ άλλων βοηθά στην αύξηση της
αυτοεκτίμησης των μαθητών, την προώθηση των διαπολιτισμικών σχέσεων και την επαφή
με διαφορετικούς πολιτισμούς.
Η συνεργατική μάθηση αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη για την επιτυχή συμμετοχή των
μαθητών στις ανατεθείσες εργασίες, επιτρέποντάς τους επίσης να επιτύχουν τους στόχους
των μαθημάτων. Ουσιαστικά, η διδασκαλία της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω της
συνεργατικής μάθησης σημαίνει τη δημιουργία θετικών αλληλεξαρτήσεων στο έργο της
ομάδας με τρόπους που δείχνουν ότι κάποιος δεν μπορεί να επιτύχει τους ομαδικούς
στόχους χωρίς τη βοήθεια των άλλων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την καθιέρωση κοινά
αποδεκτών ομαδικών στόχων, την παροχή πηγών ή υλικών που όλα τα μέλη της ομάδας
πρέπει να μοιραστούν, και υποδεικνύοντας μοναδικούς, ωστόσο διασυνδεδεμένους,
ρόλους που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί μία εργασία. Σημαίνει, επίσης, έμφαση
στην ατομική υπευθυνότητα, την διαπροσωπική αλληλεπίδραση, τις εποικοδομητικές
κοινωνικές δεξιότητες, και την αντανακλαστική ομαδική διεργασία για τη συνεχή επιτυχία
των ομάδων (Johnson & Johnson, 1989). Η έρευνα δείχνει ότι αυτά τα πέντε βασικά
στοιχεία (θετική αλληλεξάρτηση, ατομική υπευθυνότητα, διαπροσωπική αλληλεπίδραση,
κοινωνικές δεξιότητες και ομαδικές διεργασίες) σχηματίζουν το βασικό πυρήνα των
αποτελεσματικών συνεργατικών προσπαθειών, οι οποίες οδηγούν με συνέπεια στη
βελτίωση των σχολικών επιδόσεων, των θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και την ανάπτυξη
κοινωνικών δεξιοτήτων (Johnson & Johnson, 2006). Βασική προϋπόθεση είναι κάθε ένα από
τα παραπάνω πέντε στοιχεία να δομηθεί σε μία ευρεία βάση συνεργατικών στρατηγικών
που μπορούν να εφαρμοστούν, αρχίζοντας από τις πιο απλές και συνεχίζοντας προς τις πιο
δύσκολες. Πολυάριθμες συνεργατικές στρατηγικές μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτή τη
διαδικασία, ωστόσο ορισμένες αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες. Αυτές οι στρατηγικές
περιλαμβάνουν τις συνεργατικές συνεντεύξεις, το σχηματισμό ομαδικών εννοιών, τις
δραστηριότητες jigsaw3, τους κύκλους λογοτεχνίας και την έρευνα ομάδας (Stevahn, 2008).
Η συνεργατική μάθηση με έμφαση στις διαπολιτισμικές προσεγγίσεις φαίνεται να είναι
περισσότερο αποτελεσματική α) για την πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας,
β) την ενίσχυση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών και γ) την προώθηση της κατανόησης, της ανοχής και της φιλίας μεταξύ όλων
των εθνών, των φυλετικών ή θρησκευτικών ομάδων.
Η παιδαγωγική της συνεργατικής μάθησης σε όλες τις τάξεις εξετάζει και εξασφαλίζει
προϋποθέσεις ισότητας στα μαθησιακά περιβάλλοντα. Το σημαντικότερο είναι οι
εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες με βάση τις οποίες άτομα με
αντίθετες απόψεις και πεποιθήσεις συμφιλιώνονται ο ένας με τον άλλο. Αυτό προϋποθέτει
βεβαίως ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και εδώ είναι το σημείο που
οι Σχολικοί Σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά.
Το σημερινό σχολείο πρέπει να προετοιμάζει τα παιδιά να ζήσουν σε μία πολυπολιτισμική
κοινωνία παρέχοντάς τους μια εκπαίδευση που αυξάνει τη διαπολιτισμική κατανόηση,
αναπτύσσει τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση και τον αμοιβαίο σεβασμό και προωθεί
θετικές εικόνες για τους μαθητές με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Καθοριστικό
3

Οι δραστηριότητες Jigsaw αποτελούν ένα συγκεκριμένο τύπο εμπειρίας ομαδικής μάθησης, η οποία θέτει ως
απαραίτητη προϋπόθεση τη συνεργατική προσπάθεια καθενός από τα μέλη της ομάδας για την παραγωγή
του τελικού προϊόντος. Εάν μία εργασία αποτελείται από διαφορετικά μέρη, τα οποία έχουν αναλάβει τα μέλη
της ομάδας, τότε για την ολοκλήρωση της εργασίας είναι απαραίτητη η ουσιαστική συμμετοχή και συμβολή
όλων ανεξαιρέτως των μελών της ομάδας (Aronson 2000).
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ρόλο στην επίτευξη των στόχων αυτών διαδραματίζει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, μέσα από
μία σειρά μέτρων που μπορεί να λάβει για την αντιμετώπιση των ρατσιστικών
συμπεριφορών και διακρίσεων που παρατηρούνται συχνά μέσα στα σχολεία. Η οργάνωση
δραστηριοτήτων -όπως οι παρακάτω- οι οποίες συνυπολογίζουν τα ενδιαφέροντα και τις
διαφορετικές πολιτισμικές εμπειρίες των μαθητών, είναι απαλλαγμένες από διακρίσεις,
στερεότυπα και προκαταλήψεις οποιασδήποτε μορφής δίνουν σε όλους τους μαθητές την
ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητές τους και να σημειώσουν επιτυχίες.

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές
διαστάσεις.
Τάξη: Α΄ Γυμνασίου.
Ενδεικτικός χρόνος: 6-8 διδακτικές ώρες.
Διαθεματική διασύνδεση δραστηριοτήτων: Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία,

Εικαστικά, Πληροφορική.
Σκοπός: Γνωριμία με το φαινόμενο της μετανάστευσης και ευαισθητοποίηση απέναντι στα

προβλήματα που δημιουργεί.
Στόχοι: Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες των 4-5 μαθητών, ενθαρρύνονται:

Να κατανοούν ιστορικές έννοιες, όπως: μετακίνηση, μετανάστευση, άποικος, αποικία,
αποικισμός, μητρόπολη κ.λπ.
Να κατανοούν έννοιες όπως: πρόσφυγας, αφομοίωση, πολυπολιτισμικότητα,
διαπολιτισμικότητα, κ.λπ.
Να αναπτύσσουν δυνατότητες επικοινωνίας και ιδιαίτερα τη μη λεκτική επικοινωνία.
Να εκφράζουν αυτά που νιώθουν παρατηρώντας μία φωτογραφία ή ένα έργο τέχνης.
Να περιγράφουν και να αφηγούνται.
Να ανακοινώνουν σε ακροατήριο.
Να συμμετέχουν σε συζητήσεις.
Να χρησιμοποιούν διάφορα είδη λόγου και να συντάσσουν διαφορετικούς τύπους
κειμένων για διαφορετικούς σκοπούς και για διαφορετικούς αποδέκτες.
Να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις πληροφορίες που χρειάζονται, χρησιμοποιώντας
διάφορες πηγές πληροφόρησης, γλωσσικές και μη.
Να ερευνούν ανοιχτές προβληματικές καταστάσεις σχετικές με τις έννοιες της
μετανάστευσης.
Να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένες πληροφορίες.
Να πληκτρολογούν απλά κείμενα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού.
Έννοιες-κλειδιά
Μετανάστες, πρόσφυγες, μετακίνηση, ταξίδι, συναισθήματα, μέσα μεταφοράς, καλύτερη
ζωή, απόδημος ελληνισμός, πατρίδα, ξενιτιά, επαγγέλματα αλλοδαπών, αφομοίωση,
ενσωμάτωση,
ρατσιστική
συμπεριφορά/αντιρατσισμός,
πολυπολιτισμικότητα,
διαπολιτισμικότητα.
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Δίνουμε στην πρώτη ομάδα ενδεικτικές φωτογραφίες/εικόνες, όπως αυτές του Πίνακα 1, οι
οποίες αποτυπώνουν μερικούς από τους λόγους για τους οποίους μεταναστεύουν οι
άνθρωποι. Κάθε μέλος της ομάδας παρατηρεί τις φωτογραφίες και προσπαθεί να
απαντήσει σε ερωτήσεις όπως:





Ποιοι και γιατί μεταναστεύουν;
Η μετανάστευση γίνεται μόνο στις μέρες μας ή γινόταν και παλιότερα;
Τι να σκέφτονται/αισθάνονται οι μετανάστες την ώρα του αποχαιρετισμού;
Σε ποιες περιοχές/χώρες (τις βρίσκουμε στο χάρτη) έχουν μεταναστεύσει οι Έλληνες
από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα;
 Από ποιες χώρες προέρχονται οι μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα;
 Ποιοι λέγονται πρόσφυγες και σε τι διαφέρουν από τους μετανάστες;
Τα παιδιά παρατηρούν, περιγράφουν και σχολιάζουν το φωτογραφικό υλικό και γράφουν
λεζάντες κάτω από τις φωτογραφίες. Αφού καταγράψουν τις ιδέες τους, τις συζητούν,
συνοψίζουν τις απόψεις τους και ορίζουν έναν εκπρόσωπο για να ανακοινώσει στην τάξη
συνολικά τις απαντήσεις τους.
Επίσης, τα παιδιά ψάχνουν στο χάρτη χώρες, στις οποίες μετανάστευσαν οι Έλληνες και
χώρες από τις οποίες ήρθαν οι μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα και όταν τις βρουν
τοποθετούν πάνω τους αυτοκόλλητες βούλες. Επισημαίνουν ποιες από τις χώρες
προορισμού ανήκουν στην Ευρώπη (π.χ. Γαλλία, Γερμανία) και ποιες σε υπερπόντιες χώρες
(π.χ. Αμερική, Αυστραλία). Παράλληλα, ενθαρρύνονται να αναζητήσουν στο διαδίκτυο
στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των Ελλήνων που μετανάστευσαν στις χώρες που
εντοπίσαμε στο χάρτη και να τα συγκρίνουν με τον αριθμό των Ελλήνων μεταναστών που
βρίσκονται σήμερα εκεί. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, τα παιδιά μπορούν ακόμη να
ψάξουν στο διαδίκτυο να βρουν αριθμητικά στοιχεία για τον πληθυσμό διαφόρων
πολιτισμικών ομάδων (π.χ. οικονομικοί μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες κλπ.) που
ζουν στη χώρα μας και να διατυπώσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα που θα δώσουν σε μία
άλλη ομάδα για να το επιλύσει.
Πίνακας 1. Ποιοι και γιατί μεταναστεύουν;



2η Ομάδα

Τα παιδιά παρατηρούν φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει, ενδεικτικά, μέσα μεταφοράς
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που χρησιμοποίησαν οι μετανάστες από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας για να
μεταναστεύσουν (Πίνακας 2). Στη συνέχεια καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως:
 Ποια ήταν τα πιο διαδεδομένα μέσα μεταφοράς για τη μετανάστευση τόσο των
Ελλήνων όσο και άλλων λαών;
 Σε τι διαφέρει η νόμιμη από την παράνομη μετανάστευση;
 Τα μέσα μεταφοράς διαφέρουν στη νόμιμη από την παράνομη μετανάστευση;
Επισημαίνουμε ότι από τα πιο διαδεδομένα μέσα μεταφοράς με τα οποία ταξίδευαν οι
μετανάστες παλιότερα ήταν τα πλοία και αργότερα τα ατμόπλοια και χρειάζονταν αρκετές
ημέρες για να φτάσουν στον προορισμό τους. Τους μοιράζουμε φωτογραφίες πλοίων, που
χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες μετανάστες για τη μετακίνησή τους σε άλλες χώρες και τους
ζητάμε να καταγράψουν σε ένα φύλλο χαρτί τα ονόματα των πλοίων και τον προορισμό
τους (π.χ. Πατρίς  Αυστραλία, Ολυμπία  Αμερική κ.λπ.).

Πίνακας 2. «Νόμιμη» και «παράνομη» μετανάστευση. Μέσα μετακίνησης.

Παρατηρώντας, επίσης, τις γελοιογραφίες προσπαθούν να απαντήσουν στην ερώτηση ποιοι
θεωρούνται νόμιμοι και ποιοι παράνομοι κάτοικοι μιας χώρας;



3η Ομάδα

Δίνουμε στην τρίτη ομάδα φωτογραφίες ενδεικτικές των επαγγελμάτων που ασκούν στις
χώρες υποδοχής οι μετανάστες τόσο της πρώτης γενιάς όσο και οι μετέπειτα γενιές. Κάθε
μέλος της ομάδας παρατηρεί τις φωτογραφίες (Πίνακας 3) και προσπαθεί να απαντήσει σε
ερωτήσεις όπως:
 Τι όνειρα και σκέψεις κάνουν οι μετανάστες πριν φτάσουν στη νέα χώρα;
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Ποια επαγγέλματα ασκούν συνήθως τα πρώτα χρόνια στη χώρα υποδοχής;
Οι εργασίες που κάνουν ανταποκρίνονται στα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους;
Έπειτα από πολλά χρόνια στη χώρα υποδοχής, λέτε να κάνουν τις ίδιες εργασίες;
Τα παιδιά των μεταναστών ποια επαγγέλματα λέτε να ακολουθούν;
Πίνακας 3. Οι εργασίες των μεταναστών.

Στη συνέχεια, οι μαθητές διαβάζουν το βιβλίο «Παιχνίδι χωρίς κανόνες», της Γαλάτειας
Γρηγοριάδου-Σουρέλη (ανάλογα με τον αριθμό των μελών της ομάδας, χωρίζουν το βιβλίο
σε 4-5 μέρη, κάθε μέλος διαβάζει το μέρος του βιβλίου που του αντιστοιχεί και στη
συνέχεια το παρουσιάζει σε όλη την ομάδα). Πρόκειται για την ιστορία του Βαγγέλη, ενός
εφήβου ο οποίος φεύγει κρυφά από το χωριό του, ξεγελασμένος από υποσχέσεις μεγάλης
ζωής και εύκολου πλουτισμού. Πουλά μια βυζαντινή εικόνα, οικογενειακό κειμήλιο της
μητέρας του, για να μεταναστεύσει στη Γερμανία. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με τη σκληρή
δουλειά στα εργοστάσια, την άσχημη πλευρά της ζωής και συνειδητοποιεί ότι η
μετανάστευση στην Ομοσπονδιακή Γερμανία μοιάζει περισσότερο με δουλεμπόριο, όπου η
ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμιά αξία. Τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν μια περίληψη του
βιβλίου, στην οποία μπορούν να επικεντρώσουν την προσοχή τους στα συναισθήματα του
Βαγγέλη πριν τη μετανάστευσή του στη Γερμανία, κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί
και τη σταδιακή αλλαγή τους, που θα τον οδηγήσουν στην επιστροφή του στην πατρίδα.
Παράλληλα τα παιδιά με ερέθισμα το βιβλίο μπορούν να αναζητήσουν -στη βιβλιοθήκη του
σχολείου ή στο διαδίκτυο- πληροφορίες για τη μετανάστευση των Ελλήνων στη Γερμανία τη
δεκαετία του 1960, τη σχετική συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ των κυβερνήσεων
Ελλάδας και Ομοσπονδιακής Γερμανίας για την αποστολή εργατών εκεί, τις άσχημες
συνθήκες εργασίας και διαμονής και τις δυσκολίες στη μόρφωση των παιδιών των
μεταναστών. Αφού συγκεντρωθεί το σχετικό πληροφοριακό υλικό τα παιδιά μπορούν να
δημιουργήσουν ένα ενημερωτικό έντυπο χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
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4η Ομάδα
Πίνακας 4. Χωνευτήρι λαών; Αφομοίωση;

Καθένα από τα παιδιά της τέταρτης ομάδας παρατηρεί τις εικόνες του Πίνακα 4 και
διαισθητικά επιχειρεί να απαντήσει (με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού) σε ερωτήσεις όπως:
 Οι κυβερνήσεις των χωρών επιτρέπουν σε όλους τους μετανάστες να εισέλθουν στη
χώρα τους;
 Η Ευρώπη, γενικότερα, και η Ελλάδα, ειδικότερα, επιτρέπει σε όλους τους μετανάστες
να εισέλθουν στην επικράτειά της; Αν όχι, γνωρίζετε ορισμένα από τα κριτήρια που
θέτουν συνήθως για τη μόνιμη εγκατάστασή τους;
 Ποια εμπόδια θεωρείτε ότι αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που θέλουν να ζήσουν σε μία
νέα χώρα;
 Κατά την άποψή σας, τα κράτη, κατά κανόνα, επιθυμούν από τους μετανάστες να
διατηρήσουν τη γλώσσα, τα ήθη/έθιμά τους και την πολιτιστική/εθνική τους ταυτότητα
ή όχι και γιατί;
Προτείνουμε στα παιδιά να πάρουν μία συνέντευξη από αλλοδαπούς που ενδεχομένως
γνωρίζουν (π.χ. γονείς αλλοδαπών συμμαθητών τους) σχετικά με τις δυσκολίες που
αντιμετώπισαν/αντιμετωπίζουν στη χώρα μας. Τα παιδιά αφού απαντήσουν στις παραπάνω
ερωτήσεις και αναλύσουν τα στοιχεία της συνέντευξης καλούνται να διατυπώσουν και τη
δική τους άποψη σχετικά με το αν οι μετανάστες πρέπει να ξεχνούν ή να διατηρούν τη
γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό τους στη νέα χώρα που πήγαν να ζήσουν; Στο τέλος,
συζητούν τις απόψεις τους, τις καταγράφουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις
παρουσιάζουν στις υπόλοιπες ομάδες της τάξης.



Όλη η τάξη

Αφού οι μαθητές δουλέψουν κατά ομάδες στα θέματα που αναφέραμε, καλούνται πλέον
όλοι μαζί, ως τάξη, να παρατηρήσουν εικόνες όπως αυτές του Πίνακα 5 και να απαντήσουν
σε ερωτήσεις όπως:
 Οι μετανάστες ενσωματώνονται πλήρως στη νέα χώρα;
 Αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής και ποιες νομίζετε ότι είναι οι σημαντικότερες
από αυτές;
 Τα παιδιά των μεταναστών αντιμετωπίζουν προβλήματα στα σχολεία και ποια;
 Οι γηγενείς μαθητές είναι καλό να μαθαίνουν για την ιστορία και τον πολιτισμό των
αλλοδαπών συμμαθητών τους;
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 Οι αλλοδαποί μαθητές είναι καλό να μαθαίνουν τη δική τους γλώσσα, ιστορία και
πολιτισμό ή μόνο τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας που ζουν;
 Τι γνωρίζετε για τους όρους «ενσωμάτωση», «αντιρατσισμός», «πολυπολιτισμικότητα»,
«διαπολιτισμικότητα»; Ποιες από τις παρακάτω εικόνες νομίζετε ότι ταιριάζουν με την
ερμηνεία των όρων αυτών;
 Κατά την άποψή σας ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται οι διάφορες ομάδες των
αλλοδαπών στη χώρα μας με ποια από τις παρακάτω εικόνες αντιπροσωπεύεται
καλύτερα και γιατί;
Πίνακας 5. Ενσωμάτωση, αντιρατσισμός, πολυπολιτισμικότητα,
διαπολιτισμικότητα

Ενσωμάτωση)

(Αντι-ρατσισμός)

1

2

4

5

(Πολυπολιτισμικότητα)

3

6

Μαζί και διαφορετικοί. (Διαπολιτισμικότητα)

7

11

8

9

10

12

13

14

Για την επιτυχή έκβαση των δραστηριοτήτων σημαντική θεωρείται η αλληλεπίδραση, η
ενεργός και υπεύθυνη συμμετοχή όλων των μελών της κάθε ομάδας. Μετά την επεξεργασία
του θέματος για τη μετανάστευση, τα παιδιά καλούνται μέσα από διεξοδική συζήτηση να
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αξιολογήσουν και να αυτοαξιολογηθούν, να σημειώσουν τα θετικά και αρνητικά σημεία
που παρατηρήθηκαν στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων και να εντοπίσουν πτυχές του
θέματος που δεν έχουν διαπραγματευτεί ή που ανακάλυψαν κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης και τις θεωρούν ενδιαφέρουσες.
Στο τέλος μπορούν να συγκεντρώσουν όλες τους τις εργασίες και να τις ενώσουν
φτιάχνοντας ένα μικρό βιβλίο, που θα ξεκινά με τη μετανάστευση και τα αίτιά της και θα
τελειώνει σε γενικότερα θέματα που άπτονται διαφορετικών πτυχών της
πολυπολιτισμικότητας και διαπολιτισμικότητας. Παρουσίαση των εργασιών τους μπορεί να
γίνει μέσα από εκθέσεις και οργάνωση ημερίδων, τις οποίες μπορούν να
παρακολουθήσουν γονείς, συγγενείς και άλλα μέλη της ευρύτερης κοινότητας.

Συμπεράσματα – Προτάσεις
Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων της χώρας μας καλείται να προσφέρει
εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε ένα μεγάλο αριθμό μαθητών με διαφορετικό γλωσσικό και
πολιτισμικό υπόβαθρο, χωρίς τα απαραίτητα υποστηρικτικά μέτρα. Είναι αναγκαίο, τόσο
για την ευημερία αυτών των μαθητών και των κοινοτήτων στις οποίες ανήκουν, όσο και
ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, γενικότερα, να διασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές
συνθήκες διαχείρισης της διαφορετικότητάς τους.
Οι μελλοντικές αντιδράσεις των σχολείων της χώρας μας στην πολιτισμική διαφορετικότητα
είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όπως αυτή της Ελλάδας, η
ανοχή στη διαφορετικότητα, η αμοιβαιότητα, η αλληλεγγύη, η αλληλεπίδραση, η
συμπερίληψη όλων και η ισότητα των ευκαιριών αποτελούν ορισμένες μόνο από τις
βασικές προϋποθέσεις για μία πολυπολιτισμική αντιρατσιστική εκπαίδευση, μία
εκπαίδευση στην οποία τα παιδιά των μεταναστών δεν υφίστανται οποιαδήποτε μορφή
προκαταλήψεων ή ρατσιστικών διακρίσεων, μία εκπαίδευση που στηρίζεται σε αξίες κοινά
αποδεκτές από όλους τους μαθητές, για να είναι δυνατό να επιτευχθεί η ενότητα μέσα από
τη διαφορετικότητα.
Υπό το πρίσμα της γενικότερης οικονομικής κρίσης, της έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής
που αντιμετωπίζουν τα σχολεία και των περικοπών στις δαπάνες της εκπαιδευτικής
πολιτικής για την ομαλή ένταξη των παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, η
ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις
φαίνεται πως:










βοηθά στην αύξηση της ατομικής υπευθυνότητας και αυτοεκτίμησης των μαθητών με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο,
προωθεί την κατανόηση, την ανοχή και τη φιλία μεταξύ όλων των εθνοπολιτισμικά
διαφορετικών ομάδων, ενισχύοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη διαπολιτισμική
ώσμωση και επικοινωνία,
ενισχύει το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες,
δημιουργεί θετικές αλληλεξαρτήσεις στα μέλη της ομάδας κάνοντας κατανοητό πως η
επίτευξη του τελικού στόχου εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων,
προωθεί την πληρέστερη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας,
ενισχύει εποικοδομητικά τις κοινωνικές δεξιότητες και την ενσυναίσθηση,
δρα κατασταλτικά στην ανάπτυξη ρατσιστικών αντιλήψεων και συμπεριφορών,
μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα προώθησης των αρχών της διαπολιτισμικής
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προσέγγισης.
Η επιλογή και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού τρόπου εκπαίδευσης των μαθητών αυτών,
απαιτεί αφενός την πλήρη κατανόηση των προσφορότερων εναλλακτικών παιδαγωγικών
μεθόδων, στρατηγικών, προγραμμάτων ή λύσεων και αφετέρου μια προσεκτική εκτίμηση
των εκπαιδευτικών αναγκών που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, σε
συνδυασμό βέβαια με μια ρεαλιστική χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να
επανακαθοριστούν οι στόχοι της εκπαίδευσής τους.
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Η συμβολή της καθοδήγησης (μέντορινγκ) στην επαγγελματική
ταυτότητα του Μαθηματικού
Παναγιώτης Θ. Θεοδώρου¹, Ευγενία Ν. Πετρίδου²
panosth66@yahoo.gr , evpet@econ.auth.gr
¹ Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Μαθηματικός
² Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Περίληψη. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της επίδρασης της
καθοδήγησης (mentoring) στην επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών και
ιδιαίτερα των Μαθηματικών. Αρχικά, αναλύονται οι έννοιες της επαγγελματικής
ταυτότητας, του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, του θεσμού του μέντορα και
επισημαίνεται η αναγκαιότητα του mentoring στους Μαθηματικούς. Στην έρευνα που
διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2013, συμμετείχαν 341 Μαθηματικοί από 1500 Σχολεία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας, οι οποίοι απάντησαν σε on line
ερωτηματολόγιο της ιστοσελίδας www.mathmentor.gr. Αναδεικνύεται, από τα
αποτελέσματα της έρευνας, ότι οι Μαθηματικοί είναι πρόθυμοι να αναλάβουν το ρόλο
του μέντορα ή του μαθητευόμενου, ότι υπάρχει αμφίδρομη σχέση επίδρασης ανάμεσα
στα στοιχεία της επαγγελματικής ταυτότητας και τη σχέση καθοδήγησης που
αναπτύσσεται και ότι το mentoring συμβάλλει στο να αποκτήσουν οι Μαθηματικοί νέες
γνώσεις. Τέλος, αναδεικνύεται ότι η ενεργοποίηση του θεσμού του mentoring θα
βοηθήσει στην αλλαγή της σχολικής κουλτούρας.
Λέξεις κλειδιά: mentoring,
ταυτότητα, μέντορας.

επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών, επαγγελματική

Εισαγωγή
Η δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ο προβληματισμός που
εγείρεται γύρω από την επαγγελματική τους ταυτότητα σηματοδοτούν μια συζήτηση για τη
διαδικασία επανακαθορισμού των στοιχείων που συνθέτουν και διαμορφώνουν τόσο την
επαγγελματική ταυτότητα όσο και την επαγγελματική ανάπτυξη τους. Σύμφωνα με το αρ. 4
παρ. 6 του Ν.3848/2010 καθιερώνεται ο θεσμός του μέντορα, ενός εκπαιδευτικού με
μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, που ορίζεται από τον αρμόδιο σχολικό
σύμβουλο σε συνεργασία με το διευθυντή της σχολικής μονάδας, για την καθοδήγηση και
υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού. Ο θεσμός της καθοδήγησης (mentoring)
εφαρμόζεται ως τώρα άτυπα σε κάποια σχολεία, περιστασιακά από άτομα που προάγουν
τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, καθώς οι νέοι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να
συμβουλευτούν τους πιο έμπειρους, αλλά κι εκείνοι να ωφεληθούν από τη νέα γνώση που
φέρουν οι νεοεισερχόμενοι στον κλάδο. Το ερώτημα γιατί μετά από τρία χρόνια
θεσμοθετημένης θέσπισής τους ο θεσμός παραμένει ανενεργός ίσως πρέπει να μας
προβληματίσει.
Η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει τη σημαντικότητα του θεσμού του μέντορα, ενώ τα
αποτελέσματα των ερευνών διεθνώς αναδεικνύουν ότι κοινό στοιχείο όλων των
προγραμμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης είναι η στήριξη των νεοδιόριστων
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εκπαιδευτικών από τους μέντορες (Huling-Austin, 1992; Coleman, 1997; Moyles et al., 1999;
Hargreaves & Fullan, 2000; Ingersoll and Kralik, 2004; Bezzina, 2006; Andrews et al., 2007).
Εξετάζουμε, λοιπόν, κατά πόσο η καθοδηγητική σχέση προωθεί την αλλαγή της
επαγγελματικής κουλτούρας της σχολικής μονάδας με τις καινοτόμες δράσεις των
μεντόρων και νεοδιόριστων ή άλλων μαθητευόμενων εκπαιδευτικών. Σχετικά μ’ αυτό το
θέμα, υπάρχει ένδεια ερευνών στην ελληνική βιβλιογραφία.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
Επαγγελματική ταυτότητα
Η ταυτότητα του εκπαιδευτικού (αυτοαντίληψη) δημιουργείται από τη σχέση του
εκπαιδευτικού με την εκπαιδευτική διαδικασία. Συστατικά της στοιχεία είναι τα
υποκειμενικά γνωρίσματα του καθενός, καθώς και οι αξίες και οι εμπειρίες που έχει ο
καθένας (Kelchterman, 2005 · Darby, 2008). Ο Darby (2008) ορίζει την επαγγελματική
ταυτότητα του εκπαιδευτικού ως «τον τρόπο που ορίζουν οι εκπαιδευτικοί τον εαυτό τους
σε σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους».
Τρεις είναι οι φάσεις της εξέλιξης στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας του
εκπαιδευτικού: η βασική εκπαίδευση, η διαδικασία της επαγγελματικής ενσωμάτωσης και η
άσκηση των εκπαιδευτικών του καθηκόντων κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Βασικές διαστάσεις της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών (Beijaard et al.,
2000; Day et al., 2006):
α) Ο εκπαιδευτικός ως γνώστης του αντικειμένου του (subject matter expert).
Σχετίζεται με το πώς ο εκπαιδευτικός χειρίζεται τις γνώσεις του, πώς προσεγγίζει νέους
ρόλους και με ποιους τρόπους οδηγείται στην πιο αποτελεσματική διδασκαλία. Έχει άμεση
σχέση με την ακαδημαϊκή μόρφωση που έχει λάβει ο εκπαιδευτικός.
β) Ο εκπαιδευτικός ως καθοδηγητής – διαμεσολαβητής (didactical expert). Σχετίζεται με τη
διδακτική πρακτική του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της μάθησης και με το πώς ο
εκπαιδευτικός κινητοποιεί τους μαθητές ώστε να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία.
Εδώ ο εκπαιδευτικός λειτουργεί περισσότερο ως μεσολαβητής της μάθησης και λιγότερο
ως μεταφορέας της γνώσης. Ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται να κινητοποιήσει και να
ενεργοποιήσει τη σκέψη των μαθητών και η οπτική αυτή έχει επιπτώσεις στην αντίληψη
του εκπαιδευτικού σχετικά με την επαγγελματική του ταυτότητα.
γ) Ο εκπαιδευτικός ως παιδαγωγός (pedagogical expert)
Σχετίζεται με τη στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στην ανάπτυξη του μαθητή σε επίπεδο
ηθικό – συναισθηματικό – κοινωνικό. Ο εκπαιδευτικός συμβάλλει ουσιαστικά στην
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές κι ανάμεσα στον ίδιο και στους
μαθητές τους.
Σ’ αυτή τη διάσταση ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση σε θέματα κοινωνικής, συναισθηματικής
και ηθικής ανάπτυξης του μαθητή.
Παράγοντες διαμόρφωσης επαγγελματικής ταυτότητας εκπαιδευτικού σύμφωνα με την
έρευνα των Laymont, Butt και Townsend (όπ. αναφ. στο Hargreaves & Fullan, 1992)
αποτελούν:
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το στενότερο κι ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον
το σχολικό περιβάλλον στη διάρκεια της μαθητείας του εκπαιδευτικού
η πατρίδα, η θρησκεία, ο τόπος, η εθνικότητα και
το πλαίσιο διδασκαλίας (π.χ. τάξη, μάθημα)

επιπλέον σύμφωνα με τους Βούλγαρη, & Ματσαγγούρα (όπ. αναφ. στο Μπαγάκης,
2005)
 η προσωπική θεωρία (αποτελεί ένα σύστημα εσωτερικής γνώσης που προέρχεται
από τις πεποιθήσεις που έχει διαμορφώσει ο εκπαιδευτικός μέσα από τη μαθητική
του ζωή, την παιδαγωγική κατάρτιση και την επαγγελματική του εμπειρία)
σύμφωνα με την Παπαναούμ (2003)
 η διαδικασία της κοινωνικοποίησης (βιωματική εμπειρία του εκπαιδευτικού στην
ίδια τη σχολική μονάδα)
Σύμφωνα με τον Kelchterman (2005) στον καθορισμό της επαγγελματικής ταυτότητας του
εκπαιδευτικού, συμβάλλουν, επίσης, παράγοντες, όπως:
i. Οι μελλοντικές προοπτικές του εκπαιδευτικού.
ii. Η σταθερότητα του εργασιακού περιβάλλοντος.
iii. Η αίσθηση του καθήκοντος.
iv. Τα επαγγελματικά κίνητρα, δηλαδή οι προσωπικοί λόγοι, που οδήγησαν τον
εκπαιδευτικό στην επιλογή του συγκεκριμένου επαγγέλματος και της συγκεκριμένης
ειδικότητας.
v. Το «αδύναμο σημείο» του εκπαιδευτικού, δηλαδή η αντιμετώπιση και διαχείριση
διαφόρων καταστάσεων στο σχολικό περιβάλλον με λανθασμένο τρόπο.
Όπως αναφέρει ο Kelchterman (2005) η επαγγελματική ταυτότητα αντανακλά στοιχεία της
προσωπικότητας των εκπαιδευτικών και διαμορφώνεται από τον τρόπο που επιδρούν
μεταξύ τους οι προσωπικές κι επαγγελματικές αξίες και πεποιθήσεις, οι εμπειρίες και η
αντίληψη του καθενός για το εκπαιδευτικό του έργο.
Επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού
Η έννοια του επαγγελματισμού αναφέρεται σε γνωρίσματα επαγγελματικά, όπως κύρος,
αυτονομία, κοινωνική αναγνώριση, χρηματικές απολαβές και σε γνωρίσματα προσωπικά,
όπως αφοσίωση στο επάγγελμα, υπευθυνότητα, αίσθηση καθήκοντος (Hargreaves, 1994)
Επίσης, σύμφωνα με τους Hargreaves και Goodson (1996, p. 4), η επαγγελματοποίηση
ορίζεται ως κοινωνική και πολιτική επιδίωξη, με σκοπό τη βελτίωση των συμφερόντων μιας
επαγγελματικής ομάδας, ενώ ο επαγγελματισμός ως κάτι που ορίζει την ποιότητα των
ανθρωπίνων πράξεων μέσα σε μια ομάδα.
Κατά τον Σαλτερή (2006, σ. 60) επαγγελματίας εκπαιδευτικός είναι αυτός που: α) Μπορεί
να χειρίζεται τη διαφορετικότητα των μαθητών του. β) Συνεργάζεται με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. γ) Αποδέχεται και μεταδίδει
ανθρώπινες αξίες. δ) Κατανοεί τη σπουδαιότητα της εργασίας του και φροντίζει για την
επαγγελματική του ανάπτυξη με τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωσή του στο αντικείμενο
του, στη διδακτική πρακτική και στη διοίκηση και διαχείριση προβλημάτων σχολικών
μονάδων.
Ο νέος επαγγελματισμός (new professionalism) είναι η εξέλιξη του επαγγελματισμού,
καθώς επαναπροσδιορίζεται η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού,
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μεταβάλλονται οι σκοποί και οι στόχοι της εκπαίδευσης και τίθενται νέες προσεγγίσεις στη
διδασκαλία με αποτέλεσμα την τροποποίηση του εκπαιδευτικού έργου στα γενικότερα
πλαίσια των αλλαγών (Hargreaves, 2000).
Χαρακτηριστικά του νέου επαγγελματισμού είναι:
 η αντιμετώπιση του σχολείου ως ολότητας,
 το «άνοιγμα» του σχολείου προς την κοινωνία, με συνέπεια την ανάπτυξη
πολύπλευρης συνεργασίας και
 η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές
διδασκαλίας, οι οποίες αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία της διαδικασίας της
μάθησης (Hargreaves, 1994).
Mentoring (Μέντορινγκ)
Οι έννοιες που σχετίζονται με το mentoring αποσαφηνίζονται στη συνέχεια.
Μέντορας (Mentor) είναι: Ο «ώριμος» διδάσκων, ο οποίος στηρίζει, καθοδηγεί και
συμβουλεύει εντατικά τον αρχάριο, διαμορφώνοντας μαζί του μια ζεστή σχέση
(Ανθοπούλου, 1999, σ.50, Ingersoll & Smith, 2004).
Καθοδηγούμενος (Mentee) είναι: Ένα άτομο πρόθυμο να συμμετέχει σε μια σχέση
καθοδήγησης (mentoring) (Mullen, 2005, p.1).
Σχέση καθοδήγησης (Mentoring) είναι: «Μια προσωπική ή επαγγελματική σχέση μεταξύ
δύο ανθρώπων, που ο ένας είναι πεπειραμένος, έμπειρος επαγγελματίας και ο άλλος
αρχάριος ή καθοδηγούμενος, που δεσμεύονται σε συμβουλευτική και μη αξιολογική σχέση
που συχνά περιλαμβάνει μακροπρόθεσμους στόχους» (Mullen, 2005, p. 1).
Καθοδήγηση – Παροχή συμβουλών (Mentorship) είναι: «Μια εκπαιδευτική διαδικασία,
επικεντρωμένη στη διδασκαλία και τη μάθηση μέσα από δυάδες, ομάδες και κουλτούρες"
(Mullen, 2005, p. 1).
Ο Hudson et al. (2005) σκιαγραφούν πέντε παράγοντες για την αποτελεσματική
καθοδήγηση (mentoring) σε κάθε ειδικότητα εκπαιδευτικού: α) Τα προσωπικά
χαρακτηριστικά: Ο μέντορας πρέπει να σέβεται τον καθοδηγούμενο ως άτομο. β) Τις
απαιτήσεις του συστήματος: Ο μέντορας παρέχει τεχνικές συμβουλές στον καθοδηγούμενο.
γ) Τις παιδαγωγικές γνώσεις μέντορα και καθοδηγούμενου. δ) Τη μοντελοποίηση, όπου ο
μέντορας και ο καθοδηγούμενος παρουσιάζουν ο καθένας το δικό του εκπαιδευτικό στυλ.
ε) Την ανατροφοδότηση: Είναι ένα είδος επικοινωνίας μεταξύ μέντορα και
καθοδηγούμενου κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μάθησης των μαθητών.
Αναφορικά με την εισαγωγή και εφαρμογή σχέσεων μέντορινγκ τρία βασικά μοντέλα
συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία (Furlong & Maynard, 1995): α) Το μοντέλο της
μαθητείας (Apprenticeship model) β) το μοντέλο των δεξιοτήτων (Competence model) και γ)
το μοντέλο του στοχασμού (Reflection).
Το μοντέλο της μαθητείας στο οποίο δυνατό του σημείο είναι η συνεργατική διδασκαλία η
οποία αποτελεί μέρος της μαθητείας, ενώ αδύνατο σημείο του είναι η έλλειψη χρόνου,
ώστε να δουλέψουν από κοινού ο μέντορας και ο μαθητευόμενος εκπαιδευτικός.
Το μοντέλο των δεξιοτήτων υιοθετεί την άσκηση σε καθορισμένες συμπεριφορές/ στάσεις
και πρότυπα διδασκαλίας και θέτει αξιολόγηση των πρακτικών των εκπαιδευτικών.
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Σύμφωνα με το μοντέλο του στοχασμού, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να σχεδιάζουν τη
διδασκαλία τους και να είναι υπεύθυνοι για τις πρακτικές τους.
Κοινά σημεία των παραπάνω μοντέλων τα οποία αποτελούν και βασικές κατευθύνσεις για
την επιτυχή άσκηση μέντορινγκ, όπως επισημαίνουν οι Fischer & Andel (2002), αποτελούν
τα παρακάτω:
 Η σχέση καθοδήγησης (mentoring) στηρίζεται στη διαπροσωπική σχέση του μέντορα
και του νεοδιοριζομένου εκπαιδευτικού.
 Η σχέση καθοδήγησης απαιτεί ένα υποστηρικτικό συνεργατικό περιβάλλον μάθησης
που να υπηρετεί τις ψυχολογικο – κοινωνικές διαστάσεις της εκπαίδευσης.
 Βασική προϋπόθεση για τη μάθηση είναι μια έμπιστη σχέση μεταξύ μέντορα και
καθοδηγούμενου.
 Και οι καθοδηγούμενοι και οι μέντορες ωφελούνται από την μεντορική σχέση με την
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και με το κλίμα συνεργασίας που αναπτύσσεται.
Από την άλλη υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που εμποδίζουν τη συνεργατική σχέση
καθοδηγητή – καθοδηγούμενου, όπως:
α) Η απροθυμία συνεργασίας του εκπαιδευτικού με το μέντορα λόγω έλλειψης
εμπιστοσύνης σ’ αυτόν ή πίστης ότι δεν έχει ικανότητες να διδάξει ή εξαιτίας της αντίληψης
ότι η καθοδήγηση είναι κάτι δυσάρεστο (Ganser, 1996; Awaya et al., 2003; Achinstein &
Athanases, 2005; Riebschleger & Cross, 2011).
β) Η αντίληψη ότι ο μέντορας είναι επόπτης (Awaya et al., 2003).
γ) Η θεώρηση του εκπαιδευτικού από τον μέντορα ως κατώτερου απ’ αυτόν (Awaya
et al., 2003).
δ) Η έλλειψη ανατροφοδότησης ή η αίσθηση ανελευθερίας από την πλευρά του
ασκούμενου (Valencic & Vogrinc, 2007).
ε) Η δυσκολία συνεννόησης κι αλληλεπίδρασης (Lee & Feng, 2007).
στ) Η έλλειψη διαλόγου ανάμεσά τους (Kilburg & Hancock, 2006).
ζ) Η ύπαρξη διαφωνιών εκπαιδευτικής ιδεολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων
(Ganser, 1996; Lee & Feng, 2007).
η) Η δυσκολία στις συναντήσεις λόγου φορτωμένου προγράμματος και των δύο
(Ganser, 1996; Kilburg & Hancock, 2006; Raffel et al., 2007).
θ) Η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης, εμπειριών και παιδαγωγικών γνώσεων από
την πλευρά του συμβούλου (Raffel et al., 2007).

Η αναγκαιότητα του mentoring στο μάθημα των Μαθηματικών και ο ρόλος
του Μέντορα στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας των
Μαθηματικών.
Τα Μαθηματικά θεωρούνται ως ένα από τα «δυσκολότερα» μαθήματα του προγράμματος
σπουδών και έχει από τους μεγαλύτερους δείκτες αποτυχίας στις σχολικές εξετάσεις
(Σταθοπούλου κ.ά., 2006; Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., 2012). Έτσι, η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών
στα Μαθηματικά αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού οι έννοιες «αποτυχία» και
«αποκλεισμός» στο συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να σημάνει κι ευρύτερο κοινωνικό
αποκλεισμό των ατόμων που αποτυγχάνουν ή ότι η πρόσβαση στη Μαθηματική γνώση
γίνεται προνόμιο λίγων. Σύμφωνα με τη Valero (2005), υπάρχει έλλειψη κριτικής
αντιμετώπισης της αξιοποίησης των Μαθηματικών στην εκάστοτε κοινωνική, πολιτισμική
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και πολιτική πραγματικότητα. Η μαθηματική εκπαίδευση δεν είναι μόνο μηχανισμός
μετάδοσης γνώσεων ισχύος αλλά και κοινωνική πρακτική, η οποία ωθεί τους μαθητές στο
να συμμετέχουν στα κοινωνικά δρώμενα. Τα προηγούμενα συντείνουν στη διερεύνηση της
ιδιαιτερότητας των δυσκολιών της διδασκαλίας των Μαθηματικών και στην αναγκαιότητα
λήψης επιπρόσθετων μέτρων ενδοσχολικής καθοδήγησης και επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών Μαθηματικών. Έτσι, κατανοώντας ότι τόσο η μάθηση, όσο και η διδασκαλία
των Μαθηματικών, αποτελούν διαδικασίες ιδιαίτερης πολυπλοκότητας και ότι συνιστούν
για τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές μοναδικά πεδία δράσης, ένας τρόπος αύξησης
των πιθανοτήτων επιτυχίας στο μάθημα είναι η ενίσχυση της εμπλοκής των μαθητών στην
τάξη, με τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για αλληλεπίδραση κι επικοινωνία. Για
να επιτευχθεί αυτό απαιτείται κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, επαγγελματισμός των
εκπαιδευτικών και επαρκής επιμόρφωσή τους, τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου (Virginia
Mathematics and Science Coalition, 2009).
Ο Chval et al. (2010) περιγράφουν πώς εξελίσσονται τα 4 συστατικά της ταυτότητας ενός
μέντορα Μαθηματικών (μέντορας ως υποστηρικτής των εκπαιδευτικών, μέντορας ως
υποστηρικτής των μαθητών, μέντορας ως μαθητής, και τελικά μέντορας ως υποστηρικτής
του σχολείου) και τον τρόπο που προσπαθεί κάποιος ως μέντορας Μαθηματικών να
εκπληρώσει αυτούς τους ρόλους στο σχολικό περιβάλλον. Οι οπτικές σχετικά με την
ταυτότητα έχουν οριστεί από τον Gee (2000– 2001). Έτσι, κάποιες φορές υπερισχύει στη
συνείδηση του εκπαιδευτικού μέντορα η ταυτότητα του εκπαιδευτικού και, κατά συνέπεια,
η σχέση του με την ομάδα συναδέλφων του σχολείου του και κάποιες υπερισχύει μέσα του
η ταυτότητα του μέντορα, οπότε ταυτίζεται με την ομάδα σχεδίασης προγραμμάτων
επιμόρφωσης. Επίσης, παρατηρείται κάποιες φορές πως δεν ασκείται εποικοδομητική
κριτική από τους μέντορες στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να
επικρατεί ένα κλίμα δυσαρέσκειας (Bullough, 2005). Ο Μέντορας πρέπει να αποσαφηνίσει
τον τρόπο που «βλέπει» τον εαυτό του ως εκπαιδευτικό και να επιλέξει τις διδακτικές ή
άλλες στρατηγικές του στο χώρο της σχολικής ζωής (Zeichner, 2005). Επίσης, πρέπει να
ασκεί εποικοδομητική κριτική, να επιτρέπει να εκφράζονται καλόπιστες διαφωνίες ή να
αποτρέπει να επικρατούν δυσαρέσκειες (Bullough, 2005).
Ο Μέντορας επιδρά σ’ όλες τις διαστάσεις της επαγγελματικής ταυτότητας του
Μαθηματικού:
Α) Ως γνώστη του αντικειμένου:
 Διακρίνει τις ελλείψεις στο γνωστικό αντικείμενο του καθοδηγούμενου και του
παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες για να τις καλύψει.
 Προτείνει νέα συστήματα διδασκαλίας και συμβάλλει στην εφαρμογή τους.
 Πληροφορεί και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς (άρα και ειδικά προφανώς και τους
Μαθηματικούς) ως προς τη μαθησιακή διαδικασία του εκπαιδευτικού
προγράμματος που συμμετέχουν, απαντά σε ερωτήσεις, επιλύει απορίες και
αποσαφηνίζει έννοιες του γνωστικού αντικειμένου (Μαστοράκη, 2008; Phillips &
Fragoulis, 2010).
Επίσης, η συνεργασία μεταξύ των Μαθηματικών στη σχολική μονάδα (school – based
model), υπό την καθοδήγηση του Μέντορα, βοηθά το Μαθηματικό να ξεφύγει από την
απομόνωση χρήσης προσωπικών πρακτικών που περιορίζουν τις ευκαιρίες
αυτοαξιολόγησής του, η οποία μεταβιβάζει την ευθύνη και την απόφαση για βελτίωση στον
ίδιο τον εκπαιδευτικό. Αυτό επιτυγχάνεται όταν στο σχολείο τα μέλη εκπαιδεύονται το ένα
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από το άλλο (Kensington- Miller, 2005), ώστε να επιτυγχάνεται κοινή εκμάθηση με
συναδέλφους μέντορες (peer coaching) με:
i.
ii.
iii.
iv.

