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Περίληψη. Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί μία πραγματικότητα καθημερινή στο χώρο
του σχολείου. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταγράψει τις απόψεις των
εκπαιδευτικών, στην εκπαιδευτική βαθμίδα του Γυμνασίου, όσον αφορά το φαινόμενο
του σχολικού εκφοβισμού. Τα ερωτήματα της συγκεκριμένης μελέτης εστιάστηκαν στην
καταγραφή των απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το φαινόμενο.
Στα ευρήματα της μελέτης, περιλαμβάνονται συμπεράσματα σχετικά με το ποιες είναι
οι μορφές της εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Τα αποτελέσματα της εργασίας φαίνεται
να συμφωνούν με ανάλογες εργασίες που έχουν γίνει σε σχολικές μονάδες της χώρας
και καταλήγουν σε κοινά συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα για τις μορφές
συμπεριφοράς που συνιστούν εκφοβισμό και τις στάσεις και απόψεις των
εκπαιδευτικών για το φαινόμενο.
Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, θυματοποίηση, αντιλήψεις εκπαιδευτικών, θύμα,
θύτης.

Εισαγωγή
Ο σχολικός εκφοβισμός σήμερα αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο το οποίο λαμβάνει
χώρα καθημερινά στη ζωή, τόσο του μαθητή όσο και του εκπαιδευτικού. Ο τύπος του
εκφοβισμού που επικρατεί είναι αυτός που εκδηλώνεται μέσα στο σχολικό πλαίσιο, ο
λεγόμενος σχολικός εκφοβισμός (school bullying) ή θυματοποίηση (victimization). Το
φαινόμενο άρχισε να μελετάται τα τελευταία 25-30 χρόνια στις χώρες του δυτικού
αναπτυγμένου κόσμου. Στον ελλαδικό χώρο μόλις περίπου τα τελευταία δέκα χρόνια
άρχισαν να πραγματοποιούνται έρευνες με περισσότερη ένταση και με συστηματικό τρόπο
για τον σχολικό εκφοβισμό.
Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται το θέμα του σχολικού εκφοβισμού από την σκοπιά
του εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα, καταγράφει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της
γυμνασιακής εκπαίδευσης και παρουσιάζει τις αντιλήψεις τους για το φαινόμενο.
Η εργασία παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το πως αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί
το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Αυτό μπορεί να συνεισφέρει στην κατάρτιση
προγραμμάτων ενημέρωσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για το φαινόμενο αυτό.
Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζει ο/η εκπαιδευτικός είναι ότι ο μαθητής ή η μαθήτρια
που συμμετέχει σε ένα οποιοδήποτε περιστατικό εκφοβισμού μπορεί και ο ίδιος ή η ίδια να
μην είναι σε θέση να διαχειριστεί την ένταση ή πίεση (σωματική ή ψυχική) που βιώνει το
δεδομένο χρονικό διάστημα. Ιδίως, στη σημερινή εποχή η πολύ-πολιτισμικότητα που
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διακρίνει τον κοινωνικό ιστό καθώς και τα κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα είναι
στοιχεία που συμβάλλουν ώστε ο μαθητής ή η μαθήτρια να αισθάνεται αυτή την ένταση.
Επιπλέον, η μετάβαση του μαθητή ή της μαθήτριας από την πρωτοβάθμια στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την έναρξη της εφηβείας, είναι στοιχεία που
παίζουν σημαντικό ρόλο στη προσαρμογή του μαθητή στη σχολική ζωή. Η αλλαγή σχολικής
βαθμίδας από το δημοτικό στο γυμνάσιο όχι μόνο δεν είναι ομαλή, αλλά αντιθέτως, έχει τις
ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, οι μαθητές δεν διατηρούν όλες τις φιλίες τους που είχαν
στο δημοτικό σχολείο, σε μια περίοδο που η αποδοχή των συνομηλίκων είναι πιο
σημαντική από αυτή των ενηλίκων. Τα αρνητικά πρότυπα των συνομηλίκων μπορεί να
επηρεάσουν τους εφήβους, οι οποίοι βρίσκονται σε φάση αβεβαιότητας και αναζήτησης
της ταυτότητας τους της (Καραβόλτσου, 2013).

Ορισμός
Ο εκφοβισμός στη βιβλιογραφία συναντάται επίσης και με την έννοια θυματοποίηση (ο
αντίστοιχος αγγλικός όρος είναι bullying). Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία ο εκφοβισμός ή
θυματοποίηση, αναφέρονται στις διακρίσεις που αφορούν περισσότερο το άτομο. Επίσης,
χρησιμοποιείται και ο όρος «εκφοβισμός προκαταλήψεων» (bias bullying), ο οποίος
αναφέρεται στη θυματοποίηση που βασίζεται σε συγκεκριμένα ομαδικά χαρακτηριστικά.
Υπάρχουν διάφορα κοινωνικά πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί κάποιος ή κάποια να έλθει
αντιμέτωπος ή αντιμέτωπη με περιστατικά εκφοβισμού, όπως στο σπίτι, στο στρατό, στις
φυλακές και αλλού (Monks et al., 2009). Στο πλαίσιο του σχολείου ο εκφοβισμός λαμβάνει
διάφορες μορφές, ανάλογα με το ποιος είναι ο θύτης και ποιο είναι το θύμα. Για
παράδειγμα, υπάρχει ο εκφοβισμός από εκπαιδευτικό προς εκπαιδευτικό, από
εκπαιδευτικό προς μαθητή ή μαθήτρια, από μαθητή ή μαθήτρια προς εκπαιδευτικό, καθώς
και από μαθητή ή μαθήτρια προς μαθητή ή μαθήτρια αντιστοίχως (Terry, 1998).
Αν και δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισμός, ο εκφοβισμός ορίζεται ως ένα σύνολο
από επαναληπτικές επιθετικές πράξεις προς κάποιο άτομο το οποίο δεν μπορεί εύκολα να
υπερασπιστεί τον εαυτό του (Olweus, 1999; Ross, 2002). Ένας παρόμοιος ορισμός είναι ότι
ο Εκφοβισμός αποτελεί μία «Συστηματική κατάχρηση δύναμης» (Rigby, 2002; Smith &
Sharp, 1994).
Τα δύο βασικά κριτήρια της επανάληψης και της ανισορροπίας της δύναμης, παρόλο που
δεν είναι αποδεκτά σε παγκόσμια κλίμακα, χρησιμοποιούνται εκτενώς. Γενικότερα, ο
εκφοβισμός από τη φύση του μπορεί να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως το φόβο
αναφοράς από το θύμα και ιδιαίτερες συνέπειες, όπως η ανάπτυξη χαμηλής αυτοεκτίμησης
και η εμφάνιση κατάθλιψης στο θύμα.
Ένας άλλος ορισμός για τον σχολικό εκφοβισμό (bullying) είναι αυτός της Αρτινοπούλου
(2001) που τον ορίζει ως ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας που εμφανίζεται σε
πολλές χώρες του κόσμου και αναφέρεται σε ένα εύρος συμπεριφορών. Χαρακτηριστικό
του είναι η χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομηλίκων παιδιών με στόχο να προκληθεί
πόνος ή αναστάτωση (Αρτινοπούλου, 2001). Ο βίαιος αυτός εκφοβισμός που παρατηρείται
ανάμεσα στους μαθητές αναφέρεται στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο
άτομα που είναι δύσκολο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.
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Το bullying, ακόμη, σημαίνει έλλειψη ισορροπίας στη δύναμη μεταξύ των ατόμων που
εκφοβίζουν και του θύματος, καθώς το δεύτερο καθίσταται αδύναμο να υπερασπιστεί τον
εαυτό του και παραμένει αβοήθητο μπροστά στους άλλους, γεγονός που οι ειδικοί
ονομάζουν μία «ασύμμετρης δύναμης» σχέση .
Ο σχολικός εκφοβισμός, όμως, θα πρέπει να ειδωθεί και να περιγραφεί και ως ένα
κοινωνικό φαινόμενο, όχι απλά ως μία μεμονωμένη κατάσταση που βιώνεται και
συντελείται μέσα στο πλαίσιο του σχολικού χώρου, αποκομμένο από τα μεγάλα κοινωνικά
προβλήματα. Η βία ως κοινωνικό φαινόμενο, έχει στενή σχέση με την κοινωνική ανισότητα,
τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη ματαίωση και τη διαφορετικότητα. Είναι συνυφασμένη με
την παραβατικότητα, το αδιέξοδο και το φόβο αλλά και με την εκμηδένιση και την
απαξίωση του ανθρώπου από τον άνθρωπο (Αρτινοπούλου, 2001).
Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο αποτελεί κομβικό σημείο στη ζωή του παιδιού.
Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, παρατηρείται έξαρση του φαινομένου και θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ότι τα νεαρά άτομα μπαίνουν σε ένα νέο περιβάλλον οπού η φύση των
ομάδων συνομηλίκων αλλάζει, οι εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένες σχέσεις με τους/τις
μαθητές/-τριες, οι απαιτήσεις του σχολείου αυξάνονται, και παράλληλα σημαντικές
αλλαγές συμβαίνουν και στα δύο φύλλα λόγω ήβης (Swearer, Espelage, Vaillancourt, &
Hymel, 2010). Επιπλέον, ο έφηβος ή η έφηβη παρουσιάζει τάσεις ανεξαρτητοποίησης και
προβάλλει την ανάγκη του ή της για λιγότερο έλεγχο από το στενό οικογενειακό
περιβάλλον. Ενδέχεται μερικοί έφηβοι να εκμεταλλεύονται ή να χρησιμοποιούν τη βίαιη
συμπεριφορά και τον εκφοβισμό ως ένα μέσο αναγνώρισης στην ομάδα των συνομηλίκων
ή ακόμα για την κατάκτηση μίας υψηλότερης θέσης στην ιεραρχία.

Σκοπιμότητα της έρευνας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγίσει το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού μέσα από την διερεύνηση του φαινομένου σε τοπικό επίπεδο. Σημαντικό
στοιχείο στην εργασία είναι η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των
εκπαιδευτικών του δείγματος. Ίσως, κάποιες σχολικές μονάδες του νησιού, τόσο από τη
πρωτοβάθμια όσο και από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να έχουν συμμετάσχει σε
κάποια ανάλογη έρευνα, σε ευρύτερο ή και πανελλαδικό επίπεδο. Όμως, από τα όσα είναι
σε θέση να γνωρίζουν οι συγγραφείς δεν υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα που να μελετά τις
στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού
αποκλειστικά στο νησί της Ρόδου. Επομένως, μέσα από αυτό το πρίσμα η εργασία
αποσκοπεί στο να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της γυμνασιακής
εκπαίδευσης, στη παραμεθόριο περιοχή, όπως είναι η νήσος Ρόδος (Μαρκογιαννάκης,
2015).

Μεθοδολογία
Δείγμα
Το πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν όλοι οι εκπαιδευτικοί των ημερήσιων Γυμνασίων στο
νησί της Ρόδου. Συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε μέσω της
υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) σε
όλα τα Ημερήσια Γυμνάσια του νησιού. Στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
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ανταποκρίθηκαν σαράντα εκπαιδευτικοί (Ν=40) από δεκαπέντε (15) διαφορετικά Γυμνάσια
- σε σύνολο είκοσι (20) Ημερησίων Γυμνασίων, από τα οποία τα δεκαοκτώ (18) είναι
δημόσια και τα δύο (2) ιδιωτικά.
Αναφορικά με το φύλο των συμμετεχόντων του δείγματος, το 37,5% ήταν άνδρες και το
62,5% ήταν γυναίκες. Η ηλικιακή κλίμακα των εκπαιδευτικών κατανέμεται ως εξής: το 10%
των εκπαιδευτικών έχουν ηλικία από 25 έως 35 έτη, το 52,5% έχουν ηλικία από 36 έως 45
έτη και το 37,5% από 46 έως 55 έτη. Κανένας εκπαιδευτικός του δείγματος δεν βρίσκεται
στην ηλικιακή ομάδα των 56 και άνω ετών.
Σε σχέση με την επαγγελματική εμπειρία το 12,5% του δείγματος (δηλαδή 9 εκπαιδευτικοί)
είχε προϋπηρεσία από 0 έως 5 έτη, ενώ οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία από 6 έως 10 έτη
και από 11 έως 15 έτη παρουσιάζουν αντίστοιχα ποσοστό 22,5% το καθένα. Από 16 έως 20
έτη είχε προϋπηρεσία το 27,5% (δηλαδή 11 εκπαιδευτικοί) και το 15% από 21 έτη και άνω.
Το 57,5% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα (δηλαδή 21 από τους 40)
προέρχονται από σχολικές μονάδες που βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό πόλης της
Ρόδου, ενώ το 42,5% προέρχονται από Γυμνάσια στη περιφέρεια του νησιού. Όσον αφορά
την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του δείγματος το 65% του δείγματος (26
εκπαιδευτικοί) διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον μία δεκαετία στην
εκπαίδευση. Το 27,5% από αυτούς (δηλαδή 11 εκπαιδευτικοί) έχουν προϋπηρεσία από 16
έως 20 έτη. Το υπόλοιπο 35% διαθέτει προϋπηρεσία από μηδέν (νεοδιόριστοι) έως δέκα
έτη.
Μόλις ένας στους πέντε εκπαιδευτικούς έχει σπουδές στη ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ, δηλαδή το 20%
του δείγματος. Ενώ, το 80% (32 εκπαιδευτικοί) των εκπαιδευτικών του δείγματος δεν
διαθέτουν κάποιο πτυχίο από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ).
Ανάλυση Δεδομένων
Η στατιστική μέθοδος που ακολούθησαν οι συγγραφείς για την ανάλυση και επεξεργασία
των δεδομένων είναι η περιγραφική στατιστική. Μέσα από τη περιγραφική στατιστική
γίνεται εφικτή η ποσοτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Για την επεξεργασία των
στατιστικών δεδομένων, δηλαδή την εξαγωγή των ποσοστών, έγινε χρήση του
προγράμματος υπολογιστικών φύλλων MS Excel 2007. Με το ίδιο πρόγραμμα
δημιουργήθηκαν και τα αντίστοιχα γραφήματα της έρευνας.
Το ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης εργασίας που εκπονήθηκε κατά τη
διάρκεια του προγράμματος ειδίκευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Το ερευνητικό
εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παραπάνω εργασία είναι ένα ερωτηματολόγιο το
οποίο περιλάμβανε τέσσερις ενότητες ερωτήσεων: τα δημογραφικά στοιχεία, τη γνώση για
το σχολικό εκφοβισμό και τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται, τις στάσεις των
εκπαιδευτικών ως προς το φαινόμενο καθώς και τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς την
αντιμετώπιση του. Τα ερευνητικά ερωτήματα που παρατίθενται στη τρέχουσα μελέτη
εστιάζονται στις τρεις πρώτες ενότητες ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, τα
δημογραφικά στοιχεία αποτελούνται από εννέα ερωτήσεις, η δεύτερη ενότητα
περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις (για τη γνώση του φαινομένου και για το ποια περιστατικά
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συνιστούν εκφοβιστικές συμπεριφορές) και τέλος, οι ερωτήσεις της τρίτης ενότητας, που
ασχολείται με τη διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών, αποτελείται από
δεκατέσσερις ερωτήσεις κλειστού τύπου της πεντάβαθμης κλίμακας Likert. Οι ερωτήσεις
διαβαθμισμένης κλίμακας Likert έχουν βασιστεί στο ερωτηματολόγιο που έχουν καταρτίσει
οι Αθανασιάδου και Ψάλτη (2012), με τίτλο «Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς
Γυμνασίου – Λυκείου». Το ερωτηματολόγιο αυτό διερευνά εκτενέστερα το φαινόμενο του
σχολικού εκφοβισμού καθότι αποτελείται από επτά ενότητες ερωτήσεων. Συγκεκριμένα,
την ενότητα 1η: προσωπικές πληροφορίες, την 2η και 3 ενότητα: το φαινόμενο του
σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο, την 4η ενότητα: Στάσεις, την 5η ενότητα: αντιμετώπιση,
την 6η ενότητα: επαγγελματική κατάσταση και την 7η ενότητα: πολιτισμική ποικιλομορφία
(πολυπολιτισμικότητα) και σχολική τάξη.
Το ερωτηματολόγιο της παρούσας μελέτης δόθηκε προς συμπλήρωση διαδικτυακά (με τη
μορφή ηλεκτρονικής φόρμας της Google) σε καθηγητές Γυμνασίου, των αντίστοιχων
σχολικών μονάδων της νήσου Ρόδου. Αρχικά, πριν την δημοσίευση του στο διαδίκτυο, το
ερωτηματολόγιο είχε διατεθεί πιλοτικά προς συμπλήρωση από ένα ορισμένο αριθμό
εκπαιδευτικών και στη συνέχεια έγιναν οι ανάλογες διορθώσεις ή βελτιώσεις ώστε να
καταστεί έγκυρο και αξιόπιστο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
έρευνας.

Ευρήματα και ανάλυση δεδομένων
Τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης αναφέρονται στις γνώσεις που έχουν οι
εκπαιδευτικοί σε σχέση με το φαινόμενο του εκφοβισμού. Ποιες είναι οι διαμορφωμένες
αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς το φαινόμενο;
Παρουσίαση ερευνητικών ερωτημάτων σχετικά με τη γνώση των εκπαιδευτικών για τον
σχολικό εκφοβισμό και πως αυτός εκδηλώνεται
Στην πρώτη ενότητα των ερωτήσεων έχουν συμπεριληφθεί δύο διερευνητικά ερωτήματα.
Σκοπός των ερωτημάτων αυτών ήταν να διαπιστωθεί εάν οι εκπαιδευτικοί είναι ενήμεροι
για το φαινόμενο του εκφοβισμού και για το ποια περιστατικά ή ενέργειες συνιστούν
μορφές εκφοβισμού. Τα συγκεκριμένα ερωτήματα προετοιμάζουν τους εκπαιδευτικούς
ώστε να είναι σε θέση να απαντήσουν τις ερωτήσεις που ακολουθούν.
Συγκεκριμένα, στο πρώτο ερώτημα οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν εάν είναι ενήμεροι ή αν
γνωρίζουν σχετικά για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Το σύνολο του δείγματος
(100%) απάντησε καταφατικά ότι είναι ενήμερο για το φαινόμενο του εκφοβισμού στο
σχολείο. Στην δεύτερη ερώτηση της ενότητας το θέμα αφορούσε ποιο ή ποια περιστατικά ή
πράξεις συνιστούν εκφοβισμό (γράφημα 1). Τα περιστατικά αυτά είναι τα εξής δώδεκα:
Απειλές, Ειρωνεία, Κοροϊδία, Προσβλητικές εκφράσεις, Ντροπιαστικά σχόλια, Σωματική βία
που ασκείται από ένα μαθητή, Σωματική βία που ασκείται από ομάδα μαθητών, Λεκτική
σεξουαλική παρενόχληση, Κοινωνικός αποκλεισμός/απομόνωση από την ομάδα,
καταστροφή/φθορά προσωπικών αντικειμένων ενός μαθητή, Διάδοση φημών (δυσφήμιση),
Διακρίσεις (γράφημα 1).
Το σύνολο των εκπαιδευτικών συμφωνεί ότι η άσκηση σωματικής βίας από ομάδα μαθητών
προς το συμμαθητή ή τη συμμαθήτρια τους είναι μία πράξη που συνιστά εκφοβισμό
(ποσοστό 98%). Επίσης, το 98% του δείγματος θεωρεί τις απειλές μορφή εκφοβισμού.
Παράλληλα, η σωματική βία που ασκείται από μαθητή ή μαθήτρια προς συμμαθητή ή
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συμμαθήτρια τους αποτελεί, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, πράξη εκφοβισμού
(ποσοστό 95%). Το ίδιο και η διάδοση φημών (δυσφήμιση) (ποσοστό 85%). Η καταστροφή ή
φθορά προσωπικών αντικειμένων ενός μαθητή ή μίας μαθήτριας συγκεντρώνει το 90% των
απόψεων των εκπαιδευτικών ως μια εκφοβιστική συμπεριφορά. Το πιο χαμηλό ποσοστό
στο χαρακτηρισμό ως πράξη εκφοβισμού είναι η ειρωνεία, την οποία οι μισοί περίπου
(55%) υποστηρίζουν. Ενώ το 45% θεωρεί ότι δεν συνιστά περιστατικό εκφοβισμού.

Β2. Ποιο/Ποια από τα παρακάτω θεωρείς ότι είναι περιστατικά που
συνιστούν εκφοβισμό;
Διακρίσεις

29; 73%
34; 85%
36;90%
33; 83%
33; 83%
39; 98%
38; 95%
32; 80%
37; 93%
31; 78%
22; 55%
39; 98%

Διάδοση φημών (δυσφήμιση)
Καταστροφή/φθορά προσωπικών αντικειμένων…
Κοινωνικός αποκλεισμός/απομόνωση από την…
Λεκτική σεξουαλική παρενόχληση
Σωματική βία που ασκείται από ομάδα μαθητών

Σωματική βία που ασκείται από ένα μαθητή
Ντροπιαστικά σχόλια
Προσβλητικές εκφράσεις
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Γράφημα 1. Αριθμητική και ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση "ποιο ή ποια
από τα παρακάτω θεωρείς ότι είναι περιστατικά που συνιστούν εκφοβισμό;" .

Παρουσίαση ερευνητικών ερωτημάτων σχετικά με τις στάσεις και αντιλήψεις
εκπαιδευτικών για το σχολικό εκφοβισμό
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει δεκατέσσερις ερωτήσεις που αναφέρονται στις στάσεις των
εκπαιδευτικών του δείγματος σε σχέση με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Τα
ερωτήματα είναι διαμορφωμένα με βάση τη πεντάβαθμη διαβαθμισμένη κλίμακα Likert.
Συγκεκριμένα, στο ερώτημα που τίθεται, το "1" σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός "Διαφωνεί
απόλυτα" ενώ το "5" σημαίνει ότι "Συμφωνεί απόλυτα". Αντίστοιχα, το "2" σημαίνει
"Διαφωνώ" και το "4" σημαίνει "Συμφωνώ", ενώ το 3 δείχνει την ουδέτερη θέση του ή της
εκπαιδευτικού.
H πρώτη ερώτηση αφορά το κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν ως προς το «Όταν ένα
παιδί εκφοβίζει ένα άλλο στο σχολείο, αυτό ενισχύει την αυτο-εκτίμηση του πρώτου
παιδιού» (πίνακας 1). Το 27,5% των εκπαιδευτικών διαφωνεί απόλυτα ότι ενισχύεται η
αυτοεκτίμηση του παιδιού-θύτη μέσα από την άσκηση εκφοβισμού. Ενώ ένα περίπου
αντίστοιχο ποσοστό (25%) συμφωνεί ότι ενισχύει την αυτοεκτίμηση του θύτη. Το 17,5% των
εκπαιδευτικών είναι ουδέτερο ως προς το ερώτημα, ενώ το 15% συμφωνεί απόλυτα ότι
ενισχύει την αυτοεκτίμηση του παιδιού-θύτη και παράλληλα το 15% διαφωνεί.
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Πίνακας 1. Ποσοστιαία κατανομή για τον εκφοβισμό και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
παιδιού-θύτη.
Διαβάθμιση Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό
(Ν)
%
ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερος/-η
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

1
2
3
4
5

11
6
7
10
6
40

27,5
15,0
17,5
25,0
15,0
100,0

27,5
42,5
60,0
85,0
100,0

Στον πίνακα 2 βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (32,5%) των συμμετεχόντων του
δείγματος διαφωνεί απόλυτα στο ότι το παιδί που εκφοβίζει ένα άλλο, συμβάλλει στην
ισχυροποίηση του χαρακτήρα του. Το 22,5% έχει ουδέτερη στάση. Μόλις το 10% συμφωνεί
απόλυτα και το 20% απλά συμφωνεί στο ερώτημα. Το 15% των εκπαιδευτικών απλά
διαφωνεί σε σχέση με το θέμα του ερωτήματος.
Πίνακας 2. Καταγραφή της συχνότητας των απαντήσεων στο ερώτημα που διερευνά κατά πόσο
ένα παιδί εκφοβίζει ένα άλλο στο σχολείο αν αυτό βοηθά στην ισχυροποίηση του χαρακτήρα του
πρώτου παιδιού.

Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερος/-η
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

Διαβάθμιση Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό
(Ν)
%
ποσοστό
1
13
32,5
32,5
2
6
15,0
47,5
3
9
22,5
70,0
4
8
20,0
90,0
5
4
10,0
100,0
40

100,0

Στην ερώτηση σχετικά με το αν ο εκφοβισμός αποτελεί ή όχι φυσιολογικό τμήμα της
ανάπτυξης των παιδιών η πλειοψηφία (70%) συμφωνεί απόλυτα ότι όντως δεν αποτελεί
φυσιολογικό τμήμα της (πίνακας 3). Συνολικά μπορεί να ειπωθεί ότι το 82,5% του δείγματος
συναινεί θετικά στο γεγονός αυτό. Το 12,5% έχει ουδέτερη στάση στο θέμα του
ερωτήματος, ενώ μόλις το 5% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα.
Πίνακας 3. Καταγραφή της συχνότητας των απαντήσεων στο ερώτημα που διερευνά κατά πόσο ο
εκφοβισμός δεν αποτελεί φυσιολογικό τμήμα της ανάπτυξης των παιδιών.

Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερος/-η
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

Διαβάθμιση Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό
(Ν)
%
ποσοστό
1
1
2,5
2,5
2
1
2,5
5,0
3
5
12,5
17,5
4
5
12,5
30,0
5
28
70,0
100,0
40
100,0
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Στην επόμενη ερώτηση σε σχέση με το αν η άσκηση εκφοβισμού από το παιδί-θύτη στο
παιδί-θύμα βοηθά στην αντιμετώπιση του στρες από τη πλευρά του θύτη, φαίνεται ότι το
35% διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 15% απλά διαφωνεί (πίνακας 4). Το 25% έχει ουδέτερη
άποψη, ενώ το 20% συμφωνεί ότι το παιδί που ασκεί τον εκφοβισμό τον ή την βοηθά να
αντιμετωπίσει το στρες του/της. Μόνο το 5% συμφωνεί απόλυτα με το ερώτημα.
Πίνακας 4. Καταγραφή της συχνότητας των απαντήσεων στο ερώτημα που διερευνά κατά πόσο
όταν ένα νεαρό άτομο εκφοβίζει ένα άλλο στο σχολείο, αυτό βοηθά στην αντιμετώπιση του στρες
που νιώθει το πρώτο παιδί.

Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερος/-η
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

Διαβάθμιση Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό
(Ν)
%
ποσοστό
1
14
35,0
35,0
2
6
15,0
50,0
3
10
25,0
75,0
4
8
20,0
95,0
5
2
5,0
100,0
40

100,0

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα ποσοστά των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σε σχέση με
το ερώτημα για το αν οι μαθητές-δράστες (ή μαθητές-θύτες) νοιάζονται ή όχι για τα
αισθήματα των ατόμων που εκφοβίζουν. Το 55% του δείγματος συμφωνεί απόλυτα ότι δεν
νοιάζονται και το 20% απλά συμφωνεί. Ένα ποσοστό 22,5% έχει ουδέτερη άποψη και το
2,5% διαφωνεί απόλυτα, ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν έχει εκφράσει άποψη για την
απλή διαφωνία (0%).
Πίνακας 5. Καταγραφή της συχνότητας των απαντήσεων στο ερώτημα που διερευνά κατά πόσο οι
μαθητές-δράστες του εκφοβισμού δεν νοιάζονται για τα αισθήματα των ατόμων που εκφοβίζουν.

Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερος/-η
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

Διαβάθμιση Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό
(Ν)
%
ποσοστό
1
1
2,5
2,5
2
0
0,0
2,5
3
9
22,5
25,0
4
8
20,0
45,0
5
22
55,0
100,0
40
100,0

Στην ερώτηση για το αν ένα παιδί γίνει δράστης εκφοβισμού μία φορά, τότε αυτό θα
εξακολουθήσει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και μελλοντικά, το 45% συμφωνεί
με αυτή τη θέση. Επίσης, ένα 10% συμφωνεί απόλυτα με το ερώτημα, ενώ το 7,5%
διαφωνεί και το 2,5% διαφωνεί απόλυτα (πίνακας 6).
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Πίνακας 6. Καταγραφή της συχνότητας των απαντήσεων στο ερώτημα που διερευνά κατά πόσο
όταν ένα παιδί γίνει δράστης εκφοβισμού μία φορά, θα εξακολουθήσει να συμπεριφέρεται με
αυτόν τον τρόπο και στο μέλλον.

Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερος/-η
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

Διαβάθμιση Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό
(Ν)
%
ποσοστό
1
1
2,5
2,5
2
3
7,5
10,0
3
14
35,0
45,0
4
18
45,0
90,0
5
4
10,0
100,0
40
100,0

Στον πίνακα 7, οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί του δείγματος (52,5%) συμφωνούν ότι οι
μαθητές-δράστες περιστατικών εκφοβισμού απολαμβάνουν την αναστάτωση που
προκαλούν στους μαθητές-θύματα - τους αποδέκτες, δηλαδή, του εκφοβισμού. Το 32,5%
συμφωνεί απόλυτα ενώ το 15% παραμένει ουδέτερο ως προς αυτή την άποψη. Είναι
χαρακτηριστικό ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν απάντησε στη κατηγορία Διαφωνώ ή
Διαφωνώ απόλυτα.
Πίνακας 7. Καταγραφή της συχνότητας των απαντήσεων στο ερώτημα που διερευνά κατά πόσο οι
μαθητές-δράστες περιστατικών εκφοβισμού απολαμβάνουν την αναστάτωση που προκαλούν
στους μαθητές που γίνονται αποδέκτες του εκφοβισμού.
Διαβάθμιση
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερος/-η
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

1
2
3
4
5

Συχνότητα
(Ν)

Ποσοστό
%

Αθροιστικό
ποσοστό

0
0
6
21
13
40

0,0
0,0
15,0
52,5
32,5
100,0

0,0
0,0
15,0
67,5
100,0

Στην ερώτηση για το αν θα πρέπει οι μαθητές-δράστες των περιστατικών εκφοβισμού να
δέχονται βοήθεια αντί την τιμωρία, το 30% συμφωνεί όπως και το 27,5% συμφωνεί
απόλυτα. Το 27,5% έχει πάρει ουδέτερη στάση στο θέμα. Μόλις το 12,5% διαφωνεί και το
2,5% διαφωνεί απόλυτα (πίνακας 8).
Πίνακας 8. Καταγραφή της συχνότητας των απαντήσεων στο ερώτημα που διερευνά κατά πόσο
θα πρέπει να προσπαθούμε να βοηθούμε τους μαθητές-δράστες περιστατικών εκφοβισμού κι όχι
να τους τιμωρούμε.

Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερος/-η
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

Διαβάθμιση Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό
(Ν)
%
ποσοστό
1
1
2,5
2,5
2
5
12,5
15,0
3
11
27,5
42,5
4
12
30,0
72,5
5
11
27,5
100,0
40
100,0
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Στον πίνακα 9 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή σε σχέση με το αν οι μαθητέςδράστες περιστατικών εκφοβισμού έχουν ή όχι αυτοπειθαρχία. Το 42,5% απάντησε ότι
συμφωνεί ότι δεν έχουν αυτοπειθαρχία και το 37,5% διαφωνεί απόλυτα με αυτή την
άποψη. Το 17,5% των εκπαιδευτικών του δείγματος τηρεί ουδέτερη στάση και μόλις το
2,5% διαφωνεί. Κανείς δεν απάντησε αν διαφωνεί απόλυτα.
Πίνακας 9. Καταγραφή της συχνότητας των απαντήσεων στο ερώτημα που διερευνά κατά πόσο οι
μαθητές-δράστες περιστατικών εκφοβισμού δεν έχουν αυτό-πειθαρχία.

Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερος/-η
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

Διαβάθμιση Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό
(Ν)
%
ποσοστό
1
0
0,0
0,0
2
1
2,5
2,5
3
7
17,5
20,0
4
17
42,5
62,5
5
15
37,5
100,0
40
100,0

Στην ερώτηση για το αν τα παιδιά-θύματα περιστατικών εκφοβισμού θα πρέπει να το
αντιμετωπίζουν μόνα τους, η συντριπτική πλειοψηφία (77,5%) απάντησε ότι διαφωνεί
απόλυτα με αυτή την άποψη. Το 10% απλά διαφωνεί και το 10% διατηρεί ουδέτερη στάση.
Κανείς εκπαιδευτικός δεν συμφωνεί, ενώ ένας ή μία μόλις εκπαιδευτικός (2,5%) έχει
απαντήσει ότι συμφωνεί απόλυτα (πίνακας 10).
Πίνακας 10. Καταγραφή της συχνότητας των απαντήσεων στο ερώτημα που διερευνά κατά πόσο
τα παιδιά που τα εκφοβίζουν άλλα παιδιά στο σχολείο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουν μόνα
τους.

Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερος/-η
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

Διαβάθμιση Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό
(Ν)
%
ποσοστό
1
31
77,5
77,5
2
4
10,0
87,5
3
4
10,0
97,5
4
0
0,0
97,5
5
1
2,5
100,0
40
100,0

Στον πίνακα 11 περιγράφεται η ποσοστιαία κατανομή των απόψεων των εκπαιδευτικών του
δείγματος στην οποία το 95% των εκπαιδευτικών διαφωνεί απόλυτα σε σχέση με το αν τα
παιδιά-θύματα περιστατικών εκφοβισμού αξίζουν συνήθως αυτή τη συμπεριφορά. Το 2,5%
διαφωνεί ενώ το άλλο 2,5% συμφωνεί. Κανείς εκπαιδευτικός δεν τήρησε ουδέτερη στάση
και ούτε συμφώνησε απόλυτα με την άποψη αυτή.
Πίνακας 11. Καταγραφή της συχνότητας των απαντήσεων στο ερώτημα που διερευνά κατά πόσο
τα παιδιά που τα εκφοβίζουν άλλα παιδιά στο σχολείο συνήθως το αξίζουν.

Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ

Διαβάθμιση Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό
(Ν)
%
ποσοστό
1
38
95,0
95,0
2
1
2,5
97,5
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Ουδέτερος/-η
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

3
4
5

0
1
0
40

0,0
2,5
0,0
100,0

97,5
100,0
100,0

Στον πίνακα 12 φαίνεται ότι το 80% του δείγματος συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι τα
παιδιά που τα εκφοβίζουν άλλα παιδιά στο σχολείο θα πρέπει να δέχονται βοήθεια από
ενήλικες. Το 17,5% συμφωνεί επίσης με το ερώτημα. Ένας εκπαιδευτικός διατηρεί ουδέτερη
στάση (2,5%) ενώ κανείς εκπαιδευτικός δεν διαφωνεί/διαφωνεί απόλυτα (0%).
Πίνακας 12. Καταγραφή της συχνότητας των απαντήσεων στο ερώτημα που διερευνά κατά πόσο
τα παιδιά που τα εκφοβίζουν άλλα παιδιά στο σχολείο θα πρέπει να δέχονται βοήθεια από
ενήλικες.
Διαβάθμιση Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό
(Ν)
%
ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερος/-η
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

1
2
3
4
5

0
0
1
7
32
40

0,0
0,0
2,5
17,5
80,0
100,0

0,0
0,0
2,5
20,0
100,0

Στον πίνακα 13 φαίνεται ότι το 62,5% των ερωτηθέντων στην έρευνα συμφωνεί απόλυτα με
την διατυπωμένη άποψη ότι "θυμώνω όταν κάποια παιδιά τα εκφοβίζουν άλλα παιδιά στο
σχολείο". Το 25% συμφωνεί με την άποψη αυτή και το 10% είναι ουδέτερο ως προς το
ερώτημα. Το 2,5% διαφωνεί με την διατυπωμένη άποψη του ερωτήματος.
Πίνακας 13. Καταγραφή της συχνότητας των απαντήσεων στο ερώτημα που διερευνά κατά πόσο
συμφωνούν με τη πρόταση "θυμώνω όταν κάποια παιδιά τα εκφοβίζουν άλλα παιδιά στο
σχολείο".
Διαβάθμιση Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό
(Ν)
%
ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερος/-η
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

1
2
3
4
5

0
1
4
10
25
40

0,0
2,5
10,0
25,0
62,5
100,0

0,0
2,5
12,5
37,5
100,0

Στο πίνακα 14 απεικονίζεται η ποσοστιαία κατανομή των απόψεων των εκπαιδευτικών
σχετικά με την ερώτηση του αν τα παιδιά που τα εκφοβίζουν άλλα παιδιά στο σχολείο θα
πρέπει να υπερασπίζουν τον εαυτό τους περισσότερο. Το 55% συμφωνεί/συμφωνεί
απόλυτα για ότι αυτό πρέπει να συμβαίνει, ενώ το 30% διατηρεί ουδέτερη στάση. 12,5%
του δείγματος διαφωνεί με την ερώτηση, ενώ το 2,5% διαφωνεί απόλυτα.
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Πίνακας 14. Καταγραφή της συχνότητας των απαντήσεων στο ερώτημα που διερευνά κατά πόσο
τα παιδιά που τα εκφοβίζουν άλλα παιδιά στο σχολείο θα πρέπει να υπερασπίζουν τον εαυτό
τους περισσότερο ή όχι.
Διαβάθμιση Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό
(Ν)
%
ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερος/-η
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Σύνολο

1
2
3
4
5

1
5
12
11
11
40

2,5
12,5
30,0
27,5
27,5
100,0

2,5
15,0
45,0
72,5
100,0

Συζήτηση
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης φαίνεται να συμφωνούν με τα αντίστοιχα
αποτελέσματα της έρευνας των Αθανασιάδου και Ψάλτη (2012), σε σχέση με τις στάσεις και
τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.
Επισημαίνεται ότι η μελέτη των δύο ερευνητριών περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς (Ν=192) και
από τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας), ενώ η
παρούσα περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο).
Συγκεκριμένα, τόσο στην παρούσα έρευνα όσο και σε αυτή των δύο ερευνητριών τα
ποσοτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν σε υψηλό ποσοστό
(95% και άνω του 80% αντίστοιχα), ότι η σωματική βία (ομαδική και ατομική) είναι πράξη
που συνιστά εκφοβισμό. Επίσης, και στις δύο έρευνες η λεκτική σεξουαλική παρενόχληση
είναι πράξη που συνιστά εκφοβισμό. Επιπλέον, στη μελέτη που παρουσιάζεται, μεγάλο
ποσοστό έλαβαν τόσο η χρήση απειλών (98%) όσο και οι προσβλητικές εκφράσεις (93%).
Αντίστοιχα, στην έρευνα των Αθανασιάδου και Ψάλτη, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σε
ποσοστό 67% ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός και η διάδοση φημών αποτελούν εξίσου
σημαντικές διαστάσεις του εκφοβισμού στο σχολείο. Τα αντίστοιχα ποσοστά στη παρούσα
μελέτη είναι γύρω στο 90% για τον κοινωνικό αποκλεισμό και 85% για τη διάδοση φημών,
δηλαδή, αναλογικά μεγαλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη μελέτη (Αθανασιάδου &
Ψάλτη, 2012). Μια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο μελέτες είναι ότι στην μελέτη
των Αθανασιάδου και Ψάλτη το ποσοστό για την λεκτική παρενόχληση είναι αρκετά
μικρότερο (γύρω στο 37%) σε σχέση με την παρούσα, όπου το ποσοστό των προσβλητικών
εκφράσεων και της κοροϊδίας λαμβάνουν ποσοστά 93% και 75% αντιστοίχως.
Όσον αφορά στις μορφές και τον τρόπο εκδήλωσης του φαινομένου τα ευρήματα
συνοψίζονται ως ακολούθως (στη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης):




Οι εκπαιδευτικοί κατατάσσουν την «άσκηση σωματικής βίας» είτε από έναν μαθητή
είτε από ομάδα μαθητών, ως την πλέον αναγνωρίσιμη μορφή εκφοβισμού, όπως
προαναφέρθηκε.
Επίσης, οι απειλές και οι προσβλητικές εκφράσεις αποτελούν συμπεριφορές που
συνιστούν εκφοβισμό.
Η καταστροφή ή φθορά προσωπικών αντικειμένων (π.χ. κινητό, σχολική τσάντα) είναι
πράξη η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του εκφοβισμού.
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Η διάδοση φημών (δυσφήμιση), τα ντροπιαστικά σχόλια, η κοροϊδία, ο κοινωνικός
αποκλεισμός και η απομόνωση από την ομάδα (χαρακτηριστικά του εκφοβισμού που
ασκείται από τα κορίτσια) είναι σημαντικά συστατικά του στοιχεία.
Η λεκτική σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί στοιχείο που συνιστά εκφοβισμό σε
μεγάλο βαθμό.
Οι διακρίσεις που γίνονται από συμμαθητές είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που
συνιστά εκφοβισμό.
Τέλος, η ειρωνεία (με τη μορφή σαρκαστικών σχολίων ή εκφράσεων) αν και
παρουσιάζει μικρότερο ποσοστό (55%) σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές εκφοβισμού,
παρόλα αυτά θεωρείται και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο εκφοβισμού, όταν
χρησιμοποιείται επαναληπτικά από κάποιο μαθητή ή μαθήτρια εις βάρος άλλου
συμμαθητή ή συμμαθήτριας τους (Σιαφαρίκα, 2015). Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από
το γεγονός ότι η ειρωνεία αποτελεί μία έμμεση μορφή εκφοβισμού, οπότε ενδέχεται οι
επιπτώσεις της να είναι λιγότερο επώδυνες ή να έχουν μικρότερο αντίκτυπο στο παιδίθύμα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιπτώσεις θυματοποίησης.

Τόσο στην παρούσα μελέτη όσο και στη μελέτη των Αθανασιάδου και Ψάλτη (2012) οι
εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι ο εκφοβισμός είναι μία μη επιθυμητή μορφή
συμπεριφοράς (επιπλέον, στα συμπεράσματα των δύο ερευνητριών αναφέρεται ότι οι
εκπαιδευτικοί υποεκτιμούν το φαινόμενο, ειδικά όταν κάνουν λόγο για το δικό τους
σχολείο). Ωστόσο, τα στοιχεία που προκύπτουν μέσα από την ποσοτική έρευνα και
αφορούν στις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς το φαινόμενο της θυματοποίησης στο
σχολικό χώρο είναι τα ακόλουθα:









Οι εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να τηρούν μια ξεκάθαρη στάση ως προς την άποψη
σύμφωνα με την οποία ο μαθητής μέσα από την άσκηση εκφοβισμού αντιμετωπίζει το
στρες που νιώθει.
Πάνω από τους μισούς καθηγητές συμφωνούν ότι οι μαθητές δράστες του εκφοβισμού
δεν νοιάζονται για τα αισθήματα των ατόμων που εκφοβίζουν.
Στην ερώτηση που διερευνά εάν αν ένα παιδί γίνει δράστης εκφοβισμού μια φορά,
τότε θα εξακολουθήσει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και στο μέλλον,
φαίνεται ότι περίπου οι μισοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι ισχύει αυτή η άποψη. Το
υπόλοιπο ποσοστό των εκπαιδευτικών είτε παραμένουν ουδέτεροι είτε σε ένα
μικρότερο ποσοστό διαφωνούν.
Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό στο ότι οι μαθητές-θύτες,
που προκαλούν εκφοβισμό, απολαμβάνουν την αναστάτωση που προκαλούν στους
μαθητές-αποδέκτες των ενεργειών τους.
Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν στο ότι θα πρέπει να βοηθούν τους μαθητές που
προκαλούν εκφοβισμό και όχι να τιμωρούνται.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος, συμφωνεί στο ότι οι
μαθητές που είναι δράστες περιστατικών εκφοβισμού δεν έχουν αυτοπειθαρχία.
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε μεγάλο ποσοστό, είναι σύμφωνη με την άποψη
ότι τα παιδιά που πέφτουν θύματα εκφοβισμού στο σχολείο θα πρέπει να μην
αντιμετωπίζουν μόνα τους αυτή την κατάσταση, αλλά να δέχονται την βοήθεια των
ενηλίκων. Επίσης, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος συναινούν στο ότι
κανένα παιδί-θύμα συμπεριφορών εκφοβισμού δεν αξίζει τέτοιου είδους
συμπεριφορά.
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Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι θυμώνει όταν κάποια παιδιά
εκφοβίζονται από συμμαθητές τους στο σχολείο. Επίσης, δηλώνουν ότι θεωρούν πως
το παιδί-θύμα θα πρέπει να υπερασπίζεται περισσότερο τον εαυτό του.
Τέλος, αναφέρουν ότι το παιδί-θύμα παρουσιάζει συμπεριφορά συστολής και
απόσυρσης.

Στις αδυναμίες της παρούσας εργασίας πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω του περιορισμένου
διαθέσιμου χρόνου για την εκπόνηση της, δεν πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις
από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν υποστηρικτικά σε
σχέση με τα αποτελέσματα της μελέτης.

Συμπεράσματα
Τα ευρήματα της εργασίας δείχνουν ότι εκπαιδευτικοί του δείγματος μπορούν να
διακρίνουν τις περισσότερες μορφές θυματοποίησης ή εκφοβισμού στο σχολικό χώρο. Η
άσκηση σωματικής βίας (είτε ατομική, είτε ομαδική) αναγνωρίζεται από τους
εκπαιδευτικούς ως βασικό στοιχείο της εκφοβισμού στο σχολικό χώρο. Επίσης, οι
εκπαιδευτικοί συμφωνούν στο ότι οι προσβλητικές εκφράσεις και οι απειλές αποτελούν
ενέργειες εκφοβισμού. Αντιθέτως, όσον αφορά την ειρωνεία, δεν την αντιλαμβάνονται όλοι
οι εκπαιδευτικοί ως μία πράξη εκφοβισμού, γιατί ίσως αποτελεί μία έμμεση μορφή
εκφοβιστικής συμπεριφοράς σε σχέση με την άσκηση σωματικής βίας που είναι σαφώς πιο
ευδιάκριτη.
Γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί φαίνονται ευαισθητοποιημένοι στο θέμα του εκφοβισμού και
είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν τόσο το θύμα όσο και τον θύτη. Για τους μαθητές-θύτες
συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι η τιμωρία τους δεν αποτελεί παράγοντα ενδεδειγμένη
τακτική. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι από τους θύτες λείπει η αυτοπειθαρχία, ενώ
θεωρούν ότι το θύμα θα πρέπει να υπερασπίζεται περισσότερο τον εαυτό του ή της.
Ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται διαχωρισμός των ρόλων που υιοθετούν οι μαθητές σε
καταστάσεις θυματοποίησης, παρόλα αυτά πρόκειται για μία διαδικασία που δεν είναι
εύκολο να πραγματοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό κατά την εξέλιξη ενός συμβάντος
εκφοβισμού. Για παράδειγμα, στην έρευνα τους για το σχολικό εκφοβισμό οι Rigby και Slee
(Rigby & Slee, 1993; Slee & Rigby, 1993) διαχωρίζουν τους ρόλους των μαθητών που
συμμετέχουν σε καταστάσεις θυματοποίησης (μη εμπλεκόμενοι, θύτες, θύματα και θύτεςθύματα). Όμως, όπως σημειώνει και η Ανδρέου: «πολλές συμπεριφορές θυματοποίησης
είναι τόσο δυσδιάκριτες που είναι δύσκολο να παρατηρηθούν και να χαρακτηριστούν ως
σκόπιμες καταχρηστικές συμπεριφορές» (Ανδρέου, 2011, σ. 59). Χρειάζεται, λοιπόν, ο
εκπαιδευτικός να διαθέτει εμπειρία και γνώσεις που σχετίζονται με το φαινόμενο για να
μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά στις εκδηλώσεις εκφοβιστικών συμπεριφορών στο
σχολείο του.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στο αντικείμενο του σχολικού εκφοβισμού ή της
θυματοποίησης θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν μια πληρέστερη γνώση καθώς επίσης, να
διαμορφώσουν μια πιο σφαιρική αντίληψη γύρω από τους ρόλους που αναλαμβάνουν οι
εμπλεκόμενοι σε περιστατικά θυματοποίησης. Επιπλέον, θα συμβάλλει στο να αντιληφθούν
ότι αυτοί οι ρόλοι μπορεί να εναλλάσσονται, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο,
μέσα στο χώρο του σχολείου. Συγκεκριμένα, οι Αθανασιάδου και Ψάλτη (2012) προτείνουν
οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να εκπαιδεύονται και να επιμορφώνονται πάνω στο
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φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού από τις προπτυχιακές τους σπουδές. Επίσης,
συνιστούν η εκπαίδευση αυτή να στρέφεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες: (α) την
κατανόηση της φύσης του φαινομένου, (β) την επίγνωση της σημασίας του ρόλου του
εκπαιδευτικού, (γ) τη σημασία της πρόληψης και της ολιστικής αντιμετώπισης του
εκφοβισμού και (δ) τη συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Οι άξονες αυτοί
συνεισφέρουν από κοινού στην αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης
και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού.
Όταν ο εκπαιδευτικός είναι εκπαιδευμένος σε θέματα συμβουλευτικής και διαχείρισης
συγκρούσεων τότε θα μπορεί με τη σειρά του να εκπαιδεύσει μαθητές και μαθήτριες στην
αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών. Μια αποτελεσματική στρατηγική πρόληψης του
φαινομένου που εφαρμόζεται διεθνώς είναι η υλοποίηση στο πλαίσιο της τάξης
δραστηριοτήτων σχετικά με τον εκφοβισμό (Κωνσταντίνου & Ψάλτη, 2012). Επίσης, όπως
επισημαίνουν οι Τζαβέλα και Τσίτσικα «η εμπλοκή των καθηγητών στην ακαδημαϊκή και
κοινωνική ζωή των μαθητών μειώνει το συναίσθημα της ανασφάλειας των παιδιών στο
σχολείο» (Τζαβέλα και Τσίτσικα, 2015, σ. 103).
Ο Γιωτάκος (2015) προτείνει μερικούς τρόπους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του
φαινομένου της θυματοποίησης στο σχολικό χώρο, όπως το να καλλιεργήσουν οι
εκπαιδευτικοί την υπευθυνότητα στους μαθητές. Να ενημερώσουν τους άλλους
εκπαιδευτικούς του σχολείου τους, καθώς και τους μαθητές τους, για τα θετικά
αποτελέσματα μιας ολιστικής παρέμβασης (παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα του σχολικού
συστήματος) από το σχολείο. Να διδάξουν τα παιδιά πως να αξιολογούν αντικειμενικά τη
συμπεριφορά των συμμαθητών τους. Να δημιουργήσουν με τη βοήθεια των ίδιων των
παιδιών έναν κώδικα καθοδήγησης και υποστήριξης των μαθητών. Να προσφέρουν
εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και υπηρεσίες ανάπτυξης δεξιοτήτων σε
ομάδες μαθητών, με στόχο να αντικατασταθούν οι δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές στην
τάξη, αλλά και έξω απ' αυτήν (Γιωτάκος, 2015).
Η Ανδρέου (2011), αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν πολλά από τα
θυματοποιημένα παιδιά, χωρίς όμως να τους επιβάλουν τρόπους συμπεριφοράς. Το πιο
σημαντικό είναι να διαβεβαιώσουν τους μαθητές-θύματα πως δεν ευθύνονται εκείνα για τη
θυματοποίηση τους. Να τους αποδείξουν εμπράκτως ότι όντως νοιάζονται για το ότι
συμβαίνει στο σχολικό χώρο και ότι οι εκπαιδευτικοί τους συμπαραστέκονται για να τους
προστατέψουν, προσφέροντας τους το αίσθημα της ασφάλειας.
Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό τα σχολεία να εφαρμόσουν μια πολυεπίπεδη παρέμβαση
για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού που να απευθύνεται στο σύνολο της
σχολικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, ειδικούς ψυχικής υγείας και
ευρύτερη κοινότητα).
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Περίληψη. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση και η αποτύπωση
απόψεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε ΠρότυπαΠειραματικά σχολεία σχετικά με τη λειτουργικότητα της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.)
φοιτητών/ μελλοντικών εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της οποίας προσέφεραν
διδασκαλίες, καθώς και η εξακρίβωση της επιρροής της Π.Α. στην επαγγελματική τους
ανάπτυξη. Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί (ΠΕ02) δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (Ν=64), οι οποίοι συμπλήρωσαν ερευνητικό εργαλείο σε προαιρετική
βάση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Π.Α. φοιτητών/ μελλοντικών
εκπαιδευτικών που φοιτούσαν στα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Βασικότερα ευρήματα της έρευνας είναι ότι οι συμμετέχοντες
αισθάνονται πως η αναστοχαστική συζήτηση στο πλαίσιο της Π.Α. συμβάλλει στην
επαγγελματική τους ανάπτυξη, ωστόσο η παρούσα μορφή της Π.Α. δεν τους παρακινεί
σημαντικά σε αυτήν, προτείνοντας έτσι τον προσανατολισμό της προς το θεσμό των
Μεντόρων όπου θα πραγματοποιείται συστηματικότερη παρατήρηση του διδακτικού
τους έργου αλλά και διευρυμένη συνεργασία με τους φοιτητές/ μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς. Ακόμη, συζητούνται προτάσεις σε ό,τι αφορά την αναμόρφωση της
Π.Α. και γενικότερα την εκπαίδευση εκπαιδευτικών.
Λέξεις κλειδιά: Απόψεις εκπαιδευτικών, Πρακτική Άσκηση, επαγγελματική ανάπτυξη,
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Πρότυπα - Πειραματικά σχολεία

Θεωρητικό πλαίσιο
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Είναι αποδεκτό ότι η διαμόρφωση του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού προκύπτει από μια
εξελικτική διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευτικός υπόκειται σε αλλαγές με την πάροδο
της ηλικίας και την πορεία του στο επάγγελμα (Παπαναούμ, 2003, σ. 58). Αποτέλεσμα των
παραπάνω παραγόντων είναι η συγκρότηση της επαγγελματικής του ταυτότητας, η οποία
φαίνεται να προκύπτει ως μια σύνθεση της επαγγελματικής ανάπτυξης με την ανάπτυξη της
σχολικής μονάδας (Desimone, Smith, & Ueno, 2006; Παπαναούμ, 2003, σ. 67) στοιχεία που
αποβλέπουν, τελικά, στη βελτίωση των μαθησιακών διαδικασιών για τους μαθητές
(Desimone, Smith, Hayes, & Frisvold, 2005).
Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, ο όρος «επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών»
μπορεί να διακριθεί, ιστορικά, στις πιο παραδοσιακές του μορφές, όπως στο «παράδειγμα
των ικανοτήτων» (competency based paradigm) και στο «παράδειγμα της προσωπικότητας»
(personality based paradigm), αλλά και σε περισσότερο εναλλακτικές και σύγχρονες
μορφές, όπως στο «παράδειγμα της έρευνας» (inquiry based paradigm) (Φρυδάκη, 2015, σ.
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17-18). Η πρώτη μορφή προέρχεται από μοντέλα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών βασισμένα
στις επιδόσεις (performance-based) ή τις ικανότητες (competency-based), τα οποία
στόχευαν στην παρατήρηση και στον εντοπισμό διδακτικών συμπεριφορών που εμφάνιζαν
την υψηλότερη συνάφεια με θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα των
παρατηρήσεων μετατρέπονταν σε «καλές ή καινοτόμες πρακτικές» που είχαν συγκεντρωθεί
από «ειδικούς» και σε συγκεκριμένες ικανότητες που έπρεπε να αποκτηθούν από τους
εκπαιδευτικούς, ώστε να θεωρούνται επαρκείς (Borko, 2004; Desimone, 2009; Moss, 2008).
Αργότερα, αναδείχθηκε το «παράδειγμα της προσωπικότητας», το οποίο προερχόταν από
την Ανθρωπιστική Ψυχολογία (Rogers και Maslow) και εστίαζε στον εκπαιδευτικό
τονίζοντας, παράλληλα, τη μοναδικότητα και την αξιοπρέπειά του ως προσώπου. Τέλος, το
«παράδειγμα της έρευνας» βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη
δυνατότητα να διατυπώνουν έγκυρα ερευνητικά ερωτήματα, να συγκεντρώνουν και να
αναλύουν δεδομένα από τη σχολική τάξη, χρησιμοποιώντας, τελικά, τα ευρήματά τους με
στόχο τη βελτίωση των διδακτικών τους πρακτικών. Εμπλέκονται, δηλαδή, σε μια
συστηματική έρευνα δράσης στο σχολικό περιβάλλον με στόχο την ανατροφοδότηση της
διδασκαλίας (Κατσαρού & Τσάφος, 2003).
Απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης όλων των σύγχρονων / εναλλακτικών μορφών
επαγγελματικής ανάπτυξης που εμπίπτουν στο «παράδειγμα της έρευνας» είναι η
παραγωγή γνώσης σε συνεργατικό περιβάλλον ή σε κοινότητες μάθησης, όπου οι
εκπαιδευτικοί δεν απομακρύνονται από το πλαίσιο της τάξης τους και βρίσκονται σε σχέση
αλληλοτροφοδότησης μέσω διαλόγου με σημαντικούς άλλους της εκπαιδευτικής
κοινότητας (συναδέλφους, στελέχη της εκπαίδευσης, φοιτητές / μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς) (Aubusson, Steele, Dinham, & Brady, 2007; Berci, 2006; Brady, 2009; Moss,
2008). Αποτέλεσμα του διαλόγου στο πλαίσιο των συγκεκριμένων συναντήσεων με αυτά τα
πρόσωπα είναι η δυνατότητα ένταξης του εκπαιδευτικού σε μια συστηματική μαθησιακή
διαδικασία όπου εμπλέκεται σε ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών, ερωτημάτων,
απαντήσεων και οπτικών σχετικά με τη διδακτική πράξη. Προκύπτει, έτσι, όχι μόνο η
εμβάθυνση της κατανόησής του για ένα ευρύτερο σύνολο παραμέτρων της διδακτικήςμαθησιακής διαδικασίας (γνωστικό αντικείμενο, Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, σχολικά
βιβλία, προσωπικότητα μαθητών) αλλά και η γενικότερη κριτική θεώρηση των
επαγγελματικών του αντιλήψεων μέσα από την αναζήτηση νέων τρόπων συνδυασμού
θεωρίας και πρακτικής (Φρυδάκη, 2015, σ. 98). Η επισκόπηση, άλλωστε, των σχετικών
ερευνητικών μελετών δείχνει ότι ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός δεν προκύπτει από το
άθροισμα των γνώσεων, των πεποιθήσεων ή των δεξιοτήτων του αλλά από τη συμμετοχή
του σε κοινότητες μάθησης / πρακτικής, η οποία οδηγεί μακροπρόθεσμα σε εμπειρίες που
μετασχηματίζουν την επαγγελματική του ταυτότητα (Feiman-Nemser, 2001, σ. 1042; SnowGerono, 2005).
Αναλυτικότερα, η έννοια της κοινότητας μάθησης / πρακτικής, όπως περιγράφει ο Schön
(1987), συνδέεται με μια δυναμική διαδικασία που προκύπτει από κοινές συνεργατικές
δράσεις των εκπαιδευτικών στο χώρο του σχολείου και παραπέμπει στις έννοιες του
στοχασμού και της στοχαστικής πρακτικής ως αποφασιστικών παραγόντων για την
επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι απόψεις του συγκλίνουν στην παραδοχή ότι η μεταβολή
της δράσης ενός προσώπου μπορεί να προκύψει μόνο από τη διεξαγωγή έρευνας και από
το στοχασμό του πάνω στο χαρακτήρα και τις συνέπειές της.
Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι η επαγγελματική ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με το
διδακτικό έργο και μπορεί να πάρει τη μορφή της συνδιδασκαλίας, του αναστοχασμού
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διδασκαλιών ή ομαδικών συζητήσεων σχετικά με αυθεντικά μαθησιακά αποτελέσματα.
Επίσης, ισχυρές μαθησιακές εμπειρίες για τον εκπαιδευτικό είναι δυνατόν να προέλθουν
στη σχολική τάξη και μέσα από την αυτο- ή την ετερο-παρατήρηση της διδασκαλίας του
(Desimone, 2009; Putnam & Borko, 2000).
Επίσης, ο ίδιος συγγραφέας εισηγείται τη διάκριση ανάμεσα στον «αναστοχασμό-επί-τηςπράξης» (reflection-on-action) και στον «αναστοχασμό-στην-πράξη» (reflection-in-action). Ο
«αναστοχασμός-επί-της-πράξης» αφορά στην απόπειρα αναθεώρησης της διδασκαλίας, την
οποία επιχειρεί ο εκπαιδευτικός μετά τη διεξαγωγή της. Πρόκειται, δηλαδή, για μια
συνειδητή αποστασιοποίηση από τη διδακτική δραστηριότητα, η οποία ακολουθείται από
μια ξεχωριστή περίοδο στοχασμού. Ο «αναστοχασμός-στην-πράξη», αντίθετα, σχετίζεται
με τον τρόπο που ο εκπαιδευτικός παρατηρεί και τροποποιεί την πρακτική του μέσα από
την ανατροφοδότηση που λαμβάνει όχι μετά την ολοκλήρωση, αλλά στη διάρκεια της
διδασκαλίας (Καλαϊτζοπούλου, 2001, σ. 67; Φρυδάκη, 2015, σ. 167-173).
Η σύμπραξη / συνεργασία σχολείου-πανεπιστημίου και η πρακτική άσκηση των
μελλοντικών εκπαιδευτικών ως πεδία επαγγελματικής ανάπτυξης
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσα από συνεργασίες στο πλαίσιο
κοινοτήτων μάθησης, όπως περιγράφηκε παραπάνω, μπορεί να προκύψει όχι μόνο
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς της ίδιας αλλά και διαφορετικών σχολικών μονάδων.
Προκύπτει, επίσης, τόσο ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων όσο και
μεταξύ ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατάσταση που
περιγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία ως «σύμπραξη / συνεργασία σχολείουπανεπιστημίου» (Aubusson et al., 2007; Hall, Leat, Wall, Higgins, & Edwards, 2006;
McLaughlin, 2004; Worrall, 2004).
Προνομιακό πεδίο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών αποτελεί, στο πλαίσιο
της συνεργασίας σχολείου / πανεπιστημίου, η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) των φοιτητών /
μελλοντικών εκπαιδευτικών, η οποία ενσωματώνει τη συνεχή ανατροφοδότηση και το
διάλογο / στοχασμό στις κοινότητες μάθησης (Aubusson et al., 2007; Feiman-Nemser, 2001,
σ. 1042; Snow-Gerono, 2005; Μηλίγκου, 2013).
Όπως υπογραμμίζεται από τον Schön (1987), ο «στοχασμός στην πρακτική άσκηση»
στοχεύει στο να αναδείξει τη συνάφεια που υπάρχει μεταξύ της επαγγελματικής ανάπτυξης
και της ποιότητας του διαλόγου που διεξάγεται ανάμεσα στον εκπαιδευτικό της τάξης με το
φοιτητή / μελλοντικό εκπαιδευτικό. Ο συγκεκριμένος διάλογος, ο οποίος συνήθως παίρνει
τη μορφή του «αναστοχασμού-επί-της-πράξης», αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της Π.Α. των
φοιτητών / μελλοντικών εκπαιδευτικών καθώς οδηγεί και τις δύο πλευρές στο να
στοχάζονται σχετικά με τη δράση τους (Καλαϊτζοπούλου, 2001, σ. 83-84).
Η ελληνική πραγματικότητα
Στην Ελλάδα το πανεπιστήμιο αξιοποιεί τη δυνατότητα που προσφέρει το θεσμικό πλαίσιο
για την Π.Α. των μελλοντικών εκπαιδευτικών κυρίως σε Πρότυπα-Πειραματικά σχολεία. Οι
φοιτητές / μελλοντικοί εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε διάφορες μορφές Π.Α. Μία μορφή
είναι η συνεργασία τους με εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες, οι οποίες συνδέονται με
το πανεπιστήμιο. Οι συμμετέχοντες στην Π.Α. εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν το ρόλο του
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Μέντορα1 τόσο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας των φοιτητών /
μελλοντικών εκπαιδευτικών όσο και για τη συνολικότερη εμπλοκή τους στη σχολική ζωή
(Ε.Κ.Π.Α., 2012, σ. 136-138). Μία άλλη μορφή Π.Α. συνίσταται στην παρακολούθηση ενός
αριθμού ωριαίων διδασκαλιών σε μεμονωμένες σχολικές τάξεις αυτών των
συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων, στη συνέχεια σε μια σύντομη συζήτηση με τον
πανεπιστημιακό επιβλέποντα (άλλοτε με και άλλοτε χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτικού
που δίδαξε) και τέλος στη συμπλήρωση και κατάθεση φύλλων παρατήρησης της
διδασκαλίας. Αυτός ο τύπος Π.Α. δίνει κεντρικό ρόλο στον πανεπιστημιακό επιβλέποντα,
περιορίζει στο ελάχιστο το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σχολείο, ενώ, ταυτόχρονα, δεν
προσφέρει τη δυνατότητα διδασκαλίας στους φοιτητές / μελλοντικούς εκπαιδευτικούς
(Μπίστα, Κόκκινος, & Μάρκογλου, 2016). Σημειώνεται ότι η Π.Α. που υλοποιείται με βάση
το θεσμό των Μεντόρων εμπίπτει στο «παράδειγμα της έρευνας», ενώ η μορφή της Π.Α.
που περιορίζεται στην απλή παρακολούθηση διδασκαλιών παραπέμπει στο «παράδειγμα
των ικανοτήτων».
Πρέπει να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των φοιτητών / μελλοντικών εκπαιδευτικών (εκτός
εκείνων του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, οι
οποίοι ακολουθούν τη μορφή της Π.Α. με βάση το θεσμό του Μέντορα) ασκείται με βάση
τη μορφή της Π.Α. που βασίζεται στην απλή παρακολούθηση διδασκαλιών (Ε.Κ.Π.Α., 2012,
σ. 137). Φαίνεται, δηλαδή, ότι τα πανεπιστημιακά τμήματα που προετοιμάζουν
εκπαιδευτικούς για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επιμένουν σε έναν μάλλον θεωρητικό
προσανατολισμό (Σπανός, 2004), αφού η Π.Α. των μελλοντικών εκπαιδευτικών οργανώνεται
χωρίς σημαντική συσχέτιση με το περιεχόμενο σπουδών και δείχνει ανεπαρκής ως προς το
να αναδείξει την άμεση αλληλεξάρτηση θεωρίας και πράξης και, επομένως, να οδηγήσει σε
κάποιον τύπο αναστοχασμού πάνω στην πράξη με τα εργαλεία της θεωρίας.

1

«Στην προσπάθειά του να αναβαθμίσει την Π.Α. και να συσφίξει τις σχέσεις Τριτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο Τομέας Παιδαγωγικής αποφάσισε να προχωρήσει στο θεσμό των Μεντόρων,
έμπειρων, δηλαδή ή/και ειδικά καταρτισμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι χωρίς να απομακρύνονται από το
σχολείο στο οποίο διδάσκουν, θα υποδέχονται εκεί έναν αριθμό φοιτητών/-τριών (7-10 ο καθένας), για να
πραγματοποιήσουν την ατομική τους διδασκαλία. Θα έχουν δηλαδή τα καθήκοντα: (α) Να τους υποδεχθούν
στο σχολείο μεμονωμένα ή ως ομάδα και να τους ενημερώσουν για το χρόνο, την ώρα και τις διαδικασίες της
προετοιμασίας της διδασκαλίας τους. (β) Να τους παραχωρήσουν από μία διδακτική ώρα από το πρόγραμμά
τους για να διδάξουν. (γ) Να τους δεχθούν στο τμήμα στο οποίο θα διδάξουν για επαρκή αριθμό ωρών και να
συζητήσουν μαζί τους για ό,τι πιθανόν τους προβληματίζει. (δ) Να ενημερωθούν για το σχεδιασμό της
διδασκαλίας τους, να απαντήσουν στις ενδεχόμενες απορίες τους, να τους θέσουν και οι ίδιοι/-ιες κάποια
ερωτήματα, ώστε ο φοιτητής/-τρια να προβληματιστεί, να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια και να
βελτιώσει ό,τι μπορεί. Επίσης, να του υποδείξουν μια έγκυρη βιβλιογραφία για την προετοιμασία του (ο
μέντορας σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνεται να καθοδηγήσει το φοιτητή στο τι ακριβώς πρέπει να
περιλάβει στη διδασκαλία του ή να του ετοιμάσει σχέδιο διδασκαλίας, ο ρόλος του είναι υποστηρικτικός). (ε)
Να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία τους. (στ) Να συζητήσουν μαζί τους τις παρατηρήσεις τους
προσπαθώντας να διατηρούν έναν εκπαιδευτικό-ανατροφοδοτικό και όχι στενά αξιολογικό χαρακτήρα στη
συζήτηση. Η διδασκαλία είναι για το φοιτητή μια εκπαιδευτική εμπειρία, από την οποία πρέπει να μάθει κάτι
και όχι ένα τετελεσμένο προς αξιολόγηση συμβάν. (ζ) Να τους πληροφορήσουν για τη δομή και τη φιλοσοφία
του δοκιμίου αυτοαξιολόγησης, που ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να συντάξει για τη διδασκαλία που
πραγματοποίησε (για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται ενημερωτική συνάντηση στον Τομέα Παιδαγωγικής).
(η) Να παραλάβουν από αυτούς ολόκληρο το φάκελο της Π.Α. (κάρτα, 10 συμπληρωμένα φύλλα παρατήρησης
των διδασκαλιών και δοκίμιο αυτοαξιολόγησης» (Ε.Κ.Π.Α., 2012, σ. 137-138).
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Η παρούσα μελέτη
Ερευνητική μεθοδολογία
Στόχους της παρούσας μελέτης αποτελούν (α) η διερεύνηση και η αποτύπωση τάσεων και
απόψεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε συνεργαζόμενα
με το πανεπιστήμιο Πρότυπα - Πειραματικά σχολεία σχετικά με τη λειτουργικότητα της
Π.Α., στο πλαίσιο της οποίας προσέφεραν διδασκαλίες καθώς και (β) η εξακρίβωση της
επιρροής της Π.Α. και ειδικότερα του «αναστοχασμού επί της πράξης» (Schön) με βάση το
«παράδειγμα των ικανοτήτων» στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 στο
πλαίσιο της Π.Α. προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων Φιλολογίας και ΙστορίαςΑρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), την οποία
έχει αναλάβει ο Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας-ΠαιδαγωγικήςΨυχολογίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μορφή της Π.Α., όπως αναλύθηκε
παραπάνω, επικεντρωνόταν στην παρακολούθηση έως δέκα (10) ωριαίων φιλολογικών
μαθημάτων σε μεμονωμένες σχολικές τάξεις των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων
Πρότυπων - Πειραματικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αττικής. Οι
φοιτητές, μετά από κάθε παρακολούθηση, συζητούσαν με τον πανεπιστημιακό επόπτη που
τους συνόδευε και, συνήθως, με την παρουσία του εκπαιδευτικού που πραγματοποίησε τη
διδασκαλία. Τέλος, συμπλήρωναν και κατέθεταν φύλλα παρατήρησης των διδασκαλιών
(Φρυδάκη, Κάββουρα, Μηλίγκου, & Φουντοπούλου, 2013, σ. 10). Στην έρευνα συμμετείχαν
εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 02 (Ν = 64) των συνεργαζόμενων Πρότυπων - Πειραματικών
σχολείων, οι οποίοι πραγματοποίησαν διδασκαλία στο πλαίσιο της Π.Α. Η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ήταν γυναίκες (71.2%) και είχε πραγματοποιήσει
μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο (81.8%) σε αντίθεση με το 12.1% που
είχε πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Παιδαγωγική / Ψυχολογία. Επίσης, οι
συμμετέχοντες προσέφεραν διδασκαλίες στο πλαίσιο της Π.Α. για τουλάχιστον μια δεκαετία
κατά 72.8% (1-5 έτη 36.4%, 6-10 έτη 36.4%), ενώ κατά 19.2% για 11-20 έτη. Τα ερευνητικά
δεδομένα προήλθαν από τις απαντήσεις που έδωσαν σε προαιρετική βάση, έπειτα από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας της Π.Α., σε ερευνητικό εργαλείο που συγκροτήθηκε από τους
συγγραφείς της μελέτης. Για την υλοποίηση των ερευνητικών στόχων το εργαλείο
περιλάμβανε δύο ερωτήματα τύπου Likert (με πενταβάθμια κλίμακα, όπου 1 = Καθόλου και
5 = Απόλυτα) και ένα ερώτημα ανοικτού τύπου. Συγκεκριμένα, τα δύο ερωτήματα τύπου
Likert ήταν: «Θεωρείτε ότι η συζήτηση που πραγματοποιείται μετά τη διδασκαλία σας
προσφέρει επαρκή αναστοχασμό πάνω στις διδακτικές σας πρακτικές;» και «Πιστεύετε ότι
η συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση επηρεάζει την επαγγελματική σας ανάπτυξη;», ενώ το
ερώτημα ανοικτού τύπου διατυπώθηκε ως εξής: «Ποιες είναι οι προτάσεις σας, ώστε η Π.Α.
να καταστεί αποτελεσματικότερη;». Πρέπει να σημειωθεί ότι για την πληρέστερη
αποτύπωση της συμβολής της συζήτησης μετά το τέλος της διδασκαλίας στην
αναστοχαστική πράξη (πρώτο ερώτημα), ζητήθηκε και από δείγμα των φοιτητών (Ν = 100),
οι οποίοι παρακολουθούσαν τις διδασκαλίες στο πλαίσιο της Π.Α., να διατυπώσουν τη
γνώμη τους απαντώντας σε δύο ερωτήματα τύπου Likert. Τα συγκεκριμένα ερωτήματα
ήταν: «Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μετά τις διδασκαλίες προσέφερε κατά τη γνώμη
σας αναστοχασμό πάνω στην ουσία της διδασκαλίας;» και «Κρίνετε απαραίτητη την
παρουσία του εκπαιδευτικού, που πραγματοποίησε τη διδασκαλία, στη συζήτηση;».

Απόψεις εκπαιδευτικών Πρότυπων-Πειραματικών σχολείων …

25

Για την επεξεργασία των δεδομένων που προήλθαν από τις απαντήσεις στο ερώτημα
ανοικτού τύπου προς τους εκπαιδευτικούς συγκροτήθηκε σύστημα κατηγοριών, το οποίο
υπέστη ποσοτική ανάλυση. Για τη διασφάλιση της εσωτερικής εγκυρότητας της
συγκεκριμένης ανάλυσης εργάστηκαν δύο κωδικογράφοι, οι οποίοι εμφάνισαν υψηλό
βαθμό συμφωνίας μεταξύ τους (K = .892, p < .001) ικανοποιώντας τις βασικές αρχές της
αξιοπιστίας και της ομοιογένειας.
Συνολικά, η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων τόσο για τα ερωτήματα τύπου Likert όσο
και για το ερώτημα ανοικτού τύπου πραγματοποιήθηκε σε τρία επίπεδα: (α) περιγραφική
απεικόνιση των κατανομών, (β) έλεγχος ύπαρξης συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών και (γ)
έλεγχος ύπαρξης συστηματικών διαφορών των διαμέσων σε ό,τι αφορά την πρώτη ομάδα
ερωτημάτων (τύπου Likert) και των συχνοτήτων των κατηγοριών σε ό,τι αφορά το ερώτημα
ανοικτού τύπου. Σημειώνεται ότι το σύνολο των μεταβλητών ελέγχθηκε ως προς τα
χαρακτηριστικά του φύλου των συμμετεχόντων, του αντικειμένου των μεταπτυχιακών τους
σπουδών καθώς και των ετών συμμετοχής τους στη Π.Α. μέσω της προσφοράς
διδασκαλιών. Δεν κρίθηκε απαραίτητος ο έλεγχος των δεδομένων που προήλθαν από τους
φοιτητές ως προς κάποιες μεταβλητές, διότι ήταν εκτός των στόχων της παρούσας μελέτης.
Αποτελέσματα της έρευνας
Σε ό,τι αφορά τη μεταβλητή σχετικά με την επάρκεια της συζήτησης μετά το τέλος των
διδασκαλιών με στόχο την αναστοχαστική πράξη, πρέπει να σημειωθεί ότι βρίσκεται
συνολικά σε ικανοποιητικό επίπεδο (Μ = 4, SD = 1.04). Επίσης, στη διερεύνηση που
πραγματοποιήθηκε σε σχέση με το φύλο, το αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών και τα
έτη διδακτικής εμπειρίας των συμμετεχόντων στην Π.Α., προέκυψε ότι η υψηλότερη τιμή
παρατηρείται από τους άντρες συμμετέχοντες με μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό
αντικείμενο και διδακτική εμπειρία στην Π.Α. πάνω από 10 έτη (Μ = 4, SD = .00), ενώ η
χαμηλότερη από τις γυναίκες συμμετέχουσες με μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό
αντικείμενο και διδακτική εμπειρία στην Π.Α. πάνω από 10 έτη (Μ = 3, SD = .54). Επίσης, τα
δεδομένα που προήλθαν από τους συμμετέχοντες φοιτητές φαίνεται να επιβεβαιώνουν την
εικόνα που προέκυψε από τους εκπαιδευτικούς ως προς τη χρησιμότητα της
αναστοχαστικής συζήτησης μετά το τέλος της διδασκαλίας, αφού οι τιμές και στα δύο
ερωτήματα που τους απευθύνθηκαν κινούνται επίσης σε σχετικά υψηλό επίπεδο (Μ = 4, SD
= .94 και Μ = 4, SD = 1.05, αντίστοιχα).
Για τον έλεγχο ύπαρξης συστηματικής διαφοράς των διαμέσων της συγκεκριμένης
μεταβλητής ως προς τις ανεξάρτητες μεταβλητές του φύλου, του αντικειμένου
μεταπτυχιακών σπουδών και της διδακτικής εμπειρίας στην Π.Α. σημειώνεται ότι συνολικά
η παραδοχή της κανονικότητας των κατανομών δεν ικανοποιήθηκε (κριτήριο Shapiro-Wilk =
.863 (63), p = .000). Ειδικότερα, ως προς το φύλο και η παραδοχή της ομοιογένειας της
διακύμανσης με βάση το κριτήριο Levene’s F (F (1, 60) = 9.375, p = .003) δεν ικανοποιήθηκε,
παρακινώντας στην ανάλυση με τη χρήση του μη παραμετρικού κριτηρίου Kruskal-Wallis H,
από τα αποτελέσματα του οποίου προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των
ανδρών και των γυναικών ως προς την επάρκεια της συζήτησης μετά το τέλος των
διδασκαλιών (χ2 (1) = 5.415, p = .020) (βλ. πίν. 1). Σε σχέση με το αντικείμενο
μεταπτυχιακών σπουδών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, παρόλο που η παραδοχή της
ομοιογένειας της διακύμανσης ελέγχθηκε και ικανοποιήθηκε με βάση το κριτήριο Levene’s
F (F (1, 58) = .993, p = .323), ωστόσο επιλέχθηκε η ανάλυση να πραγματοποιηθεί ξανά με τη
χρήση του μη παραμετρικού κριτηρίου Kruskal-Wallis H, από τα αποτελέσματα του οποίου
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δεν προέκυψε σημαντική διαφορά (χ2 (1) = .360, p = .548). Τέλος, ως προς τα έτη διδακτικής
εμπειρίας στην Π.Α. η παραδοχή της ομοιογένειας της διακύμανσης δεν ικανοποιήθηκε (F
(2, 57) = 5.317, p = .008), συνεπώς, χρησιμοποιήθηκε ξανά το κριτήριο Kruskal-Wallis H, το
οποίο δεν έδειξε σημαντικές διαφορές (χ2 (2) = 1.337, p = .513).
Σε ό,τι αφορά το ερώτημα σχετικά με την αίσθηση επαγγελματικής ανάπτυξης των
συμμετεχόντων λόγω της συμμετοχής τους στην Π.Α., πρέπει να σημειωθεί ότι κινείται στο
ίδιο υψηλό επίπεδο με το προηγούμενο (Μ = 4, SD = 1.15). Σε σχέση με το φύλο, το
αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών και τα έτη διδακτικής εμπειρίας των συμμετεχόντων
στην Π.Α. υπογραμμίζεται ότι η υψηλότερη τιμή προέκυψε ξανά από τους άντρες
συμμετέχοντες με μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο και διδακτική εμπειρία
στην Π.Α. έως 5 έτη (Μ = 4, SD = .92), ενώ η χαμηλότερη σημειώθηκε ξανά από τις γυναίκες
συμμετέχουσες με μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο και διδακτική
εμπειρία στην Π.Α. πάνω από 10 έτη (Μ = 4, SD = 1.34).
Για τον έλεγχο ύπαρξης συστηματικής διαφοράς των διαμέσων της συγκεκριμένης
μεταβλητής ως προς τις ανεξάρτητες μεταβλητές του φύλου, του αντικειμένου
μεταπτυχιακών σπουδών και της διδακτικής εμπειρίας στην Π.Α. σημειώνεται ότι συνολικά
η παραδοχή της κανονικότητας των κατανομών δεν ικανοποιήθηκε όπως και στο
προηγούμενο ερώτημα (κριτήριο Shapiro-Wilk = .848 (63), p = .000). Έτσι, παρόλο που σε
σχέση με το φύλο, το αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών και τα έτη διδακτικής εμπειρίας
των συμμετεχόντων στην Π.Α. η παραδοχή της ομοιογένειας της διακύμανσης ελέγχθηκε
και ικανοποιήθηκε με βάση το κριτήριο Levene’s F (F (1, 60) = 2.264, p = .138∙ F (1, 58) =
1.281, p = .262∙ F (2, 56) = .395, p = .676, αντίστοιχα), επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ξανά το
κριτήριο Kruskal-Wallis H. Η ανάλυση δεν έδειξε διαφορές σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο
σε σχέση με κάποια από τις τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές (πίν. 1).
Από τον έλεγχο συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών, φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι γενικότερα η συμμετοχή στην Π.Α. αλλά και ειδικότερα ο
αναστοχασμός που προσφέρεται από τη συζήτηση μετά το τέλος των διδασκαλιών,
συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη (Pearson r = .360, p = .004).
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Πίνακας 1. Σύγκριση των ερωτημάτων τύπου Likert ως προς το φύλο, το αντικείμενο
μεταπτυχιακών σπουδών και τα έτη συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση
Αντικείμενο μεταπτυχιακών
σπουδών

Φύλο

Επάρκεια αναστοχασμού μέσω
της συζήτησης στο τέλος της
διδασκαλίας

Άντρες

Γυναίκες

Μ
(SD)

Μ
(SD)

4
(.69)

3
(1.09)

KruskalWallisH

Παιδαγωγική/
Ψυχολογία

Γνωστικό
αντικείμενο

2

Μ (SD)

Μ (SD)

5.415*

3 (.95)

4 (1.08)

χ

χ

2

.360

1-5

6-10

>10

Μ
(SD)

Μ
(SD)

Μ
(SD)

4
(.87)

4
(1.32)

3.5
(.77)

Αντικείμενο μεταπτυχιακών
σπουδών

Φύλο

Αίσθηση επαγγελματικής
ανάπτυξης μέσω της
συμμετοχής στη Διδακτική
Άσκηση

KruskalWallisH

Έτη συμμετοχής στην Π.Α.
KruskalWallisH
χ

2

1.337

Έτη συμμετοχής στην Π.Α.

Άντρες

Γυναίκες

KruskalWallisH

Παιδαγωγική/
Ψυχολογία

Γνωστικό
αντικείμενο

KruskalWallisH

1-5

6-10

>10

KruskalWallisH

Μ
(SD)

Μ
(SD)

χ2

Μ (SD)

Μ (SD)

χ2

Μ
(SD)

Μ
(SD)

Μ
(SD)

χ2

4
(1.03)

4
(1.17)

.628

4 (.83)

4 (1.2)

.248

4
(1.16)

4
(1.03)

4
(1.24)

.780

α

N = 64
*p < .05

Για το ερώτημα που περιγράφει τις προτάσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την
αποτελεσματικότερη λειτουργία της Π.Α. πραγματοποιήθηκε ανάλυση των ερευνητικών
δεδομένων, η οποία κατέληξε στη συγκρότηση συστήματος κατηγοριών. Η πλειοψηφία των
απαντήσεων διαμόρφωσε την κατηγορία της «αναλυτικότερης αναστοχαστικής συζήτησης
και ανατροφοδότησης από το φύλλο παρατήρησης διδασκαλίας» (43.2%) (πίν. 2), το οποίο
υποχρεούνταν να συμπληρώσουν οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας.
Ακολουθούν κατά τακτική σειρά η «παρακολούθηση των διδασκαλιών από μικρότερες
ομάδες φοιτητών», η «συμπληρωματική λειτουργία της Π.Α. προς το θεσμό των Μεντόρων»
καθώς και η «επαρκέστερη προετοιμασία των φοιτητών πριν την παρουσία τους στο
σχολείο» με το ίδιο ποσοστό (14.9%). Τέλος, το υπόλοιπο ποσοστό των απαντήσεων
κατανέμεται στις κατηγορίες της «προσφοράς δυνατότητας στους φοιτητές / μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς για πραγματοποίηση διδασκαλίας» (5.4%), της «διεύρυνσης της
συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο σε παιδαγωγικά-επιστημονικά ζητήματα» (4.1%) και της
«αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με το Πανεπιστήμιο σε διαδικαστικά θέματα» (2.7%).
Οι συγκεκριμένες κατηγορίες διασταυρώθηκαν με τις ίδιες μεταβλητές (φύλο, αντικείμενο
μεταπτυχιακών σπουδών, έτη διδακτικής εμπειρίας στην Π.Α.) όπως και τα δύο
προηγούμενα ερωτήματα. Σε σχέση με το φύλο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών αξίζει
να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία τόσο των αντρών όσο και των γυναικών αναφέρθηκε στην
κατηγορία της «αναλυτικότερης αναστοχαστικής συζήτησης και ανατροφοδότησης από το
φύλλο παρατήρησης διδασκαλίας» (52.9% και 66.7%, αντίστοιχα). Η ίδια κατηγορία
προέκυψε και σε σχέση με το αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών των συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών (57.1% για εκείνους με μεταπτυχιακές σπουδές στην Παιδαγωγική /
Ψυχολογία και 61% για εκείνους με μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο)
αλλά και με τα έτη συμμετοχής στην Π.Α. (68.4% για εκείνους με 1-5 έτη, 55.6% για εκείνους
με 6-10 έτη και 63.6% για εκείνους με πάνω από 10 έτη).
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Από τον έλεγχο ύπαρξης συστηματικής διαφοράς των συχνοτήτων των κατηγοριών ως προς
τους παράγοντες του φύλου, του αντικειμένου μεταπτυχιακών σπουδών και των ετών
συμμετοχής στην Π.Α. δεν προέκυψαν σημαντικές διαφορές.
Πίνακας 2. Κατανομή συχνοτήτων των προτάσεων των συμμετεχόντων για την
αποτελεσματικότερη λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης
f

%

Αναλυτικότερη αναστοχαστική συζήτηση και ανατροφοδότηση από το φύλλο
παρατήρησης διδασκαλίας

32

43.2

Μικρότερες ομάδες φοιτητών

11

14.9

Συμπληρωματική λειτουργία της Π.Α. προς το θεσμό των Μεντόρων

11

14.9

Επαρκέστερη προετοιμασία των φοιτητών πριν την παρουσία τους στο σχολείο

11

14.9

Προσφορά δυνατότητας στους φοιτητές / μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για
πραγματοποίηση διδασκαλίας

4

5.4

Διεύρυνση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο σε παιδαγωγικά-επιστημονικά
ζητήματα

3

4.1

Αποτελεσματικότερη επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο σε διαδικαστικά θέματα

2

2.7

α

N = 64

Συζήτηση
Πρέπει να σημειωθεί, συνολικά, ότι η μελέτη βασίζεται στη διερεύνηση της Π.Α. στο
πλαίσιο του «παραδείγματος των ικανοτήτων» και όχι του «παραδείγματος της έρευνας»,
διότι αυτός ο τύπος Π.Α. εφαρμοζόταν στα συγκεκριμένα πανεπιστημιακά Τμήματα κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής της ερευνητικής διαδικασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη
μορφή Π.Α. εξακολουθεί να ισχύει σε αυτά τα Τμήματα (Ε.Κ.Π.Α., 2015α, σ. 61-62; 2015β, σ.
19), παρόλο που η διεθνής πρακτική στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών οργανώνεται με
βάση το «παράδειγμα της έρευνας». Η πραγματοποίηση αναστοχαστικής συζήτησης στο
τέλος της διδασκαλίας με την έννοια του «αναστοχασμού επί της πράξης» παραπέμπει
περιφερειακά μόνο στο «παράδειγμα της έρευνας» με τη δημιουργία μιας προσωρινής
κοινότητας μάθησης μεταξύ εν ενεργεία και μελλοντικών εκπαιδευτικών.
Σε ό,τι αφορά και στα δύο ερωτήματα της παρούσας μελέτης στα οποία απάντησαν οι
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, εντύπωση προκαλεί ότι οι υψηλότερες τιμές προέκυψαν από
τους άντρες, ενώ οι χαμηλότερες από τις γυναίκες συμμετέχουσες. Φαίνεται, δηλαδή, ότι οι
άντρες, παρόλο που ήταν αριθμητικά λιγότεροι, αισθάνονται ότι η αναστοχαστική συζήτηση
στο πλαίσιο της Π.Α. συνέβαλε ισχυρότερα στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η διαφορά,
μάλιστα, στο ερώτημα σχετικά με την επάρκεια της αναστοχαστικής συζήτησης ήταν
σημαντική σε στατιστικό επίπεδο, υποδεικνύοντας την ισχυρή τάση διαφοροποίησης
ανάμεσα στα δύο φύλα. Το συγκεκριμένο εύρημα μπορεί να αποδοθεί, ενδεχομένως, στην
τάση που εμφανίζουν οι γυναίκες για αναλυτική συζήτηση των προβλημάτων θέτοντας
παράλληλα περισσότερες απαιτήσεις σε σχέση με τους άνδρες. Η εικόνα σχετικά με την
επάρκεια της αναστοχαστικής συζήτησης ενισχύεται και από τις απαντήσεις των
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συμμετεχόντων φοιτητών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την αναγκαιότητα της παρουσίας του
εκπαιδευτικού για την ισχυρότερη αποτελεσματικότητα της αναστοχαστικής διαδικασίας
κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αντιστοιχούν με τις απόψεις
του Schön (1987), ο οποίος αναφέρεται στη συμβολή του «αναστοχασμού επί της πράξης»
και ειδικότερα του «στοχασμού στην πρακτική άσκηση» στην επαγγελματική ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού.
Ακόμη, στο ερώτημα για τη συμβολή της Π.Α. στην επαγγελματική ανάπτυξη παρατηρείται
υψηλό ποσοστό συμφωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, αφού ούτε η
μεταβλητή του φύλου, ούτε του αντικειμένου μεταπτυχιακών σπουδών αλλά ούτε και της
διδακτικής εμπειρίας διαφοροποιούν σημαντικά τις απαντήσεις τους. Στο συγκεκριμένο
συμπέρασμα, μάλιστα, έχουν καταλήξει και διεθνείς μελέτες (Desimone, 2009; FeimanNemser, 2001, σ. 1042; Putnam & Borko, 2000; Snow-Gerono, 2005).
Επίσης, όπως γίνεται αντιληπτό από τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της Π.Α., οι
συμμετέχοντες φαίνεται να αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της αναστοχαστικής
συζήτησης, γι’ αυτό και διατυπώνουν το αίτημα για γραπτή ανατροφοδότηση από το φύλλο
παρατήρησης διδασκαλίας. Έτσι, παρόλο που τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι φοιτητές
θεωρούσαν επαρκή και αναγκαία τη συζήτηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
προηγούμενων ερωτημάτων, στις προτάσεις τους η κατηγορία με τη μεγαλύτερη συχνότητα
είναι η «αναλυτικότερη αναστοχαστική συζήτηση και ανατροφοδότηση από το φύλλο
παρατήρησης διδασκαλίας». Το συγκεκριμένο εύρημα ενισχύεται και από τη σημαντική
αλλά μικρή συσχέτιση μεταξύ των δύο ερωτημάτων κλειστού τύπου σχετικά με την
επάρκεια και τη συμβολή της αναστοχαστικής συζήτησης στην επαγγελματική ανάπτυξη,
αναδεικνύοντας την ανάγκη η φάση του αναστοχασμού να αποκτήσει μεγαλύτερη χρονική
διάρκεια και βάθος. Ενδεχομένως, το συγκεκριμένο συμπέρασμα να επηρεάζεται και από
το γεγονός της ανυπαρξίας δομών συστηματικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
στην ελληνική εκπαίδευση. Έτσι, οι συμμετέχοντες επιθυμούν ανατροφοδότηση από το
φύλλο παρατήρησης διδασκαλίας, ώστε να έχουν μια «αντικειμενικού τύπου» αξιολόγηση
του διδακτικού τους έργου, αλλά και να κατανοήσουν τους άξονες παρατήρησης της
διδασκαλίας που αξιολογούνται θετικά2. Φαίνεται, δηλαδή, ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν
παρατήρηση και αξιολόγηση του διδακτικού τους έργου ως πεδίο για την επαγγελματική
τους ανάπτυξη κυρίως από τους φοιτητές, θεωρώντας, ενδεχομένως, ότι και εκείνοι αλλά
και το Πανεπιστήμιο γενικότερα είναι παράγοντες περισσότερο απρόσωποι και πάντως
εκτός της συγκεκριμένης σχολικής πραγματικότητας. Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται και από
το εύρημα σχετικά με το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό της κατηγορίας σχετικά με τη
«διεύρυνση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο σε παιδαγωγικά-επιστημονικά
ζητήματα». Όπως αναφέρει, άλλωστε, και η Φρυδάκη (2015, σ. 174), οι εκπαιδευτικοί
δείχνουν να εστιάζουν περισσότερο σε μια εργαλειακού τύπου διαδικασία χωρίς να
επιθυμούν δράσεις που θα επιτρέψουν εκκίνηση διαδικασιών κριτικού στοχασμού και
μετασχηματισμού της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
Το αίτημα των εκπαιδευτικών για «αναλυτικότερη αναστοχαστική συζήτηση και
ανατροφοδότηση από το φύλλο παρατήρησης διδασκαλίας» αν συνδυαστεί με το εύρημα
από τις απαντήσεις των φοιτητών σχετικά με την αναγκαιότητα παρουσίας του
εκπαιδευτικού της τάξης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της συζήτησης,
2

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία απευθύνθηκε στα Πρότυπα-Πειραματικά σχολεία,
συνάντησε έντονες αντιδράσεις και δεν ολοκληρώθηκαν όλα τα προβλεπόμενα στάδιά της.
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παρακινεί στη συνολική αναμόρφωση του θεσμού της Π.Α. με συστηματικότερη και
ουσιαστικότερη εμπλοκή των φοιτητών / μελλοντικών εκπαιδευτικών στη σχολική ζωή.
Άλλωστε, ο συγκεκριμένος διάλογος, ο οποίος συνήθως παίρνει τη μορφή του
αναστοχασμού-επί-της-πράξης, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Π.Α. των φοιτητών /
μελλοντικών εκπαιδευτικών καθώς οδηγεί και τις δύο πλευρές στο να στοχάζονται σχετικά
με τη δράση τους (Καλαϊτζοπούλου, 2001, σ. 83-84). Φαίνεται, επομένως, ότι η Π.Α. μπορεί
να παίξει το ρόλο της ισχυρότερης δόμησης μιας κοινότητας μάθησης μεταξύ μελλοντικών
και εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Τα συγκεκριμένα ευρήματα ενισχύονται και από το υψηλό
ποσοστό της κατηγορίας σχετικά με τη «συμπληρωματική λειτουργία της Π.Α. προς το
θεσμό των Μεντόρων», μια μορφή Π.Α. που ακολουθείται διεθνώς και παραπέμπει στο
«παράδειγμα της έρευνας». Επίσης, στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία που
διενεργείται αυτή την περίοδο, επανατίθεται και το ζήτημα όχι μόνο της εκπαίδευσης αλλά
και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Από την πλευρά της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης η σύνδεση του σχολείου με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα στο πλαίσιο της Π.Α.
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί γόνιμα για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
Πρέπει να αναφερθεί, τέλος, ότι η επιλογή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών
πραγματοποιήθηκε με κριτήριο τη συνεργασία τους με το Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της
συγκεκριμένης μορφής Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος πραγματοποίησης της έρευνας. Γι’
αυτό σε ό,τι αφορά τα ευρήματα της παρούσας μελέτης προκύπτουν συγκεκριμένοι
περιορισμοί από τη μη συμπερίληψη εκπαιδευτικών από άλλους τύπους σχολείων
(Γυμνάσια, Γενικά Ενιαία Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια) λόγω της ανυπαρξίας συνεργασίας
τους με το πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της Π.Α. κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.
Περιορισμοί, επίσης, προκύπτουν και από τη γεωγραφική διασπορά του δείγματος (Νομός
Αττικής), καθώς και από το γνωστικό αντικείμενο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών
(Φιλόλογοι), δεδομένα τα οποία ενδεχομένως εγείρουν σκεπτικισμό σχετικά με τη
γενίκευση των ευρημάτων. Επίσης, η σημαντική διαφορά που βρέθηκε μεταξύ των δύο
φύλων σε ό,τι αφορά την αίσθηση επάρκειας από την αναστοχαστική συζήτηση δεν μπορεί,
κατά τη γνώμη μας, να τεκμηριωθεί ικανοποιητικά, παρακινώντας σε περαιτέρω ερευνητική
δραστηριότητα, η οποία θα συμβάλει στην ευρύτερη διερεύνηση των συγκεκριμένων
παραμέτρων με στόχο την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών.