Ανταλλαγή ειδικών γνώσεων σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
Συνδιδασκαλία κάποιου μαθήματος.
Συμμετοχική παρατήρηση μαθήματος και ανατροφοδότηση των Μαθηματικών.
Ομαδικό σχεδιασμό διδακτικών προσεγγίσεων.

Συνεπικουρικά, ο Μέντορας μπορεί να συνεισφέρει στις επιμορφώσεις με κέντρο το
σχολείο (school– focused model), οι οποίες έχουν τις παρακάτω μορφές (Chval et al., 2010;
Kensington- Miller, 2012):
i. Επιμόρφωση «πολλαπλασιαστών» στις σχολικές μονάδες για την εκπαιδευτική
αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας.
ii. Δημιουργία δικτύων μάθησης σχολικών μονάδων και διαχείρισης καινοτομίας.
iii. Ψηφιακές (e-Learning) κοινότητες μάθησης.
iv. Ατομικές ή συλλογικές ενδοσχολικές ερευνητικές μελέτες
Β) Ως καθοδηγητή – διαμεσολαβητή:
 Καθοδηγεί τους νέους εκπαιδευτικούς (άρα και ειδικά προφανώς και τους
Μαθηματικούς) για κάθε ζήτημα σχετικά με την πρακτική του στη διαχείριση της
τάξης, τον προγραμματισμό κ.λ.π., εξασφαλίζοντας την ουσιαστική σύνδεση θεωρίας
και πράξης (Μαστοράκη, 2008; Phillips & Fragoulis, 2010).
Βοηθά τους Μαθηματικούς (Chval et al., 2010) ώστε να:
α) κατανοούν τις ανάγκες των μαθητών και τους υποστηρίζουν
β) υποκινούν και ενεργοποιούν τους μαθητές
γ) είναι ανοιχτοί και ικανοί στην επικοινωνία
δ) εφαρμόζουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις
Γ) Ως παιδαγωγού (Chval et al., 2010):
 Παρουσιάζει νέες παιδαγωγικές μεθόδους στη μαθησιακή διδασκαλία.
 Βοηθά το Μαθηματικό να ανιχνεύει, να κατανοεί, να ερμηνεύει και να αξιοποιεί στα
πλαίσια της σχετικής του αυτονομίας, τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική
διδασκαλία, ώστε να παρεμβαίνει μετασχηματιστικά στο σχολείο.

Εμπειρική προσέγγιση
Σκοπός – Στόχοι της έρευνας
Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να αναδειχθεί η σημασία του μέντορινγκ για την
αποτελεσματικότητα του μαθηματικού εκπαιδευτικού και πιο συγκεκριμένα, στόχοι της
έρευνας που αναλήφθηκε είναι :
1ος Να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να στηριχτεί η εφαρμογή
του θεσμού του μέντορα στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα
2ος Να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο οι Μαθηματικοί θεωρούν αναγκαία την
εφαρμογή του θεσμού του μέντορα.
3ος Να διερευνηθεί ο ρόλος της σχέσης καθοδήγησης (mentoring) στη διαμόρφωση
της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών Μαθηματικών.
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Ερευνητικά ερωτήματα
Αναφορικά με τον πρώτο στόχο το ερευνητικό ερώτημα που τίθεται είναι (1α) κατά πόσο
πιστεύουν οι Μαθηματικοί ότι η σχέση μέντορινγκ θα βοηθήσει στην αλλαγή της σχολικής
κουλτούρας κάθε σχολικής κοινότητας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα
στους εμπλεκόμενους φορείς.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από το δεύτερο στόχο της έρευνας αφορούν:
2α. Κατά πόσο οι Μαθηματικοί είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν οι ίδιοι σε μια
διαδικασία μέντορινγκ, αναλαμβάνοντας το ρόλο του μέντορα ή του μαθητευόμενου.
2β. Κατά πόσο επηρεάζεται η στάση των Μαθηματικών σχετικά με τη σχέση μέντορινγκ από
το είδος της Σχολικής Μονάδας που δουλεύουν.
2γ. Κατά πόσο επηρεάζεται η στάση των Μαθηματικών σχετικά με τη σχέση μέντορινγκ από
το πλήθος των Μαθητών της Σχολικής Μονάδας που δουλεύουν.
2δ. Κατά πόσο επηρεάζεται η στάση των Μαθηματικών σχετικά με τη σχέση μέντορινγκ από
τα χρόνια διδακτικής υπηρεσίας τους.
Για τον τρίτο στόχο της έρευνας τo ερευνητικό ερώτημα που τίθεται είναι (3α) κατά πόσο
επηρεάζεται από τη σχέση μέντορινγκ η επαγγελματική ταυτότητα των Μαθηματικών.
Μεθοδολογία
Για την έρευνα δημιουργήθηκε αρχικά ένα διαδικτυακό κλειστού τύπου ερωτηματολόγιο
και κατασκευάστηκε με joomla το site www.mathmentor.gr με αγορά του domain name και
πακέτου webhosting με υποστήριξη database ώστε να υπάρχει δυναμική διαχείριση του
περιεχομένου της. Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του ερωτηματολογίου με το limesurvey το
οποίο ενσωματώθηκε στο site με iframe. Έγινε σταδιακή αποστολή e-mail ανά Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 1500 ημερήσια Γυμνάσια και Λύκεια της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (εκτός από ΕΠΑΛ, Πειραματικά) που αντιστοιχεί περίπου στο 50% των
ημερησίων Γυμνασίων και Λυκείων όλης της χώρας (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2012).
Επιλέχτηκαν σε πρώτη φάση περιφέρειες όπου έγιναν τα τελευταία πέντε χρόνια διορισμοί
Μαθηματικών και μετά μεγάλες περιφέρειες της χώρας.
Έγινε παράκληση στους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να κοινοποιήσουν τη
διεύθυνση όπου αναρτήθηκε το ερωτηματολόγιο μόνο στους Μαθηματικούς του Σχολείου,
ενημερώνοντάς τους επίσης ότι στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα μπορούν να βρουν χρήσιμο
εκπαιδευτικό υλικό Μαθηματικών για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.
Το ερωτηματολόγιο, το οποίο απαντήθηκε on line και παρέμεινε ενεργό για δεκαπέντε
ημέρες, ενδιαφέρθηκαν να απαντήσουν 444 Μαθηματικοί, από τους οποίους 341
απάντησαν πλήρως, ενώ 103 ημιτελώς (95 από αυτούς σταμάτησαν τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου στις 7 πρώτες μεταβλητές οι οποίες αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία,
το οποίο φανερώνει πιθανόν έλλειψη ενδιαφέροντος από κάποιους εκπαιδευτικούς στη
βοήθεια της διεξαγωγής της έρευνας).
Στη στατιστική μελέτη αγνοήθηκαν οι ημιτελείς απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο
περιελάμβανε συνολικά 66 ερωτήσεις από τις οποίες οι 7 πρώτες, αποτελούσαν τις
ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας και αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία του
δείγματος, ενώ οι υπόλοιπες ερωτήσεις ήταν με κλίμακα 1 έως 5 και αντιστοιχία: 1.
Καθόλου, 2. Λίγο, 3. Αρκετά, 4. Πολύ και 5. Πάρα Πολύ. Για μια μεγάλη ομάδα ερωτήσεων
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που υπήρχαν στο ερωτηματολόγιο (26 – 66) δεχτήκαμε την υπόθεση ότι ως Μέντορας έχει
επιλεχτεί ο καταλληλότερος, ο οποίος είναι και αποδεκτός από τους μαθητευόμενους.
Τέλος, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποθηκεύτηκαν σε βάση δεδομένων και
έγινε εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχείο μορφής xls (excel) για περαιτέρω
επεξεργασία.
Παρουσίαση συζήτηση των αποτελεσμάτων
Έγινε ομαδοποίηση των 59 εξαρτημένων μεταβλητών –ερωτήσεων χρησιμοποιώντας την
παραγοντική ανάλυση (με SPSS 20). Ο Δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin ήταν 0.964 > 0.5 και ο
Δείκτης Bartlett's Tests of Sphericity ήταν 0.000 < 0.01 δείχνοντας υψηλή συσχέτιση και
επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της μεθόδου. Μετά την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν
οχτώ νέοι παράγοντες από τους οποίους οι τρείς αφορούσαν καθαρά την επαγγελματική
ανάπτυξη και δεν θα μας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία.
Παράγοντας Π1 με 35 ερωτήσεις και τίτλο: Αλληλεπίδραση μέντορα – μαθητευόμενου σε
γνωστικό, ηθικό, συναισθηματικό, επαγγελματικό επίπεδο και αποτελέσματα αυτής στην
επαγγελματικής τους ταυτότητα και ανάπτυξη
Παράγοντας Π2 με 10 ερωτήσεις και τίτλο: Παράγοντες καθορισμού της μεντορικής σχέσης
των συμμετεχόντων στο mentoring και σχέση αυτού με την επαγγελματική ταυτότητα.
Παράγοντας Π3 (7 ερωτήσεις): Αλληλεπίδραση μέντορα – μαθητευόμενου στην
επαγγελματική τους ταυτότητα.
Παράγοντας Π4 με 2 ερωτήσεις και τίτλο: Ωφέλειες για το μέντορα από το mentoring στην
επαγγελματική του ταυτότητα.
Παράγοντας Π5 με 2 ερωτήσεις και τίτλο: Ο μέντορας ως πρότυπο εκπαιδευτικού που
επηρεάζει την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευομένων.

Τα δημογραφικά στοιχεία που αφορούν τους 341 Μαθηματικούς που συμμετείχαν στην
έρευνα αποτυπώνονται στα Σχήματα 1 έως και 7.

ΦΥΛΟ
27,3%
Άνδρες
Γυναίκες
72,7%

Σχήμα 1. Συμμετέχοντες στην έρευνα.
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Το Σχολείο που εργάζεστε ανήκει στην Περιφέρεια ..
30
30

Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Βορείου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Αττικής
Στερεάς Ελλάδας
Δυτικής Ελλάδας
Ιονίων Νήσων
Θεσσαλίας
Ηπείρου
Δυτικής Μακεδονίας
Κεντρικής Μακεδονίας
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

12
17
55
36
14
13
25
12
20
48
29

Σχήμα 2. Περιφέρεια που ανήκει το Σχολείο που εργάζονται.

ΗΛΙΚΙΕΣ
8,5%

23 – 31

9,1%
19,4%

32 – 40
41 – 49

32,6%
30,5%

50 – 58
59 – 67

Σχήμα 3. Ομαδοποιημένες ηλικίες συμμετεχόντων στην έρευνα.

ΣΠΟΥΔΕΣ
5,0%

Μόνο πτυχίο
Μαθηματικού

5,6%

Μεταπτυχιακό
δίπλωμα

18,2%
71,3%

Διδακτορικό
δίπλωμα
Δεύτερο πτυχίο

Σχήμα 4. Σπουδές των συμμετεχόντων στην έρευνα.
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Διδακτική υπηρεσία σε έτη
12,3%

30 – 35

17,6%

24 – 29
12,9%

18 – 23

18,5%

12 – 17

21,1%

6 – 11
17,6%

0–5

Σχήμα 5. Διδακτική υπηρεσία σε έτη.

Χρόνια υπηρεσίας στη Σχολική Μονάδα που υπηρετούν
24+
18 – 23
12 – 17
6 – 11
0–5

4,1%
6,5%
10,9%
22,3%
56,3%

Σχήμα 6. Χρόνια υπηρεσίας στη Σχολική Μονάδα που υπηρετούν.
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Είδος Σχολικής Μονάδας που υπηρετούν
Γυμνάσιο με λιγότερους
από 60 μαθητές
10,3%
Γυμνάσιο με
περισσότερους από 60
μαθητές

36,1%

Λύκειο με λιγότερους
από 60 μαθητές

45,7%
7,9%

Λύκειο με
περισσότερους από 60
μαθητές

Σχήμα 7. Είδος Σχολικής Μονάδας που υπηρετούν.

Τα αποτελέσματα από τις απόψεις των 341 Μαθηματικών αναφορικά με τα ερευνητικά
ερωτήματα παρουσιάζονται ενδεικτικά στη συνέχεια στους Πίνακες 1 έως 8:
Πίνακας 1. Απόψεις σχετικά με το θεσμό του mentoring
Kατά πόσο
πιστεύετε ότι το
mentoring θα
βοηθήσει

Πολύ

Πάρα
Πολύ

Πολύ έως
Πάρα Πολύ

Ποσοστά
από πολύ
έως πάρα
πολύ

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Σε αλλαγές στη
Σχολική
κουλτούρα

16

59

88

115

63

178

52.2%

Σε ανάπτυξη ιδεών
και οραμάτων στο
επάγγελμα του
Μαθηματικού

22

37

81

128

73

201

58.9%

Στην
επαγγελματική
ευθύνη του
Μαθηματικού

19

49

74

137

62

199

58.4%

Στη
συνειδητοποίηση
του ευρύτερου
κοινωνικού ρόλου
του Μαθηματικού

24

50

68

108

91

199

58.4%

Επίσης, στο ερώτημα «κατά πόσο θεωρείτε ότι ο Μέντορας θα βοηθήσει τον
καθοδηγούμενο Μαθηματικό στην ανάπτυξη δημιουργικών διαπροσωπικών σχέσεων με
τους εμπλεκόμενους στη Σχολική Μονάδα;» οι απαντήσεις τους από πολύ έως πάρα πολύ
ήταν: Τους συναδέλφους του (fi%: 49,3 %, νi: 168), τους μαθητές (fi%: 60,1%, νi: 205) και
τους γονείς (fi%: 50,4%, νi: 172).
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Από τα παραπάνω, και όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, συμπεραίνουμε ότι η σχέση
μέντορινγκ θα βοηθήσει στην αλλαγή της σχολικής κουλτούρας κάθε σχολικής κοινότητας
με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς (Απ. 1α
ερ. ερ.).
Πίνακας 2. Απόψεις των 341 Μαθηματικών σχετικά με το θεσμό του mentoring
Πολύ
έως
Πάρα
Πολύ

Ποσοστά

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
Πολύ

Θα σας προσέλκυε να
λειτουργήσετε ως
μέντορας
Μαθηματικών;

47

60

64

65

105

170

49.9%

Θα σας προσέλκυε να
λειτουργήσετε ως
μαθητευόμενος δίπλα
σε κάποιον μέντορα;

77

57

51

70

86

156

45.7%

Αναλύοντας τις απαντήσεις του Πίνακα 2 ως προς τα έτη διδακτικής υπηρεσίας και ως προς
την ηλικία των εκπαιδευτικών έχουμε τους Πίνακες 3 έως 6.
Πίνακας 3: Θα σας προσέλκυε να λειτουργήσετε ως Μέντορας Μαθηματικών; (σε σχέση με τα έτη
διδακτικής υπηρεσίας)
Έτη διδακτικής
υπηρεσίας αυτών
που απάντησαν

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

Σύνολο

0-5

21

13

8

9

9

60

6 - 11

8

17

24

11

12

72

12 - 17

8

7

10

16

22

63

18 - 23

5

6

11

8

14

44

24 - 29

3

12

8

11

26

60

30 - 35

2

5

3

10

22

42

Σύνολο

47

60

64

65

105

341

Από τον Πίνακα 3 παρατηρείται ότι από πολύ έως πάρα πολύ ενδιαφέρονται να γίνουν
μέντορες με: Διδακτική υπηρεσία 0 έως 11 έτη, ποσοστό 31,1% (41/132*100), ενώ με
διδακτική υπηρεσία 24 έως 35 έτη, ποσοστό 67,6% (69/102*100).
Πίνακας 4: Θα σας προσέλκυε να λειτουργήσετε ως Μέντορας Μαθηματικών; (σε σχέση με την
ηλικία αυτών που απάντησαν)
Ηλικία αυτών που
απάντησαν

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

Σύνολο

23 – 31

12

8

1

3

7

31
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32 – 40

13

14

21

7

11

66

41 – 49

8

13

25

27

31

104

50 – 58

14

19

17

23

38

111

59 – 67

0

6

0

5

18

29

Σύνολο

47

60

64

65

105

341

Από τον Πίνακα 4 παρατηρείται ότι από πολύ έως πάρα πολύ ενδιαφέρονται να γίνουν
μέντορες με: Ηλικία 23 έως 40 ποσοστό 28,9% (28/97*100), ενώ με ηλικία 50 έως 67
ποσοστό 60% (84/140*100).
Πίνακας 5: Θα σας προσέλκυε να λειτουργήσετε ως μαθητευόμενος δίπλα σε κάποιον μέντορα;
Έτη διδακτικής
υπηρεσίας
αυτών που
απάντησαν

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

Σύνολο

0-5

2

6

11

14

27

60

6 - 11

10

10

14

15

23

72

12 - 17

15

13

11

12

12

63

18 - 23

15

10

9

4

6

44

24 - 29

19

14

4

13

10

60

30 - 35

16

4

2

12

8

42

Σύνολο

77

57

51

70

86

341

Από τον Πίνακα 5 παρατηρείται ότι από πολύ έως πάρα πολύ ενδιαφέρονται να γίνουν
μαθητευόμενοι δίπλα σε κάποιον μέντορα με: Διδακτική υπηρεσία 0 έως 11 έτη , ποσοστό
59,8% (79/132*100), ενώ με διδακτική υπηρεσία 24 έως 35 έτη, ποσοστό 42,2%
(43/102*100).
Πίνακας 6: Θα σας προσέλκυε να λειτουργήσετε ως μαθητευόμενος δίπλα σε κάποιον μέντορα;
Ηλικία αυτών που
απάντησαν

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

Σύνολο

23 – 31

1

1

1

9

19

31

32 – 40

7

8

12

13

26

66

41 – 49

21

21

23

22

17

104

50 – 58

32

25

15

18

21

111

59 – 67

16

2

0

8

3

29

Σύνολο

77

57

51

70

86

341

Από τον Πίνακα 6 παρατηρείται ότι από πολύ έως πάρα πολύ ενδιαφέρονται να γίνουν
μαθητευόμενοι δίπλα σε κάποιον μέντορα με: Ηλικία 23 έως 40 ποσοστό 69,0%
(67/97*100), ενώ με ηλικία 50 έως 67 ποσοστό 35,7% (50/140*100).
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Πίνακας 7: Απόψεις Μαθηματικών σχετικά με τη σχέση καθοδήγησης και της επαγγελματικής
ταυτότητας του μαθητευόμενου.
Κατά πόσο θεωρείτε
ότι ο Μέντορας
μπορεί να βελτιώσει
τον καθοδηγούμενο
Μαθηματικό

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
Πολύ

Πολύ έως
Πάρα Πολύ

Ποσοστά
από πολύ
έως πάρα
πολύ

Ως γνώστη του
αντικειμένου

16

50

94

118

63

181

53.1%

Ως καθοδηγητή στην
τάξη

12

26

57

160

86

246

72.1%

Ως παιδαγωγό

10

38

68

147

78

225

66.0%

Στη βελτίωση της
συμπεριφοράς των
μαθητών

34

49

81

103

74

177

51.9%

Στη βελτίωση της
επίδοσης των
μαθητών

16

46

88

121

70

191

56.0%

Στη διαχείριση της
τάξης

14

41

66

142

78

220

64.5%

Πίνακας 8: Απόψεις Μαθηματικών πάνω σε βασικά θέματα που επηρεάζουν τη σχέση mentoring
Κατά πόσο θεωρείτε ότι
αποτελούν θετικό
παράγοντα στην
καθοδηγητική σχέση
των συμμετεχόντων στο
mentoring

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Οι προσωπικές τους
αξίες

28

21

Η αναγνώριση του
επαγγέλματος του
εκπαιδευτικού ως
λειτούργημα

12

Οι επαγγελματικές τους
αξίες

Πολύ

Πάρα
Πολύ

Πολύ
έως
Πάρα
Πολύ

Ποσοστά
από πολύ
έως πάρα
πολύ

44

121

127

248

72.7%

19

33

117

160

277

81.2%

9

21

51

136

124

260

76.2%

Η αίσθηση του
καθήκοντος

11

17

24

131

158

289

84.8%

Η καλή συναισθηματική
τους κατάσταση

10

20

52

145

114

259

76.0%

Η ενασχόλησή τους και
με άλλες
δραστηριότητες

20

40

76

131

74

205

60.1%
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Το εύρος των γνώσεων
τους

10

16

32

146

137

283

83.0%

Ο τρόπος επιλογής του
επαγγέλματός τους

28

33

51

122

107

229

67.2%

Η εκπαιδευτική τους
εμπειρία

2

26

41

127

145

272

79.8%

Η κουλτούρα τους

7

20

69

145

100

245

71.8%

Η προσωπικότητα τους

5

21

37

140

138

278

81.5%

Το επίπεδο των
γνώσεών τους στα
Μαθηματικά

8

24

42

149

118

267

78.3%

Η παιδαγωγική τους
κατάρτιση

10

21

38

141

131

272

79.8%

Οι προηγούμενες
εμπειρίες τους

4

25

38

159

115

274

80.4%

Από τις απόψεις των Μαθηματικών σχετικά με τη σχέση καθοδήγησης και της
επαγγελματικής ταυτότητας του μαθητευόμενου, όπως φαίνεται στους Πίνακες 7 και 8,
συμπεραίνουμε ότι υπάρχει θετική εξάρτηση ανάμεσα στο mentoring και σε παράγοντες
που είναι στοιχεία της επαγγελματικής ταυτότητας του Μαθηματικού (Απ. 3α ερ. ερ.).
Έλεγχοι ανεξαρτησίας και συσχέτισή τους με τα ερευνητικά ερωτήματα 2β, 2γ και 2δ.
Θα εφαρμόσουμε τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 με επίπεδο σημαντικότητας 5%, ποσοστό
που χρησιμοποιείται συχνά στις έρευνες των επιστημών της Αγωγής (Εμβαλωτής κ.ά.,
2006).
1) Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 για τις μεταβλητές «Είδος Γυμνασίου (πλήθος των
μαθητών του Γυμνασίου λιγότερους ή περισσότερους από 60 μαθητές)» και «Έλξη ή όχι
λειτουργίας του Μαθηματικού ως μέντορα» βρέθηκε Χ2 (4, Ν = 191) = 14,745, p = 0,005 <
0,05 , οπότε η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, άρα οι δύο μεταβλητές είναι εξαρτημένες.
2) Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 για τις μεταβλητές «Επιθυμία ή όχι να είναι κάποιος
μαθητευόμενος δίπλα σε κάποιον μέντορα» σε σχέση με το «Είδος Γυμνασίου (πλήθος των
μαθητών του Γυμνασίου λιγότερους ή περισσότερους από 60 μαθητές)» βρέθηκε Χ2 (4, Ν =
191) = 9,794, p = 0,041 < 0,05 , οπότε η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, άρα οι δύο
μεταβλητές είναι εξαρτημένες.
3) Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 για τις μεταβλητές «Στο αν επιθυμεί να είναι κάποιος
μέντορας» και «Το Λύκειο (πλήθος των μαθητών του Λυκείου λιγότερους ή περισσότερους
από 60 μαθητές) στο οποίο διδάσκει» βρέθηκε Χ2 (4, Ν = 150) = 2,538, p = 0,638 > 0,05 ,
οπότε δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση, άρα οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
4) Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 για τις μεταβλητές «Είδος Λυκείου (πλήθος των
μαθητών του Λυκείου λιγότερους ή περισσότερους από 60 μαθητές)» και «Θα σας
προσέλκυε να λειτουργήσετε ως μαθητευόμενος δίπλα σε κάποιον μέντορα» βρέθηκε Χ2 (4,
Ν = 150) = 8,986, p = 0,061 > 0,05 , οπότε δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση, άρα οι δύο
μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
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5) Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 για τις μεταβλητές «Επιθυμία ή όχι να είναι κάποιος
μέντορας» σε σχέση με το «Είδος της Σχολικής Μονάδας» βρέθηκε Χ2 (4, Ν = 341) = 0,820, p
= 0,936 > 0,05 , οπότε δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση, άρα οι δύο μεταβλητές είναι
ανεξάρτητες.
6) Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 για τις μεταβλητές «Το αν επιθυμεί να είναι κάποιος
μαθητευόμενος δίπλα σε κάποιον μέντορα» και «Το είδος της Σχολικής Μονάδας» βρέθηκε
Χ2 (4, Ν = 341) = 1,565, p = 0,815 > 0,05 , οπότε δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση, άρα οι
δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
7) Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 για τις μεταβλητές «Έτη διδακτικής υπηρεσίας» και
«Έλξη ή όχι λειτουργίας του Μαθηματικού ως μέντορα Μαθηματικών» βρέθηκε Χ2 (20, Ν =
341) = 67,433, p = 0,000 < 0,05 , οπότε η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, άρα οι δύο
μεταβλητές είναι εξαρτημένες.
8) Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 για τις μεταβλητές «Βαθμός προσέλκυσης των
Μαθηματικών να λειτουργήσουν ως μαθητευόμενοι δίπλα σε κάποιον μέντορα» σε σχέση
με τα «Έτη διδακτικής υπηρεσίας» βρέθηκε Χ2 (20, Ν = 341) = 56,900, p = 0,000 < 0,05 ,
οπότε η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, άρα οι δύο μεταβλητές είναι εξαρτημένες.
Αποτελέσματα της έρευνας
Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έρευνα με σκοπό τη συμβολή του μέντορινγκ
στην επαγγελματική ταυτότητα του Μαθηματικού παρουσιάζονται στη συνέχεια:
Οι Μαθηματικοί στην πλειονότητα του δείγματος, διατίθενται να συμμετάσχουν οι ίδιοι σε
μια μεντορική σχέση, αναλαμβάνοντας το ρόλο του μέντορα ή του μαθητευόμενου και
πιστεύουν σε κλίμακα «πολύ έως πάρα πολύ» ότι τους προσελκύει να λειτουργήσουν ως
μέντορες Μαθηματικών κυρίως από την ηλικία των πενήντα ετών (50) και άνω και ότι τους
ελκύει ο ρόλος του μαθητευόμενου δίπλα σε κάποιον μέντορα έως την ηλικία των σαράντα
(40) ετών. Ειδικότερα, η απόφαση του εκπαιδευτικού Μαθηματικού για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος για το ρόλο του μέντορα ή του μαθητευόμενου επηρεάζεται από τη
διδακτική του υπηρεσία σε έτη. Έτσι, ο ρόλος του μαθητευόμενου ενδιαφέρει
εκπαιδευτικούς Μαθηματικούς με λίγα χρόνια διδακτικής υπηρεσίας, ενώ ο ρόλος του
Μέντορα ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς Μαθηματικούς με πολλά χρόνια διδακτικής
υπηρεσίας. Επίσης 260 από τους 341 Μαθηματικούς που συμπλήρωσαν το
ερωτηματολόγιο, απάντησαν ότι ο Μαθηματικός μπορεί να ωφεληθεί «πολύ έως πάρα
πολύ» από τον μέντορα στην αρχή της σταδιοδρομίας του (Απ. 2α και 2δ ερ. ερ.).
Η επιθυμία του Μαθηματικού να είναι μέντορας ή μαθητευόμενος δίπλα σε κάποιον
μέντορα εξαρτάται από το πλήθος των μαθητών του Γυμνασίου που εργάζεται ο
Μαθηματικός (αν είναι Γυμνάσιο με λιγότερους ή περισσότερους από 60 μαθητές)· δεν
εξαρτάται, όμως, από το πλήθος των μαθητών, αν ο Μαθηματικός δουλεύει σε Λύκειο. Έτσι,
συνάγεται ότι επηρεάζεται η στάση των Μαθηματικών ως προς το μέντορινγκ από το
πλήθος των Μαθητών της Σχολικής Μονάδας που δουλεύει στην περίπτωση του Γυμνασίου
(αν είναι Γυμνάσιο με λιγότερους ή περισσότερους από 60 μαθητές), ενώ δε συμβαίνει κάτι
ανάλογο, όταν πρόκειται για Λυκειακή Σχολική Μονάδα (Απ. 2γ ερ. ερ.).
Η επιθυμία του Μαθηματικού να είναι μέντορας ή μαθητευόμενος δίπλα σε κάποιον
μέντορα είναι ανεξάρτητη από το είδος της Σχολικής Μονάδας που δουλεύουν (Γυμνάσιο ή
Λύκειο), δηλαδή δεν επηρεάζεται η στάση των Μαθηματικών σχετικά με το μέντορινγκ από
το είδος της Σχολικής Μονάδας που δουλεύουν (Γυμνάσιο ή Λύκειο) (Απ. 2β ερ. ερ.).
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Υπάρχει θετική εξάρτηση ανάμεσα στο mentoring και σε παράγοντες που είναι στοιχεία της
επαγγελματικής ταυτότητας του Μαθηματικού (Απ. 3α ερ. ερ.), καθώς επηρεάζουν θετικά
την μεντορική σχέση των συμμετεχόντων σε κλίμακα «πολύ έως πάρα πολύ» (με στατιστική
μάλιστα σημαντικότητα) τα παρακάτω: Οι προσωπικές τους αξίες, οι επαγγελματικές τους
αξίες, η αίσθηση του καθήκοντος, η αναγνώριση από μέρους τους του επαγγέλματος του
εκπαιδευτικού ως λειτούργημα, η καλή συναισθηματική τους κατάσταση, η ενασχόλησή
τους με άλλες δραστηριότητες και οι προηγούμενες εμπειρίες τους, οι γενικές γνώσεις τους,
ο τρόπος επιλογής του επαγγέλματός τους, η κουλτούρα τους, η εκπαιδευτική τους
εμπειρία, η προσωπικότητά τους, η παιδαγωγική τους κατάρτιση και το επίπεδο των
γνώσεων τους στα Μαθηματικά. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι υπάρχει θετική εξάρτηση
ανάμεσα στο mentoring και σε παράγοντες που είναι στοιχεία της επαγγελματικής
ταυτότητας του Μαθηματικού.
Διαπιστώθηκε, επιπλέον, ότι οι Μαθηματικοί στην πλειονότητά τους πιστεύουν ότι το
μέντορινγκ μπορεί να συμβάλει ώστε να αποκτήσουν νέες αξίες κι εμπειρίες σε προσωπικό
επίπεδο. Ακόμη, οι Μαθηματικοί πιστεύουν ότι ο Μέντορας μπορεί να συμβάλει από πολύ
έως πάρα πολύ στη βελτίωση των παρακάτω: Της αυτοεκτίμησης του καθοδηγούμενου
Μαθηματικού, της αίσθησης του καθήκοντος αυτού, της ανάπτυξης της αυτογνωσίας και
της ικανότητας του για αυτοαξιολόγηση. Ακόμη, θεωρούν ότι ο Μέντορας μπορεί να
επηρεάσει θετικά τους καθοδηγούμενους ως προς τις επαγγελματικές τους αξίες.
Οι Μαθηματικοί πιστεύουν, επίσης, ότι το μέντορινγκ μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή της
σχολικής κουλτούρας κάθε σχολικής κοινότητας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων
ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, στην ανάπτυξη ιδεών και οραμάτων για το
επάγγελμα του Μαθηματικού και στη συνειδητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού ρόλου
του Μαθηματικού.
Επίσης, θεωρούν ότι το μέντορινγκ μπορεί να βελτιώσει την επίδοση και τη συμπεριφορά
των μαθητών και να βοηθήσει το Μαθηματικό σε κλίμακα «πολύ έως πάρα πολύ» στη
διαχείριση της τάξης καθώς και στην ανάπτυξη δημιουργικών διαπροσωπικών σχέσεων με
τους μαθητές και τους γονείς τους (Απ. 1α. ερ. ερ.).
Ένας βασικός περιορισμός στην παρούσα έρευνα αναφέρεται στο γεγονός ότι θεωρείται
πως Μέντορας έχει επιλεγεί ο καταλληλότερος, ο οποίος είναι και αποδεκτός από τους
μαθητευόμενους. Θα ήταν χρήσιμο σε μια μελλοντική έρευνα να εξετασθούν ποια είναι τα
προσόντα που πρέπει να έχει ο μέντορας, καθώς και ποιες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια
που πρέπει να πληροί ώστε να είναι αποδεκτός από τους μαθητευόμενους.

Συμπεράσματα
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας προάγουν την ήδη υπάρχουσα γνώση που
αναπτύχθηκε στο θεωρητικό μέρος.
Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε σε ευρύ φάσμα ο ρόλος του μέντορα ως μορφή
ενδοσχολικού συμβούλου (εξειδικεύοντας στην περίπτωση για τους Μαθηματικούς),
ώστε να επιτευχθεί εξέλιξη της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, η
οποία δε θα στηρίζεται τόσο στην προώθηση ή την υποστήριξη μιας συγκεκριμένης
καινοτομίας ή ενός εκπαιδευτικού μέτρου, όσο στην ανάπτυξη θεσμικών (εφαρμογή
του αρ. 4 παρ. 6 του Ν.3848/2010 σχετικά με την ενεργοποίηση του θεσμού του
μέντορα) και δομικών (δημιουργία κατάλληλου κλίματος και προγραμματισμού στις
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σχολικές μονάδες για την εφαρμογή του θεσμού του μέντορα) προϋποθέσεων, με
αποτέλεσμα να μπορεί στην επαγγελματική νοοτροπία να ενταχθεί η συνεχής αλλαγή
των όρων διδασκαλία-μάθηση-συνεργασία-επικοινωνία ως αναπόσπαστο μέρος της
καθημερινής σχολικής εργασίας.
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Μία πρόταση για ερευνητική εργασία: Τα όνειρα από την
αρχαιότητα ως τις μέρες μας
Γεώργιος Δουλφής
gdoulfis@yahoo.gr
Φιλόλογος
Περίληψη. Τα όνειρα, η προέλευσή τους και η ερμηνεία τους, προκαλούσε ανέκαθεν το
ενδιαφέρον των ανθρώπων. Στον ελληνικό χώρο ο Όμηρος ήδη αξιοποιεί ποιητικά το
θέμα και αργότερα οι τραγικοί το εξυψώνουν σε σημαντικό μοτίβο της αττικής
τραγωδίας. Κατά τα ρωμαϊκά χρόνια η ονειροκριτική αποτελεί σημαντικό μέρος της
καθημερινής ζωής των ανθρώπων, γεγονός που δεν θα αλλάξει ούτε κατά τα βυζαντινά
ούτε κατά τα νεότερα χρόνια, παρά τις διαφορετικές τοποθετήσεις της Εκκλησίας και
της Επιστήμης. Φυσικά, με τα όνειρα ασχολήθηκαν τόσο πολιτισμοί παλαιότεροι του
ελληνικού, όπως οι Βαβυλώνιοι, όσο και οι λαοί της μεσαιωνικής Ευρώπης. Η ουσία τού
θέματος αλλά και η διαχρονικότητά του το καθιστούν εξαιρετικά ενδιαφέρον,
προσφέροντάς μας έτσι τη δυνατότητα, στα πλαίσια του νέου μαθήματος της
Ερευνητικής Εργασίας, να παρουσιάσουμε στους μαθητές μας μία άλλη όψη των
ανθρωπιστικών σπουδών.
Λέξεις κλειδιά: ερευνητική εργασία, όνειρα, ιστορία, αρχαιογνωσία, λαογραφία,
ψυχολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το β΄ τετράμηνο του σχολικού έτους 2011-2012, στα 50ο και 54ο ΓΕ.Λ. Αθηνών, όπου
υπηρετούσα, ανέλαβα τη διδασκαλία τού μαθήματος Ερευνητική Εργασία στην Α΄ Λυκείου1.
Το θέμα που πρότεινα στους μαθητές είχε τίτλο «Όνειρα: Τι και... γιατί ονειρεύτηκαν οι
άνθρωποι στην Αρχαιότητα, το Μεσαίωνα και τις μέρες μας. Μία ιστορική και ψυχολογική
προσέγγιση»2.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ερευνητική εργασία μας σκόπευε αφενός να μελετήσει πώς τα όνειρα, όπως αυτά
μαρτυρούνται στις φιλολογικές και τις λαογραφικές πηγές, επιδρούσαν στους ανθρώπους
κάθε εποχής και πώς αυτά τα όνειρα χρησιμοποιήθηκαν για πολιτικούς ή άλλους λόγους,
και αφετέρου να μελετήσει ποια είναι η σημερινή ψυχολογική θεωρία περί ονείρων και η
στάση τού σύγχρονου ανθρώπου απέναντί τους. Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε επειδή
1

Ευχαριστίες οφείλονται στους διευθυντές Κ. Τσιάτσου, Γ. Κρικώνη και Μ. Νέζη, τους συναδέλφους Φ.
Τριάντη, Β. Λούκα και Χρ. Κατσένη, την επίκ. καθ. Σ. Ανεζίρη, τον σχολικό σύμβουλο Α. Μήτσου, την υπεύθυνη
για τους Δυτικούς Λόφους αρχαιολόγο Ό. Δακουρά-Βογιατζόγλου, και φυσικά τους σαράντα συνολικά
μαθητές και μαθήτριές μας που επέδειξαν τον καλύτερο εαυτό τους. Τέλος, τους ανώνυμους κριτές για τις
διορθώσεις και τα καίρια σχόλιά τους.
2
Την αφορμή για το θέμα αυτό οφείλω στην καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κα. Γ. Κοκκορού-Αλευρά,
σε ένα μεταπτυχιακό σεμινάριο της οποίας γνώρισα το Ὀνειροκριτικὸν τού Αρτεμίδωρου Δαλδιανού.
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προσφέρεται για εμβάθυνση σε θέματα του ελληνικού πολιτισμού και της διαχρονικότητάς
του, καθώς και των πανανθρώπινων στερεοτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς. Επιπλέον,
δίνεται στο μαθητή η ευκαιρία να εντρυφήσει σε ιστορικά γεγονότα που καθόρισαν τις
εποχές τους και να ανακαλύψει την ανθρώπινη διάστασή τους, αναγνωρίζοντας πίσω από
αυτά τις αγωνίες των πρωταγωνιστών τους, όπως αυτές καταγράφηκαν από τις φιλολογικές
μαρτυρίες ως πραγματικά ή πλαστά όνειρα. Ο στόχος είναι ο μαθητής να γνωρίζει και να
βιώνει τον ανθρωπισμό πίσω από την Ιστορία, η οποία επιπλέον φωτίζεται κατά τον τρόπο
αυτό με μία διεισδυτική κριτική ματιά. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να επιτευχθούν ο
σεβασμός στην αξία της πνευματικής παράδοσης, αλλά και η διάλυση των προκαταλήψεων
και η προβολή τού κύρους της επιστημονικής σκέψης και τεκμηρίωσης3.
Το θέμα εντάσσεται οργανικά στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος, καθώς
σχετίζεται με τα διδασκόμενα μαθήματα της Αρχαίας Ιστορίας, της Μεσαιωνικής Ιστορίας,
της Νεότερης Ιστορίας, της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,
της Ιστορίας της Τέχνης και της Ψυχολογίας. Εξυπηρετούνται μάλιστα στόχοι, όπως η
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η εξοικείωση με τον επιστημονικό σκεπτικισμό, που σε
συνδυασμό με μία γοητευτική προσέγγιση της Ιστορίας και των πηγών της, αποτελούν
αναμφίβολα μαθησιακά οφέλη.
Σύμφωνα με το ερευνητικό σχήμα κατανομής θεμάτων και οργάνωσης που ακολουθήθηκε,
το αντικείμενο της έρευνας καταμερίστηκε σε υπο-θέματα και κάθε υπο-θέμα εξετάστηκε
αυτοτελώς από μία υπο-ομάδα, με παράλληλες τακτικές συναντήσεις της ολομέλειας του
τμήματος ενδιαφέροντος4. Αφού προηγήθηκε ένα εισαγωγικό μάθημα όπου
παρουσιάστηκαν οι βασικοί πυλώνες τού θέματος και δόθηκε ένα δείγμα από κάθε υποθέμα5, οι είκοσι μαθητές τού τμήματος ενδιαφέροντος χωρίστηκαν ανάλογα με τις
προτιμήσεις τους σε πέντε υπο-ομάδες:
1. Τα όνειρα στην Αρχαιότητα.
2. Τα όνειρα στο Μεσαίωνα.
3. Τα όνειρα στα Νεότερα Χρόνια.
4. Όνειρα και Ψυχολογία.
5. Το όνειρο στον Κινηματογράφο.

3

Δυστυχώς, δεν είναι εφικτό σε αυτή την παρουσίαση να συμπεριληφθούν τα φύλλα ημερολογίου, τα φύλλα
αυτοαξιολόγησης και τα τελικά κείμενα των εργασιών των μαθητών από τα οποία προκύπτουν οι
διαπιστώσεις αυτές. Κρίνοντας πάντως εκ των υστέρων, μετά την πρώτη χρονιά εφαρμογής τού εν λόγω
μαθήματος, έχω την εντύπωση ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αν ο διδάσκων στην αρχή τού τετραμήνου
φρόντιζε με ένα κατάλληλο ερωτηματολόγιο να διερευνήσει τόσο τον ορίζοντα προσδοκιών όσο και τις
διαμορφωμένες αντιλήψεις των μαθητών του πάνω στο θέμα, ώστε με το τέλος τής ερευνητικής εργασίας
τους και την τροποποιημένη επανάληψη του ερωτηματολογίου να μπορέσει να διαπιστώσει κατά πόσο
επιτεύχθηκαν οι στόχοι του.
4
Πρόκειται για το Δεύτερο Ερευνητικό Σχήμα Κατανομής Θεμάτων και Οργάνωσης Ομάδων που προτείνεται
στο βιβλίο εκπαιδευτικού τού Υπουργείου Παιδείας (Ματσαγγούρας, 2011).
5
Συγκεκριμένα, διανεμήθηκαν και σχολιάστηκαν: α) από την Ὀδύσσεια του Ομήρου το όνειρο της Πηνελόπης
(τ 503-581), β) ένα σχόλιο της Ρένας Ζαμάρου για την πλατωνική διαίρεση των ονείρων (Ζαμάρου, 2006), γ)
ένα παράδειγμα ερμηνείας ονείρων από το Ὀνειροκριτικὸν τού Αρτεμίδωρου Δαλδιανού (2.12.1-19), δ) η
αφήγηση του ονείρου που οδήγησε στον αυτοκρατορικό θρόνο τον Βασίλειο Α΄ Μακεδόνα (Αναγνωστάκης &
Παπαμαστοράκης, 2001), και δ) ανθολογία ρήσεων του Freud για τα όνειρα μαζί με φωτογραφίες πινάκων τού
Dali. Σε ένα δεύτερο εισαγωγικό μάθημα θα μπορούσε να παρουσιαστεί και κινηματογραφικό δείγμα από το
υπο-θέμα 5 –κάτι που εμείς δεν δοκιμάσαμε αυτή την πρώτη χρονιά διενέργειας της ερευνητικής εργασίας
μας.
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Η τελευταία υπο-ομάδα ανέλαβε και την εκπόνηση και επεξεργασία ερωτηματολογίου
σχετικά με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τα όνειρα. Τα μέλη κάθε ομάδας ανέλαβαν
συγκεκριμένους ρόλους για την εύρυθμη λειτουργία της: συντονιστής, γραμματέας,
χειριστές Η/Υ, βιβλιοθηκάριος. Ο βιβλιοθηκάριος ήταν μεταξύ άλλων ο κατεξοχήν
υπεύθυνος για τη σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις καταγραφή της βιβλιογραφίας
τού υπο-θέματος. Η ερευνητική ευθύνη επιμεριζόταν φυσικά εξίσου σε όλα τα μέλη. Η
επικοινωνία των μελών μεταξύ τους και με τον διδάσκοντα εξασφαλίστηκε με τη χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συστήθηκε επίσης από τον διδάσκοντα μία «ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη», με το ανέβασμα σχετικών άρθρων, οδηγιών και άλλου υλικού στην Η-Τάξη
τού Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
Κάθε υπο-ομάδα έθεσε τα δικά της ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία, βέβαια, κατά την
πορεία της έρευνας επαναπροσδιορίζονταν διαρκώς. Γενικά, τέθηκαν ερωτήματα όπως:
-Τι πίστευαν οι άνθρωποι για τα όνειρα στην Αρχαιότητα, το Μεσαίωνα και τα Νεότερα
Χρόνια;
-Υπάρχουν κοινές διαχρονικές αντιλήψεις και πώς αυτές ερμηνεύονται;
-Ποιοι ήταν οι παράγοντες που διαμόρφωναν διαχρονικά τις διαφοροποιήσεις στις
αντιλήψεις για τα όνειρα;
-Πώς διαμόρφωναν τις αντιλήψεις για τα όνειρα οι εκάστοτε θρησκευτικές πεποιθήσεις;
-Ποιος ήταν ο ρόλος των ιερατείων, αρχαίων και μεσαιωνικών, και πώς διαμόρφωναν λαϊκές
αντιλήψεις;
-Πώς τα όνειρα, πραγματικά ή πλαστά, αξιοποιήθηκαν προκειμένου να επηρεάσουν
πολιτικές, στρατηγικές και άλλες ιστορικές αποφάσεις;
-Πώς τα όνειρα επιδρούν στην Τέχνη, τη Λογοτεχνία, τη Ζωγραφική και τον Κινηματογράφο;
-Ποιες είναι οι βασικές επιστημονικές αρχές προσέγγισης των ονείρων, όπως αυτές έχουν
διατυπωθεί διαχρονικά, από τον Αριστοτέλη ως τον Freud και ως τις μέρες μας;

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μετά το σχηματισμό των υπο-ομάδων και τη διατύπωση των πρώτων ερευνητικών
ερωτημάτων, η διδασκαλία τού μαθήματος οργανώθηκε σε τέσσερις φάσεις:
Φάση 1η: Μεθοδολογία της έρευνας
Αφιερώθηκαν τέσσερις διδακτικές ώρες προκειμένου οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη
μεθοδολογία της έρευνας που έπρεπε να ακολουθηθεί ώστε να επιτύχουν απάντηση στα
ερευνητικά ερωτήματα που είχαν θέσει. Έτσι, οι μαθητές έμαθαν πώς γίνεται μία
βιβλιογραφική παραπομπή, ανάλογα με το αν πρόκειται για βιβλίο, άρθρο, ηλεκτρονική
δημοσίευση κ.ο.κ. Επίσης, χρησιμοποίησαν διαδικτυακούς τόπους αναζήτησης
πληροφοριών, όπως το GoogleScholar, αλλά και σελίδες που προσφέρουν βιβλιογραφική
υποστήριξη, όπως το OPAC τού δικτύου βιβλιοθηκών τού Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.lib.uoa.gr). Έμαθαν να αναζητούν τίτλους στις
ηλεκτρονικές σελίδες των κοντινών τους δημόσιων βιβλιοθηκών και, το κυριότερο, να
επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες και να μελετούν σε αυτές –εκτός του σχολικού ωραρίου.
Προκειμένου να ασκηθούν οι μαθητές στη μεθοδολογία της έρευνας, αφού είχαν
προηγηθεί στην τάξη οι σχετικές οδηγίες, αφιερώθηκε ένα δίωρο στο εργαστήριο Η/Υ για
την επίλυση σχετικών ασκήσεων, όπως αυτές που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι.
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Φάση 2η: Αποδελτίωση
Προέκυψε έτσι ένας πλούτος πληροφοριών, τον οποίο οι μαθητές προσπάθησαν να
διαχειριστούν, εργαζόμενοι ομαδικά στη βιβλιοθήκη, κατά μόνας στο σπίτι αλλά και με τη
βοήθεια του διδάσκοντος στην τάξη. Προσπάθησαν έτσι να κρίνουν, να αξιολογήσουν, να
αποδελτιώσουν και εντέλει να αξιοποιήσουν τις πηγές τους και τις πληροφορίες τους. Η
επεξεργασία των δελτίων τους και των σημειώσεών τους οδήγησε σε δικές τους
διατυπώσεις, εξασκώντας το λόγο τους. Συνδυάζοντας τις διαφορετικές απόψεις μεταξύ
τους αλλά και με την προσωπική τους άποψη, όποτε αυτή ήταν εφικτό να διατυπωθεί,
κατέληγαν στην 3η Φάση.
Φάση 3η: Σύνθεση
Η πιο επίπονη φάση για το μαθητή ήταν η φάση της σύνθεσης του δικού του κειμένου,
ανάλογα με το κεφάλαιο του υπο-θέματος το οποίο είχε τελικά αναλάβει να συντάξει. Με
τη βοήθεια των υπολοίπων μελών της ομάδας, της ολομέλειας, αλλά και του διδάσκοντος,
κατέστη δυνατόν να συνθέσει ο μαθητής τις πληροφορίες και τις απόψεις που είχε
αναλύσει στην προηγούμενη φάση και να αποδώσει τη δική του νέα σύνθεση. Κατ’
εξαίρεση, μαθήτρια που χειριζόταν άριστα την αγγλική γλώσσα, απαλλάχθηκε της
συνθετικής διαδικασίας και αντ’ αυτής μετέφρασε επιλεγμένα αποσπάσματα από
ξενόγλωσσα έργα, προσφέροντάς μας μία γεύση από μεσαιωνικά δυτικοευρωπαϊκά όνειρα.
Οι μαθητικές εργασίες που αφορούσαν στα αρχαία χρόνια περιλάμβαναν κεφάλαια σχετικά
με τη μυθολογία για τον Ύπνο και τον Όνειρο, τις φιλοσοφικές απόψεις των αρχαίων για τα
όνειρα, τις αρχαίες ταξινομήσεις των ονείρων και τα θεραπευτικά όνειρα. Ακόμη,
σχολιάστηκαν όνειρα που επέδρασαν στις ιστορικές εξελίξεις της εποχής, όπως αυτό του
Μεγάλου Αλεξάνδρου πριν από την άλωση της Τύρου (Πλούταρχος, Ἀλέξανδρος 24.8-9).
Επίσης, εξετάστηκαν τα λογοτεχνικά παραδείγματα του ονείρου τού Σωκράτη στη φυλακή,
όπως περιγράφεται στον πλατωνικό Κρίτωνα (44.b), και του ονείρου τού Σκιπίωνα, όπως
περιγράφεται στο De Re Publica τού Κικέρωνα (VI.9-29)6. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο έργο
τού Αρτεμίδωρου Δαλδιανού, ο οποίος τον 2ο αι. μ.Χ. έγραψε το Ὀνειροκριτικόν7. Από το
έργο του σταχυολογήθηκαν χαρακτηριστικές ερμηνείες ονείρων και εξετάστηκε η επιβίωσή
τους σε μεταγενέστερες εποχές. Με την ευκαιρία αυτή διερευνήθηκαν ζητήματα όπως η
αρχαία ονειροκριτική και ονειρομαντεία και η μεθοδολογία της ερμηνείας των ονείρων.
Τέλος, εξετάστηκαν λίγες από τις περιπτώσεις των ονείρων που αναφέρονται στην αττική
τραγωδία8.