Προτάσεις
Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης παρακινούν στη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας
σχετικά με την ενίσχυση και διεύρυνση του θεσμού των μεντόρων, αφού είναι μια πρακτική
που ακολουθείται σχεδόν παντού διεθνώς αλλά και διότι αποτέλεσε πρόταση των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της μελέτης.
Επίσης, προτείνεται η συγκρότηση κοινοτήτων μάθησης για την παρατήρηση του
εκπαιδευτικού έργου, στην οποία θα εντάσσονται όχι μόνο εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και
στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και φοιτητές / μελλοντικοί εκπαιδευτικοί. Άλλωστε, το
«παράδειγμα της έρευνας» στην Π.Α., το οποίο αναλύθηκε παραπάνω και ακολουθείται
ευρέως σε διεθνές επίπεδο, συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση και βασίζεται στην
υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας δράσης με στόχο την αποτελεσματικότερη
επαγγελματική ανάπτυξη των εν ενεργεία και των μελλοντικών εκπαιδευτικών.
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Αντιλήψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα
χαρακτηριστικά μαθητών υψηλών ικανοτήτων μάθησης
Θεόδωρος Κόκκινος
theokokkinos@yahoo.gr
Διδάκτορας Παιδαγωγικής ΕΚΠΑ
Περίληψη. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση αντιλήψεων
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα χαρακτηριστικά μαθητών υψηλών
ικανοτήτων μάθησης (Υψ.Ι.Μ.). Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (n = 45) από το νομό Αττικής, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε
διαδικασία δομημένης συνέντευξης σχετικά με τα χαρακτηριστικά μαθητών τους που
αρίστευσαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις αλλά και σχετικά με τα προσδιοριστικά
χαρακτηριστικά των μαθητών Υψ.Ι.Μ. γενικότερα. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι
οι συμμετέχοντες αναφέρουν, τόσο σε διαχρονικό όσο και σε συγχρονικό επίπεδο,
κυρίως μαθησιακά χαρακτηριστικά και ισχυρά εσωτερικά κίνητρα, ενώ δεν φαίνεται να
έχουν συνειδητοποιήσει παραμέτρους των υψηλών ικανοτήτων μάθησης που
σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και τα ηγετικά χαρακτηριστικά. Για την περαιτέρω
διερεύνηση της επιρροής που ενδεχομένως ασκήθηκε από το μαθησιακό προφίλ των
μαθητών λόγω του κριτηρίου επιλογής τους (υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση), οι
συμμετέχοντες απέδωσαν χαρακτηριστικά και σε υποτιθέμενο Υψ.Ι.Μ., όπου τα
ευρήματα διαφοροποιούνται από εκείνα που προέκυψαν στις προηγούμενες
μεταβλητές που αφορούσαν υπαρκτούς μαθητές.
Λέξεις κλειδιά: Μαθητές υψηλών ικανοτήτων μάθησης, αντιλήψεις εκπαιδευτικών,
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εισαγωγή
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεσματικού διδακτικού σχεδιασμού αποτελεί η έγκαιρη και
ακριβής εκτίμηση των χαρακτηριστικών των μαθητών και η ανάλυση των ιδιαίτερων
αναγκών και ενδιαφερόντων τους (Αντωνίου, 2009: 244). Όμως, το σχετικό εγχείρημα
δυσχεραίνεται από το μεγάλο εύρος των ατομικών διαφορών των μαθητών, το οποίο
δυνητικά κυμαίνεται σε ολόκληρο το φάσμα των ικανοτήτων.
Οι μαθητές Υψηλών Ικανοτήτων Μάθησης (Υψ.Ι.Μ.) παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση σε
σχέση με τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό σε ό,τι αφορά τα μαθησιακά, τα ηγετικά και τα
κοινωνικο-συναισθηματικά τους χαρακτηριστικά, τη δημιουργικότητα και τα κίνητρα
(Moltzen, 2004). Μάλιστα, αν ληφθεί υπόψη και η ενδοκατηγοριακή τους διαβάθμιση με
κριτήρια π.χ. την εθνικότητα, την πιθανή ύπαρξη αναπηρίας ή μαθησιακών δυσκολιών, τη
χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση και το φύλο, τότε ενισχύεται η σημασία της έγκαιρης και
ακριβούς εκτίμησης των χαρακτηριστικών τους με στόχο την αποτελεσματικότερη διδακτική
τους υποστήριξη (Ford, 2012). Η συμβολή του εκπαιδευτικού στη διδακτική υποστήριξη του
μαθητή Υψ.Ι.Μ. κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, αφού, όπως προσδιορίζεται από τα
ερευνητικά συμπεράσματα, οι αντιλήψεις του σχετικά με τις παραμέτρους που συγκροτούν
τις υψηλές μαθησιακές ικανότητες υπαγορεύουν όχι μόνο τα χαρακτηριστικά που αποδίδει
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στη συγκεκριμένη μαθητική ομάδα αλλά και το σχεδιασμό και την υλοποίηση
υποστηρικτικών διδακτικών δραστηριοτήτων (Renzulli, 2000).
Παρά το ότι σε διεθνές επίπεδο τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τύπου μαθητών
εκτιμώνται με βάση ατομικές διαδικασίες αξιολόγησης της νοημοσύνης ή άλλων
χαρακτηριστικών (π.χ. WISC-III, School & College Ability Test κ.λπ.) (Watkins, Greenawalt, &
Marcell, 2002), τα σημαντικότερα κριτήρια νομιμοποίησης και ενίσχυσης της σχετικής
δυνατότητας των εκπαιδευτικών αποτελούν η συνεχής αναστροφή τους με τους μαθητές, η
παρατήρηση της συμπεριφοράς τους εντός και εκτός τάξης καθώς και η δυνατότητα
πραγματοποίησης διαμορφωτικών αξιολογικών διαδικασιών (Quitmann, 2001: 12).
Υπογραμμίζεται επίσης ότι το πλεονέκτημα της εκτιμητικής δυνατότητας των διδασκόντων
έγκειται στην παρατήρηση μεταβλητών εκτός των ορίων των τυπικών κριτηρίων
αξιολόγησης, όπως η δημιουργικότητα, τα κίνητρα και τα ηγετικά χαρακτηριστικά της
συγκεκριμένης μαθητικής ομάδας (Pierce et al., 2007). Μάλιστα, η πλειοψηφία των
ερευνητικών δεδομένων συμπεραίνει την επάρκεια της εκτιμητικής δυνατότητας των
εκπαιδευτικών (Gagné, 1994; Μυλωνάς, Γκαρή, & Γιαννίτσας, 2001).
Από την επισκόπηση των ερευνητικών ευρημάτων (Lee, 1999) προκύπτει πως, σε ό,τι
αφορά τα χαρακτηριστικά των μαθητών Υψ.Ι.Μ., οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να ιεραρχούν σε
υψηλό επίπεδο (α) στο πεδίο των μαθησιακών χαρακτηριστικών των μαθητών τον
ισχυρότερο βαθμό υψηλής νοημοσύνης, υψηλής ακαδημαϊκής επίδοσης, συγκέντρωσης και
προσοχής, πειθαρχίας και ευγένειας, λογικής και συγκλίνουσας σκέψης, ταχείας
κατανόησης, ισχυρών μνημονικών ικανοτήτων, υψηλού λεξιλογικού επιπέδου, πνευματικής
περιέργειας και διερευνητικών δεξιοτήτων (Endepohls-Ulpe & Ruf, 2005; Moon & Brighton,
2008), (β) στο πεδίο των κινήτρων το υψηλό επίπεδο εσωτερικών κινήτρων και έγκαιρης
ολοκλήρωσης της σχολικής εργασίας (Siegle & Powell, 2004) και (γ) στο πεδίο των
κοινωνικο-συναισθηματικών χαρακτηριστικών το υψηλό επίπεδο συναισθηματικής
ωριμότητας, τον υψηλό βαθμό συνεργασιμότητας, τα ισχυρά αισθήματα υπευθυνότητας
και αυτοπεποίθησης καθώς και την ευαισθησία (Chan, 2000; Siegle, Moore, Mann, &
Wilson, 2010).
Επομένως, οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών φαίνεται να εντάσσονται συχνότερα στα πεδία
των μαθησιακών χαρακτηριστικών και των κινήτρων και να εκκινούν κυρίως από σχολικές
συμπεριφορές ευρείας αποδοχής και από δραστηριότητες που συνδέονται με κοινωνικά
επιθυμητές κατηγορίες (Bain, Choate, & Bliss, 2006; Γκαρή, Μυλωνάς, & Καλαντζή-Αζίζι,
2001).
Στο επίκεντρο, όμως, της σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας βρίσκεται η δυνατότητα του
εκπαιδευτικού για εκτίμηση όχι τόσο των μαθησιακών, ηγετικών και κοινωνικοσυναισθηματικών χαρακτηριστικών και των κινήτρων αλλά κυρίως των χαρακτηριστικών
δημιουργικότητας των μαθητών Υψ.Ι.Μ. Σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερευνητικών
πορισμάτων, μολονότι αναγνωρίζεται από τους διδάσκοντες η αξία της δημιουργικότητας,
φαίνεται να μην αξιολογούνται με θετικό τρόπο χαρακτηριστικά προσωπικότητας των
μαθητών συναρτώμενα με αυτή, όπως η ανάληψη ρίσκου, η παρορμητικότητα /
αυθορμητισμός και η ανεξαρτησία (Fasko, 2001) με αποτέλεσμα να μην ιεραρχούνται
υψηλά στις εκτιμήσεις τους (Chan, 2000). Τα συγκεκριμένα ευρήματα μπορούν να
αποδοθούν κυρίως σε γνωστικό έλλειμμα των διδασκόντων σχετικά με τα χαρακτηριστικά
δημιουργικότητας των μαθητών (Sak, 2004; Tan, 2001). Μάλιστα, φαίνεται ότι οι
διδάσκοντες τείνουν να εστιάζουν μόνο σε ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά ως ενδείξεις
δημιουργικότητας (Fleith, 2000).
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Σύμφωνα με ερευνητικά αποτελέσματα που προέρχονται από την ελληνική πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, οι διδάσκοντες δεν φαίνεται να θεωρούν τη δημιουργικότητα και τα ηγετικά
χαρακτηριστικά πρωτεύοντα στοιχεία της σχολικής συμπεριφοράς των μαθητών Υψ.Ι.Μ.,
αφού τονίζουν τα μαθησιακά τους χαρακτηριστικά και τα κίνητρα (Θεοδωρίδου, 2006;
Πολυχρονοπούλου & Ράνιος, 2003; Ρίζος, 2011). Επίσης, από τα ερευνητικά συμπεράσματα
των Kampylis, Berki, & Saariluoma (2009) προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί,
παρά το γεγονός ότι ιεραρχούν σε υψηλό επίπεδο τα χαρακτηριστικά δημιουργικότητας
των μαθητών ως προς τη συμβολή της στην προσωπική και κοινωνική πρόοδο, εντούτοις
δεν θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συνιστούν φυσιογνωμικό στοιχείο των
υψηλών μαθησιακών ικανοτήτων. Το συγκεκριμένο εύρημα αναδεικνύει τις αντιφατικές
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και παράλληλα υποδηλώνει την αμήχανη στάση τους
απέναντι στην αποτελεσματική διδακτική υποστήριξη του δημιουργικού δυναμικού των
μαθητών. Σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών στην ελληνική δευτεροβάθμια
εκπαίδευση τα ευρήματα των Gari & Mylonas (2004) δείχνουν ότι η πλειοψηφία φαίνεται
να συμφωνεί σε μια ψύχραιμη και δεκτική αντιμετώπιση των χαρακτηριστικών της
συγκεκριμένης μαθητικής ομάδας και προτείνει την αποδοχή των δυνατοτήτων τους χωρίς
τάσεις υποτίμησης ή υπερεκτίμησης. Συνολικά, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν εντοπίζονται
ευρήματα από την ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση που να εστιάζουν συστηματικά
στη διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά μαθητών Υψ.Ι.Μ. και
μάλιστα στο επίπεδο του Λυκείου, όπου παρατηρείται σημαντική επιρροή του εξεταστικού
συστήματος στη συγκρότηση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών καθώς και στο
σχεδιασμό και στην υλοποίηση της διδασκαλίας.
Μια πρόσθετη διάσταση της ερευνητικής δραστηριότητας με στόχο τη σφαιρικότερη
αποτύπωση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των
μαθητών Υψ.Ι.Μ. αποτελεί η απόπειρα απόδοσης εκ μέρους τους χαρακτηριστικών σε
υποτιθέμενους μαθητές Υψ.Ι.Μ. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί
δείχνουν να αποδίδουν στους μαθητές Υψ.Ι.Μ. χαρακτηριστικά που σχετίζονται: (α) με
μαθησιακές/γνωστικές διαδικασίες, όπως είναι το εύρος της πληροφορίας, η διαδικασία
επεξεργασίας της και η καταλληλότητα του τρόπου εφαρμογής της, (β) με χαρακτηριστικά
προσωπικότητας, όπως είναι η ανεξαρτησία, η προσαρμοστικότητα, η προσήλωση στην
υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και τα ισχυρά εσωτερικά κίνητρα, καθώς και (γ) με κοινωνικά
χαρακτηριστικά, όπως είναι η ποιότητα της εργασίας και η συμμόρφωση (Persson, 1998).
Επομένως, και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται να επιλέγονται από τους εκπαιδευτικούς
χαρακτηριστικά που περιγράφουν συστηματικά ιδανικές μαθητικές συμπεριφορές και
υπαγορεύονται από υψηλό βαθμό κοινωνικού προσδιορισμού.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, στην περίπτωση κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να
εκτιμήσουν χαρακτηριστικά συγκεκριμένων μαθητών, τα ευρήματα των εκτιμητικών
διαδικασιών παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, μεταξύ άλλων, ως προς το φύλο των
μαθητών αλλά και τη διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, οι
εκπαιδευτικοί φαίνεται να εκτιμούν συστηματικά θετικότερα το υψηλό επίπεδο
εσωτερικών κινήτρων και γενικότερης ποιότητας εργασίας των κοριτσιών (Siegle & Reis,
1998; Gagné, 1993), ενώ, παράλληλα, τους αποδίδονται χαρακτηριστικά που σχετίζονται με
καλλιτεχνικές (κυρίως μουσικές) και κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες. Αντίθετα, στα
αγόρια αποδίδονται χαρακτηριστικά που σχετίζονται με φυσικές και τεχνικές δεξιότητες
(Hernández-Torrano, Prieto, Ferrándiz, Bermejo, & Sáinz, 2013). Επίσης, φαίνεται να
υπάρχει συνάφεια μεταξύ της διδακτικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών και της
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λεπτομερούς κατανόησης των παραμέτρων που συγκροτούν τις υψηλές μαθησιακές
ικανότητες, δεδομένο που όμως δεν συνεπάγεται την αποδέσμευση των εκπαιδευτικών
από παραδοσιακές θεωρήσεις, στις οποίες ιεραρχούνται υψηλότερα οι ανώτερες νοητικές
λειτουργίες και τα ισχυρά εσωτερικά κίνητρα (Hany, 1997). Σύμφωνα με άλλα ερευνητικά
συμπεράσματα (Schack & Starko, 1990), οι εκπαιδευτικοί με μικρή ή μέτρια διδακτική
εμπειρία εκτιμούν σε υψηλό βαθμό την υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και τα ισχυρά
εσωτερικά κίνητρα, σε αντίθεση με εκείνους που διαθέτουν μεγάλη διδακτική εμπειρία, οι
οποίοι δίνουν έμφαση στο υψηλό λεξιλογικό επίπεδο και το εύρος ενδιαφερόντων των
μαθητών.
Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις επηρεάζονται κυρίως από το γνωστικό επίπεδο
των διδασκόντων σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά των μαθητών Υψ.Ι.Μ., το οποίο κρίνεται
ως ανεπαρκές κυρίως λόγω της απουσίας ή, τουλάχιστον, της ελλιπούς συγκρότησης
σχετικών γνωστικών αντικειμένων κατά την αρχική εκπαίδευση ή επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών τόσο διεθνώς (Hansen & Feldhunsen, 1994) όσο και στην Ελλάδα (Gari,
2002).

Η παρούσα μελέτη
Μέθοδος
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα χαρακτηριστικά μαθητών Υψ.Ι.Μ. στο επίπεδο
του Λυκείου. Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι η μελέτη των αντιλήψεων των
εκπαιδευτικών σχετικά (α) με τα χαρακτηριστικά μαθητών Υψ.Ι.Μ. τους οποίους δίδαξαν οι
ίδιοι τόσο σε συγχρονικό όσο και σε διαχρονικό επίπεδο (παραπάνω από ένα σχολικό έτος)
και (β) με τα χαρακτηριστικά που αποδίδουν σε υποτιθέμενους μαθητές Υψ.Ι.Μ., ώστε να
διαπιστωθούν ενδεχόμενες αποκλίσεις και επιρροές που μπορεί να ασκούνται από
αναπαραστάσεις που έχουν από μαθητές παλαιότερων ετών.
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας μελέτης επιλέχθηκε η διερεύνηση μαθητικού
δείγματος με υψηλή επίδοση σε επίσημη διαδικασία αξιολόγησης. Λόγω της ανυπαρξίας
επίσημων εθνικών προτύπων (standards) αξιολόγησης των χαρακτηριστικών των μαθητών
Υψ.Ι.Μ., αποφασίστηκε να διερευνηθεί μαθητικό δείγμα με άριστη επίδοση στη
Νεοελληνική Γλώσσα κατά τη διαδικασία των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Με την εξασφάλιση
πρόσβασης στους πίνακες βαθμολογίας μέσω διαδικασιών αδειοδότησης από την αρμόδια
Υπηρεσία (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), προσεγγίστηκαν οι
διδάσκοντες φιλόλογοι των μαθητών που αρίστευσαν (βαθμός 18-20) κατά τις Πανελλήνιες
Εξετάσεις το 2010.
Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και η
επιλογή του μαθητικού δείγματος πραγματοποιήθηκε με απλή τυχαία δειγματοληψία. Στην
ερευνητική διαδικασία συμμετείχαν 45 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που
έλαβαν μέρος σε δομημένη συνέντευξη κατά την οποία διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά
87 μαθητών τους συνολικά (N = 87) που φοιτούσαν σε 25 σχολεία από όλες τις διευθύνσεις
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών ανήκε κυρίως στο γυναικείο φύλο (63.6%) και διέθετε αρκετά μεγάλη
διδακτική εμπειρία (11-20 έτη υπηρεσίας 29.7%, 21-30 έτη υπηρεσίας 54.5%, 31+ έτη
υπηρεσίας 15.8%). Επίσης, οι συμμετέχοντες υπηρετούσαν σε Γενικά Ενιαία Λύκεια (ΓΕΛ)
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(70.4%), σε Πρότυπα-Πειραματικά ΓΕΛ (13.8%) και σε Ιδιωτικά ΓΕΛ (15.8%). Σημειώνεται ότι
δεν κατέστη εφικτή η συμμετοχή εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν σε Επαγγελματικά
Λύκεια (ΕΠΑΛ).
Ο οδηγός συνέντευξης περιλάμβανε τρία ερωτήματα ανοικτού τύπου, τα οποία βρίσκονταν
σε αντιστοιχία με τους επιμέρους στόχους της έρευνας. Μετά από ενημέρωση των
συμμετεχόντων για το σκοπό και τη μέθοδο της έρευνας, τους ζητήθηκε να αναφέρουν την
παρουσία συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των μαθητών τους σε συγχρονικό (ερ. 1: «Ποια
ήταν τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά εκείνου του μαθητή/-τριας που σας κάνει να μην
τον ξεχνάτε;») αλλά και σε διαχρονικό επίπεδο (ερ. 2: «Σε περίπτωση που διδάξατε το
συγκεκριμένο μαθητή/-τρια όχι μόνο στην Γ΄ Λυκείου, θα μπορούσατε να αναφέρετε
κάποιο διαχρονικό του/της χαρακτηριστικό;»). Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθούν
και οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων σχετικά με το προσδιοριστικό χαρακτηριστικό του
μαθητή Υψ.Ι.Μ. γενικότερα (ερ. 3: «Ποιο χαρακτηριστικό, κατά τη γνώμη σας, σημαίνει
οπωσδήποτε "μαθητής με υψηλές μαθησιακές ικανότητες και ταλέντα";»).
Κατά την πιλοτική εφαρμογή του οδηγού συνέντευξης, πραγματοποιήθηκαν δέκα
συνεντεύξεις με συμμετέχοντες από σχολεία έξι διευθύνσεων (πλην της Δυτικής)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής.
Κατά το κύριο μέρος της έρευνας, για την επεξεργασία των δεδομένων ακολουθήθηκε η
μέθοδος της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (content analysis), η οποία
κατέληξε στη συγκρότηση συστήματος θεματικών κατηγοριών. Οι θεματικές κατηγορίες
που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων πληρούν τα
κριτήρια της αντικειμενικότητας, της εξαντλητικότητας, της καταλληλότητας και του
αμοιβαίου αποκλεισμού. Για τη διασφάλιση της εσωτερικής εγκυρότητας της
συγκεκριμένης ανάλυσης εργάστηκαν δύο κωδικογράφοι, οι οποίοι εμφάνισαν υψηλό
βαθμό συμφωνίας μεταξύ τους και στα τρία ερωτήματα (K1 = .828, p < .001∙ K2 = 1.000, p <
.001∙ K3 = .704, p < .001) ικανοποιώντας τις βασικές αρχές της αξιοπιστίας και της
ομοιογένειας. Στη συνέχεια, η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε
τρία επίπεδα: (α) περιγραφική απεικόνιση των κατανομών συχνοτήτων των κατηγοριών, (β)
έλεγχος για την ύπαρξη συστηματικών διαφορών στις συχνότητες των κατηγοριών σε σχέση
με μεταβλητές που προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία (όπως το φύλο και η διδακτική
εμπειρία των εκπαιδευτικών καθώς και το φύλο των μαθητών του δείγματος) αλλά και με
μεταβλητές που δεν εντοπίζονται στη διεθνή ερευνητική δραστηριότητα (αντικείμενο
μεταπτυχιακών σπουδών και τύπος σχολείου υπηρεσίας των συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών καθώς και κατεύθυνση σπουδών των μαθητών) όπως επίσης και (γ) έλεγχος
για την ύπαρξη συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών.
Αποτελέσματα της έρευνας
α) Διαχρονικά χαρακτηριστικά των μαθητών του δείγματος
Σε ό,τι αφορά την αναφορά διαχρονικών χαρακτηριστικών για τους μαθητές του δείγματος
από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς τους, οι θεματικές κατηγορίες που προέκυψαν
από την ανάλυση περιεχομένου των ερευνητικών δεδομένων είναι κατά τακτική σειρά (βλ.
πίν. 1): τα κίνητρα (34.7%), τα μαθησιακά και τα κοινωνικο-συναισθηματικά χαρακτηριστικά
(30.6%), ενώ η απουσία διαχρονικού χαρακτηριστικού ανήλθε μόλις στο 4.1%.
Για την κατανομή συχνοτήτων των θεματικών κατηγοριών της συγκεκριμένης μεταβλητής
ως προς το φύλο των συμμετεχόντων παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ανδρών ανέφερε
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μαθησιακά χαρακτηριστικά (63.6%). Από την άλλη, η πλειοψηφία των γυναικών ανέφερε τα
κίνητρα (44.1%) ως το ισχυρότερο διαχρονικό χαρακτηριστικό.
Σε ό,τι αφορά την κατανομή των θεματικών κατηγοριών ως προς τα έτη υπηρεσίας των
συμμετεχόντων, σημειώνεται ότι η πλειοψηφία εκείνων που είχαν έως 20 έτη υπηρεσίας
(πρώτο επίπεδο) ανέφερε τα κίνητρα (50%), ενώ εκείνων που διέθεταν έως 30 έτη
υπηρεσίας (δεύτερο επίπεδο) μαθησιακά χαρακτηριστικά (37.9%). Οι απαντήσεις των
συμμετεχόντων που εμπίπτουν στο τρίτο επίπεδο (πάνω από 30 έτη υπηρεσίας)
κατανεμήθηκαν ισομερώς μεταξύ των κινήτρων και των κοινωνικο-συναισθηματικών
χαρακτηριστικών.
Για την κατανομή των θεματικών κατηγοριών σε σχέση με το αντικείμενο των
μεταπτυχιακών σπουδών των συμμετεχόντων, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων με μεταπτυχιακές σπουδές στην Παιδαγωγική ή/και στην Ψυχολογία
σημείωσε μαθησιακά χαρακτηριστικά (60%), ενώ η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με
μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο ανέφερε χαρακτηριστικά που εμπίπτουν
ισομερώς στη θεματική κατηγορία των κινήτρων και των κοινωνικο-συναισθηματικών
χαρακτηριστικών (36.7%). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων χωρίς μεταπτυχιακές
σπουδές ανέφερε τα κίνητρα (57.1%).
Ως προς τον τύπο σχολείου υπηρεσίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών προκύπτει ότι η
πλειοψηφία εκείνων που υπηρετούσαν σε ΓΕΛ αναφέρθηκαν στα κίνητρα των μαθητών
τους ως διαχρονικό χαρακτηριστικό (42.1%), ενώ η πλειοψηφία των υπηρετούντων σε
Πρότυπα-Πειραματικά ΓΕΛ έδωσε προβάδισμα στα μαθησιακά χαρακτηριστικά (75%).
Ως προς την αναφορά διαχρονικών χαρακτηριστικών από τους συμμετέχοντες σε σχέση με
το φύλο και την κατεύθυνση σπουδών των μαθητών παρατηρείται ότι τα μαθησιακά
χαρακτηριστικά και τα κίνητρα κατανεμήθηκαν κυρίως στα κορίτσια και των τριών
κατευθύνσεων (θεωρητική 78.9%, θετική 64.7% και τεχνολογική 57.2%). Τα κοινωνικοσυναισθηματικά κατανεμήθηκαν, σύμφωνα με την αναφορά των εκπαιδευτικών, κυρίως
στα αγόρια των τριών κατευθύνσεων (θεωρητική 100%, θετική 66.7% και τεχνολογική
100%).
β) Προσδιοριστικά χαρακτηριστικά των μαθητών του δείγματος
Σχετικά με τα κεντρικά / προσδιοριστικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων μαθητών,
όπως περιγράφηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, οι θεματικές κατηγορίες που
προέκυψαν από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων κατανέμονται ως εξής (βλ. πίν.
1): Το υψηλότερο ποσοστό κατέλαβαν τα κοινωνικο-συναισθηματικά χαρακτηριστικά
(43.8%), ακολουθούν οι κατηγορίες των μαθησιακών χαρακτηριστικών (37.5%), της
ανυπαρξίας κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού (11.6%), των κινήτρων (5.4%), ενώ στην
τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία της δημιουργικότητας (1.8%), η οποία δεν
αναφέρθηκε στην προηγούμενη μεταβλητή.
Σε ό,τι αφορά την κατανομή των θεματικών κατηγοριών της συγκεκριμένης μεταβλητής ως
προς το φύλο των συμμετεχόντων, εντύπωση προκαλεί ότι η πλειοψηφία τόσο των ανδρών
όσο και των γυναικών ανέφερε κοινωνικο-συναισθηματικά χαρακτηριστικά (55.6% και
56.7% αντίστοιχα). Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημιουργικότητα δεν αναφέρθηκε από τις
συμμετέχουσες.
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Σε ό,τι αφορά την κατανομή των θεματικών κατηγοριών της συγκεκριμένης μεταβλητής σε
σχέση με τα έτη υπηρεσίας σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων και των
τριών επιπέδων αναφέρθηκε σε κοινωνικο-συναισθηματικά χαρακτηριστικά (έως 20 έτη
υπηρεσίας 59.1%, έως 30 έτη υπηρεσίας 56.6%, πάνω από 30 έτη υπηρεσίας 60%).
Σε σχέση με το αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών των συμμετεχόντων, σημειώνεται ότι
το ποσοστό εκείνων με μεταπτυχιακές σπουδές στην Παιδαγωγική ή/και στην Ψυχολογία
κατανεμήθηκε ανάμεσα στα μαθησιακά και στα κοινωνικο-συναισθηματικά χαρακτηριστικά
(62.5%). Οι συμμετέχοντες που είχαν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο
γνωστικό αντικείμενο αναφέρθηκαν κατά πλειοψηφία σε κοινωνικο-συναισθηματικά
χαρακτηριστικά (55.1%). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές
αναφέρθηκε στα μαθησιακά χαρακτηριστικά (61.1%).
Σε σχέση με τον τύπο σχολείου υπηρεσίας των συμμετεχόντων, πρέπει να σημειωθεί ότι η
πλειοψηφία των συμμετεχόντων που υπηρετούσαν σε ΓΕΛ αναφέρθηκε σε κοινωνικοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά (32.8%). Οι συμμετέχοντες που υπηρετούσαν σε ΠρότυπαΠειραματικά ΓΕΛ αναφέρθηκαν εξίσου στα μαθησιακά και στα κοινωνικο-συναισθηματικά
χαρακτηριστικά (63.6%), ενώ οι συμμετέχοντες που υπηρετούσαν σε Ιδιωτικά ΓΕΛ
αναφέρθηκαν στην πλειοψηφία τους στα μαθησιακά χαρακτηριστικά (41.7%). Η
δημιουργικότητα σημειώθηκε αποκλειστικά από τους συμμετέχοντες των ΓΕΛ.
Ως προς την αναφορά των κεντρικών/προσδιοριστικών χαρακτηριστικών από τους
συμμετέχοντες σε σχέση με το φύλο και την κατεύθυνση σπουδών των μαθητών προκύπτει
ότι τα μαθησιακά και τα κοινωνικο-συναισθηματικά χαρακτηριστικά κατανεμήθηκαν
κυρίως στα αγόρια και των τριών κατευθύνσεων ενώ η δημιουργικότητα και τα κίνητρα
αποκλειστικά στα κορίτσια και των τριών κατευθύνσεων.
γ) Προσδιοριστικό χαρακτηριστικό του μαθητή Υψ.Ι.Μ.
Από την ανάλυση των δεδομένων για τη μεταβλητή του προσδιοριστικού χαρακτηριστικού
του μαθητή Υψ.Ι.Μ. γενικά, σημειώνεται ότι οι κατηγορίες που προέκυψαν κατανέμονται
ως εξής (βλ. πίν. 1): τα μαθησιακά χαρακτηριστικά προηγούνται (51.1%) και ακολουθούν,
κατά τακτική σειρά, τα κίνητρα (20%), η δημιουργικότητα (15.6%), η ανυπαρξία /
απροθυμία απάντησης (8.9%) και τα κοινωνικο-συναισθηματικά χαρακτηριστικά (4.4%).
Σε σχέση με το φύλο των συμμετεχόντων, προκύπτει ότι η πλειοψηφία τόσο των ανδρών
όσο και των γυναικών επέλεξε να αποδώσει στον υποτιθέμενο μαθητή Υψ.Ι.Μ. μαθησιακά
χαρακτηριστικά (50% και 51.7% αντίστοιχα) με τη δημιουργικότητα να βρίσκεται μόλις στο
12.5%.
Ως προς τα έτη υπηρεσίας προκύπτει ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων του πρώτου
(έως 20 έτη υπηρεσίας) και του δεύτερου επιπέδου (έως 30 έτη υπηρεσίας) επέλεξαν τα
μαθησιακά χαρακτηριστικά (64.3% και 50% αντίστοιχα). Οι συμμετέχοντες του τρίτου
επιπέδου (πάνω από 30 έτη υπηρεσίας) επέλεξαν κατά πλειοψηφία τα μαθησιακά
χαρακτηριστικά και τα κίνητρα (33.3%) χωρίς να συμπεριλάβουν στις επιλογές τους τη
δημιουργικότητα.
Σε σχέση με το αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών, προέκυψε ότι η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων όλων των επιπέδων επέλεξε να αποδώσει στον υποτιθέμενο μαθητή
Υψ.Ι.Μ. μαθησιακά χαρακτηριστικά (Παιδαγωγική ή/και Ψυχολογία 50%, γνωστικό
αντικείμενο 52% και χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές 55.6%). Σημειώνεται ότι η
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δημιουργικότητα δεν συμπεριλήφθηκε στις απαντήσεις των συμμετεχόντων χωρίς
μεταπτυχιακές σπουδές.
Ως προς τον τύπο του σχολείου υπηρεσίας, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων και των τριών τύπων σχολείων (ΓΕΛ, Πρότυπα-Πειραματικά ΓΕΛ και Ιδιωτικά
ΓΕΛ) απέδωσαν μαθησιακά χαρακτηριστικά. Επίσης, σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες των
ΓΕΛ, ενώ στο προηγούμενο ερώτημα είχαν αναφερθεί στην πλειοψηφία τους στα
κοινωνικο-συναισθηματικά χαρακτηριστικά των μαθητών τους, σε αυτό το ερώτημα
διαφοροποιήθηκαν αποδίδοντας μαθησιακά χαρακτηριστικά.
Πίνακας 1. Κατανομή συχνοτήτων των κατηγοριών
f

%

Μαθησιακά

15

30.6

Κίνητρα

17

34.7

Κοινωνικο-συναισθηματικά

15

30.6

2

4.1

Μαθησιακά

42

37.5

Δημιουργικότητα

2

1.8

Κίνητρα

6

5.4

Κοινωνικο-συναισθηματικά

49

43.8

13

11.6

Μαθησιακά

23

51.1

Δημιουργικότητα

7

15.6

Κίνητρα

9

20

Κοινωνικο-συναισθηματικά

2

4.4

Απουσία / απροθυμία απάντησης

4

8.9

Διαχρονικά χαρακτηριστικά των μαθητών του δείγματοςα

Δεν παρατηρήθηκε διαχρονικό χαρακτηριστικό
Προσδιοριστικά χαρακτηριστικά των μαθητών του δείγματος

Απουσία κεντρικού / προσδιοριστικού χαρακτηριστικού
Προσδιοριστικό χαρακτηριστικό του μαθητή Υψ.Ι.Μ.

α

α

β

n = 87. βn = 45.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για την ύπαρξη συστηματικών διαφορών των
θεματικών κατηγοριών ως προς τις ανεξάρτητες μεταβλητές, δεν εντοπίστηκε καμία
διαφορά σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (βλ. πίν. 2).
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Πίνακας 2. Έλεγχος ύπαρξης συστηματικής διαφοράς μεταξύ των συχνοτήτων των κατηγοριών
x2

Phi

Cramer's V

Φύλο εκπαιδευτικών

6.404

.377

.377

Έτη υπηρεσίας εκπαιδευτικών

11.418

.515

.364

Αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών
εκπαιδευτικών

10.507

.494

.285

Τύπος σχολείου υπηρεσίας
εκπαιδευτικών

8.169

.426

.301

Φύλο μαθητών

8.615

.438

.438

Κατεύθυνση σπουδών μαθητών

5.920

.371

.262

Φύλο εκπαιδευτικών

8.752

.317

.317

Έτη υπηρεσίας εκπαιδευτικών

16.208

.437

.309

Αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών
εκπαιδευτικών

18.720

.469

.271

Τύπος σχολείου υπηρεσίας
εκπαιδευτικών

10.289

.344

.243

Φύλο μαθητών

5.242

.245

.245

Κατεύθυνση σπουδών μαθητών

5.745

.260

.184

Φύλο εκπαιδευτικών

3.994

.298

.298

Έτη υπηρεσίας εκπαιδευτικών

10.326

.484

.343

Αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών
εκπαιδευτικών

10.220

.482

.341

Τύπος σχολείου υπηρεσίας
εκπαιδευτικών

3.801

.291

.206

Διαχρονικά χαρακτηριστικά των μαθητών
του δείγματοςα

Προσδιοριστικά χαρακτηριστικά των
μαθητών του δείγματοςα

Προσδιοριστικό χαρακτηριστικό του μαθητή
Υψ.Ι.Μ.β

α

n = 87. βn = 45.

Επίσης, όπως φαίνεται από την επισκόπηση των δεδομένων του πίν. 3, προέκυψε
συσχέτιση των διαχρονικών χαρακτηριστικών των μαθητών του δείγματος με τα
προσδιοριστικά χαρακτηριστικά των μαθητών του δείγματος (x2 = 28.825, Phi = .800,
Cramer’s V = .400, p < .05).
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Πίνακας 3. Έλεγχος συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών
1

1. Διαχρονικά χαρακτηριστικά των μαθητών
του δείγματος

2

3

-

2. Προσδιοριστικά χαρακτηριστικά των
μαθητών του δείγματος

28.825*

-

3. Προσδιοριστικό χαρακτηριστικό του
μαθητή Υψ.Ι.Μ.

12.533

19.248

-

α

n = 44
*p < .05

Συζήτηση
Σε ό,τι αφορά τη μεταβλητή των διαχρονικών χαρακτηριστικών των μαθητών τα κίνητρα και
τα μαθησιακά χαρακτηριστικά αναδεικνύονται ως τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά των
μαθητών του δείγματος. Η ίδια εικόνα ισχύει και σε σχέση με τις ανεξάρτητες μεταβλητές
(φύλο, διδακτική εμπειρία, αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών και τύπος σχολείου
υπηρεσίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών) με βάση τις οποίες ελέγχθηκαν οι
μεταβλητές της έρευνας, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων κατανέμεται
μεταξύ των κινήτρων και των μαθησιακών χαρακτηριστικών με την πλήρη απουσία των
χαρακτηριστικών δημιουργικότητας. Δηλαδή, φαίνεται από τις αναφορές των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σχετικά με τα διαχρονικά χαρακτηριστικά των μαθητών τους
να αναδεικνύονται τυπικές / συμβατικές μαθησιακές συμπεριφορές. Τα συγκεκριμένα
ευρήματα υποδεικνύουν μαθητές με ισχυρό ακαδημαϊκό προφίλ, προσηλωμένους στους
στόχους τους και στη σχολική εργασία, μάλλον απαλλαγμένους από δυσκολίες κοινωνικοσυναισθηματικής προσαρμογής, οι οποίοι εμφανίζουν αναπτυξιακές προσωπικότητες,
στοχεύοντας στην πληρέστερη μαθησιακή κατάκτηση. Για την πληρέστερη ερμηνεία των
συγκεκριμένων ευρημάτων όμως δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιρροής που
προκύπτει από την ιδιομορφία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και τις αξίες οι
οποίες ιεραρχούνται υψηλότερα σε αυτό (Gari & Mylonas, 2004) με αποτέλεσμα τη θετική
αξιολόγηση χαρακτηριστικών που σχετίζονται αποκλειστικά με μαθησιακές / ακαδημαϊκές
παραμέτρους, αποδυναμώνοντας την ενδεχόμενη δημιουργική, ηγετική και κοινωνικοσυναισθηματική παρουσία του μαθητή. Επίσης, το συγκεκριμένο εύρημα ενδεχομένως
υπαινίσσεται ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να αποδίδουν αξία στη
δημιουργικότητα ως ένα χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να αποβεί υποστηρικτικό για
ένα μαθητή στο περιβάλλον της σχολικής βαθμίδας του Λυκείου. Όμως, θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη και το ενδεχόμενο οι ίδιοι οι μαθητές με υψηλά ποσοστά ακαδημαϊκής
επιτυχίας, ακόμα και αν παρουσιάζουν δημιουργικό, ηγετικό ή/και κοινωνικοσυναισθηματικό δυναμικό να προχωρούν σε μια αυτο-επιλογή ανάδειξης μόνο των
μαθησιακών τους χαρακτηριστικών και των κινήτρων, επιλογή η οποία υπαγορεύεται από
την προσπάθεια ανταπόκρισης στις αυξημένες απαιτήσεις του Λυκείου και των εξετάσεων
εθνικού επιπέδου.
Σχετικά με τη μεταβλητή των προσδιοριστικών χαρακτηριστικών των μαθητών του
δείγματος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το προβάδισμα των κοινωνικο-
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συναισθηματικών χαρακτηριστικών. Το συγκεκριμένο εύρημα ενδεχομένως να αποδίδεται
στην ιδιαίτερη συνθήκη της τελευταίας σχολικής βαθμίδας που χαρακτηρίζεται από
αυξημένα επίπεδα στρες και ψυχολογικών μεταπτώσεων. Φαίνεται επομένως να υποχωρεί
η αποκλειστική εστίαση σε ακαδημαϊκές συμπεριφορές και να μετατοπίζεται προς μια
συναισθηματικού τύπου προσέγγιση, ίσως και λόγω της εγγύτητας των συμμετεχόντων
προς τις συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών τους. Επίσης, η δημιουργικότητα
εμφανίζεται, σε αντίθεση με την προηγούμενη μεταβλητή, ωστόσο έρχεται στην τελευταία
θέση κατά συχνότητα εμφάνισης, υποδηλώνοντας το ισχυρό ακαδημαϊκό προφίλ των
μαθητών του δείγματος.
Σε σχέση με τις ανεξάρτητες μεταβλητές, αξίζει να σημειωθεί ότι τα κοινωνικοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν κατά πλειοψηφία από τους συμμετέχοντες
που υπηρετούσαν σε ΓΕΛ, εύρημα που δεν έχει εντοπιστεί σε άλλα ερευνητικά
συμπεράσματα. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι οι αναφορές των
συμμετεχόντων με μεταπτυχιακές σπουδές στην Παιδαγωγική ή/και στην Ψυχολογία
κατανεμήθηκαν ισομερώς ανάμεσα στα μαθησιακά και στα κοινωνικο-συναισθηματικά
χαρακτηριστικά, δεδομένα που υποδεικνύουν την επιρροή που ασκεί η επιμορφωτική
εμπειρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Επίσης, σε σχέση με το φύλο των μαθητών πρέπει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα της
παρούσας μελέτης φαίνεται να αντιστοιχούν με τα αποτελέσματα των Siegle & Reis (1998)
σχετικά με την υψηλότερη εκτίμηση των κινήτρων των κοριτσιών από τους εκπαιδευτικούς,
ενώ δεν αντιστοιχούν στην υψηλότερη ιεράρχηση των κοινωνικο-συναισθηματικών
χαρακτηριστικών των κοριτσιών σύμφωνα με τους Gagné (1993) και Hernández-Torrano et
al. (2013). Επίσης, τα ευρήματα σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή της διδακτικής
εμπειρίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, δεν αντιστοιχούν με τα αποτελέσματα των
Schack & Starko (1990). Η διερεύνηση ως προς την κατεύθυνση σπουδών των μαθητών δεν
έχει εντοπιστεί σε άλλες ερευνητικές μελέτες.
Σε ό,τι αφορά το προσδιοριστικό χαρακτηριστικό του μαθητή Υψ.Ι.Μ. υπογραμμίζεται ότι η
δημιουργικότητα, ενώ δεν αναφέρθηκε ως διαχρονικό αλλά και ως προσδιοριστικό
χαρακτηριστικό των μαθητών του δείγματος ιεραρχήθηκε πολύ χαμηλά, αναγνωρίζεται
ωστόσο από τους συμμετέχοντες ως προσδιοριστικό χαρακτηριστικό του μαθητή Υψ.Ι.Μ.
Παρόλα αυτά, τα ηγετικά χαρακτηριστικά εξακολουθούν να μη συμπεριλαμβάνονται στην
απόδοση χαρακτηριστικών από τους συμμετέχοντες ακόμα και σε υποτιθέμενο Υψ.Ι.Μ. Τα
συγκεκριμένα ευρήματα μπορούν να αποτελέσουν ένα δείκτη σχετικά με τα
χαρακτηριστικά των μαθητών Υψ.Ι.Μ. που αξιολογούνται θετικά από τους εκπαιδευτικούς,
τα οποία σχετίζονται με συμπεριφορές που δεν δημιουργούν κωλύματα στη διδακτική
διαδικασία και συνδέονται με τη συνεργατικότητα και την προώθηση της γνώσης καθώς και
την κουλτούρα συνεργασίας προς τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές.
Σε σχέση με τις ανεξάρτητες μεταβλητές, εντύπωση προκαλεί ότι, παρόλο που στην
προηγούμενη μεταβλητή η πλειοψηφία των ανδρών και των γυναικών είχε αναφερθεί σε
κοινωνικο-συναισθηματικά
χαρακτηριστικά,
υποδηλώνοντας
ενδεχομένως
μια
συναισθηματικού τύπου επιρροή, σε αυτή τη μεταβλητή δεν αναφέρθηκαν. Αυτό το
εύρημα ενδεχομένως να αποδίδεται στο ότι οι συμμετέχοντες, απαλλαγμένοι από την
επιρροή που μπορεί να έχει στην επιλογή τους η προσωπική σχέση με τους μαθητές,
αποστασιοποιούνται, ιεραρχώντας υψηλότερα πιο ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά. Επίσης, ως
προς το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αποδόθηκαν
από τους συμμετέχοντες με μεταπτυχιακές σπουδές στην Παιδαγωγική ή/και στην
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Ψυχολογία λιγότερο εμφανή χαρακτηριστικά των υψηλών μαθησιακών ικανοτήτων (π.χ.
κοινωνικο-συναισθηματικά), όπως θα αναμενόταν, δεδομένο που συμβάλλει στη
συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας για τη διαμόρφωση ευρύτερων και
αποτελεσματικότερων δομών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα
εκτίμησης χαρακτηριστικών και διδακτικής υποστήριξης μαθητών Υψ.Ι.Μ.
Πάντως, παρατηρείται στη συγκεκριμένη μεταβλητή υψηλότερη ιεράρχηση της
δημιουργικότητας σε σχέση με την προηγούμενη μεταβλητή, εύρημα που δεν αναμενόταν,
διότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στο γνωστικό
τομέα καθώς και διότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν καμία συστηματική
εκπαίδευση ή επιμόρφωση σε θέματα που να αφορούν στην εκτίμηση και στη διδακτική
υποστήριξη της δημιουργικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επομένως,
αναδεικνύεται μεν η αναγνώριση της δημιουργικότητας ως δομικού στοιχείου των υψηλών
ικανοτήτων μάθησης από τους συμμετέχοντες αλλά ταυτόχρονα δεν φαίνεται να
αποδίδεται ιδιαίτερα υψηλή σημασία σε αυτήν. Το συγκεκριμένο εύρημα αντιστοιχεί με
εκείνα του Fasko (2001), ενώ έρχεται σε αντίθεση με εκείνο των Kampylis, Berki, &
Saariluoma (2009). Οι συμμετέχοντες δείχνουν να εμμένουν σε αναμενόμενες μαθητικές
συμπεριφορές ακόμα και σε υποτιθέμενους μαθητές Υψ.Ι.Μ., θέτοντας ενδεχομένως ως
προτεραιότητα τη διατήρηση της πειθαρχίας στη σχολική τάξη (αφού η δημιουργικότητα
παραδοσιακά συνδέεται με την απώλεια ελέγχου της τάξης) και σε παραδοσιακά πρότυπα
συγκρότησης των υψηλών μαθησιακών ικανοτήτων, όπως είναι η υψηλή ακαδημαϊκή
επίδοση και τα ισχυρά εσωτερικά κίνητρα. Το συγκεκριμένο εύρημα αντιστοιχεί σε μια
σειρά από σχετικά ερευνητικά αποτελέσματα στο διεθνή αλλά και στον ελληνικό χώρο
(Chan, 2000; Persson, 1998; Bain, Choate, & Bliss, 2006; Hany, 1997; Γκαρή κ.ά., 2001;
Θεοδωρίδου, 2006; Πολυχρονοπούλου & Ράνιος, 2003; Ρίζος, 2011), τα οποία η παρούσα
μελέτη διευρύνει προσφέροντας δεδομένα από την ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Από τη συγκριτική επισκόπηση των ευρημάτων και για τις τρεις μεταβλητές, υποδεικνύεται
υψηλή ιεράρχηση των μαθησιακών χαρακτηριστικών και των κινήτρων από τους
εκπαιδευτικούς, ενδεχομένως λόγω ελλιπούς γνώσης σχετικά με τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά που συγκροτούν το φάσμα των υψηλών μαθησιακών ικανοτήτων,
δεδομένο που υποστηρίζεται και από ερευνητικά συμπεράσματα σε διεθνές επίπεδο (Sak,
2004; Tan, 2001). Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές του δείγματος φαίνεται να
χαρακτηρίζονται από συμβατικές μαθησιακές συμπεριφορές ακαδημαϊκού τύπου, οι οποίες
υπαγορεύονται από τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, γενικά, αλλά και του
εξεταστικού συστήματος ειδικότερα. Το συγκεκριμένο εύρημα ενισχύεται αν ληφθεί υπόψη
η συνάφεια που προέκυψε μεταξύ των διαχρονικών και των προσδιοριστικών
χαρακτηριστικών, η οποία υποδεικνύει τη σταθερότητα του μαθησιακού προφίλ των
μαθητών του δείγματος. Επίσης, υπογραμμίζεται ότι οι συμμετέχοντες δίνουν προβάδισμα
σε διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάθε μεταβλητή (κίνητρα, κοινωνικο-συναισθηματικά
και μαθησιακά χαρακτηριστικά αντίστοιχα) εύρημα που αναδεικνύει την αναντιστοιχία
μεταξύ των αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τον μαθητή Υψ.Ι.Μ. και των
χαρακτηριστικών των μαθητών του δείγματος. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο ανεπαρκές
γνωστικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις
προϋποθέσεις αποτελεσματικής διδακτικής υποστήριξης των μαθητών Υψ.Ι.Μ.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί η ανυπαρξία συνάφειας μεταξύ του προσδιοριστικού
χαρακτηριστικού των μαθητών του δείγματος και του υποτιθέμενου μαθητή Υψ.Ι.Μ. Το
συγκεκριμένο εύρημα υποδηλώνει, ενδεχομένως, πως τα χαρακτηριστικά που απέδωσαν οι
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συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στον υποτιθέμενο μαθητή Υψ.Ι.Μ. δεν φαίνεται να
υπαγορεύονται από αναπαραστάσεις που ίσως είχαν από χαρακτηριστικά συγκεκριμένου
μαθητή που δίδαξαν στο παρελθόν και τα οποία θα μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή στην
επιλογή των χαρακτηριστικών στα οποία αναφέρθηκαν ή απέδωσαν κατά τη διεξαγωγή της
παρούσας μελέτης.
Πρέπει να αναφερθεί, τέλος, ότι για τα ευρήματα της παρούσας μελέτης προκύπτουν
συγκεκριμένοι περιορισμοί. Η επιλογή των μαθητών του δείγματος, λόγω της έλλειψης
επίσημων προτύπων εκτίμησης χαρακτηριστικών των μαθητών Υψ.Ι.Μ. στον ελληνικό χώρο,
πραγματοποιήθηκε με κριτήριο την υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στο μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας στις εξετάσεις εθνικού επιπέδου συγκεκριμένου σχολικού έτους. Η
παραδοχή αυτή αναδεικνύει την επιρροή που προκύπτει στη σχολική εργασία από την
ιδιομορφία της ελληνικής εκπαιδευτικής συνθήκης λόγω εδραιωμένων εκπαιδευτικών
αναπαραστάσεων, πεποιθήσεων και αξιών (π.χ. στοιχεία που αξιολογούνται θετικά στις
εξετάσεις εθνικού επιπέδου, υποβάθμιση δημιουργικών χαρακτηριστικών των μαθητών
κ.λπ.). Θα πρέπει, ακόμη, να ληφθεί υπόψη ο ενδεχόμενος αποκλεισμός από το δείγμα
μαθητών με μη εκδηλωμένες Υψ.Ι.Μ. Περιορισμοί, επίσης, προκύπτουν από τη γεωγραφική
διασπορά το δείγματος (Νομός Αττικής), το γνωστικό αντικείμενο των συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών (Φιλόλογοι) και το ηλικιακό επίπεδο των μαθητών (Γ΄ Λυκείου), δεδομένα τα
οποία ενδεχομένως εγείρουν σκεπτικισμό σχετικά με τη γενικευσιμότητα των ευρημάτων.
Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη σχετική έρευνα που
πραγματοποιείται για τους μαθητές Υψ.Ι.Μ. στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και περαιτέρω
ερευνητική δραστηριότητα θα συμβάλει στην ευρύτερη διερεύνηση των συγκεκριμένων
παραμέτρων με στόχο τον αποτελεσματικό διδακτικό σχεδιασμό για το σύνολο των
μαθητών.

Προτάσεις
Παρόλο που σε θεσμικό επίπεδο έχει αναγνωριστεί η αναγκαιότητα εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης προς τη μαθητική ομάδα των Υψ.Ι.Μ. καθώς και η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι.» (Ν.
3699 / 2008, ΦΕΚ 199Α), ωστόσο δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη οι σχετικές ενέργειες
προς αυτή την κατεύθυνση.
Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης παρακινούν στην εμπέδωση της αναγκαιότητας για την
προσεκτική παρατήρηση χαρακτηριστικών που αποκλίνουν από ισχυρές ακαδημαϊκές
συμπεριφορές, οι οποίες βρέθηκαν από την παρούσα μελέτη να ιεραρχούνται υψηλά στις
εκτιμήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, όπως οι μαθησιακές προδιαθέσεις των
μαθητών, η δημιουργική συμπεριφορά, τα ηγετικά χαρακτηριστικά καθώς και η σχολική
υπο-επίδοση.
Τα κριτήρια εκτίμησης των χαρακτηριστικών των Υψ.Ι.Μ., τα οποία θα υπαγορεύσουν το
σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων διδακτικών δράσεων για την
αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους, πρέπει να χαρακτηρίζονται από εύρος
(Ματσαγγούρας, 2008: 175) και να μην εστιάζουν αποκλειστικά σε συμβατικές
συνεργατικές ακαδημαϊκές συμπεριφορές. Η εκτιμητική διαδικασία προτείνεται να
πραγματοποιείται σε ένα ολιστικό επίπεδο από ένα ευρύτερο σύνολο παραγόντων. Τα
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δεδομένα μπορεί να προέρχονται από εκτιμήσεις συμμαθητών, από το οικογενειακό
περιβάλλον, από αυτο-αξιολόγηση των μαθητών και κυρίως από τους εκπαιδευτικούς, οι
οποίοι αναδεικνύονται, και με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, σε ιδιαίτερα
σημαντικό παράγοντα εκτίμησης των χαρακτηριστικών των μαθητών Υψ.Ι.Μ.
Για την πραγματοποίηση, όμως, των συγκεκριμένων ενεργειών προϋποτίθεται συστηματική
εκπαίδευση και συγκροτημένη επιμορφωτική δραστηριότητα για τους εκπαιδευτικούς σε
θέματα που αφορούν τα χαρακτηριστικά, τις εκπαιδευτικές και ψυχολογικές ανάγκες καθώς
και την αποτελεσματική διδακτική υποστήριξη των μαθητών Υψ.Ι.Μ. Η συστηματική
εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα διεθνή ερευνητικά
συμπεράσματα φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση τόσο στην ικανότητα όσο και στην
αυτοπεποίθηση του εκπαιδευτικού να διαφοροποιήσει το αναλυτικό πρόγραμμα, για να
υποστηρίξει αποτελεσματικότερα τη συγκεκριμένη μαθητική ομάδα (Johnsen, 2012;
Wycoff, Nash, Juntune, & Mackay, 2003).
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Ο δάσκαλος ως ερευνητής και σύμβουλος. Μια προσέγγιση του
καβαφικού έργου με ενεργό έρευνα (εκδήλωση: «Και η εποχή μας
έμοιασε στον Καβάφη»1)
Σταυρούλα (Βανέσσα) Μελά, Χριστίνα Μελαχροινού
sot26@hotmail.com, melchristina@yahoo.gr
Φιλόλογοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Περίληψη. Στόχος της δράσης υπήρξε η εξοικείωση των μαθητών με το καβαφικό έργο
με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από τη γέννηση του ποιητή. Ως μέσον
επίτευξης αυτού του στόχου επιλέχθηκε η δημιουργία μίας παράστασης – εκδήλωσης
στην οποία οι μαθητές θα επιχειρούσαν να εξοικειώσουν το κοινό με το καβαφικό έργο
μέσα από απαγγελίες, αναλύσεις, δραματοποιήσεις, χορό και μουσική. Οι μαθητές
μελέτησαν επιλεγμένα καβαφικά ποιήματα, εκτέθηκαν στα μηνύματα, το ιστορικό
υπόβαθρο, τη συναισθηματική επένδυσή τους και ανίχνευσαν τα κατάλληλα
εκφραστικά μέσα ώστε να αποδώσουν την πρόσληψη της καβαφικής ποίησης. Οι
μαθητές αποτύπωσαν σε ερευνητικά ημερολόγια σκέψεις και συναισθήματα κατά τις
διάφορες φάσεις προετοιμασίας της εκδήλωσης, τα οποία και τροφοδότησαν τον
αναστοχασμό και τις παρεμβάσεις/τροποποιήσεις στο όλο εγχείρημα.
Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία Ποίησης, Δραματοποίηση, Έρευνα Δράση.

Εισαγωγή
Η εκδήλωση-αφιέρωμα στον ποιητή Κ.Π. Καβάφη παρουσιάστηκε μέχρι τούτη τη στιγμή σε
κοινό τρεις φορές (σε τρεις διαφορετικούς σκηνικούς χώρους και με διαφορετικό κάθε
φορά κοινό). Ο βασικός πυρήνας της παράστασης εμπλουτίστηκε σκηνογραφικά,
σκηνοθετικά, χορευτικά και εικαστικά, σύμφωνα με τις δυνατότητες των χώρων και την
εμπλοκή νέων συνεργατών και συντελεστών-εθελοντών.
Στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου θα προσπαθήσουμε να εκθέσουμε τους στόχους και το
θεωρητικό υπόβαθρο που υπαγόρευσε τη μεθοδολογία δημιουργίας και τροποποίησης της
εκδήλωσης, προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι στα διάφορα στάδια τα οποία
οδήγησαν στις τρεις αυτές παρουσιάσεις της. Στο δεύτερο μέρος θα παραθέσουμε μια
συνοπτική περιγραφή, καθώς και αυτούσια ενδεικτικά τμήματα από τη ροή της
παράστασης, ώστε να γίνει αντιληπτό πως υλοποιήθηκαν οι στόχοι του όλου εγχειρήματος.

Μέρος Πρώτο
Διδακτικοί στόχοι και ερευνητική μέθοδος
Ως πρώτο στόχο θέσαμε τη δημιουργική εμπλοκή και αυτενέργεια των μαθητών οι οποίοι
θα έρχονταν σε άμεση επαφή με το καβαφικό έργο, θα επέλεγαν ποιήματα, δεκτικά σε
δραματοποίηση, θα ανέλυαν το περιεχόμενο και τα απορρέοντα μηνύματα,
υποβοηθούμενοι από το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο αλλά και τα βιογραφικά
1

Σειρά Ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ «Έλληνες του πνεύματος και της Τέχνης», 2012
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στοιχεία του ποιητή και θα δρούσαν ως διαμεσολαβητές του κοινού με αυτό. Βασικό επίσης
στόχο της δημιουργίας της εκδήλωσης αποτέλεσε η όξυνση της ευαισθησίας των μαθητών,
ώστε να ανιχνεύουν τις συναισθηματικές διακυμάνσεις στους διάφορους εκφραστικούς
τρόπους και να αποδίδουν τα συναισθήματα μέσα από τη δική τους ιδιοσυγκρασία,
κινητοποιώντας τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας που θα ανακάλυπταν και θα
καλλιεργούσαν. Με αυτό τον τρόπο δυνητικά οι μαθητές θα ανταποκρίνονταν στη βίωση
της εμπειρίας και την επικοινωνία της στο κοινό. Επιπλέον η συνειδητοποίηση ή περαιτέρω
εκδίπλωση ιδιαίτερων κλίσεων και ταλέντων, η συνεργασία, η χρήση της τεχνολογίας στην
υπηρεσία της γνώσης και της δημιουργίας, η ανάληψη πρωτοβουλιών, ευθυνών και η
αναγνώριση λαθών ως αποτέλεσμα αποδοχής κριτικών και αυτοκριτικών αναθεωρήσεων,
αποτέλεσαν ουσιαστικές παραμέτρους της στοχοθεσίας μας. Μέσα από όλα τα στάδια της
συμμετοχικής αυτής διαδικασίας στην εκδίπλωση της εκδήλωσης, ελπίζαμε οι μαθητές να
διευρύνουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους σε συνεργατικό και επικοινωνιακό
επίπεδο, να αντλήσουν χαρά και ικανοποίηση από την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων
και να εμπεδώσουν μεθόδους εργασίας, συνεργασίας και επικοινωνίας με ευρύτερο κοινό
(Λιαντίνης, 1987).
Θεωρήσαμε ως καταλληλότερη μέθοδο για τη διερεύνηση του προβλήματος της
διδασκαλίας του Καβάφη από μαθητές (διαμεσολαβητές) τη μέθοδο «έρευνα δράση»
(action research) (στο εξής Ε.Δ.), σύμφωνα με την οποία δάσκαλοι, μαθητές, γονείς,
σύμβουλοι και φορείς αλληλεπιδρούν δημιουργικά με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη
και την «κριτική κοινωνική ενημέρωση» (Κοσμίδου- Hardy & Μαρμαρινός, 1994). Σύμφωνα
με την Ε.Δ. ο δάσκαλος και ο μαθητής λειτουργούν ως ερευνητές, συνεργάτες,
προσεγγίζουν τη θεωρία ολιστικά vs. αποσπασματικά, κάνουν διαχρονικές προσεγγίσεις,
πιστεύουν ότι η εκπαιδευτική θεωρία και πράξη βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και
αλληλεξάρτηση, καθώς εντέλει ενσωματώνουν στη διδασκαλία την παράσταση.
Ακολουθώντας ένα από τα πλέον διαδεδομένα μοντέλα διενέργειας Ε.Δ. (συγκεκριμένα του
K. Lewin) ενσωματώσαμε στην έρευνά μας τα ακόλουθα στάδια: Σχεδιασμός – δράση –
Παρατήρηση – Στοχασμός. Σύμφωνα με την Ε.Δ. η έρευνα συνδέεται με τη διδασκαλία και
τη μάθηση μέσα από διαρκείς ανατροφοδοτήσεις γι’ αυτό άλλωστε τηρήθηκαν και
ερευνητικά ημερολόγια (Κοσμίδου – Hardy, 1989), ( βλ. παρακάτω).
Έχοντας ως όραμα την παρουσίαση και την εξοικείωση του ευρύτερου κοινού με το
καβαφικό έργο, διερευνήσαμε τις παραμέτρους που συνθέτουν το πολιτισμικό φαινόμενο
του αλεξανδρινού ποιητή και σχεδιάσαμε την κοινωνική μας παρέμβαση, κινούμενες
παράλληλα σε τρεις εποχές (εποχή Καβάφη, ποιήματος και σημερινή). Αναδεικνύοντας ως
κοινή συνισταμένη των διαφορετικών εποχών τον παράγοντα της οικονομικής κρίσης και
πολυκοσμικότητας, φωτίζουμε την πρόταση στάσης ζωής του ποιητή, ενώ ταυτόχρονα
συμβάλλουμε στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών μας και συνάμα
επιτυγχάνουμε τη βελτίωση της διδασκαλίας μας και της προσωπικής μας ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού αποφασίσαμε μαζί με τους μαθητές τον τρόπο παρουσίασης
της εκδήλωσης, (την τριμερή δομή παρουσίασης των ποιημάτων, -αφήγηση-απαγγελίακατακλείδα-, όπως αυτή αναλύεται στη συνέχεια), τη διαίρεση της σκηνής σε δύο μέρη, τα
τεχνολογικά μέσα, το χώρο και τις λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις,5 τις πρόβες, το

5
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εποπτικό υλικό, τη σκηνοθεσία, τις ενδυματολογικές επιλογές. (βλ. παρακάτω Δεύτερο
μέρος. Η εκδήλωση)
Η δράση συμπεριέλαβε διδασκαλία των ποιημάτων, πρόβες απαγγελίας με ενσωμάτωση
τεχνολογικών μέσων για τη βελτίωσή της, συζήτηση απόψεων όλων των εμπλεκομένων
αναφορικά με σκηνοθεσία και εποπτικά μέσα, επιλογή ρόλων και τέλος την ίδια την
παράσταση/εκδήλωση.
Παράλληλα πραγματοποιούσαμε αναθεωρήσεις του σχεδιασμού δράσης μέσα από την
παρατήρηση, τον εντοπισμό δυσκολιών, την κριτική τους ανάλυση και την αναθεώρηση
του σχεδιασμού (π.χ. οι δυσκολίες στην απαγγελία του ποιήματος Σατραπεία, καθότι
συνεργαζόμαστε με μαθητές Γυμνασίου, μάς οδήγησαν στη χρήση απαγγελίας από ηθοποιό
διαδικτυακά, επίσης τα αρχικά κείμενα τροποποιήθηκαν ως προς την έκτασή τους, ενώ οι
μαθητές άλλαξαν ρόλους ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ικανότητές του). Οι
τροποποιήσεις καταγράφονταν σε ερευνητικό ημερολόγιο μαζί με τις αντιδράσεις μας,
γνωστικές και συναισθηματικές, δεδομένου ότι η διαδικασία βαίνει εσαεί.
Στο πλαίσιο της μεθόδου εντάσσονται, εκτός από τα ερευνητικά ημερολόγια, το portfolio –ο
φάκελος υλικού-, τα ντοκουμέντα (ποιήματα, επιστολές, μαρτυρίες, φωτογραφίες), η
μαγνητοφώνηση των απαγγελιών στα κινητά τηλέφωνα των μαθητών, οι διαφάνειες
ηλεκτρονικού λογισμικού παρουσίασης (power point), που οπτικοποιούσε για το κοινό
αφηγήσεις, απαγγελίες και ποιήματα, η μουσική επένδυση (που επιμελήθηκε ο μουσικός
του σχολείου) και τέλος η φωτογράφιση και η μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης από
εθελοντές γονείς μαθητών του σχολείου (Βακαλούδη, 2003).
Το κοινό στο οποίο απευθύνθηκε η πρώτη εκδήλωση (15/5/13) αποτελούσαν γονείς,
κηδεμόνες, φίλοι και συγγενείς μαθητών του σχολείου, εκπρόσωποι τοπικών αρχών,
σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας.
Για την πραγματοποίηση της προσέγγισης του καβαφικού έργου ενεπλάκησαν 28 μαθητές
και μαθήτριες από τις τρεις τάξεις Γυμνασίου Γλυφάδας Μαθητές ποικίλου γνωστικού
υπόβαθρου ανταποκρίθηκαν εθελοντικά σε πρόσκλησή μας, χωρίς δικές μας παρεμβάσεις.
Ωστόσο στο τέλος παρέμειναν όσοι πραγματικά διέθεταν την απαιτούμενη πειθαρχία για
να υποστηρίξουν την εκδήλωση. Οι καθηγήτριες που συντόνισαν την εκδήλωση
ειδικεύονται σε παιδαγωγικά και φιλοσοφικά πεδία.
Οι μαθητές πρότειναν έργα του ποιητή, επιμελήθηκαν τις αμφιέσεις τους, συνέβαλαν με
ιδέες στο θεατρικό σκηνικό και τη σκηνοθεσία της εκδήλωσης, καθώς και στα εποπτικά
μέσα παρουσίασης.
Οι μαθητές διδάχτηκαν τα κείμενα των αφηγήσεων και τα 11 ποιήματα (τα οποία
προκρίθηκαν) κατά τη διάρκεια πρόβας μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Εμείς, οι
εκπαιδευτικοί, λειτουργήσαμε συμβουλευτικά και σε συνεργασία και αλληλεπίδραση με
τους μαθητές ως προς τους καταλληλότερους τρόπους απόδοσης των κειμένων. Ιδιαιτέρως
ευρηματική και αποτελεσματική υπήρξε η ιδέα των μαθητών να χρησιμοποιηθούν τα
κινητά τηλέφωνα, ώστε να καταγραφεί το ύφος της απαγγελίας στο οποίο καταλήγαμε και
στη συνέχεια να μελετηθούν από τους ερμηνευτές τους. Επίσης με πρωτοβουλία των
μαθητών χρησιμοποιήθηκαν καρτέλες αποτύπωσης 7 του «μηνύματος-κατακλείδας» του
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Κατά το πρότυπο της χρήσης καρτελών αποδελτίωσης που χρησιμοποιούσαν οι υπεύθυνες καθηγήτριες στην
τάξη προκειμένου να ταξινομήσουν και να οργανώσουν την παρεχόμενη γνώση.
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κάθε ποιήματος, καθορίζοντας έτσι τη μορφή της τριμερούς παρουσίασης του καβαφικού
έργου (αφήγηση, απαγγελία, κατακλείδα).
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εγχειρήματος, μπορούμε να εκθέσουμε ορισμένες
διαπιστώσεις.
Μεγάλη υπήρξε η ανταπόκριση από τους μαθητές στο κάλεσμά μας να πλαισιώσουν την
εκδήλωση, μολονότι τους έγινε σαφές ότι οι πρόβες θα γίνονταν μετά το πέρας του
σχολικού ωραρίου. Στις πρόβες πραγματοποιήθηκε εξατομικευμένη διδασκαλία
προσαρμοσμένη στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις προσλαμβάνουσες των μαθητών. Η
προσέγγιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να ανιχνευθούν οι ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα
των μαθητών και να ενεργοποιηθούν τα πολλαπλά επίπεδα νοημοσύνης τους (Gardner).
Επιβεβαιώθηκε έτσι η ανάγκη ταξινόμησης των διδακτικών στόχων κατά Bloom (Bloom,
1956) (ο οποίος επισημαίνει την ανάγκη της τριμερούς διάκρισης γνωστικών,
συναισθηματικών και ψυχοκινητικών διδακτικών στόχων). Οι μαθητές μας γνώρισαν,
κατανόησαν, συλλογίστηκαν, ενεπλάκησαν συναισθηματικά, εκδίπλωσαν τις καλλιτεχνικές
τους δεξιότητες (τραγούδι, χορός, ζωγραφική), σκηνοθέτησαν και δραματοποίησαν τα
προτεινόμενα ποιήματα.
Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδος επέτρεψε ο δάσκαλος να λειτουργήσει
όχι ως «ταπεινός διανομέας της γνώσης», αλλά ως παραγωγός γνώσης με ευρηματικό
τρόπο στο πλαίσιο συμμετοχικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του κύρους
του και τη διαμόρφωση δημοκρατικής και απελευθερωτικής παιδείας (Κοσμίδου-Hardy,
1989).
Αποδελτίωση των ερευνητικών ημερολογίων της εκδήλωσης
Στο πλαίσιο της διδακτικής μεθοδολογίας Ε.Δ. ζητήθηκε από τους μαθητές να
συμπληρώσουν ερευνητικά ημερολόγια. Στόχος των ερευνητικών ημερολογίων ήταν, μέσω
μιας διαδικασίας αναστοχασμού της συμμετοχής τους, των συνεργασιών τους και του
ρόλου που διαδραμάτισαν στην όλη εκδήλωση, να συνειδητοποιήσουν την επίδραση των
προαναφερόμενων στην προσωπικότητά τους και στην εν γένει ζωή τους. Ταυτόχρονα τα
ερευνητικά ημερολόγια μαθητών και δασκάλων αξιοποιήθηκαν για τον αναστοχασμό της
όλης δράσης.
Παραθέτουμε τις επτά ερωτήσεις που απαρτίζουν το ερευνητικό ημερολόγιο και τις πιο
συχνά επαναλαμβανόμενες απαντήσεις καθώς και απαντήσεις που ξεχώρισαν για την
εμβρίθειά τους ή το ενδιαφέρον τους μαζί με ένα σύντομο ερμηνευτικό σχολιασμό τους.
1. Η πρώτη ερώτηση αφορά το ρόλο που ο κάθε μαθητής κλήθηκε να διαδραματίσει.
2. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τις συνθήκες συνεργασίας με μαθητές και καθηγητές.
Στην πλειοψηφία τους οι μαθητές απάντησαν ότι είχαν άψογη συνεργασία με τους
καθηγητές και τους συμμαθητές τους και ότι προωθήθηκε η αλληλοβοήθεια μεταξύ των
μαθητών με αποτέλεσμα να νιώσουν όμορφα και να αποκτήσουν καινούργιους φίλους.
Ωστόσο από ορισμένους μαθητές γίνεται αναφορά σε πίεση που βίωσαν κατά τη διάρκεια
των πολύωρων προβών και κάποια αναστάτωση που προκλήθηκε από συγκεκριμένα άτομα
της ομάδας με διαγνωσμένα προβλήματα συμπεριφοράς. Κάποιοι μαθητές εξέλαβαν την
από μέρους μας θέληση επιβολής πειθαρχίας ως «ατμόσφαιρα στρατοπέδου».
Τα παιδιά μπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν το βάθος και την ουσιαστικότητα που
αποκτούν οι σχέσεις μέσα από τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια, προκειμένου να
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επιτευχθεί ένας κοινός στόχος, επίγνωση που θα ενισχύσει την επιδίωξη συνεργασιών και
την καλλιέργεια των σχέσεών τους μέσα από αυτές και στην ενήλικη ζωή τους. Το γεγονός
ότι ορισμένοι μαθητές δεν αντιμετώπισαν την προετοιμασία της εκδήλωσης με τη
σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που θα ταίριαζε, οδηγεί στη σκέψη ότι οι μαθητές θα
έπρεπε να οδηγηθούν στην αντιμετώπιση της συμμετοχής τους στην εκδήλωση ως ενός
προνομίου το οποίο θα έπρεπε να αποδείξουν έμπρακτα ότι αξίζουν. Συνεπώς καλό θα ήταν
να προηγηθεί μια διαδικασία επιλογής (δοκιμαστικά) και ίσως η συμπλήρωση ενός
ερωτηματολογίου ως προς τα κίνητρα και τις προσδοκίες μιας ενδεχόμενης συμμετοχής
τους (ερώτηση 3, βλ. παρακάτω) και προκαταρκτικά, ώστε να βοηθηθούν να
συνειδητοποιήσουν αν πραγματικά επιθυμούν να συμμετάσχουν και γιατί αλλά και οι
συντονιστές να επιλέξουν εκείνους τους μαθητές που πραγματικά θέλουν και μπορούν να
συμμετάσχουν. Ίσως ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο να μπορούσε να ονομαστεί «διερευνητικό
ερωτηματολόγιο» σε αντιδιαστολή με το ερευνητικό το οποίο σκοπό έχει την αξιοποίηση
της βιωμένης εμπειρίας των συμμετεχόντων προκειμένου να γίνουν βελτιώσεις.
3. Η τρίτη ερώτηση αφορά τα κίνητρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής τους
στην εκδήλωση και τις προσδοκίες τους από αυτή.
Κάποιοι μαθητές θεώρησαν τιμητική τη συμμετοχή τους, άλλοι αναφέρουν την αγάπη τους
προς τον ποιητή, ενώ κάποιοι άλλοι την εμπιστοσύνη τους για τις δυνατότητες των
καθηγητριών. Ακόμη κάποιοι αναφέρουν ως κίνητρο το φιλομαθές και φιλοπερίεργο του
χαρακτήρα τους, άλλος τη συμμετοχή ενός κοριτσιού στην εκδήλωση (παραπρόγραμμα)
(Μελά, 1999), άλλος την παρουσία των αγαπημένων του καθηγητριών. Δεν έλειψαν ωστόσο
και βαθμοθηρικές τάσεις και η θέληση να είναι αρεστοί/ές στις καθηγήτριές τους
(παραπρόγραμμα) (Μαυρογιώργος, 1983). Κάποιοι ακόμα θέλησαν να ζήσουν τη θεατρική
εμπειρία και την εφέλκυση της προσοχής του κοινού στο πρόσωπό τους. Για κάποιους
επίσης λειτούργησε ως κίνητρο η περιέργεια για την αλληλεπίδραση μαθητών
διαφορετικών ηλικιών.
Παρά το γεγονός ότι ένα επώνυμο ερωτηματολόγιο ενδέχεται να επιδρά στην
αυθεντικότητα των απαντήσεων, ο αυθορμητισμός των μαθητών αυτής της ηλικίας
επιτείνει την άποψη ότι η ενσωμάτωση ορισμένων από αυτές τις ερωτήσεις στη φάση της
προκαταρκτικής διερεύνησης θα συνεπικουρούσε μια πιο εύστοχη επιλογή συμμετεχόντων.
Επιπροσθέτως θα μπορούσε να λειτουργήσει σε μια ύστερη φάση ως έλεγχος
επιβεβαίωσης των προσδοκιών και διεύρυνσης των κινήτρων που αρχικά οδήγησαν τους
μαθητές στην έκφραση επιθυμίας συμμετοχής
4. Η τέταρτη και πέμπτη ερώτηση αφορούν τις σκέψεις και τα συναισθήματα των
μαθητών για τη διαδικασία της εκδήλωσης.
Οι απαντήσεις των μαθητών ομαδοποιούνται ως θετικές και αρνητικές, καθώς οι μαθητές
δεν διαφοροποιούν πάντα τις απαντήσεις τους, γεγονός το οποίο χρήζει προβληματισμού.
Αρχικά οι μαθητές καταγράφουν συναισθήματα χαράς, ευχαρίστησης, ενθουσιασμού,
συγκίνησης, ανακούφισης, υπέρβασης φόβου, περιγράφονται επίσης συναισθήματα
αρχικού άγχους αλλά και ψυχολογικής υποστήριξης ανάμεσα στους μαθητές, η οποία
βοήθησε την υπέρβαση του άγχους. Ακόμη αναφέρεται υπέρβαση ντροπής, υπερηφάνεια
και πνευματική διεύρυνση αλλά και ικανοποίηση από την ολοκλήρωση ενός καθήκοντος.
Κοινός τόπος όλων των απαντήσεων ήταν το άγχος πριν ανέβουν στη σκηνή και η άρση του
κατά το τελείωμα του ρόλου, με ταυτόχρονη αντικατάστασή του από θεατρικό οίστρο που
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δεν επιθυμούσαν να τελειώσει. Κάποιοι ακόμα αναφέρουν την αγωνία και την ικανοποίηση
που άντλησαν, ενώ άλλοι την αίσθηση που αποκόμισαν ότι μάγεψαν το κοινό με τις
ερμηνείες τους.
Ορισμένες σκέψεις τους αφορούν τη συνειδητοποίηση της αμφίδρομης προσπάθειας
καθηγητών και μαθητών για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και του γεγονότος ότι
στόχος της απαγγελίας δεν είναι η στείρα αποστήθιση αλλά το αναδυόμενο συναίσθημα
του θεατή.
Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις έφεραν στο φως την πεμπτουσία του όλου εγχειρήματος. Με
μεγάλη ικανοποίηση ανιχνεύσαμε στις απαντήσεις των παιδιών όχι μόνο την επίτευξη των
στόχων που είχαμε αρχικά θέσει, οραματιζόμενες τη δημιουργική εμπλοκή των μαθητών
μας σε ένα τέτοιο εγχείρημα, αλλά και την υπέρβαση των προσδοκιών μας. Οι μαθητές όχι
μόνο βίωσαν μια πλούσια γκάμα συναισθημάτων, διευρύνοντας και καλλιεργώντας τις
συναισθηματικές τους εμπειρίες, όχι μόνο εμβάθυναν στην καβαφική ποίηση και
συνειδητοποίησαν κρυμμένα νοήματα, αθέατα σε μια επιφανειακή προσέγγιση μέσα από
την αντιμετώπιση της απαγγελίας στο πλαίσιο της ερμηνείας, αλλά κατόρθωσαν να
δημιουργήσουν μια ανατροφοδοτούμενη σχέση με το κοινό η οποία λειτούργησε τόσο ως
επιβεβαίωση της επιτυχίας για την προσπάθειά τους όσο και ως βάση, το δίχως άλλο, για
την ανάπτυξη μιας δεξιότητας ουσιαστικής επικοινωνίας.
5. Η έκτη ερώτηση αφορά την επίδραση της εκδήλωσης στην προσωπικότητά τους και
το χαρακτήρα τους.
Επιδράσεις στην προσωπικότητα – σύμφωνα με τις καταθέσεις των μαθητών περιλαμβάνουν την υπέρβαση της ντροπής και την αίσθηση ελευθερίας, ακόμη την
αίσθηση μιας αναγνωρισιμότητας και επιβράβευσης μέσω του χειροκροτήματος. Άλλοι
μαθητές αναφέρουν την πνευματική διεύρυνση και τη γνώση του τρόπου να παρουσιάζουν
σοβαρά πράγματα, ενώ άλλοι τη σημασία της συνεργασίας και της αμοιβαίας προσφοράς.
Κάποιοι ακόμη καταγράφουν την πρωτόγνωρη ευχαρίστηση έκθεσης στο κοινό.
Αν και η απάντηση της συγκεκριμένης ερώτησης προϋπέθετε μια αυξημένη ικανότητα
ενδοσκόπησης και αυτοπαρατήρησης η οποία δεν είναι ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένη σε
μια ηλικία που «τα θέλω» και τα συναισθήματα κατακλύζουν τις προαιρέσεις, οι μαθητές
φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι ένα από τα αποτελέσματα της ενεργούς συμμετοχής τους,
τόσο στο σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση της εκδήλωσης, διεύρυνε τις γνώσεις τους τόσο
ως προς το αντικείμενο όσο και ως προς τις διεργασίες που απαιτούνται για την
παρουσίασή του. Η θετική ανατροφοδότηση της διστακτικής αρχικά απόφασής τους να
εκτεθούν στο κοινό σίγουρα τόνωσε την αυτοπεποίθησή τους, στοιχείο που αποτελεί
ανεκτίμητο εφόδιο σε μια εποχή διεθνούς ανταγωνισμού και αυξανόμενων προκλήσεων
στις παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες μας.
6. Η έβδομη και τελευταία ερώτηση αφορά τις προτάσεις των μαθητών για
ενδεχόμενες αλλαγές στη διαδικασία της εκδήλωσης.
Οι περισσότεροι μαθητές απαντούν ότι δεν θα άλλαζαν τίποτε, καθώς βίωσαν την όλη
εκδήλωση ως μαγευτική εμπειρία. Σε ορισμένες ωστόσο απαντήσεις επισημαίνονται
σκηνοθετικές και σκηνογραφικές παρεμβάσεις τις οποίες λάβαμε υπόψη μας στις επόμενες
διοργανώσεις της εκδήλωσης. Κάποιοι ακόμη πρότειναν περισσότερες πρόβες επί σκηνής.
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Από τις απαντήσεις των μαθητών στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου
αναδεικνύονται για μια ακόμη φορά τα προβλήματα που αφορούν την απουσία
προβλεπόμενου χρόνου προετοιμασίας ανάλογων εκδηλώσεων αλλά και ταυτόχρονα η
επιτακτικότητα της ανάγκης να τροποποιηθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα (στο εξής Α.Π.),
ώστε να συμπεριλάβει εκδηλώσεις και δράσεις όπου οι μαθητές μπορούν να εκδηλώσουν
ταλέντα, να συνειδητοποιήσουν και να καλλιεργήσουν κλίσεις και δεξιότητες και να
νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας, της αυτοέκφρασης, του οραματισμού και της
πραγμάτωσής του. Το δίχως άλλο οι βάσεις για μια δημιουργική και ουσιαστική συμμετοχή
των μαθητών σε ανάλογες εκδηλώσεις σμιλεύονται στις αίθουσες διδασκαλίας, όπου οι
μαθητές ως ενεργητικοί μέτοχοι των διδακτικών δρώμενων αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες
και συνδιαμορφώνουν τη γνωστική, αξιακή και συναισθηματική τους συγκρότηση. Μόνο
όμως μέσα από μια όσο το δυνατόν λιγότερο περιοριστική ως προς το χρόνο και τους
τρόπους έκφρασης δραστηριότητα, αν και οριοθετημένη και αυστηρή ως προς τις
προϋποθέσεις και τις συνθήκες γόνιμης συνεργασίας και αυτοέκφρασης, μπορούν οι
μαθητές να επιτύχουν το μέγιστο βαθμό εμπέδωσης της γνώσης και καλλιέργειας της
προσωπικότητας καθώς οι ίδιοι βιώνουν, εκφράζουν και διευρύνουν τις ικανότητές τους
δρώντας και αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον. Το συμπέρασμα αυτό ενίσχυσε την
αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε και να εμπεδώσουμε στη σχολική διδακτική πράξη
άλλες μας πρωτοβουλίες όπως τη διενέργεια ιστορικών αγώνων (Μελά & Μελαχροινού,
2015), με παρόμοια πρωταγωνιστική εμπλοκή των μαθητών αλλά και τη συμπερίληψη
άλλων δράσεων, που πραγματοποιούμε παράλληλα, όπως τους ρητορικούς αγώνες και τη
θεατρική ανάγνωση, ανάλυση και παρουσίαση ολόκληρων λογοτεχνικών έργων με την
παράλληλη εκπόνηση στοχευμένων εργασιών-παρουσιάσεων, ανάλογα με τις δυνατότητες,
τα ταλέντα και τις δεξιότητες των μαθητών (Μελαχροινού, 2012).
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Μέρος Δεύτερο (Η εκδήλωση)
Περιγραφή εισαγωγικής παρέμβασης
Οι καθηγήτριες της εκδήλωσης αρχικά και στη συνέχεια μαθητές μυούν το κοινό στην
αρχικά απρόθυμη υποδοχή του καβαφικού έργου από το ποιητικό κατεστημένο της εποχής
του (Παλαμάς & Σικελιανός) και μετά από μία δυνατή αφόρμηση, όπου γίνεται αναφορά
στην παγκόσμια απήχησή του (επιθυμία ανάγνωσης της Ιθάκης εκ μέρους της Κένεντυ
Ωνάση στην κηδεία της αλλά και μετάφρασή του καβαφικού έργου σε πλειάδα γλωσσών
στον πλανήτη). Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη σχέση του Καβάφη με την εποχή του,
τους φορείς της ποιητικής του δημιουργίας, την κοσμοαντίληψη και το πρότυπο του
ανθρώπου που κυριαρχεί στα ποιήματά του, τα μηνύματα, τις προτάσεις και τα σύμβολα,
την ιδιαιτερότητα των τρόπων έκφρασης και δημιουργίας και τέλος τη διαχρονικότητα και
τη σύνδεση του καβαφικού έργου με την κρίση της εποχής μας.
Η εισαγωγική παρέμβαση ολοκληρώνεται με το παρακάτω απόσπασμα που αναφέρεται
στη δομή της παρουσίασης των ποιημάτων και τις τρεις θεματικές ενότητες στις οποίες
εντάσσονται.
─ «Στόχος μας σήμερα, αυτό το ανοιξιάτικο απόγευμα είναι να σας γνωρίσουν τα παιδιά
σας τον Καβάφη, αποκαλύπτοντάς τον σε τρία στάδια:
α. ανάλυση και πληροφορίες στο προς απαγγελία ποίημα από τον μαθητή –
αφηγητή
β. απαγγελία του ποιήματος από τον μαθητή ή από ηθοποιό
γ. κατακλείδα με τίτλο «θυμήσου ότι …» η οποία προκύπτει από τα
προαναφερόμενα.
Θα επεξεργαστούμε σύντομα 11 ποιήματα:
Αλεξαντρινοί βασιλείς
Ηγεμών εκ δυτικής Λιβύης
Σατραπεία

Άνθρωποι του «φαίνεσθαι»
της επιφάνειας. Ο ποιητής
τους ειρωνεύεται και τους
κοροϊδεύει

Ο καθρέπτης στην είσοδο
Ηδονή
Έτσι πολύ ατένισα

Ο ποιητής αντιπροτείνει τον
έρωτα και την απόλαυση στα
αδιέξοδα της ζωής

Βασιλεύς Δημήτριος
Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου
ποιητή εν Κομμαγηνή 595 μ.Χ
Τείχη
Όσο μπορείς
Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον

Ο ποιητής αντιπροτείνει την αξιοπρέπεια, την
ομορφιά, την ψυχική ανάταση, τη φιλοσοφική
θεώρηση στην κρίση και τις ανατροπές της ζωής,
ώστε ο άνθρωπος να θωρακιστεί και να αντιταχθεί
στην αποξένωση, στο συμβιβασμό και το θάνατο.
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Ενδεικτική Παρουσίαση πέντε εκ των έντεκα καβαφικών ποιημάτων που
περιέχονται στην παράσταση
Αλεξαντρινοί βασιλείς
Σκηνοθεσία
Παρουσιάζεται η βασιλική οικογένεια με τον Αντώνιο ντυμένο με στολή εύελπι, η οποία
παραπέμπει στη στρατιωτική ιδιότητα του Αντώνιου, και την Κλεοπάτρα, με τρέσες στα
μαλλιά, μακρύ άσπρο φουστάνι, πολλά κοσμήματα και αντιπροσωπευτικό μακιγιάζ, να
κάθονται σε χρυσές και βελούδινες καρέκλες. Μπροστά τους στέκεται ο Καισαρίων με
κόκκινο πουκάμισο, λουλούδια στο στήθος και πλουμιστή ζώνη, ο Αλέξανδρος Ήλιος με
κίτρινο πουκάμισο και πορφυρή κορδέλα στα μαλλιά, η Κλεοπάτρα Σελήνη με καστανή
μακριά περούκα, μακρύ άσπρο πουκάμισο και σακάκι εποχής, ο Πτολεμαίος Φιλάδελφος
με στολή φιλαρμονικής με επωμίδες και χρυσά σιρίτια. Κατά την αφήγηση ακούγεται η
υποβλητική μουσική του Χέντελ, ενώ τα βασιλόπουλα στο άκουσμα του ονόματός τους
σηκώνονται και με μεγαλοπρέπεια χαιρετούν το πλήθος. Στο οικείο σημείο της αφήγησης
όπου προϊδεάζεται το τέλος τους αναχωρούν σταδιακά τα βασιλόπουλα και στη συνέχεια
το βασιλικό ζευγάρι. Ακολουθεί η απαγγελία του ποιήματος.
Αφήγηση
Το ποίημα «Αλεξαντρινοί Βασιλείς» του 1912 είναι το παλιότερο ενός κύκλου τεσσάρων
ομόκεντρων ποιημάτων της λεγόμενης «ιστορικής περιοχής». Στο ποίημα αυτό ο Καβάφης
περιγράφει και σχολιάζει ένα ιστορικό συμβάν του 34 π.Χ., ξεκινώντας από την μία
περικοπή του Πλουτάρχου (Βίος Αντωνίου, 54). Πρόκειται δηλαδή για την περιώνυμη
τελετή των «δωρεών» που σκηνοθέτησαν ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, στο αποκορύφωμα
της δύναμής τους, για να μοιράσουν ονομαστικά στην ίδια την Κλεοπάτρα και στα παιδιά
της όλες τις χώρες που κάποτε εξουσίαζε ο Μεγαλέξαντρος, από τον Ελλήσποντο ως τον
Ινδό, και ουσιαστικά για να ιδρύσουν μια Ελληνο-Ρωμαϊκή Ανατολική Αυτοκρατορία,
πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα την μοιραία τους αναμέτρηση με τον Οκτάβιο ή
Οκταβιανό (τον μετέπειτα αυτοκράτορα Αύγουστο).
Είναι αξιοσημείωτο ότι πολλές από τις χώρες αυτές ή δεν είχαν κατακτηθεί ακόμα από τον
Αντώνιο ή κυβερνιόνταν από υποτελείς βασιλιάδες είτε υπασπιστές του Αντωνίου. Επίσης
αξιοσημείωτη είναι η ηλικία των παιδιών: ο Πτολεμαίος ΙΕ´ Καίσαρ ή «Καισαρίων» (δηλ.
«Καισαρόπουλο», επειδή η Κλεοπάτρα ισχυριζόταν πως τον είχε συλλάβει από τον Ιούλιο
Καίσαρα) ήταν τότε μόλις 14 ετών· οι «πιο μικροί», που είχαν φυσικό πατέρα τον Αντώνιο,
ήταν ο Αλέξανδρος-Ήλιος (δίδυμος με την Κλεοπάτρα-Σελήνη, που στην ίδια τελετή την
«είπαν» βασίλισσα της Κυρηναϊκής) 7 ετών, και ο Πτολεμαίος-Φιλάδελφος 2 ετών!
Όλα αυτά δείχνουν πόσο ήταν υποδουλωμένος ο Αντώνιος στο πνεύμα της ανατολίτικης
χλιδής και στην Κλεοπάτρα, καθώς, πουθενά δεν αντιδρά σ’ όλους τους θεατρινισμούς που
εκτυλίσσονταν εκείνη τη μακρινή ζεστή και ποιητική με το γαλάζιο ουρανό μέρα. Ούτε καν
προβληματίζεται από τις επευφημίες του πλήθους και τον άκρατο ενθουσιασμό, μέσα στην
άμετρη πολυτέλεια την ώρα που τα παιδιά ανακηρύσσονται βασιλείς χωρών που δεν είχαν
ακόμη κατακτηθεί.
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Το ποίημα διατρέχει μια ειρωνική πολιτική προοπτική καθώς τέσσερα χρόνια αργότερα, ο
Αντώνιος και η Κλεοπάτρα θα αυτοκτονήσουν, ο Καισαρίων θα εκτελεστεί και τα μικρά του
αδέλφια θα συρθούν αιχμάλωτοι ση Ρώμη για να στολίσουν τη θριαμβευτική πομπή του
Οκταβιανού. Εκείνη όμως την ηλιόλουστη μέρα ανυποψίαστοι για τις μεγάλες ανατροπές,
τις βέβαιες, τις νομοτελειακές, οι «βασιλείς» γιορτάζουν και ταυτόχρονα νομίζουν πως
μπορούν να κατέχουν τον κόσμο (Σαββίδης, Διαδικτυακό Αρχείο Καβάφη, 2013).
Τώρα νιώστε τη θεατρικότητα, την υποβολή και την περιγραφική ικανότητα του ποιητή που
θα σας μεταφέρει εκεί με απόλυτη παραστατικότητα και καθαρότητα.
Απαγγελία ποιήματος
Κατακλείδα
Θυμήσου ότι… (Νο 1)
Μέσα από τα ποιήματα του Καβάφη βλέπουμε μικρές θεατρικές παραστάσεις με
χαρακτηριστικά γνωρίσματα :
α. την υποβολή και την καθαρότητα των εικόνων
β. τα λιτά εκφραστικά μέσα
γ. τη φετιχιστική εμμονή στη λεπτομέρεια της περιγραφής
δ. την ειρωνεία και την προσποίηση
Εποπτικά μέσα διδασκαλίας
Η μαθήτρια την ώρα που αναφέρεται σε τέσσερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ποίησης
του Καβάφη, όπως αυτά προκύπτουν από το συγκεκριμένο ποίημα, επιδεικνύει τέσσερα
νούμερα στο κοινό, ένα για κάθε γνώρισμα, για να γίνει παραστατικότερη η αφήγηση.

Μουσική επιμέλεια
“Sarabande” του George Frideric Hendel

Ηγεμών εκ δυτικής Λιβύης
Σκηνοθεσία
Ο ηθοποιός κατά την απαγγελία του ποιήματος φοράει κόκκινη στολή, με χρυσό σιρίτι και
λοφίο χρυσό στο κεφάλι και υποδύεται τον τάχα σπουδαίο με ύφος χιλίων καρδιναλίων...
Αφήγηση
Στην ποίηση του Καβάφη τονίζεται η έννοια της ελληνικότητας ως ύψιστη ανθρώπινη
αρετή. Ο ίδιος ο ποιητής ομολογεί για τον εαυτό του ότι δεν είναι Έλλην ή ελληνίζων αλλά
ελληνικός. Για τον Καβάφη ο Έλληνας είναι σύμβολο ανθρώπου και μέσα από αυτόν
καταδεικνύεται η αρετή ως φρόνηση, ήθος και αυτοπεποίθηση. Γι’ αυτό στο ποίημα που
ακολουθεί ειρωνεύεται τον ηγεμόνα της Δυτικής Αφρικής που τάχα παρίστανε τον
«ελληνικό» με όλα τα προτερήματα που η έννοια συνεπάγεται, για να υποδηλώσει
προσωπικότητα σημαντική που ωστόσο ούτε κατά διάνοια διέθετε.
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Ο ηγεμών της δυτικής Αφρικής είναι ένας αποτυχημένος άνθρωπος, επιφανειακός και ο
Καβάφης τον περιγράφει λεπτομερειακά - όπως άλλωστε συνηθίζει για τους ήρωές του –και
συνάμα τον παρακολουθεί με ένα ελαφρό χαμόγελο γεμάτο κατανόηση για τις αδυναμίες
του (Δημαράς, 1992).
Απαγγελία ποιήματος
Κατακλείδα
Θυμήσου ότι… (Νο 2)
Ο Καβάφης συνήθως ταυτίζεται με τον ήρωα που πρωταγωνιστεί στο ποίημά του, καθώς ο
ηθοποιός με τον ήρωα που παριστάνει. Φτιάχνει ποιήματα-πορτρέτα. Ενίοτε οι ήρωές του
είναι αποτυχημένοι (ουσιαστικά ή συμβατικά).