6

Πολύ χρήσιμη είναι η σχολιασμένη μετάφραση από τον Δ. Μαντζίλα (Μαντζίλας, 2005).
Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται ένα ενδεικτικό απόσπασμα από το έργο τού Αρτεμίδωρου, το οποίο, αν και
μόνο ως προς το πρώτο μισό του είναι πρόσφορο για τους μαθητές, είναι πάντως χαρακτηριστικό τού ύφους
και κυρίως της μεθοδολογίας του Ὀνειροκριτικοῦ. Για την τελευταία είναι πολύ κατατοπιστική η εισαγωγή
τού Κάλφα (Κάλφας, 1993).
8 Και οι τρεις μεγάλοι τραγικοί αξιοποιούν το μοτίβο τού ονείρου σε έργα τους (βλ. ενδεικτικά Αισχύλου
Πέρσαι, Χοηφόροι, Προμηθεὺς Δεσμώτης, Σοφοκλή Ἠλέκτρα, Ευριπίδη Ἠλέκτρα, Ἑλένη),
προσφέροντας μία διαφορετική θεώρηση για το θέμα από αυτή του Ομήρου και φυσικά πρόσθετα μαθησιακά
οφέλη. Ωστόσο, η ανάγκη ανάλυσης πλήθους συμφραζομένων και η απαραίτητη εμβάθυνση στον εκάστοτε
τραγικό μύθο προκειμένου να μπορέσουν οι μαθητές να ερμηνεύσουν τη λειτουργία τού μοτίβου,
αποτέλεσαν αποτρεπτικό παράγοντα για την περαιτέρω εξέτασή τους. Εξάλλου, λόγω του πλήθους των
περιπτώσεων αξιοποίησης ονείρων στην τραγωδία και χάρη στη σημασία της εν λόγω λογοτεχνικής
παραγωγής, θα μπορούσε πραγματικά να προκύψει ένα νέο θέμα για ερευνητική εργασία.
7
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Ως προς τα μεσαιωνικά χρόνια, οι μαθητές εξέτασαν θέματα που αφορούν στη θέση των
ονείρων στην ψυχολογία όπως αυτή διαμορφώθηκε στο Βυζάντιο, στις απόψεις της
Εκκλησίας για τα όνειρα και τη θέση τού Χριστιανισμού απέναντι στην ονειρομαντεία.
Συγκεντρώθηκαν και σχολιάστηκαν τα όνειρα που αναφέρονται στην Αγία Γραφή.
Επισημάνθηκαν τα διαφορετικά είδη στα οποία κατέτασσαν τα όνειρά τους οι άνθρωποι
του Mεσαίωνα, ανάλογα με τη θεϊκή ή μη προέλευσή τους, και μελετήθηκε η βυζαντινή
ταξινόμηση των ονείρων. Αναλύθηκε το παράδειγμα του λεγόμενου Ὀνειροκριτικοῦ τοῦ
Ἀχμέτ, από το οποίο αντλήθηκαν ενδεικτικά παραδείγματα και ελέγχθηκε η συνέχεια των
ερμηνευτικών μεθόδων ως προς τα αρχαία και τα νεότερα ονειροκριτικά. Ακόμη,
εξετάστηκαν παραδείγματα ονείρων που χρησιμοποιήθηκαν από τη βασιλική εξουσία για
τη νομιμοποίησή της και οι ιστορικές προεκτάσεις τους. Τέλος, σταχυολογήθηκαν
παραδείγματα που έδειξαν τη θέση και τη λειτουργία τού ονείρου στη Μεσαιωνική
Ευρωπαϊκή Ποίηση και σε έργα όπως η Θεία Κωμωδία τού Δάντη, η Τρικυμία τού Σαίξπηρ
και το Τρωίλος και Χρυσηίδα τού Τσόσερ.
Οι μαθητές που ασχολήθηκαν με τα νεότερα χρόνια συγκέντρωσαν λαογραφικές μαρτυρίες
για τις διάφορες κατά τόπους ερμηνευτικές εκδοχές των ονείρων, τις σύγκριναν μεταξύ
τους, τις ανήγαγαν στις αρχαίες και βυζαντινές καταβολές τους και διέκριναν τις ποικίλες
ερμηνευτικές μεθόδους. Επιπλέον, εξέτασαν τα νεότερα ονειροκριτικά, όπως τον Καζαμία,
διερεύνησαν τη λειτουργία των ονείρων στη λόγια λογοτεχνία (ιδίως στα έργα της Κρητικής
Λογοτεχνίας), αλλά και στη λαϊκή λογοτεχνία και το παράδειγμα του Καραγκιόζη. Τέλος, ως
όνειρα που επηρέασαν τις ιστορικές τύχες τού Νέου Ελληνισμού, εξετάστηκαν αυτά που
διασώζει ο στρατηγός Μακρυγιάννης στο έργο του Ὀράματα καὶ θάματα, και σχετίζονται
κυρίως με την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και την παραχώρηση του
Συντάγματος το 1844.
Η υπο-ομάδα που εξέτασε τις ψυχολογικές θεωρίες για τα όνειρα συγκέντρωσε και
αντιπαρέβαλε τις απόψεις επιφανών ψυχολόγων που ασχολήθηκαν με το θέμα, όπως των
S. Freud, C. Jung, R. Stickgold και A. Adler. Εξετάστηκαν οι διαταραχές τού ύπνου που
σχετίζονται με τα όνειρα, η λήθη των ονείρων, η απότομη αφύπνιση και οι εφιάλτες.
Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε σε θέματα που άπτονται της παιδικής και εφηβικής ψυχολογίας σε
σχέση με τα όνειρα. Επίσης, διερευνήθηκε η σχέση τού ονείρου με το υποσυνείδητο και τις
νευρώσεις. Τέλος, κατηγοριοποιήθηκαν τα όνειρα ανάλογα με τα ψυχολογικής φύσεως
κίνητρα που ενίοτε τα προκαλούν, σύμφωνα με τις επικρατούσες επιστημονικές θεωρίες.
Η τελευταία υπο-ομάδα είχε δύο διακριτά αντικείμενα. Το πρώτο ήταν η θέση των ονείρων
στην Τέχνη με έμφαση στον Κινηματογράφο. Οι μαθητές παρακολούθησαν ταινίες όπως η
Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, ο Ανδαλουσιανός Σκύλος, η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού
Μυαλού, το Inception, η Εμμονή και ο Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες. Διατύπωσαν και
απάντησαν ερωτήματα που αφορούσαν στη λειτουργία των ονείρων στην εξέλιξη και την
πλοκή των ταινιών. Επίσης, σε πιο θεωρητικό επίπεδο, εξετάστηκε ο υπερρεαλισμός ως
καλλιτεχνικό και πολιτικό ρεύμα και η θέση τού ονείρου στη διαμόρφωση των αρχών του,
καθώς και ο ρόλος που έπαιξαν εξέχουσες φυσιογνωμίες τού κινήματος, όπως ο G.
Apollinaire και ο A. Breton. Σχολιάστηκαν η κινηματογραφική οπτική τού ονείρου και το
σινεμά ως όνειρο.
Το δεύτερο αντικείμενο της τελευταίας υπο-ομάδας περιλάμβανε τη σύνταξη, διανομή και
επεξεργασία ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε τέσσερις ηλικιακές
ομάδες, αναλόγως προς τις οποίες ομαδοποιήθηκαν τα συμπεράσματα: έως 18 ετών, 19-30
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ετών, 31-60 ετών και 61 και άνω. Τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το χαρακτήρα των
ονείρων που βλέπουν οι ερωτώμενοι (ευχάριστα, ουδέτερα, δυσάρεστα/εφιάλτες), με την
επίδραση των ονείρων στην καθημερινή μας ζωή, με τη δυνατότητα ερμηνείας των ονείρων
και τους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους αυτή μπορεί να πραγματωθεί, τις αιτίες
που προκαλούν τις ονειρικές εμπειρίες και άλλα.
Φάση 4η: Παρουσίαση
Στο τέλος των μαθημάτων, ζητήθηκε από κάθε μαθητή να περικόψει το κείμενο της
εργασίας του προκειμένου να προκύψει ένα κείμενο ολιγόλεπτης ανακοίνωσης, και να
εντοπίσει τις βασικές λέξεις ή φράσεις κλειδιά που σε συνδυασμό με τις ανάλογες εικόνες
θα αποτελέσουν την παρουσίασή του σε PowerPoint. Έτσι, οι μαθητές ασκήθηκαν και στην
περίληψη και την εξαγωγή σημειώσεων. Όσοι ήταν εξοικειωμένοι με το PowerPoint
έφτιαξαν μόνοι τους την παρουσίασή τους, με εντυπωσιακά τις περισσότερες φορές
αποτελέσματα. Οι παρουσιάσεις υποστηρίχθηκαν κατά περίπτωση από κολάζ, αφίσες,
τραγούδι, ακόμα και από μία σύντομη δραματοποίηση για την παρουσίαση των
συμπερασμάτων των ερωτηματολογίων.
Στο πλαίσιο του μαθήματος εντάχθηκε μία δειγματική διδασκαλία τού συγγραφέα και
Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων κ. Ανδρέα Μήτσου με αφορμή το σχετικό με τα όνειρα
διήγημά του «Χαιρέκακη και αιμοβόρα», από τη δημοσιευμένη συλλογή του Γέλια (Αθήνα
1998).
Τέλος, και ως επιστέγασμα της ερευνητικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε μία επίσκεψη στο
Ασκληπιείο της Νότιας Κλιτύος της Ακρόπολης και τους λεγόμενους Δυτικούς Λόφους της
Αθήνας, δηλαδή τους λόφους Μουσών, Πνύκας και Νυμφών. Οι παραπάνω τόποι
επιλέχθηκαν καθώς είτε συνδέονται με όνειρα, όπως ισχύει για το Ασκληπιείο (Κούκη,
2001) και την Οικία τού Πρόκλου (Stewart, 2001), είτε δείχνουν πώς οι λαϊκές αντιλήψεις
επιβιώνουν διαχρονικά, όπως συμβαίνει στους Δυτικούς Λόφους (Δακουρά-Βογιατζόγλου,
2009).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα ήταν περισσότερο από ικανοποιητικά. Οι μαθητές εργάστηκαν
συγκροτημένα και αποτελεσματικά, επιδεικνύοντας εξαιρετικό ενδιαφέρον και ζήλο, τόσο
ατομικά όσο και ομαδικά. Η έρευνα που πραγματοποίησαν έφτασε σε βάθος, όπως φάνηκε
από το εύρος της βιβλιογραφίας την οποία μελέτησαν αλλά και από την ποιότητα των
συμπερασμάτων στα οποία κατέληξαν. Η σύνθεση που προέκυψε και στα δύο σχολεία9
χαρακτηριζόταν από συνολική εποπτεία τού θέματος, χάρη στις συζητήσεις που έγιναν στην
τάξη με παρούσα την ολομέλεια του τμήματος. Έτσι, τα επιμέρους είχαν διαρθρωθεί με τον
πιο κατάλληλο τρόπο για να χαρακτηρίζεται το τελικό κείμενο της εργασίας από
χρονολογική και λογική αλληλουχία, συνέπεια και συνοχή, ενώ παράλληλα αποφεύχθηκαν
οι αλληλοεπικαλύψεις. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τον τρόπο αυτό τόσο στη συλλογική
εργασία όσο και στον επιστημονικό λόγο. Αναγνώρισαν την αξία της τεκμηρίωσης των
επιχειρημάτων τους αλλά και τη χρησιμότητα των πηγών, οι οποίες στην περίπτωση της
εργασίας μας προέρχονταν από ένα μεγάλο χρονολογικό και ειδολογικό φάσμα κειμένων.
9

Στο 50ο ΓΕ.Λ. Αθηνών συμμετείχαν 16 κορίτσια και 4 αγόρια ενώ στο 54ο ΓΕ.Λ. Αθηνών συμμετείχαν 18
κορίτσια και 2 αγόρια, όλα φυσικά Α΄ Λυκείου καθώς ήταν η πρώτη χρονιά διδασκαλίας τού νέου μαθήματος.
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Εξοικειώθηκαν με την έννοια του σεβασμού της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς
χρειάστηκε να παραπέμψουν σε επιστημονικές εργασίες. Δοκίμασαν, όμως, και τις
δυνάμεις τους στη σύνθεση νέων, πρωτότυπων συλλογισμών και συμπερασμάτων. Το
σημαντικότερο από όλα ήταν ίσως η ικανότητα που καλλιέργησαν να διαχειρίζονται ένα
πραγματικά τεράστιο πληροφοριακό υλικό και κρίνοντας να αξιολογούν και να επιλέγουν
το πρόσφορο για τον σκοπό-ερευνητικό ερώτημα που κάθε φορά είχαν θέσει. Σημαντική
ήταν και η δυνατότητα που τους δόθηκε να εκφραστούν με εναλλακτικούς τρόπους πάνω
στις νέες γνώσεις και εμπειρίες που απέκτησαν, κυρίως μέσω των τέχνεργων που
κατασκεύασαν. Τέλος, η εμπειρία της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους
ενώπιον των συμμαθητών τους και η κριτική αποτίμηση άλλων εργασιών από τη θέση τού
ακροατή συνέβαλε αναμφισβήτητα στην αυτοεκτίμηση και την κοινωνικοποίησή τους.
Η επιλογή τού θέματος δικαιώθηκε, αφού οι μαθητές που συμμετείχαν άρχισαν να
επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα φιλολογικά μαθήματα του Αναλυτικού
Προγράμματος, καθώς πια αναγνώριζαν περισσότερους λόγους για να τα θεωρούν
ελκυστικά και χρήσιμα. Ελπίζουμε να εξυπηρετήθηκαν και οι άλλοι ειδικοί στόχοι τού
συγκεκριμένου θέματος, η ανάπτυξη δηλαδή της κριτικής σκέψης των μαθητών μας, η
ορθολογική αντιμετώπιση της ζωής αλλά και η απόλαυση της μη ορθολογικής διάστασής
της.
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(βλ. και παρακάτω στο Παράρτημα ΙΙΙ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Να παραπέμψετε σε δύο ιστοσελίδες σχετικές με το θέμα σας, σύμφωνα με το
παράδειγμα που ακολουθεί:
E.B. Dean. Quality Functional Deployment from the Perspective of Competitive
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Advantage, διαθέσιμο στο http://mijuno.larc.nasa.gov/dfc/qfd.html (ανακτήθηκε 13-122011) ή, αν δεν υπάρχει όνομα συγγραφέα: http://mijuno.larc.nasa.gov/dfc/qfd.html
(ανακτήθηκε 13-12-2011).
2. Υπάρχει εκπομπή της ΕΡΤ σχετικά με τη φαντασία και το όνειρο, όπου μιλούν έγκριτοι
ψυχολόγοι και άλλοι επιστήμονες. Αναζητήστε την στο ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ
(http://www.ert-archives.gr). [Οι μαθητές στη συνέχεια παρακολούθησαν την εκπομπή και
κράτησαν σχετικές σημειώσεις.]
3. Να βρείτε τίτλους βιβλίων που έγραψε ο Φρόυντ (Sigmund Freud), κάνοντας αναζήτηση
στη Βιβλιοθήκη της Βουλής και καταγράφοντας τους ταξινομικούς αριθμούς τους για να
τους εντοπίσετε στα ράφια του βιβλιοστασίου.
4. Να βρείτε τίτλους βιβλίων που γράφτηκαν για τα όνειρα, κάνοντας αναζήτηση στη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.lib.uoa.gr) και καταγράφοντας τους
ταξινομικούς αριθμούς τους για να τους εντοπίσετε στα ράφια του βιβλιοστασίου.
5. Πληροφορείστε ότι ο ιστορικός του 1821 και απομνημονευματογράφος Γεώργιος
Τερτσέτης έχει γράψει για τα όνειρα. Οφείλετε, λοιπόν, να ελέγξετε την πληροφορία και
αφού την επιβεβαιώσετε, να διαβάσετε το κείμενό του. Κάντε αναζήτηση για τα έργα του
σε δημόσιες βιβλιοθήκες.
6. Συνδεθείτε στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και στη βιβλιογραφική του υπηρεσία ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ
(http://www.biblionet.gr/) και αναζητήστε πρόσφατα βιβλία που ασχολούνται με τον
Αρτεμίδωρο.
7. Αναζητήστε και επιλέξτε δημοσιεύσεις για τα όνειρα (προτεινόμενες λέξεις κλειδιά:
όνειρα, ερμηνεία) αξιοποιώντας την υπηρεσία GoogleScholar (http://scholar.google.gr/).
[Ακολούθησε συζήτηση για τα κριτήρια αξιοπιστίας και κύρους των διαδικτυακών
δημοσιεύσεων.]
8. Αναζητήστε και επιλέξτε πληροφορίες για τα όνειρα σε βιβλία και περιοδικά
αξιοποιώντας την υπηρεσία GoogleBooks (http://books.google.com/).
9. Χρησιμοποιώντας το MS Word, φτιάξτε πίνακα περιεχομένων στην εργασία που σας
δίνεται ως παράδειγμα. [Είχε δοθεί συνημμένη εκτενής εργασία με προκαθορισμένους
τίτλους κεφαλαίων και υποκεφαλαίων προκειμένου οι μαθητές να ασκηθούν στη
δημιουργία πίνακα περιεχομένων.]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟ ΤΟΝ ΔΑΛΔΙΑΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΙΚΟΝ ΤΟΥ
Ο Αρτεμίδωρος από την Έφεσο (2ος αι. μ.Χ.), που όπως δηλώνει ο ίδιος προτιμά να
αναφέρεται ως Δαλδιανός για να γίνει γνωστό και το χωριό της μητέρας του, η Δάλδη της
Μικράς Ασίας, είναι επαγγελματίας ονειροκρίτης και με το έργο του απευθύνεται κυρίως
στον γιο του που πρόκειται να τον διαδεχτεί. Ο Αρτεμίδωρος δεν ασχολείται με τα
θεωρηματικά όνειρα, αυτά δηλαδή στα οποία ένας θεός συνήθως αποκαλύπτει το μέλλον
κατά τρόπο ξεκάθαρο, ιδίοις χείλεσιν. Δεν ασχολείται ούτε με τα ἐνύπνια, εκείνα δηλαδή τα
όνειρα που προκαλούνται από τη σωματική ή ψυχική κατάσταση του ονειρευομένου (λ.χ.
πόνος, έρωτας κ.τ.ό.). Ο Αρτεμίδωρος με το έργο του δίνει οδηγίες χρήσιμες μόνο σ’ αυτόν
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που θέλει να ερμηνεύσει τους ἀλληγορικοὺς ὀνείρους, τα όνειρα δηλαδή που είναι
προγνωστικά τού μέλλοντος και χρησιμοποιούν σύμβολα για να το αποκαλύψουν.
Στο παρακάτω απόσπασμα από το Ὀνειροκριτικόν τού Αρτεμίδωρου μπορεί κανείς να
αναγνωρίσει, αν όχι όλες, πάντως τις βασικότερες αρχές της αρχαίας Ονειροκριτικής
(Κάλφας, 1993): α) τη σημασία της εμπειρίας τού επαγγελματία Ονειροκρίτη, β) τη χρήση
παρετυμολογιών, γ) την αξιοποίηση της λεκτικής πολυσημίας, δ) την παραπομπή σε λαϊκές
ρήσεις, ε) την επίκληση της αυθεντίας τού ποιητή, στ) τη διπολική αντίληψη του κόσμου (τα
όνειρα δηλώνουν ή κάτι καλό ή κάτι κακό), ζ) και σπουδαιότερο, τον καθοριστικό ρόλο που
έχουν για την ορθή ερμηνεία τού ονείρου η κοινωνική θέση και το επάγγελμα του
ονειρευομένου.
Αρτεμίδωρος Δαλδιανός, Ὀνειροκριτικόν, 2.12.1-43
Πρόβατα δὲ καὶ αἶγες, ὡς μὲν οἱ παλαιοὶ συνέχεον, λευκὰ μὲν ἀγαθά, μέλανα δὲ πονηρά·
ὡς δὲ ἐγὼ ἐτήρησα, πρόβατα καὶ λευκὰ καὶ μέλανα ἀγαθά· λευκὰ μὲν μᾶλλον, μέλανα δὲ
ἧττον. Ἔοικε δὲ τὰ πρόβατα ἀνθρώποις διὰ τὸ πείθεσθαι τῷ ποιμένι καὶ συναγελάζεσθαι
καὶ προβιβασμῷ καὶ τῇ ἐπὶ τὸ βέλτιον προκοπῇ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος. Ἄριστον οὖν καὶ ἴδια
ἔχειν πολλὰ πρόβατα καὶ ἀλλότρια ἰδεῖν καὶ ποιμαίνειν, μάλιστα τοῖς ὄχλου προΐστασθαι
βουλομένοις καὶ σοφισταῖς καὶ διδασκάλοις ἔργων. Ἔτι δὲ καὶ κριὸς πρὸς δεσπότην ἐστὶ
ληπτέος καὶ πρὸς ἄρχοντα καὶ βασιλέα· κρείειν γὰρ τὸ ἄρχειν ἔλεγον οἱ παλαιοί, καὶ τῆς
ἀγέλης δὲ ἡγεῖται ὁ κριός. Ἀγαθὸν δὲ καὶ ἐποχεῖσθαι δοκεῖν ἀσφαλῶς καὶ δι᾽ ὁμαλῶν
χωρίων, μάλιστα φιλολόγοις καὶ τοῖς ἐπὶ τὸ πλουτεῖν ὁρμωμένοις· καὶ γὰρ ταχὺ τὸ ζῷον
καὶ Ἑρμοῦ νενόμισται ὄχημα εἶναι. Αἶγες δὲ οὔτε λευκαὶ οὔτε μέλαιναι ἀγαθαὶ ἀλλὰ πᾶσαι
πονηραί, λευκαὶ μὲν ἧττον, μέλαιναι δὲ μᾶλλον, μάλιστα τοῖς πλέουσι· καὶ γὰρ τὰ μεγάλα
κύματα "αἶγας" ἐν τῇ συνηθείᾳ λέγομεν, καὶ "λάβρος ἐποιγίζων" φησὶν ὁ ποιητὴς περὶ
σφοδροῦ ἀνέμου λέγων, καὶ τὸ φοβερώτατον πέλαγος Αἰγαῖον λέγεται. Γάμους δὲ καὶ
φιλίας καὶ κοινωνίας οὔτε συνάγουσιν οὔτε τὰς οὔσας φυλάττουσιν· οὐ γὰρ
συναγελάζονται ἀλλὰ χωρὶς ἀλλήλων νεμόμεναι κατὰ κρημνῶν καὶ πετρῶν αὐταί τε
πράγματα ἔχουσι καὶ τῷ ποιμένι παρέχουσιν. Ὄθεν καὶ ὁ ποιητὴς "πλατέα" τὰ αἰπόλια
καλεῖ λέγων "οἳ δ᾽ ὥς τ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν." καὶ "αἰγιβόταν ἀεὶ τὴν ἀγαθὴν
κουροτρόφον." Περὶ δὲ ἵππων ἐν τῷ περὶ ἀγῶνος λόγῳ προείρηται. Ἔλεγε δέ τις
θεασαμένῳ τινὶ ἐπὶ κριοῦ καθημένῳ καὶ πεσόντι ἐξ αὐτοῦ ἐκ τῶν ἔμπροσθεν
μεμνηστευμένῳ δὲ καὶ μέλλοντι ἐν αὐταῖς ταῖς ἡμέραις τοὺς γάμους ἐπιτελεῖν, προειπεῖν
αὐτῷ ὅτι ἡ γυνή σου πορνεύσει καὶ τὸ λεγόμενον κέρατα αὐτῷ ποιήσει. Καὶ οὕτως ἀπέβη.
Καὶ διὰ μὲν τὴν πρόρρησιν τοῦ ὀνείρατος παραιτησάμενος τὸν γάμον καὶ μόλις ποτὲ
πεισθεὶς ὑπὸ φίλων μετὰ χρόνον τινὰ ἔγημε μὲν τὴν πρώην αὐτῷ μεμνηστευμένην, δεδιὼς
δὲ τὸ ὄναρ ἐφύλαττε τὴν γυναῖκα καὶ διὰ πάσης ἀσφαλείας διεγίνετο. Καὶ ἐκείνη μὲν
ἐνιαυτὸν ἐπιζήσασα διετέλεσεν ἄμεμπτος, ἄλλην δὲ ἐπιγήμας γυναῖκα, ὡς καὶ νομίσαι
αὐτὸν ἀποσκῆψαι τὸ ὄναρ, περιέπεσε τῷ δυστυχήματι· ἀπέβη γὰρ ἐκείνη εἰς ἔσχατον
πορνείας ἐκπίπτουσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ
Ο εκπαιδευτικός που θα θελήσει να ασχοληθεί με το θέμα θα αντιμετωπίσει έναν τεράστιο
όγκο βιβλιογραφίας, ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης. Ένα καλό ξεκίνημα είναι τα τέσσερα
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τεύχη τού περιοδικού Αρχαιολογία που εκδόθηκαν το 2001, ήταν αφιερωμένα στο όνειρο
διαχρονικά και περιλάμβαναν πλήθος άρθρων έγκριτων επιστημόνων. Είναι διαθέσιμα στον
ιστότοπο του περιοδικού (www.archaiologia.gr):
τεύχος 78, Το όνειρο στην Αρχαιότητα,
τεύχος 79, Το όνειρο στο Βυζάντιο,
τεύχος 80, Το όνειρο στη Νεώτερη Ελλάδα, και
τεύχος 81, Θεωρίες Ονείρων.
Επίσης γενικό και χρήσιμο είναι το αφιέρωμα του περιοδικού Επτά Ημέρες της Καθημερινής
της Κυριακής (5 Ιανουαρίου 2003), με τίτλο «Σαν δεις στον ύπνο σου... όνειρο», διαθέσιμο
στον ιστότοπο της Καθημερινής (www.kathimerini.gr/7days).
Οι κυριότερες από τις πηγές είναι:
Αρτεμίδωρος Δαλδιανός, Ὀνειροκριτικόν (βλ. την εξαιρετική έκδοση της Μαυρουδή, Μ. (2002).
Αρτεμίδωρου Ονειροκριτικά. Εισαγωγή και μετάφραση. Αθήνα: Ιστός.
Αριστοτέλης, Περὶ Ἐνυπνίων.
Μαρίνος, Βίος Πρόκλου (ιδίως το κεφ. 30).
Στρ. Μακρυγιάννης, Ὁράματα καὶ θάματα (βλ. την έκδοση Παπακώστας, Α. (1985). Ὁράματα καὶ
θάματα στρατηγοῦ Μακρυγιάννη. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.

Θεμελιώδεις εργασίες είναι και οι παρακάτω:
Dodds, E. R. (1996). Οι Έλληνες και το παράλογο, μτφρ. Γ. Γιατρομανωλάκης. Αθήνα: Ινστιτούτο του
Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα.
Freud, S. (1993). Η ερμηνεία των ονείρων, μτφρ. Λ. Αναγνώστου. Αθήνα: Επίκουρος.
Herbert, M. (1998). Ψυχολογικά προβλήματα της παιδικής ηλικίας, μτφρ. Ι.Ν. Παρασκευόπουλος.
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (κυρίως: τ. Α΄, σ. 246-258).
Kruger, S. (1992) Dreaming in the Middle Ages, Cambridge Studies in Medieval Literature 14.
Cambridge: Cambridge University Press.
Oberhelman, S. (2008). Dreambooks in Byzantium. Six oneirocritica in translation, with commentary
and introduction. Aldershot – Burlington: Ashgate Publishing
Αλεξιάδης, Μ. (2008). Σύγχρονα λαϊκά βιβλία. Με ειδική αναφορά στον Καζαμία, Νεωτερική
Ελληνική Λαογραφία. Συναγωγή Μελετών (σ. 329-334). Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α.
Καρδαμίτσα.
Ζαμάρου, Ρ. (2006). Ὄνειρα Λογοτεχνικά. Ἡ διερεύνηση ἑνός τόπου ἀπὸ τὸν Ἡσίοδο ὡς τὸν
Ἀρτεμίδωρο. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα.
Καλόφωνος, Γ. (2008). Το όνειρο στο βιβλίο και το βιβλίο στο όνειρο, Βιβλιοαμφιαστής 3. Το βιβλίο
στο Βυζάντιο. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Βιβλιοδεσία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (σ. 1524). Αθήνα.
Καρακοβούνης, Ε. (1994). Τὰ ὄνειρα. Τί λέει ἡ Ψυχολογία. Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας. Αθήνα:
Αποστολική Διακονία.
Κόκκορη, Β. (2009). Ἐὰν ἴδη ὁ βασιλεύς...: βασιλικά όνειρα στο Ὀνειροκριτικὸν τοῦ Ἀχμέτ,
Βυζαντιακά, 28, 196-216.
Κουκουλές, Φ. (1948). Βυζαντινῶν βίος καὶ πολιστισμός. Αθήνα (κυρίως: τ. Α΄.ΙΙ σ. 183-184 «Ἡ
ὀνειρομαντεία»).
Κουκουλές, Φ. (1954). Ἡ νεοελληνικὴ ἑρμηνεία τῶν ὀνείρων καὶ ἡ ὀνειροκριτικὴ παράδοσις.
Αθήνα: Γραφεῖον Δημοσιευμάτων τῆς Ἀκαδημίας Άθηνῶν.
Κυρτάτας, Δ. (επιμ.) (1993). Ὄψις ἐνυπνίου. Η χρήση των ονείρων στην ελληνική και ρωμαϊκή
αρχαιότητα. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Μερακλής, Μ. Γ. (19995). Τα ονειρικά καρβέλια του Καραγκιόζη, Θέματα Λαογραφίας (σ. 229-235).
Αθήνα: Καστανιώτης.
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Μπέγζος, Μ. (επιμ.) (2000). Θρησκειολογικό Λεξικό. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Παραφεντίδου, Α. (1975). Ερμηνεία ονείρου που συμπίπτει με αρχαιοελληνικές μυθολογικές
παραδόσεις, Α΄ Συμπόσιον Λαογραφίας τοῦ Βορειοελλαδικοῦ χώρου (ἬπειροςΜακεδονία-Θράκη), Πρακτικά (σ. 209-217). Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του
Αίμου.

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 173-185, 2014

Εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση στο σχολείο των ελληνιστικών
και αυτοκρατορικών χρόνων
Παναγιώτα Παπαευαγγέλου
ppapaevangelou@hotmail.com
Φιλόλογος, Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών
Περίληψη. Το σχολείο κατά τα ελληνιστικά και αυτοκρατορικά χρόνια συνδέεται στενά
με τη δια βίου μάθηση και την κοινωνικοποίηση. Η εκπαίδευση ήταν ανοικτή στην
κοινωνία και το ενδιαφέρον για συστηματοποίησή της είχε, εκτός από τον δημόσιο,
έντονα ιδιωτικό χαρακτήρα. Κάθε πόλη, ανάλογα με τις κοινωνικές δομές και τα
οικονομικά της μέσα, προσδιόριζε τους ιδιαίτερους εκπαιδευτικούς στόχους της και την
πολιτική της. Υπάρχουν, όμως, κάποια κοινά στοιχεία που απορρέουν από την
εκπαιδευτική παράδοση των κλασικών χρόνων. Ένα από αυτά ήταν η σύνδεση των
γνώσεων και της πνευματικής καλλιέργειας με τον δημόσιο βίο, κάτι που επιχειρείται
στο σχολείο αυτών των περιόδων με ακόμα πιο έντονο τρόπο και με κύριο στόχο την
προετοιμασία των μαθητών για τον ρόλο του κοινωνικοποιημένου ατόμου. Η
διοργάνωση αγώνων και η λατρεία στις διάφορες μορφές της στο πλαίσιο του
σχολείου, η συμμετοχή σε δημόσιες τελετές και η δημιουργία μαθητικών συλλόγων
αποτελούν τα μέσα αυτής της κοινωνικοποίησης.
Λέξεις κλειδιά: ελληνιστική περίοδος, αυτοκρατορικά χρόνια, κοινωνικοποίηση
σχολείο.

Εισαγωγή
Οι πληροφορίες για το σχολείο των ελληνιστικών χρόνων αντλούνται από το διασωθέν
επιγραφικό υλικό, κυρίως τιμητικά ψηφίσματα για την προσφορά γυμνασιάρχων,
δασκάλων, πολιτών, αρχόντων και αξιωματούχων, καταλόγους νικητών σε σχολικούς
αγώνες, καθώς και αιγυπτιακούς παπύρους με αναφορές στην οργάνωση και το πρόγραμμα
των σχολείων. Οι πηγές αυτές, παρά την αποσπασματικότητα και τον τοπικό χαρακτήρα
τους, επιτρέπουν τη διαμόρφωση άποψης για την εκπαίδευση και τη σχέση της με τον
δημόσιο βίο, αλλά κυρίως για τον τρόπο κοινωνικοποίησης των μαθητών. Ιδιαίτερα
σημαντικές είναι οι επιγραφές από διαφορετικές ελληνικές πόλεις, κυρίως της Μικράς
Ασίας και των νησιών, από τις οποίες καταδεικνύεται ότι υπήρχε σαφές ενδιαφέρον για την
παιδεία και τη συστηματοποίηση της μόρφωσης.

Είδος εκπαίδευσης
Κάθε πόλη, ανάλογα με τις κοινωνικές δομές και τα οικονομικά της μέσα, προσδιόριζε τους
ιδιαίτερους εκπαιδευτικούς στόχους της και χάρασσε την πολιτική της. Για παράδειγμα, η
σχολική εκπαίδευση στην Τέω ήταν απολύτως προσανατολισμένη προς το επάγγελμα των
τεχνιτών του Διονύσου, γι’ αυτό και δινόταν έμφαση στη διδασκαλία των μουσικών
αντικειμένων, στη θεωρία («τὰ μουσικά», «ρυθμογραφία»-ίσως καταγραφή μέτρων,
«μελογραφία»-ίσως καταγραφή μελών) και πράξη της μουσικής, στον χορό και το τραγούδι,
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καθώς και σε άλλα συγγενή αντικείμενα, όπως απαγγελία ποίησης και απόδοση διαλόγων,
σχέδιο, ζωγραφική και δράμα.1 Ωστόσο, παρόλο που η εκπαίδευση δεν ήταν ενιαία,
υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία ως συνέχεια της εκπαιδευτικής κλασικής παράδοσης, χάρη
στην οποία, παρά τις κοινωνικοπολιτικές μεταβολές και την πολιτισμική συνένωση,
διατηρήθηκε η ελληνική συνείδηση και ο ελληνικός πολιτισμός στα ελληνιστικά βασίλεια
(Βaumgarten, 2006a) και παγιώθηκε η θέση των κλασικών χρόνων ότι η συνείδηση και όχι η
καταγωγή προσδιορίζουν την εθνικότητα.2
Βαθμίδες εκπαίδευσης
Οι μαθητές κατανέμονταν σε τρία επίπεδα (παῖδες, ἔφηβοι, νέοι) με τις υποομάδες τους βάσει
ηλικίας και ψυχοσωματικής ανάπτυξης. Η διδασκαλία γινόταν σε ξεχωριστές
εγκαταστάσεις, όπως στα τρία γυμνάσια της Περγάμου (Radt, 1999), ή σε κοινές, όπως στην
Πριήνη, την Αλικαρνασσό και τον Κολοφώνα.3 Στην πρώτη βαθμίδα (παĩδες, μειράκια)
φοιτούσαν παιδιά 7-15 ετών. Ακολουθούσε το σχολείο των εφήβων (Nilsson, 1955;
Βaumgarten, 2006b) για μαθητές 14/15-18 χρόνων (νεότεροι, μεσαίοι, μεγαλύτεροι),
διάρκειας μάλλον τριών ετών.4 Η εισαγωγή τους σ’ αυτό πιστοποιείται από άμεσες
μαρτυρίες. Σε επιγραφή της Περγάμου υπάρχει η φράση «οἱ ἐνκριθέντες εἰς τοὺς ἐφήβους ἐκ
τῶν παίδων», και σε άλλη από την Τέω αναφέρεται η παράδοση μαθήματος μουσικής σε
παίδες κατά τα δύο τελευταία χρόνια της φοίτησής τους και σε εφήβους.5 Οι έφηβοι
προχωρούσαν, στη συνέχεια, στην τρίτη βαθμίδα των ανώτατων σπουδών, τις οποίες
παρακολουθούσαν οι άνω των 18 ετών, ηλικία, κατά την οποία είχαν ολοκληρώσει τη
σωματική τους διάπλαση, αποκτούσαν πολιτικά δικαιώματα και διέθεταν εισοδήματα που
μπορεί να ελέγχονταν από τον γυμνασίαρχο.6 Με την αποφοίτησή τους εισέρχονταν στις
τάξεις του στρατού (Μέγαρα, Βοιωτία) (Nilsson, 1955; Βaumgarten, 2006b) ή θεωρούνταν
πολίτες, όπως στη Μίλητο,7 όπου έδιναν όρκο πίστης στη συμμαχία με τον Πτολεμαίο Β΄
Φιλάδελφο, Φαραώ της Αιγύπτου. Άγνωστο είναι, όμως, αν και αυτή η ομάδα κατανεμόταν
σε υποομάδες, αν η συμμετοχή στα μαθήματα ήταν υποχρεωτική και πόσο διαρκούσε η
εκπαίδευσή τους.
Ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση
Η εφηβεία ήταν η μόνη δημόσια εκπαιδευτική βαθμίδα που οργανωνόταν και ελεγχόταν
από το κράτος κατά το αθηναϊκό πρότυπο (Nilsson, 1955).8 Η μόρφωση που προσφερόταν
στο πλαίσιό της ήταν σφαιρική και κάλυπτε τη σωματική, πνευματική και κοινωνική
ανάπτυξη ενός εφήβου. Πληροφορίες για άλλου είδους δημόσια εκπαιδευτική μέριμνα δεν
1

3

Τέως: SIG 578, 18-19 [Dittenberger, W.(1915-1921). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Leipzig]; CIG 3088
[Corpus Inscriptionum Graecarum, Hildesheim/N.Y., Georg Olms, 1977]; Χίος: CIG 3665; Μαγνησία στον
3
Μαίανδρο ποταμό: SIG 960.
2
Ισοκράτης, Πανηγυρικός 50.
3
JÖArch (Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes) XI, 1908, 53-58, από:
http://archive.org/details/jahresheftedes11stuoft.
4
3
3
Σε επιγραφές (CIG 3665 σ. 11; SIG 959 [Χίος]; SIG , 1061 [Σάμος]) αναφέρονται οι «πάλληκες/μελλέφηβοι» (=
3
όσοι βρίσκονταν στη μεταβατική φάση προς την εφηβική ηλικία), ενώ σε άλλες (SIG 1028 [Κως]) γίνεται λόγος
για αγώνες «ἠβόντων» (=που έχουν εισέλθει στην εφηβεία) και «ἀνήβων» (=που δεν είναι ακόμη έφηβοι).
5
ΑΜ (Athenische Mitteilungen), XXXIII, 1908, 387 κ.εξ. (Πέργαμος) από:
3
http://archive.org/stream/mitteilungendes15abtegoog#page/n455/mode/2up, και SIG 578 (Τέως).
6
Βέροια: SEG 27.261 [Supplementum Epigraphicum Graecum].
7
ος
Επιγραφή Μιλήτου: Ι.Milet I 3, Νο 139/3 αι. π.Χ.
8
Αριστοτέλης, Ἀθηναίων πολιτεία, κεφ. 42.
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υπάρχουν. Στις μεγάλες πόλεις, όμως, ήταν εύκολη υπόθεση η αναζήτηση ιδιωτικών
δασκάλων από τους γονείς που ενδιαφέρονταν για τη μόρφωση των παιδιών τους και
διέθεταν τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα, σε αντίθεση με τις μικρότερες, κυρίως στην
Ανατολή, όπου οι δυνατότητες ήταν περιορισμένες ή μηδαμινές. Επομένως, θεωρητικά,
ήταν υποχρεωμένο το ίδιο το κράτος ή ο δήμος να μεριμνήσει για την εκπαίδευση και των
μικρότερων παιδιών. Σύμφωνα όμως με τις υπάρχουσες μαρτυρίες, η εκπαίδευση και στην
ελληνιστική περίοδο παραμένει, γενικά, ιδιωτική. Αυτό σημαίνει ότι, αν οι οικονομικές
δυνατότητες της οικογένειας ήταν περιορισμένες ή αν οι γονείς αντιμετώπιζαν με
σκεπτικισμό τα έξοδα για τη μόρφωση, τα παιδιά δεν φοιτούσαν στο σχολείο, εφόσον κάτι
τέτοιο δεν ήταν υποχρεωτικό όπως σήμερα. Παρόλ’ αυτά, η αξία της παιδείας είχε
συνειδητοποιηθεί (Harris, 1989; Marrou, 1957), και το θέμα της δημόσιας εκπαίδευσης (και
για τα κορίτσια) είχε αρχίσει να τίθεται ως προβληματισμός ήδη από τα μέσα του 4 ου αι.
π.Χ.9 Το πρόβλημα, όμως, συνέχιζε να είναι, κυρίως στην ελληνιστική περίοδο, η οικονομική
κατάσταση κάθε πόλης που επέτρεπε ή όχι τη δημόσια στήριξη της εκπαίδευσης (Marrou,
1957; Schmitz, 1997). Γεγονός είναι, επίσης, ότι ο αριθμός των ατόμων που φοιτούσαν σε
σχολεία παρουσιάζεται κατά μέσο όρο ως ο μεγαλύτερος των αρχαίων χρόνων. O
αλφαβητισμός, μάλιστα, κατά την ελληνιστική περίοδο υπολογίζεται σε 30-40%, ενώ
αργότερα, στα αυτοκρατορικά χρόνια, ο αριθμός των αναλφαβήτων ίσως αυξήθηκε (οι
μαρτυρίες σχετικά με την προσφορά ευεργετών σε σχολεία είναι ελλιπέστατες) (Harris,
1989). Γεγονός είναι ότι οργανωμένα σχολεία λειτουργούσαν, συνήθως, σε αστικά κέντρα,
συνεπώς οι κάτοικοι των επαρχιών, κυρίως των απομακρυσμένων, ήταν αποκομμένοι από
τη μόρφωση.
Λύση στο πρόβλημα της οικονομικής ενίσχυσης της εκπαίδευσης πρόσφεραν οι ευεργέτες,
οι οποίοι με τις δωρεές τους (ιδίως από τον 3ο αι. π.Χ.) χρηματοδοτούσαν την ίδρυση
σχολείων που λειτουργούσαν υπό δημόσια επίβλεψη, αν και ο ακριβής αριθμός τους δεν
μπορεί να προσδιοριστεί (Laum, 1914; Ziebarth, 1914). Αντιπροσωπευτική περίπτωση είναι
το σχολείο παίδων του Ευδήμου στη Μίλητο και το σχολείο του Πολύθρου στην Τέω10. Από
τα ιδρυτικά τους κείμενα διαμορφώνεται μια εικόνα για τους όρους λειτουργίας και των
άλλων βαθμίδων (Nilsson, 1955; Harris, 1989). Εξίσου σημαντική είναι, επίσης, επιγραφή
(Cormack, 1977) με τον «γυμνασιαρχικόν νόμον» του γυμνασίου της Βέροιας, καθώς και
απόσπασμα σχολικού ημερολογίου από την Κω.11

Παράγοντες κοινωνικοποίησης των μαθητών
Στο ελληνιστικό σχολείο συνδέονταν οι γνώσεις και η πνευματική καλλιέργεια με τον
δημόσιο βίο. Η παιδεία απέκτησε πιο «ανθρωπιστικό» περιεχόμενο δηλώνοντας όχι μόνο
μια εκπαιδευτική διαδικασία, στην οποία υποβάλλεται το παιδί, ώστε να αποκτήσει
γνώσεις, να γίνει καλλιεργημένο άτομο, σωστός πολίτης και συμπολίτης, αλλά κυρίως το
αποτέλεσμα μιας εκπαίδευσης που θέτει ως στόχο τη δια βίου διαμόρφωση της
προσωπικότητας του ατόμου (Βaumgarten, 2006a) με βασικό κίνητρο την άμιλλα (ἀγών,
φιλοτιμία). Ειδικότερα, το σχολείο ήταν ιδιαίτερα ανοικτό στην κοινωνία και
προσανατολισμένο στην άμεση σύνδεση των μαθητών με την οργάνωση και τη λειτουργία
9

Πλάτων, Πολιτεία Ε΄456b-457c; 455d-456c; 455d-456a; 466c-d; Αριστοτέλης, Πολιτικά Θ΄ 1337a 33; Διόδωρος
Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορική XII 12, 4 και 13.
10
3
3
SIG 577 (Μίλητος); SIG 578,960; CIG 3088; OGI [Orientis Graeci Inscriptiones] 309 (Τέως).
11
3
SEG 27.261, 1977 (Βέροια); SIG 1028 (Κως).
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της. Η κοινωνικοποίησή τους γινόταν με τη συμμετοχή σε σχολικούς αγώνες, στις διάφορες
μορφές λατρείας και δημόσιων τελετών, καθώς και με τη δημιουργία και δραστηριοποίηση
μαθητικών συλλόγων.
Σχολικοί αγώνες
Οι μαθητικοί αγώνες συνδέονται άμεσα με τον τρόπο μετάβασης των μαθητών από τη μια
εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη, δεδομένου ότι τότε δεν υπήρχαν εξετάσεις, όπως τις
κατανοούμε σήμερα (Schmitz, 1997). Προς αυτή την κατεύθυνση πολύτιμοι είναι οι
κατάλογοι νικητών σε μαθητικούς αγώνες που διοργανώνονταν από τις πόλεις στο πρότυπο
των δημόσιων αγώνων, με στόχο την καλλιέργεια πνεύματος αγωνιστικότητας και άμιλλας
(«φιλοτιμία»), καθώς και την άσκηση σε καταστάσεις ανάλογες με αυτές που θα
αντιμετώπιζαν οι μαθητές στην ενήλικο ζωή τους. Παράλληλα, οι αγώνες αυτοί
αποτελούσαν ουσιαστικά και τον μοναδικό επίσημο δημόσιο έλεγχο της επίδοσης μαθητών
και δασκάλων, επομένως, την πιστοποίηση της προόδου ή της ολοκλήρωσης της φοίτησης.
Τα ονόματα των νικητών αποτυπώνονταν συνήθως σε πέτρα ή μάρμαρο και τοποθετούνταν
σε ειδική, περίοπτη θέση, στον σχολικό χώρο ή και σε ιερό, ως παράδειγμα προς μίμηση
των υπολοίπων, συμμαθητών και μη.12
Κατάλογοι νικητών παίδων και εφήβων από τις Ερυθρές πληροφορούν για αγώνες
ανάγνωσης, ζωγραφικής, καλλιγραφίας, ψαλμού, κιθαρωδίας, ρυθμογραφίας, κωμωδίας,
μελογραφίας.13
Άλλος κατάλογος από τη Χίο αναφέρεται σε αγώνες μουσικών
αντικειμένων (απαγγελίας, ψαλμού, κιθαρισμού), και από την Πέργαμο σε αγώνες
«ἀναγνώσεως» επικής, ελεγειακής και λυρικής ποίησης.14 Σε επιγραφή από την πόλη Ύδη
τιμάται παιδονόμος για την καθιέρωση άθλων και την παρότρυνση των παίδων σε άμιλλα
στην ανάγνωση, καλλιγραφία και πολυμαθία, ενώ στην Πριήνη εξαίρεται ο γυμνασίαρχος
Αύλος Αιμίλιος Ζώσιμος για τη διοργάνωση και αθλοθεσία αγώνων εφήβων σε φιλολογικά
αντικείμενα και στη γυμναστική με πολύτιμα έπαθλα για δασκάλους και μαθητές.15 Στη
Βέροια, οι γυμναστές έπρεπε να διοργανώνουν τρεις φορές το έτος «ἀποδείξεις» των παίδων
με έπαθλο στεφάνι ελιάς και στην Τέω ο Πολύθρους όρισε να γίνονται οι δοκιμασίες της
γλώσσας στο γυμνάσιο και της μουσικής στη Βουλή.16
Από το επιγραφικό υλικό προκύπτει, επίσης, ότι και τα κορίτσια έπαιρναν μέρος σε αγώνες.
Στην Πέργαμο, κορίτσια συμμετείχαν σε αγώνες καλλιγραφίας, ανάγνωσης και απαγγελίας
επικής, ελεγειακής και λυρικής ποίησης. Στη Σμύρνη ο πρύτανης της πόλης και ο Νικάνωρ,
υπεύθυνος για την «εὐκοσμίαν» των κοριτσιών, είχαν την ευθύνη ο πρώτος της διοργάνωσης
και ο δεύτερος της αρχειοθέτησης των αγώνων (Robert, 1937; Βaumgarten, 2006a).17 Τέτοια
στοιχεία οδηγούν στη διατύπωση της υπόθεσης ότι τα κορίτσια φοιτούσαν σε σχολείο
(ίσως) ξεχωριστό από αυτό των αγοριών, με δική του διοικητική αρχή.
Η παραπάνω διαδικασία ελέγχου των μαθητικών επιδόσεων συνεχίστηκε και στα
αυτοκρατορικά χρόνια. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι στο γυμνάσιο της Αθήνας
«Διογένειον», όπου η παρεχόμενη μόρφωση ήταν σωματική και πνευματική με εξετάσεις
για την αξιολόγησή της, ο στρατηγός Αμμώνιος εξέτασε τους εφήβους στη λογοτεχνία,
12

3

ος

Κορησσός, SIG 958 σ. 40 κ.εξ./3 αι. π.Χ.
ος
Επιγραφή Ερυθρών: I.[Inscriptio] Erythrai 81; CIG 3088/2 αι. π.Χ.
3
ος
ος ος
14
SIG 59/2 αι.π.Χ. (Χίος); AM XXXVII 1912, 277 b/1 -2 αι. π.Χ. (Πέργαμος).
15
ος
SEG 38.1072, 1988 (Ύδη); επιγραφή Πριήνης: I.Priene 113. 114/1 αι. π.Χ.
2
16
SEG 27.261 (Βέροια); SIG 578 (Τέως).
17
Επιγραφή Περγάμου: I.Pergamon 463 B; AM XXXVII 1912, 277 Νο 1; XXXV 1910, 436, Νο 36.
13
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γεωμετρία, ρητορική και μουσική κατά τη σχολική εορτή των Μουσών και τίμησε τους
διακριθέντες δασκάλους τους με δείπνο.18 Στην Αθήνα διοργανώνονταν, επίσης, αγώνες
εκφώνησης πανηγυρικού λόγου και απαγγελίας για εφήβους (Marrou, 1957; Schmitz,
1997).19
Οι σχολικοί αγώνες διεξάγονταν ανά έτος, κατά τον επίσημο εορτασμό του σχολείου, αλλά
και ανά μήνα ή συχνότερα (ἀγωνάρια), σε όλα τα διδασκόμενα αντικείμενα.20 Γίνονταν,
επίσης, δοκιμασίες (ἀποδείξεις, ἐπιδείξεις) στη μουσική, όπως αγώνες κιθάρας με τα δάχτυλα
και με το πλῆκτρον (διάψαλμος, διακιθαρισμός), αλλά και σε φιλολογικά αντικείμενα, καθώς και
αθλητικοί ή στρατιωτικοί αγώνες (διαδρομαί).
Εκτός από τον έλεγχο επίδοσης στα διδασκόμενα αντικείμενα, αξιολογούνταν, με τον ίδιο
τρόπο, σε όλο τον ελληνικό κόσμο, η επιμέλεια και η συμπεριφορά των μαθητών.
Απονέμονταν, μάλιστα, βραβεία για την «εὐεξίαν» (καλή κατάσταση υγείας και σώματος),
την «εὐταξίαν» (πειθαρχία), την «φιλοπονίαν» και την «φιλομαθίαν», τον ζήλο για απόκτηση
γνώσεων.21 Αλλά και σε καταλόγους νικητών από τη Σάμο, την Πριήνη, την Πέργαμο και τη
Σηστό, οι παίδες που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους και προήχθησαν στους εφήβους
χαρακτηρίζονται ως εὔτακτοι, φιλόπονοι, εὐέκται.22 Ανάλογες αναφορές (Crowther, 1991)
υπάρχουν για τη Χαλκίδα, τη Βέροια, τις Ερυθρές.23 Ιδίως από τον 1ο αι. π.Χ., η «φιλομαθία»
αποτελούσε βασικό στόχο των μαθητών που ανήκαν στην ανώτερη κοινωνική τάξη, γενικά
όμως, όπως συνάγεται από επιγραφές για μαθητές που απεβίωσαν, χαρακτήριζε, μαζί με
την «ευταξία» και τη «φιλοστοργία» προς τους γονείς, την ορθή συμπεριφορά. Για
παράδειγμα, στην Ιασό τιμάται ο μαθητής Όμπριμος για την ευταξία, τη φιλομαθία και τη
φιλοστοργία του, αλλά και ο εφήβαρχος Μελανίων για τη φιλοπονία, τη φιλομάθεια και τον
ζήλο του για την εκπαίδευση και την ευκοσμία των μαθητών.24
Από τις υπάρχουσες πηγές, όμως, δεν είναι βέβαιο αν και οι μικρότεροι παίδες συμμετείχαν
σε σχολικούς αγώνες με την ίδια συχνότητα, όπως και οι μεγαλύτεροι συμμαθητές τους. Οι
κατάλογοι νικητών σχολικών αγώνων από την Πέργαμο, την Τέω και τη Χίο στην
καλλιγραφία, ανάγνωση και απαγγελία επικής, ελεγειακής και λυρικής ποίησης
αναφέρονται, κατά πάσα πιθανότητα (Marrou, 1957), σε παιδιά ηλικίας 12-16 ετών.25
Στους μαθητικούς αγώνες, αξιολογούνταν και οι δάσκαλοι βάσει των επιδόσεων των
μαθητών τους. Στην Κω αναφέρεται26 εξέταση δασκάλων («ἀπόδειξις») και σε κατάλογο
νικητών από την Έφεσο καταγράφονται οι δάσκαλοι και οι παίδες που νίκησαν σε αγώνες
18

Πλούταρχος, Ἠθικά 736 D
Αίλιος Αριστείδης, or. 30, 20 [έκδ. Behr 1976].
20
3
SIG 1028 (Κως).
21
Michel, Ch. (1900). Recueil d'inscriptions grecques, Bruxelles-Lamertin, 327, 83 (Σηστός), από:
http://archive.org/details/recueildinscript00michuoft; Pauly-Wissowa, Real-Enzyklopädie VII, 2, 1914; BCH
(Βulletin de Correspondance Hellénique) 22, 1898, (Suppl.), 493, 12.15-17.
22
ος
AM XXVIII 1903: 353 (Σάμος); I.Priene 113 (Πριήνη); IG 4.482/2 αι. π.Χ. (Πέργαμος); OGΙ 1.339.83κ.εξ., και
AM XXXIII 1908: 387-389 (Σηστός).
23
ος
SEG 29.806/2 αι.π.Χ. (Χαλκίδα); SEG 27.261 (Βέροια).
ος
24
SΕG 4.220, 1929 = I. Iasos 120/1 αι. π.Χ., και I. Iasos 98.
25
3
ος
AM 35, 1910: 436, Νο 20 (αγώνες καλλιγραφίας και ανάγνωσης); SIG 578/3 αι.π.Χ.; Michel (1900): 913 B 4
ος
/2 αι.π.Χ. (από: http://archive.org/details/recueildinscript00michuoft); ΑΜ 37, 1912, 277 b (αγώνες
απαγγελίας ποίησης); SIG 359, 8, και Michel (1900): 913 A6, B3.
26
3
SIG 1028.
19
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γλώσσας και σχεδίου, σε μουσικούς και αθλητικούς αγώνες (Keil, 1952). Στη Μίλητο,
ανάλογα θέματα ρυθμίζονταν με τον παιδονομικόν νόμον.27
Η «προαγωγή» από τη μία «τάξη» στην άλλη ήταν σημαντική, όπως προκύπτει από το ότι,
επί Αυγούστου, στη Στρατονίκεια προβλεπόταν ποινή φυλάκισης για τον υπεύθυνο των
παίδων, αν παραμελούσε την ενημέρωση της Βουλής για την προαγωγή τους στη βαθμίδα
των εφήβων. Αυτή η αυστηρότητα δεν ήταν γενικευμένη και ίσως σχετιζόταν με την
αναγκαιότητα επιλογής χορού παίδων για την καθημερινή απόδοση ύμνων στους θεούς.28
Επίσης, δεν είναι γνωστός ο τρόπος μετάβασης από το σχολείο των εφήβων σε αυτό των
νέων –ίσως ήταν αυτόματη με τη συμπλήρωση της απαιτούμενης ηλικίας.29 Οι νέοι
συνέχιζαν την εκπαίδευσή τους, γυμνάζονταν, πιθανόν όχι με την ένταση της προηγούμενης
βαθμίδας, και παρακολουθούσαν διαλέξεις/θεωρητικά μαθήματα σε ανώτερο επίπεδο.
Μαθητικές ενώσεις
Οι μαθητές οργανώνονταν σε «συνόδους» που λειτουργούσαν στο πρότυπο των
θρησκευτικών/λατρευτικών, επαγγελματικών, εμπορικών ενώσεων/συντεχνιών των
ενηλίκων («κοινά», «θίασοι», «σύνοδοι», «collegia»), οι οποίες δραστηριοποιούνταν στις
πόλεις και στην ευρύτερη περιφέρειά τους με σημαντικό ρόλο στον κοινωνικό, θρησκευτικό
και πολιτικό βίο. Το φαινόμενο φαίνεται να εξαπλώνεται σε όλη την αρχαιότητα γενικά, αν
και με ιδιαιτερότητες τοπικού χαρακτήρα, και είναι ξεχωριστό, διότι πρόκειται για
κοινότητες με τελετουργικό και κανόνες που πρόσφεραν στα μέλη τους συγκεκριμένη
ταυτότητα. Την ακμή τους γνώρισαν στις λεγόμενες «κοσμοπολιτικές» περιόδους της
αρχαιότητας (ελληνιστική, ρωμαϊκή) κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα (Πειραιάς, Αθήνα,
Δήλος, Πέργαμος, Ρόδος κ.ά.) (Hölscher, 1999).
Η ύπαρξη και δράση των μαθητικών συλλόγων συνάγεται από επιγραφικό υλικό, σύμφωνα
με το οποίο τα μέλη τους μπορούσαν να αποδώσουν τιμητικές διακρίσεις, όπως χρυσό
στεφάνι ή από κλάδο ελιάς, προτομή ή χάλκινο άγαλμα, σε πολίτες για τις εξαιρετικές
υπηρεσίες τους, να τιμήσουν με ψήφισμά τους τον γυμνασίαρχό τους, δασκάλους τους,
κάποιον αξιωματούχο, (αργότερα) τον Ρωμαίο αυτοκράτορα ή αποβιώσαντες συμμαθητές
τους, ή να καθιερώσουν σχετική λατρεία. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί
επιγραφή του 2ου αι. π.Χ. (185/45 π.Χ.) από την ακρόπολη του Κουρίου (Κύπρος), σύμφωνα
με την οποία η ένωση των μαθητών του γυμνασίου αποφάσισε με ψήφισμα να στεφανώσει
τον Ηλλόφιλο και τους γιους του, να τοποθετήσει χάλκινο ανδριάντα του με επίχρυση
ασπίδα στο γυμνάσιο και να καταγράψει σε στήλη το ψήφισμα, το οποίο θα τοποθετούνταν
δίπλα στο άγαλμα (Mitford, 1950). Στην Αίγινα, αναφέρεται η ανέγερση μνημείου από τη
Βουλή, τον δήμο, τα μέλη των ενώσεων της πόλης και τα μέλη των μαθητικών ενώσεων του
γυμνασίου.30 Σε άλλη μαρτυρία από την Καλλίπολη (Θράκη), οι παίδες, οι έφηβοι και οι
δάσκαλοι εμφανίζονται να στεφανώνουν, κάθε ομάδα χωριστά, έναν γεωμέτρη (Dumont &
Homolle, 1892; Nilsson, 1955). Στην Ακραιφία (Βοιωτία), επί Νέρωνα, υπήρχε μαθητική
ένωση για τη λατρεία αποβιώσαντος εφήβου, του Επαμεινώνδα. Οι γονείς του ενίσχυσαν
οικονομικά τη δημιουργία αυτού του ομίλου, ο οποίος έφερε την ονομασία « σύνοδος τῶν
ἡρωαστῶν καὶ ἐφήβων Ἐπαμινώνδου καὶ Θεοκρίνης » και κάθε χρόνο διοργάνωνε εορτή στο
μνήμα του συμμαθητή τους και της αδελφής του Θεοκρίνης (Nilsson, 1955). Σε επιγραφή
27
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SIG 578 (Τέως); CIG 2715 (Στρατονίκεια).
29
AΜ XXXIII 1908: 387κ.εξ.
30
IG [Dittenberger, W. (1903-1905). Inscriptiones Graecae Leipzig] IV, 1, 43.
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από την Πάτμο31 γίνεται λόγος για μια ένωση του γυμνασίου, στην οποία ανήκαν μαθητές
λαμπαδηδρόμοι. Ο τιμώμενος, που ήταν ταμίας και γυμνασίαρχός τους, πρόσφερε λίθινη
προτομή του Ερμή και δώρισε στην ένωση το ποσό των διακοσίων δραχμών, οι οποίες θα
τοκίζονταν, για την ενίσχυση των οικονομικών τους.
Οι μαθητικοί σύλλογοι δεν ήταν απλώς οργανωμένες ομάδες μαθητών που πρόσφεραν ένα
συγκεκριμένο έργο, αλλά κάτι ευρύτερο. Θα μπορούσαν να κατανοηθούν ως ενώσεις
συντρόφων με βασικό σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή της συντροφικότητας ανάμεσα
στα μέλη τους που συνεχιζόταν και μετά την αποφοίτηση. Οι συμμαθητές συσπειρώνονταν
γύρω από έναν μαθητή-αρχηγό που ξεχώριζε ως προσωπικότητα και έδινε το όνομά του
στον όμιλο κατά το πρότυπο των ενώσεων των ενηλίκων. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα
αποτελούν επιγραφές από το γυμνάσιο της Θήρας, όπου αναφέρεται ο τιμώμενος θεός μαζί
με το όνομα του επικεφαλής συμμαθητή: «Ζεὺς μηλίχιος τῶν περὶ Πολύξενον», «Ζεὺς τῶν περὶ
Λάκιον», «Ζεὺς τῶν περὶ Ὀλυμπιόδωρον» –Πολύξενος, Λάκιος, Ολυμπιόδωρος ήταν ίσως οι
αρχηγοί του συλλόγου.32 Σε αιγυπτιακές επιγραφές (επί Πτολεμαίων) από την πόλη
Φαγιούμ33 γίνεται αναφορά σε όμιλο εφήβων με τη λέξη «αἵρεσις» (επιλογή, ελεύθερη
ένταξη σε ομάδα) με αρχηγό τον Ασκληπιάδη (Nilsson, 1955).
Εικάζεται ότι υπήρχαν και σύλλογοι κοριτσιών. Για παράδειγμα, σε ψήφισμα από τη
Σμύρνη34 τα κορίτσια με τον επιστάτη τους, παίδες και παιδονόμος, νέοι και γυμνασίαρχος
προσφέρουν χρυσό στεφάνι και χάλκινο άγαλμα σε θανόντα συμπολίτη τους για τις
εξαίρετες υπηρεσίες του.
Ιδιαιτερότητα, τέλος, αποτελούσαν οι σύλλογοι των νέων, οι οποίοι διέθεταν δική τους
περιουσία, ταμείο εσόδων και εξόδων και οικονομικό διαχειριστή που, συνήθως, ήταν ο
γυμνασίαρχος. Στη Θεσσαλονίκη, οι νέοι εμφανίζονται να τιμούν τον γυμνασίαρχό τους, σε
ψήφισμα του δήμου της Ιασού οι «μεγαλύτεροι» (έφηβοι ή άνδρες που είχαν ολοκληρώσει
τις σπουδές τους στο γυμνάσιο, αλλά συνέχιζαν να πηγαίνουν εκεί και να γυμνάζονται)
ζητούν άδεια από Βουλή και δήμο μέσω του γυμνασιάρχου τους για την είσπραξη των
τόκων, ποσού που είχαν τοκίσει, επικαλούμενοι την άδεια που είχε δοθεί στους νέους
(Nilsson, 1955).35 Κάτι ανάλογο συνεχίστηκε και στα αυτοκρατορικά χρόνια. Με επιστολή
του ο αυτοκράτορας Αδριανός ευχαριστεί την ένωση νέων Περγάμου («σύνοδος τῶν ἐν
36
Περγάμῳ νέων») για τις ευχές τους επί τη ευκαιρία της ενθρόνισής του.

Λατρεία και εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Οι μαθητές εισάγονταν σε θέματα θρησκευτικής πίστης και, γενικά, λατρείας μέσα από την
καθημερινή επαφή με τη μυθική παράδοση και την πρακτική των μαθημάτων, ιδιαίτερα της
λογοτεχνίας –ομηρικά έπη, Ευριπίδης, Αισχύλος, Σοφοκλής, Μένανδρος, Σαπφώ, Πίνδαρος
κ.λπ. (Βaumgarten, 2006a). Αλλά και η ονομασία που έπαιρναν, συχνά, κάποια γυμνάσια
παρέπεμπε σε τιμώμενους ήρωες, ευεργέτες της πόλης ή θεούς, όπως «Ασκληπιός»
(Σμύρνη), «Τιμολέων» (Συρακούσες), «Πτολεμαίον» και «Διογένειον» (Αθήνα), «Ομήρειον»
31
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IG XII 3 Suppl. 1316.1317.1318/3 αι. π.Χ.
33
Mitteis, L. & Wilcken, U. (1912). Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, τόμος Α 2, Nr 141.142, Α 2,
Νr 1, ΙΙ, Hildesheim, G.Olms (Teubner), από: http://archive.org/details/grundzgeundchr11wilc
34
CIG 3185.
35
ΒCH LXXI-LXXII, 1047-1048, 399 (Θεσσαλονίκη); REG [Revue des Études Grecques] VI 1893, 166, 4 (Ιασός).
36
3
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(Σμύρνη, Χίος, Νότιον)37. Επίσης, ο ευρύτερος εξωσχολικός περίγυρος κοσμούνταν από
ναούς, τεμένη, βωμούς, αγάλματα αφιερωμένα σε θεούς, σε άρχοντες, εμπνευσμένα από
μύθους και τη δράση ηρώων και ευεργετών της πόλης που διέγειραν την περιέργεια των
παιδιών. Αλλά και η πληθώρα εορτών σε συνδυασμό με αγώνες, πομπές, θυσίες και
συμπόσια συνέβαλλαν στο να γίνει η θρησκεία και όλες οι τελετές αναπόσπαστο κομμάτι
της ζωής των μαθητών και άριστη προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην κοινωνία,
δεδομένου ότι η συμμετοχή ήταν υποχρεωτική.
Λατρεία θεών
Στο γυμνάσιο και την παλαίστρα λατρεύονταν ως προστάτες-θεοί ο Ερμής (για όλες τις
δραστηριότητες του γυμνασίου), ο Ηρακλής (για τη δύναμη) και οι Μούσες (για τα
γλωσσικά/θεωρητικά μαθήματα και τη μουσική). Προς τιμήν τους υπήρχαν μέσα στον
σχολικό χώρο ναΐσκοι, βωμοί ή αγάλματα, γίνονταν θυσίες και διοργανώνονταν αγώνες,
όπως τα «Ἕρμαια». Στη Χίο αναφέρονται, για παράδειγμα, τέτοιοι αγώνες με θυσίες προς
τιμήν του Ηρακλή και των Μουσών και βράβευση των διακριθέντων, και στην Πέργαμο
θυσίες προς τιμήν των θεών της παλαίστρας.38 Παράλληλα, σ’ αυτούς τους θεούς
αποδίδονταν τιμές και με διάφορες άλλες ευκαιρίες που σχετίζονταν με το σχολείο, όπως
κατά την εκλογή των δασκάλων. Για παράδειγμα, στο προαναφερθέν ιδρυτικό κείμενο του
σχολείου της Μιλήτου ορίζεται ότι κατά την εκλογή δασκάλων από τον δήμο ο ιερέας του
Ερμή Εναγώνιου και ο ιερέας των Μουσών θα κάνουν θυσίες και άλλες προσφορές, και ότι
ο δάσκαλος της γυμναστικής και ο δάσκαλος της γλώσσας θα ορκίζονται ο πρώτος στον
Ερμή και ο δεύτερος στον Απόλλωνα και τις Μούσες. Σε περίπτωση που δεν τηρούνταν
αυτή η υποχρέωση, οριζόταν ως ποινή χρηματικό πρόστιμο προς το ταμείο του ιερού των
θεών.
Παράλληλα με τους θεούς της παλαίστρας, στις διάφορες πόλεις λατρεύονταν και άλλοι
θεοί ή και ιεροί λίθοι με τον απαιτούμενο σεβασμό κατά περίσταση. Ιδιαίτερη ιερή αξία
φαίνεται πως είχαν οι «κεραύνιοι λίθοι». Στο γυμνάσιο της Αβύδου αναφέρεται
μετεωρόλιθος που λατρευόταν ως ιερός λίθος και στο γυμνάσιο των Μεγάρων ιερή
πυραμοειδής πέτρα που ονομαζόταν «Απόλλων Καρινός».39
Ο αφηρωισμός
Η λατρεία ηρώων από τη μυθική παράδοση, αλλά και υπαρκτών ατόμων συνδεδεμένων με
την ιστορία του τόπου40 αποτελούσε γενικά τμήμα της θρησκευτικής ζωής στην αρχαιότητα.
Οι ήρωες επιτρεπόταν, κατ’ εξαίρεση προς τα ειωθότα, να ενταφιάζονται μέσα στην πόλη –
στην αγορά ή στο γυμνάσιο–, τιμές αποδίδονταν, συνήθως, και σε μέλη της οικογένειάς
τους, ενώ ο αριθμός τους δεν ήταν αυστηρά καθορισμένος και μπορούσε να αυξηθεί
αναλόγως.
37

Πλούταρχος, Τιμολέων, 5, 4; JÖArch VIII 1905: 163, από: http://archive.org/details/jahresheftedes08stuoft.
3
SIG 959 (Χίος); AΜ XXXV 1910, 410 (Πέργαμος).
39
Πλίνιος πρεσβύτερος, Naturalis historia [ή Historia naturalis] II 150 (Άβυδος); Παυσανίας, Ἀττικά Α 44, 2
(Μέγαρα); RE (Pauly-Wissowa, Real-Enzyklopädie), λ. «ἀγυιεὺς», Band I, 1 (1893), Sp. 910–913, από:
http://de.wikisource.org/wiki/RE:Agyieus_2, και «ἀργοὶ λίθοι», από:
http://ia600305.us.archive.org/6/items/PWRE03-04/Pauly-Wissowa_II1_0723.png.
40
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Η προτομή του ήρωα και ευεργέτη της Περγάμου Διόδωρου Πάσπαρου (1 αι. π.Χ.) ήταν τοποθετημένη
στην παλαίστρα σε θρόνο δίπλα στα αγάλματα των θεών και έφερε επιγραφή ότι ο δήμος τον τιμά για την
«φιλοτιμία» και την «εύνοιά» του. AM XXXΙΙ 1907, 260, από:
http://archive.org/stream/mitteilungendes23abtegoog#page/n315/mode/2up).
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Σύμφωνα με επιγραφή από την Αμφίπολη,41 στην αγορά της πόλης ενταφιάστηκε ο
Σπαρτιάτης στρατηγός Βρασίδας, ο οποίος έπεσε μπροστά στα τείχη της πόλης μαχόμενος
εναντίον των Αθηναίων. Εκεί διοργανώνονταν κατ’ έτος αθλητικοί αγώνες και γίνονταν
θυσίες. Ο Φιλοποίμην42, επίσης, που έχασε τη ζωή του σε μάχη κατά των Μεσσηνίων
ενταφιάστηκε στην αγορά της Μεγαλόπολης και λατρευόταν κάθε χρόνο με θυσία ταύρου
και με ύμνους για τα κατορθώματά του, τους οποίους έψαλαν έφηβοι. Στη Μίλητο, ο
Εύδημος και οι απόγονοί του ενταφιάστηκαν στο γυμνάσιο νέων (Nilsson, 1955).43
Ιδιαιτερότητα της ελληνιστικής εποχής ήταν η ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία ως
ηθικών προτύπων και η ηρωοποίηση ατόμων σύγχρονων με τους μαθητές, που είχαν
αποβιώσει. Το ανάλογο συνέβαινε και για συμμαθητές τους που διακρίνονταν για το ήθος
και την επιμέλειά τους και έχαναν τη ζωή τους σε ατυχήματα συνήθως κατά την εκτέλεση
γυμναστικών ασκήσεων. Αποτελούσαν κάτι ξεχωριστό, γι’ αυτό και τους αποδίδονταν οι
ύψιστες τιμές, αυτές που αντιστοιχούσαν στη λατρεία των θεών και των ηγεμόνων, με
συμμετοχή όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας και, συχνά, και όλου του δήμου. Παράλληλα,
επιτυγχάνονταν και δύο βασικοί στόχοι της εκπαίδευσης: από τη μια, υπήρχε ένα άριστο
και μόνιμο πρότυπο προς μίμηση, από την άλλη καλλιεργούνταν στους μαθητές η αίσθηση
του καθήκοντος του ατόμου για διάκριση και αναγνώριση.
Στην Αμοργό, για παράδειγμα, ο μαθητής Αλεξίμαχος έχασε τη ζωή του στο παγκράτιο και
ανακηρύχθηκε ήρωας με ψήφισμα του δήμου. Προς τιμήν του θεσπίστηκε γιορτή με
αγώνες, λαμπαδηδρομία και πομπή με τη συμμετοχή πρυτάνεων, γυμνασιάρχου, εφήβων
και όλων των νεότερων μαθητών, με θυσία ταύρου και συμπόσιο στο γυμνάσιο. 44 Στο
ηρώον του γυμνασίου της Καλυδώνας αποκαλύφθηκε βάθρο με βωμό και, από κάτω,
μνημείο με δύο σαρκοφάγους και την επιγραφή «στον ήρωα Λέοντα, τον νέο Ηρακλή» (ίσως
για τον αποβιώσαντα έφηβο) (Dyggve, 1934; Nilsson, 1955). Στη Μίλητο, επίγραμμα προς
τιμήν ηρωοποιημένου οκταετούς μαθητή που έχασε τη ζωή του στην παλαίστρα αναφέρει
ότι «λάμπει σαν αστέρι» πάνω από τα γυμναζόμενα παιδιά της Μιλήτου. Σε ψήφισμα της
βουλής και του δήμου ίσως της πόλης Νότιον αναφέρεται η λατρεία Αθηναίου (εφήβου ή
νέου) που διακρίθηκε για το ήθος του και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται με τα λόγια «εὐμενής» και
«ἀεὶ τῶν καλλίστων ὀρεγόμενος». Ανατίθεται στον γυμνασίαρχο να διοργανώνει ετησίως μία
«διαδρομή» με θυσία προς τιμή του, με τη συμμετοχή εφήβων και νέων, και στον
παιδονόμο έναν «ἀγῶνα παίδων» δημοσίᾳ δαπάνῃ.45
Θεοποίηση ηγεμόνων
Μια άλλη πλευρά του δημόσιου βίου που χρησιμοποιούνταν ως μέσο κοινωνικοποίησης
των μαθητών ήταν η λατρεία του ηγεμόνα. Αρχικά, στις ελληνιστικές πόλεις της Μικράς
Ασίας αποδίδονταν οι ύψιστες τιμές στον εκάστοτε ανώτερο άρχοντα, στον μονάρχη, άλλα
ισχυρά πρόσωπα, ευεργέτες, χαμηλόβαθμους άρχοντες, αργότερα σε Ρωμαίους
αξιωματούχους και, στα αυτοκρατορικά χρόνια, στον Ρωμαίο αυτοκράτορα. Εξαίρεση
41
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αποτελούσαν οι βασιλείς της Περγάμου, οι οποίοι επέτρεπαν τη θεοποίησή τους μετά τον
θάνατό τους. Για παράδειγμα, προς τιμήν της Απολλωνίδος, συζύγου του Αττάλου Α΄, η
οποία ξεχώριζε ως προσωπικότητα, οικοδομήθηκε ναός στην πατρίδα της, την Κύζικο. 46
Σύμφωνα με ψήφισμα από την Τέω που αναφέρεται στη λατρεία της47, καθιερώνεται
ετήσια εορτή, κατά την οποία οι ιερείς της λατρείας του ηγεμόνα και οι λοιποί
αξιωματούχοι της πόλης θα προσφέρουν θυσία, παίδες θα ψάλλουν δίπλα στον βωμό και
κορίτσια θα τραγουδούν ύμνο. Στην ίδια πόλη, αναφέρεται η εορτή «Φιλεταίρεια»,
αφιερωμένη στον ιδρυτή της δυναστείας των Ατταλιδών Φιλέταιρο.48 Σε άλλη επιγραφή
από την ίδια πόλη,49 σε καθημερινή τελετή στον ναό του Διονύσου προς τιμήν του
αυτοκράτορα Τιβέριου, οι έφηβοι, ο ιερέας και οι παίδες έπρεπε να ψάλλουν ύμνους.
Οι γιορτές για τους ηγεμόνες συνοδεύονταν από αγώνες και τελούνταν σε τακτά χρονικά
διαστήματα ή περιστασιακά με αφορμή κάποιο γεγονός. Στη Σηστό, ο Mενάς πρόσφερε
θυσίες και διοργάνωνε κάθε μήνα, στα γενέθλια του βασιλιά, αγωνάρια για εφήβους και
νέους και ο γυμνασίαρχος Αγίας πρόσφερε όπλα ως έπαθλα στους αγώνες αυτής της
ημέρας.50
Η συμμετοχή στην όλη διαδικασία ήταν υποχρεωτική για όλους (Nilsson, 1955) και το
τελετουργικό συγκεκριμένο: οι ιερείς άνοιγαν τους ναούς, πρόσφεραν θυσίες,
προσεύχονταν υπέρ υγείας του τιμωμένου προσώπου που το υποδέχονταν όλοι μαζί σε
επίσημη πομπή (ιερείς, ιέρειες, αξιωματούχοι, νικητές αγώνων στεφανωμένοι,
γυμνασίαρχος με εφήβους και νέους, παιδονόμος με παίδες).51 Με ανάλογη τιμητική
πομπή μια υποταγμένη πόλη υποδεχόταν τον νέο ηγεμόνα ως δείγμα υποταγής και ικεσίας,
όπως στην Αντιόχεια, όπου όλοι (σατράπες, ιερείς, αξιωματούχοι, στρατός, έφηβοι κ.λπ.)
υποδέχθηκαν εορταστικά τον κατακτητή Πτολεμαίο Γ΄ μπροστά στις πύλες της πόλης52
(Mitteis & Wilcken, 1912).
Η βαρύτητα της λατρείας του ηγεμόνα διαπιστώνεται και από τη συνήθεια, που
καθιερώθηκε από την ελληνιστική περίοδο, να τοποθετείται το άγαλμα του λατρευόμενου
δίπλα στους θεούς-προστάτες του γυμνασίου. Στο γυμνάσιο των εφήβων της Περγάμου
βρέθηκε ενεπίγραφη βάση με τιμητικές αναφορές στους «σεβαστούς θεούς» (Οκταβιανός
Αύγουστος, Λιβία), στον Ερμή και τον Ηρακλή. Προφανώς εκεί ήταν τοποθετημένα τα
αγάλματα των θεοποιημένων ηγεμόνων δίπλα στους δύο θεούς-προστάτες της παλαίστρας
(Radt, 1999). Με αυτό τον τρόπο εκφραζόταν και η αγάπη των πολιτών προς την πατρίδα
και η πίστη τους στο ισχύον πολιτικοκοινωνικό σύστημα, τόσο στα πολυπολιτισμικά
ελληνιστικά βασίλεια, όπου η θεοποίηση του μονάρχη χρησιμοποιήθηκε ως συνδετικός
κρίκος των υπηκόων, όσο και αργότερα επί Ρωμαίων. Επιπλέον, στην περίπτωση των
μαθητών, ο ενεργός ρόλος τους σε θέματα λατρείας όχι μόνο τους εισήγαγε στην
κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα και τους εκπαίδευε στις αποδεκτές συμπεριφορές στο
πλαίσιο του κοινού δημόσιου βίου, αλλά τους καλλιεργούσε και την αφοσίωση στο κράτος
και τους επικεφαλής του, διασφαλίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο τη συνέχιση της ενότητας. Στα
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ρωμαϊκά χρόνια, η πίστη και η υποταγή των Ελλήνων επιδεικνυόταν και με άλλες πράξεις,
όπως η θεοποίηση του ρωμαϊκού λαού και της Ρώμης, η ανέγερση ναών και η διοργάνωση
εορτών. Για παράδειγμα, στη Μίλητο, στο πλαίσιο της λατρείας της Ρώμης και του
ρωμαϊκού λαού, την 1η του μήνα Ταυρεώνα (Απρίλιος), ο ιερέας πρόσφερε θυσία, την 11 η οι
γυμνασίαρχοι, νέοι και παλιοί, και οι έφηβοι θυσίαζαν και διοργάνωναν αγώνα νέων με
έπαθλα όπλα, ενώ την 21η πραγματοποιούνταν λαμπαδηδρομία στην παλαίστρα παίδων σε
συνεργασία με τους παιδονόμους (Nilsson, 1955; Wiegand, 1911).
Δημόσιες τελετές
Κοινωνικοποίηση των μαθητών επιτυγχανόταν με την υποχρεωτική συμμετοχή τους σε ένα
πλούσιο, υψηλών απαιτήσεων πρόγραμμα εορτών και δημοσίων εκδηλώσεων με
θρησκευτικο-λατρευτικό και κοινωνικο-πολιτικό χαρακτήρα που διοργανώνονταν από τις
πόλεις. Ιδιαίτερα διαφωτιστικό για την πληθώρα των εκδηλώσεων είναι απόσπασμα από
σχολικό ημερολόγιο από την Κω,53 το οποίο για το διάστημα δύο μηνών ενημερώνει για
σχεδόν καθημερινές εορταστικές διοργανώσεις εκτός σχολείου με τη συμμετοχή των
μαθητών.
Για να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, οι μαθητές προετοιμάζονταν κατάλληλα
από τους δασκάλους τους με ευθύνη του παιδονόμου και του γυμνασιάρχου. Συμμετείχαν
στις εκδηλώσεις, ακολουθώντας συγκεκριμένο πρωτόκολλο και με συγκεκριμένο ρόλο,
συχνότατα ως μέλη χορών που απέδιδαν ύμνους σε τιμώμενα πρόσωπα ή σε θεούς, αλλά
και πομπών προς τα ιερά, όπου προσφερόταν θυσία. Σύμφωνα με μαρτυρίες (Nilsson,
1955), στη Μίλητο, από τους τόκους της δωρεάς του Ευδήμου για το σχολείο παίδων
καθιερωνόταν σχολική εορτή με πομπή και θυσία στο ιερό του Διδυμαίου Απόλλωνα, με
συμμετοχή των παιδονόμων, παίδων, δασκάλων και άλλων, κάθε τέσσερα χρόνια
συγχρόνως με τη μεγάλη γιορτή των «Διδυμαίων», ενώ στα ενδιάμεσα τρία χρόνια
μικρότερη γιορτή, τα «Βοήγια» (πομπή με μεταφορά ταύρου). Στους Δελφούς,54 λόγω της
δωρεάς 3.000 δραχμών από τον Άτταλο Α΄ για τη λατρεία των θεών, θεσπίστηκε η εορτή
«Αττάλεια», με πομπή προς τον ναό του Απόλλωνα, όπου συμμετείχαν στεφανωμένοι οι
ιερείς, οι αρχές της πόλης και οι παίδες, θυσία ταύρων στον Απόλλωνα, την Άρτεμη και τη
Λητώ και συμπόσιο. Στη Μαγνησία στον Μαίανδρο ποταμό55 γινόταν μεγάλη γιορτή προς
τιμή του Δία Σωσίπολη, για την οποία οι παιδονόμοι είχαν επιλέξει εννιά αγόρια και οι
γυναικονόμοι εννιά κορίτσια που, πριν από την τέλεση θυσίας ταύρου, θα στέκονταν δίπλα
στον ιερέα και την ιέρεια, τους αξιωματούχους και τους κατοίκους της πόλης και θα
έψελναν προσευχή. Μετά τη θυσία, όλοι θα πήγαιναν εν πομπή στην αγορά, όπου θα
τεμαχιζόταν το θύμα και θα μοιραζόταν στους συμμετέχοντες. Τέλος, στην Ερέτρια,56
αγόρια και κορίτσια συμμετείχαν σε πομπή στη γιορτή του Ασκληπιού (Μarrou, 1957).
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SIG 1028/2 αι. π.Χ.: Πρώτος μήνας: «Θυσία για τον Δία και την Αθηνά Πολιάδα και Νικηφόρο, αγωνάριο
παίδων στο άλσος των Κυπαρισσιών, πομπή προς τιμήν του βασιλιά Πτολεμαίου [ενν. Στ΄ Φιλομήτορος ή Ζ΄
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Π. Παπαευαγγέλου

Η υποχρεωτική ενεργός εμπλοκή των μαθητών στους εορτασμούς, εκτός από την
καλλιέργεια του σεβασμού σε πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα και τη διασφάλιση της
μελλοντικής συνοχής της κοινωνίας, μπορεί να οφείλεται και σε πρακτικούς, οικονομικούς
λόγους. Βάση όλων των εορτασμών ήταν η μουσική, η οποία (τουλάχιστον στις αρχές των
ελληνιστικών χρόνων) αποτελούσε το δεύτερο κατά σειρά σημαντικότερο διδασκόμενο
αντικείμενο. Ιδιαίτερα η χορική μουσική κυριαρχούσε στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Η
δημιουργία χορού, όμως, δεν ήταν κάτι απλό. Προϋπέθετε άτομα με μουσική παιδεία,
συχνά υψηλού επιπέδου, αλλά και μεγάλο κόστος, λόγω της διεύρυνσης της δημόσιας
λατρείας. Η εύκολη και σχεδόν ανέξοδη λύση ήταν οι μαθητές, οι οποίοι διδάσκονταν και
ασκούνταν συστηματικά στη μουσική.
Ανάλογες περιπτώσεις αναφέρονται στις πηγές καθ’ όλη την ελληνιστική και ρωμαϊκή
περίοδο, με κορύφωση στα αυτοκρατορικά χρόνια. Ο δήμος των Δελφών,57 για
παράδειγμα, ανέθεσε στον δάσκαλο του χορού να διδάξει και να ασκήσει τους
συμμετέχοντες στον χορό σε παιάνα και ύμνο που είχε συνθέσει ο Αθηναίος ποιητής
Κλεοχάρης προς τιμήν του Απόλλωνα. Στην Τέω,58 ο παιδονόμος όρισε τα κορίτσια που θα
συμμετείχαν στην πομπή και θα έψαλαν ύμνο προς τιμή της βασίλισσας της Περγάμου
Απολλωνίδος. Στην Αρκαδία,59 τα παιδιά εκπαιδεύονταν συστηματικά στο τραγούδι και τον
χορό και συμμετείχαν σε αγώνες στο θέατρο με τη συνοδεία των αυλητών του Διονύσου.
Στη Δήλο,60 οι Αθηναίοι πολίτες τίμησαν τον Αμφικλή για τη σύνθεση ύμνου προς τιμήν των
πολιούχων θεών του νησιού και του αθηναϊκού λαού και για τη διδασκαλία των παίδων
στην απόδοσή τους με συνοδεία κιθάρας. Στη Στρατονίκεια,61 κατά τα αυτοκρατορικά
χρόνια, τριάντα παίδες αριστοκρατικής καταγωγής έπρεπε, καθημερινά, ντυμένοι στα
λευκά και στεφανωμένοι να πηγαίνουν στο Βουλευτήριο συνοδευόμενοι από τον
παιδονόμο των παίδων, έναν κήρυκα και έναν κιθαρωδό, όπου έψαλαν ύμνο για τους
θεούς της πόλης Δία Πανάμαρο, Εκάτη. Τέλος, στη Μικρά Ασία, επί Κλαυδίου, οργανωμένος
σύλλογος ενηλίκων αριστοκρατών είχε αναλάβει την απόδοση ύμνων στο πλαίσιο της
λατρείας του αυτοκράτορα. Λόγω του κόστους, με εντολή του ανθύπατου Παύλου Φάβιου
Περσικού ανατέθηκε αυτό το καθήκον σε ομάδα εφήβων αριστοκρατών (Nilsson, 1955).

Συμπεράσματα
Η παρουσίαση των τρόπων, με τους οποίους οι μαθητές κατά τα ελληνιστικά και τα
αυτοκρατορικά χρόνια προετοιμάζονταν για την ένταξή τους στον κοινωνικό και δημόσιο
βίο βασίστηκε, κυρίως, σε επιγραφικό υλικό, το οποίο δυστυχώς είναι ελλιπές, γεγονός που
επηρεάζει και την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων. Παράλληλα, συνδέεται με
μεμονωμένες πόλεις, κυρίως της Μικράς Ασίας, οι οποίες παρά την ένταξή τους σε
ευρύτερες πολιτικές οντότητες (ελληνιστικά βασίλεια) συνέχισαν να λειτουργούν με τους
θεσμούς των πόλεων-κρατών ακολουθώντας μια εκπαιδευτική πολιτική που ταίριαζε στις
κοινωνικές και οικονομικές δομές τους. Αυτό δεν σημαίνει πως η εκπαίδευση έχει
αποκτήσει δημόσιο χαρακτήρα. Αντιθέτως, συνεχίζει να είναι ιδιωτική υπό δημόσια, όμως,
επίβλεψη, ενώ η συμβολή ευεργετών φαίνεται να είναι καθοριστική (Μίλητος, Βέροια,
57
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Τέως κ.λπ.). Ωστόσο, παρά την αποσπασματικότητα των άμεσων μαρτυριών κατανοεί
κανείς ότι το σχολείο ήταν ανοικτό στην κοινωνία. Κύριο μέλημα της εκπαίδευσης ήταν ο
συσχετισμός της απόκτησης γνώσεων και της εν γένει καλλιέργειας της προσωπικότητας
του ατόμου βάσει της άμιλλας με τις δομές και τους θεσμούς λειτουργίας της κοινωνίας.
Συνεπώς, βασικός εκπαιδευτικός στόχος ήταν η διαμόρφωση των μαθητών, μέσω της
κατάλληλης προετοιμασίας, σε κοινωνικοποιημένα άτομα. Η κοινωνικοποίησή τους
επιτυγχανόταν με την υποχρεωτική συμμετοχή όλων (αγοριών και κοριτσιών) σε σχολικούς
αγώνες, μαθητικές ενώσεις, δημόσιες τελετές και σε όλες τις μορφές λατρείας (θεών,
ηρώων, ευεργετών, συμμαθητών, αξιωματούχων, ηγεμόνων).
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Εκπαιδευτική έρευνα και εκπαιδευτική πράξη: αναζητώντας τη
σύνδεση
Ολυμπία Αγαλιανού
oagalianou@yahoo.com
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής – μουσικοπαιδαγωγός
16ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας
Περίληψη: Η εκπαιδευτική έρευνα αποτελεί ένα ευρύ και απαιτητικό πεδίο το οποίο
αναπόφευκτα επικαλύπτεται και από άλλες επιστημονικές περιοχές. Ο επιστημολογικός
προβληματισμός σχετικά με την εγκυρότητα μεθόδων / εργαλείων και τη χρησιμότητα
της εκπαιδευτικής έρευνας είναι έντονος. Η ασκούμενη κριτική στις διαφορετικές
μεθοδολογικές προσεγγίσεις καθώς και το χάσμα το οποίο χωρίζει τους ερευνητές από
τους εκπαιδευτικούς αποτελούν βασικές θεματικές του προβληματισμού αυτού: ο
πειραματικός σχεδιασμός δίνει συνήθως μη αξιοποιήσιμα ή αυτονόητα αποτελέσματα,
ενώ η αξιοπιστία και εγκυρότητα των ερμηνευτικών προσεγγίσεων ελέγχεται δύσκολα.
Η εκπαίδευση ως παγκόσμιο, πολυπαραγοντικό και συστημικό φαινόμενο διερευνάται
δύσκολα και κάθε ερευνητικό συμπέρασμα αφορά συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Η
κριτική μελέτη της βιβλιογραφίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πολύ-μεθοδική
αντιμετώπιση, η συμμετοχή του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική έρευνα, όπου αυτή
είναι δυνατή, η εθνογραφική μελέτη περίπτωσης και η συστημική αντιμετώπιση της
διδασκαλίας, μπορούν να ενισχύσουν τη χρησιμότητα και τη διάχυση των
αποτελεσμάτων της στους άμεσα ενδιαφερόμενους.
Λέξεις κλειδιά: έρευνα, σχεδιασμός, παρατήρηση.