Εποπτικά μέσα διδασκαλίας
Η μαθήτρια κρατάει ένα πορτρέτο με τους πατατοφάγους του Van Gogh, όταν αναφέρεται
στα «ποιήματα πορτρέτα».

Μουσική επιμέλεια
Arabian Dance ( The Nutcracker, Pyotr Ilyich Tchaikovsky)

Ο καθρέπτης στην είσοδο
Σκηνοθεσία
Η δραματοποίηση γίνεται κατά τη διάρκεια της απαγγελίας του ποιήματος. Εμφανίζεται
ένας όμορφος νέος ο οποίος κτυπάει το κουδούνι και παραδίδει ένα δέμα στον κύριο του
σπιτιού. Μέχρι να φέρει την απόδειξη ο νέος καθρεφτίζεται στον παλιό καθρέπτη και μένει
ακίνητος, παγώνοντας τη σκηνή στο χρόνο.
Αφήγηση
Φανταστείτε έναν παλιό καθρέπτη, αντίκα, 80 χρονών σε ένα πλούσιο σπίτι. Εκείνη τη μέρα
χτύπησε το κουδούνι και ένα αθλητικό παιδί, ο υπάλληλος του ράπτη, παρέδωσε ένα δέμα
σε κάποιον του σπιτιού. Μέχρι να φέρουν την απόδειξη ο όμορφος νέος καθρεφτίστηκε
στον παλιό καθρέπτη και έφτιαξε τη γραβάτα του. Στη συνέχεια πήρε την απόδειξη και
έφυγε. Εμφανίστηκε χωρίς παρελθόν, χωρίς παρόν, χωρίς μυθικό πλαίσιο, έτσι ο ποιητής
ρίχνει όλο το βάρος στην προσωποποίηση για να υψώσει τη στιγμή στο επίπεδο της
μεταφοράς· προσωποποιεί τον καθρέπτη, του προσδίδει ανθρώπινα αισθήματα, τον κάνει
να χαίρεται, να συγκινείται και να υπερηφανεύεται που για μερικά λεπτά δέχτηκε πάνω του
τέτοια μοναδική και ακέραια ομορφιά.
Απαγγελία ποιήματος
Κατακλείδα
Θυμήσου ότι… (Νο 4)
Η καβαφική ποίηση είναι ποίηση αναδρομών, αναπόλησης, φανταστικής δημιουργίας και
αφετηρία της έχει την ηδονή και τη νεότητα. Όλα εκτυλίσσονται σε κλειστούς, σκοτεινούς
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χώρους, αγνοείται το φυσικό περιβάλλον, το φως της ημέρας. Κυριαρχούν τα φώτα της
νύχτας, τα γραφεία, τα μαγαζιά, οι κλειστές κάμαρες, τα παλιά σπίτια, οι παλιοί
καθρέπτες…
Εποπτικά μέσα διδασκαλίας
Η μαθήτρια κρατάει έναν παλιό σκαλιστό καθρέφτη
Μουσική επιμέλεια
«Sarabande “ Ludovico Einaudi

Ηδονή
Σκηνοθεσία
Προκειμένου να αναπαραστήσουμε και οσφρητικά την εποχή και να αποδώσουμε την
ηδονή ανάβουμε αρωματικά ξυλάκια (στίκς). Η ατμόσφαιρα πλημμυρίζει αρώματα...
Πρόσωπα φαγιούμ απεικονίζονται και εναλλάσσονται στην οθόνη, παραπέμποντας στην
ομορφιά της νεότητας που τόσο ύμνησε ο ποιητής….
Αφήγηση
Ποιος δε θα ήθελε να τον αποκαλέσουν «χαρά και μύρο της ζωής μου»;
Ωστόσο «χαρά και μύρο» για τον Καβάφη δεν είναι οι ώρες της ηδονής αλλά η μνήμη των
ωρών· και για έναν τόσο ακριβολόγο ποιητή η διάκριση είναι σημαντική. Ξαναζωντανεύει
παλιούς έρωτες και τους απολαμβάνει καρέ-καρέ, πλάνο-πλάνο. Γιατί οι έρωτες αυτοί δεν
είναι συνηθισμένοι, τυπικοί έρωτες ρουτίνας, αλλά δυνατοί, μοναδικοί και ανεξάντλητοι.
Ίσως οι μεγαλύτεροι έρωτες είναι αυτοί που δεν ζήσαμε ακόμη…
Απαγγελία ποιήματος
Κατακλείδα
Θυμήσου ότι… (Νο 5)
Ο Καβάφης είναι ποιητής νοσταλγίας. Η ποίησή του βασίζεται στη μνήμη, στην ανάμνηση
και στην ηδονική αναπόληση των περασμένων. Πηγή της τέχνης του ο έρωτας.
Εποπτικά μέσα διδασκαλίας
Η μαθήτρια κρατάει έναν πίνακα της αμερικανίδας ζωγράφου Laura Pope, στον οποίο
παρουσιάζονται κολλημένα τα πόδια ενός ζευγαριού μπροστά από ένα τιμόνι παλιού
αυτοκινήτου, χωρίς να απεικονίζονται τα πρόσωπα. Κυριαρχεί ερωτική ένταση.
Μουσική επιμέλεια
“Una matina”, Ludovico Einaudi.

Bασιλεύς Δημήτριος
Σκηνοθεσία
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Η δραματοποίηση γίνεται κατά την απαγγελία με τον ηθοποιό – βασιλιά να απεκδύεται το
ρόλο του βγάζοντας τα ρούχα τα βασιλικά, τη γαλαζόχρυση στολή, και να αποχωρεί με
αξιοπρέπεια.
Αφήγηση
Στα 1917, ο Καβάφης, έχοντας δημοσιεύσει την Ιθάκη, «έτσι σοφός που έγινες με τόση
πείρα», κατάλαβε «η Ιθάκες τι σημαίνουν», συνειδητοποίησε, δηλαδή, τη ματαιότητα των
κοινωνικών φιλοδοξιών που είχε άλλοτε.
Βιώνοντας ο ίδιος την σταδιακή κατάρρευση της κοινωνικής του τάξης και έχοντας
συνείδηση της προσωπικής του αδυναμίας να αντισταθεί, σκιαγραφεί ανάλογα τα
πρόσωπα των ποιημάτων του. Τα πρόσωπα του Καβάφη είναι άνθρωποι νικημένοι και
υποταγμένοι στη μοίρα τους, όπως ο Βασιλεύς Δημήτριος:
Ο ίδιος ο ποιητής, ταυτίζοντας, λυρικά – δραματικά, τη μοίρα της ζωής του με την ιστορική
μοίρα του Δημητρίου και βρίσκοντάς τους τουλάχιστον έναν κοινό σημείο στη σφαίρα της
ανθρώπινης δράσης – την αποτυχία – φαίνεται να υποδηλώνει και από ποια φιλοσοφική
σκοπιά θεωρεί τον εαυτό του και την κάστα του πατέρα του, μέσα στην πολιτικο –
οικονομική ιστορία της νεότερης Αλεξάνδρειας.
Ο βασιλέας Δημήτριος, όταν κατάλαβε ότι η βασιλεία του θα έδυε, καθώς ο Πύρρος θα
έπαιρνε τη θέση του, απεκδύθηκε τα χρυσά του φορέματα, τα ολοπόρφυρα, τα
κατακόκκινα βασιλικά του παπούτσια και φόρεσε άλλα ρούχα καθημερινού ανθρώπου και
αποχώρησε με αξιοπρέπεια, θυμίζοντας ηθοποιό που αλλάζει τη θεατρινίστικη περιβολή
του όταν τελειώνει η παράσταση. Τα πάντα Ρει.
Απαγγελία ποιήματος
Κατακλείδα
Θυμήσου ότι… (Νο 7)
Την ώρα που όλα κλονίζονται και ανατρέπονται, η αρετή σπανίζει, οι άνθρωποι τρικλίζουν
μέσα στην καθημερινή ανάγκη, τότε ξεχωρίζουν οι ανώτεροι χαρακτήρες και δοκιμάζεται η
συνείδηση. Ο Καβάφης πιστεύει ότι με υψηλό φρόνημα και αξιοπρέπεια νικά ο άνθρωπος
τη μικρότητα και έτσι παραμένει ακέραιος στις μικρές και στις μεγάλες ανατροπές της ζωής.
Μουσική επιμέλεια
”Hymm”(Choir ), Immediate music .

Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον
Σκηνοθεσία
Ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα επιστρέφουν στη σκηνή, μόνο που τώρα δεν κάθονται δίπλα,
αλλά ο ένας πίσω από τον άλλο, καθώς μετά την αυτομόληση των στρατιωτών του
Αντώνιου το περιβόητο ζευγάρι δεν ξανασυναντήθηκε. Τη στιγμή που η μαθήτρια διαβάζει
την έμπνευση του ποιητή από το βίο του Αντωνίου στον Πλούταρχο ακούγεται η
πανηγυριώτικη μουσική από το πέρασμα του θιάσου του Διόνυσου, η οποία και επί σκηνής,
ακολουθώντας την αφήγηση, δυναμώνει και μετά χάνεται. Όταν στη συνέχεια
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περιγράφεται η αυτοκτονία του Αντώνιου ακούγεται θόρυβος ξιφολόγχης που αποσπάται
από τη θήκη - πάνω στην οποία καρφώνεται συμβολικά ο Αντώνιος - ενώ παράλληλα
αναπαρίσταται η αυτοκτονία της Κλεοπάτρας με την παρουσία ενός κουκουλοφόρου
σκλάβου ο οποίος τελετουργικά αδειάζει από ένα πουγκί ένα φίδι στο πανέρι με τα φρούτα
που κρατάει εκείνη. Η σκηνή αδειάζει και κυριαρχεί η μοναδική απαγγελία του Χορν και το
«βαλς των χαμένων ονείρων» του Χατζιδάκι... Στην οθόνη δείχνουμε την αναπαράσταση
του Διονυσιακού θιάσου, όπως αυτή αποτυπώνεται στον κρατήρα του Δερβενίου.
Αφήγηση
Στα 1919 μέσα στους αλαλαγμούς της νίκης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ο Καβάφης
διαβλέπει ότι πρόκειται για μια νίκη κυρίως βρετανική. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
να δούμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ο Καβάφης το θέμα του νικημένου
ανθρώπου, του αποτυχημένου, κοινό τόπο της λογοτεχνίας της εποχής. Είναι φανερό ότι
αποφεύγει το θρήνο και τη λυρική έκφραση των συναισθημάτων. Αντίθετα, κρατάει
απόσταση από τα γεγονότα, από τον ίδιο του τον εαυτό και από τους ήρωές του, οι οποίοι πολλές φορές- είναι η ποιητική του persona, το προσωπείο, η μάσκα του.
Ο Καβάφης, με ειρωνεία, από τη μια ασκεί κριτική στην αστική τάξη του καιρού του, η
οποία δεν κατόρθωσε να αναχαιτίσει τη οικονομική καταστροφή που προκάλεσε ο
βρετανικός ιμπεριαλισμός, ενώ από την άλλη αντιμετωπίζει κριτικά και τον εαυτό του,
αφού ούτε και ο ίδιος κατάφερε να σταθεί όρθιος μέσα σ’ αυτήν την οικονομική κρίση. Στη
στάση αυτή του ποιητή, ωστόσο, υπάρχει κάτι που πάντα συγκινεί τους αναγνώστες του: η
αξιοπρέπεια με την οποία αποδέχεται την ήττα και την καταστροφή, αξιοπρέπεια την οποία
εκφράζει με συγκρατημένη συγκίνηση στο ποίημά του Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον.
Τι διάβασε όμως και εμπνεύστηκε το ποίημα;
Το πρώτο ερέθισμα του ποιητή και η πηγή της έμπνευσής του στάθηκε ο βίος του Αντωνίου
στον Πλούταρχο και συγκεκριμένα η ακόλουθη περικοπή σε ελεύθερη απόδοση. Τη νύχτα
αυτή η πόλη ήταν βυθισμένη σε μία κατάσταση ησυχίας και θλίψης. Αδημονούσε και
φοβόταν γι’ αυτά που επρόκειτο να συμβούν. Γύρω στα μεσάνυχτα ακούστηκαν ξαφνικά
αρμονικοί μουσικοί ήχοι από διάφορα όργανα κι ακόμη ένα βουητό όχλου μαζί με
πανηγυρικές φωνές και χοροπηδήματα σατύρων.
Είχες την εντύπωση πως κάποιος θίασος περνούσε με θορυβώδη τρόπο μέσα από την πόλη.
Έμοιαζε να κατευθύνεται από το κέντρο της πόλης προς την εξωτερική πύλη που έβλεπε
προς το μέρος του εχθρού. Όταν έφτασε εκεί, όλος αυτός ο θόρυβος δυνάμωσε και ύστερα
χάθηκε έξω από την πόλη. Κάποιοι προσπάθησαν να εξηγήσουν αυτά τα σημάδια. Έδωσαν
την εξήγηση ότι ο θεός Διόνυσος εγκατέλειπε τον Αντώνιο. Σ’ αυτόν τον θεό πίστευε πάντα
ο Αντώνιος και προσπαθούσε να του μοιάσει.
Ο θρύλος αυτός συνδέεται με την τελευταία νύχτα του Αντωνίου στην Αλεξάνδρεια. Την
άλλη μέρα ο Αντώνιος, επιθυμώντας για τον εαυτό του έναν ένδοξο θάνατο, συγκρούστηκε
με τον Καίσαρα και όταν το ιππικό του τον εγκατέλειψε και το πεζικό του νικήθηκε
αυτοκτόνησε πέφτοντας πάνω στην ξιφολόγχη του, μαζί του και η Κλεοπάτρα έβαλε τέλος
στη ζωή της με το δάγκωμα ενός φαρμακερού φιδιού που είχε ζητήσει να κρύψουν σε ένα
πανέρι με φρούτα. Έτσι επαληθεύτηκε η ερμηνεία που είχε δοθεί για την εμφάνιση του
θιάσου στην πόλη της Αλεξάνδρειας ως προάγγελου του θανάτου του Αντωνίου.
Απ’ όλα τα στοιχεία του θρύλου ο ποιητής κράτησε μόνο τη λεπτομέρεια του μουσικού
θιάσου, στο ποίημα όμως του Καβάφη χρησιμοποιείται για να εκφράσει ο ποιητής το δικό
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του μήνυμα. Πίσω από το «εσύ» του ποιήματος γίνεται πια φανερό ότι δεν κρύβεται μόνο ο
Αντώνιος, κρύβεται και υπονοείται οποιοσδήποτε σημαντικός άνθρωπος με εξέχοντα
χαρακτηριστικά που είδε μέσα σε μια νύχτα τα μεγάλα όνειρα και τα μεγάλα σχέδιά του να
σβήνουν. Ταυτόχρονα είναι και το άτομο που κάποια στιγμή είδε και έζησε το
αναποδογύρισμα των πραγμάτων και τη διάψευση των μεγάλων του προσδοκιών. Πόσο
μας αγγίζει αυτό το μήνυμα σήμερα που βιώνουμε και εμείς τις ανατροπές των ονείρων
μας, των προοπτικών μας, της ζωής μας ολόκληρης!
Από μία άλλη οπτική γωνία τα όσα λέγονται στο κείμενο είναι ένας «λόγος εις εαυτόν». Ο
ποιητής είναι ταυτόχρονα ο λέγων και ο ακούων. Ο ποιητής συμβουλεύει τον εαυτό του να
αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια το σκληρό γεγονός του θανάτου. Σ’ αυτή την κρίσιμη στιγμή
όταν το τέλος της ζωής και ο θάνατος προβάλλουν πλέον ως μια βεβαιότητα, αυτό το τέλος
πρέπει να αντιμετωπιστεί με θάρρος και γενναιότητα, αξιοπρέπεια και υπομονή. Μια
τέτοια συμπεριφορά αποτρέπει τον ευτελισμό του ανθρώπου και μετατρέπει ακόμη και τις
στερνές στιγμές της ζωής μας σε ένα είδος απόλαυσης μυστικού θιάσου που προμηνύει το
τέλος μας (Σαββίδης, Διαδικτυακό Αρχείο Καβάφη, 2013).
Μουσική επιμέλεια
«Ορφικός Ύμνος στο θεό Πάνα», «Βαλς των χαμένων ονείρων», Μ. Χατζιδάκι.

Η εξέλιξη της εκδήλωσης
Καθώς και το 2014 το ενδιαφέρον για τον αλεξανδρινό ποιητή εκδηλώθηκε αμείωτο σε
πληθώρα ημερίδων, συζητήσεων, σεμιναρίων και δημοσιευμάτων, συνάδελφοι, γονείς και
μαθητές πρότειναν την επανάληψη της εκδήλωσης.
Σε δύο ακόμη εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο Δήμου υλοποιήθηκε η
σύνδεση σχολείου και κοινωνίας. Η παράσταση παρουσιάστηκε αρχικά σε αίθουσα του
Δημαρχείου Αργυρούπολης (χωρητικότητας 400 θέσεων) και στη συνέχεια στη σκηνή του
Δημοτικού Θεάτρου Αργυρούπολης.
Στις εκδηλώσεις που ακολούθησαν η παράσταση ξέφυγε από τα στενά σχολικά πλαίσια και
απευθύνθηκε σε δημότες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία
τους και κατέκλυσαν κυριολεκτικά τις αίθουσες. Στις παραστάσεις αυτές διευρύναμε τις
συνεργασίες μας συμπεριλαμβάνοντας εκπροσώπους από άλλες τέχνες (εικαστικές,
ζωντανή μουσική και τραγούδι, χορό). Έτσι τα ποιήματα επενδύθηκαν επιπλέον της
μουσικής και της δραματοποίησης και με χορογραφίες, δημιουργημένες αποκλειστικά για
τις ανάγκες της παράστασης και προορισμένες να αποτυπώσουν το περιεχόμενο και το
μήνυμα του ποιήματος. Η δημιουργική αυτή παρέμβαση χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό και
συγκίνηση από τους θεατές, ιδιαίτερα όταν οι χορευτές παρουσιάζονταν αναπάντεχα από
διάφορα σημεία της πλατείας στο πλαίσιο της χορογραφίας, ξαφνιάζοντας του θεατές!
Ως αποτέλεσμα της έρευνας δράσης, τόσο από τα ερευνητικά ημερολόγια όσο και από τη
διαδικασία της παρατήρησης (καθηγητών, μαθητών και επιστημονικών συνεργατών) στις
δύο παραστάσεις που ακολούθησαν σημειώθηκαν οι εξής αλλαγές:


Αλλαγή της τριμερούς διάκρισης (Αφήγηση-Απαγγελία-Κατακλείδα) και
ενσωμάτωση του «μηνύματος-κατακλείδας» στην αφήγηση/ανάλυση η οποία
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συντομεύτηκε. Η συγκεκριμένη αλλαγή υπαγορεύτηκε από ανατροφοδότηση
παρέμβασης επιστημονικού συνεργάτη (Σχ. Σύμβουλο)
Ανάθεση μέρους της εισαγωγικής παρουσίασης της εκδήλωσης σε μαθητές, καθώς
οι μαθητές απέδειξαν ότι επιτυχώς μπορούν να επωμιστούν μεγαλύτερο μέρος της
εκδήλωσης.
Ενσωμάτωση του ποιήματος Πόλις καθώς αποτέλεσε κατά το τρέχον σχολικό έτος
αντικείμενο διαθεματικής διδασκαλίας (φιλολόγου, εικαστικού και μουσικού), μετά
την πρώτη παρουσίαση της εκδήλωσης/παράστασης. Το εν λόγω ποίημα
αποτυπώθηκε εικαστικά από τους μαθητές τα έργα των οποίων παρουσιάστηκαν
τόσο σε ταινία μικρού μήκους, η οποία προβλήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης,
όσο και έκθεση ζωγραφικής στο φουαγιέ του Δημαρχείου αρχικά και του Θεάτρου
στη συνέχεια. Συγκινητικός και ταυτόχρονα ευρηματικός υπήρξε ο τρόπος με τον
οποίο ανταποκρίθηκαν των μαθητών στην εικαστική αποτύπωση του αδιεξόδου που
εκφράζεται μέσω του ποιήματος.
Δε θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι οι χορογραφίες με τις οποίες
επενδύθηκαν κάποια ποιήματα απογείωσαν την παράσταση, συμβάλλοντας στην
πιο ολοκληρωμένη πρόσληψη του περιεχομένου, του μηνύματος και των συμβόλων
των ποιημάτων, συνεπικουρώντας με αυτόν τον τρόπο στην επιτυχία των
διδακτικών στόχων.
Μετά από πρόταση μαθήτριας στην παράσταση ενσωματώθηκε διδασκαλία
παράλληλου με τα Τείχη κειμένου και συγκεκριμένα του τραγουδιού των Pink Floyd
Hey you, το οποίο εκτέλεσε ζωντανά μουσικό συγκρότημα μαθητών, μουσικού
σχολείου αποτελούμενο από ηλεκτρική και κλασική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο,
ντραμς και τραγούδι. Η συγκεκριμένη παρέμβαση προσέδωσε ζωντάνια και ρυθμό
στην εκδήλωση και ξεσήκωσε τους θεατές…
Ο αριθμός των συντελεστών των παραστάσεων που ακολούθησαν
υπερδιπλασιάστηκε καθώς, εκτός από τους μαθητές και τους καθηγητές,
ενεπλάκησαν ενεργά εθελοντές με τις επαγγελματικές τους ιδιότητες τόσο εκ
μέρους του συλλόγου γονέων όσο και εκ μέρους της ευρύτερης κοινότητας στην
οποία ανοίχτηκε η όλη εκδήλωση. Για παράδειγμα, ουσιαστική υπήρξε η συμβολή
ειδικού χορογράφου και βοηθού χορογράφου, τυπογράφου-γραφίστα (εκτύπωση
προγραμμάτων και προσκλήσεων), εταιρείας μεταφορών (μεταφορά σκηνικών),
αλλά και εθελοντών που ανέλαβαν τη βιντεοσκόπηση, τη φωτογράφιση, το
φωτισμό, την τεχνική υποστήριξη, το μακιγιάζ και τις κομμώσεις (Κοσμίδου – Hardy,
2004).
Σκηνοθετικές αλλαγές όπως για παράδειγμα στο ποίημα Καθρέπτης, όπου η μορφή
του καθρεπτιζόμενου ωραίου νέου προβάλλεται και ως φωτογραφία στις
διαφάνειες της παρουσίασης, δεδομένης της περιορισμένης οπτικής εμβέλειας του
ειδώλου στους θεατές. Επίσης στην εισαγωγική παρουσίαση και στο πλαίσιο της
αναφοράς στην κηδεία της Κένεντυ μαθητές με κεράκια διασχίζουν το διάδρομο της
πλατείας και χάνονται πίσω από τη σκηνή προσδίδοντας ζωντάνια, αμεσότητα και
παραστατικότητα στην εισαγωγική ενότητα. Επίσης, προστέθηκε φωτογραφία
παραθύρου στις διαφάνειες ακολουθώντας τις σκηνοθετικές οδηγίες του ποιητή στο
ποίημα Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον.

Καθώς η ατμόσφαιρα πλημυρίζει με τη νοσταλγική μελωδία των ήχων του Χατζιδάκι,
σηματοδοτώντας το τέλος της εκδήλωσης, μαθητές και εκπαιδευτικοί κατακλύζουν τη σκηνή
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υποκλινόμενοι στο κοινό (σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης είχε ζητηθεί η αποχή του κοινού από
το χειροκρότημα, ώστε να διαφυλαχτεί η επιδιωκόμενη ατμόσφαιρα).

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Η ανατροφοδότηση που λάβαμε από τους θεατές υπήρξε εντυπωσιακή και συγκινητική.
Κρίνοντας από τα σχόλια του κοινού όπως: «Πιάσατε την εποχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι
αλεξανδρινός», «Ανακουφίστηκα γιατί κατάλαβα ότι κρίση δεν είναι μόνο σημερινή, αλλά
αφορούσε κι άλλες εποχές», η εκδήλωση φάνηκε να λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά,
διάσταση την οποία δεν είχαμε συνειδητά επιδιώξει. Πολύ εντυπωσίασαν επίσης οι
ενδυματολογικές επιλογές, στις οποίες, όπως προαναφέρθηκε καθοριστική υπήρξε η
πρωτοβουλία και η αυτενέργεια των μαθητών ακόμη και στις κομμώσεις και το μακιγιάζ
τους. Συνάδελφοι εκδήλωσαν την επιθυμία και το ενδιαφέρον να επαναλάβουν την
παράσταση στο σχολείο τους. Αυτή η επιθυμία ήταν που οδήγησε και στη συγγραφή αυτού
του άρθρου με τόση λεπτομέρεια, ώστε ο κάθε συνάδελφος να κρίνει και να επιλέξει τον
τρόπο που θέλει να διαχειριστεί το υλικό.
Όσο για εμάς, τις φιλολόγους που συντονίσαμε την εκδήλωση, δουλέψαμε με
ενθουσιασμό, πλησιάσαμε πτυχές του ανεξάντλητου και πολυεπίπεδου έργου του ποιητή,
τολμήσαμε να εκτεθούμε στο κοινό μέσα από ρόλους εποχής και απολαύσαμε την
παράσταση, συσφίγγοντας τη σχέση μας ακόμη περισσότερο, μέσα από μία γόνιμη,
ουσιαστική και απολαυστική συνεργασία. Αποκάλυψη και ευχάριστη εξέλιξη αποτέλεσε η
καθοριστική- για την ποιότητα, το ύφος και την απήχηση της εκδήλωσης- συμβολή και
αγαστή συνεργασία με τον μουσικό του σχολείου κ. Π. Σκλαβούνο, ο οποίος, όχι μόνο
επιμελήθηκε με έμπνευση, βαθιά κατανόηση και ευαισθησία τη μουσική επένδυση των
ποιημάτων και της όλης εκδήλωσης, αλλά έκανε και σκηνοθετικές παρεμβάσεις.
Μετά την ολοκλήρωση των δύο παραστάσεων που ακολούθησαν την αρχική αξίζει να
σημειωθεί παρατήρηση μαθητών οι οποίοι διατείνονται ότι πλέον αναγνωρίζουν τα
ποιήματα του Καβάφη. Αξιοσημείωτη επίσης είναι η ενθουσιώδης ανταπόκριση των
μαθητών οι οποίοι αυθόρμητα επιζητούν μεγαλύτερη συμμετοχή και νέες παραστάσεις.
Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι καθοριστική για την τελική μορφή του
εγχειρήματος αλλά και για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας υπήρξε η υποστήριξη της κ.
Σκιά, Συμβούλου Φιλολόγων, μέσα από διαρκείς ανατροφοδοτήσεις, παρατηρήσεις και
σχόλια. Η κ. Σκιά, ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή της, συνέχισε να λειτουργεί ως
επιστημονική επιβλέπουσα στη δράση μας, επιτρέποντάς μας, μέσα από την επιστημονική
και παιδαγωγική μας εξέλιξη αλλά και από την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση
δημιουργικών ιδεών, να λειτουργήσουμε, εμείς οι δάσκαλοι, όχι ως «ταπεινοί διανομείς της
γνώσης» (Κοσμίδου-Hardy, 1998) αλλά ως ερευνητές και σύμβουλοι. Μήπως εν τέλει αυτή
η διάσταση του δασκάλου θα έπρεπε να αποτελέσει καθοριστική παράμετρο
προσανατολισμού της στοχοθεσίας των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων;
Ολοκληρώνοντας την αποτύπωση του τριπλού αυτού εγχειρήματος θα ήταν παράλειψη αν
δεν αναφερόμαστε στις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίσαμε στην προσπάθειά μας για την
επίτευξη ενός όσο το δυνατόν αρτιότερου και εποικοδομητικότερου αποτελέσματος για
τους μαθητές και την κοινωνία. Μεγάλο μέρος αυτών των δυσκολιών θα μπορούσαν να
αντιμετωπιστούν με την πρόβλεψη και τη συνακόλουθη ενσωμάτωση παρόμοιων
δραστηριοτήτων στο Αναλυτικό πρόγραμμα (Α.Π.), όπως προαναφέρθηκε, καθώς δεν
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προβλέπεται από αυτό σχολικός χρόνος για προετοιμασία και πρόβες ούτε για τέτοιου
είδους εκδηλώσεις αλλά ούτε και για τις επίσημες σχολικές γιορτές.
Κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση στο Α.Π. του γνωστικού αντικειμένου της Θεατρικής
Παιδείας, ως υποχρεωτικού μαθήματος, καθώς η αθρόα συμμετοχή μαθητών διαφορετικών
δυνατοτήτων βοήθησε στην αποκάλυψη και συνειδητοποίηση από τους ίδιους ιδιαίτερων
ταλέντων και κλίσεων που πιθανώς αγνοούσαν. Η συνειδητοποίηση και αξιοποίηση τέτοιων
δεξιοτήτων λειτουργεί ενθαρρυντικά γι’ αυτούς τους μαθητές, καθώς αποτελεί μορφή
ξεχωριστής μάθησης. Οι μαθητές αυτοί εισπράττοντας τη θετική ανατροφοδότηση του
κοινού την ώρα της ερμηνείας τους (π.χ. κάποιοι θεατές συγκινήθηκαν μέχρι δακρύων κατά
τη διάρκεια της παράστασης) συνειδητοποιούν ότι και αυτού του τύπου η επίδοση δεν
είναι ήσσονος σημασίας από τις γλωσσικές ή μαθηματικές επιδόσεις συμμαθητών τους.
Επιπλέον η συμμετοχή των μαθητών σε τέτοιου είδους δραστηριότητες τους βοηθά να
εξοικειωθούν με μοντέλα συνεργασίας και πειθαρχίας τα οποία θα αποτελέσουν δεξιότητες
χρήσιμες σε όλη τους τη ζωή.
Ολοκληρώνοντας την κριτική αποτίμηση της εν λόγω προσπάθειας θα θέλαμε να
επισημάνουμε το ενδεχόμενο να αποτελέσει η πρότασή μας στο σύνολό της ένα μοντέλο
εργασίας το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως υπόβαθρο δημιουργίας εκδηλώσεων
στο πλαίσιο της ημέρας ποίησης, (αλλά και άλλων ποικίλων εκδηλώσεων επετειακών ή μη)
τόσο σε επίπεδο σχολείου όσο και σε επίπεδο δήμου και ευρύτερης κοινότητας.
Ενσωματώνοντας μια διαρκή κριτική ανατροφοδότηση στο πλαίσιο της θεωρίας έρευνας
δράσης οι εκδηλώσεις μπορούν να προσαρμοστούν τόσο στις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες του κάθε ποιητή όσο και του συγκεκριμένου μαθητικού και άλλου έμψυχου
δυναμικού αλλά και των δυνατοτήτων του σχολικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Η
προστιθέμενη αξία είναι ανεκτίμητη, ιδιαίτερα σε μια εποχή που όλο και περισσότερο οι
πολίτες καλούνται να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να αυτενεργήσουν, να οραματιστούν
και να επιχειρήσουν, υπερβαίνοντας καθιερωμένα μοντέλα και παγιωμένες συμπεριφορές
που οδήγησαν σε αδιέξοδα και οπισθοδρόμηση τις κοινωνίες μας.
Τέλος, αλλά όχι ως έσχατο θα θέλαμε να επισημάνουμε τη χαρά της συνεργασίας με
συναδέλφους και την εκθετική εξέλιξη των κατ’ ιδίαν σχεδιασμών και θεωρήσεων μέσα από
αυτή. Παρά τις αντιξοότητες που κάθε εγχείρημα συναντά στην εκδίπλωσή του, καθώς δεν
υπάρχει δράση χωρίς αντίδραση, αξίζει να εμπιστευόμαστε, να μοιραζόμαστε, να
συνεργαζόμαστε και να συνδημιουργούμε, καθώς τα αποτελέσματα θα επισκιάσουν κάθε
σκέψη ανταγωνισμού, καχυποψίας, ατομισμού ή ανασφάλειας στα οποία οι
δρομολογούμενες στον κλάδο μας εξελίξεις μπορεί ορισμένους άστοχα να μας οδηγήσουν.
Επιτυχία είναι να μπορούμε να αντλούμε χαρά και ικανοποίηση μέσα από την
αυτοέκφραση, τη δημιουργία και την εργασία/συνεργασία και όχι η όποια επιβράβευση,
άλλωστε και αυτή θα έρθει ως αποτέλεσμα και όχι ως στόχος και επιδίωξη και μάλιστα με
τον πιο αναπάντεχο αλλά και συνάμα ουσιαστικό τρόπο.
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Όψεις κριτικής αποτίμησης του σχολικού βιβλίου μαθηματικών της
Β΄ Γυμνασίου: το εγχειρίδιο υποστηρίζει δραστηριότητες υψηλής
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Μαθηματικός στη Δ/θμια Εκπαίδευση & Έκτακτος καθηγητής στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,
2
Μαθηματικός στη Δ/θμια Εκπαίδευση & Συντονιστής Εκπαίδευσης Λονδίνου
Περίληψη. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ορισμένες όψεις της αξιολόγησης του
σχολικού βιβλίου των μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου που συνδέονται με τη
διερεύνηση της ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων υψηλής γνωστικής βαρύτητας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κριτικής αποτίμησης, το εν λόγω εγχειρίδιο υπηρετεί
το Πρόγραμμα Σπουδών με επιστημονική επάρκεια και εγκυρότητα. Ωστόσο, σε ένα
σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων κυριαρχεί η απομνημόνευση χρηστικών κανόνων
και τεχνικών επίλυσης ασκήσεων, ενώ η ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης,
επιχειρηματολογίας και συλλογισμού που παρακινούν τους μαθητές να αναπτύξουν
θεμελιώδεις μαθηματικές διεργασίες για την επίτευξη υψηλών στόχων μάθησης
απουσιάζουν ή έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Η εν λόγω εργασία επιχειρεί να συμβάλει
στον ευρύτερο επιστημονικό διάλογο για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης
των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Λέξεις κλειδιά: Σχολικά βιβλία μαθηματικών, κριτική αποτίμηση, δραστηριότητες
υψηλής γνωστικής βαρύτητας, επίλυση προβλήματος.

Κριτική αποτίμηση των σχολικών εγχειριδίων μαθηματικών στο Γυμνάσιο
Οι ερευνητές εδώ και πολλά χρόνια συμφωνούν ότι τα σχολικά εγχειρίδια ασκούν ισχυρή
επίδραση στο μαθηματικό περιεχόμενο που μαθαίνουν οι μαθητές κατά τη διδασκαλία
στην τάξη (Schmidt et al., 2002; Pepin, 2008; Hudson et al., 2010). Τα σχολικά βιβλία των
μαθηματικών υποστηρίζουν την εφαρμογή του εκάστοτε Προγράμματος Σπουδών
Μαθηματικών, τον σχεδιασμό της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού και καλούνται να
προετοιμάζουν τους μελλοντικούς πολίτες για έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (Eisner, 1987;
Pingel, 2000). Καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε το περιεχόμενο των σχολικών
εγχειριδίων μαθηματικών να παρουσιάζεται με ισορροπία και πληρότητα, ακρίβεια και
λογική συνοχή, επιστημονική ορθότητα και εγκυρότητα, και να οδηγεί στην επίτευξη των
προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και των στόχων που σκιαγραφούνται από το
Πρόγραμμα Σπουδών (Κολέζα, 2006; 2007α). Εκτίθεται σε αυτά ένα σώμα βασικών
επιστημονικών γνώσεων και αλληλοσυνδεόμενων διδακτικών δραστηριοτήτων που
διευκολύνουν την κατανόηση και εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών (Haggarty & Pepin,
2002).
Οι δραστηριότητες με τις οποίες καταγίνονται οι μαθητές στην τάξη βρίσκονται στην καρδιά
της διδασκαλίας των μαθηματικών. Μια μαθηματική δραστηριότητα είναι καλή όταν έχει
σαφή και ρεαλιστικό στόχο και αποτελεί για τους μαθητές πρόκληση για σκέψη και
διερεύνηση. Ο βαθμός της πρόκλησης και η γνωστική βαρύτητα των μαθηματικών
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διεργασιών καθορίζουν τις ευκαιρίες μάθησης των μαθητών. Τα σχολικά βιβλία
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη δραστηριοποίηση των μαθησιακών κινήτρων και την
ενεργητική εμπλοκή των μαθητών για την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών (Pepin,
2008; Hudson et al., 2010). Παρότι τα κίνητρα επηρεάζουν τις διαθέσεις και τις στάσεις των
μαθητών για τα μαθηματικά, τα σχολικά εγχειρίδια συχνά απέχουν από τους
προβληματισμούς, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους με αποτέλεσμα οι μαθητές να τα
αποστρέφονται και να μην εκδηλώνουν ερευνητική περιέργεια γι’ αυτά.
Σε πολλές χώρες οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν μαθηματικά στηριζόμενοι στα εγχειρίδια και
μάλιστα περισσότερο από τα άλλα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (Robitaille &
Travers, 1992; Reys et al., 2004; Stein & Kim, 2009). Τα διδακτικά εγχειρίδια προσφέρουν
στους εκπαιδευτικούς το μαθηματικό περιεχόμενο που θα διδάξουν, καθορίζουν τη
διαδοχή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δίνουν οδηγίες για την επίτευξη της
γνωστικής συμμετοχής των μαθητών στη μάθηση. Διδακτικές αποφάσεις και επιλογές των
εκπαιδευτικών, όπως τι θα διδάξουν, πώς θα το διδάξουν, τι είδους δραστηριότητες θα
αναθέσουν στους μαθητές τους και πώς θα αξιολογήσουν τα μαθησιακά τους επιτεύγματα,
βασίζονται συχνά σε μεγάλο βαθμό στα διδακτικά εγχειρίδια (Reys et al., 2004; Pepin,
2008). Το σχολικό βιβλίο μαθηματικών εκθέτει τη θεωρία, συγκεφαλαιώνει τα βασικά
συμπεράσματα και αποτελεί πηγή ασκήσεων και προβλημάτων για τις κατ’ οίκον εργασίες
των μαθητών, καθώς και βιβλίο αναφοράς και μέσο αυτοδιδασκαλίας (Howson, 1995).
Τα σχολικά βιβλία μαθηματικών, λόγω της βαρύνουσας μορφωτικής σημασίας τους ως
εργαλεία για την υποστήριξη της μάθησης των μαθητών, αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας
διεθνώς για αρκετά χρόνια (Haggarty & Pepin, 2002; Reys et al., 2004). Τις τελευταίες
δεκαετίες το ενδιαφέρον αυτό αυξάνεται επειδή οι μελέτες και οι παρατηρήσεις από τη
χρήση των εγχειριδίων στις σχολικές τάξεις έδειξαν ότι έχουν προεξάρχουσα θέση στην
αίθουσα διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές (Hudson et al., 2010;
Μπαραλός, 2009). Η διάταξη και οργάνωση του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων
μαθηματικών επηρεάζει την πραγματική διδασκαλία στην τάξη, τις μαθησιακές
δραστηριότητες, την αλληλουχία των μαθημάτων, τις παιδαγωγικές μεθόδους και την
ποιότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών των μαθητών (Χασάπης, 2008; Pepin, 2008).
Στη χώρα μας τα νέα σχολικά βιβλία μαθηματικών του Γυμνασίου για πρώτη φορά
εισήχθησαν στις τάξεις κατά το διδακτικό έτος 2007-2008 και αντικατέστησαν τα
προηγούμενα, τα οποία είχαν ήδη σημπληρώσει εικοσαετή παρουσία στην εκπαίδευση
(1987-2007). Τα νέα βιβλία γράφτηκαν με βάση το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών
Μαθηματικών (Ε.Π.Π.Σ.Μ.), (Υπουργείο Παιδείας, 1997) και το Διαθεματικο Ενιαίο Πλαίσιο
Προγράμματος Σπουδών–Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ.), (Υπουργείο
Παιδείας, 2003), το οποίο δίνει βαρύνουσα σημασία στη διαθεματικότητα και την
προώθηση της ενεργητικής μάθησης (Καραγεώργος, 1998; Χιονίδου - Μοσκοφόγλου, 2002;
Σκούρας, 2002β; Κολέζα, 2007α). Την ίδια περίπου περίοδο συζητήθηκε στη μαθηματική
κοινότητα η έννοια της δραστηριότητας (Κολέζα, 1997; Σκούρας, 2002α; Φερεντίνος, 2001)
και αναπτύχθηκε γενικός προβληματισμός για τη μεταρρύθμιση των Α.Π.Σ.
(Βισκαδουράκης, 2004). Στο πλαίσιο του 24ου συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρείας (2007) προβλήθηκαν οι καινοτομίες των νέων σχολικών βιβλίων μαθηματικών
του Γυμνασίου και επισημάνθηκαν ορισμένες αδυναμίες τους. Τα πυρά της κριτικής
στράφηκαν προς ποικίλες κατευθύνσεις, όπως στην έλλειψη συνεργασίας των συγγραφικών
ομάδων των τριών τάξεων του Γυμνασίου, στην υποτίμηση της γεωμετρικής απόδειξης, τον
αναιτιολόγητο χωρισμό άλγεβρας-γεωμετρίας, την εισαγωγή ασύνδετων και ακατάλληλων
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δραστηριοτήτων που διασπούν την ολότητα της διδακτικής ενότητας, την κλειστότητα των
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, την έλλειψη ουσιαστικής επιμόρφωσης, την
αδυναμία εφαρμογής μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας, την κάλυψη της
διδασκόμενης ύλης στον ανεπαρκή αριθμό διδακτικών εβδομάδων (περίπου 85 διδακτικές
ώρες το χρόνο, όταν για την ίδια ύλη στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
διατίθενται 140 ώρες), κ.λπ. (Βερύκιος, 2009; Μπαραλός, 2009; Καλαβάσης, 2007; Κολέζα,
2007β; Φερεντίνος, 2007).
Στην εποχή μας κυριαρχεί η κουλτούρα των αριθμών και των δεικτών σύγκρισης. Η
βελτίωση της ποιότητας των σχολικών βιβλίων επηρεάζεται από τις διεθνείς συγκρίσεις και
τις συνακόλουθες πιέσεις για αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική των χωρών (TIMSS, 2013;
PISA, 2013). Οι αρχές και τα πρότυπα αυτών των αξιολογήσεων για το μαθηματικό
περιεχόμενο, την προσαρμογή του στις ανάγκες των μαθητών, την αξιοποίηση της
διδακτικής γνώσης του αντικειμένου στον τρόπο παρουσίασής του και τα κριτήρια
συναποτίμησης της γνωστικής, διδακτικής και παιδαγωγικής διάστασης προδιαγράφουν
μεταρρυθμίσεις στα ΠΣΜ και στα σχολικά βιβλία (Valverde et al., 2002; Κολέζα, 2006). Τα
υψηλής ποιότητας σχολικά εγχειρίδια υλοποιούν φιλόδοξα ΠΣΜ και αποτελούν πανίσχυρα
εργαλεία που βοηθούν τους μαθητές στην κατανόηση των μαθηματικών, παρέχουν
πλούσιες μαθησιακές ευκαιρίες σε αυτούς και καλλιεργούν την αγάπη για τη μελέτη,
προσφέροντας την εκτίμηση της ομορφιάς και της δύναμης των μαθηματικών και μια
αίσθηση περιέργειας και αισθητικής απόλαυσης (Tarr et al., 2006). Κατά βάση, τα σχολικά
βιβλία διαμορφώνουν τις ιδιαίτερες διαδικασίες μετάδοσης και απόκτησης της γνώσης και
μεταφέρουν ισχυρά μηνύματα στους γονείς και τους μαθητές για τη φύση των
μαθηματικών και την αξία της μαθηματικής μάθησης. Οι δραστηριότητες των σχολικών
εγχειριδίων επηρεάζουν, σε μεγάλο βαθμό, την πραγματική διδασκαλία στην τάξη και τον
τρόπο που οι μαθητές βιώνουν τα μαθηματικά (Johansson, 2006; Χασάπης, 2008).
Τα εγχειρίδια υψηλής ποιότητας διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην αλλαγή της
μαθηματικής εκπαίδευσης, ενσωματώνουν δραστηριότητες υψηλής γνωστικής βαρύτητας,
ενθαρρύνουν τους μαθητές να λύνουν σημαντικά προβλήματα και καλλιεργούν θετικές
στάσεις στους μαθητές για τα μαθηματικά (Stein & Kim, 2009; Hudson et al., 2010). Τα
λυσιτελή σχολικά βιβλία καλής ποιότητας χρωματίζουν την αποτελεσματικότητα της
διδασκαλίας και της μάθησης των μαθηματικών, διευκολύνουν την επαγγελματική
ανάπτυξη των καθηγητών μαθηματικών και βοηθούν τους μαθητές να βελτιώσουν τις
επιδόσεις τους και να επιτύχουν σημαντικούς στόχους της μάθησης των μαθηματικών
(Nicol & Crespo, 2006). Στο πλαίσιο μιας σύγχρονης διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός είναι ένας
ενεργός σχεδιαστής, ο οποίος συνεργάζεται με άλλους εκπαιδευτικούς, διαθέτει
παιδαγωγική αυτονομία και αντί να αναμεταδίδει πιστά το μαθηματικό περιεχόμενο του
βιβλίου, αξιοποιεί το βιβλίο ως ένα δυνατό εργαλείο (Stouraitis et al., 2015).
Η ποιοτική αναβάθμιση των σχολικών βιβλίων μαθηματικών συνδέεται με την
αναγκαιότητα της αξιολόγησης και της κριτικής αποτίμησής τους για την κατανόηση του
ρόλου τους και την ανανέωση και αναμόρφωσή τους (Pingel, 2000). Στα σύγχρονα
εκπαιδευτικά συστήματα η εκπαιδευτική αξιολόγηση θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα για τη
μεταμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έχει βαρύνουσα σημασία για την
εκπαίδευση στο σύνολό της (Pepin, 2008). Ειδικότερα, η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων
είναι μια συστηματική διαδικασία παρατήρησης, επεξεργασίας και ερμηνείας στοιχείων και
δεδομένων, τα οποία οδηγούν σε εκτίμηση της αξίας τους, στη δημιουργία συνθέσεων, την
εξαγωγή συμπερασμάτων και τη λήψη αποφάσεων για την αλλαγή και βελτίωσή τους.
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Συνυφαίνεται με την ευρύτερη εκπαιδευτική προσπάθεια και την ενίσχυση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων της διδασκαλίας των μαθηματικών για όλους τους μαθητές.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων μαθηματικών η εξέταση της
υποστήριξης πρόσφορων δραστηριοτήτων υψηλής γνωστικής βαρύτητας έχει
προεξάρχουσα σημασία. Σύμφωνα με τους Henningsen και Stein (1997) οι μαθηματικές
δραστηριότητες κατατάσσονται σε δραστηριότητες χαμηλών και υψηλών γνωστικών
απαιτήσεων. Οι μαθηματικές δραστηριότητες χαμηλών γνωστικών απαιτήσεων ζητούν από
τους μαθητές να τελειοποιούν διαδικασίες ρουτίνας, να αναπαράγουν ασύνδετες
πληροφορίες ή να απομνημονεύουν κανόνες. Στις δραστηριότητες χαμηλής γνωστικής
βαρύτητας προεξάρχει η μιμητική επανάληψη διαδικασιών και η πρόσληψη πληροφοριών
χωρίς κατανόηση. Ο μαθητής που υιοθετεί τις παραπάνω μεθόδους αδυνατεί να κάνει
διερευνήσεις, συνδυασμούς και να βρει νέες λύσεις σε προβλήματα. Συσσωρεύει
ασύνδετες πληροφορίες χωρίς να σκέφτεται, απλώς αναπαράγει αυτά που σκέφτηκαν
άλλοι. Οι απομνημονευμένες πληροφορίες δεν συνεισφέρουν σχεδόν ποτέ σε ένα στιβαρό
και παραγωγικό δίκτυο ιδεών (Hiebert, 1986). Η μηχανική απομνημόνευση της
διδασκόμενης ύλης είναι επιφανειακή και αδύναμη μέθοδος μάθησης. Επικεντρώνεται στη
στείρα αποστήθιση, ενώ εμποδίζει τη βαθειά εννοιολογική ή συσχετιστική κατανόηση
(Skemp, 1978).
Οι δραστηριότητες υψηλής γνωστικής βαρύτητας απαιτούν από τους μαθητές να κάνουν
συνδέσεις μεταξύ των βασικών μαθηματικών ιδεών. Το χτίσιμο της γνώσης προϋποθέτει
συσχετισμούς και οργάνωση ανάμεσα στις έννοιες. Η εννοιολογική κατανόηση είναι
πλούσια σε διασυνδέσεις, είναι «ένα δίκτυο εννοιών και σχέσεων» (Hiebert, 1986).
Αποτελεί μια διαδικασία αναζήτησης νοήματος όπου οι γενικεύσεις (σχέσεις εννοιών)
έχουν πρωτεύοντα ρόλο. Επιπλέον, οι δραστηριότητες υψηλών γνωστικών απαιτήσεων
καλλιεργούν στους μαθητές τις θεμελιώδεις μαθηματικές διεργασίες συλλογισμού και
επιχειρηματολογίας, διατύπωσης εικασιών και γενίκευσης, δημιουργίας συνδέσεων,
γένεσης μαθηματικών ιδεών, ανάπτυξης επικοινωνίας και συνεργασίας κατά τη διερεύνηση
και πραγμάτευση ανοιχτών δραστηριοτήτων (Kosyvas, 2016; ΙΕΠ, 2014). Ως εκ τούτου, η
μελετημένη ενσωμάτωση δραστηριοτήτων υψηλής γνωστικής βαρύτητας στα σχολικά
εγχειρίδια είναι σημαντική για την υποστήριξη της μάθησης όλων των μαθητών.
Υπό το πρίσμα της προηγούμενης θεωρητικής θεμελίωσης, στο πλαίσιο αυτής της εργασίας
θα στρέψουμε την προσοχή μας στην αξιολόγηση του σχολικού βιβλίου της Β΄ Γυμνασίου
και θα περιγράψουμε τα αποτελέσματα της σχετικής αποτίμησης. Βασικά ερευνητικά
ερωτήματα αυτής της εργασίας είναι: Ποια είναι τα αποτελέσματα της κριτικής αποτίμησης
του αξιολογούμενου σχολικού βιβλίου μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου ως προς τη δομή και
το περιεχόμενο; Το βιβλίο περιέχει θεμελιώδεις μαθηματικές διεργασίες υψηλής γνωστικής
βαρύτητας;

Μεθοδολογία της κριτικής αποτίμησης
Η κριτική αποτίμηση των διδακτικών βιβλίων μαθηματικών αποτελεί ένα ευαίσθητο και
επίμαχο θέμα το οποίο συνδέεται με αξιολογικές παραδοχές, κριτήρια και μεθόδους και η
προσέγγισή του αποτελεί ένα ανοικτό επιστημονικό θέμα (Pingel, 2000). Οι περισσότεροι
ερευνητές καταλήγουν σε τέσσερις κυρίως διαστάσεις αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων
των μαθηματικών (TIMSS, 2013; PISA, 2013; ΚΕΕ, 2007; Κολέζα, 2006; Κολέζα, 2007γ;
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NCTM, 2000). Το μεθοδολογικό πλαίσιο και τα κριτήρια αξιολόγησης που ακολουθούν
αποτελούν ένα συγκερασμό των ακόλουθων διαστάσεων: εγκυρότητα του μαθηματικού
περιεχομένου, δομή και παρουσίαση σε κεφάλαια και ενότητες, γνωστική, παιδαγωγική
και διδακτική διάσταση του περιεχομένου.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι συγγραφείς του σχολικού βιβλίου της Β΄ Γυμνασίου
(Βλάμος κ. ά., 2008) ακολούθησαν, όπως άλλωστε όφειλαν, τις επιταγές των Προγραμμάτων
Σπουδών εκείνης της περιόδου (Ε.Π.Π.Σ.Μ., 1997 και Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ., 2003). Στην
εργασία μας αυτή δεν εξετάζουμε τη συμβατότητα του αξιολογούμενου βιβλίου προς τα
αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών. Θα περιοριστούμε σε ένα μέρος της αξιολόγησης,
εφόσον η πλήρης μελέτη σε όλη την πολυπλοκότητα και πυκνότητά της είναι δύσκολη και
ίσως ανέφικτη. Η κριτική αποτίμηση αξιοποιεί ως βάση τις προαναφερόμενες διαστάσεις
και τις σύγχρονες ιδέες της διδακτικής των μαθηματικών υπερβαίνοντας το καθιερωμένο
εκπαιδευτικό πλαίσιο. Κατά βάση μελετούμε αν το βιβλίο περιέχει θεμελιώδεις
μαθηματικές διεργασίες υψηλής γνωστικής βαρύτητας που κινητοποιούν τους μαθητές στη
μάθηση.

Αποτελέσματα της αποτίμησης του σχολικού βιβλίου μαθηματικών της Β΄
Γυμνασίου και δραστηριότητες υψηλής γνωστικής βαρύτητας
Το σχολικό βιβλίο μαθηματικών αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες
αποτελεσματικότητας των ΠΣ της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Το σχολικό εγχειρίδιο
χρησιμεύει ως οδηγός της διδασκαλίας των μαθηματικών και ως πηγή ιδεών για τους
δυνατούς τρόπους διδασκαλίας του περιεχομένου και εμπλοκής των μαθητών στη
διερεύνηση, για τις μορφές οργάνωσης της διδασκαλίας και την αξιολόγηση της μάθησης
των μαθητών (Tarr et al., 2006; Hudson et al., 2010). Η κριτική αποτίμηση του σχολικού
βιβλίου της Β΄ Γυμνασίου περιλαμβάνει ορισμένες μόνο πτυχές της μεθοδολογίας, διότι
αφενός είναι αυτές που θεωρούμε σημαντικότερες και αφετέρου διότι η έκταση της
παρούσας εργασίας δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε σε όλες.
Το σχολικό βιβλίο μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου γράφτηκε κατά την περίοδο 2003-2004 με
βάση το προγενέστερο Ε.Π.Π.Σ.Μ. (Υπουργείο Παιδείας, 1997), με αποτέλεσμα να
παρουσιάζονται προβλήματα προσαρμογής προς το Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. (Υπουργείο
Παιδείας, 2003), το οποίο διαπνέεται από την αρχή της διαθεματικότητας. Το μαθηματικό
περιεχόμενο του βιβλίου χωρίζεται στις εξής Βασικές Θεματικές Περιοχές (ΒΘΠ):


Άλγεβρα – Στατιστική

 Γεωμετρία – Μέτρηση – Τριγωνομετρία
Η παραπάνω δομή αποκλίνει από το μεταγενέστερο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθηματικών του 2011 (Υπουργείο Παιδείας, 2011; ΙΕΠ, 2014), το οποίο έχει σύγχρονη
φιλοσοφία, αποδίδει βαρύνουσα σημασία στα Στοχαστικά Μαθηματικά και μοιάζει με την
αντίστοιχη δομή που προτείνεται από το National Council of Teachers of Mathematics
(NCTM, 2000). Το Α΄ μέρος του βιβλίου της Β΄ Γυμνασίου περιλαμβάνει τη ΒΘΠ ΆλγεβραΣτατιστική και το Β΄ μέρος τη ΒΘΠ Γεωμετρία – Μέτρηση – Τριγωνομετρία. Συγκεκριμένα:
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Βασική Θεματική Περιοχή

Αριθμός
κεφαλαίου

Άλγεβρα – Στατιστική

1
2
3
4
1

Χώρος και Γεωμετρία –
Μέτρηση – Τριγωνομετρία

2
3
4

73

Τίτλος - Περιεχόμενο
Εξισώσεις – Ανισώσεις
Πραγματικοί Αριθμοί
Συναρτήσεις
Περιγραφική Στατιστική
Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων – Πυθαγόρειο
Θεώρημα
Τριγωνομετρία – Διανύσματα
Μέτρηση Κύκλου
Γεωμετρικά Σχήματα – Μέτρηση Στερεών

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η διδασκαλία των σχολικών βιβλίων μαθηματικών του Γυμνασίου
υποστηρίζεται από αντίστοιχα βιβλία εκπαιδευτικού. Το βιβλίο εκπαιδευτικού της Β΄
Γυμνασίου, το οποίο είναι έργο των ιδίων συγγραφέων, περιλαμβάνει ενδεικτικά κριτήρια
αξιολόγησης, επαναληπτικές ασκήσεις ανά κεφάλαιο, φύλλα εργασίας και άλλο
επιπρόσθετο υλικό. Επιπλέον, σκιαγραφεί ορισμένες ενδεικτικές διαθεματικές
δραστηριότητες για τα ανάλογα ποσά στις θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (σελ. 4445). Στο βιβλίο μνημονεύεται δύο φορές η εργασία των μαθητών σε ομάδες χωρίς
περαιτέρω λεπτομέρειες. Το βιβλίο δεν κάνει καμιά αναφορά στις δυσκολίες, παρανοήσεις
και τις πιθανές αντιδράσεις των μαθητών, τη διαχείριση των διδακτικών δραστηριοτήτων
και τον βαθμό καθοδήγησης από τον εκπαιδευτικό, τους τρόπους ανάπτυξης των
μαθηματικών εννοιών κατά τη διδασκαλία, κ.λπ.
Σε αντίθεση προς τα βιβλία εκπαιδευτικού των άλλων δύο τάξεων του Γυμνασίου το βιβλίο
εκπαιδευτικού της Β΄ τάξης δεν θεμελιώνεται σε θεωρητικό πλαίσιο. Έχουν αποσιωπηθεί, οι
γενικές τοποθετήσεις των ΑΠΣ για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών μέσω της επίλυσης
προβλήματος, η θεωρία κατασκευής της γνώσης (κονστρουκτιβισμός), η ενεργητική μάθηση
και η σημασία των δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με την εκτίμησή μας στο σχολικό βιβλίο της
Β΄ Γυμνασίου υποθάλπει τη φιλοσοφική αρχή σύμφωνα με την οποία τα μαθηματικά είναι
μια επιστήμη βέβαιη, απόλυτη και μη αναθεωρήσιμη, είναι ένα προκατασκευασμένο
σύστημα κανόνων, σχέσεων και εννοιών.
Οι παρατηρήσεις μας δείχνουν ότι στο βιβλίο υπεισέρχεται μια εργαλειακή και
φορμαλιστική αντίληψη. Στην εργαλειακή αντίληψη προεξάρχουν αλγόριθμοι εκτέλεσης
πράξεων και τεχνικές διαδικασίες για γενική εφαρμοσιμότητα. Επιπλέον, στο πλαίσιο του
φορμαλισμού, το βιβλίο διεκπεραιώνει τη μεταφορά των επιστημονικών γνώσεων χωρίς
κατάλληλη διδακτική επανοργάνωση, ωθώντας τους μαθητές να βιώνουν τα μαθηματικά
ως μια συμβολική δραστηριότητα χωρίς νόημα. Οι μαθητές καλούνται να ανακαλούν και να
εφαρμόζουν κανόνες και τύπους. Σε αρμονία προς αυτά, το μαθηματικό περιεχόμενο
εκτίθεται με ακρίβεια, σαφήνεια και επιστημονική εγκυρότητα. Για το διδακτικό πακέτο της
Β΄ Γυμνασίου έχουν επισημανθεί ελάχιστα λάθη ή ανακρίβειες, τα οποία διορθώθηκαν εν
μέρει κατά την επανέκδοσή του (Ρίζος, 2007; Πρίντεζης, 2007; Βόσκογλου & Κόσυβας,
2012). Παρότι στη δομή του εκπαιδευτικού υλικού διαπιστώνεται λογική συνοχή, οι
μαθητές δεν διακρίνουν εύκολα ορισμούς, αναπόδεικτες παραδοχές (συμβάσεις, έτοιμα
συμπεράσματα) και προτάσεις που συνοδεύονται από απόδειξη.
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Η συνήθης δομή των ενοτήτων είναι σε γενικές γραμμές η εξής: λυμένη εισαγωγική
δραστηριότητα, παρουσίαση θεωρητικών γνώσεων και τεχνικών, λυμένες ασκήσεις ή/και
εφαρμογές, ερωτήσεις κατανόησης ή/και άλυτες ασκήσεις και προβλήματα. Επιδιώκεται ο
συνδυασμός επαγωγικής (εισαγωγική δραστηριότητα-παράδειγμα, εικασία και διατύπωση
μαθηματικού νόμου) και παραγωγικής διεργασίας (απόδειξη και ανάπτυξη μεθοδολογίας
για την απόδειξη του νόμου και την εφαρμογή του σε άλυτες ασκήσεις και προβλήματα). Η
ενσωμάτωση εισαγωγικών δραστηριοτήτων στα ελληνικά σχολικά βιβλία μαθηματικών
αποτελεί σημαντική καινοτομία για εκείνη τη χρονική περίοδο. Μέχρι τότε τα σχολικά
βιβλία των μαθηματικών οργάνωναν το περιεχόμενο σε τρία μέρη: παρουσίαση
θεωρητικών γνώσεων και μεθόδων (ορισμός, θεώρημα, αλγοριθμική διαδικασία, τεχνική,
κανόνας, τύπος, κ.λπ.), παραδείγματα-εφαρμογές που αποτελούσαν είδος προτύπων και
τέλος ασκήσεις και προβλήματα (Χασάπης, 2008).
Στα νέα βιβλία του Γυμνασίου ήταν εµφανής η προσπάθεια των συγγραφέων να προτείνουν
«δραστηριότητες» που παραπέμπουν σε προβλήματα ή καταστάσεις της καθημερινότητας,
όμως οι περισσότερες είναι αποσπασματικές και τεχνητές «ψευδοδραστηριότητες», δεν
αξιοποιούν αυθεντικά πλαίσια του πραγματικού κόσμου ή τις εκθέτουν λυμένες
ακυρώνοντας την εµπλοκή των µαθητών και επιφέροντας ασυνέχεια θεωρίας και πράξης
(Ρίζος, 2007; Λυμπεροπούλου & Παπαδάκη, 2008). Οι μαθηματικές έννοιες δεν μπορούν να
ολοκληρωθούν με μια-δύο μεμονωμένες δραστηριότητες. Η λυμένη εισαγωγική
δραστηριότητα έχει καθαρά προσχηματικό χαρακτήρα καθώς αποστερεί τους μαθητές από
τη δική τους μαθηματική δράση και σκέψη για τη συστηματική αναζήτηση στρατηγικών, τη
δημιουργία αναπαραστάσεων και εξηγήσεων. Τα ιστορικά σημειώματα έχουν απλώς
διακοσμητικό χαρακτήρα. Κατά βάση το βιβλίο κατευθύνει τους μαθητές να αποκτήσουν
πρώτα μαθηματικές έννοιες και τεχνικές και στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν την επίλυση
ασκήσεων ή προβλημάτων ρουτίνας. Προηγούνται οι υποδειγματικές λύσεις των
εφαρμογών και στη συνέχεια ζητείται η λύση παρόμοιων ασκήσεων. Καθώς οι μαθητές
ωθούνται να ακολουθούν οδηγίες δεν αναπτύσσουν δημιουργικές πρωτοβουλίες, δεν
αποκτούν ικανότητες διερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων και παραγωγής ουσιαστικών
γνώσεων.
Σε γενικές γραμμές η εισαγωγή των δραστηριοτήτων στα νέα βιβλία των μαθηματικών από
το σχολικό έτος 2007-2008 αντιμετωπίστηκε με επιφυλάξεις, προκαλώντας στους
εκπαιδευτικούς ανησυχίες για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της διδασκαλίας με βάση
αυτές. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα οι λυμένες εφαρμογές είχαν τη θετική
αποδοχή των καθηγητών. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ζητούσαν περισσότερες ασκήσεις από
τα νέα βιβλία, όχι όμως περισσότερα προβλήματα ή περισσότερες διαθεματικές εργασίες
με προβλήματα της καθημερινής ζωής (Γκίνης & Πιτέρη, 2008). Η διαθεματικότητα δεν
κέντρισε το ενδιαφέρον της πλειονότητας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα οι δραστηριότητες
των σχολικών βιβλίων αγνοούνταν ή λύνονταν στον πίνακα από τους διδάσκοντες, ενώ
μόνο το ¼ των εκπαιδευτικών τις ανέθετε στους μαθητές για ατομική ή ομαδική επίλυση
(Δημητριάδου κ. ά., 2009). Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών προτιμούσε τυπικές ασκήσεις
για εμπέδωση και εξεταστική κατανάλωση παρά ρηξικέλευθες δραστηριότητες. Πολλοί
εκπαιδευτικοί έδειξαν να συναποδέχονται ότι με την παραδοσιακή, ομοιόμορφη και σχεδόν
αποκλειστική χρήση των σχολικών βιβλίων είναι πιθανό να απομακρύνεται η αβεβαιότητα
και η ανασφάλεια και να περιορίζονται οι δυσκολίες μάθησης των μαθητών.
Με τις εισαγωγικές δραστηριότητες επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένας προβληματισμός
που βασίζεται στην ανάπτυξη πολλαπλών ερωτημάτων τα οποία αποβλέπουν στην
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ενεργοποίηση της σκέψης των μαθητών και την ανάπτυξη των μαθηματικών ικανοτήτων
τους. Ειδικότερα αποσκοπούν στην αξιοποίηση των πρότερων γνώσεων για την οικοδόμηση
της νέας γνώσης, την ανάπτυξη της μαθηματικής συζήτησης στην τάξη και τον αναστοχασμό
των μαθητών πάνω στις ενέργειές τους (Τσικοπούλου, 2008). Στο βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου η
διδασκαλία σε γενικές γραμμές έχει σχεδιαστεί με αφετηρία τον εκπαιδευτικό και όχι τα
παιδιά. Η εισαγωγική δραστηριότητα δεν λαμβάνει υπόψη τη γνωστική κατάσταση των
διαφορετικών μαθητών ούτε εστιάζει συνήθως στα σημαντικά μαθηματικά που αυτοί
πρέπει να μάθουν. Η λυμένη δραστηριότητα δεν αποτελεί πραγματική αφόρμηση που
αφυπνίζει την περιέργεια και ενεργοποιεί τη σκέψη των μαθητών προσφέροντας μια
πρόγευση του μαθήματος. Αντί να θέτει ενδεικτικά ερωτήματα, τα οποία θα μπορούσαν
αποτελέσουν αντικείμενο γλωσσικής αλληλεπίδρασης, μαθηματικής επικοινωνίας και
διαπραγμάτευσης νοημάτων στην τάξη, αχρηστεύει κάθε έννοια προβλήματος. Οι ορισμοί,
οι διαδικασίες και τα ετοιμοπαράδοτα συμπεράσματα εισάγονται χωρίς να έχουν
διερευνηθεί από τους μαθητές. Στην πραγματικότητα η λυμένη δραστηριότητα ακυρώνεται
αφού αδυνατεί να προκαλέσει τον προβληματισμό που οδηγεί στην ανάγκη ομαλής
ανάπτυξης της θεωρίας. Η θεωρία, οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις δεν απαιτούν τη
νοητική εμπλοκή του μαθητή. Ο μαθητής καταθέτει τα όπλα προτού τα πιάσει και καλείται
απλώς να αφομοιώσει τις εκάστοτε μεθόδους λύσης, να υιοθετήσει το ήδη γεννημένο, να
συνυπογράψει το χιλιοδοκιμασμένο και τέλειο.
Επεκτείνοντας τον προβληματισμό υπό το πρίσμα των σύγχρονων διδακτικών
προσεγγίσεων διαπιστώνουμε ότι οι δραστηριότητες του βιβλίου δεν έχουν πάντα πλούσιο
παιδαγωγικό περιεχόμενο ούτε συνδέουν ποικιλία γόνιμων ιδεών και αναπαραστάσεων.
Επίσης δεν λύνονται με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους και υπάρχει σημαντική υστέρηση
στη διερεύνηση, τον πειραματισμό και τη διατύπωση εικασιών. Τέλος, οι λυμένες
εφαρμογές και οι άλυτες ασκήσεις δεν κλιμακώνονται με βάση τον βαθμό δυσκολίας ούτε
ταξινομούνται σε κατηγορίες. Το εν λόγω σχολικό βιβλίο ζητά από τους μαθητές να
καταναλώσουν το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας και του χρόνου τους σε μαθηματικές
διαδικασίες που είναι παρόμοιες με αντίστοιχες λυμένες δραστηριότητες του βιβλίου.
Παρόλο που η πρακτική αυτή συνήθως οδηγεί στην εύρεση της σωστής απάντησης στις
προτεινόμενες από το βιβλίο ασκήσεις, αναπτύσσει ορισμένες μόνο πτυχές της γνωστικής
και διδακτικής διάστασης και δεν συμβάλλει ιδιαίτερα στη δημιουργία συνδέσεων και την
εννοιολογική κατανόηση και πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη επαγωγικού και
παραγωγικού συλλογισμού καθώς και της κριτικής σκέψης των μαθητών.
Σε όλη την έκταση του βιβλίου προεξάρχει η απομνημόνευση και η εφαρμογή χρηστικών
κανόνων που εφαρμόζονται για να αποκτήσουν οι μαθητές χειρισμό των συμβόλων και
άνεση στη χρήση δεξιοτήτων μέσω επαναληπτικών ασκήσεων. Η φορμαλιστική προσέγγιση
δεν περιορίζεται μόνο στους αλγεβρικούς μετασχηματισμούς, αλλά εκτείνεται στην
προσέγγιση των άρρητων αριθμών. Προτού δοθεί η ετοιμοπαράδοτη παρακαταθήκη των
Πυθαγορείων θα μπορούσαν οι μαθητές μέσω κατάλληλης διερεύνησης να συμπεράνουν
ότι υπάρχουν αριθμοί που δεν είναι ρητοί. Το έλλειμμα εντοπίζεται σε αρκετούς τομείς,
όμως η έκταση της παρούσας εργασίας δεν επιτρέπει την εκτενή ανάλυση, γι’ αυτό θα
επιλέξουμε ενδεικτικά ορισμένους αλγεβρικούς, στατιστικούς και γεωμετρικούς τομείς που
παραπέμπουν στην επίλυση προβλημάτων και την αξιοποίηση γραφικών παραστάσεων.
Εναλλακτικά προς τη συνήθη πρακτική των σχολικών βιβλίων στα σύγχρονα εγχειρίδια
προτείνονται μαθηματικές δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος. Ως επίλυση
προβλήματος μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μία διεργασία στην οποία η μέθοδος επίλυσης
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δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων (NCTM, 2000). Ο Schoenfeld (1985) υποστηρίζει ότι όταν
οι μαθητές εμπλέκονται σε ένα μαθηματικό πρόβλημα που δεν είναι οικείο αναπτύσσουν
αφενός τις μαθηματικές τους γνώσεις και αφετέρου την ικανότητά τους να δημιουργούν
μεθόδους και στρατηγικές επίλυσης οι οποίες δεν προέρχονται από μιμητική, αλλά
αντίθετα από δημιουργική συλλογιστική (Lithner, 2008). Επιπλέον, τα προβλήματα
παρουσιάζουν περισσότερο ενδιαφέρον όταν αφορούν ρεαλιστικές καταστάσεις της
καθημερινότητας ή πραγματικά γεγονότα που έχουν νόημα για τους μαθητές (Καλαβάσης,
1997). Η επίλυση προβλήματος αναπτύσσει υψηλές γνωστικές ικανότητες, ενισχύει την
εννοιολογική κατανόηση των μαθητών και προωθεί δεξιότητες σκέψης και επικοινωνίας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η διδασκαλία τους αποτελεί σημαντικό μέρος της
διδασκαλίας των μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Schoenfeld, 1985).
Επομένως, θα έπρεπε να αξιοποιούνται σε όλη την έκταση των σχολικών βιβλίων.
Το σχολικό βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου περιέχει δύο παραγράφους με εφαρμογές στις ενότητες
1.4 «Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων» και 2.3 «Προβλήματα» του Α΄ μέρους.
Υπάρχει επίσης ένα τουλάχιστον τέτοιο πρόβλημα σχεδόν σε κάθε ενότητα. Στην ενότητα
1.4 έχουμε 1 εισαγωγική δραστηριότητα, 4 λυμένες εφαρμογές και 10 άλυτες ασκήσεις, ενώ
στην ενότητα 2.3 έχουμε 4 λυμένα προβλήματα και 9 άλυτες ασκήσεις. Από αυτά ένα
παραπέμπει σε πραγματικό γεγονός, 14 δυνητικά μπορούν να έχουν κάποια εφαρμογή στην
καθημερινότητα και τα υπόλοιπα είναι τεχνητές κατασκευές για την εμπέδωση της
θεωρίας, τα οποία απλώς μιμούνται καταστάσεις του πραγματικού κόσμου. Σε όλη την
έκταση του βιβλίου συγκαταλέγονται αρκετά ψευδοπροβλήματα με εξωπραγματικά
δεδομένα όπως η Δραστηριότητα 2 (σελ. 74) στην οποία δεν αναφέρονται οι τιμές που
λαμβάνουν οι μεταβλητές, η Δραστηριότητα 1 (σελ. 79) στην οποία η ταχύτητα του
ποδηλάτου δεν είναι ρεαλιστική, η Δραστηριότητα 1 (σελ. 175) στην οποία το φοιτητικό
αμφιθέατρο λογίζεται ως ημικυκλικό, η Άσκηση 8 (σελ. 57) στην οποία το αυτοκίνητο
κινείται 24 ώρες επί 5 συνεχείς ημέρες και στην Άσκηση 11 (σελ. 155) στην οποία τα
σπουργίτια βλέπουν μια ρώγα από σταφύλι υπό δεδομένες γωνίες. Από τα προβλήματα
πραγματικών καταστάσεων η Εισαγωγική Δραστηριότητα 1 (σελ. 26), η Άσκηση 10 (σελ. 30)
και η Άσκηση 9 (σελ. 52) είναι σημαντικής βαρύτητας διότι παρουσιάζουν είτε ένα
πραγματικό γεγονός όπως στην πρώτη περίπτωση είτε ρεαλιστικές καταστάσεις στις οποίες
εφαρμόζονται τα μαθηματικά. Τα προβλήματα αυτά είναι ικανά να προκαλέσουν το
ενδιαφέρον των μαθητών αλλά είναι συνήθως λυμένα όπως η Δραστηριότητα 1 της
ενότητας 1.4 ή είναι ασφυκτικά κατευθυνόμενα στην επίλυσή τους όπως η Άσκηση 9 της
ενότητα 2.3 που δίνεται σχεδιάγραμμα στο οποίο θα μπορούσαν να καταλήξουν οι μαθητές
και επιπλέον υπάρχει αντίστοιχο λυμένο πρόβλημα (Πρόβλημα 2, σελ. 49). Έτσι
περιορίζονται τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τις μαθηματικές δραστηριότητες υψηλής
γνωστικής βαρύτητας όπως η διερεύνηση, η μαθηματική μοντελοποίηση, η πρωτοτυπία, η
επιχειρηματολογία, η ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης σε μη οικείες καταστάσεις.
Υπάρχουν επίσης διάφορες εφαρμογές των μαθηματικών, διάσπαρτες στο βιβλίο που
παρουσιάζουν διδακτικό ενδιαφέρον όπως για παράδειγμα η Άσκηση 8 της ενότητας 2.3
του Β΄ μέρους που αναφέρεται στην απόσταση Γης-Σελήνης.
Μία σημαντική συνεισφορά του σχολικού βιβλίου της Β΄ Γυμνασίου αφορά στην επίλυση
των εξισώσεων α΄ βαθμού στην ενότητα 1.2 του Α΄ μέρους. Το μοντέλο της ζυγαριάς
οπτικοποιεί την εξίσωση ερμηνεύοντας το σύμβολο της ισότητας με την ισορροπία. Στη
Δραστηριότητα 3 (σελ. 16-18) η σύνδεση των εννοιών, των διαφορετικών αναπαραστάσεων
και η μετάβαση από τη ζυγαριά στον αλγεβρικό φορμαλισμό συμβάλει σημαντικά στη
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βαθύτερη κατανόηση της έννοιας της εξίσωσης και την εξήγηση των αλγεβρικών ιδιοτήτων
κατά την εκτέλεση μετασχηματισμών.

Σχήμα 1. Ο πίνακας αποτελεί τμήμα της Δραστηριότητας 3 του σχολικού βιβλίου που αναφέρεται
στην επίλυση εξισώσεων (σελ. 17, ενότητα 1.2, Α΄ μέρος)

Το βιβλίο εκπαιδευτικού δεν κάνει καμιά αναφορά στο μοντέλο της ζυγαριάς, ενώ παρέχει
σαφείς οδηγίες για την κατάκτηση της τυπικής μεθόδου επίλυσης εξισώσεων. Επιπλέον,
στην ενότητα 1.2 «Εξισώσεις α΄ βαθμού» όλες οι άλυτες ασκήσεις ακολουθούν το
φορμαλιστικό πνεύμα. Θα μπορούσε ορισμένες από αυτές να προσεγγιστούν σύμφωνα με
την προηγούμενη μεθοδολογία.
Η επίλυση προβλημάτων δεν πρέπει να έχει σκοπό την εξάσκηση των μαθητών σε τύπους
και χρηστικούς κανόνες. Στην ιστορία των μαθηματικών τα προβλήματα είναι η πηγή για τη
δημιουργία νέων θεωριών. Πώς μπορεί να γεννηθεί στους μαθητές η ανάγκη για επαγωγική
γενίκευση; Για την αποδυνάμωση της φορμαλιστικής προσέγγισης οι κανονικότητες της
μορφής f(ν)=αν ή f(ν)=αν+β είναι ένα θαυμάσιο μέσον για την εισαγωγή στις αντίστοιχες
συναρτήσεις. Η εύρεση του αλγεβρικού κανόνα περιλαμβάνεται στην ύλη της Α΄ Γυμνασίου
με βάση το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών του 2011 (ΙΕΠ, 2014).
Στο βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου η έννοια της συνάρτησης παρουσιάζεται με μια αντίληψη
εργαλειακή και φορμαλιστική. Η εν λόγω έννοια γεννήθηκε στην προσπάθεια
μοντελοποίησης φυσικών φαινομένων που περιέχουν μεταβλητές ποσότητες. Στο βιβλίο η
συνάρτηση ορίζεται ως «σχέση (με την οποία) σε κάθε τιμή της μεταβλητής x,
αντιστοιχίζεται σε μια μόνο τιμή της μεταβλητής y» (σ. 55). Ο εν λόγω ορισμός παραγνωρίζει
τη σχέση εξάρτησης μεταξύ δύο μεταβλητών και τη συνακόλουθη ιστορική εξέλιξη της
έννοιας και πλησιάζει τον ορισμό του Dirichlet (αναφέρεται στη σχέση αντιστοίχισης δύο
μεταβλητών ποσοτήτων). Για μια πρώτη εισαγωγή των μαθητών στην έννοια, ο ορισμός της
συνάρτησης που υιοθετείται είναι αυστηρός και αφηρημένος (Φακούδης, 2008). Επίσης στο
βιβλίο δεν δίνεται ούτε ένα παράδειγμα σχέσης που δεν είναι συνάρτηση και απουσιάζει η
παρουσίαση συναρτήσεων με γεωμετρική εποπτεία, δηλαδή μέσω της γραφικής τους
παράστασης.
Οι γραφικές παραστάσεις είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας της διδασκαλίας των
μαθηματικών που αναπτύσσει τις διαφορετικές αναπαραστάσεις των μαθηματικών εννοιών
και την αξιοποίησή τους για την επίλυση προβλημάτων υψηλής γνωστικής βαρύτητας
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(Leinhardt et al., 1990). Η ικανότητα των μαθητών να παριστάνουν γραφικά μια σχέση, με
πίνακα τιμών, με τύπο συνάρτησης και με λέξεις και να μεταβαίνουν με ευχέρεια από το
ένα σύστημα αναπαράστασης στο άλλο προωθεί την ανάπτυξη διαφορετικών ειδών
κατανόησης για τη μελετώμενη κατάσταση. Το σχολικό βιβλίο πραγματεύεται τις γραφικές
παραστάσεις σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων, κυρίως στις θεματικές ενότητες
που αναφέρονται στη γραφική παράσταση συνάρτησης (Α΄ μέρος, εν. 3.2-3.5). Στην
περίπτωση αυτή παρέχονται σχεδόν αποκλειστικά μαθηματικές δραστηριότητες,
εφαρμογές, άλυτες ασκήσεις που στην εκφώνησή τους δίνεται ο τύπος της συνάρτησης και
ζητούνται ο πίνακας τιμών και η σχεδίαση της γραφικής παράστασης. Ελάχιστες
δραστηριότητες σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων και πολύ λιγότερες με τη χρήση
της γραφικής παράστασης για την επίλυσή τους. Εξαιρέσεις βεβαίως υπάρχουν, όπως η
εφαρμογή 4 (εν. 3.2, σελ. 63-64) στην οποία δίνεται ο πίνακας τιμών της συνάρτησης και
ζητείται η άντληση πληροφοριών από τη γραφική παράσταση για την εύρεση της τιμής της
εξαρτημένης (σκέλος β) και της ανεξάρτητης μεταβλητής (σκέλος γ). Η ίδια διαδικασία
εφαρμόζεται στις παρόμοιες άλυτες ασκήσεις 8, 9 (σελ. 66) της εν λόγω ενότητας. Δεν
υπάρχει καμιά εκφώνηση που ζητά τη λεκτική περιγραφή της συνάρτησης για δεδομένο
αλγεβρικό τύπο ή πίνακα τιμών ούτε πρόβλημα με αφετηρία τη γραφική παράσταση.
Μια συνήθης εισαγωγή των μαθητών στην έννοια της συνάρτησης y=αx+β παρουσιάζεται
στο βιβλίο στην εισαγωγική δραστηριότητα «το κινητό της Κατερίνας». Στο βιβλίο όλα είναι
ετοιμοπαράδοτα. Με αυτή την παρουσίαση οι μαθητές δεν ενθαρρύνονται να σκεφτούν και
να λύσουν το πρόβλημα, να αξιοποιήσουν συνδεόμενες μαθηματικές αναπαραστάσεις και
να εμπλακούν στη μαθηματική συζήτηση της τάξης. Στο βιβλίο κατά τη μελέτη των
συναρτήσεων y=αx και y=αx+β απουσιάζει η διερεύνηση της κλίσης και ειδικότερα η
εξέταση του ρόλου του σταθερού ρυθμού μεταβολής α (σταθερή μεταβολή του y για
οποιαδήποτε μοναδιαία αύξηση του x). Επίσης για τη συνάρτηση y=αx+β, λείπει η
διερεύνηση του β («σημείο» τομής με τον άξονα των y) και η αξιοποίηση των γραφικών
παραστάσεων για την επίλυση εξισώσεων της μορφής αx+β=γ. Όλα αυτά μπορούν να
υποστηρίζονται έξοχα με την αξιοποίηση των «μικροπειραμάτων» ψηφιακής τεχνολογίας.
Για τη χρήση ΤΠΕ στη μελέτη συναρτήσεων το βιβλίο εκπαιδευτικού αφιερώνει μια
παράγραφο και κάνει απλώς μια παραπομπή (σελ. 33) στον δικτυακό τόπο e-yliko
(http://www.e-yliko.gr). Τέλος, η γενική εξίσωση ευθείας της μορφής αx + βy = γ, με α≠0 ή
β≠0 και ο τύπος της απόστασης, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο ΠΣ της Γ΄ Γυμνασίου.
Το κεφάλαιο της Περιγραφικής Στατιστικής του Βιβλίου της Β΄ Γυμνασίου είναι υποταγμένο
στην Άλγεβρα (Α΄ μέρος, εν. 4.2). Στην ενότητα 4.2 του Α΄ μέρους η άντληση πληροφοριών
και δεδομένων από γραφικές παραστάσεις υλοποιείται στην εισαγωγική δραστηριότητα 1
(σελ. 87), στις ερωτήσεις κατανόησης 1 & 2 (σελ. 93) και στις άλυτες ασκήσεις 1 & 2 (σελ.
94) από τις οποίες όμως απουσιάζουν πλήρως η ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και η
εξαγωγή συμπερασμάτων. Αντίθετα κυριαρχούν αλγοριθμικές διαδικασίες που στοχεύουν
στη δημιουργία γραφικών αναπαραστάσεων προβλημάτων στατιστικής και όχι στην
αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη συλλογισμού και της κριτικής σκέψης των μαθητών.
Απουσιάζει η κριτική ανάγνωση διαγραμμάτων και η εξέταση και ερμηνεία στατιστικών
ερευνών. Δεν υπάρχουν κατάλληλες διερευνητικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη
μεθόδων προσδιορισμού της μέσης τιμής πέρα από τον τυπικό ορισμό και τις υπολογιστικές
ασκήσεις. Όμως η μέση τιμή δεν είναι απλώς ένας αλγόριθμος. Για την ανάπτυξη της
εννοιολογικής σκέψης των μαθητών μπορεί να ερμηνευθεί ως «δίκαιη μοιρασιά» (εξίσωση
των τιμών) ή ως «σημείο ισορροπίας» των δεδομένων (Νέο Σχολείο, 2011).
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Η διερεύνηση της έννοιας του εμβαδού απουσιάζει από το βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου
(Κόσυβας, 2014β). Η απόδειξη του εμβαδού των επιπέδων σχημάτων μπορεί να γίνει με την
εφαρμογή τεχνικών τεμαχισμού, ανασύνθεσης και μετασχηματισμών. Η παρουσίαση των
πολλαπλών λύσεων στην τάξη προσφέρει ευκαιρίες για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η
συζήτηση και σύγκριση των διαφορετικών μεθόδων λύσης στην τάξη βοηθά στη σύνδεση
νέων και πρότερων γνώσεων, τη βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών και την επέκταση
της γνώσης. Στο βιβλίο μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου η λυμένη εισαγωγική δραστηριότητα
για το Πυθαγόρειο Θεώρημα (Π. Θ.) συνδυάζει οπτική αιτιολόγηση και αλγεβρική απόδειξη.
Στο δεύτερο σχήμα δεν εξηγείται γιατί το τετράπλευρο που βρίσκεται στο εσωτερικό του
τετραγώνου είναι τετράγωνο. Εναλλακτικά, με χρήση της επιμεριστικής ιδιότητας η
αλγεβρική απόδειξη μπορεί να προκύψει μόνο από το δεύτερο σχήμα. Πάντως η λυμένη
δραστηριότητα δεν αφήνει στους μαθητές περιθώρια για διερεύνηση. Επιπλέον, στην
πλειονότητα των εφαρμογών και ασκήσεων (ενότ. 1.4. του Β΄ μέρους, σσ. 128-131)
υπερτερεί η ανάπτυξη αλγεβρικών και υπολογιστικών διαδικασιών, ενώ διεργασίες που
ευνοούν τη γεωμετρική κατανόηση έχουν δευτερεύουσα σημασία ή αγνοούνται. Παρά τη
σχετική προτροπή του βιβλίου εκπαιδευτικού να επιμείνει ο διδάσκων στη γεωμετρική
«ανακάλυψη», στο βιβλίο του μαθητή, το Π. Θ. από θεώρημα της Γεωμετρίας και των
γεωμετρικών μεγεθών (ορθή γωνία, μήκη, εμβαδά) μεταλλάχθηκε σε θεώρημα της
Άλγεβρας (αλγεβρική ισότητα στην οποία τα γράμματα αντικαθίσταται συνήθως από
ακέραιους αριθμούς), (Κόσυβας, 2014α). Η εφαρμογή του Π. Θ. για μη ρητά μήκη μόνο στην
αλγεβρική ενότητα των άρρητων είναι απρόσφορη επιλογή αφού κατακερματίζει την
ολότητα και επιφέρει ασυνέχεια στη διδασκαλία.
Στο κεφάλαιο της Τριγωνομετρίας του βιβλίου μαθητή της Β΄ Γυμνασίου λείπει η
διαδικασία εύρεσης γωνίας, με χρήση των πλήκτρων sin –1, cos–1 και tan–1 του υπολογιστή
τσέπης, όταν είναι γνωστός ο τριγωνομετρικός αριθμός. Επίσης, ενώ προεξάρχει η
απομνημόνευση των άρρητων και ρητών αναπαραστάσεων των τριγωνομετρικών αριθμών
των γωνιών 300 , 450 και 600 (ημίτονο, συνημίτονο, εφαπτομένη), απουσιάζουν
προβλήματα που εστιάζουν στη διάκριση της ακριβούς και της προσεγγιστικής τιμής
άρρητων μηκών (το ίδιο ισχύει και για το Π. Θ.). Επιπλέον η προσέγγιση των διανυσμάτων
με τυπικές ισότητες, διανυσματική πρόσθεση και αφαίρεση, πράξεις με μέτρα, κ.λπ. είναι
αφηρημένη και ελάχιστα συνδεδεμένη με καθημερινές καταστάσεις που είναι γνώριμες
στους μαθητές, όπως για παράδειγμα οι αναφορές στον τρόπο πνοής των ανέμων στα
μετεωρολογικά δελτία. Για μια κριτική θεώρηση της εισαγωγής του διανύσματος (βλ.
Δημητριάδου, 2008).
Τέλος, μια άλλη παρατήρηση που χαρακτηρίζει το βιβλίο μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου
είναι η απουσία εργαλείων. Θα πρέπει να επισημανθεί βεβαίως ότι τη χρονική περίοδο
συγγραφής του βιβλίου υπήρχαν ελάχιστοι εκπαιδευτικοί και πολύ λιγότεροι μαθητές που
ήταν καταρτισμένοι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν υπήρχε επαρκής υλικοτεχνική
υποδομή στα σχολεία ούτε και ανοιχτοί μαθησιακοί πόροι στο διαδίκτυο που θα επέτρεπαν
την απρόσκοπτη ενσωμάτωση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων στα σχολικά βιβλία. Στις
μέρες μας όμως είναι επιτακτική ανάγκη να γίνεται ευρεία χρήση ψηφιακών εργαλείων στο
διδακτικό υλικό των σχολικών βιβλίων (ΙΕΠ, 2014). Παραδείγματα ψηφιακών
δραστηριοτήτων υπάρχουν στο αναθεωρημένο ΠΣΜ, στο αποθετήριο εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ» (http://ifigeneia.cti.gr/repository/) και την πλατφόρμα
«ΑΙΣΩΠΟΣ» του ΙΕΠ (http://aesop.iep.edu.gr/). Ωστόσο δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η
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θεμελιώδης παιδαγωγική σημασία των χειραπτικών μέσων και εργαλείων, όπως είναι ο
κανόνας, ο διαβήτης, κ.λπ.

Συμπεράσματα
Από την προηγούμενη ανάλυση των αποτελεσμάτων ως προς τη δομή και το περιεχόμενο
προκύπτει το συμπέρασμα ότι το σχολικό βιβλίο μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου εμφανίζει
αμφιλεγόμενες όψεις, οι οποίες επηρεάζουν τη μαθηματική εκπαίδευση της χώρας μας.
Από τη μια πλευρά καλύπτει με επάρκεια και επιστημονική εγκυρότητα το γνωστικό
περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών στο οποίο βασίστηκε η συγγραφή. Επιπλέον,
ορισμένες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα το μοντέλο της ζυγαριάς, η διερεύνηση
του π, η προσέγγιση του εμβαδού του κυκλικού δίσκου από ορθογώνιο, κ.λπ.,
συνεισφέρουν θετικά στη γνωστική και διδακτική διάσταση του βιβλίου. Από την άλλη
πλευρά το σχολικό βιβλίο υπηρετεί μια φορμαλιστική και εργαλειακή αντίληψη των
μαθηματικών, η οποία έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διδακτική πρακτική. Το βιβλίο προωθεί
κυρίως τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία και αναμερίζει σε γενικές γραμμές τα σύγχρονα
ερευνητικά ευρήματα που προέρχονται από τη διδακτική των μαθηματικών. Οι μαθητές
χωρίς να έχουν διερευνήσει τους ορισμούς, τις έννοιες και τους κανόνες, καλούνται να
αποκτήσουν άνεση στις διαδικαστικές δεξιότητες. Επιπλέον, με τη μιμητική επανάληψη των
λυμένων ασκήσεων και την εξάσκηση σε άλυτες αναμένεται να εμπεδώσουν τα βασικά
θέματα των ενοτήτων.
Ένα από τα πλέον αδύνατα σημεία του βιβλίου αποτελεί η παραγνώριση της εικασίας και
της διερεύνησης της κανονικότητας ή του μαθηματικού νόμου κάθε ενότητας. Ο
πειραματισμός, η εικασία, ο έλεγχος υποθέσεων δεν αποτελούν προτεραιότητες του
βιβλίου με αποτέλεσμα η μετάβαση από την εισαγωγική δραστηριότητα στη θεωρία να μην
ευνοεί την ανακάλυψη, αλλά απλώς την παράθεση της θεωρίας. Τα συμπεράσματα της
θεωρίας εκτίθενται ασύνδετα με τις πρότερες μαθηματικές εμπειρίες των μαθητών, χωρίς
να εξασφαλίζεται η μετεξέλιξη της άτυπης σε τυπική γνώση, η βιώσιμη κατανόηση, η
εμβάθυνση και η αφομοίωση των γνώσεων, των εννοιών και των διαδικασιών. Η θεωρία
παρέχεται ως ετοιμοπαράδοτο προϊόν για κατανάλωση. Οι δραστηριότητες και οι
εφαρμογές του εγχειριδίου μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου είναι συνήθως ασκήσεις
αλγοριθμικών διαδικασιών ή κλειστά προβλήματα και δεν ευνοούν την ανάπτυξη των
μαθηματικών ως ανθρώπινης πολιτισμικής προσπάθειας ούτε αποτελούν πνευματικές
προκλήσεις που ασκούν την αυτενέργεια των μαθητών. Καθώς οι εισαγωγικές
δραστηριότητες παραδίδονται λυμένες, ακυρώνουν τη συμμετοχή των μαθητών στη
διεργασία οικοδόμησης της γνώσης, αποθαρρύνοντάς τους να επινοήσουν τις δικές τους
μεθόδους και να προβάλουν τις δικές τους αιτιολογήσεις.
Η ανάπτυξη πολλαπλών στρατηγικών επίλυσης προβλήματος και η προαγωγή της
μαθηματικής δημιουργικότητας σχεδόν αγνοούνται. Αυθεντικές μαθηματικές
δραστηριότητες και καταστάσεις προβληματισμού που έχουν νόημα για τους μαθητές και
διευκολύνουν τη συστηματική εμπλοκή τους στη μάθηση είναι ελάχιστες. Το βιβλίο δεν
ενθαρρύνει την επικοινωνία, τη συνεργασία και την πρωτοτυπία ιδεών. Η αξιοποίηση
χειραπτικών και ψηφιακών εργαλείων και η δημιουργία και σύνδεση ισοδύναμων
αναπαραστάσεων (καθημερινή γλώσσα, εικόνες, πίνακες, διαγράμματα, γραφήματα,
αλγεβρικές παραστάσεις, σύμβολα) καλύπτουν μόνο μικρό μέρος του βιβλίου. Είναι
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σημαντικό, οι μαθητές να έχουν πλούσιες ευκαιρίες ώστε να εικάζουν, να εφευρίσκουν και
να βελτιώνουν τις δικές τους αναπαραστάσεις ως εργαλεία για την υποστήριξη της
μάθησης. Πρωταρχική σημασία θα έπρεπε να έχει η ισορροπημένη ανάπτυξη διαδικαστικής
γνώσης και εννοιολογικής κατανόησης και όχι η κυριαρχία τεχνικών, οι οποίες
στρεβλώσουν και υποβαθμίζουν το μάθημα των μαθηματικών.
Τέλος, το βιβλίο δεν υποστηρίζει μαθηματικές διεργασίες και δραστηριότητες υψηλής
γνωστικής βαρύτητας, που κινητοποιούν τους μαθητές για την επίτευξη των στόχων της
μάθησης. Με νέες καλύτερες εισαγωγικές δραστηριότητες οι μαθητές θα πρέπει να έχουν
πλούσιες ευκαιρίες να σκέπτονται και να κάνουν τις δικές τους μαθηματικές ανακαλύψεις.
Προτείνεται οι δραστηριότητες να είναι ανοιχτές και να μην καθοδηγούν ασφυκτικά τους
μαθητές προς μοναδικές λύσεις. Μπορούν να τίθενται ενδεικτικά ερωτήματα τα οποία οι
μαθητές θα διερευνήσουν ατομικά ή ομαδικά στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ενεργητικής
ανακάλυψης-διερεύνησης. Πάντως, οι “πλουσιότερες” δραστηριότητες μπορούν να
υποβαθμιστούν με την παραδοσιακή διδασκαλία, ενώ ακόμα και οι “φτωχότερες” μπορούν
να αναπροσαρμοστούν, να τεθούν με καλύτερο τρόπο και να αποτελέσουν γόνιμες
μαθησιακές ευκαιρίες για τους μαθητές. Γι’ αυτό η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε έναν
ευρύτατο διάλογο για τη συνδιαμόρφωση και κατάθεση κατάλληλων δραστηριοτήτων, που
υποστηρίζουν την ενεργητική εμπλοκή όλων των μαθητών στη μάθηση των μαθηματικών,
είναι αδήτητη και επιτακτική ανάγκη. Σε επόμενη εργασία μας θα προτείνουμε
συγκεκριμένες εναλλακτικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν στόχο να αμβλύνουν μερικές
από τις αδυναμίες του σχολικού βιβλίου.
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Περίληψη. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει τις απόψεις
μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών για τη συμβολή μιας οργανωμένης διδακτικής
παρέμβασης με την αξιοποίηση εικαστικού έργου Τέχνης στην κατανόηση εννοιών και
φαινομένων των Φυσικών Επιστημών και στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής
σκέψης από τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από τα αποτελέσματα
προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί, που υλοποίησαν μια οργανωμένη διδακτική
παρέμβαση ακολουθώντας τη μέθοδο «της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την
αισθητική εμπειρία», παρότι αναγνωρίζουν ως εμπόδιο τον περιορισμένο διαθέσιμο
διδακτικό χρόνο, φαίνονται ικανοποιημένοι και εκφράζουν ενδιαφέρον για την
εφαρμογή της στα γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών, σε διάφορες
διδακτικές ενότητες και ανάλογα με τις ανάγκες και τις εναλλακτικές αντιλήψεις των
μαθητών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μαθητές/τριες που
συμμετείχαν στη βιωματική εμπειρία της διδακτικής παρέμβασης αναγνωρίζουν τη
συμβολή ενός εικαστικού έργου τέχνης στην κατανόηση εννοιών των ΦΕ.
Λέξεις κλειδιά: πολυμεθοδική έρευνα, περιορισμοί έρευνας, οργανωμένη διδακτική
παρέμβαση.