Εισαγωγή
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει τις αιτίες οι οποίες δυσχεραίνουν το
διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ έρευνας και διδακτικής πράξης, να αναδείξει
δυνατότητες σύνδεσης - αλληλεπίδρασης των δύο περιοχών και αξιοποίησης των
ερευνητικών αποτελεσμάτων. Αποτελεί μια επιστημολογική συζήτηση/ αναζήτηση η οποία
βασίζεται στη διερεύνηση, ανάλυση και σύγκριση των βιβλιογραφικών δεδομένων. Στη
σχετική βιβλιογραφία αναδεικνύονται οι δυσκολίες της εκπαιδευτικής έρευνας και γίνονται
συχνές έμμεσες ή άμεσες αναφορές στην ασάφεια η οποία παρατηρείται στον εννοιολογικό
προσδιορισμό όρων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Παρουσιάζεται, επίσης, έντονος
επιστημολογικός προβληματισμός και συζήτηση σχετικά με την αξιοπιστία, την εγκυρότητα
και τη χρησιμότητα αυτού του είδους της έρευνας αναφορικά με την πληθώρα μεθόδων και
μέσων συλλογής δεδομένων, από διαφορετικά επιστημολογικά παραδείγματα. Ένα άλλο
σημείο εστίασης της επιστημολογικής συζήτησης είναι το χάσμα το οποίο χωρίζει, τις
περισσότερες φορές, την εκπαιδευτική έρευνα από τη διδακτική πράξη, γεγονός το οποίο
αποτελεί πυρήνα προβληματισμού, αλλά και τριβής ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής
κοινότητας. Το όλο θέμα αποτελεί ένα μόνιμα επίκαιρο ζήτημα για την επιστημονική
εκπαιδευτική κοινότητα που αναζητά συνεχώς απαντήσεις και επικαιροποίηση του
σχετικού προβληματισμού.
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Ερευνητικές μέθοδοι των επιστημών της αγωγής: ποικιλία και ενότητα
Η αντιμετώπιση της παιδαγωγικής ως τεχνικής καθοδηγούμενης από την επιστήμη και όχι
απλά ως εμπειρικής τέχνης, αναδύθηκε ως ανάγκη μέσα από τις επιστημονικές και
κοινωνικό-οικονομικές εξελίξεις τον 20ό αιώνα. Η πρόοδος του συνόλου των
ανθρωπιστικών επιστημών η οποία σημειώθηκε την περίοδο αυτή, έδωσε τη δυνατότητα
στην έρευνα να προσεγγίσει με επιτυχία ορισμένα πολύπλοκα φαινόμενα της ανθρώπινης
συμπεριφοράς και, χωρίς να καταστρέψει την πολυπλοκότητά τους, να τα υποβάλει σε
αυστηρή επιστημονική ανάλυση (Κρουσταλάκης, 1989). Είναι εξαιρετικά δύσκολο να
διατυπωθεί ένας γενικά αποδεκτός ορισμός της εκπαιδευτικής έρευνας. Οι μελετητές
Verma & Mallic (2004), αναφέρονται σε προγενέστερες απόψεις όπως αυτές των Watson
(1953), Traxler (1954), Bruner (1962), Walton & Kuetha (1963), Lovell & Lawson (1970),
Travers (1978) κ.ά. για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η εκπαιδευτική έρευνα
επικαλύπτεται αναπόφευκτα από την έρευνα σε άλλες κοινωνικές και ανθρωπιστικές
επιστήμες.
Ο Mialaret et al. (2002) σε εργασία σχετική με τις επιστήμες της αγωγής, την οποία
εκπόνησαν για το Διεθνές Γραφείο Αγωγής (Bureau International d’ Éducation – BIE),
αποδίδουν τέσσερις βασικές έννοιες στον όρο εκπαίδευση: α) εκπαίδευση - θεσμός, β)
εκπαίδευση - δράση, γ) εκπαίδευση - περιεχόμενο, δ) εκπαίδευση προϊόν. Σε κάθε έννοια
αντιστοιχεί ένας ευρύτατος ερευνητικός τομέας ενώ ταυτόχρονα, όλοι οι τομείς
αλληλεπιδρούν και συνδέονται με το φαινόμενο της διδασκαλίας. Οι πολλές σημασίες της
έννοιας «εκπαίδευση», οδηγούν νομοτελειακά σε ποικιλία μεθοδολογικών προσεγγίσεων
και σε ένα φάσμα εργαλείων συλλογής και ερμηνείας δεδομένων (Cohen & Manion, 1994).
Είναι γνωστό ότι η εκπαίδευση υπηρετεί την ανθρωπότητα καθημερινά σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επομένως, η προσδοκία ότι η επιστημονική έρευνα μπορεί να παράξει καθολικές
παιδαγωγικές υποδείξεις και κανόνες ισοδυναμεί με τον ισχυρισμό ότι είναι σε θέση να
καθορίσει τον καλύτερο τρόπο επίτευξης ενός εκπαιδευτικού στόχου. Όμως, ο ισχυρισμός
αυτός δεν μπορεί να ευσταθεί επειδή κάθε διδασκαλία αποτελεί ένα μοναδικό στο χώρο
και το χρόνο, δυναμικό γεγονός. Οι πολυάριθμες μεταβλητές οι οποίες εμπλέκονται στη
διδασκαλία μπορούν να ελεγχθούν μόνο ως ένα μόνο βαθμό με αποτέλεσμα να είναι πολύ
δύσκολη η διατύπωση νομοτελειών ικανών να εξηγήσουν συνολικά τα φαινόμενα.
Συμπεραίνουμε ότι η έρευνα αδυνατεί να προσφέρει γνώσεις με οικουμενική εφαρμογή,
γιατί η εκπαίδευση είναι πάντα προϊόν της εποχής και του πολιτισμού στον οποίο
ενσωματώνεται (Χριστιάς, 2003; Mialaret et al., 2002).
Το επιστημολογικό ερώτημα αν υπάρχει ένα και μόνο πρότυπο έρευνας για όλες τις
επιστήμες ή αν οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες αντιμετωπίζονται διαφορετικά
από τις φυσικές - θετικές απασχολεί έντονα και συνεχώς την επιστημονική κοινότητα
(Salomon, 1991). Η σαφήνεια με την οποία τίθεται ανάμεσα στους ερευνητές της
εκπαίδευσης αποτελεί ένδειξη προόδου αυτού του επιστημονικού κλάδου.
Συνήθως, η λέξη «μέθοδος» παραπέμπει σε τεχνικές συνδεδεμένες με το θετικιστικό
επιστημολογικό μοντέλο και η πειραματική μέθοδος συχνά θεωρείται ως η «επιστημονική
προσέγγιση» στην έρευνα (Cohen & Manion, 1994). Προφανώς, όπως επισημαίνει και ο
Landsheere (1996) η έρευνα στην εκπαίδευση - όπου το επίθετο «επιστημονική»
υπονοείται - έχει πολύ ευρύτερο νόημα και περιεχόμενο από αυτό της πειραματικής
παιδαγωγικής. Παρά το γεγονός ότι η πειραματική μέθοδος, συχνά, μονοπωλεί την
επιστημονική θεώρηση, έχει υποστεί κριτική γιατί όπως αποδεικνύεται η εφαρμογή της

188

Ο. Αγαλιανού

στην εκπαιδευτική έρευνα αντιμετωπίζει μια σειρά από περιορισμούς με αποτέλεσμα να
αποστασιοποιείται από τις πραγματικές ανάγκες της διδασκαλίας.
Βασική αιτία της άσκησης κριτικής στην εφαρμογή του θετικισμού στην εκπαιδευτική
έρευνα αποτελεί η μηχανιστική επιστημονική του θεώρηση. Μελετητές, φιλόσοφοι και
καλλιτέχνες όπως οι Kierkegaard, EIons, Holbrook, Shipman, Blake, Roszak, Hampder-Turner
κ.ά υποστηρίζουν ότι αποκλείει εξ ορισμού τις ιδέες της επιλογής, της ελευθερίας, της
ατομικότητας και της ηθικής υπευθυνότητας. Επίσης, το βασικό εργαλείο της θετικιστικής
προσέγγισης, η πειραματική μέθοδος, στην εκπαιδευτική έρευνα οριοθετείται από δύο
κατηγορίες περιορισμών. Η πρώτη έχει σχέση με την ίδια τη φύση των φαινομένων τα
οποία μελετώνται και η δεύτερη αναφέρεται σε δεοντολογικές αρχές: ο επιστήμονας δεν
έχει το δικαίωμα να πειραματίζεται ανεξέλεγκτα με οποιοδήποτε περιεχόμενο (Mialaret,
2002; Cohen & Manion, 1994).
Στην εκπαιδευτική διαδικασία, η δημιουργία μιας πειραματικής ελεγχόμενης κατάστασης,
πριν και κατά τη διάρκειά του πειράματος καθώς και ο έλεγχος και η εξασφάλιση
σταθερότητας όλων των σχετικών παραγόντων, είναι πολύ δύσκολος ή ακατόρθωτος. Η
επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής την οποία προσπαθεί να κατευθύνει ο πειραματικός
σχεδιασμός, ελέγχεται πλημμελώς λόγω των πολλαπλών και συνεχών αλληλεπιδράσεων.
Αυτό συμβαίνει διότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι πολυπαραγοντικό αποτέλεσμα και
δύσκολα κατευθύνεται απόλυτα. Υπάρχουν μελετητές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η
εφαρμογή της θετικιστικής οπτικής στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
παρουσιάζει μια παραπλανητική εικόνα του ανθρώπου (Δημητρόπουλος, 2001; Κεκές,
2000; MacRae, 1999; Verma & Mallic 2004; Cohen & Manion, 1994).
Όπως είναι γνωστό, η θετικιστική ερευνητική αντιμετώπιση είναι νομοθετική, τείνει δηλαδή
προς μια γενική εξήγηση, προς ένα νόμο. Για να ισχύσει όμως ο επιστημονικός νόμος στις
πολύπλοκες ανθρωπιστικές επιστήμες, πρέπει να παραγνωρίσει έναν αριθμό παραγόντων
οι οποίοι περιλαμβάνονται, υπό όρους, κάτω από τον τίτλο «πειραματικό σφάλμα». Το
πειραματικό σφάλμα όμως, είναι πολλές φορές μεγαλύτερο από το «ερμηνευτικό» μέρος
των φαινομένων (Καραγιώργος, 2002; Landsheere, 1996; Cohen & Manion 1994). Οι
ερευνητές του θετικιστικού – κανονιστικού παραδείγματος, στην προσπάθειά τους να
επινοήσουν και να επικυρώσουν γενικές θεωρίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς και να
ελέγξουν τις ποιοτικές μεταβλητές, χρησιμοποιούν πολύπλοκες ερευνητικές τεχνικές με
αποτέλεσμα την απομάκρυνσή τους από την κατανόηση του καθημερινού κόσμου και την
κατεύθυνσή τους σε ένα κόσμο αφαίρεσης (Cohen & Manion, 1994).
Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η στατιστική γνώση αναφέρεται στη μέση συμπεριφορά η
οποία μπορεί να τροποποιηθεί από χιλιάδες ενδεχόμενα εξαρτώμενα από τον άνθρωπο και
τις περιστάσεις. Η στατιστική «εξήγηση» είναι περιορισμένη, επειδή οι τεχνικές της
(συσχετισμός, παλινδρόμηση κ.λπ.) δεν αποδίδουν την αληθινή σχέση αιτίαςαποτελέσματος, αλλά μπορούν να δώσουν χρήσιμους προσανατολισμούς. Όμως, ακόμα και
τότε, δε λαμβάνουν υπόψη τη μοναδική ικανότητα των ανθρώπων να ερμηνεύουν τις
εμπειρίες τους και να τις αναπαριστούν στον εαυτό τους. Αντίθετα από τα φυσικά
αντικείμενα, οι άνθρωποι ερμηνεύουν και δίνουν νόημα στη δικιά τους συμπεριφορά και
των συνανθρώπων τους με σκοπό να κατανοήσουν τον κόσμο. Γι’ αυτό, κατασκευάζουν
θεωρίες γύρω από το κόσμο και τον εαυτό τους και ενεργούν σύμφωνα με αυτές
(Landsheere, 1996).
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Η πειραματική παιδαγωγική αντιμετωπίζει ακόμα άλλα δύο εμπόδια. Το πρώτο αφορά στη
δυσκολία καθιέρωσης μιας αιτιώδους σχέσης μεταξύ χαρακτηριστικών και διαδικασιών από
τη μία και αποτελεσμάτων από την άλλη. Το δεύτερο σχετίζεται με τη δυσκολία μέτρησης
των ψυχοκινητικών, γνωστικών και συναισθηματικών παραγόντων μεσοπρόθεσμα και
ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα. Οι πολυάριθμοι παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η
δυσκολία ελέγχου των αλληλεπιδράσεών τους και η μεγάλη ανεπάρκεια εννοιολογικού
πλαισίου της αξιολόγησης, οδηγούν πολλές φορές τα πειράματα σε αντιφατικά
συμπεράσματα (Χριστιάς, 2003; Landsheere, 1996).
Ακόμα και όταν δεν αμφισβητείται η αξιοπιστία των ευρημάτων της πειραματικής
προσέγγισης, πολλοί τα κατηγορούν ως κοινά και τετριμμένα ή μη ρεαλιστικά. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τα ευρήματα να έχουν πολύ μικρή σπουδαιότητα για τους αποδέκτες τους, π.χ.
για τους δασκάλους της τάξης. Αυτό συμβαίνει διότι όσα διαδραματίζονται σε μια αίθουσα
διδασκαλίας γίνονται κατανοητά μόνο αν ερευνηθεί το συγκεκριμένο πλαίσιο (Cohen &
Manion, 1994). Φαίνεται, λοιπόν, ότι η επικράτηση του θετικιστικού μοντέλου είναι μια από
τις αιτίες οι οποίες απομάκρυναν την έρευνα από τη διδακτική πράξη.
Η αυστηρή κριτική δεν αναιρεί τη σημασία των ποσοτικών ερευνών και της στατιστικής
ανάλυσης. Ορισμένα ερευνητικά ερωτήματα απαντώνται μόνο με τη βοήθειά της. Ακόμα
και στη μελέτη μιας διδασκαλίας, η ποσοτικοποίηση και η στατιστική ανάλυση
συγκεκριμένων δεδομένων βοηθά στην περιγραφή των φαινομένων. (Mialaret et al., 2002).
Στον αντίποδα του προκαθορισμένου σχεδιασμού στην εκπαιδευτική έρευνα, λειτουργούν
οι ποιοτικές-ερμηνευτικές επιστημονικές προσεγγίσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ο
τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν και μελετούν το είδος της συμπυκνωμένης δράσης
που παρατηρείται στις αίθουσες διδασκαλίας. Σύμφωνα με τον Woods (1993), οι
κατευθύνσεις αυτές μελετούν την εκπαίδευση ως μια δράση η οποία συνεχώς
προσαρμόζεται, υπολογίζεται, εκτιμάται, διαπραγματεύεται, επενεργεί και αλλάζει. Το
γεγονός αυτό τις καθιστά εξαιρετικά ελκυστικές στον ερευνητή της εκπαίδευσης. Οι
ερμηνευτικές προσεγγίσεις αναφέρονται σε «δράστες» και «δράσεις» (actors and actions)
και όχι σε «υποκείμενα» και «συμπεριφορές» και προσανατολίζουν τα ερωτήματά της στο
«πώς έγινε» και όχι στο «τι έγινε» (Mialaret et al., 2002; Burns, 2000).
Ως κύριο πλεονέκτημά τους αναφέρουμε τη δυνατότητά τους να διατηρούν «ακέραια» την
κατάσταση η οποία μελετάται και να ελαχιστοποιούν την επίδραση του ερευνητή στη
δόμηση, ανάλυση και ερμηνεία της κατάστασης αυτής. Οι ερευνητές του ερμηνευτικού
παραδείγματος ξεκινούν από τα άτομα και επιχειρούν να κατανοήσουν τις ερμηνείες που
αυτά δίνουν για τον κόσμο γύρω τους με αποτέλεσμα η θεωρία να αναδύεται από
συγκεκριμένες καταστάσεις και να θεμελιώνεται σε δεδομένα που παράγονται στην
ερευνητική πράξη (Cohen & Manion, 1994) Επομένως, η θεωρία παράγεται από την πράξη.
Η παραγόμενη με τον τρόπο αυτό θεωρία πρέπει να είναι κατανοητή από τα υποκείμενα
της έρευνας. Σκοπός της επιστημονικής διερεύνησης είναι η κατανόηση του τρόπου
ερμηνείας της πραγματικότητας που αναπτύσσουν τα υποκείμενα της έρευνας σε
συγκεκριμένο χρόνο και τόπο και η σύγκριση με την ερμηνεία άλλων υποκειμένων
(Mertens, 1998). Το γεγονός αυτό διασφαλίζει την κατανόηση και τη χρησιμότητα των
ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους εκπαιδευτικούς της πράξης και διευκολύνει την
επικοινωνία των δύο περιοχών.
Παρ’ ότι οι ερμηνευτικές οπτικές έχουν παρουσιάσει μοντέλα του ανθρώπου περισσότερο
συμβατά με την κοινή εμπειρία, οι μέθοδοί τους δεν είναι υπεράνω επικρίσεων. Πολλοί
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μελετητές επισημαίνουν τον κίνδυνο να εγκαταλειφθούν οι επιστημονικές διαδικασίες
επαλήθευσης καθώς και τον κίνδυνο παραίτησης των ερευνητών από την ελπίδα να
ανακαλύψουν χρήσιμες γενικεύσεις σχετικά με τη συμπεριφορά. Αποτελεί γενική παραδοχή
ότι η εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας στις ερμηνευτικές προσεγγίσεις είναι
πολύ δύσκολη και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής (Burns, 2000).
Η δυσκολία αυτή, ως ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι στην ποιοτικής έρευνα ο
ερευνητής είναι το «εργαλείο» και έχει προσωπική εμπλοκή και εμπαθή κατανόηση.
Βέβαια, η συνδυαστική χρησιμοποίηση μεθόδων συλλογής δεδομένων μπορεί να
επικαλύψει την αδυναμία αυτή και να ενισχύσει την αξιοπιστία της ερευνητικής
διαδικασίας (Marshall & Rossman, 1999).
Επισημαίνουμε ότι οι ποιοτικές μέθοδοι δεν αποτελούν «εναλλακτικό ερευνητικό τρόπο».
Προέρχονται από διαφορετικές φιλοσοφικές αντιλήψεις και αποτελούν, όπως κι οι
ποσοτικές, «νόμιμα ερευνητικά εργαλεία» ικανά να συνεισφέρουν στη γνώση σχετικά με
την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η πολυπλοκότητα των εκπαιδευτικών γεγονότων και
καταστάσεων επιβάλλει την ποικιλία των μεθόδων. Η πολυεπίπεδη, τμηματική και
σταδιακή κατάκτηση της γνώσης επιβάλει την πολυμεθοδική προσέγγιση (Gerdes & Conn,
2001; Burns, 2000; Biggs, 1993).
Η απάντηση στην διαμάχη μεταξύ των δύο επιστημολογικών μοντέλων έρχεται από
μελετητές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι αποχρώσεις των ερευνητικών προσεγγίσεων δεν
πρέπει να υποβιβάζονται σε αυστηρές πολικότητες. Οι όροι «ποιοτική» και «ποσοτική»
μεθοδολογία επισκιάζουν τη διαλεκτική και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις προσπάθειες
να «γνωρίσουμε» και να «κατανοήσουμε». Οι πιο γοητευτικές και πνευματικά διεγερτικές
εξελίξεις στην εκπαιδευτική έρευνα είναι προϊόντα διαλεκτικής σχέσης. Η επιλογή μιας
προσέγγισης δεν απαγορεύει στον ερευνητή να μετακινείται ανάμεσα σε μεθόδους
ανεξάρτητα με το χαρακτηρισμό τους ως ποσοτικές ή ποιοτικές (Bell, 1997; Landsheere,
1996). Ίσως η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στις διάφορες προσεγγίσεις βασίζεται στον
επαγωγικό ή στον απαγωγικό τρόπο σχεδιασμού τους. Η δυνατότητα του επαγωγικού
σχεδιασμού να ξεκινά από ένα πραγματικό γενικό πρόβλημα και στη συνέχεια να αφήνει τα
ίδια τα περιστατικά να υποδείξουν ποιοι είναι οι σημαντικοί παράγοντες, οι υποθέσεις και
οι σχέσεις, μπορεί να αξιοποιηθεί ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική έρευνα. Αντίθετα, το
γεγονός ότι η απαγωγική διαδικασία ξεκινά από παραδοχές σχετικά με τις μεταβλητές και
από υποθέσεις διατυπωμένες πριν από τη συλλογή των δεδομένων, δίνει μια μόνο
δυνατότητα: την αποδοχή ή την απόρριψη των «a priori» υποθέσεων με αποτέλεσμα να
αδυνατεί ο δεσμός με τα προβλήματα που πραγματικά απασχολούν τον εκπαιδευτικό και
την τάξη. (Παρασκευόπουλος, 1993).
Η σύνθεση και η «συνομιλία» μεταξύ των επιστημολογικών παραδειγμάτων είναι
ζητούμενη στην εκπαιδευτική έρευνα προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα
αποτελεσμάτων τα οποία θα είναι κατανοητά και χρήσιμα στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Έρευνα και διδακτική πράξη: αντιθέσεις και προοπτικές
Υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι οι εκπαιδευτικοί αναζητούν καθοδήγηση για τη δουλειά
τους στην έρευνα. Επίσης, ούτε τα εκπαιδευτικά στελέχη και οι υπεύθυνοι της
εκπαιδευτικής πολιτικής φαίνεται να αντλούν από την έρευνα χρήσιμες πληροφορίες.
(Leglar & Collay, 2002). Μια άλλη πτυχή του προβλήματος της σύνδεσης της θεωρίας με την
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πράξη είναι ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές, συνήθως, σχεδιάζονται από πολιτικούς, χωρίς
να λαμβάνονται υπόψη ερευνητικά δεδομένα και προκύπτουν ως ένα τμήμα ενός
ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού. Στη συνέχεια, επιβάλλονται σε εκπαιδευτικούς και
σχολεία με τη μεγαλόστομη πεποίθηση ότι θα φέρουν θετικά αποτελέσματα (Verma &
Mallic, 2004)
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία, αντιλαμβάνονται την
έρευνα ως μια κλειστή εσωτερική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα μόνο στα
πανεπιστήμια και σχετίζεται ελάχιστα με τη διδασκαλία. Πιστεύουν ότι, τις περισσότερες
φορές, η έρευνα θέτει ερωτήματα που έχουν λίγη ή και καθόλου σχέση με τις συνθήκες
διδασκαλίας. Επίσης, δυσανασχετούν με τον τρόπο που γίνεται η δημοσιοποίηση και
διάχυση (dissemination) των αποτελεσμάτων της έρευνας ή αισθάνονται μπερδεμένοι
απέναντι σε αντιφατικά συμπεράσματα των ερευνών. Νιώθουν ότι οι ερευνητές μάλλον
δημιουργούν απορίες, παρά απαντούν στα ερωτήματά τους. Καταλήγουν ότι η έρευνα δε
βοηθά στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης και δεν επιζητούν σε αυτή λύσεις
στα προβλήματά τους (Verma & Mallic, 2004; Topping & Hoffman, 2002; McDonald et al.,
2002; Brand, 1984). Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι τα αποτελέσματα των
περισσότερων ερευνών να απευθύνονται σε άλλους ερευνητές και να ανακυκλώνονται σε
ένα κλειστό σύστημα χωρίς να καλύπτουν ανάγκες των εκπαιδευτικών.
Ωστόσο φαίνεται ότι και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν μερίδιο ευθύνης για την απόσταση
που τους χωρίζει από την έρευνα. Εμφανίζονται περισσότερο συντηρητικοί, παρά
ριζοσπαστικοί, στον τρόπο αντιμετώπισης των νέων μεθόδων, όσο καλά και αν έχουν
σχεδιασθεί ή πραγματοποιηθεί. Επίσης, δεν αναπτύσσονται επαρκώς γνωστικά ώστε να
κατανοούν τη χρησιμότητα και τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας (Verma & Mallic
2004).
Διαφαίνεται ότι η διαρκής επικοινωνία μεταξύ ερευνητικών κέντρων και εκπαιδευτικής
πρακτικής είναι αναγκαία συνθήκη για ουσιαστική και εποικοδομητική έρευνα. Οι
ερευνητικές ιδέες πρέπει να προέρχονται από τη βάση και τα ερευνητικά αποτελέσματα να
είναι κατανοητά από αυτή. Μια παιδαγωγική μέθοδος επιβεβαιώνεται και
αναπροσαρμόζεται μόνο μέσα στη διδασκαλία. Ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας και
επιστήμονας, δεν καλείται να εφαρμόσει συνταγές. Καλείται να χρησιμοποιεί με
λειτουργικό τρόπο εργαλεία που γνωρίζει τα χαρακτηριστικά τους, τις δυνατότητες και τα
όριά τους. Γι αυτό, η έρευνα στις επιστήμες της αγωγής δεν έχει νόημα αν στοχεύει στην
προσφορά προκατασκευασμένων λύσεων. Αντίθετα, αποκτά νόημα όταν προμηθεύει τον
εκπαιδευτικό με πληροφορίες και επιστημονικά αποτελέσματα, διαθέσιμα να τα
χρησιμοποιήσει κατά βούληση ανάλογα με την κατάσταση την οποία καλείται να
αντιμετωπίσει (Ματσαγγούρας, 2005; Χρυσαφίδης, 2005).
Όμως επισημαίνει και η Πάσουλα (2005), ο εκπαιδευτικός οφείλει να επανατοποθετείται
συνεχώς στο χώρο και το χρόνο και να επιλύει προβλήματα με αυθεντικό τρόπο. Γι’ αυτό
είναι επιθυμητό να μπορεί ο ίδιος να ερευνά ο ίδιος τη δράση του.
Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής της διδασκαλίας του
Ως μια σημαντική προοπτική στη γεφύρωση της απόστασης μεταξύ έρευνας και διδακτικής
πράξης προβάλει η συμμετοχή του εκπαιδευτικού στην έρευνα και η έρευνα δράσης. Οι
έρευνες μεικτού τύπου, οι οποίες προετοιμάζονται από έναν οργανισμό ή έναν ερευνητή
και γίνονται επιτόπου, με την απαραίτητη συμμετοχή του εκπαιδευτικού, αποτελούν μια
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μεγάλη αυτόνομη κατηγορία και αποτελούν μια από τις πιθανές απαντήσεις στο πρόβλημα
(Deglau et al., 2006; Elliot & Adelman, 1996; Κοσμίδου & Μαρμαρινός 1994; Μπαγάκης,
1993).
Η έρευνα από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ως αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας, είναι
παλιά ιδέα. Αυτονόητα, όποιος εκπαιδεύεται ως εκπαιδευτικός και μπορεί να ανοίξει τον
κόσμο της γνώσης στα παιδιά, είναι ικανός να συμμετέχει σε μια ερευνητική ομάδα και να
συνεισφέρει ουσιαστικά στους σκοπούς της (Verma & Mallic, 2004; Κοσμίδου-Hardy, 2002).
Η έρευνα, η οποία διεξάγεται από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη, εκτός από μέσον
γεφύρωσης θεωρίας και πράξης, δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να γίνουν
περισσότερο δημιουργικοί και λιγότερο αναπαραγωγικοί. Ο Stenhouse (1975) από το 1975,
τόνιζε τους περιορισμούς του μπιχεβιοριστικού μοντέλου σύνταξης αυστηρά
στοχοπροσανατολισμένων αναλυτικών προγραμμάτων τα οποία οδηγούν τους
εκπαιδευτικούς στη στείρα αναπαραγωγή και τους απομακρύνουν από την παραγωγή μιας
θεωρίας, βασισμένης στην εμπειρία τους μέσα στη σχολική τάξη.
Η συμμετοχή βέβαια του εκπαιδευτικού στην έρευνα δεν είναι πάντα εύκολη και εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες. Οι Hutchinson και Whitehouse (1986), παρακολουθώντας τις
προσπάθειες εκπαιδευτικών να σχηματίσουν ομάδες συνεργασίας με στόχο την έρευνα,
εντόπισαν πολλές πηγές δυσχερειών. Ορισμένες δυσκολίες προέρχονταν από την πλευρά
των διευθυντών, αλλά κυρίως προέρχονταν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Οι
εκπαιδευτικοί προέβαλαν μεγάλη αντίσταση στις προσπάθειες του ερευνητή να τους
οδηγήσει στη διεξοδική διερεύνηση της ατομικής και κοινωνικής πρακτικής τους. Η
αντίσταση αυτή μπορεί να αποδοθεί στην ιεραρχική δομή του σχολείου. Η δομή αυτή,
διαφοροποιεί την εξουσία από την ευθύνη, διατηρεί την απομόνωση του εκπαιδευτικού
στην τάξη κι έτσι, συμβάλλει στην αντίσταση του εκπαιδευτικού για κριτική, αλλαγή και
βελτίωση.
Αν ισχυριστούμε ότι όλες οι έρευνες μπορούν να γίνουν με τη συμμετοχή του
εκπαιδευτικού, δηλώνουμε άγνοια της επιστημονικής πραγματικότητας ή σκέτη αντίδραση
και παραβλέπουμε κίνδυνους από τη δράση των αυτοαποκαλούμενων επιστημόνων, οι
οποίοι παραγνωρίζουν τις απαιτήσεις της ερευνητικής διαδικασίας (Landsheere, 1996).
Η μελέτης περίπτωσης στην εκπαιδευτική έρευνα
Η μελέτη περίπτωσης είναι στενά συνδεδεμένη με την εκπαιδευτική έρευνα. Η δυνατότητα
της να επικεντρώνεται σε ερωτήματα όπως «πώς», «ποιος», «γιατί» και «τι» και η
επικέντρωση σε ένα σύγχρονο, πραγματικό φαινόμενο, ενσωματωμένο στην πραγματική
ζωή αποτελούν δυνατότητες γεφύρωσης της έρευνας και της διδακτικής πράξης.
Υπενθυμίζεται ότι η μελέτη περίπτωσης είναι όρος γενικός και συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ
φάσμα ερευνητικών τακτικών και μεθόδων (Burns, 2000). O Stake (1997) διευκρινίζει ότι
δεν πρόκειται για μεθοδολογική επιλογή, αλλά για επιλογή του προς διερεύνηση
αντικειμένου. Στη συνέχεια, επιλέγεται η μέθοδος που του ταιριάζει. Ο ερευνητής που την
επιλέγει, κατά κανόνα, παρατηρεί τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας ή ενός προσώπου με
σκοπό να διερευνήσει και να αναλύσει ολιστικά και σε βάθος τα πολυσχιδή φαινόμενα της
ζωής της μονάδας που μελετά (Creswel, 1998).
Η αδυναμία γενίκευσης αποτελεί το βασικό μειονέκτημά της. Η δυνατότητά της όμως να
δώσει αποτελέσματα ικανά να βοηθήσουν μέλη παρόμοιων ομάδων να αναγνωρίσουν τα
προβλήματά τους και ίσως να οδηγηθούν στη λύση τους αποτελεί πλεονέκτημα. Η
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σχετικότητα μιας μελέτης περίπτωσης είναι πιο σημαντική απ’ ότι η γενίκευσή της γιατί έχει
τη δυνατότητα να διερευνά τα ζητήματα σε βάθος. Η αξία μιας μελέτης περίπτωσης στην
εκπαίδευση εξαρτάται από το βαθμό της λεπτομερούς παρουσίασης και ανάλυσής της. Αν
αυτός είναι ικανοποιητικός, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει συσχετίσεις με τη δική του
τάξη (Bell, 1997).
Ο Stenhouse (1978), αναφερόμενος στην εκπαιδευτική έρευνα κάνει λόγο για τέσσερα είδη
μελέτης περίπτωσης:
1. Η εθνογραφική αποτελεί μία σε βάθος μελέτη αυτού που ορίζεται ως περίπτωση,
μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης και των συνεντεύξεων.
2. Η έρευνα δράσης στοχεύει στην αλλαγή αυτού που ορίζεται ως περίπτωση, μέσα
από συνεργατική έρευνα.
3. Η αξιολογική, ασχολείται με την αξιολόγηση ενός προγράμματος.
4. Η εκπαιδευτική στοχεύει στην κατανόηση της εκπαιδευτικής δράσης (Sturman,
1997).
Οι μελέτες περίπτωσης με εθνογραφικό χαρακτήρα, αν και ειδικά στην Ελλάδα δεν είναι
ιδιαίτερα διαδεδομένες, θεωρούνται πολύτιμες για την εκπαίδευση και αποτελούν τρόπο
άμεσης επικοινωνίας της εκπαιδευτικής έρευνας με τη διδακτική πράξη. Προσανατολίζονται
στην κατανόηση και ερμηνεία καταστάσεων και δομών οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται ως
κλειστές κατασκευές, αλλά δυναμικά εξελισσόμενες μέσα από την κοινωνική
αλληλεπίδραση. Επειδή στη διδασκαλία τίποτα δεν είναι κλειστό και στατικό, τα νοήματα
και οι προσωπικότητες δεν είναι μετρήσιμες. Ο ερευνητής, χωρίς να προσπαθήσει να
ελέγξει ή να χειριστεί την κατάσταση, μελετά τις δράσεις των ανθρώπων σε σχέση με το
πλαίσιο στο οποίο αυτές συμβαίνουν. Το πλαίσιο, η κατάσταση και οι συμμετέχοντες
αντιμετωπίζονται ολιστικά (Burns, 2000; LeComptre et al.,1993; Carspecken, 1996; Francis
1993). Γι’ αυτό η εθνογραφική μελέτη περίπτωσης είναι η πλέον τυπική μέθοδος για τη
μελέτη της διδασκαλίας στο φυσικό χώρο ενός σχολείου και θεωρείται ως η καταλληλότερη
για να απαντήσει σε ορισμένες κατηγορίες ερευνητικών ερωτημάτων (Burns, 2000; Κυριαζή,
1999; Cohen & Manion, 1994).
Η εθνογραφική μελέτη, ως μελέτη πεδίου, μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της
διάστασης η οποία παρατηρείται μεταξύ των όσων οι άνθρωποι λένε ή νομίζουν ότι
πράττουν με αυτό που στην πραγματικότητα πράττουν. Μια από τις αιτίες του
προβλήματος είναι η διάσταση μεταξύ αυτού που οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν με αυτό
που κάνουν στην πραγματικότητα. Τα μέσα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων της
μεθόδου φωτίζουν μια σειρά από κρυμμένα περιεχόμενα και ανεπίσημες όψεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα» ή
«παραπρόγραμμα» η μελέτη του οποίου ρίχνει φως στην πραγματική διάσταση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποκαλύπτει αυτό που πραγματικά διδάσκεται. Ο
εντοπισμός και ο ρόλος των στοιχείων των κρυφών Αναλυτικών Προγραμμάτων γίνεται όλο
και συχνότερα αντικείμενο επιστημονικής έρευνας (Ματσαγκούρας, 2005; Πάσουλα, 2005;
Μαρμαρινός, 2000; Pollard et al., 1999; Parker –Rees, 1997).
Η στροφή των ερευνητών της εκπαίδευσης στην κατανόηση της εμπειρίας και στο νόημα
που δίνουν σε αυτή όσοι τη βιώνουν επέβαλε τη συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής
δεδομένων (Fontana & Frey, 1998; Seidman, 1998). Η εθνογραφική μελέτη περίπτωσης
χρησιμοποιεί τη συνέντευξη στην προσπάθειά της να κατανοήσει το προς διερεύνηση
πεδίο. Έχει επισημανθεί από πολλούς μελετητές ότι η άμεση αλληλεπίδραση κατά τη
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διαδικασία της συνέντευξης αποτελεί ταυτόχρονα την πηγή των πλεονεκτημάτων, αλλά και
των μειονεκτημάτων της. Για παράδειγμα, ενώ πλεονέκτημα της χρήσης της είναι ότι
επιτρέπει την έρευνα σε βάθος, μειονέκτημά της αποτελεί η ενδεχόμενη υποκειμενική
λειτουργία του ερευνητή (Burns, 2000; Seidman, 1998; Cohen & Manion, 1994). Παρόλα
αυτά φέρνει στο προσκήνιο τους δράστες της διερευνώμενης κατάστασης και μειώνει την
απόσταση του ερευνητικού σχεδιασμού από την εκπαιδευτική πράξη.
Οποιαδήποτε μορφή εκπαιδευτικής έρευνας που μελετά ένα σύστημα το οποίο βρίσκεται
σε αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση με άλλα συστήματα, εμπεριέχει υποσυστήματα και
εντάσσεται σε ένα υπέρ-σύστημα. Τα συστήματα και τα μέρη τους βρίσκονται σε
αλληλεξάρτηση, αλληλοσυσχέτιση και συναλλαγή, δηλαδή σε μια διεργασία η οποία
εξελίσσεται συνεχώς στο χώρο και το χρόνο. Ο όρος συναλλαγή σημαίνει ότι το Α βρίσκεται
σε συνεχή διεργασία με το Β, με αποτέλεσμα το Α να μεταλλάσσει συνεχώς το Β ενώ
ταυτόχρονα μεταλλάσσεται συνεχώς από αυτό (Βασιλείου, 1987). Οποιαδήποτε άλλη
αντιμετώπιση κινδυνεύει να δώσει αποτελέσματα τα οποία δεν έχουν καμία πρακτική
σημασία.
Στην εθνογραφική μελέτη περίπτωσης και στις περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός
συμμετέχει στην έρευνα, βασικό μέσο συλλογής δεδομένων αποτελεί η συμμετοχική
παρατήρηση. Σύμφωνα με τον Madurana (1988) έναν από τους θεμελιωτές της συστημικής
θεωρίας, ό,τι λέγεται, λέγεται από έναν παρατηρητή. Ο Von Foester (2003) συμπληρώνει
πως ό,τι, λέγεται, λέγεται σε ένα παρατηρητή. Η διαπίστωση αυτή υπογραμμίζει τη
σημασία της γλώσσας και επισημαίνει τη δυσκολία της παρατήρησης. Η δεύτερη
κυβερνητική της συστημικής επιστημολογίας στρέφει την εστίαση της παρατήρησης στο
σύστημα και στις σχέσεις, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις έννοιες τις πολυπλοκότητας, της
ανάδυσης και της συνεξέλιξης (Farrell, 2007). Το γεγονός ότι η παρατήρηση αποτελεί τη
βάση της επιστημονικής σκέψης και ταυτόχρονα, σε κάθε περίπτωση ενέχει την
υποκειμενικότητα, απασχολεί έντονα τη συστημική επιστημολογία (Shkliarevsky, 2007).
Η συμμετοχική παρατήρηση στην εκπαιδευτική έρευνα
Η συμμετοχική παρατήρηση αποτελεί βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων κάθε
εθνογραφικής μελέτης περίπτωσης η οποία λειτουργεί ως μελέτη πεδίου (field work). Σε
ένα φυσικό περιβάλλον όπως είναι η τάξη ή το ευρύτερο σχολικό πλαίσιο, ο ερευνητής/
παρατηρητής είναι δύσκολο να δρα ως μη συμμετέχων χωρίς η παρουσία του να επηρεάζει
τη δράση των προσώπων. Η δυσκολία αυξάνεται όταν παρατηρείται η δράση παιδιών.
Επειδή οποιαδήποτε συμπεριφορά γίνεται αντικείμενο παρατήρησης τροποποιείται, οι
περισσότερες μελέτες σε φυσικά περιβάλλοντα στρέφονται στην αδόμητη συμμετοχική
παρατήρηση. Η στάση του ερευνητή, ως παρατηρητής, απαιτεί τη μελέτη του τρόπου της
εμπλοκής του στη δράση και τη διερεύνηση της έντασης της παρουσίας του και της
εξασφάλισης ότι μπορεί να παραμείνει αφοσιωμένος και συγκεντρωμένος μακριά από
προκαταλήψεις (Marsall & Rossman, 1993).
Όμως, οι ερευνητές του θετικιστικού παραδείγματος υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατο να
γίνει μια αντικειμενική και πλήρης ανάλυση χωρίς την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου
εργαλείου παρατήρησης. Θεωρούν ότι οι συμμετοχικές παρατηρήσεις είναι υποκειμενικές,
ιμπρεσσιονιστικές και ιδιοσυγκρασιακές και ότι οι ποσοτικοποιημένες μετρήσεις του
πειραματισμού και η επισκόπηση, αποτελούν τη σφραγίδα της επιστημονικής έρευνας.
Αναγνωρίζουν βέβαια ότι η μελέτη της αλληλεπίδρασης, όπως ο θετικισμός την εννοεί,
αποτελεί ανέκαθεν κεντρικό ερώτημα στην εκπαιδευτική έρευνα και γι’ αυτό ανέπτυξαν
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συγκεκριμένα εργαλεία παρατήρησης, καταγραφής και ανάλυσης της συμπεριφοράς,
διδασκόντων και μαθητών στη τάξη (Burns, 2000; Landsheere, 1996; Cohen &Manion 1994).
Αν και η συστηματική παρατήρηση επιτρέπει σε ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο να
παρατηρεί, να καταγράφει και να αναλύει την αλληλεπίδραση των ατόμων με αξιόπιστο
τρόπο, του επιβάλει την επικέντρωση της όρασής του αυστηρά σε όσα προβλέπει το
συγκεκριμένο εργαλείο παρατήρησης. Η συνθήκη αυτή απομονώνει τον παρατηρητή από
εξωτερικά γεγονότα και εσωτερικά ερεθίσματα, όσο σημαντικά και αν τα θεωρεί. Ως
αποτέλεσμα μένουν εκτός παρατήρησης δεδομένα σημαντικά για τη ρεαλιστική περιγραφή,
απόδοση και διερεύνηση μιας κατάστασης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία απόστασης
μεταξύ έρευνας και πραγματικότητας. Βέβαια, πάρα τους εγγενείς περιορισμούς της, έχει
διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στη διατύπωση ορισμένων γενικών απαντήσεων σχετικά
με την αποτελεσματική διδασκαλία και έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη ενός κοινού
κώδικα επικοινωνίας (Cohen & Manion, 1994).
Η συμμετοχική παρατήρηση δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή της εκπαίδευσης να
έρχεται σε άμεση επαφή με το παιδαγωγικό πλαίσιο και τη διδασκαλία και να τα
αντιμετωπίζει ως δυναμικά συστήματα. Η ερευνητική διαδικασία προϋποθέτει ότι οι
συμπεριφορές θεωρούνται σκόπιμες και εκφράζουν βαθύτερες αξίες και αντιλήψεις. Στο
πρώτο στάδιο της ποιοτικής αναζήτησης ο ερευνητής καλείται να ασχοληθεί με το δείγμα
του έχοντας οριοθετημένες περιοχές ενδιαφέροντος, χωρίς όμως να εστιάζει την
παρατήρηση σε προκαθορισμένα θέματα. Η τακτική αυτή προσφέρει τη δυνατότητα να
ανακαλύψει τα μοτίβα συμπεριφοράς, τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι
σημαντικές για το συγκεκριμένο δείγμα. Έτσι, αποκαλύπτεται ολιστικά και ρεαλιστικά η
εικόνα αυτού που μελετάται, για παράδειγμα η δράση μέσα σε μια σχολική τάξη (Marsall &
Rossman, 1993). Το αποτέλεσμα είναι η εγγύτερη σχέση έρευνας και διδασκαλίας και η
παραγωγή αξιοποιήσιμων κατανοητών και συμπερασμάτων από τα μέλη του δείγματος. Ο
Wolcott (1973) περιγράφει τη συμμετοχική παρατήρηση ως μια διαδικασία αναμονής,
προκειμένου ο ερευνητής να εντυπωσιαστεί από την περιοδικότητα ορισμένων θεμάτων τα
οποία επανεμφανίζονται με ποικίλα περιεχόμενα.
Παραδείγματα ερευνών οι οποίες συνδέουν την εκπαιδευτική έρευνα με τη εκπαιδευτική
πράξη
Η έρευνα από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ως αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας, οδήγησε
στην διατύπωση μιας ολόκληρης μεθοδολογικής κατεύθυνσης και στην έρευνα δράσης. Το
1950 στις ΗΠΑ, εμφανίζεται ήδη αυτή η ερευνητική τάση ως αποτέλεσμα της επιρροής του
έργου του Dewey και του κινήματος της προοδευτικής αγωγής, με αποτέλεσμα την
ισχυροποίηση της πεποίθησης ότι, οποιαδήποτε θεωρητική κατεύθυνση έχει νόημα μόνο
αν έχει εφαρμοστεί στην πράξη (Hammersly, 1993). Το παράδειγμα των ΗΠΑ ακολούθησε
και η Αγγλία και το 1973 εφαρμόζεται το πρόγραμμα “Ford Teaching Project” στο οποίο
σαράντα εκπαιδευτικοί εξέτασαν την πρακτική και τη διδασκαλία τους στην τάξη με
στοχαστικό και κριτικό τρόπο. Το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε μια φυσική συνέχεια του
προηγηθέντος «Humanities Curriculum Project (HMP)» κατά την εφαρμογή του οποίου
(1967-1972) ο Stenhouse καθοδήγησε εκπαιδευτικούς με στόχο να εντοπίσουν ποιες
στρατηγικές διευκολύνουν μια διδασκαλία με μαθητοκεντρικό χαρακτήρα ώστε να γίνουν
περισσότερο δημιουργικοί και λιγότερο αναπαραγωγικοί (Elliot & Adelman, 1996). Μια
από τις βασικές πηγές έμπνευσης της εξέλιξης αυτής της προσέγγισης αποτέλεσαν οι
απόψεις των Carr και Kemmis οι οποίες βασίστηκαν στην θεωρία του Habermas. Ο
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Habermas κατηγοριοποιεί τα ενδιαφέροντα – κίνητρα για τη γνώση σε τεχνικά, πρακτικά
και χειραφετικά. Τα τεχνικά ενδιαφέροντα συνδέονται με την εργαλειακή γνώση (αιτιώδης
εξήγηση) και τις εμπειρικό-αναλυτικές ή φυσικές επιστήμες. Τα πρακτικά ενδιαφέροντα
συνδέονται με την κατανόηση και τις ερμηνευτικές επιστήμες. Τα χειραφετικά
ενδιαφέροντα, συνδέονται με την χειραφετική – κριτική σκέψη και με τις κριτικές επιστήμες
(Carr & Kemmis, 2001).
Το 2001, στην Αγγλία, άρχισε η εφαρμογή του προγράμματος «Continuing Professional
Development Strategy (DFEE)» με στόχο τη «βασισμένη στο σχολείο επαγγελματική
ανάπτυξη» (school-based professional development). Τα αποτελέσματα εφαρμογής του
προγράμματος, μέχρι το 2005, έδειξαν ότι, οι εκπαιδευτικοί γίνονται αποδοτικότεροι όταν
υιοθετούν ερευνητικούς ρόλους και ότι μαθαίνουν καλύτερα μέσω άλλων συναδέλφων
τους. Το DFEE αποτελεί ένα ακόμα πετυχημένο παράδειγμα σύνδεσης έρευνας και
διδακτικής πράξης με διάχυση των αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα και θετική
επιρροή στους εκπαιδευτικούς.
Δύο από τα κύρια κοινά στοιχεία αυτών των παραδειγμάτων είναι η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών στην ερευνητική διαδικασία και ο επαγωγικός σχεδιασμός της. Από το 1979
ο Eggleston έχει εκφράσει την άποψη ότι η αποτελεσματική διδασκαλία είναι δυνατό να
επιτευχθεί όταν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ενεργεί με στοχαστικό και εμπειρικό τρόπο. Οι
εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενεργούν με αυτό τον τρόπο, παύουν να είναι ανιαρές
μεσολαβητικές μεταβλητές και γίνονται ενσυνείδητα όργανα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (Verma & Mallic, 2004). Βασισμένοι σε αυτή την τοποθέτηση μπορούμε να
ισχυριστούμε ότι η συμμετοχή του εκπαιδευτικού στη έρευνα, εκτός των άλλων συμβάλλει
στην προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη.
Τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας, λόγω της πολυπλοκότητάς της είναι,
σχεδόν πάντα, διαφορετικά με αποτέλεσμα κάθε περίπτωση να μπορεί να θεωρηθεί
μοναδική. Η εκπαιδευτική έρευνα οφείλει να αντιμετωπίζει ολιστικά και συστημικά τα
ερωτήματά της διότι, όπως επισημαίνει και ο Landsheere (1996), οι σημαντικότερες
αποφάσεις σχετικά με εκπαιδευτικά ζητήματα δε στηρίζονται ποτέ σε αντικειμενικές
αναλύσεις και αυστηρούς ποσοτικούς προσδιορισμούς, αλλά είναι αποτελέσματα
εκτίμησης αξιών.

Συμπεράσματα
Ο ερευνητής της εκπαίδευσης καλείται να διερευνήσει ένα ευρύτατο και σύνθετο πεδίο με
στόχο να καταλήξει σε συμπεράσματα χρήσιμα για τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της
εκπαίδευσης. Καμία μέθοδος δεν μπορεί να οδηγήσει την εκπαιδευτική έρευνα σε
συμπεράσματα με καθολική και γενική ισχύ. Αυτό όμως δεν αναιρεί τη χρησιμότητα της
εκπαιδευτικής έρευνας. Η διδασκαλία, ως μοναδικό γεγονός, μελετάται σε σχέση με το
χώρο και το χρόνο, τις έννοιες και τα νοήματα τα οποία γίνονται κατανοητά από όσους
εμπλέκονται σε αυτή. Τα θέματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας των αποτελεσμάτων, η
διάχυση και η αξιοποίησή τους από την εκπαιδευτική κοινότητα αποτελούν πεδία
προβληματισμού και αντιπαράθεσης. Οι πολυμεθοδικές ερευνητικές προσεγγίσεις, ακόμα
και όταν αυτές προέρχονται από αντίθετα επιστημολογικά παραδείγματα, είναι
απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πολυπλοκότητα της εκπαιδευτικής έρευνας.
Αν η αντιπαράθεση ανάμεσα σε ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις δώσει τη θέση της
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στην αλληλοσυμπλήρωση και το γόνιμο διάλογο θα αξιοποιηθούν ικανοποιητικότερα τα
ερευνητικά αποτελέσματα στην πράξη. Η απαίτηση του επαγωγικού σχεδιασμού από τον
ερευνητή να παραμένει ανοιχτός σε επαναπροσδιορισμούς ερωτημάτων και
μεθοδολογικών επιλογών, βοηθά στη σύνδεση θεωρίας και πράξης. Η εθνογραφική μελέτη
περίπτωσης, ως έρευνα πεδίου, ενισχύει το δεσμό έρευνας και εκπαιδευτικής πρακτικής και
παράγει κατανοητά και άμεσα αξιοποιήσιμα αποτελέσματα από την προς διερεύνηση
ομάδα. Οι μελέτες περίπτωσης αν και στερούνται τη δυνατότητα γενίκευσης, όταν μελετάνε
ενδελεχώς το προς διερεύνηση πεδίο, προχωρούνε σε βάθος με αποτέλεσμα να παρέχουν
πολύτιμες και αξιοποιήσιμες πληροφορίες για παρόμοιες περιπτώσεις και να ενισχύουν
τους δεσμούς έρευνας και διδασκαλίας. Η συμμετοχική παρατήρηση, παρά τους
περιορισμούς της, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο συλλογής δεδομένων. Η συμμετοχή του
εκπαιδευτικού στην ερευνητική διαδικασία, στις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό,
βοηθά στη διατύπωση ουσιαστικών ερωτημάτων, στην επαγγελματική ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού και στην ουσιαστική γεφύρωση της έρευνας και της διδασκαλίας καθώς και
της θεωρίας με την πράξη. Η συμμετοχή αυτή απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και προθυμία
από την πλευρά του εκπαιδευτικού να συνεισφέρει τόσο στην εκπαιδευτική έρευνα όσο και
στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της.
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Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και Επικοινωνιών στο σχολείο
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Εκπαιδευτικός Πληροφορικής στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων
Περίληψη. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες έχει ως
αποτέλεσμα τη μαζική εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) σε όλο και περισσότερους τομείς της ανθρώπινης δράσης. Δεν άφησε επομένως
ανεπηρέαστη την εκπαιδευτική διαδικασία η οποία συμβαδίζει πάντοτε με τις εκάστοτε
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές. Στη συγκεκριμένη εργασία
παρουσιάζονται οι σχέσεις, οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με
την εφαρμογή των ΤΠΕ στο σχολείο. Γίνεται εκτενής αναφορά στους εσωτερικούς κι
εξωτερικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τις σχέσεις και τις στάσεις αυτές και
προσεγγίζεται η έμφυλη διάσταση της χρήσης των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική.
Πρόκειται για μια βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία μας δείχνει ότι η πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών τάσσεται θετικά ως προς το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν
οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, όμως τείνουν να είναι λιγότερο θετικοί ως προς την
εκτεταμένη χρήση τους στην τάξη και πολύ λιγότερο πεπεισμένοι για τις δυνατότητές
τους στη βελτίωση της διδασκαλίας.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικοί, ΤΠΕ, τεχνοφοβία, σχέσεις, στάσεις

Εισαγωγή
Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν ένα ευρύ φάσμα χρήσεων
και εφαρμογών, δίνουν λύσεις και διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων. Η ένταξη των ΤΠΕ
στο χώρο της εκπαίδευσης έδωσε λύσεις σε πολλά προβλήματα, προκάλεσε όμως και
ποικίλες αντιδράσεις. Η τεχνολογία δεν έγινε αποδεκτή με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο
βαθμό από όλους τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η χρήση της
συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι οι ΤΠΕ όταν ενταχθούν
στο χώρο της εκπαίδευσης χωρίς πολιτικό κι εκπαιδευτικό σχεδιασμό τότε δημιουργούνται
προβλήματα (Νικολοπούλου, 2009).
Η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα αναγνωρίζει τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη διδακτική
πρακτική, όμως σε ένα μεγάλο μέρος εκπαιδευτικών παρατηρούνται φαινόμενα
τεχνολογικού αναλφαβητισμού και αποφυγής χρησιμοποίησής τους.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιβλιογραφίας που εξετάζει τις σχέσεις
και τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ. Παρουσιάζεται επίσης η έμφυλη
διάσταση του ψηφιακού χάσματος και γίνεται αναφορά σε έρευνες σχετικές με τις
καταστάσεις άγχους και φόβου, που δημιουργεί η χρήση της νέας τεχνολογίας και κατά
συνέπεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Παναγιωτακόπουλος, 2002). Και τέλος
παρατίθενται λύσεις και προτάσεις για τη βελτίωση των σχέσεων και των στάσεων απέναντι
στις ΤΠΕ, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τη βιβλιογραφία.
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Για την ανεύρεση της βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν κατάλογοι βιβλιοθηκών, μηχανές
αναζήτησης στο διαδίκτυο, κατάλογοι εκδοτών κι εγκυκλοπαίδειες. Το υλικό που
συγκεντρώθηκε προέρχεται από άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, διατριβές,
μεταπτυχιακές εργασίες, εγχειρίδια και βιβλία. Μετά τη συγκέντρωση του υλικού έγινε η
αποδελτίωση, η ταξινόμηση, η οργάνωσή του σε θεματικές ενότητες και τέλος η συγγραφή
του.

Εκπαίδευση και ΤΠΕ
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο βρίσκονται κάτω από αυξανόμενη πίεση για
τη χρήση των ΤΠΕ, προκειμένου να διδάξουν στους μαθητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες
που απαιτούνται στην κοινωνία της πληροφορίας. Η επιτυχής αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση είναι δύσκολο και πολύπλοκο εγχείρημα.
Τις τελευταίες δεκαετίες στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, λαμβάνουν χώρα
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την ένταξη των ΤΠΕ στα σχολεία (Pelgrum & Plomp, 1991).
Όλο και περισσότερες έρευνες υποστηρίζουν ότι η χρήση των ΤΠΕ παρέχει τη δυνατότητα
βελτίωσης της διδασκαλίας και των διαδικασιών μάθησης (Vrasidas & Glass, 2004;
Γιαβρίμης κ.α., 2010; Κεραμιδά, 2010). Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων υπάρχει
έντονος επιστημονικός προβληματισμός για το πως η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει
στην εκπαιδευτική διαδικασία και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά από
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους μαθητές. Η επιτυχής αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση είναι πολύπλοκη διαδικασία διότι εξαρτάται από τη συνέργεια πολλών
παραγόντων, όπως η βασική εκπαίδευση κι επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Cartelli Α.,
2008), τα αναλυτικά προγράμματα, η ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής, η εκπαιδευτική
πολιτική, και η ανάπτυξη και η έγχυση κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών στα σχολεία.
Στην Ελλάδα ο ρυθμός αξιοποίησης των ΤΠΕ αυξάνεται συνεχώς καθώς όλο και
περισσότερα σχολεία εξοπλίζουν τις αίθουσές τους με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
διαδραστικούς πίνακες και όλο και περισσότερα μαθησιακά περιβάλλοντα έρχονται να
ενσωματωθούν στα αναλυτικά προγράμματα, γεφυρώνοντας το περιεχόμενο των
διαφόρων γνωστικών αντικειμένων με τις ποικίλες μορφές περιγραφής, παρουσίασης και
μετάδοσης που προσφέρουν οι ΤΠΕ. Πρόκειται δηλαδή, για τις εποικοδομιστικές
μαθησιακές διαδικασίες όπως τις αναπαραστάσεις, τη μοντελοποίηση, την επικοινωνία, τη
συνεργασία και τη χρήση πολυμέσων. Οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους πλέον, όλα
αυτά τα εργαλεία (εργαλείο δημιουργίας ιστολογίου blogger, εργαλείο συγγραφής
πολυμέσων «SCRATCH», ειδικά εργαλεία συγγραφής επαγγελματικών και πλήρως
διαλογικών παρουσιάσεων και προσομοιώσεων κ.ά.) καθώς και εκπαιδευτικά λογισμικά
(λογισμικό δημιουργίας παζλ, λογισμικό ψηφιακής αφήγησης, λογισμικό δημιουργίας κουίζ
κ.ά.) που μπορούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά και αποτελεσματικά.
Πολλοί ερευνητές τάσσονται θετικά απέναντι στην εφαρμογή των ΤΠΕ στο σχολείο ενώ
άλλοι επικριτικά. Ο Mioduser κ.α. (2000) ισχυρίζεται «ένα βήμα μπροστά στην τεχνολογία,
δύο πίσω στην παιδαγωγική». Από την άλλη είναι πλέον αποδεκτό ότι οι εφαρμογές των
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορούν να συντελέσουν με ουσιαστικό τρόπο στην
υποστήριξη της διδακτικής πράξης και στην ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας
(Jonassen et al., 2003; Jonassen, 2006; Webb, 2005; Κυνηγός & Δημαράκη, 2002;
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Adelsberger et al., 2002; Ράπτης & Ράπτη, 2001; Haldane, 2007; Lewin et al., 2008; Lee &
Winzenried, 2009).
Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρήθηκε ως σημαντική
προτεραιότητα, όπως διατυπώθηκε, στη διακήρυξη της Λισσαβόνας το 2000 για τις χώρες
της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003). Έτσι στην Ελλάδα, ένας μεγάλος αριθμός
προγραμμάτων έχει σχεδιαστεί κι έχει καθιερωθεί, για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,
όπως το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (2002-2006), το
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» (20062008), το έργο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ
στη Διδακτική Πράξη» (2007-2013). Εκτός από αυτά τα συμβατικά επιμορφωτικά
προγράμματα διοργανώνονται και εξ αποστάσεως προγράμματα (Πίνακας 1) προκειμένου
να ξεπερνιούνται οι χωροχρονικοί περιορισμοί και τα εμπόδια που θέτουν τα παραδοσιακά
προγράμματα στις δια ζώσης συναντήσεις.
Πίνακας 1. Εξ αποστάσεως προγράμματα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο– ΕΑΠ (Hellenic Open
University)

http://www.eap.gr/

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Open University of Cyprus)

http://www.ouc.ac.cy/

The Open University (UKOU) - Μεγάλη Βρετανία

http://www.open.ac.uk/

FernUniversitat in Hagen – Γερμανία

http://www.fernuni-hagen.de/

Open Universiteit - Ολλανδία

http://www.ou.nl/

Universita Telematica Intarnazionale UniNettuno (UTIU) Ιταλία

http://www.uninettunouniversity.net/
portal/it/default.aspx

Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) –
Ισπανία

http://portal.uned.es/

Universitat Oberta de Catalunya (OUC) - Ισπανία
(Καταλονία)

http://www.uoc.edu/portal/english/

Universidade Aberta (UAB) - Πορτογαλία

http://www.uab.pt/

Oscail DCU Distance Education - Ιρλανδία

https://www.dcu.ie/oscail/index.shtml

Zentrum fuer Fernstudien Univeristaet Linz (ZFUL)–Αυστρία

http://www.esc.ac.at

Universitare Fernstudien Schweisz (Schweizer Fernuni) Ελβετία

http://www.fernuni.ch/

Centre National d'Enseignement à Distance (CNED) -Γαλλία

http://www.cned.fr/

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση υλοποιείται μέσα από τις ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης
σ’ έναν εικονικό χώρο συνάντησης κι αλληλεπίδρασης (Αποστολάκης κ.α., 2008). Έτσι, κάθε
εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο επιμόρφωσης που του ταιριάζει
περισσότερο. Στον ελλαδικό χώρο στο πλαίσιο της Πράξης επιμόρφωσης Β' επιπέδου
προβλέπεται η υλοποίηση ενός αριθμού προγραμμάτων επιμόρφωσης Β' επιπέδου με το
μοντέλο μικτής μάθησης (bιended learning), - δηλαδή με συνδυασμό εξ αποστάσεως
μαθημάτων (σύγχρονες συνεδρίες και ασύγχρονες δράσεις, με ανάθεση εργασιών και
δραστηριοτήτων) και περιορισμένο αριθμό δια ζώσης συνεδριών (πρόσωπο με πρόσωπο) -
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με στόχο την κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης σε περιοχές όπου για οποιοδήποτε λόγο
δεν είναι δυνατή η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με το παραδοσιακό μοντέλο.
Τα περισσότερα προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών είναι βασικά σχεδιασμένα για να
βελτιώσουν τα επίπεδα και την ικανότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών, αλλά και για να
ενθαρρύνουν τη θετική σχέση με τις ΤΠΕ. Η επιμόρφωση βέβαια, πρέπει να
πραγματοποιηθεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Μια βασική προϋπόθεση είναι ότι η
επιμόρφωση πρέπει να νοείται ως μια συνεχής και επαναλαμβανόμενη διαδικασία,
συστηματικά οργανωμένη, η οποία να στοχεύει στην υποστήριξη της επαγγελματικής και
ατομικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Επίσης, πριν υλοποιηθούν τα προγράμματα
επιμόρφωσης πρέπει να γίνεται έλεγχος των αναγκών εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού
συστήματος. Επιπλέον τα προγράμματα να είναι αποκεντρωμένα και να έχουν συνέπεια και
συνέχεια καθώς και συστηματικότητα στο σχεδιασμό τους και να λαμβάνονται υπόψη οι
διεθνείς αλλά και οι ελληνικές εμπειρίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τέλος πρέπει να
γίνεται αξιολόγηση κάθε επιμέρους επιμορφωτικού προγράμματος (Χατζηπαναγιώτου,
1999). Μόνο όταν τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, εξασφαλίζεται η ενημέρωση των
εκπαιδευτικών για την εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων ή μεταρρυθμιστικών
προσπαθειών στην εκπαιδευτική διαδικασία με αποτέλεσμα να μετριάζεται έτσι η
αντίδραση και η αντίστασή τους στις επιχειρούμενες αλλαγές (Μαυρογιώργος, 1999). Αυτό
βέβαια σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει αναδιαμόρφωση των στάσεων, των
πεποιθήσεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών (Κονιδάρη, 2005). Η ενημέρωση
μπορεί να γίνει με την έγκαιρη γνωστοποίηση των προγραμμάτων σε όλους τους
εμπλεκόμενους, από τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης, μέσω των δομών ενημέρωσης και
υποστήριξης των προγραμμάτων (π.χ. δημοσίευση Ανακοινώσεων σε Πύλες Ενημέρωσης
και Συνεργασίας, Οδηγοί διαδικασιών και διαχείρισης, κ.ά.). Με την ενημέρωση οι
εκπαιδευτικοί αποκτούν συνολική εποπτεία των επιμορφωτικών προγραμμάτων που
υπάρχουν και μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά μαθαίνουν να
χρησιμοποιούν αποδοτικά τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Στον Πίνακα 2 περιγράφονται τα προγράμματα επιμόρφωσης που υπάρχουν
διαθέσιμα για τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα την τρέχουσα περίοδο:
Πίνακας 2. Προγράμματα επιμόρφωσης στην Ελλάδα
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τηλεκπαιδεύσεις για
εκπαιδευτικούς
πληροφορικής (ΠΕ19, ΠΕ20)
της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και http://training.sch.gr/
Εκδόσεων «Διόφαντος» σε συνεργασία
με τους Φορείς λειτουργίας του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)

«Επιμόρφωση των
Εκπαιδευτικών για την
Αξιοποίηση και Εφαρμογή
των ΤΠΕ στη Διδακτική
Πράξη» (Επιμόρφωση Β’
επιπέδου).
webinar

«Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»,
http://b-epipedo2.cti.gr
ΕΣΠΑ (2007-2013), και υλοποιείται με τη
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και του Ελληνικού Δημοσίου

webinar

Ερευνητικές εργασίες: ο ρόλος του
εκπαιδευτικού ΠΕ19-20
Αγαθά copies κτώνται. Ο Πλαγιαρισμός
και τρόποι απόκτησής του

http://blogs.sch.gr/webi
narspe1920/
http://blogs.sch.gr/webi
narspe1920/
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Διδακτικός σχεδιασμός και ΤΠΕ

http://blogs.sch.gr/webi
narspe1920/

Αίτια των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ
Έρευνες έχουν δείξει ότι και στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
αναγνωρίζεται από τους εκπαιδευτικούς η μεγάλη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη διδακτική
πράξη και είναι θετικοί απέναντι στην επιμόρφωση, εντούτοις όμως, είναι κριτικοί κι
επιφυλακτικοί απέναντι στη συστηματική χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία (Βοσνιάδου,
2001; Γραμμένος κ.ά., 2002; Jimoyiannis, 2008 ) και είναι πολύ αργοί στην προσαρμογή
τους στη χρήση των ΤΠΕ μέσα στην τάξη (Jimoyiannis & Komis, 2006; Russel et al., 2003). Αν
και έχει υπάρξει μια αύξηση στην πρόσβαση υπολογιστών στα σχολεία, στις περισσότερες
περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με κλασικό τρόπο και
όχι ως γνωστικά εργαλεία (Μικρόπουλος, 2006), κυρίως για χαμηλού επιπέδου επίσημους
ακαδημαϊκούς στόχους, όπως για να παίρνουν τις πληροφορίες από το Διαδίκτυο ή για
διοικητικούς λόγους, για να φτιάχνουν σχέδια μαθήματος, ή διαγωνίσματα, παρά ως
εργαλείο εκμάθησης που υποστηρίζει την ενεργό μάθηση των μαθητών (OFSTED, 2004;
Russell et al., 2003). Σύμφωνα με τους Jimoyiannis & Komis (2007) εμπόδιο αποτελούν οι
περιορισμένες δεξιότητές τους, η έλλειψη εμπειρίας και οι στάσεις των εκπαιδευτικών
απέναντι στις ΤΠΕ.
Αυτή η στάση των εκπαιδευτικών αρχικά ονομάστηκε «κομπιουτεροφοβία». Αργότερα η
έννοια αυτή έγινε πιο γενική γιατί δεν περιοριζόταν μόνο στον Η/Υ αλλά και σε κάθε νέα
μορφή τεχνολογίας που εισέβαλε στο σχολείο κι ονομάστηκε «τεχνοφοβία». Σήμερα ο όρος
έχει αντικατασταθεί από την «κυβερνοφοβία». Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν πιο συχνά
τον όρο «τεχνοφοβία». Ο Jay το 1981 μιλάει για φόβο και άγχος απέναντι στις ΤΠΕ κι ακόμη
για εχθρική ή επιθετική αντιμετώπισή τους.
Είναι γεγονός ότι έχουν γίνει χωροταξικές αλλαγές και τα σχολεία έχουν εξοπλιστεί
επαρκώς με ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά υπάρχει τεχνοφοβία και άγχος από την
πλευρά των εκπαιδευτικών σε κάθε καινοτομία που κατά τη γνώμη τους διαταράσσει τις
παραδοσιακές και σταθερές δομές της διδασκαλίας (Κονιδάρη, 2005). Η τεχνοφοβία
σύμφωνα με έρευνες (Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 2011; Jimoyiannis, 2008), μπορεί να
οφείλεται σε εσωτερικούς κι εξωτερικούς παράγοντες. Οι εσωτερικοί παράγοντες είναι τα
προσωπικά χαρακτηριστικά, η αυτεπάρκεια, τα αισθήματα, ο βαθμός εξοικείωσης των
εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ, ο βαθμός αποδοχής από τους εκπαιδευτικούς των ΤΠΕ ως
εργαλεία υποστήριξης της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας και η ετοιμότητα
συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες εφαρμογής και ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη
διδακτική πρακτική (Τζιμογιάννης, 2002). Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι oι
κοινωνιολογικοί, οι τεχνολογικοί, οι θεσμικοί και οι σχολικοί διοικητικοί.
Εσωτερικά αίτια
Οι προσωπικοί παράγοντες συνδέονται στενά με τη συμπεριφορά και την αρνητική
συναισθηματική αντίδραση των ατόμων καθώς και με το άγχος που έχει κάθε άτομο όταν
πρέπει να χρησιμοποιήσει τους υπολογιστές. Έτσι μπορεί να πάρει τη μορφή της άρνησης
της χρήσης ή του φόβου μήπως χαλάσει κάτι επειδή δεν ξέρει να χρησιμοποιήσει τον
υπολογιστή, ή να έχει κάποιος το αίσθημα ότι απειλείται κι ότι είναι σκλάβος της
τεχνολογίας (Jimoyiannis & Komis, 2004). Σύμφωνα με τον Rosen (1995) οι εκπαιδευτικοί
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λόγω μειωμένης γνώσης των υπολογιστών είναι ιδιαίτερα αγχωμένοι όσον αφορά τη χρήση
τους. Υπάρχει βέβαια και η κατηγορία των εκπαιδευτικών που ενώ γνωρίζει τη χρήση των
υπολογιστών εξακολουθεί να βιώνει άγχος και στρες όταν πρέπει να τους χρησιμοποιήσει,
λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στις προσωπικές τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες (Rosen
& Weil, 1995).
Οι εσωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ
συνδέονται στενά με τη δεκτικότητα των ατόμων στην εμπειρία. Σύμφωνα με τον Jarvis
(2009) κάθε άτομο ερμηνεύει την κοινωνική πραγματικότητα με βάση το σύνολο των
μαθησιακών του εμπειριών. Έτσι, όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν συνηθίσει σε ένα
συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας και η εκπαιδευτική μεθοδολογία που προτείνεται μέσα
από προγράμματα κατάρτισης κι επιμόρφωσης είναι διαφορετική από αυτή που έχουν
συνηθίσει, όπως συμβαίνει με τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση ή όταν
χρησιμοποιούνται καινούριες τεχνολογίες, όπως τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης και οι
νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, τότε η εμπειρία των εκπαιδευτικών
εμποδίζει την εφαρμογή καινοτόμων μαθησιακών τρόπων και μεθόδων στο σχολείο.
Υπάρχουν βέβαια και οι εκπαιδευτικοί που απολαμβάνουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών
και για τη δική τους ευχαρίστηση αλλά και στο χώρο της εργασίας. Είναι αυτοί που βλέπουν
τη χρήση των υπολογιστών από ορθολογική σκοπιά «όπου η αποδοχή των ΤΠΕ αποτελεί
ατομική υπόθεση του εκπαιδευτικού, ο οποίος μέσα από προσωπικές διαδικασίες έρευνας
αναζητά, αυτομορφώνεται, ασκείται και τελικά εφαρμόζει τις ΤΠΕ στην τάξη (Jimoyiannis,
2000).
Η αυτεπάρκεια σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή επηρεάζει τις προσδοκίες των ατόμων
από τη χρήση του Η/Υ (Compeau et al., 1999). Ο Bandura 1986 περιέγραψε την
αυτεπάρκεια ως το αποτέλεσμα της γνωστικής διαδικασίας κατά την οποία τα άτομα
διαμορφώνουν αντιλήψεις σχετικά με τις ικανότητές τους να ενεργοποιήσουν τα κίνητρα
και τους γνωστικούς πόρους που διαθέτουν προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν
σε κάποιες καταστάσεις. Έτσι ο όρος της αυτεπάρκειας συνδέθηκε με τις πεποιθήσεις των
ατόμων σχετικά με την ικανότητά τους να χρησιμοποιήσουν τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Έρευνες φανερώνουν ότι η αυτεπάρκεια στη χρήση υπολογιστή διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ (Gist et al., 1989; Ρούσσος, 2007)
και στην απόφαση ενός ατόμου να χρησιμοποιήσει υπολογιστές (Compeau & Higgins,
1995). Τα άτομα που χρησιμοποιούν πιο συχνά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αποκτούν
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και περισσότερες δεξιότητες, πράγμα που συνεπάγεται και
θετικότερη σχέση με τις ΤΠΕ (Κονιδάρη, 2005). Συνεπώς, η αυτεπάρκεια αναφέρεται στις
πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για το τι είναι ικανοί να κάνουν μέσα στην τάξη σύμφωνα
με τις ικανότητες που διαθέτουν.
Εξωτερικά αίτια
Από κοινωνιολογική σκοπιά, το σχολείο είναι ένας κοινωνικός θεσμός που αναπαράγει και
συντηρεί το υπάρχον κοινωνικό σύστημα γι’ αυτό και αντιστέκεται σε οποιαδήποτε αλλαγή.
Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους γνωρίζουν ότι η ύπαρξη και μόνο του Η/Υ στη τάξη
δεν μπορεί να μεταβάλλει τους παραδοσιακούς ρόλους των εκπαιδευτικών και των
μαθητών.
Όμως πολλοί εκπαιδευτικοί δεν είναι απαλλαγμένοι από κοινωνικά στερεότυπα, αντιλήψεις
και τάσεις για τις νέες τεχνολογίες (Olson, 1995). Η τεχνοφοβία εκλαμβάνεται ως
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μετασχηματισμός της εργασίας και της απασχόλησης, ως αλλαγή των σχέσεων μεταξύ τους
και με τους μαθητές τους, διότι αισθάνονται ανεπαρκείς και αδύναμοι στη χρήση των νέων
τεχνολογιών έναντι της τεχνολογικής δεινότητας των μαθητών τους. Έρχονται σε επαφή με
την i-generation γενιά μαθητών (Rosen, 2011) κι εδώ δημιουργείται ένα τεράστιο χάσμα, με
συνακόλουθη υπoβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού στην τάξη. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να δημιουργείται μια κοινωνική ανισότητα στο σχολείο διότι διαφοροποιείται
ή μεταλλάσσεται η εκπαιδευτική συνδιαλλαγή με την αποσύνδεση της γνώσης από το
φορέα της (Bernstein, 2000). Έχουμε δηλαδή την κοινωνική διάσταση της παιδαγωγικής
σχέσης εκπαιδευτικού - μαθητή. Στη σχέση αυτή, ο παράγοντας που ο Bertrand (1994)
θεωρεί σημαντικό, είναι η απώλεια του ελέγχου του εκπαιδευτικού στη δικτυωμένη τάξη.
Τώρα οι εκπαιδευτικοί παύουν να είναι το επίκεντρο στην τάξη και χάνουν την εξουσία
τους, την οποία πρέπει να μοιραστούν με τον Η/Υ. Έτσι αρχίζουν να διακατέχονται από
συναισθήματα μειονεξίας και ανεπάρκειας απέναντι στους μαθητές τους. Κάποιοι
καταλήγουν να διαμορφώνουν αρνητική στάση απέναντι στις ΤΠΕ αφού βλέπουν τους
υπολογιστές να απειλούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και μυθοποιούν τους
υπολογιστές ανάγοντάς τους σε παντοδύναμα σύμβολα.
Η διοίκηση του σχολείου επηρεάζει τις σχέσεις νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών. Εδώ,
εξέχοντα ρόλο έχει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που είναι διοικητικός και
εκπαιδευτικός προϊστάμενος. Ο Σχολικός Σύμβουλος μπορεί επίσης να παίξει σπουδαίο
ρόλο ενθαρρυντικό και προτρεπτικό, στην εφαρμογή των ΤΠΕ στο σχολείο. Κάθε
εκπαιδευτικός σχεδιασμός που γίνεται στην κορυφή της εκπαιδευτικής πυραμίδας
μεταβιβάζεται στο σχολείο, όπου η διεύθυνση οφείλει να τον πραγματοποιήσει. Σύμφωνα
με έρευνα (Δαδαμόγια κ.α., 2010) οι διευθυντές/ντριες των σχολείων είναι θετικοί απέναντι
στη χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου κι ενισχύουν τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών
του σχολείου τους, όμως δεν είναι εντελώς απαλλαγμένοι από στερεότυπες αντιλήψεις,
όπως για παράδειγμα ότι θεωρούν περιττή τη δημιουργία ιστοσελίδας του σχολείου τους. Η
απουσία ή ακόμη και η μερική παρουσία διοικητικής στήριξης σε πρωτοβουλίες του
εκπαιδευτικού δυναμικού, σε σχέση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί
ανασταλτικό παράγοντα στον εκσυγχρονισμό και την εξέλιξη του εκπαιδευτικού
συστήματος. Σύμφωνα με την Πηγιάκη (2006), ο διευθυντής πρέπει να έχει «όραμα» και να
ενεργοποιεί και να ενισχύει τους βραδυπορούντες στην χρήση των νέων τεχνολογιών.
Οι ανεπαρκείς οργανωσιακές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος αποτρέπουν και δε
διευκολύνουν τη χρήση καινοτόμων δράσεων με χρήση ΤΠΕ. Ο συγκεντρωτικός του
χαρακτήρας, περιορίζει την αυτονομία των εκπαιδευτικών, τη φαντασία, τη
δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία και τον πειραματισμό. Συνεπώς, συχνά, εφαρμόζουν
την προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία και τεχνολογία με στόχο να βγει η προτεινόμενη
ύλη. Η γραφειοκρατική οργάνωση και νοοτροπία των σχολείων (Hargreaves, 1999) είναι μια
ακόμη σημαντική αιτία των αρνητικών σχέσεων των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ διότι τους
ασκείται εξουσία από μηχανισμούς άνωθεν προκειμένου να εναρμονίσουν τη διδασκαλία
τους σύμφωνα με τις επιταγές της. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι ο
«αγώνας» για την κάλυψη της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών εξετάσεων, πράγμα που
δεν ενθαρρύνει την καινοτομία και περιορίζει την ευελιξία του εκπαιδευτικού (Vrasidas,
2010). Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ διότι
δεν είναι δομημένα σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της
συνοικοδόμησης της γνώσης. Χρειάζεται επομένως αναδόμηση των αναλυτικών
προγραμμάτων ώστε να γίνει αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Πρακτικά ζητήματα
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όπως τα κλειστά εργαστήρια που τα ανοίγουν μόνο οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής, τα
εργαστήρια που διατίθενται στους εκπαιδευτικούς αν έχουν πιστοποίηση Α΄ επιπέδου, η μη
λειτουργικότητα των χώρων των εργαστηρίων τα οποία βρίσκονται συνήθως μακριά από τις
άλλες αίθουσες διδασκαλίας, τα αυτοσυντηρημένα εργαστήρια και ο ελλιπής εξοπλισμός
τους είναι κι αυτά μερικά προβλήματα που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των
εκπαιδευτικών στο να τα χρησιμοποιούν. Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν την ανάγκη για μια
αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη όταν προκύπτουν προβλήματα στη χρήση των μηχανημάτων
(Jimoyiannis, 2008). Σύμφωνα με τους Καρασαββίδη και Κόλλια (2012) «οι ΤΠΕ εντάχθηκαν
περιφερειακά στην υφιστάμενη εκπαιδευτική πρακτική και όχι στον πυρήνα της, ενώ η
προστιθέμενη μαθησιακά αξία της ένταξης περιορίστηκε στην οπτικοποίηση φυσικών
φαινομένων και φυσικών μοντέλων». Ενώ σύμφωνα με τον Γιαβρίμη (2010) «οι
εκπαιδευτικοί έχουν το κίνητρο και πιστεύουν στην αυτοαποτελεσματικότητα τους,
εντούτοις όμως, εξαιτίας του περιεχομένου των επιμορφώσεων ή των δομικών
προβλημάτων της εκπαίδευσης, δυσκολεύονται στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην πράξη.
Αναδύεται, επίσης, το εκπαιδευτικό πρόταγμα της διερεύνησης των επιμορφωτικών
αναγκών των εκπαιδευτικών, αλλά και της δόμησης ενός λειτουργικού πλαισίου
προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τα νέα γνωστικά εργαλεία και
την διδακτική πρακτική στην μετανεωτερική εποχή».
Η δημοσιοϋπαλληλική κουλτούρα ορισμένων εκπαιδευτικών και η μοιρολατρία, έχουν σαν
αποτέλεσμα να αφήνουν τους εκπαιδευτικούς μακριά από τις εξελίξεις που συντελούνται
στο χώρο της τεχνολογίας (Βρυωνίδης, 2007). Αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί έχουν βολευτεί
στο χώρο του δημοσίου και δεν έχουν διάθεση αλλά και κίνητρο να αναλάβουν
περισσότερες ευθύνες, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. Η ενασχόληση με τις ΤΠΕ απαιτεί
μεγαλύτερη προετοιμασία σε χρόνο και κόπο, τόσο όσον αφορά στη διδακτέα ύλη, όσο και
στον τρόπο χειρισμού των εποπτικών μέσων και του υπολογιστή. Έτσι δεν αποφασίζουν να
προχωρήσουν σε νέες πρακτικές διδασκαλίας, που διανοίγονται μέσα από τις νέες
τεχνολογίες και παραμένουν στον παραδοσιακό τρόπο, το δασκαλοκεντρικό, μακριά από
τη χρήση των ΤΠΕ. Έρευνα που έκανε ο Joakim Samuelsson (2006), στην οποία συμμετείχαν
εκπαιδευτικοί μαθηματικών της Σουηδίας, έδειξε ότι όταν οι εκπαιδευτικοί προχωράνε σε
βιωματικούς τρόπους μάθησης μέσω των πολυμεσικών εργαλείων, που ζωντανεύουν την
αίθουσα διδασκαλίας και δεν παραμένουν στους παλιούς και παρωχημένους τρόπους
μετάδοσης της γνώσης, τότε και οι μαθητές βρίσκουν πιο ελκυστική τη μάθηση κι έχουν
θετική προδιάθεση.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί κι εξελίσσονται συνεχώς, αξιόλογα εκπαιδευτικά
λογισμικά και ψηφιακά εργαλεία, πολλά από τα οποία βρίσκονται εγκαταστημένα στους
σχολικούς υπολογιστές. Άλλο πάλι λογισμικό διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Πρόκειται
για ένα θησαυρό προγραμμάτων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί διότι οι εκπαιδευτικοί δεν
γνωρίζουν πως να το χρησιμοποιήσουν. Σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα1 που έγινε
σε σχολεία σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί
έχουν εξοικειωθεί με τη διδασκαλία και τη μάθηση των ΤΠΕ, αλλά συνεχίζουν να τις
χρησιμοποιούν πρωτίστως, για την προετοιμασία της διδασκαλίας τους. Επίσης οι
1

Πανευρωπαϊκή έρευνα σε σχολεία σχετικά με την εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση (ΤΠΕ) . Η
έρευνα με τίτλο: “Survey of Schools:ICT in Education” πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ε.Ε. και είναι
προϊόν συνεργασίας του European Schoolnet και του τμήματος Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου της Λιέγης. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 190.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και Δ/ντές
εκπαίδευσης, τα έτη 2011 και 2012 σε 31 χώρες (27 χώρες Ε.Ε., Κροατία, Ισλανδία, Νορβηγία και Τουρκία).
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εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται κυρίως στο πως θα χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία
κι όχι στο γιατί και στο πως θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία για την ενίσχυση της
μάθησης. Η συγκεκριμένη έρευνα δείχνει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 16 μαθητές ανά
υπολογιστή, πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 7 μαθητές ανά υπολογιστή. Οι
περισσότεροι μαθητές ανά Η/Υ είναι στην Τουρκία (20) ενώ οι λιγότεροι στη Δανία με 3
μαθητές ανά υπολογιστή. Οι υπολογιστές στην Ελλάδα βρίσκονται σε ποσοστό περίπου
70% σε εργαστήριο, 15% στην αίθουσα διδασκαλίας και το υπόλοιπο 10% μοιράζεται σε
βιβλιοθήκες ή άλλα μέρη. Ο μέσος Ευρωπαϊκός όρος είναι 58% σε εργαστήριο, περίπου
30% στις τάξεις και 7% σε βιβλιοθήκες. Η πρόσβαση σε διαδραστικούς πίνακες είναι
εξαιρετικά χαμηλή στην Ελλάδα, με 1 διαδραστικό πίνακα ανά 500 μαθητές, πολύ μακριά
από το μέσο όρο της Ε.Ε με 1 διαδραστικό πίνακα ανά 111 μαθητές. Η Μάλτα κατέχει την
πρωτιά με ένα διαδραστικό πίνακα ανά 18 μόλις μαθητές. Σε επίπεδο εκπαιδευτικών, το
43% των Ελλήνων εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί τουλάχιστον 25% ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 14
ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ταυτόχρονα, 64%
χρησιμοποιούν τους σχολικούς υπολογιστές (desktop, laptop) για εκπαιδευτικούς σκοπούς
στα ελληνικά σχολεία.
Έμφυλη διάσταση στη χρήση των ΤΠΕ
Πολλές έρευνες έχουν γίνει για τη διερεύνηση της έμφυλης χρήσης των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Τζιμογιάννη (2010), κάποιες έδειξαν ότι οι γυναίκες έχουν πιο
αρνητικές αντιλήψεις και στάσεις (Rosen & Weil, 1995; Weil , 1990), απέναντι στις ΤΠΕ, ενώ
σε άλλες βρέθηκε οι γυναίκες να έχουν πιο θετικές αντιλήψεις (Ray, 1999). Σε άλλες
έρευνες βρέθηκε να μην υπάρχουν έμφυλες διαφορές όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ
(Korukonda, 2005; North & Noyes, 2002, Shapka & Ferrari, 2003), ενώ σε άλλες
επισκοπήσεις/μετα-αναλύσεις περιγράφονται ως αντικρουόμενα τα ερευνητικά
αποτελέσματα για το συγκεκριμένο θέμα (Brosnan, 1998; Whitley, 1997). Επιπλέον έχουν
γίνει έρευνες σχετικά με την ειδικότητα του εκπαιδευτικού και τη στάση του απέναντι στις
ΤΠΕ, καθώς και την ηλικία του εκπαιδευτικού και τη χρήση των ΤΠΕ. Έτσι, σύμφωνα με
έρευνα, οι εκπαιδευτικοί φιλόλογοι, θεολόγοι, κοινωνικών επιστημών και φυσικής αγωγής
είναι ουδέτεροι ή αρνητικοί στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδασκαλία (Jimoyiannis &
Komis, 2004).
Όσον αφορά τους μαθητές, η συνειδητοποίηση των στάσεών τους, απέναντι στους
υπολογιστές επηρεάζει τη μελλοντική τους συμπεριφορά, καθώς και τις αποφάσεις τους για
τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή την επιλογή της σταδιοδρομίας τους. Στο
σημείο αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ρόλο της οικογένειας αλλά και της κοινωνίας
γενικότερα στη διαμόρφωση των στάσεων των ατόμων (Arnot, 2004).
Έτσι οι διαφορετικές στάσεις των ατόμων απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
μπορεί να είναι μια αντανάκλαση των διαφορετικών κοινωνικών εμπειριών. Τα τελευταία
χρόνια, όλο και περισσότεροι μαθητές/τριες έχουν μεγαλύτερη εμπειρία χρήσης στους Η/Υ.
«Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα στους νέους
16-24 ετών, με ακόμη πιο έντονη διείσδυση να παρατηρείται στην υποκατηγορία 16-20
ετών. Ακόμη καθώς αυξάνεται η ηλικία των ατόμων, μειώνεται ο βαθμός εξοικείωσής τους
με τις νέες τεχνολογίες. Σχεδόν 2 στα 10 άτομα ηλικίας 55-64 ετών, χρησιμοποιούν τον Η/Υ
και το διαδίκτυο, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό για παραγωγικές ηλικίες. Επίσης τόσο για τους
άνδρες όσο και τις γυναίκες, παρατηρείται σημαντική αύξηση στη χρήση του Η/Υ στο
διάστημα 2005-2008. Ωστόσο, παρά το μεγαλύτερο βαθμό αύξησης που σημειώνει ο
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δείκτης στο γυναικείο πληθυσμό (100%, έναντι 85% στους άνδρες), οι γυναίκες συνεχίζουν
να υπολείπονται κατά 14 περίπου ποσοστιαίες μονάδες (37% έναντι 51%)» (Ταυτότητα
χρηστών Internet στην Ελλάδα2). Εξάλλου οι εκπαιδευτικές πρακτικές και σχολικές δομές
αναπαράγουν τον ανδρικό κόσμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Υποστηρίζεται επίσης,
ότι τα αγόρια είναι σχεδόν αποκλειστικά οι «σκληροί» κυρίαρχοι στον προγραμματισμό,
ενώ τα κορίτσια τείνουν να είναι οι «ήπιοι» κυρίαρχοι (Turkle, 1984). Σύμφωνα με την
Turkle (1984) υπάρχει διαφορετική προσέγγιση των δύο φύλων στον προγραμματισμό. Έτσι
η στενή σχέση του ανδρικού πληθυσμού με τον υπολογιστή αποτελεί συνήθως ένδειξη της
έντονης ανάγκης των ανδρών να κυριαρχούν επί των πραγμάτων. Ο χώρος του
προγραμματισμού χαρακτηρίζεται από την ανδρική κουλτούρα της κυριαρχίας, του
ατομισμού και της μη ευαισθησίας κι έτσι οι «hard masters» επιβάλλουν τη θέλησή τους
στο μηχάνημα, έχοντας ως στόχο να το ελέγξουν. Από την άλλη οι γυναίκες, που είναι οι
«soft masters» των υπολογιστών, στοχεύουν στη διεπαφή και την αλληλοεπίδραση. Είναι
λιγότερο τολμηρές από τους άνδρες και θέλουν αυτά που κάνουν στον υπολογιστή να
έχουν μια αιτία κι ένα αποτέλεσμα. Αυτά τα δύο διαφορετικά στυλ ενασχόλησης με τον
υπολογιστή όπως υποστηρίζει η Turkle δεν υποδηλώνουν την ανωτερότητα του ενός έναντι
του άλλου, αλλά ότι πρόκειται για μια ποικιλία «επιστημολογικού πλουραλισμού» (Turkle &
Papert, 1991). Βέβαια λόγω της θέσης που κατέχουν οι γυναίκες στην κοινωνία δεν
καταφέρνουν να ασχοληθούν με τη τεχνολογία κι έτσι μιλάμε για ψηφιακό χάσμα ανάμεσα
στα δύο φύλα, αλλά και για ψηφιακό χάσμα γενεών.
Έτσι δημιουργούνται κοινωνικές ανισότητες σε βάρος των γυναικών και η ραγδαία
ανάπτυξη των ΤΠΕ και ιδιαίτερα των Η/Υ και του διαδικτύου, έρχεται να επιτείνει τις
ανισότητες αυτές, αφού η γυναίκα δεν επωφελείται στον ίδιο βαθμό με τον άνδρα από τις
εξελίξεις (McGregor and Bazi, 2001). Ακόμη και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, όπου η
γυναίκα έχει αποκτήσει ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και συμμετέχει πλέον
πιο ενεργά σε χώρους εργασίας, που θεωρούνταν κατεξοχήν ανδρικοί, αξιοποιώντας τις
νέες δυνατότητες που προσφέρονται από την τεχνολογία, και εκεί τα στοιχεία δείχνουν ότι
μεταξύ των φύλων υπάρχουν διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με οικονομικούς,
κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες (Διαμαντοπούλου, 2003). Ο στόχος της
αξιοποίησης των ευκαιριών που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες δεν μπορεί να αφορά στην
απλή αύξηση των ρυθμών πρόσβασης από τις γυναίκες, αλλά να αποβλέπει στην κριτική
ανάλυση των δομών που (ανα)παράγουν ανισότητες τόσο μεταξύ των φύλων όσο και
μεταξύ άλλων κατηγοριών και τάξεων (Βιτσιλάκη, 2005).
Οι δυναμικές τεχνολογικές αλλαγές και οι ανισότητες που τις συνοδεύουν αποτελούν
δομική συνιστώσα της εκπαίδευσης κι επηρεάζουν καθοριστικά το χώρο του σχολείου. Έτσι
οι εκπαιδευτικοί γίνονται φορείς όλων αυτών των ανισοτήτων και των εξελίξεων και οι
αντιλήψεις και οι στάσεις τους κι εν τέλει οι σχέσεις τους με τις ΤΠΕ είναι καθοριστικές για
το σχεδιασμό και τη διδακτική πρακτική τους στην τάξη. Έτσι το φύλο φαίνεται να είναι
σημαντικός παράγοντας, με τους άνδρες εκπαιδευτικούς να έχουν θετικότερες στάσεις

2

Η έρευνα διεξήχθη από το «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο της μελέτης
για τη μέτρηση των δεικτών των ευρωπαϊκών σχεδίων δράσης «i2010» και «eEurope», το οποίο υλοποιεί από
το 2005 ετήσια έρευνα για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα ελληνικά
νοικοκυριά. Η παρούσα αναφορά έχει ως σκοπό τη σύνοψη και ανάδειξη των κυριότερων ευρημάτων από την
πιο πρόσφατη μέτρηση, με περίοδο αναφοράς το 2008.

210

Ο. Τάσση

απέναντι στους υπολογιστές. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των
Ρούσσου & Πολίτη (2004).

Προτάσεις
Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αποτελεί πλέον πραγματικότητα. Ο
βαθμός αποδοχής αυτής της πραγματικότητας από τους εκπαιδευτικούς και η ετοιμότητά
τους να εμπλακούν στις διαδικασίες υλοποίησής της αποδεικνύεται ότι έχει καθοριστική
σημασία για την πετυχημένη εφαρμογή της.
Η επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
στην εκπαιδευτική διαδικασία και η αποφυγή και καταπολέμηση του άγχους χρήσης των
ΤΠΕ, μπορεί να γίνει με την ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του
εκπαιδευτικού προσωπικού και τη σταδιακή προσαρμογή κι αναδιάρθρωση του
προγράμματος σπουδών από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι πρώτες
προσπάθειες έχουν ξεκινήσει με το νέο «Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό
Γραμματισμό όπου επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο
για την εκπαίδευση των μαθητών στις ΤΠΕ, από το Δημοτικό μέχρι το Γυμνάσιο» (Οδηγός
για τον εκπαιδευτικό, 2011)3. Είναι επιτακτική η ανάγκη αλλαγής, των αναλυτικών
προγραμμάτων και δημιουργίας νέων που να μη βασίζονται στην κουλτούρα του
παραδοσιακού σχολείου. Όταν τα αναλυτικά προγράμματα προβλέπουν τη δημιουργία
μαθητοκεντρικών μαθησιακών περιβαλλόντων και στοχεύουν στην ανάπτυξη στρατηγικών
διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης μπορεί να υπάρξει βελτιστοποίηση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η μαθητοκεντρική προσέγγιση έχει διττή σημασία γιατί αφενός
εστιάζει στον κάθε μαθητή χωριστά, στα ενδιαφέροντά του, στις κλίσεις του, στις γνώσεις
του, στις εμπειρίες του και στις δυνατότητές του κι αφετέρου συνδυάζει όλες εκείνες τις
πρακτικές για την παρακίνηση του μαθητή στη μάθηση (McCombs & Vakili, 2005). Το
πλούσιο ψηφιακό υλικό που παρέχει ο επίσημος δικτυακός τόπος του ΥΠΑΙΘ, με
διαδραστικά βιβλία για Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, το φωτόδεντρο-αποθετήριο
μαθησιακών αντικειμένων, το φωτόδεντρο-αποθετήριο εκπαιδευτικών βίντεο και την
ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μπορούν να συνεργάζονται
εκπαιδευτικοί και μαθητές, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα πλαίσια της μαθησιακής
διαδικασίας. Το πανελλήνιο σχολικό ενδοδίκτυο παρέχει εκπαίδευση από απόσταση,
επικοινωνία στην ελληνική μαθητική κοινότητα αλλά και με τις ευρωπαϊκές κοινότητες,
σεμινάρια και συμπληρωματική εκπαίδευση. Υπάρχουν βέβαια και οι ιστοσελίδες και τα
blogs των σχολείων που έχουν δημιουργηθεί από εκπαιδευτικούς και μαθητές με σκοπό την
παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών αλλά και όλων των άλλων δραστηριοτήτων των
μαθητών και των σχολείων.
Όσον αφορά τη δόμηση και την αναδόμηση στερεοτυπικών αντιλήψεων και
προκαταλήψεων γύρω από τις νέες τεχνολογίες, αυτή είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα
διαδικασία η οποία γίνεται βαθμιαία, όπου στα τελικά στάδια απαιτείται αλλαγή στάσεων

3

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών , Οριζόντια Πράξη». Το παρόν έργο έχει
παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου
αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS
295450 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων».
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κυρίως παρά δεξιοτήτων (Russel, 1995). Η αλλαγή στάσεων απαιτεί βάθος χρόνου και
συνεχή επιμόρφωση και οι αλλαγές στην καθημερινή διδακτική πρακτική δε γίνονται
αυτόματα αλλά βαθμιαία. Για παράδειγμα ο τρόπος που ο ίδιος ο εκπαιδευτικός
αντιμετωπίζει τις ΤΠΕ και ο τρόπος που τις χρησιμοποιεί ο ίδιος στο παιδαγωγικό του έργο
έχει άμεση σχέση με τον τρόπο θα εντάξει τις ΤΠΕ μέσα στην τάξη.
Το ζήτημα των έμφυλων διαφορών στη χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο είναι πολύπλοκο γιατί
είναι συνάρτηση πολλών μεταβλητών όπως πολιτισμικών, κοινωνικών, οικονομικών,
ηλικίας, εθνότητας, θεσμικών. Μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα όπου υπάρχει δυϊσμός
θετικών και αρνητικών στάσεων και θέσεων για τις ΤΠΕ, η διαρκής επιμόρφωση και η
απόκτηση στερεών και διαχρονικών εργαλείων μπορούν να διαμορφώσουν μια γενικότερη
κουλτούρα σχετικά με την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Καλαντζής, 2011).
Επίσης σύμφωνα με την Διαμαντοπούλου Α. (2003), «το κλείσιμο του χάσματος μεταξύ
δεξιοτήτων και φύλων αποτελεί προτεραιότητα στην ατζέντα κοινωνικής πολιτικής κι έτσι,
αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη περιλάβει στα εθνικά σχέδια δράσης τους, την πρόσβαση και
τη συμμετοχή και των δύο φύλων στην κοινωνία της γνώσης δίνοντας προτεραιότητα στην
αύξηση της πρόσβασης των γυναικών στην τεχνολογία και εμπλέκοντας όλους τους φορείς
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο».