Εισαγωγή
Στο πλαίσιο οργανωμένης διδακτικής παρέμβασης αξιοποιήθηκε εικαστικό έργο Τέχνης
ακολουθώντας τη μέθοδο «Η μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική
εμπειρία» με σκοπό την καλύτερη κατανόηση εννοιών και φαινομένων των Φυσικών
Επιστημών και την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης από τους μαθητές της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα εφαρμόστηκε στο μάθημα της Ερευνητικής
Εργασίας στη Β΄ τάξη Λυκείου, που είχε το πλεονέκτημα ότι το θέμα της ήταν μια
συγκεκριμένη ενότητα από το σχολικό εγχειρίδιο της Φυσικής Γενικής Παιδείας της Γ΄
Λυκείου. Η ενότητα αυτή με τίτλο «Τα Στοιχειώδη Σωματίδια» θεωρείται πολύ σημαντική
τόσο στη σύγχρονη Φυσική, όσο και για τον επιστημονικό εγγραμματισμό των μαθητών
σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Τα στοιχειώδη σωματίδια αποτελούν τις
βασικές οντότητες της ύλης, η κατανόηση της φύσης και της δομής των οποίων βοηθάει τη
σύγχρονη Φυσική να αντιλαμβάνεται και να περιγράφει τις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις
τους και επομένως την εξέλιξη του κόσμου από τις αρχέγονες στιγμές της γέννησής του
μέχρι σήμερα. Το εικαστικό έργο Τέχνης που αξιοποιήθηκε είναι ο πίνακας του Πώλ
Γκωγκέν «Από πού ερχόμαστε, ποιοι είμαστε, πού πάμε» (Παπαζήση, 2014). Η μέθοδος της
«μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία» αφορά παρατήρηση,
ανάλυση και ερμηνεία έργων τέχνης με συγκεκριμένα στάδια και εκπαιδευτικές
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δραστηριότητες, - ενσωματώνοντας στοχαστικές διεργασίες στην καθημερινή σχολική
πρακτική - με στόχο να ενισχύεται η αυτοδυναμία της σκέψης των μαθητών (Κόκκος, 2011).
Για τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών και των εκπαιδευτικών σχετικά με τη
συμβολή της μεθόδου αυτής στην κατανόηση εννοιών και φαινομένων των Φυσικών
Επιστημών και στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης από τους μαθητές της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βασιστήκαμε στην πολυμεθοδική έρευνα ή τριγωνισμό
(Βεργίδης, 2008). Η έρευνα αυτή μπορεί να ταξινομηθεί στις διερευνητικές, αφού στόχος
είναι ο ακριβής προσδιορισμός του ζητούμενου της έρευνας (ΕΚΚΕ, 1997). Στο πλαίσιο αυτό
επιχειρείται καταρχήν η ποιοτική έρευνα με τη χρήση της εντοπισμένης Συνέντευξης, που
έδωσαν εκπαιδευτικοί και της μη συμμετοχικής Παρατήρησης κατά τη διάρκεια της
διδακτικής διαδικασίας μέσα στη σχολική τάξη σύμφωνα με την Κλείδα Παρατήρησης, ως
κύρια ερευνητικά εργαλεία και δευτερευόντως η ποσοτική έρευνα με τη χρήση
Ερωτηματολογίου, που απαντήθηκε από τους μαθητές/τριες, ως συμπληρωματικό
εργαλείο.
Συχνά, όταν συγκρίνουμε τα συμπεράσματα από μια συνέντευξη ή από ένα
ερωτηματολόγιο με τα συμπεράσματα από Παρατήρηση έργου μέσα στην τάξη, τότε τα
αποτελέσματα της διερεύνησης είναι πιο έγκυρα και πιο αξιόπιστα (Βεργίδης, 2008). Το
ερωτηματολόγιο είναι ένα σύνολο από γραπτές ερωτήσεις, που σχετίζονται με το προς
διερεύνηση θέμα και υποβάλλονται στους ερωτώμενους με σκοπό τη συλλογή ερευνητικών
πληροφοριών, οι οποίες μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, δηλαδή να μετρηθούν (Αθανασίου,
2007; Μακράκης, 1997).
Συμπερασματικά, το κεντρικό πρόβλημα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι η
διερεύνηση των απόψεων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σχετικά με την
αποδοτικότητα της μεθόδου «της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την αισθητική
εμπειρία». Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα μέσω των οποίων επιδιώκεται η επίλυση του
κεντρικού προβλήματος είναι:


Η εικαστική τέχνη ως εκπαιδευτικό εργαλείο και συγκεκριμένα ο πίνακας του
Γκωγκέν «Από πού ερχόμαστε, ποιοι είμαστε, πού πάμε» μπορεί να συμβάλει
στην κατανόηση εννοιών που διδάσκονται στις Φυσικές Επιστήμες;



Η διαθεματική προσέγγιση των εννοιών καλλιεργεί οριζόντιες δεξιότητες;



Η επιλογή της μεθόδου «της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την
αισθητική εμπειρία» ως μεθόδου παρατήρησης, ανάλυσης και ερμηνείας των
έργων τέχνης διευκολύνει το μετασχηματισμό νοητικών παραστάσεων των
μαθητών/τριών;

Η Έρευνα και ο σχεδιασμός των εργαλείων της
Το θεωρητικό μέρος σχετικά με τη μετασχηματίζουσα μάθηση και με την αξιοποίηση της
Τέχνης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών αναπτύσσεται στις σελίδες 57-59 της
δημοσίευσης με τίτλο “Μια πρόταση οργανωμένης διδακτικής παρέμβασης για την
καλύτερη κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση της εικαστικής
τέχνης” (Παπαζήση, 2014). Ο σκοπός και η στοχοθεσία της διδακτικής παρέμβασης
περιγράφονται στη σελίδα 55 και η περιγραφή της διδακτικής παρέμβασης παρουσιάζεται
στις σελίδες 59-67 του ίδιου άρθρου (Παπαζήση, 2014). Στην παρούσα εργασία, θα
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επικεντρωθούμε στο σχεδιασμό και την ανάλυση των εργαλείων της έρευνας, της
συνέντευξης, της κλείδας παρατήρησης και του ερωτηματολογίου.
Η διδακτική παρέμβαση με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία έγινε στο Λύκειο, διότι
εφαρμόζεται καλύτερα σε μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του σχολείου, αφού
περιλαμβάνει στάδια αναστοχασμού, περαιτέρω προβληματισμού και επαναξιολόγηση
παραδοχών με στόχο το μετασχηματισμό του «πλαισίου αναφοράς» των συμμετεχόντων
(Κόκκος, 2011). Αυτό είναι δύσκολο να δοκιμαστεί με μαθητές μικρότερης ηλικίας, διότι
αυτοί αφενός μεν δεν είναι εξοικειωμένοι με παρόμοιες διεργασίες, αφετέρου δε η μικρή
ηλικία τους αποτελεί εξ ορισμού περιοριστικό παράγοντα.
Στην όλη διαδικασία της διδακτικής παρέμβασης και της έρευνας αξιοποιήσαμε δύο
εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών, που είχαν ήδη θετική στάση και προηγούμενη
εμπειρία από τη χρήση έργων τέχνης στη διδασκαλία των ΦΕ, όχι απαραίτητα με την
προτεινόμενη μέθοδο, αλλά χρησιμοποιούσαν έργα τέχνης ως εργαλείο αφόρμησης με
σκοπό την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών. Η μία εκπαιδευτικός είχε τη
χρονική δυνατότητα να εφαρμόσει τη μέθοδο αυτή στην τάξη της και ο άλλος
εκπαιδευτικός να παρευρίσκεται στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της ως μη
συμμετοχικός παρατηρητής. Η συνέντευξη δόθηκε και από τους δύο εκπαιδευτικούς.
Στο πλαίσιο της πολυμεθοδικής έρευνας (τριγωνοποίηση) συντάξαμε και διανείμαμε
ερωτηματολόγιο στους μαθητές, για να λειτουργήσει επικουρικά στη διασταύρωση
κάποιων στοιχείων της έρευνας, που προκύπτουν από την Παρατήρηση και από τις
Συνεντεύξεις. Το Ερωτηματολόγιο περιελάμβανε περιορισμένο αριθμό ερωτήσεων, που
απαιτούσαν σύντομες απαντήσεις από τους μαθητές πάλι λόγω του περιορισμένου χρόνου.
Σχεδιασμός Συνέντευξης
Ο οδηγός της Συνέντευξης, που διαμορφώθηκε μετά από την εφαρμογή της προτεινόμενης
μεθόδου, περιλαμβάνει συνολικά 8 ερωτήσεις/θεματικούς άξονες. Οι ερωτήσεις
αναφέρονται στις απόψεις των εκπαιδευτικών για:










τη συμβολή ενός εικαστικού έργου τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία,
την αξία του ως εργαλείο για την ανάπτυξη οριζόντιων ικανοτήτων (κατανόηση
πολύπλοκων/αμφιλεγόμενων καταστάσεων, ανακάλυψη και διασύνδεση των
επιμέρους στοιχείων των πληροφοριών, σύλληψη εναλλακτικών λύσεων,
διαμόρφωση αισθητικών κριτηρίων) των μαθητών/τριών, σχετικά με τα εξεταζόμενα
αντικείμενα,
την αποτελεσματικότητα της χρήσης και αξιοποίησης του συγκεκριμένου πίνακα του
Γκωγκέν, που αξιοποιήθηκε:
 στη διασαφήνιση φαινομένων/εννοιών,
 στην εξοικείωση με όρους,
 στην ανάπτυξη περαιτέρω προβληματισμού,
 σε κάτι άλλο,
την πιθανή μετατόπιση των μαθητών/τριών από την αρχική τους στερεότυπη
κυρίαρχη άποψη περί δημιουργίας του Σύμπαντος και της ζωής,
το τι τους βοήθησε κατά την εφαρμογή της χρήσης του έργου Τέχνης,
τα πιθανά εμπόδια κατά την εφαρμογή της χρήσης και αξιοποίηση ενός εικαστικού
έργου Τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία,
το τι τους δυσκόλεψε (εμπόδια) κατά την εφαρμογή της χρήσης του,
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την εκ νέου εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου σε διάφορες φάσεις της
διδακτικής διαδικασίας και σε άλλη διδακτική ενότητα και τέλος
την ανάγκη από επιπλέον επιμόρφωση στην εφαρμογή της μεθόδου αυτής.

Για την κωδικοποίηση και ανάλυση των απόψεων και στάσεων των συνεντευξιαζόμενων
χρησιμοποιήθηκε ως μεθοδολογικό εργαλείο η Ανάλυση Περιεχομένου (Βάμβουκας, 2010).
Σχεδιασμός Κλείδας Παρατήρησης
Οι δύο άξονες με βάση τους οποίους σχεδιάστηκε η κλείδα ήταν το πλαίσιο της οργάνωσης
της μαθησιακής διαδικασίας από την άποψη του σχεδίου του εκπαιδευτικού σεναρίου και η
διεξαγωγή της διδακτικής παρέμβασης. Ο πρώτος άξονας αφορά το σχεδιασμό των σταδίων
και των επιμέρους δράσεων για την ανάλυση και ερμηνεία του εικαστικού έργου και ο
δεύτερος άξονας αφορά τη χρήση τεχνικών ενθάρρυνσης, ανάκλησης και στοχαστικής
δημιουργικής ενεργοποίησης των μαθητών για εμπλοκή/συμμετοχή στη διαδικασία με
επιλογή κατάλληλων λέξεων και εκφράσεων, που ανακαλούν βιώματα, συναισθήματα,
σκέψεις και γνώσεις τους, που προάγουν την καλλιέργεια της σκέψης, προτρέπουν σε
έκφραση τεκμηριωμένων απόψεων καθώς και στην αποδοχή τους.
Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου
Αρχικά το ερωτηματολόγιο περιείχε 5 συνολικά ερωτήσεις κλειστού τύπου και διανεμήθηκε
στους 23 μαθητές της Β΄ τάξης Λυκείου, οι οποίοι συμμετείχαν στην εφαρμογή της
συγκεκριμένης μεθόδου. Ο λόγος που αρχικά επιλέξαμε ερωτήσεις κλειστού τύπου ήταν ότι
αυτές οι ερωτήσεις είναι πιο εύκολες στην συμπλήρωση και την ανάλυσή τους (Bell, 2001)
και οι ερωτώμενοι απαντούν γρήγορα δίνοντας απαντήσεις της διχοτομικής μορφής ναι-όχι.
Οι ερωτήσεις αναφέρονται στη γνώμη των μαθητών σχετικά με:


τη σύνδεση των Φυσικών Επιστημών με φιλοσοφικά ερωτήματα (στοχασμός),



τη σύνδεση των Φυσικών Επιστημών με την τέχνη και ειδικότερα με τις εικαστικές
τέχνες, πχ. ζωγραφική και



τη συμβολή της τέχνης στην κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών.

Το αρχικό ερωτηματολόγιο αποτέλεσε τον πιλότο (προ-έρευνα) και συντάχθηκε με σκοπό
να προσδιορισθεί η λειτουργικότητά του και να διαμορφωθεί οριστικά η δομή του. Η
πιλοτική εφαρμογή του Ερωτηματολογίου είναι βασική διαδικασία για να απαλειφθούν
προβλήματα που στη συνέχεια μπορεί να εμποδίζουν τη θετική έκβαση της έρευνας
(Κυριαζή, 2002).
Στη συνέχεια έγινε τυχαία επιλογή δείγματος από το σύνολο των μαθητών, όπως
προαναφέραμε, για την πραγματοποίηση της επιτόπιας έρευνας με τη διανομή των
ερωτηματολογίων. Μετά από μια ποσοτική ανάλυση με ραβδογράμματα του αρχικού
ερωτηματολογίου θεωρήσαμε ότι η διχοτομική μορφή των απαντήσεων δεν μας κάλυπτε
αρκετά, ώστε να έχουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες και να βγάλουμε κάποια επιπλέον
ποιοτικά συμπεράσματα για τη γνώμη και τη στάση των μαθητών σχετικά με το θέμα μας. Η
πιλοτική εφαρμογή συνέβαλε λοιπόν θετικά στην τελική διαμόρφωση του
Ερωτηματολογίου με συγκεκριμένες επισημάνσεις, όπως φαίνονται στο δεύτερο
ερωτηματολόγιο. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ίδιες ερωτήσεις με αυτές του
πρώτου, αλλά επιπλέον σε κάθε ερώτηση τίθεται και ένα υποερώτημα με το οποίο ζητείται
η ανάκληση και μεταφορά προσωπικής εμπειρίας των μαθητών μέσω παραδειγμάτων, για
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την περίπτωση που υπάρχει κάτι τέτοιο. Με αυτόν τον τρόπο οι ερωτήσεις παίρνουν και
ανοικτό χαρακτήρα, με σύντομες όμως απαντήσεις ώστε η επεξεργασία και ανάλυσή τους
να είναι ευκολότερη, αλλά και για να μη μένουν αναπάντητες, όσο αυτό είναι δυνατό (Bell,
2001; Cohen et al., 2008). Το δεύτερο ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε συνολικά 44
μαθητές της Β΄ Λυκείου, οι οποίοι δεν είχαν εμπειρία στη συγκεκριμένη μέθοδο.
Από τα αποτελέσματα αναμένεται να φανεί αν και κατά πόσο αυτή η μέθοδος είναι
εφαρμόσιμη και αποδοτική σε ρεαλιστικό πλαίσιο και πιο συγκεκριμένα αν ενεργοποίησε
περισσότερο τα κίνητρα των μαθητών για το γνωστικό αντικείμενο, αν τους βοήθησε στην
καλύτερη διασαφήνιση των εννοιών και του πραγματολογικού περιεχομένου τους, αν
ενδυναμώθηκε η διδασκαλία σε μαθητές με πιθανόν διαφορετικές ανάγκες και αν
συνέβαλε στην κριτική και δημιουργική προσέγγιση της γνώσης.

Ανάλυση των ερευνητικών εργαλείων
Ανάλυση Συνέντευξης για τις απόψεις των εκπαιδευτικών μετά από την εφαρμογή της
μεθόδου «της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία»
Στην ερώτηση «Ποια νομίζετε ότι μπορεί να είναι η συμβολή ενός εικαστικού έργου τέχνης
στην εκπαιδευτική διαδικασία», οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι μέσα από την αξιοποίηση
έργων τέχνης με τη συγκεκριμένη μέθοδο μπορούν οι μαθητές, επειδή εμπλέκονται
συναισθηματικά, να οδηγηθούν πιο εύκολα σε επιστημονικά ερωτήματα. Επιπλέον
αναγνωρίζουν τώρα ότι ο σκοπός ενός έργου τέχνης δεν είναι απλά η αναπαράσταση της
πραγματικότητας, αλλά ένα εικαστικό έργο τέχνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
για την ανάπτυξη μοντέλων και αναπαραστάσεων και για επικέντρωση στο ουσιαστικό, κάτι
που χαρακτηρίζει τις Φυσικές Επιστήμες.
Στην ερώτηση για τα πιθανά εμπόδια από τη γενικότερη χρήση και αξιοποίηση ενός
εικαστικού έργου Τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν την
ασυμβατότητα, σε πρώτη προσέγγιση, της Επιστήμης και της Τέχνης. Όσον αφορά στην
ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού η αναφορά γίνεται πάλι στην ανάπτυξη της
φαντασίας.
Στην ερώτηση για τη συμβολή στην καλλιέργεια των οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών
και πιο συγκεκριμένα στην κατανόηση πολύπλοκων/αμφιλεγόμενων καταστάσεων, οι
εκπαιδευτικοί προσθέτουν ότι ήδη η αξιοποίηση του έργου του Γκωγκέν στη διδασκαλία
της Σύγχρονης Φυσικής οδήγησε στην κατανόηση επιμέρους θεμάτων, αλλά και σε όλη την
εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές/τριες δεν απομακρύνθηκαν από το στόχο τους,
δεδομένου ότι αρχικά οι έννοιες και οι καταστάσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν ήταν
αμφιλεγόμενες.
Στην ερώτηση σχετικά με τον εντοπισμό των σημείων, στα οποία θεωρούν ότι ήταν
αποτελεσματική (αν ήταν) η χρήση και αξιοποίηση του πίνακα του Γκωγκέν, οι
εκπαιδευτικοί αναφέρονται στη διασαφήνιση φαινομένων/εννοιών, στην εξοικείωση με
όρους, στην ανάπτυξη περαιτέρω προβληματισμού και επιπλέον σημειώνει στην επίτευξη
του στόχου μετά από προσωπική εμπλοκή των μαθητών και στη δημιουργία μοντέλων,
αναπαραστάσεων.
Στην ερώτηση σχετικά με τη διαπίστωση πιθανής μετατόπισης των μαθητών από την αρχική
τους στερεότυπη κυρίαρχη άποψη περί δημιουργίας του Σύμπαντος και της ζωής, απαντούν
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καταφατικά με την έννοια ότι οι μαθητές βρέθηκαν σε ένα πλαίσιο αναζήτησης και
αποχωρίστηκαν την ανάγκη για εύκολες δογματικές απαντήσεις.
Στις ερωτήσεις σχετικά με τι βοήθησε και τι δυσκόλεψε κατά την εφαρμογή της χρήσης του
έργου Τέχνης στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί
αναγνωρίζουν ότι η πλήρης κατανόηση της Φυσικής και ιδιαίτερα της Σύγχρονης, δεν είναι
εφικτή σε επίπεδο μαθητών Λυκείου. Η ανάλυση και ερμηνεία του έργου Τέχνης βοήθησε
στο να συνδέσουν οι μαθητές/τριες αποσπασματικές πληροφορίες σχετικά με τη Σύγχρονη
Φυσική μέσω αναπαραστάσεων τις οποίες μπορούσαν εύκολα να ενσωματώσουν στις
υπάρχουσες εμπειρίες τους. Ακόμα προσθέτουν ότι έγινε γρήγορα η προσωπική εμπλοκή
των μαθητών/τριών μέσω των συναισθημάτων, που προκαλούσε το έργο αλλά και μέσω
της ανάκλησης των προσωπικών τους εμπειριών. Ως δυσκολία υπογραμμίζεται ότι
χρειάστηκε χρόνος για να βρουν οι μαθητές/τριες τους δύο διαφορετικούς τρόπους, με
τους οποίους έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους με: τον
καλλιτεχνικό/φιλοσοφικό και τον επιστημονικό.
Τέλος το ερώτημα αν θα αξιοποιούσαν πάλι ένα εικαστικό έργο τέχνης με τη μέθοδο αυτή, η
απάντηση ήταν καταφατική τόσο για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και τον ιδιαίτερο
τρόπο που πραγματοποιήθηκε, όσο και για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που ήδη
προανέφεραν, δηλαδή τη σύνδεση γνωστικών πληροφοριών μέσω αναπαραστάσεων και
την προσωπική/συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών/τριών στη διαδικασία της μάθησης.
Σχετικά δε με το τελευταίο, θετική εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι μαθητές άρχιζαν να
συζητούν γι αυτό και εκτός σχολικής αίθουσας.
Ανάλυση Παρατήρησης με βάση τη συμπληρωμένη κλείδα
Στην ενότητα αυτή γίνεται η παρουσίαση των πληροφοριών και των αποτελεσμάτων, που
συγκεντρώθηκαν από την Παρατήρηση μέσα στη σχολική αίθουσα κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής παρέμβασης.
Ως προς τη δράση των μαθητών ο βαθμός συμμετοχής τους σταδιακά αυξανόταν και το
ενδιαφέρον τους μεγάλωνε, ενώ η επιφυλακτικότητά τους σταδιακά μειωνόταν.
Προηγήθηκαν ερωτήσεις με συζήτηση, που είχαν διαθεματικό χαρακτήρα και έγινε
σύνδεση του θέματος της Φυσικής με τη Βιολογία και με την Ιστορία για να καλυφθεί και
ένα ευρύτερο φάσμα ενδιαφερόντων των μαθητών, αφού αυτοί προέρχονταν από
διαφορετικές Κατευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι μαθητές ήταν αρκετά εξοικειωμένοι να
δουλεύουν όχι μόνο ατομικά, αλλά και με την εταιρική και ομαδική συνεργασία και συχνά
απαντούσαν εκπροσωπώντας την ομάδα τους στην ολομέλεια. Κατά τη διαδικασία
διεξαγωγής δεν παρατηρήθηκαν απρόοπτες καταστάσεις, αντίθετα οι μαθητές
ανταποκρίνονταν όλο και πιο θετικά στις ερωτήσεις της εκπαιδευτικού και συνεχώς με όλο
και μεγαλύτερη άνεση στην εξωτερίκευση και έκφραση των σκέψεων, κρίσεων και γνώσεών
τους. Οι εκπαιδευτικοί ακολουθούσαν την ουδέτερη αξιολόγηση των μαθητών, δηλαδή την
αποδοχή της απάντησης κατά την ερμηνεία χωρίς να εκφέρουν κρίση για σωστή ή λάθος
τοποθέτηση. Συχνά οι ερμηνείες του ενός μαθητή αποτελούσαν έναυσμα για περαιτέρω
προβληματισμό από τους άλλους.
Μετά το τέλος του διδακτικού έργου ακολούθησε συζήτηση και αναστοχασμός με τους
εκπαιδευτικούς με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική αποτίμηση της όλης
διαδικασίας και την επισήμανση των δυνατών και αδύναμων σημείων της διδακτικής
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παρέμβασης, έτσι ώστε να υπάρξει βελτίωση και μετασχηματισμός, όπου αυτό κριθεί
απαραίτητο.
Ανάλυση Ερωτηματολογίων
Το αρχικό ερωτηματολόγιο – πιλότος περιλαμβάνει πέντε απλά διατυπωμένες ερωτήσεις
κλειστού τύπου (Παράρτημα 1.), που σχετίζονται με το θέμα της έρευνας και τους ζητεί να
απαντήσουν με ένα ναι ή με ένα όχι. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε συνολικά σε 23
μαθητές της Β΄ Λυκείου, οι οποίοι συμμετείχαν στη διδακτική διαδικασία της εφαρμογής
της μεθόδου στο πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας. Τα ερωτήματα είχαν
σκοπό να διερευνήσουμε αν και κατά πόσο οι μαθητές αναγνωρίζουν συνδέσεις ανάμεσα
στα γνωστικά αντικείμενα μεταξύ τους και ειδικότερα ανάμεσα στην τέχνη, τη φιλοσοφία
και τις Φυσικές Επιστήμες. Με το δεύτερο ερωτηματολόγιο (Παράρτημα 2.) επιδιώκεται να
διερευνηθεί - αν υπάρχει - και η προσωπική τους εμπλοκή σε αυτή τη διασύνδεση. Στη
συμπλήρωσή του συμμετείχαν συνολικά 44 μαθητές από όλες τις Κατευθύνσεις, χωρίς να
συμμετέχουν πάλι οι μαθητές του τμήματος της Ερευνητικής Εργασίας.
Η επίδοση των ερωτηματολογίων έγινε στους μαθητές από τη συνεργαζόμενη εκπαιδευτικό,
η οποία τους εξήγησε το στόχο της έρευνας και ήταν παρούσα για να δώσει διευκρινίσεις,
σε περίπτωση που χρειαζόταν. Επίσης υπογράμμισε στους μαθητές την ανωνυμία των
ερωτηματολογίων και τους ενημέρωσε ότι έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν τα
αποτελέσματα της έρευνας, στην οποία συμμετέχουν, αν αυτό τους ενδιαφέρει. Με αυτό
τον τρόπο αυξάνεται η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, διότι πείθονται οι ερωτώμενοι
μαθητές να απαντήσουν με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, νιώθοντας και οι ίδιοι μέρος της
ερευνητικής διαδικασίας. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε στους μαθητές προς συμπλήρωση
μία εβδομάδα μετά, έτσι ώστε να υπάρχει κάποια χρονική απόσταση από την εμπειρία τους
στη διδακτική αυτή διαδικασία και να μπορέσουν να απαντήσουν λιγότερο επηρεασμένοι
συναισθηματικά από αυτή.
Στο πρώτο ερωτηματολόγιο-πιλότο (Παράρτημα 1., Πίνακας 1.) οι μαθητές στα ερωτήματα
σχετικά με αν θεωρούν ότι συνδέονται τόσο οι Φυσικές Επιστήμες όσο κα οι Εικαστικές
Τέχνες με φιλοσοφικά ερωτήματα (στοχασμός), απάντησαν θετικά σε ποσοστό 91% περίπου,
ενώ οι καταφατικές απαντήσεις τους στο 3ο ερώτημα για τη σύνδεση μέσω κοινών
ερωτημάτων μεταξύ των Φυσικών Επιστημών και της τέχνης και ειδικότερα με των
εικαστικών τεχνών, πχ. ζωγραφική, ανέρχονται στο 87%. Στο 4ο ερώτημα αν η παρατήρηση
και ερμηνεία ενός έργου ζωγραφικής βοηθάει στην έκφραση και την κατανόηση
φιλοσοφικών ερωτημάτων, οι καταφατικές απαντήσεις τους ανέρχονται σε ποσοστό 78%.
Στο 5ο και κρίσιμο ερώτημα αν τα ερωτήματα, που μας δημιουργούνται από ένα έργο
ζωγραφικής μας βοηθούν στην κατανόηση Φυσικών εννοιών, οι καταφατικές απαντήσεις
ανέρχονται σε ποσοστό 65%, οι αρνητικές απαντήσεις σε ποσοστό 30% και 5% οι
απαντήσεις του τύπου ΄δεν γνωρίζω΄.
Στο δεύτερο ερωτηματολόγιο (Παράρτημα 2, Πίνακας 2), στο οποίο κάθε ένα από τα 5
ερωτήματα συνοδεύεται και από ένα υποερώτημα, που ζητεί την ανάκληση προσωπικών
βιωμάτων/εμπειριών σχετικών με τα ερωτήματα, τα ποσοστά στις καταφατικές απαντήσεις
των μαθητών έχουν ως εξής: Στο 1ο ερώτημα για τη σύνδεση των ΦΕ με φιλοσοφικά
ερωτήματα το ποσοστό ανέρχεται στο 70%, στο 2ο ερώτημα για τη σύνδεση μεταξύ
Ζωγραφικής και φιλοσοφικών ερωτημάτων τα ποσοστό ανέρχεται σε 93%, στο 3 ο ερώτημα
για τη σύνδεση Εικαστικών Τεχνών με τις Φ.Ε. μέσω κοινών ερωτημάτων το ποσοστό των
καταφατικών απαντήσεων ανέρχεται στο 43%, στο 4ο ερώτημα το 82% των μαθητών
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απάντησαν καταφατικά και τέλος στο 5ο ερώτημα το 41% των μαθητών απάντησε
καταφατικά, το 48% αρνητικά και το 11% απάντησε ότι δεν γνωρίζει.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη σύγκριση των ερωτηματολογίων στο 2ο και 4ο ερώτημα,
όπου συνδυάζεται η τέχνη με τη φιλοσοφία, το ποσοστό των καταφατικών απαντήσεων και
των δύο δειγματοληπτικών ομάδων είναι σχεδόν ταυτόσημο. Στα ερωτήματα 1, 3 και 5, στα
οποία συνδυάζονται οι ΦΕ με τη φιλοσοφία και την τέχνη, παρατηρούνται μεγάλες
αποκλίσεις στα ποσοστά των καταφατικών απαντήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες, που
ξεπερνούν το 20% για τα ερωτήματα 1 και 5. Για το ερώτημα 3, που αναφέρεται στη
σύνδεση των ΦΕ με τη Ζωγραφική η διαφορά ξεπερνάει το 40% . Εάν συγκρίνουμε χωριστά
τα ποσοστά των απαντήσεων ανάμεσα στην πρώτη ομάδα και στους μαθητές της Θετικής
Κατεύθυνσης της δεύτερης ομάδας οι παραπάνω διαφορές μειώνονται.
Ακόμη εάν συγκρίνουμε το αρχικό με το τελικό ερωτηματολόγιο στο ποσοστό της
καταφατικής απάντησης του ερωτήματος 5 σχετικά με το αν τα ερωτήματα, που μας
δημιουργούνται από ένα έργο ζωγραφικής μας βοηθούν στην κατανόηση Φυσικών εννοιών,
θα δούμε ότι από τους μαθητές που συμμετείχαν στη διδακτική διαδικασία καταφατικά
απαντά το 65%, ενώ από αυτούς που δεν συμμετείχαν καταφατικά απαντά το 41%. Πιθανό
οι συμμετέχοντες στη διδακτική διαδικασία μαθητές μετά από αυτή τη βιωματική εμπειρία
τους να αναγνωρίζουν καλύτερα τη συμβολή ενός εικαστικού έργου τέχνης στην κατανόηση
εννοιών των ΦΕ. Η αξιοποίηση του δεύτερου δείγματος μαθητών ανέδειξε την αξία της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, αποδεικνύεται ότι τα ερωτήματα 1, 3 και 5
επηρεάζονται από τη διδακτική παρέμβαση ενώ τα υπόλοιπα όχι.
Από την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των
ερωτηματολογίου τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

υποερωτημάτων

του

δεύτερου

Στα παραδείγματα, που ζητήθηκαν να δώσουν οι μαθητές, σχετικά με το αν ερωτήματα που
θέτει η Φυσική μπορεί να σχετίζονται με φιλοσοφικά ερωτήματα, αυτοί ανέφεραν τα
παρακάτω: τη βαρύτητα, το αν είμαστε μοναδικά όντα στον κόσμο, τη Δημιουργία κόσμου
(το χαρακτήρισαν συχνά ως το δυσκολότερο ερώτημα), τα παράλληλα σύμπαντα, το ταξίδι
στα άστρα, την ύπαρξη του Θεού, τη δημιουργία σύμπαντος, το να ζει κανείς ή να μη ζει, το
γιατί υπάρχουμε, τη δικαιοσύνη και τις ηθικές αξίες, το νόημα της ζωής, τη δράση της
δύναμης.
Στα παραδείγματα έργων ζωγραφικής, που θέτουν φιλοσοφικά ερωτήματα και που
γνωρίζουν οι ίδιοι, οι μαθητές ανέφεραν: «Το ουρλιαχτό» σχετικά με την ψυχοσύνθεση και
τον τρόπο έκφρασης του ανθρώπου, «Τη Γκουέρνικα» σχετικά με την αλλοτρίωση της
ανθρώπινης ψυχής από τον πόλεμο, «Το παράθυρο» του Μονταράκου, έργα του Νταλί, του
Μιχαήλ Άγγελου από την Καπέλα Σιξτίνα, «Τον καθολικό άνθρωπο» και «Τη Τζοκόντα» του
Λεονάρντο ντα Βίντσι, καθώς και έργα του χωρίς να προσδιορίζονται, «Το ξεπατίκωμα» του
Ρενέ Μαγκρίτ.
Σχετικά με τα κοινά ερωτήματα που θέτουν οι ΦΕ και η Ζωγραφική, αναφέρουν τα
παρακάτω: τα φυσικά φαινόμενα, που αναπαρίστανται από τη Ζωγραφική, ενώ
επεξηγούνται από τη Φυσική, η ύπαρξη άλλων νοήμονων όντων, η θεοποίηση του
χρήματος, η σχετικότητα του χρόνου, η κίνηση και η φύση.
Οι μαθητές αναφέρουν ότι στην έκφραση και κατανόηση κάποιων προσωπικών τους
ερωτημάτων έχει βοηθήσει ένα έργο ζωγραφικής, όπως για παράδειγμα σχετικά με την
πορεία του ανθρώπου στον κόσμο, με τον σκοπό της ευτυχίας, με τη μοναξιά, το θάνατο,
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την καλύτερη κατανόηση άλλων εποχών, την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης, τις αξίες της
ζωής και τον προσδιορισμό του ‘ποιος είμαι, γιατί υπάρχω, πού βαδίζω, τι πρεσβεύω’.
Τέλος στο υποερώτημα αν έχουν να αναφέρουν κάποιο παράδειγμα – έννοια των ΦΕ, στην
κατανόηση του οποίου βοηθήθηκαν από ένα έργο ζωγραφικής, οι μαθητές ανέφεραν: την
αίσθηση των διαστάσεων και του βάθους, την αίσθηση του χώρου, το χωροχρόνο, τη
βαρύτητα (ο Νεύτων κάτω από τη μηλιά), τα στερεά σώματα και την αιώρηση, το Βόρειο
Σέλας.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι που είχαν τεθεί διαπιστώθηκε ότι το δείγμα ήταν
ικανοποιητικό. Εμφανίστηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο ερωτηματολόγια ως
προς τις ερωτήσεις 1, 3 και 5 στις οποίες μεγαλύτερο δείγμα δε θα μπορούσε να αλλάξει
την εικόνα. Στα υπόλοιπα ερωτήματα δεν εντοπίστηκαν σημαντικές στατιστικές διαφορές,
πράγμα που σημαίνει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δεν μπορεί να τα επηρεάσει
σημαντικά. Μεγαλύτερο δείγμα θα μπορούσε να διακρίνει μικρές διαφορές που δε
φαίνονται από την παρούσα μελέτη οι οποίες όμως από εκπαιδευτική άποψη δεν είναι
σημαντικές.

Συμπεράσματα/Προτάσεις
Οι εκπαιδευτικοί, που συμμετείχαν ήταν ιδιαίτερα θετικοί απέναντι στην
αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος. Διαπίστωσαν επίσης ότι οι μαθητές έδειξαν
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μάθημα, ενθαρρύνθηκαν να προβληματιστούν οι ίδιοι και
να εκφράσουν τη σκέψη τους και τα συναισθήματά τους μέσα από την αλληλεπίδραση με
τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές τους.
Επίσης υποστήριξαν ότι ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν πάλι τη μέθοδο της
«μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία», που δοκιμάστηκε στην
τάξη, σε διάφορες φάσεις, σε διάφορες διδακτικές ενότητες ανάλογα με τις ανάγκες των
μαθητών, τη δυσλειτουργία των αντιλήψεών τους και των εναλλακτικών απόψεών τους,
αλλά και τη δυσκολία προσέγγισης συγκεκριμένων εννοιών των ΦΕ, συνήθως μετά από
ανίχνευσή τους από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Η εφαρμογή της μεθόδου μπορεί να
αξιολογηθεί πριν, και στο τέλος της διδασκαλίας της ενότητας με πραγματοποίηση
Παρατήρησης σε συνεννόηση πάντα με τον εκπαιδευτικό. Οι εκπαιδευτικοί που θα
συμμετάσχουν μπορούν να κληθούν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια ή να δώσουν
συνέντευξη για την εφαρμογή της μεθόδου και την εμπλοκή τους σε αυτή. Επίσης
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι εκπαιδευτικοί και να αποκτήσουν κατανόηση και
εξοικείωση σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της μεθόδου, θεωρούν
χρήσιμη την υλοποίηση βιωματικών σεμιναρίων, βασισμένων σε θεματικές ενότητες του
σχολικού βιβλίου, από ειδικούς πάνω στο θέμα επιμορφωτές.
Οι απόψεις των μαθητών/τριών που αφορούν στη διδακτική αξιοποίηση κατάλληλων
εικαστικών έργων για τη διευκόλυνση της κατανόησης εννοιών των Φυσικών Επιστημών
αποτυπώθηκαν στα ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων
έδειξε ότι οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στη βιωματική εμπειρία της διδακτικής
παρέμβασης αναγνώρισαν καλύτερα τη συμβολή ενός εικαστικού έργου τέχνης στην
κατανόηση εννοιών των ΦΕ.
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Η αξιοποίηση του δεύτερου δείγματος μαθητών οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη διδακτική
διαδικασία της εφαρμογής της μεθόδου «της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την
αισθητική εμπειρία» ανέδειξε την αξία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ως πιθανά εμπόδια στην εφαρμογή της μεθόδου οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν τον
περιορισμένο διδακτικό χρόνο σε σχέση με αυτόν που απαιτεί η επιλογή αυτής της
μεθόδου και την ανάπτυξη κριτηρίων για την αναγνώριση και επιλογή κατάλληλου έργου
τέχνης. Σύμφωνα με τον Κόκκο (2011) δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για αυτή την
επιλογή. Με γνώμονα την κοινή λογική και τα συναισθήματα, που προκαλεί ένα έργο
τέχνης μπορούν να ανακαλύψουν σε αυτό το δικό τους νόημα. Εξάλλου όλοι γνωρίζουμε
σημαντικά έργα τέχνης, αλλά ταυτόχρονα με τη βοήθεια και ανταλλαγή απόψεων με
άλλους συναδέλφους εκπαιδευτικούς καθώς και με τη βοήθεια βιβλίων τέχνης και του
διαδικτύου μπορούμε να εμπλουτίσουμε το εύρος της «συλλογής» μας.
Ακόμη αναφέρεται ως πιθανό εμπόδιο ο μικρός βαθμός εξοικείωσης των μαθητών σχετικά
με τη χρήση έργων τέχνης με τη συγκεκριμένη μέθοδο της «μετασχηματίζουσας μάθησης
μέσα από την αισθητική εμπειρία». Η μέθοδος όμως αυτή έχει ευελιξία στην εφαρμογή των
σταδίων, κάποια από τα οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να παραλείψει ανάλογα με τις
εκπαιδευτικές ανάγκες, που ανιχνεύει. Επίσης κάθε μέθοδος έχει τα δυνατά και αδύνατα
σημεία της και η απόφαση για την εφαρμογή της εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες
εκπαιδευτικής διεργασίας. Τέτοιες μπορεί να είναι η ηλικία και οι ανάγκες των μαθητών, η
στοχοθεσία από τον εκπαιδευτικό στην κάθε περίπτωση, δηλαδή αν χρειάζεται να
δημιουργηθούν εναύσματα σκέψης και διακίνησης συναισθημάτων, που δεν μπορούν
πιθανό να αναδυθούν με τέτοια ένταση μέσα από άλλες εκπαιδευτικές πρακτικές, αν
χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την κριτική προσέγγιση κάποιου θέματος, αλλά και για την
ανάπτυξη οριζόντιων ικανοτήτων, για τη συνδιαλλαγή του καθενός με περισσότερες
πλευρές του εαυτού του και για τη συνεξέλιξη των μαθητών μεταξύ τους (Κόκκος, 2011).
Βασικός περιορισμός της έρευνας ήταν η κατηγοριοποίηση μεταξύ των μαθητών που
παρακολούθησαν και εκείνων που δεν παρακολούθησαν τη συγκεκριμένη διδακτική
παρέμβαση. Θα μπορούσε να οριστούν επιπλέον υποκατηγορίες (διαφοροποιήσεις) που
αφορούν στο πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών (π.χ.: μαθητές που έχουν έφεση προς τις
Τέχνες ή προς τις Επιστήμες). Μια τέτοια μελέτη όμως θα απαιτούσε ένα πολύ πιο
εκτεταμένο ερωτηματολόγιο και ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα μαθητών.
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Παραρτήματα
Παράρτημα 1
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ TOY ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
1. Πιστεύετε ότι ερωτήματα που θέτει η Φυσική μπορεί να σχετίζονται με φιλοσοφικά
ερωτήματα;
2. Πιστεύετε ότι ένας πίνακας ζωγραφικής μπορεί να θέσει φιλοσοφικά ερωτήματα;
3. Τα ερωτήματα που θέτει η Φυσική και η Ζωγραφική μπορεί να είναι κοινά;
4. Πιστεύετε ότι σας διευκολύνει η σύνδεση επιστήμης και τέχνης μέσω φιλοσοφικών
ερωτημάτων;
5. Πιστεύετε ότι ερωτήματα που μπορούν να τεθούν μέσω της Ζωγραφικής διευκολύνουν
στην κατανόηση Φυσικών Επιστημών;
Πίνακας 1. Επεξεργασία αποτελεσμάτων του αρχικού ερωτηματολογίου
ΣΥΝΟΛΙΚΟ - ΜΑΘΗΤΕΣ Ερευνητικής Εργασίας
Α/Α
1
2
3
4
ΝΑΙ
20
22
20
18
ΟΧΙ
1
0
1
3
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
2
1
2
2
ΣΥΝΟΛΟ
23
23
23
23
25

5
15
7
1
23

ΝΑΙ
ΟΧΙ

20

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

15

10

5

0
1

2

3

4

5
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Παράρτημα 2
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ TOY ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
1. Πιστεύετε ότι ερωτήματα που θέτει η Φυσική μπορεί να σχετίζονται με φιλοσοφικά
ερωτήματα; Ποια ερωτήματα θα δίνατε ως παράδειγμα.
2. Πιστεύετε ότι ένας πίνακας ζωγραφικής μπορεί να θέσει φιλοσοφικά ερωτήματα; Ποιο
σχετικό παράδειγμα θα αναφέρατε.
3. Από η μέχρι τώρα ενασχόλησή σας με τη Φυσική και τη Ζωγραφική πιστεύετε ότι θέτουν
κοινά ερωτήματα? Μπορείτε να αναφέρετε ένα ή δύο από αυτά.
4. Πιστεύετε ότι η παρατήρηση και ερμηνεία ενός έργου ζωγραφικής σας βοηθάει στην
έκφραση και την κατανόηση φιλοσοφικών ερωτημάτων; Μπορείτε να αναφέρετε σε ποια
προσωπικά σας ερωτήματα πιθανόν να σας έχει βοηθήσει ένα έργο ζωγραφικής.
5. Πιστεύετε ότι ερωτήματα που μας δημιουργούνται από ένα έργο ζωγραφικής μας
βοηθούν στην κατανόηση Φυσικών εννοιών; Μπορείτε να αναφέρετε κάποιο τέτοιο
ερώτημα από προσωπική σας εμπειρία από ένα έργο ζωγραφικής.
Πίνακας 2. Επεξεργασία αποτελεσμάτων του δεύτερου ερωτηματολογίου
Α/Α
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
ΣΥΝΟΛΟ

1
31
13
0
44

ΣΥΝΟΛΙΚΟ (Μαθητές 3 Κατευθύνσεων)
2
3
4
41
19
36
3
18
6
0
7
2
44
44
44

5
18
21
5
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25

ΝΑΙ

20
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15

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
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5
0
1
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3

4

5
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Παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα: η περίπτωση
ενός Γυμνασίου
Τσαμπίκα Καράκιζα
tsakarak@gmail.com
Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Νοτίου Αιγαίου,
Προϊσταμένη ΕΠΚ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
Περίληψη. Στην εργασία αυτή μελετώνται τα αποτελέσματα από τη χρήση και
αξιοποίηση των διαδραστικών πινάκων στο Γυμνάσιο, μέσω της περίπτωσης ενός
συγκεκριμένου σχολείου. Για το σκοπό αυτό γίνεται περιγραφή της εμπειρίας και
αναφέρονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη δημιουργία και την ετήσια
λειτουργία ομάδας ενδοσχολικής επιμόρφωσης για την παιδαγωγική αξιοποίηση του
διαδραστικού πίνακα σε ένα γυμνάσιο του Νοτίου Αιγαίου. Η ομάδα αφού κατέγραψε
τις ανάγκες, σχεδίασε και υλοποίησε ετήσιο πρόγραμμα με θεωρητικό και πρακτικό
μέρος εφαρμογής στις τάξεις. Η όλη εμπειρία προσεγγίζεται ποιοτικά μέσω
συνεντεύξεων από τα μέλη της ομάδας των εκπαιδευτικών και μέσω της παρατήρησης
των διδασκαλιών που πραγματοποιήθηκαν με διαδραστικό πίνακα. Τα συμπεράσματα,
παρόλο που δεν είναι δυνατόν να γενικευθούν, μπορούν να αξιοποιηθούν αφενός για
τον σχεδιασμό προγραμμάτων ενδοσχολικών επιμορφώσεων, αφετέρου για τον
εμπλουτισμό της εμπειρίας στην παιδαγωγική αξιοποίηση του συγκεκριμένου μέσου.
Λέξεις κλειδιά: ομάδα
παιδαγωγική αξιοποίηση