Συμπεράσματα
Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ
αναδεικνύει διαφορές στις στάσεις και στη χρήση των νέων τεχνολογιών στο σχολείο.
Ο τρόπος χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει αλλάξει και όσον αφορά την
ολοκληρωμένη εφαρμογή των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία πρέπει να εξεταστεί το
τρίπτυχο «περιεχόμενο, παιδαγωγική και τεχνολογία». Πρόκειται δηλαδή, για το μοντέλο
TPACK που εφαρμόζεται στα πλαίσια της «Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών για την
Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Β’ Επιπέδου και σύμφωνα με το
οποίο, για την υποστήριξη της ένταξης των ΤΠΕ στη σχολική πρακτική, δεν επαρκεί μόνο η
άριστη γνώση αυτών από τους εκπαιδευτικούς αλλά χρειάζεται ο συνδυασμός των βασικών
γνώσεων των περιεχομένων με παιδαγωγικές γνώσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις των αναλυτικών προγραμμάτων.
Η διάσταση του φύλου στις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ είναι διαρκώς
μεταβαλλόμενη και προσδιορίζεται από τα διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια στις
διάφορες χρονικές περιόδους. Προκειμένου για ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στις ΤΠΕ
και των δύο φύλων και όλων των ειδικοτήτων απαιτείται αλλαγή των κοινωνικών
στερεοτύπων που θεωρούν την τεχνολογία ανδρική υπόθεση, απαλλαγή από το φόβο της
χρήσης του Η/Υ, ανανέωση των αναλυτικών προγραμμάτων των σχολείων ενισχύοντας την
αλληλοεπιδραστική διδασκαλία κι επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των
τεχνολογιών αλλά και στον τρόπο που μπορούν να συνδυάσουν την παιδαγωγική
μεθοδολογία με το εκπαιδευτικό λογισμικό, με την αντίστοιχη διοικητική και θεσμική
στήριξη.
Καταλήγοντας διαπιστώνουμε ότι, για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί στο
νέο του ρόλο χρειάζεται να αποβάλει το φόβο και το άγχος της χρήσης των ηλεκτρονικών
υπολογιστών και να επισκεφτεί και να γνωρίσει το δημοφιλέστερο προορισμό των ημερών
μας που είναι ο χώρος των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.
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Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της τεχνολογίας στη μαθηματική
παιδεία αιχμής
Ζήνων Λυγάτσικας
zligatsikas@gmail.com
Μαθηματικός ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής
Περίληψη. Δεν είναι υπερβολικό να ισχυριστούμε ότι η αποτελεσματικότητα της
τεχνολογίας στην βελτίωση της μαθηματικής εκπαίδευσης δεν είναι αυτή που
περιμέναμε. Παρ’ όλα αυτά το πρώτο βήμα έγινε και το δεύτερο βήμα είναι μπροστά
μας. Τα πειραματικά μαθηματικά (μετ. experimental mathematics) είναι ένας
ανερχόμενος τομέας της μαθηματικής πρακτικής, δεν έχει τίποτα κοινό με τις μεθόδους
της διδακτικής και αργά ή γρήγορα θα μας προβληματίσει εξ αιτίας της
αποτελεσματικότητάς του. Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο να καταδείξει το
επόμενο στάδιο της όλης προσπάθειας βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων της
εκπαίδευσης με την βοήθεια της τεχνολογίας, που όπως πιστεύουμε πρέπει να
χαρακτηρίζεται από μια ανατρεπτική διάθεση ώστε να βοηθά την αναθεώρηση των
προτεραιοτήτων και να ανεβάζει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Στα δύο
πρώτα κεφάλαια θα παρουσιάσουμε τα πειραματικά μαθηματικά και τα υπολογιστικά
συστήματα που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα για τον σκοπό αυτό και μετά θα
παρουσιάσουμε έντεκα προβλήματα στο επίπεδο των μαθηματικών του Λυκείου, σαν
ένα δείγμα δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από την
διερευνητική χρήση της τεχνολογίας.
Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική τεχνολογία, Πειραματικά Μαθηματικά, Συστήματα
Συμβολικού Υπολογισμού, Συστήματα Αυτοματοποίησης Αποδείξεων.

Εισαγωγή
Στις 14 Ιουνίου 2013 το Center for American Progress δημοσίευσε μια έκθεση του Ulrich
Boser που αφορούσε την αξιολόγηση της απόδοσης της τεχνολογίας που επενδύθηκε σαν
εργαλείο μάθησης στην αμερικάνικη εκπαίδευση, δες Center for American Progress (2013).
Στην έκθεση αυτή ο Boser παρουσιάζει στατιστικά δεδομένα αξιολογώντας αρνητικά την
μέχρι σήμερα χρήση της τεχνολογίας στα σχολεία και στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και
τελειώνει κάνοντας συστάσεις (στον διοικητικό τομέα) για την βελτίωση και την
μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας
υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Τα συμπεράσματα της έκθεσης αφορούν όλους τους τομείς που εμπλέκονται στην
διαδικασία της εκπαίδευσης και θα μπορούσαν πολύ καλά να ισχύσουν και στην δικιά μας
χώρα. Το κύριο αίτημα, και αυτό που μας ενδιαφέρει στην παρούσα εργασία, είναι ότι
πρέπει να πάμε ένα βήμα πιο πέρα, αφού σκεφτούμε διακριτούς μαθησιακούς στόχους,
χρηματοδοτήσουμε γενναία την προσπάθεια και, προσθέτω, επαναπροσδιορίσουμε την
συμβατότητα του εκπαιδευτικού προγραμματισμού με την εξέλιξη της ίδιας της επιστήμης
που υπηρετούμε. Μέχρι σήμερα η τεχνολογία βοηθούσε την τρέχουσα διδακτική
προσέγγιση των μαθηματικών, αλλά ποτέ δεν θεωρήθηκε σαν κάτι που μπορεί να την
αλλάξει.
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Όταν εφαρμόσουμε συστηματικά και με στρατηγική τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, οι
επιπτώσεις στο status quo της εκπαίδευσης θα είναι τέτοιου μεγέθους ώστε μπορεί να
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της. Σε μικρές χώρες όπως η δική μας τα προσδοκώμενα
οφέλη, αυτού του είδους της ανατρεπτικής τεχνολογίας θα δημιουργήσουν εκπαιδευτικά
προϊόντα και υπηρεσίες που θα είναι κλιμακούμενες και καλύτερες - λιγότερο δαπανηρές
και πιο δημιουργικές, χρήσιμες και εύστοχες - όπως ευθύβολα παρατήρησε ο καθηγητής
Clayton M. Christensen από το Harvard Business School, δες Christensen C.M. (1997). Η
μαθηματική επιστήμη έχει μια προνομιούχα θέση μεταξύ των άλλων κλάδων και αυτό δεν
είναι τυχαίο. Όπως κατέδειξε η έρευνα των Αμερικανών, μόνο στα μαθηματικά οι μαθητές
χρησιμοποιούν συστηματικά την τεχνολογία για να βελτιώσουν τις βασικές δεξιότητες στις
ασκήσεις και στην κατανόηση της θεωρίας. Αυτό είναι πέρα για πέρα αληθές εκ των
πραγμάτων. Μόνο τα μαθηματικά και ενδεχομένως η φυσική είναι σε θέση να
ενσωματώσουν ουσιαστικά την συγκεκριμένη τεχνολογία είτε μέσα στο υπολογιστικό τους
κομμάτι είτε στο πειραματικό. Από αυτούς ξεκίνησε άλλωστε.
Υπάρχει ένα ουσιαστικό και «φιλοσοφικό» ερώτημα στην καθαρή μαθηματική επιστήμη
σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την εγκυρότητα της χρήσης του υπολογιστή καθώς
και με τον ρόλο των πειραματικών μαθηματικών (experimental mathematics) στην
μαθηματική διαδικασία. Αν και στο ερευνητικό πεδίο το σενάριο της ουσιαστικής χρήσης
υπολογιστικών συστημάτων, υπόσχεται μια ενδιαφέρουσα περιπέτεια, στην παιδεία το
σενάριο αυτό ανατρέπει τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων που
έχουν βασισθεί πάνω σε κάποιες κοινωνικές πεποιθήσεις των περασμένων δεκαετιών, οι
οποίες πολλές φορές δεν υπηρετούσαν την ίδια την επιστήμη, με αποτέλεσμα να
παρουσιάζουν πενιχρά έως μηδενικά θετικά αποτελέσματα σε ευρύτερο επίπεδο, όπως
άλλωστε και η συστηματική έρευνα του Center for American Progress το υποδεικνύει.
Παρ’ όλα αυτά, το τοπίο δεν είναι τόσο τραχύ και αυτό θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε
στην μελέτη αυτή. Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία πρέπει να εφαρμόζεται εσχατολογικά, σε
όλη της τη διάσταση, και μερικές φορές με ένα πειρατικό στυλ1, όπως έλεγε το 1994 ο Sir
Michael Atiyah (Atiyah et. al., 1994). Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα
μαθηματικά είναι μια επιστήμη με ιστορία που εν πολλοίς μας ξεπερνά, για τον λόγο αυτό
πρέπει να αναζητήσουμε το που οι υπολογιστές είναι ουσιαστικοί για τον μαθηματικό
πειραματισμό και που τα πειραματικά μαθηματικά είναι ουσιαστικά για να μας οδηγήσουν
σε μαθηματικές αποδεικτικές διαδικασίες. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα δεν είναι να δούμε
την φιλοσοφία των υπολογιστών στα μαθηματικά, όπως κάναμε 30 χρόνια πριν, αλλά πολύ
απλά να δούμε καλύτερα την φιλοσοφία των μαθηματικών (Avigad, 2008).
Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με την διδακτική προσέγγιση, του πως δηλαδή θα
ενσωματώσουμε την τεχνολογία αιχμής στην καθημερινή πρακτική. Ο αναγνώστης μπορεί
να ανατρέξει στην βιβλιογραφία όπου έχουμε επεξεργασθεί συγκεκριμένες θεματικές
ενότητες του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος (Λυγάτσικας, 2006; 2008a; 2008b;
2010; 2013). Αναπόφευκτα ο προβληματισμός μας συνδέεται με την ύπαρξη και διάθεση
ισχυρών λογισμικών τα οποία έχουν πιστοποιημένη υπολογιστική αξία σε όλο το φάσμα της
μαθηματικής πρακτικής, από το στοιχειώδες έως την έρευνα. Τα ήδη υπάρχοντα λογισμικά
καθώς και τα πλείστα ψηφιακά μέσα, που ευρέως χρησιμοποιούνται σήμερα στην σχολική
πρακτική, δεν παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Στην ανακοίνωση αυτή κρίνουμε απαραίτητο να

1

Το οποίο δικαιολογεί οποιεσδήποτε παρακλήσεις του κανόνα, πολύ ρομαντική ιδέα πράγματι!
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παρουσιάσουμε το υλικό πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε την προσέγγιση
τεχνολογίας και εκπαίδευσης.

Παρουσίαση των υπολογιστικών συστημάτων
Τα γνωστά μας συστήματα δυναμικής γεωμετρίας αν δεν καταφέρουν να εξελιχθούν στο
άμεσο μέλλον, με κόστος την αύξηση της χρονικής και χωρικής πολυπλοκότητας, δεν θα
μπορέσουν να παίξουν τον αντίστοιχο ρόλο που παίξανε στο πρώτο στάδιο εφαρμογής των
νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση2. Θα ασχοληθούμε ως επί το πλείστον με λογισμικά
που έχουν μια ουσιαστική μαθηματική πιστοποίηση και ακρίβεια και μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για αποτελέσματα και υπολογισμούς σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης. Tα λογισμικά αυτά αφού διάνυσαν διάφορα στάδια εξέλιξης από το τέλος της
δεκαετίας του ’80 μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες:
1) Formal Proof software: ξεκινώντας από τα αποτελέσματα στην δεκαετία του ’50,
πάνω στην τεχνητή ευφυΐα, δημιουργήθηκε μια σειρά λογισμικών (formal Proof theory)
που αφορούσαν τον λογικό έλεγχο των μαθηματικών αποδείξεων. Τέτοια λογισμικά
(automatic reasoning systems) είναι τα: ΗOL Light, Mizar, ProofPower, Isabelle, Coq,
δείτε Wiedijk Freek (2008). Το τελευταίο επίτευγμα αυτής της τάσης θα μας
απασχολήσει ευθύς αμέσως.
2) Symbolic Computation Software: ξεκινώντας κυρίως από φυσικούς3 στοχευμένα
αρχικά σε αλγεβρικούς και αριθμητικούς υπολογισμούς μεγάλης ακρίβειας (για
παράδειγμα στην φυσική υψηλής ενέργειας, ουράνια μηχανική κ.λπ.), υιοθετήθηκαν
από τους μαθηματικούς οι οποίοι πέρασαν στο δεύτερο στάδιο εξέλιξης με την
δημιουργία αποτελεσματικότερων και γενικευμένων αλγορίθμων, όπως οι αλγόριθμοι
ολοκλήρωσης, οι αλγόριθμοι απαλoιφής ποσοδεικτών των Tarski-Collins, ο αλγόριθμος
της βάσης του Groebner και ο αλγόριθμος Wu. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι
μια σειρά από αξιόπιστα υπολογιστικά συστήματα (Symbolic Computation Systems και
Automated Geometry Theorem Prover) που αντικαθιστούν επίπονους υπολογισμούς ή
ακόμα βεβαιώνουν την αλήθεια ή όχι ενός γεωμετρικού ή ενός αλγεβρικού ισχυρισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες δες (Tarski, 1951), (Cox et al., 1991), (Chou, 1988) και
(Wu When-tsun. 1994).
Το τελευταίο επίτευγμα της πρώτης κατηγορίας λογισμικών είναι η επαλήθευση της
απόδειξης των Fiet - Thompson. Το θεώρημα αυτό είναι συναρπαστικό γιατί, είναι πολύ
μικρό και έχει πολύ μεγάλη απόδειξη, 250 σελίδες (Burnside, 1911; Feit et al., 1962; 1963).
Το θεώρημα λέει ότι : κάθε πεπερασμένη ομάδα με περιττό αριθμό στοιχείων είναι
επιλύσιμη. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 η ερευνητική ομάδα Inria - Microsoft Research υπό
την εποπτεία του Georges Gonthier ανακοίνωσε την επαλήθευση της ορθότητας της
απόδειξης με υπολογιστή, ποιο συγκεκριμένα με την χρήση του λογισμικού Coq, του
θεωρήματος των Feit και Thompson (Gonthier, 2008; Ηales, 2008; Harrison, 2008; Wiedijk
Freek, 2008). Η είδηση του Σεπτεμβρίου φαίνεται να ενθαρρύνει, εξ’ αιτίας της
πολυπλοκότητας της μαθηματικής απόδειξης, τον ενθουσιασμό κάποιων μαθηματικών που
2

Ένα βήμα προς την βελτίωση των επιδόσεων των συστημάτων δυναμικής γεωμετρίας, είναι οι τελευταίες
εκδόσεις του GeoGebra, στις οποίες ενσωματώνονται κάποιοι βασικοί αλγόριθμοι υπολογιστικής άλγεβρας.
3
Κλασικό παράδειγμα ο Stephen Wolfram του University of Illinois και το δημιούργημά του το γνωστό μας
Mathematica.
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είδαν σαν άθλο της επιστήμης των υπολογιστών το κατόρθωμα να ελεγχθεί σε όλη την
έκτασή του ένα κόσμημα της ανθρώπινης σκέψης, η απόδειξη των Feit, Thompson. Ενώ
όμως μπορείτε να ελέγξετε με κανόνες την ορθότητα μιας απόδειξης, που σημαίνει ότι
γνωρίζετε άριστα τους κανόνες του παιχνιδιού, δεν σημαίνει ότι είστε και άριστος παίκτης,
για να θυμηθούμε μια ρήση των Bourbaki. Όχι, κάνετε λάθος. Το εγχείρημα δεν ψάχνει τον
άριστο παίκτη. Είναι ένα εργαλείο και μάλιστα χρησιμότατο. Όπως πολύ σωστά αναφέρει ο
Harrisson (2008), υπάρχουν δύο ουσιαστικοί λόγοι που θα δικαιολογούσαν την δημιουργία
συστημάτων ελέγχου της ορθότητας αποδείξεων: να πιστοποιηθεί ή να διαψευσθεί η
θεμελίωση των μαθηματικών πάνω σε κανόνες της λογικής και της θεωρίας συνόλων και
να βελτιωθεί η ακρίβεια, η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία των μαθηματικών
αποδείξεων. Σχέδια φιλόδοξα, μόνο που τα μαθηματικά, ιδίως τα καθαρά μαθηματικά, δεν
επιδίωξαν τουλάχιστον μέχρι σήμερα την βοήθειά τους. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι,
αναλογισθείτε πόσες λάθος αποδείξεις είχαμε στην ιστορία των μαθηματικών: τις
αποδείξεις των Lagrange, Laplace καθώς και όλους τους λάθος υπολογισμούς του Fourier
στο βασικό άρθρο της θεωρίας του ή αν θέλετε ακόμα, τα «βασιλικά» λάθη του Poincare
χάρη στα οποία πήρε το βραβείο από τον βασιλιά Oscar4 το 1887!
Ακόμα και ο ποιο αισιόδοξος όμως θα αντιμετωπίσει ένα υπαρκτό πρόβλημα καθόλου
αμελητέο. Για να εκτελέσει κάποιος σήμερα μία τέτοιου είδους έρευνα με τους
υπολογιστές, πρέπει να επενδύσει πολύ χρόνο σε ξεχωριστές δεξιότητες οι οποίες
λαμβάνουν χώρα πολύ μακριά από την πραγματική εργασία του. Πόσοι μαθηματικοί είναι
έτοιμοι να κάνουν μια τέτοια προσπάθεια; Είναι πολύ νωρίς για να έχουμε μια εικόνα της
επίδρασης πάνω στο μαθηματικό έργο γενικά.
Η καθαυτή μαθηματική απόδειξη παραμένει άθικτη, το νέο είναι η έλευση ενός
γραφειοκρατικού ελεγκτικού μηχανισμού έξω από τα ίδια τα μαθηματικά (βασισμένο στην
λογική) που μπορεί να ελέγχει αποδείξεις. Παρ’ όλα αυτά, σε μια κορυφαία στιγμή των
μαθηματικών αναφέρομαι στην απόδειξη του Wiles, είδαμε ότι η μαθηματική σκέψη που
ξεκινάει από τον Ευκλείδη είναι ικανή ακόμα και στις μέρες μας, να αποδεικνύει με χαρτί
και μολύβι σύνθετα και άκρως πλούσια και όμορφα θεωρήματα.
Ας περάσουμε στην άλλη ομάδα η οποία κατά την γνώμη μας δουλεύει αθόρυβα σε μια νέα
περιοχή τα πειραματικά μαθηματικά. Αφού προσπάθησε να βρει, και βρήκε, αλγορίθμους
γενικευμένους και ακριβείς, κατόρθωσε με μικρά αλλά βέβαια βήματα να επωμισθεί ένα
αξιοσέβαστο υπολογιστικό κομμάτι των μαθηματικών και της φυσικής. Οι μέθοδοι που
χρησιμοποιήσαμε για τους υπολογισμούς, εύκολα γενικεύθηκαν με την βοήθεια της
άλγεβρας, και αντικατέστησαν ακόμα και ένα μέρος των γεωμετρικών προβλημάτων, δες
Wu Wen-tsun (1994). Αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών είναι μια σειρά γνωστών
συμβολικών υπολογιστικών συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούν αποκλειστικά
αλγεβρικούς αλγορίθμους, όπως τα Mathematica5, Maple6, PSLQ, δείτε στο (Bailey et al.,
2006), CoCoA7, GEX8, ή το ισχυρότερο και το πλέον γενικευμένο Α#9.

4

Ο Cédric Villani παρουσίασε μια εργασία πάνω στα μεγαλύτερα και στα χειρότερα λάθη που έκανε ο
Poincare, δες http://www.webtv.univ-montp2.fr/14199/
5
website: www.wolfram.com/mathematica
6
website: www.maplesoft.com/products/maple/
7
website: http://cocoa.dima.unige.it
8
website: http://www.cs.wichita.edu/~ye/
9
Thomas J. Watson Research Center.
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Αφενός η πολυπλοκότητα των αλγεβρικών εξισώσεων, που προκύπτουν από την ερμηνεία
των δεδομένων και του συμπεράσματος ενός μη στοιχειώδους προβλήματος, και αφετέρου
οι περιορισμοί των δυνατοτήτων που υπαγορεύει το ίδιο το hardware στις κοινές
πλατφόρμες, στέρησαν πολύ γρήγορα τα συστήματα μηχανικών αποδείξεων από την
δυνατότητα να εξερευνήσουν μεγάλα και δύσκολα προβλήματα.
Παρ’ όλα αυτά βρήκαν πολύ νωρίς έναν πιστό σύμμαχο, τους οραματιστές της αλλαγής στο
σκηνικό της μαθηματικής εκπαίδευσης, δείτε στο (Buchberger, 1992; 1993), (Kutzler, 1994)
και (Wu Wen-tsun, 1994). Θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο μερικά παραδείγματα.
Επηρεασμένη η μαθηματική κοινότητα από την εισαγωγή της διδακτικής στην δεκαετία του
80 και μετέπειτα θα σταθεί αμήχανη μπροστά στην προκατάληψη των αναλυτικών
προγραμμάτων σχετικά με τον παιδευτικό ρόλο κορυφαίων μαθηματικών διεργασιών όπως
οι γεωμετρικές αποδείξεις, οι οποίες θεωρήθηκαν ουσιαστικά ένα βάρος, δεν υπερβάλλω,
στην νοητική εξέλιξη των μαθητών. Έτσι ακούστηκαν, και ακούγονται μέχρι σήμερα,
φράσεις που προτρέπουν την εγκατάλειψη των αποδείξεων, όπως για παράδειγμα την
απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήματος, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί επαρκέστατα,
όπως έχουν ισχυρισθεί, από μια απλή αριθμητική επαλήθευση της σχέσης των τετραγώνων
των πλευρών ενός τριγώνου ή στην καλύτερη των περιπτώσεων, με την διατύπωση ενός
ισχυρισμού σχετικού με την πυθαγόρεια σχέση. Αποτέλεσμα της τάσης αυτής ήταν η
φρενίτιδα του όλου συστήματος που αφορούσε μια απλή εκτίμηση ότι έτσι θα
απελευθερωνόταν η δημιουργικότητα και οι δεξιότητες του μαθητικού δυναμικού. Μια
απελευθέρωση όμως που ποτέ δεν ήρθε: ποτέ μαθητής δεν διατύπωσε με την μεθοδολογία
αυτή έστω και έναν στοιχειώδη μαθηματικό ισχυρισμό, και την οποία δεν την χρεώνουμε
στην απειρία του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το σκηνικό των αναθεωρήσεων των
αναλυτικών προγραμμάτων ήταν ποτισμένο με την επικράτηση μιας μεταμοντέρνας
συσχετικότητας που έχει καταργήσει επικίνδυνα την ιεραρχία και ήταν διάχυτη σε όλες τις
δραστηριότητες των μεταπολεμικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσουμε και τις
κορώνες των New York Times, δείτε στο Horgan (1993), σχετικά με τον «θάνατο των
αποδεικτικών διαδικασιών – Death of Proofs». Το εγχείρημα δεν αφορά τελικά τα
μαθηματικά αλλά έχει καθαρά κοινωνικά αίτια.

Πειραματικά Μαθηματικά
Τα πειραματικά μαθηματικά (Experimental Mathematics) είναι μια προσέγγιση των
μαθηματικών στην οποία οι αριθμητικοί υπολογισμοί χρησιμοποιούνται για την διερεύνηση
μαθηματικών αντικειμένων και τον προσδιορισμό ιδιοτήτων και μοτίβων. Αυτός είναι ένας
ορισμός που δίνεται από την Wikipedia. Ο Borwein et al. (1996)10, όπως και ο Delvin (2010),
έδωσαν πάνω κάτω τον ίδιο ορισμό, τονίζοντας ότι τα πειραματικά μαθηματικά είναι ένας
τρόπος επικοινωνίας αποτελεσμάτων μεταξύ της μαθηματικής κοινότητας, που έχουν
εξαχθεί από μια συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία διερεύνησης εικασιών,
πεποιθήσεων και από την προσεκτική ανάλυση των δεδομένων που αποκτήθηκαν μέσα
από αυτήν την διαδικασία.
10

Experimental Mathematics is that branch of mathematics that concerns itself ultimately with the codification
and transmission of insights within the mathematical community through the use of experimental (in either the
Galilean, Baconian, Aristotelian or Kantian sense) exploration of conjectures and more informal beliefs and a
careful analysis of the data acquired in this pursuit. (Borwein et al., 1996, p. 17).
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Είναι σε όλους γνωστός ο πρόωρος πειραματισμός του Gauss πάνω στην πυκνότητα των
πρώτων αριθμών που οδήγησε στην ανακάλυψη του γνωστού θεωρήματος των πρώτων
αριθμών, του οποίου η απόδειξη έγινε μετά από 100 σχεδόν χρόνια σχεδόν. Αυτό είναι ένα
κλασσικό παράδειγμα μαθηματικού πειραματισμού σαν ένα προγενέστερο στάδιο της
απόδειξης ή ένα σημειωματάριο του μαθηματικού με πιθανόν επιστημολογικό ενδιαφέρον.
Σήμερα τα πειραματικά μαθηματικά είναι μια συμβολή στην γενική μαθηματική γνώση
γνωρίζοντας όμως ότι πολλοί ισχυρισμοί μπορεί να μην είναι αποδείξιμοι. Αλλά, ο
πειραματισμός με τον έναν ή τον άλλο τρόπο παραμένει μια συμβολή στην ανακάλυψη ενώ
η απόδειξη είναι η αποκλειστική πιστοποίηση της αλήθειας ενός μαθηματικού ισχυρισμού.
Παρά το ότι σε μια κορυφαία στιγμή της αποδεικτικής διαδικασίας όπως η απόδειξη του
ισχυρισμού του Fermat, ο Wiles δεν βασίστηκε σε καμία πειραματική παρατήρηση
παραγόμενη με την βοήθεια των υπολογιστών, η συμβολή των υπολογιστικών συστημάτων
παίζει έναν ρόλο στην σύγχρονη μαθηματική δημιουργία. Την δεκαετία του 1990 πολύ
μαθηματικοί υποστήριξαν ανοικτά την χρήση των υπολογιστικών συστημάτων είτε στους
υπολογισμούς είτε στην αναπαράσταση μαθηματικών αντικειμένων. Σημαντική στην
κατεύθυνση αυτή είναι η θετική γνώμη του Bill Thurston όπως μας την παρουσιάζει ο
Ηorgan στο Horgan (1993).
Είναι όμως ικανοί οι πειραματισμοί να φτάσουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να
δημιουργήσουν ένα δικό τους status quo στην μαθηματικοί δημιουργία; Ας δούμε ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα που κατά την γνώμη μας θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το
αντικείμενο αυτής της μαθηματικής δραστηριότητας. Ο αλγόριθμος PSLQ παίρνει στην
είσοδο ένα διάνυσμα πραγματικών (ή και μιγαδικών) αριθμών μεγάλης ακρίβειας, έστω
(x1,x2,…,xn) Є Rn και δίνει στην έξοδο μετά από ένα ορισμένο αριθμό βημάτων
1. ένα ακέραιο διάνυσμα (m1,m2,…,mn) Є Zn\{0} έτσι ώστε ο γραμμικός συνδυασμός
είναι με πολύ μεγάλη ακρίβεια σχεδόν μηδέν, ή
2. ένα κάτω φράγμα r έτσι ώστε όλα τα ακέραια διανύσματα φραγμένα από το r να
δίνουν αποδεδειγμένα άθροισμα
διαφορετικό από το 0.
Συνοψίζοντας, ο αλγόριθμος δίνει είτε μια υπόδειξη του ποια μπορεί να είναι η ακέραια
σχέση των αριθμών της εισόδου ή ένα φράγμα δείχνοντας ότι η γραμμική σχέση ισχύει για
πολύ μεγάλους συντελεστές. Ο αλγόριθμος μπορεί να ελέγξει επίσης, πότε μια αριθμητική
σταθερά είναι αλγεβρικός αριθμός ή όχι.
Θα δώσουμε ένα κλασικό παράδειγμα που περιγράφεται στο Bailey et al. (1994) και στο
Borwein et al. (1996) και αναφέρεται στον υπολογισμό του αθροίσματος του Euler

Τον Απρίλιο του 1993, ο Enrico Au-Yeung, ένας μεταπτυχιακός φοιτητής του Yale,
χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο PSLQ, παρατήρησε ότι το παραπάνω άθροισμα είναι ίσο
με
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όπου ζ(n) είναι η συνάρτηση zeta του Riemann:

Αυτό ήταν η αρχή ώστε να αρχίσουν την διερεύνηση με μεγαλύτερη αριθμητική ακρίβεια.
Όταν η σχέση επιβεβαιώθηκε με μεγαλύτερη ακρίβεια, δεσμεύτηκαν να γενικεύσουν και να
δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για την πειραματική διερεύνηση παρόμοιων ισχυρισμών με
τον αλγόριθμο PSLQ. Τα αποτελέσματα, όπως δημοσιεύονται στο Borwein et al. (1996),
είναι τα εξής, αν

τα παρακάτω πειραματικά δεδομένα έχουν αποδειχθεί:

ενώ παραμένουν αναπόδεκτοι ισχυρισμοί σχέσεις όπως οι

Μπορούμε να βρούμε και άλλα παραδείγματα, όπως την έρευνα του G. J. Chaitin πάνω στις
ιδιότητες των κανονικών πραγματικών αριθμών (Chaitin, 1994; Borwein & Bailey, 2005).
Επίσης, για μια αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων μπορείτε να συμβουλευθείτε τα:
Experimental Mathematics Journal στο http://www.expmath.org/, Experimental
Mathematics Website στο http://www.experimentalmath.info καθώς και στο Instituts für
Experimentelle Mathematik στο http://web.iem.uni-due.de/.
Αν νομίζετε ότι όλα αυτά συμβαίνουν στην μαθηματική έρευνα και δεν αφορούν καμία
άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης, σας πληροφορώ ότι στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση το τοπίο
είναι καλύτερο. Εδώ, αφενός μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δύο βασικά συστήματα
συμβολικού υπολογισμού Maple και Mathematica, αφετέρου τα συστήματα
αυτοματοποίησης αποδείξεων της Γεωμετρίας.
Νέα προβλήματα των οποίων η αλγεβρική πολυπλοκότητα είναι τεράστια θα τα λύσετε
ευκολότερα με τα συστήματα αυτού του είδους, όπως το πρόβλημα Kahan (1975). Επίσης,
καθαρά γεωμετρικά προβλήματα θα μπορέσετε να τα διερευνήσετε ή να χρησιμοποιήσετε
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εντελώς πρωτότυπες και σύνθετες τεχνικές για να επιβεβαιώσετε την αλήθεια νέων
γεωμετρικών προβλημάτων. Στο (Chou, 1988) θα βρείτε μια συλλογή από γεωμετρικά
προβλήματα που λύθηκαν με την μέθοδο Wu.
Πως θα χαρακτηρίζαμε την εργασία του μαθηματικού πειραματισμού; Ο Delvin K. (2010),
δίνει μια λίστα χαρακτηριστικών που δεν έχουμε λόγο να μην συμφωνήσουμε:
1) Χρήση των συστημάτων Συμβολικού Υπολογισμού όπως Maple, Mathematica και
συστήματα αυτοματοποιημένων αποδείξεων.
2) Χρήση διαφόρων μεθόδων εξαγωγής δεδομένων από οπτικοποίηση των
μαθηματικών αντικειμένων, όπως Visual.ly, VTK, Yoix, Sci2 και άλλα.
3) Μέθοδοι μεγάλης ακρίβειας και flοating - point αριθμητική.
4) Μέθοδοι μεγάλης ακρίβειας υπολογισμού ολοκληρωμάτων και αθροίσματος
σειρών.
5) Αλγόριθμοι εύρεσης αριθμητικών σχέσεων με αλγορίθμους όπως PSLQ.
6) Προσεγγίσεις των συνεχών συναρτήσεων.
7) Ταυτοποίηση συναρτήσεων βασισμένων σε γραφικά δεδομένα.
Παραδείγματα χρήσης των παραπάνω χαρακτηριστικών μπορείτε να βρείτε στην διεθνή
βιβλιογραφία και για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο εργαστήριο ACDCA της Αυστρίας.
Είναι φυσικό να ρωτήσουμε στο σημείο αυτό, αν το πείραμα στα μαθηματικά κατέχει την
ίδια θέση όπως στις λεγόμενες φυσικές επιστήμες. Είναι γνωστό στον επιστημονικό κόσμο
ότι ο Imre Lakatos έχει ήδη από το 1976 τραβήξει την διαχωριστική γραμμή μεταξύ των
φυσικών επιστημών και των μαθηματικών. Ας δούμε μετά από 40 χρόνια πως μπορεί να
αναδιατυπωθεί η σχέση αυτή.
Στα μαθηματικά η πειραματική διαδικασία έχει περιοριστεί στην σφαίρα της ανακάλυψης
ενώ η απόδειξη παραμένει ο αποκλειστικός τρόπος επιβεβαίωσης των ισχυρισμών. Το
πείραμα στα μαθηματικά θα λέγαμε ότι αντιστοιχεί στην ευρετική μέθοδο του F. Bacon.
Δηλαδή στην μέθοδο που δίνει την δυνατότητα σταδιακά να γενικευθεί το αποτέλεσμα και
βασίζεται αποκλειστικά στην συσσώρευση δεδομένων μέσα από ποικίλα και πολύμορφα
πειραματικά αποτελέσματα. Αντίθετα στις άλλες επιστήμες η πειραματική διαδικασία
χρησιμοποιείται παραδοσιακά, σύμφωνα με την μέθοδο του Γαλιλαίο, δηλαδή στην
επιβεβαίωση μιας θεωρίας, στην ανακάλυψη και στην συλλογή δεδομένων.
Επίσης, σημειώστε ότι πάντα υπάρχει ανοικτή μια ηθική ερώτηση για τους μαθηματικούς
ιδίως μετά την δεκαετία του 1990, για το αν τα μαθηματικά πειραματικά εργαλεία, όπως οι
αλγόριθμοι, μπορούν να επιβεβαιώσουν την αλήθεια ή όχι μιας μαθηματικής πρότασης.
Θετικά παραδείγματα στην κατεύθυνση αυτή έχουμε πολλά, όπως στο (Ekhad et al., 1996).
Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τους οπαδούς της πειραματικής διαδικασίας, ο υπολογιστής
δίνει την δυνατότητα:
1) Απόκτησης διορατικότητας και διαίσθησης.
2) Ανακάλυψης νέων μοτίβων και σχέσεων.
3) Η χρήση γραφικών απεικονίσεων μπορεί να δηλώνουν υποκρύπτουσες μαθηματικές
αρχές.
4) Δοκιμές και επαλήθευση εικασιών.
5) Να εξερευνήσουμε ένα αποτέλεσμα για να δούμε αν αξίζει τον κόπο μια αυθεντική
απόδειξη.
6) Να υποδείξουμε προσεγγίσεις για την αυθεντική μαθηματική απόδειξη.
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7) Να αντικαταστήσουμε πολύπλοκες πράξεις με αποτελέσματα που εξάγονται από
υπολογιστή.
8) Να επιβεβαιώσουμε αναλυτικά παραγόμενα αποτελέσματα.
Παραδείγματα
Στην ενότητα αυτή θα δώσουμε μια λίστα ενδεικτικών προβλημάτων με κοινό
χαρακτηριστικό το ότι η πειραματική χρήση του υπολογιστή τα κάνει πλουσιότερα στο
επίπεδο των μαθηματικών του σημερινού Λυκείου. Τα προβλήματα αυτά δεν μπορεί να
είναι στοιχειώδη. Τονίζουμε ότι δεν βιντεοσκοπούμε αποδείξεις με τον υπολογιστή αλλά ο
υπολογιστής είναι ένα μαθηματικό εργαλείο συλλογής πληροφοριών και εικασιών οι οποίες
μπορεί να αξιοποιηθούν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.
Μέχρι σήμερα τα λογισμικά που χρησιμοποιήσαμε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
κατά κύριο λόγο τα συστήματα δυναμικής γεωμετρίας, δεν έδιναν πληροφορίες ή
χρειαζόταν μια κάποια εξειδικευμένη επιτήδευση ώστε κάποιος να εικάσει έναν ισχυρισμό.
Αυτός είναι και ένας λόγος που το σύνολο των μαθητών δεν τα χρησιμοποίησε για να
βελτιώσει τις επιδόσεις του. Χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την σχεδίαση και ίσως για την
απεικόνιση της μορφής ενός γεωμετρικού τόπου. Τον κύριο ρόλο έπαιζε ο καθηγητής ο
οποίος καθοδηγούσε τον μαθητή σε προκαθορισμένες εικασίες και παρατηρήσεις εκ των
προτέρων σχεδιασμένες από τον ίδιο.
Δεν κρίνουμε ότι είναι εδώ απαραίτητο να παρουσιάσουμε αναλυτικά την διαπραγμάτευση
των παραδειγμάτων με τα λογισμικά που προαναφέραμε. Μία πληρέστερη εικόνα δίνουμε
στο Λυγάτσικας (2013). Όπου όμως υπάρχει αντίστοιχη διαπραγμάτευση στην
βιβλιογραφία, θα το αναφέρουμε.
Παράδειγμα I. Αναγνώριση καμπύλης: Σαν πρώτο παράδειγμα θα ζητήσουμε τον

προσδιορισμό της ταυτότητας μιας καμπύλης του Breton & Paul, (1864).

Σχήμα 1. Η καμπύλη του Paul Emile & Breton de Champ
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Δίνεται κύκλος ακτίνας 3μ, το κέντρο του οποίου βρίσκεται πάνω σε μια έλλειψη. Ας
υποθέσουμε ότι ο μεγάλος της άξονας της έλλειψης είναι 10μ και ο μικρός 6μ. Η καμπύλη
του περιγράμματος του κύκλου όταν το κέντρο διατρέχει την έλλειψη είναι η ίδια μια
έλλειψη;
Παράδειγμα IΙ. Αναγνώριση καμπύλης:

Στο Σχήμα 2 βλέπετε τα γραφήματα δύο καμπυλών εκ των οποίων η μια είναι παραβολή.
Μπορείτε να την αναγνωρίσετε; (Λυγάτσικας, 2013, πρόβλημα 22, σελ. 146-153).

Σχήμα 2. Αναγνώριση καμπύλης
Παράδειγμα IIΙ. Νέα θεωρήματα και ιδιότητες στην Γεωμετρία και Άλγεβρα:

Taylor-Euler: Δίδεται τρίγωνο ΑΒΓ με σταθερή βάση ΒΓ και κορυφή τυχαίο σημείο του
επιπέδου. Έστω ρΕ η ακτίνα του κύκλου του Euler και ρΤ η ακτίνα του κύκλου του Taylor στο
τρίγωνο ΑΒΓ. Να συγρίνετε τις δύο ακτίνες ρΕ και ρΤ σχετικά με τη θέση της κορυφής Α.
(Λυγάτσικας, 2008b, σελίδες 20 – 24).

Σχήμα 3. Taylor-Euler
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Χρησιμοποιώντας την μέθοδο Wu ή της βάσης του Groebner, μπορείτε να βρείτε νέα
θεωρήματα στην γεωμετρία χωρίς αναγκαστικά να γνωρίζετε τις μαθηματικές αυτές
μεθόδους. Στο Chou (1988), για παράδειγμα, στην σελίδα 104 τα παραδείγματα 9/10/11
είναι νέες σχέσεις που βρέθηκαν μελετώντας το θεώρημα του Pascal.
Μπορούμε όμως να ανακαλύπτουμε και ιδιότητες γεωμετρικών αντικειμένων με το πλέον
χαρακτηριστικό σύστημα του είδους, το GEX11. Το σύστημα στην σημερινή του έκδοση
χρησιμοποιεί τέσσερα (4) είδη αποδεικτικών μεθόδων, μια από τις οποίες είναι και η
κλασική συμπερασματική αποδεικτική μέθοδος της γεωμετρίας. Ας πάρουμε για
παράδειγμα τον κύκλο των εννέα (9) σημείων. Σχεδιάζοντας το σχήμα στο περιβάλλον του
λογισμικού, θα δούμε ότι δημιουργείται μια βιβλιοθήκη με ιδιότητες που δημιουργεί το
ίδιο λογισμικό. Οι ιδιότητες αυτές αυξάνουν τον αριθμό με την χρήση.
Έτσι, π.χ. θα δούμε μεταξύ των 380 ιδιοτήτων, μερικές είναι προφανείς αλλά το λογισμικό
δεν τις εκτιμά σαν τέτοιες, την καθετότητα των ΝΜ και DΕ, την ισότητα των ζευγών των
τριγώνων (CJI,DJI) και (ΑΜΙ, DMI) κ.λπ. Κάθε φορά που εικάζουμε μια ιδιότητα και την
απεικονίζουμε στα σχήμα, η βιβλιοθήκη αυξάνει το περιεχόμενό της με τρόπο θεαματικό
φτάνοντας για παράδειγμα σε 620 ιδιότητες αν απλά τμήσουμε ένα από τα τρία ύψη με τον
περιγεγραμμένο στο τρίγωνο κύκλο.
Αν και το λογισμικό δίνει τις αποδείξεις σε όλες τις ιδιότητες που περιλαμβάνει η
βιβλιοθήκη, μπορούμε να εικάσουμε δυσκολότερους συλλογισμούς που ενδεχομένως να
χρειάζονται την πιστοποίηση ορθότητας από τις υπόλοιπες αποδεικτικές μεθόδους του
λογισμικού.
Η χρήση των λογισμικών των αυτομάτων αποδείξεων δείχνει ότι κατά κάποιον «αισιόδοξο
τρόπο» όλο και περισσότεροι μπορούν να κάνουν γεωμετρία χωρίς να είναι αναγκαίο να
αποδεικνύουν12!
Παράδειγμα ΙV. Πρόβλημα Κahan:

Το πρόβλημα Kahan (1975) ζητάει να βρούμε την συνθήκη μεταξύ των παραμέτρων a, b, c
και d, ώστε η έλλειψη

(x-c)2 (y-d)2
+ 2 =1
a2
b
να βρεθεί στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου, δες Lazard (1988).
Παράδειγμα V. Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός:

Η κατασκευή αλγορίθμων είναι μια δραστηριότητα πολύ πρίν την ανάπτυξη των
υπολογιστών. Δεν είναι σε αντίθεση με την αποδεικτική διαδικασία. Αντίθετα εμπλουτίζει
πολλούς μαθηματικούς κλάδους με νέα προβλήματα και νέες προσεγγίσεις για την επίλυσή
τους.
Ας δούμε ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την δομή των ακεραίων ριζών της εξίσωσης PellFermat x2 – d y2 = 1, όπου d Є N, και όχι τέλειο τετράγωνο.
Εξίσωση Pell-Fermat: Έστω η παραβολή x2 – 3 y2 = 1. Δείξτε ότι αν Μ και Ν δύο σημεία της
υπερβολής με ακέραιες συντεταγμένες, τότε η τομή της παραλλήλου που άγεται από την
11
12

Για ένα πλήρες παράδειγμα, δες Λυγάτσικας. (2013), σελίδα 265, παράγραφος 6.3.
Είναι λόγια του Keith Delvin, δες Horgan (1993).
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κορυφή της προς την ΜΝ τέμνει την υπερβολή σε ένα σημείο με ακέραιες επίσης
συντεταγμένες. Γνωρίζοντας τις τρείς πρώτες ακέραιες ρίζες (1,0), (2,1), (7,4) κατασκευάστε
έναν αλγόριθμο ο οποίος θα δίνει τις ακέραιες ρίζες της εξίσωσης.
Μπορεί κάποιος να αρχίσει την κατασκευή με το υπάρχον Geogebra. Το λογισμικό της
δυναμικής γεωμετρίας είναι πολύ καλό στο να υπολογίζει σημεία τομής καμπυλών σε πολύ
απομακρυσμένες περιοχές. Κατασκευάζοντας έναν στοιχειώδη αλγόριθμο σε οποιοδήποτε
σύστημα αλγεβρικών υπολογισμών, πχ Mathematica, μπορείτε να υπολογίζετε
οποιαδήποτε τάξης ρίζα της εξίσωσης Pell-Fermat. Εύλογα θα οδηγηθούμε στην γενίκευση
της μεθόδου, η οποία έχει ουσιαστικό μαθηματικό ενδιαφέρον.
Παράδειγμα VI. Το πρόβλημα της Μεγίστης Περιμέτρου: (Λυγάτσικας, 2006, σελ. 317-330)

Αν (Ο,R) ένας κύκλος με ένα εγγεγραμμένο ν-γωνο. Έστω α1,…,αν οι επίκεντρες γωνίες που
βλέπουν τις πλευρές του ω-γώνου. Αν Π η περίμετρος του, τότεαποδεικνλυεται ότι

Αν x= α1+…+αν-1 η παραπάνω ανίσωση γίνεται:

Για τις διάφορες τιμές του ν βρείτε την μεγίστη τιμή που παίρνει η συνάρτηση

Τι συμπεραίνετε για το είδος του εγγεγραμμένου στο κύκλο ν-γώνου με την μεγαλύτερη
περίμετρο;

Παράδειγμα VII. Κατανόηση δύσκολων εννοιών που απαιτούν επίμονους υπολογισμούς:

Με τα μαθηματικά του Λυκείου είναι αδύνατο να υπολογίσουμε το όριο ενός αθροίσματος
Riemann. Αντίθετα, με ένα σύστημα συμβολικού υπολογισμού αυτό είναι δυνατόν. Για
παράδειγμα, το ολοκλήρωμα:
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μπορεί να υπολογισθεί απ’ ευθείας σαν όριο του αθροίσματος Riemann. Το Maple δίνει:

Παράδειγμα VIIΙ. Κατασκευές στις κωνικές:

Με την εισαγωγή των συστημάτων δυναμικής γεωμετρίας, ιδίως με το Cabri, μια σειρά
δύσκολων κατασκευών στις κωνικές πραγματοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να έχουμε μια
σειρά νέων εφαρμογών στον τομές της γεωμετρίας, (Λυγάτσικας, 2013). Για παράδειγμα:
Κατασκευή σημείων κωνικών, κατασκευή κωνικών όταν δίνονται χαρακτηριστικά τους
σημεία, η μελέτη της συμπεριφοράς των ριζών πολυωνυμικής εξίσωσης 3 ου βαθμού σε
σχέση με τις ρίζες της πρώτης και της δεύτερης παραγώγου κ.λπ.
Παράδειγμα ΙΧ. Οπτικά παράδοξα

Είναι γνωστά τα φαινόμενα πλάνης της διαμέρισης ευθ. σχημάτων. Είναι χαρακτηριστικό
ότι μπορούν να διερευνηθούν με απλά συστήματα δυναμικής γεωμετρίας. Για παράδειγμα:
Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση στο Σχήμα 4 για την ύπαρξη του κόκκινου ορθογωνίου
στο κέντρο του δευτέρου σχήματος; Τα σχήματα με το ίδιο χρώμα στις δύο διαμερίσεις είναι
ίσα.
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Σχήμα 4. Οπτικά παράδοξα
Παράδειγμα X. Προβλήματα: Μια πλούσια συλλογή του είδους είναι στο site του Austrian

Center for Didactics of Computer Algebra, δείτε ACDCA.
Θα δώσουμε εδώ ένα παράδειγμα που περιγράφει ο καθηγητής Josef Bohm:
Να περιγραφεί η ανάπτυξη ενός πληθυσμού (αρχική τιμή = 1000), όπου οι γεννήσεις και οι
θάνατοι αλλάζουν γραμμικά με τον χρόνο. Και τα δύο ποσοστά μειώνονται σταθερά μέσα σε
ένα ορισμένο χρονικό διάστημα από την αρχική σε μια τελική χρονική στιγμή.
Παράδειγμα XΙ. Καθαρά Μαθηματικά στη Θεωρία Πιθανοτήτων:

Ας φύγουμε λίγο από την κλασική πίστα των μαθηματικών προβλημάτων για να δούμε τι
γίνεται στον τομέα των εφαρμογών των καθαρών μαθηματικών και ιδιαίτερα στην Θεωρία
πιθανοτήτων.
Ιστορικά, τα πρώτα προβλήματα πιθανοτήτων επιλύθηκαν με απλή απαρίθμηση ή χρήση
άλλων συνδυαστικών εργαλείων. Σήμερα όμως έχουμε μια μεγάλη ποικιλία από
συνθετότερα εργαλεία, την συνδυαστική, την ανάλυση, την άλγεβρα και την γεωμετρία, για
να λύσουμε πολυπλοκότερα και πολυδιάστατα προβλήματα. Οι πίνακες κατανομών καθώς
και οι υπολογιστές έχουν μειώσει το χάσμα μεταξύ κατανόησης του προβλήματος και την
τεχνική επάρκεια για την επίλυσή του. Για παράδειγμα σε προβλήματα όπου χρειάζεται να
χρησιμοποιήσουμε την γεωμετρική πιθανότητα, μοντέλα που μπορεί να προσομοιάσουν
την μέθοδο Monte Carlo13 είναι πολύ χρήσιμα. Ας δούμε ένα παράδειγμα:
Πρόβλημα: Σ’ ένα τετράγωνο πλευράς 1 (Σχήμα 5 ) ρίχνουμε σφαιρίδια (ελαχίστης ακτίνας)
των οποίων σημειώνουμε τη θέση με τις συντεταγμένες (x,y). Το ερώτημα είναι το εξής:
Πόσα από αυτά τα σφαιρίδια ικανοποιούν την σχέση
x2 + y2 < 1 ;

13

Επίσης, μπορείτε να δείτε την προσομοίωση της μεθόδου στον υπολογιαμό του εμβαδού ενός επιπέδου
χωρίου στην ιστοσελίδα του συμβούλου Δημήτρη Ζαχαριάδη: http://blogs.sch.gr/dimzachari/.
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Σχήμα 5.

Επίσης, ας σημειώσουμε εδώ ότι διαθέτουμε σήμερα ισχυρότατους προσομοιωτές του
τυχαίου, όπως για παράδειγμα ο προσομοιωτής του School of Computer Science and
Statistics στο Trinity College του Δουβλίνου που κατασκευάστηκε το 1998, και σήμερα
ανήκει στην εταιρεία Randomness and Integrity Services Ltd. Η ηλεκτρονική του διεύθυνση
είναι: http://www.random.org/

Συμπεράσματα
Η σχέση των μαθηματικών με τους υπολογιστές είναι βαθύτερη και ουσιαστικότερη πέρα
από κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Wolfram, 2010). Η
εισαγωγή της τεχνολογίας στην βασική εκπαίδευση, που στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε
θα λέγαμε αργά, ήταν μοιραίο να ακολουθήσει κάποια βήματα εισαγωγής. Ήδη
βρισκόμαστε στο πρώτο βήμα όπου οι καθηγητές χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σαν
βοηθητικό εργαλείο στο διδακτικό τους έργο. Είμαστε ακόμα στο στάδιο όπου η τεχνολογία
έρχεται να βελτιώσει το υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Η αξιολόγηση όμως της
όλης προσπάθειας δεν μας αφήνει περιθώρια να ελπίζουμε ότι όλα βαίνουν καλώς. Τα
σχολεία διεθνώς δείχνουν μια απίστευτη ανθεκτικότητα στις αλλαγές.
Σε έναν κόσμο γεμάτο τεχνολογικά επιτεύγματα είναι πολύ εύκολο να χαθεί κανείς. Γι΄ αυτό
πρέπει συνεχώς να αξιολογούμε, να ρωτάμε και να επαναπροσδιορίζουμε τον στόχο. Στον
τομέα της εκπαίδευσης δεν έχουμε κάνει αρκετά ώστε να εξετάσουμε τα μέχρι στιγμής
μοντέλα εκπαιδευτικής πρακτικής και τον τρόπο που δημιουργούν το βέλτιστο περιβάλλον
επιδόσεων.
Η πολυμορφία της μαθηματικής επιστήμης, είτε με την στενή σημασία σαν επιστήμη που
βασίζεται αποκλειστικά στην αποδεικτική διαδικασία ξεκινώντας από στοιχειώδεις
προτάσεις, είτε με μια ευρύτερη σημασία σαν καθαρά και εφαρμοσμένα μαθηματικά, έχει
επηρεάσει και αυτό είναι θετικό και την εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρώτο βήμα έγινε, ο
υπολογιστής σαν εργαλείο βοήθειας στην διδακτική πρακτική που ακολουθούσαμε έχει
δώσει ότι είχε να δώσει. Σήμερα μπορεί να γίνει μια δραστικότερη επιλογή. Η πληροφορική
επιστήμη μπορεί να παρέχει μια αυθεντική πράξη μαθηματικής διερεύνησης, ανακάλυψης
και αφαίρεσης και μάλιστα μια αυθεντική προ-αποδεικτική διαδικασία.
Στο ερώτημα, που ενδεχομένως να γεννά ο τίτλος, αν είναι αναγκαίο να επανεξετάσουμε
την σχέση μαθηματικών και τεχνολογίας, η απάντηση είναι καταφατική και μάλιστα η
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αναθεώρηση της σχέσης αυτής είναι μονόδρομος. Η νέα εποχή μέσα από τον πλούτο της
γνώσης, παρέχει ένα πλεόνασμα προβλημάτων, που με την πειραματική διάσταση και την
αυτοματοποίηση αποδείξεων, μπορεί να τύχουν μιας εξ ίσου αυστηρής ανάλυσης (με την
μαθηματική σημασία της λέξης) έτσι ώστε η υιοθέτηση τους από την μαθηματική
εκπαίδευση να είναι ουσιαστική. Αυτό όμως απαιτεί ξεκάθαρους εκπαιδευτικούς στόχους
και προπάντων μια ακαδημαϊκή κοινότητα που θα μπορεί να προτείνει λύσεις και να ζητά
νέες για να προχωρήσει.
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Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ΄ Γυμνασίου
χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το
χαρτί και το μολύβι
Αικατερίνη Ρουμπή
katerina.maroussi@gmail.com
Μαθηματικός ΠΕ3, 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Περίληψη. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας που
εκπονήθηκε στα πλαίσια της επιμόρφωσης β-επιπέδου, 4ης περιόδου ΜαΐουΝοεμβρίου 2013. Ένα τρίωρο σενάριο με κατάλληλα φύλλα εργασίας εφαρμόστηκε σε
ένα τμήμα της Γ’ Γυμνασίου στο εργαστήρι υπολογιστών του σχολείου και σε ένα άλλο
τμήμα της Γ’ Γυμνασίου στην τάξη με χαρτί και μολύβι. Η έρευνα δείχνει πως η
διαδικασία μάθησης στα δύο προαναφερθέντα περιβάλλοντα μάθησης είναι
διαφορετική. Τα εργαλεία ενός λογισμικού μπορούν να διαμεσολαβήσουν τις έννοιες
και να διευκολύνουν τη νοητή δημιουργία τους καθώς και την αναγνώριση σχέσεων και
κανονικοτήτων. Στο παραδοσιακό μοντέλο χαρτί- μολύβι η νοητική ικανότητα του
μαθητή είναι ο βασικός παράγοντας που οδηγεί στη μάθηση. Η παρούσα μελέτη
επιβεβαιώνει την έρευνα.
Λέξεις κλειδιά: περιβάλλον μάθησης, λογισμικό, δραστηριότητα

Εισαγωγή
Από το 2010 έως σήμερα στην Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αλλαγής της στάσης
και της συμπεριφοράς απέναντι στα Μαθηματικά και στη Μαθηματική Εκπαίδευση στα
σχολεία όλων των βαθμίδων. Αυτή η προσπάθεια συνίσταται καταρχήν στον εμπλουτισμό
των σχολικών βιβλίων με τη βοήθεια μικροπειραμάτων και κατά δεύτερον στη συστηματική
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, γνωστή ως επιμόρφωση β-επιπέδου.
Τα διαδραστικά σχολικά βιβλία των Μαθηματικών (από την 3η Δημοτικού έως και τη β’
Λυκείου) υπάρχουν στο διαδίκτυο στην ψηφιακή τους μορφή και είναι εμπλουτισμένα με
830 μικροπειράματα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέγει όποια από αυτά ταιριάζουν στη
διδασκαλία του και στην τάξη του και είτε να τα παρουσιάζει αυτούσια στους μαθητές, με
τη βοήθεια διαδραστικού πίνακα ή προτζέκτορα, είτε στην καλύτερη περίπτωση να
εμπλέκει τους μαθητές στις δραστηριότητες του μικροπειράματος και με κατάλληλο φύλλο
εργασίας να τους δίνει την ευκαιρία του πειραματισμού και της ανακάλυψης. Κάθε ένα από
τα 830 μικροπειράματα περιέχει οδηγίες και δραστηριότητες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν άμεσα αλλά υπάρχει και η δυνατότητα επέμβασης στο αρχείο λογισμικού
και μετατροπής του ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε διδασκαλίας.
Η επιμόρφωση β-επιπέδου των εκπαιδευτικών στόχους έχει την εξοικείωση των
εκπαιδευτικών με τα διάφορα διαθέσιμα λογισμικά, με την έννοια της δραστηριότητας και
του φύλλου εργασίας αλλά κυρίως την αλλαγή στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στη
διδασκαλία των Μαθηματικών ώστε από το μοντέλο πίνακας-κιμωλία να περάσει ομαλά
και επιτυχώς σε ένα μοντέλο πειραματισμού και διερευνητικής συμμετοχής των μαθητών
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(Κυνηγός κ.ά., 2008). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο η γνώση δεν «παρουσιάζεται» στο
μαθητή αλλά μέσα από δοκιμή και λάθος και από διαπραγμάτευση σε ομάδες
«ανακαλύπτεται». Η διαδικασία αυτή δεν είναι αυτόματη. Περνά μέσα από διατύπωση
εικασίας, έλεγχο, αναδιατύπωση αν χρειαστεί και τέλος μαθηματική εξήγηση (αν μιλάμε για
μαθητές γυμνασίου) ή μαθηματική απόδειξη (αν μιλάμε για μαθητές λυκείου).

Θεωρητικό πλαίσιο
Η τεχνολογία έχει εισβάλει καθοριστικά και καταλυτικά στη ζωή μας. Και στην εκπαίδευση
μας αναγκάζει να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει γνώση και πώς επιτυγχάνεται(Kaput,
1998). Η τεχνολογία ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο στη δόμηση νοήματος, παρέχει
εργαλεία δημιουργίας και ανακάλυψης και μπορεί να κάνει τα Μαθηματικά πιο προσιτά
στους μαθητές (Noss & Hoyles, 1996). Η έρευνα (Arzarello et al., 2002) έχει δείξει ότι η
τεχνολογία από μόνη της δεν προκαλεί εκπαιδευτική αλλαγή, το λογισμικό από μόνο του
δεν παρέχει τη μετάβαση. Αν, όμως, τα εργαλεία του λογισμικού έχουν γίνει σαφή και
έχουν εισαχθεί στη σχολική κουλτούρα τότε είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό
με παραγωγικό τρόπο. Συγκεκριμένα στην περιοχή της γεωμετρίας τα σύγχρονα γεωμετρικά
λογισμικά δημιουργούν δυναμικούς διασυνδεδεμένους μικρόκοσμους μέσα στους οποίους
πραγματοποιούνται κατασκευές, διερευνήσεις που θα ήταν εξ ορισμού δύσκολες στα
πλαίσια των συμβατικών εργαλείων της διδακτικής αίθουσας (Κεΐσογλου, 2006). Ο ρόλος
του εκπαιδευτικού εξακολουθεί να είναι καθοριστικός
καθώς και ο ρόλος της
δραστηριότητας και του σωστά δομημένου φύλλου εργασίας.
Οι Laborde et al. (2006) διακρίνουν τέσσερα είδη δραστηριοτήτων :
–

Δραστηριότητες στις οποίες το περιβάλλον διευκολύνει τις υλικές ενέργειες αλλά δεν
αλλάζει τη δραστηριότητα για τους μαθητές, πχ παράγοντας σχήματα και μετρώντας τα
στοιχεία τους.
– Δραστηριότητες στις οποίες το περιβάλλον διευκολύνει την εξερεύνηση και ανάλυση
των μαθητών πχ προσδιορίζοντας σχέσεις μέσα σε ένα σχήμα μέσω του συρσίματος.
– Δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να γίνουν με χαρτί και μολύβι, αλλά μπορούν να
επιλυθούν διαφορετικά σε ένα DGS (Dynamic Geometry Systems) λογισμικό, πχ μια
κατασκευαστική δραστηριότητα μπορεί να λυθεί στο DGS χρησιμοποιώντας ένα
γεωμετρικό μετασχηματισμό ή το άθροισμα διανυσμάτων.
– Δραστηριότητες που δεν μπορούν να τεθούν χωρίς τη μεσολάβηση του DGE , πχ
ανακατασκευάζοντας ένα δυναμικό διάγραμμα μέσω πειραματισμού με αυτό, ώστε να
προσδιορισθούν οι ιδιότητές του.
Ο δεύτερος τύπος δραστηριότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ερευνητικό εργαλείο για
διερεύνηση των ιδεών των μαθητών. Δρα ως παράθυρο στις αντιλήψεις και κατανοήσεις
των μαθητών, όπως φαίνεται στην έρευνα των Arzarello et al. (2002).

Περιγραφή σεναρίου
Στα πλαίσια της επιμόρφωσης β-επιπέδου εκπονήθηκε το τρίωρο σενάριο
που
παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο. Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν ανήκουν στη
δεύτερη από τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, δηλαδή είναι δραστηριότητες
που το ψηφιακό περιβάλλον δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια για πειραματισμό και διερεύνηση.
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Οι δραστηριότητες του σεναρίου εφαρμόστηκαν σε ένα τμήμα της Γ’ Γυμνασίου του 1 ου
Γυμνασίου Αμαρουσίου στο εργαστήρι των υπολογιστών του σχολείου με τη βοήθεια του
λογισμικού geogebra και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν σε ένα άλλο τμήμα της Γ’ Γυμνασίου
στη σχολική τάξη με μολύβι και χαρτί. Το βασικό ερώτημα ήταν αν υπάρχουν και ποιες είναι
οι διαφορές ανάμεσα στα δύο περιβάλλοντα μάθησης. Συγκεκριμένα αν ο δυναμικός
χειρισμός γεωμετρικών αντικειμένων και σχέσεων που παρέχει το λογισμικό geogebra
επιτρέπει στους μαθητές :
α) να εκφράζουν μέσω αυτού μαθηματικές ιδέες και νοήματα και
β) να αναπτύσσουν εικασίες και υποθέσεις μέσω της διερεύνησης και του πειραματισμού
ψηφιακών φαινομένων.
Η έρευνα (Arzarello et al., 2002) δείχνει πως στο περιβάλλον χαρτί-μολύβι η νοητική
ικανότητα του μαθητή προχωρά τη γνωστική διαδικασία, ενώ στο περιβάλλον του
λογισμικού τα εργαλεία του μπορούν να τη διαμεσολαβήσουν. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα
το σύρσιμο (dragging) είναι ένα τέτοιο εργαλείο και δίνει τη δυνατότητα για διαφορετικούς
τύπους συρσίματος, τους οποίους χρησιμοποιούν οι μαθητές σύμφωνα με τους
διαφορετικούς τους σκοπούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης ανοιχτών
προβλημάτων.
Ακολουθούν τύποι συρσίματος:
- Wandering dragging (σύρσιμο περιπλάνησης): Μετακινώντας με τυχαίο τρόπο τα βασικά
σημεία πάνω στην οθόνη, χωρίς κάποιο πλάνο.
- Bound dragging (κατευθυνόμενο σύρσιμο): Μετακινώντας ένα σημείο ήδη συνδεδεμένο
με ένα αντικείμενο.
- Guided dragging (καθοδηγούμενο σύρσιμο): Σύροντας τα βασικά σημεία του σχήματος,
ώστε να του δώσουν ένα συγκεκριμένο σχήμα.
- Dummy locus dragging (σύρσιμο κρυφού ή τεχνητού (γεωμετρικού) τόπου): Μετακινώντας
ένα βασικό σημείο ώστε το σχήμα να διατηρεί μια ιδιότητα που έχει ανακαλυφθεί. Το
σημείο που μετακινείται ακολουθεί ένα μονοπάτι, ακόμα και αν οι χρήστες δεν το
συνειδητοποιούν: ο τόπος δεν είναι ορατός και δεν ‘μιλάει’ στους μαθητές, που δεν
συνειδητοποιούν ότι σύρουν κατά μήκος ενός τόπου.
- Line dragging (σύρσιμο γραμμής): Σχεδιάζοντας νέα σημεία κατά μήκος μιας γραμμής
ώστε να διατηρήσουν την κανονικότητα του σχήματος.
- Linked dragging (συνδεδεμένο σύρσιμο): Συνδέοντας ένα σημείο με ένα αντικείμενο και
μετακινώντας το πάνω σε αυτό το αντικείμενο.
- Dragging test: Μετακινώντας σημεία, ώστε να δουν αν το σχέδιο διατηρεί τις αρχικές του
ιδιότητες.
Στο παρόν σενάριο παρατηρήθηκε πως οι μαθητές αξιοποιούν αυτές τις διαφορετικές
μορφές συρσίματος, ώστε να επιτύχουν διαφορετικούς στόχους, όπως το να εξερευνήσουν,
να εικάσουν, να επικυρώσουν, να αιτιολογήσουν.
Και στις δύο εφαρμογές χρησιμοποιήθηκε ομαδοσυνεργατική μέθοδος (Ζωγόπουλος,
2013).
Στο εργαστήρι κάθε ομάδα αποτελούνταν από δύο ή τρεις μαθητές και της αντιστοιχούσε
ένας υπολογιστής. Όλα τα μέλη της ομάδας έπρεπε να πειραματιστούν με το ποντίκι και
κάθε 5 λεπτά να εναλλάσσονται στη χρήση του. Ένας μαθητής κάθε ομάδας ήταν
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υπεύθυνος για τη συμπλήρωση στο φύλλο εργασίας των σκέψεων, εικασιών, σχημάτων και
αποδείξεων που προέκυπταν.
Στην τάξη δημιουργήθηκαν τετραμελείς ομάδες και σε κάθε μαθητή δόθηκε φύλλο
εργασίας ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να προσεγγίσουν τις
δραστηριότητες. Όμως τους ζητήθηκε στο τέλος να παραδώσουν ένα φύλλο εργασίας ανά
ομάδα και να ορίσουν έναν γραμματέα που θα το συμπλήρωνε μετά από τη σύμφωνη
γνώμη όλων των μελών της ομάδας.
Οι οδηγίες που δόθηκαν και στα δύο περιβάλλοντα ήταν οι ίδιες. Αρχικά να μελετούν για
δύο λεπτά ο καθένας μόνος του τη δραστηριότητα και μετά μέσα από συζήτηση και
διαπραγμάτευση να ξεκινούν την κατασκευή που ζητά. Να μην απορρίπτουν αλλά ούτε να
αποδέχονται καμία ιδέα παρά μόνο αν έχουν πειστεί από τον συμμαθητή τους. Έτσι να
αναγκάζονται να εξηγούν τις ιδέες τους και με αυτόν τον τρόπο να κατακτούν καλύτερη
κατανόηση των εννοιών. Όταν χρειάζεται να εξηγήσουμε τις ιδέες μας τότε ξεκαθαρίζουν
μέσα μας και «συνειδητοποιούμε τι ξέρουμε» (μεταγνώση) (Kapa, 2001). Στη συνέχεια
ζητήθηκε από τους μαθητές να προσπαθούν να διατυπώνουν εικασίες και μετά να τις
ελέγχουν για την ορθότητά τους. Αν η εικασία ήταν λανθασμένη να επαναδιατυπώνουν και
να την ξαναελέγχουν όσες φορές χρειαστεί έως ότου καταλήξουν στο επιθυμητό
αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μια απλή προσομοίωση της επιστημονικής
ανακαλυπτικής διαδικασίας. Στο τέλος κάθε φύλλου εργασίας υπήρχε πάντα απαίτηση
μαθηματικής αιτιολόγησης ώστε να βεβαιώνονται όλοι για την ορθότητα της λύσης αλλά
και για να τονίζεται η αναγκαιότητα της απόδειξης στα μαθηματικά. Σημειώνεται ότι οι
μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο εργασίας καθώς και με τη
διαδικασία διατύπωσης εικασίας και ελέγχου διότι χρησιμοποιούνται συστηματικά στην
καθημερινή διδασκαλία τους.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και στα δύο περιβάλλοντα ήταν ίδιος. Να εμψυχώνει και να
ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεχίσουν τη διερεύνησή τους. Περνούσε συνεχώς από τη
μία ομάδα στην άλλη κυκλικά. Απέφευγε να δίνει απαντήσεις του τύπου «σωστό», «λάθος»
αλλά επαναδιατύπωνε και με κατάλληλες κάθε φορά ερωτήσεις προσπαθούσε να στρέψει
τους μαθητές στη μεταξύ τους συζήτηση και διαπραγμάτευση. Επίσης υπενθύμιζε τα
εργαλεία του λογισμικού μέσα από τα οποία μπορούσαν να βρουν τις απαντήσεις που
έψαχναν.
1η Διδακτική ώρα στο εργαστήρι Η/Υ με geogebra

Σχήμα 1. 1η δραστηριότητα 1ης διδακτικής ώρας σεναρίου στο εργαστήρι Η/Υ

Σε αυτή την πρώτη ώρα οι μαθητές κλήθηκαν να μελετήσουν μία απλή αλλά βασική ιδέα
της γεωμετρίας : ότι ανάμεσα σε δύο παράλληλες ευθείες μπορούν να κατασκευαστούν
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ισεμβαδικά τρίγωνα όταν έχουν κοινή βάση πάνω σε μία από τις δύο παράλληλες και την
τρίτη κορυφή να κινείται ελεύθερα πάνω στην άλλη παράλληλη.
Στο σχήμα που δόθηκε στο εργαστήρι Η/Υ (σχήμα 1) το κίτρινο τρίγωνο ΑΒΓ ήταν σταθερό
ενώ το μπλε τρίγωνο ΑΒΔ είχε σταθερή βάση και η κορυφή Δ μπορούσε να κινείται προς
όλες τις κατευθύνσεις. Αρχικά ζητήθηκε από τους μαθητές να προσεγγίσουν το ερώτημα
διαισθητικά, να εικάσουν και η ερώτηση που ακολούθησε ήταν «πόσο σίγουρος είσαι;» και
στην απάντηση πχ «είμαι 80% σίγουρος» ακολουθούσε «τι μπορείς να κάνεις για να γίνεις
100% σίγουρος;». Οι μαθητές ξεκίνησαν μετακινώντας με τυχαίο τρόπο το σημείο Δ πάνω
στην οθόνη(wandering dragging, Arzarello et al., 2002), χωρίς κάποιο πλάνο, ώστε να
παρατηρούν τις αλλαγές στα εμβαδά των σχημάτων που δίνονταν στο κάτω μέρος της
οθόνης .
Στη συνέχεια οι μαθητές διερεύνησαν πόσα τελικά τρίγωνα υπάρχουν με τις ζητούμενες
ιδιότητες , δηλαδή με ίδια βάση και ίδιο εμβαδόν. Τους ζητήθηκε να κατασκευάσουν ένα
τρίγωνο με τις δύο ιδιότητες μετά ένα άλλο , μετά όσα περισσότερα μπορούν και στο τέλος
να απαντήσουν στην ερώτηση πόσα τελικά τέτοια τρίγωνα υπάρχουν. Το είδος του
συρσίματος αυτή τη φορά ήταν α) το καθοδηγούμενο σύρσιμο (guided drugging) σύροντας
τα βασικά σημεία του σχήματος, ώστε να του δώσουν το συγκεκριμένο σχήμα που ήθελαν
και β) το σύρσιμο γραμμής(Line dragging) σχεδιάζοντας νέα σημεία κατά μήκος μιας
γραμμής ώστε να διατηρήσουν την κανονικότητα του σχήματος δηλαδή το εμβαδόν του
τριγώνου σταθερό.
Σε όλες τις ομάδες υπήρχε κάποιος που «έβλεπε» πως είναι άπειρα αλλά πάλι σε όλες τις
ομάδες υπήρχαν και «δύσπιστοι» μαθητές οπότε γόνιμες συζητήσεις έλαβαν χώρα. Στην
προσπάθειά τους να εξηγήσουν ο ένας στον άλλο προχωρούσαν σε βάθος στην κατανόηση
των γεωμετρικών αντικειμένων της δραστηριότητας καθώς και των σχέσεών τους. Το
εργαλείο του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε ήταν το συνδεδεμένο σύρσιμο (linked
dragging) συνδέοντας την ελεύθερη κορυφή με τη μία παράλληλη και μετακινώντας την
πάνω σε αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο έκαναν επιβεβαίωση πως σε κάθε μετακίνηση της
τρίτης κορυφής το εμβαδόν του τριγώνου έμενε αμετάβλητο.
Η αξιοσημείωτη ιδιότητα της ελεύθερης κορυφής ειπώθηκε με ενδιαφέροντες τρόπους. Η
πιο δημοφιλής απάντηση ήταν « οι κορυφές είναι όλες στο ίδιο ύψος». Η επόμενη πιο
δημοφιλής ήταν « όλες οι κορυφές περνούν από την ίδια ευθεία». Δύο ομάδες έγραψαν
«όλες οι κορυφές απέχουν ίσα από τη βάση» και τα ύψη όλων των τριγώνων είναι ίσα».
Μια ομάδα υποψιάστηκε πως η ζητούμενη ιδιότητα της ελεύθερης κορυφής είναι πως
«βλέπει» την κοινή βάση με ίση γωνία. Όταν τους ζητήθηκε να μετρήσουν αυτές τις γωνίες
με το αντίστοιχο εργαλείο του geogebra κατερρίφθη η υποψία τους.
Τέλος οι μαθητές έπρεπε να διατυπώσουν ένα μαθηματικό συμπέρασμα. Η διατύπωση
είναι πάντα μία δύσκολη διαδικασία για τους μαθητές. Μία ομάδα δεν έγραψε κανένα
συμπέρασμα και χρειάστηκαν ενθάρρυνση και καθοδήγηση. Οι υπόλοιπες έδωσαν
ικανοποιητικές απαντήσεις. Συχνά οι διατυπώσεις παρουσιάζουν συντακτικά λάθη και ενώ
αναμένεται το συμπέρασμα να έχει μορφή υποθετικού λόγου (αν υπόθεση τότε
συμπέρασμα) τα παιδιά γράφουν μόνο το συμπέρασμα και δε θεωρούν απαραίτητο να
σημειώσουν τα δεδομένα πάνω στα οποία πατήσανε για να εξάγουν το συμπέρασμα.
Αξίζει να σημειωθεί πως μία ομάδα στο συμπέρασμα έγραψε ότι υπάρχουν δύο
παράλληλες ευθείες πάνω στις οποίες μπορεί να βρίσκεται η ελεύθερη κορυφή. Έτσι
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δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθεί στην ολομέλεια και η έννοια της συμμετρίας ως προς
άξονα.
Η τελευταία δραστηριότητα της πρώτης διδακτικής ώρας αφορούσε στη σχέση εμβαδού και
περιμέτρου όλων αυτών των άπειρων τριγώνων. Ζητήθηκε από τους μαθητές να
περιγράψουν πώς μεταβάλλεται η περίμετρος αυτών των τριγώνων που βρίσκονται
ανάμεσα στις δύο παράλληλες τη στιγμή που, όπως ήδη έχουν διατυπώσει, το εμβαδόν
τους παραμένει σταθερό. Επάνω στην οθόνη υπήρχε ήδη εικονίδιο που μετρούσε και
έδειχνε τη μεταβολή της περιμέτρου. Οι μαθητές απλώς κινώντας την τρίτη, ελεύθερη
κορυφή έβλεπαν τις μεταβολές της περιμέτρου και εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι η
περίμετρος συνεχώς μεγάλωνε και δυνητικά έφτανε στο άπειρο ενώ το εμβαδόν ήταν
πάντα σταθερό. Η εξοικείωση με το άπειρο είναι βασική μαθηματική δεξιότητα και πάντα
χρήσιμο να δίνονται ευκαιρίες για συζήτηση πάνω σε αυτό.
1η Διδακτική ώρα στην παραδοσιακή τάξη με χαρτί και μολύβι
Στο φύλλο εργασίας που δόθηκε στην τάξη υπήρχαν οι ίδιες δραστηριότητες αλλά στο
σχήμα (σχήμα 2) υπήρχε μόνο ένα τρίγωνο ΑΒΓ σταθερό.

Σχήμα 2. 1η δραστηριότητα 1ης διδακτικής ώρας σεναρίου στην τάξη

Στο χαρτί δεν υπάρχει η δυνατότητα δυναμικού σχήματος και έτσι οι μαθητές ξεκίνησαν τη
διερεύνησή τους με μετρήσεις μηκών και υπολογισμούς εμβαδών με τον τύπο. Με βάση τις
μετρήσεις σχεδίασαν τρία ή τέσσερα το πολύ τρίγωνα. Αυτή ήταν μία από τις διαφορές στα
δύο περιβάλλοντα μάθησης: σε όλες τις δραστηριότητες τα σχήματα που σχεδίαζαν στο
χαρτί ήταν πάντα πολύ λιγότερα από αυτά που σχεδίαζαν στο geogebra. Τα αποτελέσματα
στα οποία κατέληξαν οι μαθητές ήταν τα ίδια: ύπαρξη άπειρων τριγώνων με την επιθυμητή
ιδιότητα, καθορισμός παράλληλης ευθείας πάνω στην οποία κείται η τρίτη κορυφή αυτών
των τριγώνων, η έννοια της συμμετρίας ως προς άξονα και η μεταβολή της περιμέτρου. Η
διατύπωση αποτέλεσε και πάλι μία απαιτητική διαδικασία με αρκετή συζήτηση στην
ολομέλεια.
Σε όλη τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας στην τάξη οι μαθητές καταπιάστηκαν με
μετρήσεις και κατασκευές με χαρτί και μολύβι που προσπαθούσαν να είναι ακριβείς και
καλοσχεδιασμένες. Η διαδικασία είχε σίγουρα θετικό ισοζύγιο στην κατανόηση και έτσι
«είδαν» τα άπειρα τρίγωνα παρόλο που δε σχεδίασαν περισσότερα από τρία ή τέσσερα
κάθε φορά. Στα σχόλιά τους ανέφεραν «όταν μεγαλώνει το ύψος» και «η κορυφή Γ κινείται
πάνω σε παράλληλη ευθεία» έχοντας, όμως, στατικά σχήματα. Επίσης όσες φορές
χρειάστηκε να μετρήσουν μήκη για να υπολογίσουν εμβαδά πήρε πολλή ώρα και πάντα
έπρεπε να αποφασίζουν για την ακρίβεια των μετρήσεων. Σε κάθε ομάδα ένας από τους
μαθητές ήταν επιφορτισμένος με αυτήν την εργασία, δηλαδή με τους αριθμητικούς
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υπολογισμούς. Συγκριτικά με την εφαρμογή στο εργαστήρι θα λέγαμε πως χρειάστηκαν
περισσότερο κόπο και χρόνο για να καταλήξουν στα ίδια συμπεράσματα.
2η Διδακτική ώρα στο εργαστήρι Η/Υ με geogebra

Σχήμα 3. Δραστηριότητα 2ης διδακτικής ώρας

Η δραστηριότητα της 2ης διδακτικής ώρας ήταν κοινή και στα δύο περιβάλλοντα μάθησης.
Σε αυτή τη δεύτερη διδακτική ώρα του σεναρίου οι μαθητές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν
ένα πρόβλημα διαφορετικό από αυτά που συνήθως βρίσκουμε στο σχολικό βιβλίο. Έπρεπε
να βρουν ένα δίκαιο τρόπο να μετακινήσουν τα σύνορα δύο χωρών (ΕΗ+ΗΖ) ώστε το νέο
σύνορο να είναι ευθύγραμμο τμήμα.(σχήμα 3)
Δύο είναι οι βασικές ιδέες: α) Να έρθουν αντιμέτωποι με κάτι εντελώς πρωτόγνωρο και να
αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία, και την αυτενέργειά τους, δηλαδή να
εξασκηθούν στην επίλυση προβλήματος (problem solving) διότι στο σχολείο τις
περισσότερες φορές εφαρμόζουν αλγορίθμους (βήματα) χωρίς πάντα να κατανοούν γιατί.
β) Να εφαρμόσουν το συμπέρασμα της 1ης ώρας εφαρμογής του σεναρίου, δηλαδή τα
ισεμβαδικά τρίγωνα ανάμεσα σε παράλληλες ευθείες.
Στο εργαστήρι Η/Υ οι μαθητές αφέθηκαν να πειραματιστούν χωρίς ιδιαίτερες οδηγίες για τη
θέση του νέου συνόρου. Τους φάνηκε μάλλον δύσκολο να συνδυάσουν χώρες και τρίγωνα.
Κάποιοι έκαναν μετρήσεις και κάποιοι άλλοι σχεδίαζαν με το χέρι ευθείες και τρίγωνα
προσπαθώντας να πετύχουν ίσα εμβαδά. Στην πλειοψηφία τους δε χρησιμοποίησαν
αμέσως τα εργαλεία του λογισμικού. Κάποιοι μάλιστα άργησαν να κατανοήσουν τι θα πει
συνοριακή γραμμή και κατασκεύαζαν τρίγωνα μέσα σε μία από τις δύο χώρες, οπότε ίσως
και να « προκαλούσαν πόλεμο» ανάμεσα στις δύο χώρες, αφού χωρίς να το καταλάβουν η
μία από τις δύο χώρες θα έπαιρνε περισσότερα εδάφη! Στη συνέχεια δόθηκαν
συγκεκριμένες οδηγίες κατασκευής παραλλήλων ώστε να οδηγηθούν στη χρησιμοποίηση
του συμπεράσματος της προηγούμενης ώρας. Τα σχήματα που προέκυψαν είχαν
ενδιαφέρον και μόνο λίγοι μαθητές συνέχισαν να προσπαθούν πρακτικά με μετρήσεις να
επιτύχουν το ζητούμενο αποτέλεσμα χωρίς καμία μεθοδολογία, απλώς στην τύχη
δοκιμάζοντας νέες θέσεις των συνόρων. Οι περισσότεροι μαθητές κατασκεύασαν
παράλληλες σε διάφορες θέσεις ώστε να εφαρμόσουν το συμπέρασμα των ισεμβαδικών
τριγώνων ανάμεσα σε παράλληλες ευθείες. Οι περισσότερες ομάδες κατασκεύασαν τις
παράλληλες χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο του geogebra και όχι πρακτικά «με το
μάτι». Έγιναν πολλές προσπάθειες και ακολουθούνταν πάντα από ζωηρές
διαπραγματεύσεις ως προς την ορθότητά τους. Οι μορφές
συρσίματος που
χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές ήταν το καθοδηγούμενο σύρσιμο και το σύρσιμο
γραμμής στην αρχή, και αφού κατάφεραν να κατασκευάσουν την κατάλληλη παράλληλη
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ευθεία, σύρσιμο κρυφού γεωμετρικού τόπου και σύρσιμο γραμμής για επιβεβαίωση των
προβλέψεων. Οι μετρήσεις αποτέλεσαν χρήσιμο εργαλείο για έλεγχο των εικασιών αλλά
πάντα στο τέλος η μαθηματική αιτιολόγηση ήταν απαραίτητη για να θεωρηθεί η λύση
δεκτή. Μία από τις ομάδες πολύ γρήγορα έφτασε στην αναμενόμενη κατασκευή και
εξήγηση σχετικά με τις δύο πιθανές θέσεις του νέου συνόρου. Ένας μαθητής από αυτή την
ομάδα παρουσίασε στο τέλος της διδακτικής ώρας στην ολομέλεια τη λύση τους ώστε όλοι
οι μαθητές να την έχουν στο φύλλο εργασίας τους. Σημειώνεται πως η ομάδα που έφτασε
στη λύση δεν αποτελούνταν από αριστούχους μαθητές.
2η Διδακτική ώρα στην παραδοσιακή τάξη με χαρτί και μολύβι
Στην εφαρμογή στην τάξη παρατηρήθηκαν τα ίδια νοητικά βήματα. Αρχικά οι μαθητές
δυσκολεύτηκαν να σκεφτούν «έξω από το κουτί» (think out of the box) αλλά τους άρεσε ο
διαφορετικός τρόπος διατύπωσης της άσκησης. Σύντομα προχώρησαν σε μαθηματικές
«κινήσεις» δηλαδή όπως έγραψαν στα φύλλα εργασίας : «Θα προεκτείνω…», «θα βρω το
μέσον…», «θα δημιουργήσω ένα ευθύγραμμο τμήμα…», «θα μετακινήσω το σημείο Η…».
Αυτή η τελευταία παρατήρηση στο χαρτί αντιστοιχούσε σε πολλά σχήματα που πήραν
αρκετό χρόνο και διορθώσεις για να σχεδιαστούν. Και πάλι μετά τη συγκεκριμένη οδηγία να
χρησιμοποιήσουν το προηγούμενο συμπέρασμα η δουλειά προχώρησε πιο γρήγορα αφού
έψαχναν για παράλληλες ευθείες. Με εξαίρεση τρεις μαθητές που παρακολουθούσαν
περισσότερο παρά συμμετείχαν οι υπόλοιποι σχεδίαζαν και έσβηναν και ξανασχεδίαζαν με
πάθος. Ακόμα και όταν έπρεπε να σβήσουν δεν τους πείραζε, ένοιωθαν πως
δημιουργούσαν και δεν πήγαινε χαμένος ο κόπος τους. Μία από τις ομάδες έφτασε μέσα
στα χρονικά πλαίσια της διδακτικής ώρας σε αποδεκτή λύση και την παρουσίασε στον
πίνακα. Η ομάδα που έφτασε σε λύση αποτελούνταν, όπως όλες οι ομάδες, από μαθητές με
διαφορετικές μαθηματικές αποδόσεις. Την ιδέα, όμως, την είχε η μαθήτρια με την
υψηλότερη βαθμολογία και αυτή καθοδήγησε την ομάδα της στην κατασκευή και στην
αιτιολόγηση.
3η Διδακτική ώρα στο εργαστήρι Η/Υ με geogebra

Σχήμα 4. Δραστηριότητα 3ης διδακτικής ώρας

Στην τρίτη και τελευταία ώρα του σεναρίου δόθηκε ένα τυχαίο τετράπλευρο για να
μετατραπεί σε τρίγωνο με ίσο εμβαδόν (σχήμα 4). Ακολουθούσε τυχαίο πεντάγωνο με την
ίδια δραστηριότητα ώστε στο τέλος της ώρας να γίνει αναφορά στον τριγωνισμό όλων τον
πολυγώνων. Θέμα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον με πολλές ιστορικές αναφορές που δίνει πάντα
αφορμή για περεταίρω εργασίες, τεχνικά ζητήματα, γεωδαισία, και σίγουρα συζήτηση για
τον τετραγωνισμό του κύκλου.
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Στο εργαστήρι Η/Υ μετά τις δύο προηγούμενες ώρες πειραματισμού με διαφορετικού
ύφους ασκήσεις ήταν πιο εύκολο να δουλέψουν και δοκίμασαν διάφορες προσεγγίσεις.
Όλοι έφεραν παράλληλες ευθείες προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν προηγούμενο
συμπέρασμα. Δεν ήταν όλες οι επιλογές επιτυχημένες αλλά η συζήτηση που ακολουθούσε
πάντα βοηθούσε στην κατανόηση. Χρησιμοποιούσαν τα εργαλεία του λογισμικού
αυθόρμητα και η δραστηριότητα κύλησε πιο γρήγορα. Οι παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού
ήταν απαραίτητες παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις κι αυτές για να ακούσει τις ιδέες
και τις προτάσεις τους. Δύο ομάδες αυτή τη φορά έφτασαν σε ολοκληρωμένη απάντηση.
Παρουσιάστηκαν και οι δύο λύσεις, στην πραγματικότητα ήταν η ίδια ιδέα ξεκινώντας από
διαφορετική κορυφή κάθε φορά.
Γενικά στο περιβάλλον του εργαστηρίου Η/Υ οι περισσότεροι μαθητές, ακόμα και αυτοί που
σε συνθήκες παραδοσιακής τάξης δείχνουν αδιάφοροι για το μάθημα, χρησιμοποίησαν το
λογισμικό σαν εργαλείο για τη διατύπωση εικασιών. Ο δυναμικός χειρισμός των σχημάτων
οδήγησε γρήγορα και με επιτυχία αρκετές ομάδες μαθητών στην επιβεβαίωση των
υποθέσεών τους.
3η Διδακτική ώρα στην παραδοσιακή τάξη με χαρτί και μολύβι
Στο περιβάλλον της τάξης η διερεύνηση έγινε με παρόμοιο τρόπο όπως και την
προηγούμενη διδακτική ώρα. Οι μαθητές σχεδίασαν διάφορες ευθείες, προεκτάσεις ή μη
πλευρών, διαγώνιες και παράλληλες ευθείες από διάφορες κορυφές. Στη συνέχεια
υπολόγισαν πολλά εμβαδά μετρώντας βάσεις και ύψη τριγώνων. Η διερεύνησή τους
συνεχίστηκε περιστρέφοντας το φύλλο εργασίας και προσπαθώντας να αποκτήσουν μία
άλλη οπτική του σχήματος και πιθανόν έτσι και της ζητούμενης δραστηριότητας. Φράσεις
όπως: «θέλουμε η μία πλευρά να είναι συνέχεια της άλλης», «προεκτείνουμε μέχρι να
συναντηθούν», «φέρνουμε παράλληλες και μετά από πολλές προσπάθειες και ιδέες
συμφωνήσαμε σε ένα σχήμα», «στην αρχή σκεφτήκαμε… μελετήσαμε… μετρήσαμε… για να
σιγουρευτούμε… και τώρα βρίσκουμε..» έγραψαν στα φύλλα εργασίας και περιγράφουν
εύγλωττα τα μονοπάτια που ακολούθησε η σκέψη τους. Παρά, όμως τις προσπάθειές τους
μόνο μία μαθήτρια, η ίδια που είχε απαντήσει και στη δραστηριότητα της δεύτερης
διδακτικής ώρας, συνέλαβε την ιδέα και καθοδήγησε πάλι την ομάδα της για να
σχεδιάσουν το σχήμα και να δώσουν τη μαθηματική εξήγηση.
Συμπερασματικά κατά την εφαρμογή του τρίωρου σεναρίου, στο περιβάλλον τάξη (χαρτί
και μολύβι), η νοητική ικανότητα του μαθητή ήταν αυτή που βοήθησε να προχωρήσει
αποτελεσματικά να ολοκληρώσει, αιτιολογήσει και να παρουσιάσει τις δραστηριότητες
που ζητήθηκαν. Το στατικό σχήμα και οι περιορισμοί που συνεπάγεται το χαρτί και το
μολύβι δε διευκόλυναν τον έλεγχο εικασιών που είχαν διατυπωθεί.

Α. Ρουμπή
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Πίνακας 1. Εικόνες από τη δουλειά των μαθητών
1η Δραστηριότητα στο εργαστήρι Η/Υ

1η Δραστηριότητα στην τάξη

2η Δραστηριότητα στο εργαστήρι Η/Υ

2η Δραστηριότητα στην τάξη

3η Δραστηριότητα στο εργαστήρι Η/Υ

3η Δραστηριότητα στην τάξη

Συμπεράσματα
Η εφαρμογή αυτού του τρίωρου σεναρίου τόσο σε περιβάλλον σχολικού εργαστηρίου Η/Υ
όσο και σε περιβάλλον σχολικής τάξης επιβεβαίωσε την υπάρχουσα έρευνα. Τα εργαλεία
του λογισμικού διευκόλυναν τη νοητή δημιουργία εννοιών καθώς και την αναγνώριση
σχέσεων και κανονικοτήτων. Ενώ στο παραδοσιακό μοντέλο οι περιορισμοί που επιβάλλει
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το χαρτί και το μολύβι εγκλώβισαν την πλειοψηφία των μαθητών σε αναποτελεσματικές
προσπάθειες. Διατύπωσαν εικασίες αλλά το στατικό σχήμα δυσκόλευε τον πειραματισμό
και τον έλεγχο των εικασιών. Η νοητική ικανότητα ήταν το βασικό «εργαλείο» που
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Αντίθετα στο εργαστήρι Η/Υ οι μαθητές αξιοποίησαν τις
δυνατότητες του λογισμικού geogebra κάνοντας πειράματα και διερευνήσεις,
αναπτύσσοντας εικασίες και υποθέσεις και γενικά αξιοποιώντας τα ώστε να
κατασκευάσουν οι ίδιοι τις μαθηματικές έννοιες. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο
εκπαιδευτικός και οι μαθητές έκαναν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στο μάθημα των
Μαθηματικών. Την πρώτη διδακτική ώρα ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν το λογισμικό όπως
το χαρτί και το μολύβι δηλαδή σχεδιάζοντας ελεύθερα. Όσο περνούσε η ώρα, όμως,
άρχισαν να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες του λογισμικού και να τις αξιοποιούν
αβίαστα. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως όταν η χρήση λογισμικών εμπεδωθεί στη σχολική
κουλτούρα τότε τα λογισμικά θα χρησιμοποιηθούν με πιο παραγωγικό τρόπο, θα ενισχυθεί
η μαθηματική σκέψη των μαθητών και η δημιουργία βιωματικής μάθησης μέσα από
πειραματισμό και συλλογικές δράσεις.
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