ενδοσχολικής

επιμόρφωσης,

διαδραστικός

πίνακας,

Εισαγωγή
Με την αρχή της τρέχουσας δεκαετίας εγκαταστάθηκαν με απόφαση του Υπουργείου
Παιδείας διαδραστικοί πίνακες στα περισσότερα από τα Γυμνάσια της χώρας. Με δεδομένη
την παγιοποίηση των λειτουργιών της δικτύωσης των σχολικών μονάδων μέσω του
πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr) καθώς και την ανάπτυξη των υπηρεσιών του
προς τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τα σχολεία, διαμορφώνεται ένα εκπαιδευτικό
περιβάλλον τεχνολογικά επαρκές και δυνητικά ικανό να αποτελέσει μοχλό για
προσανατολισμό προς μια εκπαίδευση ενεργητική, παιδαγωγικά σύγχρονη,
μαθητοκεντρική, για μια στροφή προς ένα σχολείο ελκυστικό, πεδίο ολόπλευρης ανάπτυξης
των μαθητών, ανοικτό στην κοινωνία (www.digitalschool.minedu.gr). Την ίδια στιγμή,
τίθεται το ερώτημα για το αν η καθημερινότητα της σχολικής τάξης ακολουθεί τους ίδιους
ρυθμούς αλλαγής και προσαρμογής στα δεδομένα του νέου περιβάλλοντος. Πιο
συγκεκριμένα, τα ερωτήματα και η αγωνία της ίδιας της εκπαιδευτικής κοινότητας, μερικά
χρόνια μετά την εγκατάσταση των διαδραστικών πινάκων, για το τι και με ποιο τρόπο
μπορεί τελικά να γίνει, προκάλεσαν το εγχείρημα που περιγράφεται στην εργασία αυτή.
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Θεωρητικό πλαίσιο
Οι διαδραστικοί πίνακες (δπ) είναι ένα σχετικά νέο τεχνολογικό ψηφιακό μέσο, που
χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, εμπλέκοντας τους μαθητές στη διαδικασία (Becta, 2004).
Η Morgan (2008) ισχυρίζεται ότι έχουν χαμηλότερο κόστος από αυτό της παροχής ενός
φορητού υπολογιστή σε κάθε μαθητή, είναι προορισμένοι να χρησιμοποιούνται συνεχώς
και απ’ ευθείας στην τάξη, δεν απαιτείται μεταφορά σε εργαστήριο, επιτρέπει την
αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και υλικού, συνδυάζοντας ποικιλία
μορφών. Η ίδια συνεχίζει λέγοντας ότι ενσωματώνει πολυμέσα και άλλες ψηφιακές πηγές
εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο, υποστηρίζει τη διαδραστική και συνεργατική μάθηση, τον
έλεγχο της μάθησης από το μαθητή, την επίλυση προβλήματος, και γενικά εμπλέκει τους
μαθητές νοητικά και σωματικά στη διαδικασία της μάθησης.
Για τους μαθητές οι δπ σύμφωνα με την Morgan (2008) αλλά και πολλούς άλλους (ενδ.
Paper, 2004; Shenton & Pagett, 2007; Weimer, 2001; Miller et al., 2007) αποτελούν εργαλεία
που είναι ευχάριστα και διασκεδαστικά, γρήγορα γίνονται οικεία, τους κινητοποιούν να
συμμετέχουν στη διδασκαλία και να αλληλεπιδρούν με το μέσο και τους συμμαθητές τους,
ενσωματώνοντας όλα σχεδόν τα επικοινωνικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου κόσμου.
Ωστόσο σύμφωνα με τον Smith et al. (2005) δεν είναι βέβαιο ότι ο ενθουσιασμός, είτε των
μαθητών είτε των εκπαιδευτικών οδηγεί πάντα σε αποτελεσματικές και στοχευμένες
πρακτικές (Jones & Vincent, 2010). Οι Alexiou-Ray, Wilson, Wright & Peirano (2003)
αναφέρουν ότι η χρήση των δπ ενισχύει μια εποικοδομητική προσέγγιση της μάθησης,
μέσω της οποίας οι μαθητές μαθαίνουν ενεργά μέσω νοηματοδοτημένων δραστηριοτήτων
που συνδέονται άμεσα με τον «πραγματικό κόσμο», που είναι συνεργατικές και στις οποίες
οι ίδιοι οι μαθητές έχουν την ευθύνη, τον έλεγχο και εν τέλει την οικοδόμηση του
προσωπικού νοήματος.
Σύμφωνα με τους Digregorio και Sobel-Lojeski (2010), οι τρέχουσες έρευνες για τους
διαδραστικούς πίνακες (δπ) εξετάζουν τα αποτελέσματα σε σχέση με την κινητοποίηση των
μαθητών, την πρόσληψη της γνώσης, την ενίσχυση της προσοχής, την συμπεριφορά τους,
το επίπεδο της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης καθώς και αυτής με τον εκπαιδευτικό και τον
δπ, την μάθηση, την παιδαγωγική και την επίδοση. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν έρευνες
που αναφέρουν ότι οι δπ ασκούν θετική επίδραση στη διδασκαλία και τη μάθηση
(ενδεικτικά Glover, Miller, Averis, & Door, 2007). Ωστόσο πολλές έρευνες δεν επιτρέπουν τη
γενίκευση των συμπερασμάτων καθώς αποτελούν μελέτες περίπτωσης και κάνουν πιο
αναγκαία την εκπόνηση και ποσοτικών ερευνών μεγάλης κλίμακας.
Παρόλ’ αυτά σύμφωνα πάντα με τους Gregorio και Sobel-Lojeski (2010), οι υπάρχουσες
ποσοτικές έρευνες εμπεριέχουν αντίθετα, συγκρουόμενα συμπεράσματα (Glover, Miller,
Averis, & Door, 2005b; Higgins, Beauchamp, & Miller, 2007; Martin, 2007; Schuck & Kearney,
2007; Thompson & Flecknoe, 2003). Αρκετές επίσης από αυτές δεν συνυπολογίζουν τους
παράγοντες του περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί και το πλαίσιο, το σύστημα, το οποίο
τείνει να ενσωματώσει το νέο μέσον. Οι Schuck & Kearny (2007) συνυπολογίζουν στις
προσεγγίσεις τους παράγοντες του σχολικού περιβάλλοντος όπως είναι η πρακτική
εξάσκηση των εκπαιδευτικών στο δπ, ο χρόνος που διατίθεται γι’ αυτό, το αίσθημα
επάρκειάς τους, η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται, μια ηγεσία που υποστηρίζει την
καινοτομία και την τεχνολογία, όπως επίσης και γενικότερα η σχολική κουλτούρα. Όλα
θεωρούνται ουσιαστικά αν οι δπ θεωρηθούν ως συστατικό στοιχείο της σχολικής
παιδαγωγικής πράξης (Glover et al., 2005a; 2007).
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Υπάρχει ωστόσο και αρκετός αντίλογος μέσω πολλών ερευνών. Μια συνόψιση τέτοιων
ερευνών που εκφράζουν ενστάσεις για την αποτελεσματικότητα των δπ στη μάθηση και
συμπεραίνουν ότι ενισχύεται εν τέλει ο παραδοσιακός, δασκαλοκεντρικός χαρακτήρας της
μάθησης, αποδυναμώνεται η συνεργατικότητα και μειώνεται ο διάλογος, γίνεται από την
Holmes (2009).
Από τα παραπάνω αναδεικνύεται η ανάγκη να μπορεί ο εκπαιδευτικός να διαχειριστεί το
νέο αλλά και διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον με τρόπο αποτελεσματικό ως
προς τη μάθηση. Επομένως η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού φαίνεται πιο αναγκαία από
ποτέ. Οι Hall and Higgins (2005) αναφέρουν ότι ενδεχομένως η εμπλοκή των μαθητών με
τον δπ να είναι αναποτελεσματική αν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν την απαραίτητη
επιμόρφωση. Έτσι η Holmes (2009) βασιζόμενη στο TPCK (Technological Pedagogical
Content Knowledge) των Mishra, & Koehler (2006) λέει ότι η γνώση για την τεχνολογία ή η
ποιότητα της παιδαγωγικής δεν επαρκούν αν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν επαρκή γνώση
σχετικά με το πώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με το περιεχόμενο της
μάθησης ώστε ο μαθητής να οδηγηθεί στη γνώση. Επομένως ένα αποτελεσματικό μοντέλο
επιμόρφωσης πρέπει να σχεδιάζεται με στόχο την ανάπτυξη της τεχνικής και παιδαγωγικής
γνώσης σε σχέση με τους δπ ισχυρίζονται οι Hall and Higgins (2005).
Και στη χώρα μας έχει ήδη διαπιστωθεί η ανάγκη αφενός για επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών στα σχολεία όπου λειτουργούν οι διαδραστικοί πίνακες, αφετέρου για
υποστήριξη με παροχή σε αυτούς διδακτικού εκπαιδευτικού υλικού, για να μπορούν να
αξιοποιήσουν όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διαδραστικού πίνακα. Άλλωστε τα
παραπάνω αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή ένταξη του διαδραστικού
πίνακα στην διδασκαλία (Αναστασιάδης, Μικρόπουλος, Σοφός & Φραγκάκη, 2011).
Συστατικό στοιχείο της επιμόρφωσης θα πρέπει επίσης να αποτελεί και το επίπεδο γνώσης
το οποίο ο εκπαιδευόμενος κατέχει, σε σχέση με τον τελικό γνωστικό στόχο του
προγράμματος. Σύμφωνα με τον Haldane (2007) ο βαθμός στον οποίο αξιοποιείται ο
διαδραστικός πίνακας από τον εκπαιδευτικό, μπορεί να προσδιοριστεί με βάση την
παρακάτω κατηγοριοποίηση των ικανοτήτων του:
•
Βασική χρήση: Ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στον Η/Υ και με τη βοήθεια του ποντικιού
ή του πληκτρολογίου του μετακινεί τον κέρσορα και η επιφάνεια του διαδραστικού πίνακα
λειτουργεί ως προβολέας
•
Εξοικείωση: Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τις βασικές λειτουργίες του μενού του
λογισμικού του διαδραστικού πίνακα
•
Άνετη χρήση: Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί με ευκολία και άνεση (σχεδόν
αυτόματα) όλες τις λειτουργίες του διαδραστικού πίνακα
•
Βελτίωση: Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί με ιδιαίτερη άνεση τις δυνατότητες του
διαδραστικού πίνακα, ανακαλύπτει νέες και βελτιώνει τα επικοινωνιακά εργαλεία
•
Εξειδίκευση: Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί σταθερές τεχνικές για τη δημιουργία
διαδραστικών εργασιών κι ασκήσεων και τις προσαρμόζει σε διαφορετικά μαθησιακά
επίπεδα.
Οι Miller & Glover (2007) ισχυρίζονται ότι τα διαδραστικά συστήματα εγκαθίστανται στις
σχολικές μονάδες με ελάχιστη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ή εγκαθίστανται με μια
γενικού τεχνολογικού και παιδαγωγικού περιεχομένου εισαγωγική επιμόρφωση ή
εγκαθίστανται παρέχοντας διαρκή υποστήριξη είτε από πρόσωπα με συμβουλευτικό ρόλο

100

Τ. Καράκιζα

για το σχολείο είτε από άλλα ενδεδειγμένα πρόσωπα. Ακριβώς στην τελευταία περίπτωση
λένε οι ίδιοι πως φαίνεται να υπάρχει μια γρήγορη πρόοδος από δασκαλοκεντρικές σε
διαδραστικές διδακτικές προσεγγίσεις.

Μεθοδολογία
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει με ποιους τρόπους και προϋποθέσεις,
η οργάνωση ενδοσχολικής επιμόρφωσης, με στόχο την παιδαγωγική αξιοποίηση των
διαδραστικών πινάκων αλλά και την ευρύτερη παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών
στα νέα μέσα, μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για αλλαγή στάσης των εκπαιδευτικών και
της κοινότητας προς μια κατεύθυνση ενσωμάτωσης της διαδραστικής τεχνολογίας στην
καθημερινή διδακτική / μαθησιακή πρακτική.
Με βάση τα προαναφερθέντα κατά την ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου, σε ένα
πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους δπ, θα έπρεπε να εμπεριέχονται οι ιδέες και οι
πρακτικές της παρακολούθησης, της υποστήριξης, της ανατροφοδότησης, των εσωτερικών
συζητήσεων, με στόχο την οικοδόμηση μιας κοινότητας όπου οι εκπαιδευτικοί θα
ανταλλάσσουν εμπειρίες και θα υποστηρίζονται στο πλαίσιο ομάδας (Smith et al., 2006).
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο ζήτημα της συνέχειας και της διάρκειας (Lewin et al., 2008)
όπως επίσης και σε αυτό του απαιτούμενου χρόνου εξάσκησης ώστε οι εκπαιδευτικοί να
αισθανθούν επαρκείς να εφαρμόσουν όσα μαθαίνουν (Shenton & Pagett, 2007). Με βάση
επίσης την προαναφερθείσα θεωρία για τα μαθησιακά χαρακτηριστικά των ενηλίκων η
Mason (2006), αναφέρει ότι οι σχεδιασμοί επιμορφώσεων για ενήλικες πρέπει να τους
παρέχουν ευκαιρίες να διατυπώνουν τις ιδέες τους, να τους επιτρέπουν να αξιοποιούν τις
πρότερες εμπειρίες τους, και να συνδέουν ότι μαθαίνουν με το επάγγελμά τους. Πολύ
αποτελεσματική είναι επίσης η παροχή ενθάρρυνσης συζητήσεων στη διάρκεια των
επιμορφώσεων (Dobrovolny, 2006).
Στις παραπάνω ακριβώς κατευθύνσεις συγκροτήθηκε ομάδα ενδοσχολικής επιμόρφωσης η
οποία ανέλαβε την οργάνωση της όλης διαδικασίας. Αμέσως παρακάτω περιγράφεται η
ετήσια επιμορφωτική πορεία, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε και η
σχετική έρευνα.
Η περιγραφή της δράσης
Στην αρχή του σχολικού έτους 2011-2012 ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων του
Γυμνασίου εκτίμησαν την ανάγκη να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τους ήδη
εγκατεστημένους στο σχολείο διαδραστικούς πίνακες, οι οποίοι μέχρι τότε παρέμεναν
απλώς εγκατεστημένοι, αλλά μη χρησιμοποιούμενοι. Κάποιοι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί (1 ή
2 κατά περίπτωση) τους χρησιμοποιούσαν ως εργαλείο προβολής. Μετά από συνεννόηση
με την υπεύθυνη σχολική σύμβουλο έγινε από τον διευθυντή πρόσκληση προς τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου να αποτελέσουν μέλη μιας εθελοντικής ομάδας των
εκπαιδευτικών που θα μετείχαν σε ενδοσχολική επιμόρφωση για την αξιοποίηση των
διαδραστικών πινάκων. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 6 συνολικά εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι μαζί με τον διευθυντή συγκρότησαν την ομάδα.
Βάση της δέσμευσης των μελών της ομάδας ήταν ότι θα γίνουν οι ίδιοι σχεδιαστές του
επιμορφωτικού έργου και πολλαπλασιαστές και μέντορες στην υπόλοιπη σχολική μονάδα
σχετικά με τους τρόπους της παιδαγωγικής αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα.
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Καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος του διευθυντή, ο οποίος αποτέλεσε και τον μοχλό του όλου
εγχειρήματος. Ο ίδιος ήταν ο βασικός παρακινητής των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν
στην ομάδα καθώς και ο βασικός εμψυχωτής των μελών της ομάδας όταν συγκροτήθηκε.
Οργάνωσε όχι μόνο την πρώτη αλλά και όλες τις επόμενες συναντήσεις της ομάδας, όπως
και τις εκτός ωραρίου απογευματινές τρίωρες ανοικτές επιμορφωτικές συναντήσεις, οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου από τη σχολική σύμβουλο. Ο ίδιος φρόντισε για
την υποστήριξη και την υλοποίηση όλων των αποφάσεων της ομάδας και αναπροσάρμοσε όποτε χρειάστηκε- το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.
Στην πρώτη συνάντηση της ομάδας τέθηκαν οι στόχοι του όλου εγχειρήματος. Εκτιμήθηκε
ότι με το τέλος της ετήσιας ενδοσχολικής επιμόρφωσης τα μέλη της ομάδας θα έπρεπε να
έχουν αποκτήσει:


Βασικές τεχνικές γνώσεις γύρω από τη χρήση του πίνακα.



Εξοικείωση και ευχέρεια στη χρήση.



Δυνατότητα αξιολόγησης έτοιμων δραστηριοτήτων σχεδιασμένων στον δπ.



Δυνατότητα σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων και μαθήματος με δπ.



Δυνατότητα διαχείρισης της τάξης που αξιοποιεί δπ.



Δυνατότητα αξιολόγησης μιας διδασκαλίας που αξιοποιεί τον δπ.

Στην επόμενη συνεδρίαση της ομάδας σχεδιάστηκε το πρόγραμμα της επιμόρφωσης με
βάση τα παρακάτω θέματα:


Εισαγωγή στις βασικές αρχές της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων
και του διαδικτύου στη σχολική τάξη (3 ώρες)



Εισαγωγή και εξοικείωση με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του δπ(3 ώρες)



Μοντέλα μαθησιακού σχεδιασμού σε τεχνολογικά αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό
περιβάλλον (3 ώρες)



Εργασία των μαθητών σε ομάδες: αρχές οργάνωσης και τρόποι διαχείρισης των
ομάδων (3 ώρες)



Η διαχείριση της σύγχρονης και τεχνολογικά αναβαθμισμένης σχολικής τάξης (3
ώρες)



Αξιολόγηση μαθήματος με δραστηριότητες (3 ώρες).

Παράλληλα η ομάδα προετοίμαζε τα μέλη της για το πώς θα οργανώσουν τις διδασκαλίες
τους με την αξιοποίηση πλέον του δπ. Οι επτά επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί αποφάσιζαν
οι ίδιοι, πότε, σε ποιο τμήμα, σε ποιο αντικείμενο και ειδικότερα σε ποια ενότητα θα
δοκίμαζαν να εφαρμόσουν όσα είχαν ήδη μάθει, σχεδιάζοντας ένα μάθημα με
δραστηριότητες στον διαδραστικό πίνακα, μέσα σε μια τάξη όπου οι μαθητές εργάζονταν
σε ομάδες. Ο σχεδιασμός των μαθημάτων έγινε με τη βοήθεια της σχολικής συμβούλου και
η ομάδα (όλα τα μέλη της στο βαθμό που αυτό γινόταν δυνατόν μετά από αναπροσαρμογή
του προγράμματος) παρακολουθούσε τη σχεδιασμένη διδασκαλία, ανεξάρτητα από
ειδικότητα, στο πίσω μέρος της αίθουσας, καταγράφοντας ότι ο καθένας θεωρούσε άξιο να
συζητηθεί.
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Το πρόγραμμα των διδασκαλιών ξεκίνησε με Γεωγραφία, ακολούθησε Γλώσσα, μετά Χημεία
και μετά Μαθηματικά και Πληροφορική. Όταν η διδασκαλία ολοκληρωνόταν, και μετά την
αποχώρηση των μαθητών από την αίθουσα, τα μέλη της ομάδας που βρίσκονταν στην τάξη
συγκεντρώνονταν για να κάνουν συζήτηση και άτυπη αξιολόγηση της διδασκαλίας, σε όλες
της τις φάσεις και πλευρές. Στο φύλλο παρατήρησης οι εκπαιδευτικοί-παρατηρητές
κατέγραφαν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους με βάση άξονες που περιγράφονται
παρακάτω. Έτσι με βάση την «οπτική» του κάθε μέλους της ομάδας, συγκεντρωνόταν ένα
συνολικά πλούσιο υλικό παρατήρησης, το οποίο και απετέλεσε (μαζί με αυτό των
συνεντεύξεων) το ερευνητικό υλικό.
Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας, χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητική μέθοδος η
μελέτη περίπτωσης, μέσω της ανάλυσης της εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος
στο πλαίσιο που περιγράφηκε παραπάνω. Όπως είναι γνωστό (Merriam, 2009; Ιωσηφίδης,
2008), μια μελέτη περίπτωσης μπορεί να ορισθεί σαν μια σε βάθος περιγραφή και ανάλυση
ενός οριοθετημένου συστήματος όπως ένα πρόσωπο, ένα πρόγραμμα, μια ομάδα, ένας
οργανισμός, με τα δεδομένα να προέρχονται από ποικίλες πηγές (παρατήρηση,
συνεντεύξεις, αναφορές, οπτικοακουστικό υλικό κλπ). Δεν μας ενδιέφερε μια απλή
ποσοτική καταγραφή δεδομένων, αλλά αναζητήσαμε κυρίως ποιοτικά δεδομένα που
προσδιορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και βάθος τις αιτίες των όσων γίνονται ή δεν
γίνονται στη σχολική μονάδα ως προς την αξιοποίηση των συγκεκριμένων νέων μέσων στη
διδακτική πράξη. Εστιάσαμε έτσι την προσοχή μας περισσότερο στα πρόσωπα της σχολικής
κοινότητας, και κυρίως στους εκπαιδευτικούς. Οι δικές τους επιθυμίες, προσδοκίες,
δυσκολίες, στάσεις και πρακτικές γύρω από την αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα
ανιχνεύονται μέσω του ερευνητικού υλικού και βοηθούν στην αποτύπωση των
συμπερασμάτων.
Οι συμμετέχοντες της έρευνας είναι επτά εκπαιδευτικοί (μαζί με τον διευθυντή) της
σχολικής μονάδας, με εκπαιδευτική εμπειρία από 5 χρόνια μέχρι 25 χρόνια. Ως προς τις
ειδικότητες ήταν: 1 φιλόλογος, 3 μαθηματικοί, 1 φυσικός, 2 πληροφορικοί. Ως προς τα
φύλα ήταν 3 άνδρες (1 μαθηματικός και 2 πληροφορικοί) και 4 γυναίκες (1 φιλόλογος, 2
μαθηματικοί, 1 φυσικός). Ανάμεσά τους υπήρχαν και 2 εκπαιδευτικοί με επιμόρφωση Β’
επιπέδου στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, ενώ και όλοι οι
υπόλοιποι ήταν όχι απλοί αλλά εξοικειωμένοι και καλοί χρήστες των νέων ψηφιακών
μέσων.
Το ερευνητικό υλικό προέρχεται:
α) Από ημιδομημένες συνεντεύξεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Οι συνεντεύξεις
στόχευαν κυρίως στην ανίχνευση των απόψεων και των στάσεων των εκπαιδευτικών
σχετικά με το θέμα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, το βαθμό στον οποίο αυτή υποστήριξε
το όλο εγχείρημα αξιοποίησης των διαδραστικών πινάκων, καθώς και την ίδια την
εφαρμογή στις πραγματικές τάξεις των όσων συζητήθηκαν ή/και εφαρμόστηκαν στο
πλαίσιο της επιμορφωτικής διαδικασίας.
Ενδεικτικές ερωτήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων ήταν:
•Ποιο ήταν το πιο ιδιαίτερο/ξεχωριστό/εντυπωσιακό –για σας- μέρος της επιμόρφωσης
σχετικά με τους διαδραστικούς πίνακες;
•Ποιο ήταν το πιο ουσιαστικό από όσα μάθατε; Μπορείτε να αναφέρετε και παραπάνω από
ένα, κατά σειρά σημαντικότητας για σας.

Παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα…

103

•Αισθάνεστε έτοιμοι και επαρκείς όσον αφορά την ικανότητά σας να αξιοποιείτε τα τεχνικά
και τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του διαδραστικού πίνακα στην τάξη σας;
•Σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο εφαρμόσατε τις δεξιότητες και τις γνώσεις που
αποκομίσατε από την ενδοσχολική επιμόρφωση;
•Σας βοήθησε η επιμόρφωση για την παιδαγωγική αξιοποίηση των μέσων και για το
σχεδιασμό μαθησιακών σχεδίων, στο να επιτύχετε τους μαθησιακούς στόχους σας;
•Ποιες ήταν οι σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε; Με ποιο τρόπο τις
διαχειριστήκατε;
•Πώς «είδατε» τη στάση των μαθητών σας στις διδασκαλίες που χρησιμοποιήσατε τον
διαδραστικό πίνακα; Μπορείτε να αναφέρετε παραδείγματα για τη συμμετοχή τους, το
βαθμό και την ποιότητα εμπλοκής τους, το ξεπέρασμα δυσκολιών κλπ;
•Ποια κατά τη γνώμη σας ήταν τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της
ενδοσχολικής επιμόρφωσης; Αναφέρετε τουλάχιστον 2 πλεονεκτήματα και 2 μειονεκτήματα
•Μετά από ένα χρόνο εμπειρίας τι θα σχεδιάζατε διαφορετικά και τι θα επαναλαμβάνατε
προκειμένου να έχετε καλύτερα αποτελέσματα;
•Τι θα προτείνατε ειδικά για τη βελτίωση της διαδικασίας της επιμόρφωσης;
β) Από την μη συμμετοχική παρατήρηση (Cohen, Manion & Morisson, 2007) που
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών που έγιναν από τους
εκπαιδευτικούς συμμετέχοντες της έρευνας στις συνθήκες των πραγματικών σχολικών
τάξεων, στο μάθημα της ημέρας, το οποίο είχε σχεδιαστεί συμπεριλαμβάνοντας
δραστηριότητες μέσω του δπ.
Το υλικό της παρατήρησης καταγράφηκε σε κλείδα παρατήρησης και συγκέντρωνε
πληροφορίες:
•για το βαθμό εκπλήρωσης των στόχων όπως τέθηκαν από τα σχέδια μαθημάτων
•για τον τρόπο εργασίας και το βαθμό εμπλοκής των μαθητών
•για το βαθμό εξοικείωσης του εκπαιδευτικού και των μαθητών με τον διαδραστικό πίνακα
•για το βαθμό αξιοποίησης του δπ και συγκεκριμένα: για το είδος των δραστηριοτήτων που
έγιναν με αυτόν, για το πώς «μοιράστηκε» ο χρόνος χρήσης του ανάμεσα σε μαθητές και
εκπαιδευτικούς
•για τον τρόπο διαχείρισης της τάξης και των ομάδων καθώς και για τις διδακτικές τεχνικές
που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης του δπ
•για το βαθμό εφαρμογής συνολικά της ευρύτερης νέας γνώσης που προέκυπτε από την
παράλληλη επιμόρφωση.
Η επεξεργασία του υλικού των συνεντεύξεων έγινε με τη μέθοδο της ανάλυσης
περιεχομένου, που αποτελεί ένα μεθοδολογικό εργαλείο των επιστημών του ανθρώπου και
της κοινωνίας. Προκειμένου για τις συνεντεύξεις αλλά και για την παρατήρηση, έχουμε να
κάνουμε με υλικό λόγου, από την επεξεργασία του οποίου συνάγουμε συμπεράσματα. Ως
μονάδα καταγραφής χρησιμοποιήθηκε η λέξη και ως μονάδα συμφραζομένων (Σακαλάκη,
1984) η φράση/περίοδος στην οποία αυτή ανήκει. Οι απαντήσεις σχολιάζονται συνολικά,
και τα σχόλια δομούνται γύρω από άξονες που σε γενικές γραμμές ταυτίζονται με τις
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κατηγορίες που αναδύονται μέσα από αυτές, αλλά και γύρω από ζητήματα που
αναδεικνύονται μέσα από το υλικό της παρατήρησης.

Αποτελέσματα και σχολιασμός
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με έναν ενιαίο τρόπο, ανεξάρτητα από το είδος του
υλικού από το οποίο προέρχονται. Όπου απαιτείται γίνεται παράθεση σύντομων
αποσπασμάτων από τις συνεντεύξεις ενώ η αναφορά στο υλικό της παρατήρησης δεν
συνοδεύεται πάντοτε από τις αντίστοιχες περιγραφές και στοιχεία για την οικονομία του
κειμένου αυτού. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων δομείται πάνω στους παρακάτω
άξονες:
•

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης

•

Η τεχνική εξοικείωση

•

Η επάρκεια των εκπαιδευτικών ως προς την παιδαγωγική αξιοποίηση του μέσου

•

Ο σχεδιασμός των μαθησιακών δραστηριοτήτων

•

Οι διδακτικές τεχνικές

•

Η διαχείριση της τάξης

•

Η εκπλήρωση των μαθησιακών στόχων

•

Οι επιδράσεις στο κλίμα της σχολικής μονάδας

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης
Οι εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να ενθουσιάζονται αλλά ούτε και να εντυπωσιάζονται
εύκολα. Στο ερώτημα για το ποιο ήταν το πιο ξεχωριστό γι’ αυτούς, το πιο εντυπωσιακό ή
ιδιαίτερο μέρος της επιμόρφωσης, οι απαντήσεις στρέφονται κυρίως γύρω από 2 θέματα.
Το πρώτο είναι ότι η ιδέα ξεκίνησε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, από τη βάση
δηλαδή της σχολικής κοινότητας. «… Ως πιο ξεχωριστό σημείο της επιμόρφωσης θεωρώ την
από τα κάτω, συνειδητοποίηση της ανάγκης και εκκίνηση της διαδικασίας». Το δεύτερο
είναι ότι στο επιμορφωτικό μοντέλο που επιλέχθηκε, γίνεται συνδυασμός θεωρίας και
πράξης. Το αίτημα αυτό εκφράζει την αναγκαιότητα να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί σε
συνθήκες πραγματικής τάξης παράλληλα με μια πολύπλευρη θεωρητική κατάρτιση και όχι
αποκλειστικά σε πλαίσια διδακτισμού και διαρκούς επανάληψης αποσπασματικών
θεωριών. Το γεγονός επομένως της –έστω στη μικροκλίμακα της σχολικής μονάδαςικανοποίησής του γεννά θετικά συναισθήματα. «Νοιώθω χαρά…», «ικανοποίηση…»,
«ευχάριστη έκπληξη…»,«… επιτέλους μπορώ να εφαρμόσω όσα έμαθα στο Β’ επίπεδο».
Όπως προκύπτει, η κινητοποίηση για ικανοποίηση των προσδοκιών με βάση τις ανάγκες
είναι ο κοινός τόπος ανάμεσα στα 2 θέματα που φαίνονται ως σημαντικά, ξεχωριστά και
ιδιαίτερα για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.
Η τεχνική εξοικείωση
Οι εκπαιδευτικοί, σε αντίθεση με τους μαθητές που είναι τεχνολογικά εγγράμματοι στην
πλειοψηφία τους και εμφανίζουν μεγάλη ευκολία στην ανακάλυψη της χρήσης του
διαδραστικού πίνακα και κανένα αίσθημα ανασφάλειας (Slay et al., 2008), επιζητούν την
κάλυψη του τεχνολογικού τους ελλείμματος, σταθερά στο πλαίσιο της επιμορφωτικής
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ομάδας. Όπως έχει ήδη αποδειχθεί (ενδ. Lai, 2010) οι εκπαιδευτικοί επιμένουν ότι η
εξασφάλιση της πρακτικής και τεχνολογικής γνώσης είναι αποφασιστικής σημασίας και
πολύ βοηθητική για την ενσωμάτωση της καινοτομίας στο μάθημα. Η καλή γνώση της
χρήσης είναι προϋπόθεση για την παιδαγωγική αξιοποίηση, αλλά δεν επαρκεί (Hall &
Higgins, 2005, Lewin et al., 2008; Schuck & Kearney, 2007).
Στην πορεία, μετά από μια 3ωρη παρουσίαση και πολλές πρακτικές δοκιμές σε ζεύγη και
ατομικά, οι εκπαιδευτικοί, όπως προκύπτει από το υλικό της παρατήρησης,
χρησιμοποίησαν τον διαδραστικό πίνακα κυρίως για τα σχεδιαστικά του εργαλεία, την
προβολική του ιδιότητα, τη διαχείριση αντικειμένων, την αναγνώριση ελεύθερου σχεδίου,
την αποθήκευση μαθήματος, και το πληκτρολόγιο οθόνης. Λιγότερο ή καθόλου
χρησιμοποιήθηκαν η διαχείριση σελίδων, οι βιβλιοθήκες αντικειμένων, η αναγνώριση
ελεύθερης γραφής, η καταγραφή και αναπαραγωγή σελίδας, η εκτύπωση μαθήματος, η
επιφάνεια ψηφιακής μελάνης, η καταγραφή βίντεο, η καταγραφή οθόνης, η σκίαση οθόνης,
ο μεγεθυντικός φακός, η αόρατη μελάνη, η τηλεδιάσκεψη, η απομακρυσμένη διαχείριση,
το σύστημα καταγραφής, και η διαχείριση απόκρισης του κοινού.
Η επάρκεια – η ετοιμότητα ως προς την παιδαγωγική αξιοποίηση
Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν στις τελικές συνεντεύξεις ότι εξακολουθούν να μην αισθάνονται
όσο θα ήθελαν επαρκείς να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά το νέο μέσο. Η ερώτηση τέθηκε
μετά το πέρας της όλης διαδικασίας. Παρά το ότι το αρχικό και ισχυρό αίσθημα
ανεπάρκειας που τους διακατείχε ως προς τη χρήση του διαδραστικού πίνακα αποτέλεσε
εσωτερικό κίνητρο για να συμμετάσχουν στην ομάδα, εντούτοις και μετά την ολοκλήρωση,
το αίσθημα παραμένει σχετικά σταθερό στους μισούς περίπου από τους εκπαιδευτικούς.
«Δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να είμαι σίγουρα έτοιμος… κάθε φορά…, εγώ θέλω να έχω
να ρωτάω, εδώ δεν τα ξέρουμε όλ’ αυτά…». Μια τέτοια κατάσταση είναι πιθανότατα
εξηγήσιμη από το γεγονός ότι και το ίδιο το εργαλείο αλλά και η όλη απόπειρα είναι
καινούργια για τους συμμετέχοντες και δημιουργεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα και άγχος,
διαμορφώνοντας έτσι ένα εν μέρει ανασταλτικό περιβάλλον απορρόφησης της καινοτομίας
(Miller et al., 2004; Hall & Higgins, 2005; Martin, 2007; Slay et al., 2008). Ωστόσο, από το
υλικό της παρατήρησης προκύπτει ότι ενώ αρχικά όλοι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο 1ο
στάδιο σύμφωνα με το μοντέλο του Haldane (2007), δηλαδή χρησιμοποιούν τον
διαδραστικό πίνακα μόνο ως προβολικό εργαλείο, στην πορεία, το υλικό της παρατήρησης
αποδεικνύει ότι –παρά τις συγκρατημένες δηλώσεις τους στις συνεντεύξεις- κάποιοι
εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς με βάση τα δεδομένα της παρατήρησης φαίνεται να
φτάνουν στο 4ο και 5ο στάδιο, ενώ κάποιοι άλλοι, περίπου οι μισοί, στο 2ο και στο 3ο. Έτσι
παρόλο που αρχικός στόχος ήταν οι εκπαιδευτικοί μετά το τέλος της επιμόρφωσης να
μπορούν να σχεδιάζουν μαθήματα με δραστηριότητες στον διαδραστικό πίνακα και να
προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους σε διαφορετικά μαθησιακά επίπεδα διαλέγοντας από
μια γκάμα τεχνικών και εργαλείων (Haldane, 2007), να τείνουν δηλαδή να καταταγούν στο
5ο στάδιο του μοντέλου, κάτι τέτοιο δεν επιτεύχθηκε για όλους, παρά τα πολλά και θετικά
βήματα. Φαίνεται πως ενώ η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, η προσωπική του θεωρία,
η μέχρι τώρα σχέση του με τις ΤΠΕ στην τάξη, ήταν πιθανότατα παράγοντες που τον
ώθησαν να δεσμευτεί στο πλαίσιο της ομάδας, το είδος του διδακτικού αντικειμένου, οι
προσωπικές δεξιότητες, η διδακτική εμπειρία, ο διαθέσιμος χρόνος, αλλά και το ίδιο το
ευρύτερο σχολικό περιβάλλον ίσως να έπαιξαν το ρόλο τους στην αντίθετη κατεύθυνση.
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Ο σχεδιασμός των μαθησιακών δραστηριοτήτων
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως ένα από τα βασικότερα πεδία στα οποία τους δόθηκε η
ευκαιρία να επικαιροποιήσουν και να εξελίξουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, το πεδίο
του σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα.
«Επιτέλους μου δόθηκε η ευκαιρία να οπτικοποιήσω τις γνώσεις μου στα μαθηματικά…»,
«έκανα πολλές παρεμβάσεις, έφτιαξα φύλλα εργασίας, έμαθα πολλά καινούργια
πράγματα…», «απέκτησα μια σπουδαία τεχνογνωσία για το πώς να σχεδιάζω μαθήματα και
δραστηριότητες…», «βελτιώθηκα πολύ στο σχεδιασμό, με πήγε παρακάτω…» λένε οι
εκπαιδευτικοί. Ζητούμενο είναι η ύπαρξη διαδραστικότητας, δηλαδή αλληλεπίδρασης, με
την έννοια μιας διαρκούς και ανατροφοδοτούμενης ανταλλαγής μηνυμάτων, υλικού κλπ
μεταξύ και των τριών πόλων της τάξης: εκπαιδευτικού, μαθητών και ψηφιακού μέσου
(Glover et al., 2005b; Higgins et al., 2007; Smith et al., 2005). Όσα λένε οι εκπαιδευτικοί
επιβεβαιώνονται από το υλικό της παρατήρησης των διδασκαλιών: οι μαθητές καλούνται
να εκτελούν εικονικά πειράματα, να συμπληρώνουν φύλλα εργασίας, να παρουσιάζουν
εργασίες, να γράφουν κείμενο (με πληκτρολόγιο ή πένα), να επιλύουν απλά προβλήματα,
να ζωγραφίζουν, και να εφαρμόζουν απλά λογισμικά προσομοίωσης. Αντίθετα
δραστηριότητες όπως αναζήτηση πληροφοριών μέσω διαδικτύου, εκπαιδευτικά παιχνίδια,
κατασκευή γραφημάτων, επεξεργασίας του υλικού του βιβλίου, και αξιολόγησης δεν
γίνονται μέσω του διαδραστικού πίνακα αλλά κυρίως μέσω άλλων μέσων (υπολογιστής,
βιβλίο, μη-ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας).
Ωστόσο οι γνωστικές εργασίες που τίθενται στους μαθητές έχουν περισσότερο διαδικαστικό
χαρακτήρα, και λιγότερο διερευνητικό, εκτός ίσως από τις περιπτώσεις της επίλυσης απλού
προβλήματος και της χρήσης των προσομοιώσεων για εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι
μαθητές δηλαδή καλούνται συχνά να εφαρμόσουν έναν αλγόριθμο, μια ήδη γνωστή
διαδικασία για εξάσκηση και εμπέδωση της γνώσης. Ο διαδραστικός πίνακας λειτουργεί ως
προβολέας καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, ενώ οι δραστηριότητες περίπου
διαρκούν από 20 έως 30 λεπτά ανάλογα με το αντικείμενο. Οι μαθητές, όπως προέκυψε
από την παρατήρηση, είχαν πολύ λιγότερα προβλήματα ανταπόκρισης στις δραστηριότητες,
από αυτά τα οποία οι εκπαιδευτικοί ανέμεναν. Αντιμετώπισαν τη χρήση του διαδραστικού
με ενθουσιασμό και θετική αντίδραση, ως φυσιολογικό μέρος του γενικότερου
«ρεπερτορίου» τους από ψηφιακά εργαλεία αν και υπάρχουν αρκετές έρευνες που
αποδεικνύουν ότι η κινητοποίηση των μαθητών μειώνεται με το χρόνο (Slay et al., 2008;
Smith et al., 2005; Thompson & Flecknoe, 2003; Weimer, 2001), ειδικά αν ο πίνακας πολύχρησιμοποιείται (Schroeder, 2007).
Σημαντικός υπήρξε επίσης εδώ ο ρόλος της σχολικής συμβούλου, μέσω της οποίας οι
εκπαιδευτικοί καθοδηγήθηκαν στην ανίχνευση των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων της τάξης
τους και εμψυχώθηκαν να σχεδιάσουν από κοινού με τη σχολική σύμβουλο και να
πραγματοποιήσουν τις διδασκαλίες με τον δπ.
Οι διδακτικές τεχνικές
Παρόλο που τα χαρακτηριστικά των νέων μέσων ευνοούν τη χρήση μαθητοκεντρικών
διδακτικών τεχνικών (Miller et al., 2004; Hall & Higgins, 2005; Καράκιζα, 2011), το υλικό της
παρατήρησης αποδεικνύει ότι η διάλεξη, ειδικά στις πρώτες διδασκαλίες που
πραγματοποιήθηκαν, αποτελεί την παγιωμένη διδακτική τεχνική ακόμα και των πιο
πρόθυμων να απαλλαγούν από αυτήν, εκπαιδευτικών. Οι ίδιοι μιλούν για μεγάλο μέρος της
διδακτικής ώρας, (περισσότερο από το 50%), σταθερά κατά την εισαγωγή και το κλείσιμο
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του μαθήματος. Διατυπώνουν ερωτήσεις για τις οποίες δεν δίνουν πάντα και σε όλους τον
απαραίτητο χρόνο διαπραγμάτευσης και πολλές φορές χρησιμοποιούν τις απαντήσεις ως
πρόσχημα για να ολοκληρώσουν μια προσχεδιασμένη διάλεξη. Στην πορεία, υπό την
επίδραση των παράλληλων επιμορφωτικών διαδικασιών και των αξιολογήσεων των
διδασκαλιών, οι τεχνικές εκσυγχρονίστηκαν, απέκτησαν πιο μαθητοκεντρικό
προσανατολισμό και εμπλουτίστηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν βιωματικές τεχνικές, επίλυση
προβλήματος, καταιγισμός ιδεών, εννοιολογικός χάρτης και εργασία σε ζεύγη και ομάδες,
αρκετές από τις οποίες ενέπλεκαν και τον δπ. Ο εκπαιδευτικός τείνει να μιλά λιγότερο και
κυρίως για να κάνει επίδειξη στους μαθητές («δείτε πως το κάνω για να το κάνετε κι
εσείς»), διευκολύνει, παρέχει βοήθεια στους μαθητές όταν το χρειάζονται, προτρέπει τους
μαθητές να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, παρέχει διευκρινήσεις όταν
χρειάζεται, ανατροφοδοτεί δίνοντας ερεθίσματα, αξιολογεί. Παρατηρήθηκαν ωστόσο
σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία και τη διαχείριση των ομάδων (ανταγωνισμός, μη
διαμοιρασμός ρόλων), κατά τη γνώμη μας λόγω της απειρίας και των εκπαιδευτικών αλλά
και των μαθητών σε αυτό το πλαίσιο εργασίας. Επιπλέον το ίδιο το συγκεκριμένο εργαλείο
δεν υποστηρίζει πλήρως τη συνεργατικότητα, αφού ένας κάθε φορά μαθητής μπορεί να
αλληλεπιδρά μαζί του, παρόλο που η από κοινού με τον δπ αξιοποίηση των φορητών
υπολογιστών από τους μαθητές θεωρούμε ότι θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη μέγιστη
ανάπτυξη της συνεργατικότητας και της εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία
(έρευνες). Η απουσία τους είναι ενδεχομένως η αιτία για την εμφανιζόμενη διακύμανση
του ενδιαφέροντος των μαθητών και οδηγεί αναπόφευκτα στον προσανατολισμό στο
διδακτικό εγχειρίδιο.
Εκπλήρωση μαθησιακών στόχων
Η διατύπωση των στόχων κατά την προετοιμασία και τον σχεδιασμό των μαθημάτων
αποτέλεσε μια δυσκολότερη διαδικασία, αφοί οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συνηθίσει να
σχεδιάζουν με βάση στόχους από το Πρόγραμμα σπουδών, αλλά ακολουθώντας μηχανικά
την πορεία του εγχειριδίου. Ήδη από το πρώτο υλικό της παρατήρησης, όταν ήρθε η στιγμή
για την αποτίμηση, προέκυψε η αδυναμία να ελέγξουμε το αποτέλεσμα, αφού οι στόχοι δεν
ήταν σαφώς διατυπωμένοι, παρά τη συζήτηση που είχε προηγηθεί στο πλαίσιο της
επιμόρφωσης. Έγινε προσπάθεια να ασκηθούν τα μέλη της ομάδας στην ανάδειξη και
διατύπωση στόχων, με βάση τους οποίους θα έλεγχαν την αποτελεσματικότητα τους. Στην
πορεία αυτό έγινε σε αρκετά υψηλό βαθμό κατορθωτό, και οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν
πλέον να ελέγχουν το βαθμό επίτευξής τους. Οι στόχοι είχαν αρχικά κυρίως γνωστικό
χαρακτήρα, όπως προκύπτει από το υλικό της παρατήρησης, στην πορεία όμως
συμπληρώθηκαν και από άλλους, συναισθηματικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Οι
δυσκολίες εκπλήρωσης των στόχων είχαν πλέον να κάνουν με το βαθμό και την ποιότητα
εμπλοκής των μαθητών, με το είδος των δραστηριοτήτων που επιλέγονταν, με το διαθέσιμο
χρόνο και τη διαχείρισή του, και βεβαίως με το βαθμό ετοιμότητας και εμπειρίας του
εκπαιδευτικού να τις αντιμετωπίσει. Ωστόσο όπως έχει και αλλού επιβεβαιωθεί (Divaharan
& Koh 2010; Glover, et al., 2005b; Schmid, 2006; Solvie, 2007; Thompson & Flecknoe, 2003;
Wall et al., 2005; Wood & Ashfield, 2008; Martin, 2007; Mechling, Gast, & Krupa, 2007) οι
εκπαιδευτικοί γενικά θεώρησαν ότι διδάσκοντας με τον διαδραστικό, είχαν αν μη τι άλλο,
μια πιο αλληλεπιδραστική, ενδιαφέρουσα και συμμετοχική διαδικασία να διαχειριστούν σε
σχέση με το παρελθόν χωρίς την αξιοποίηση του δπ.
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Διαχείριση της τάξης
Η διαχείριση της τάξης στο νέο περιβάλλον υπήρξε αρχικά πηγή άγχους για τους
εκπαιδευτικούς. «Είχα μεγάλη δυσκολία στην αρχή, έλεγα πώς θα το αντιμετωπίσω άμα
αρχίσουν ένας- ένας να σηκώνονται και να κάνουν ότι θέλουν», «αναρωτιόμουν αν θα
προλαβαίνω κάθε φορά να κάνω όλα όσα θέλω και να μη γίνεται από κάτω φασαρία,
δηλαδή να κάνω αυτά που πρέπει…» Ο εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο του παραδοσιακού του
ρόλου, αγωνιά να κρατά τον έλεγχο, να ελέγχει συμπεριφορές για την ομαλή λειτουργία και
πειθαρχία στην τάξη, και είναι φυσικό κάθε «διαταραχή» στο περιβάλλον της σχολικής
τάξης να θεωρείται ως δυνάμει κίνδυνος (Lewin et al., 2008; Καράκιζα, 2011). Παρόλ’ αυτά
αποδείχθηκαν αβάσιμες οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών. Η χρήση του διαδραστικού
πίνακα, στη δική μας περίπτωση, παρατηρήσαμε να επιδρά κυρίως ως η θετική έκπληξη και
διαταραχή της ρουτίνας της τάξης. Η είσοδος του νέου μέσου στη διδασκαλία εισήγαγε και
νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης εμπλοκής των μαθητών
(Glover et al., 2007; Wood & Ashfield, 2008) Οι εκπαιδευτικοί μεταξύ άλλων δήλωσαν ότι
«οι μαθητές ενδιαφέρθηκαν για το μάθημα», «δυο παιδιά με δυσλεξία συμμετείχαν για
πρώτη φορά όταν είδαν τα μαθηματικά λογισμικά», «το μάθημα κύλησε πολύ πιο γρήγορα
και ευχάριστα», και ότι «πρόσθεσα στη διδασκαλία μου τη χρήση του δπ και την
ομαδοσυνεργατική μάθηση, κάτι που δεν έκανα παλιά. Έμαθα να οργανώνω την τάξη σε
ομάδες και τον τρόπο που θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους για την επίτευξη των στόχων,
μέσω της επιμόρφωσης για το διαδραστικό πίνακα βοηθήθηκα στη διαχείριση της τάξης».
Το τελευταίο είναι ίσως και το σημαντικότερο στο θέμα αυτό.
Οι επιδράσεις στο κλίμα της σχολικής μονάδας
Οι επιδράσεις στο κλίμα της σχολικής μονάδας δεν είχαν ευρύ και γενικευμένο χαρακτήρα.
Κατά τη φάση της συγκρότησης της ομάδας, η όλη διαδικασία έγινε αντικείμενο
συζητήσεων στο σύλλογο διδασκόντων αλλά και σε άτυπες συναντήσεις εκπαιδευτικών.
Αντιμετωπίστηκε με ενδιαφέρον, περιέργεια, θετική αλλά εξ αποστάσεως υποστήριξη, και,
σε επιμέρους περιπτώσεις, με καχυποψία, κυρίως όσο αφορά την εμπλοκή της σχολικής
συμβούλου μέσα στην τάξη σε πραγματικές διδασκαλίες. Στην πορεία οι αρνητικές
αντιδράσεις αμβλύνθηκαν. Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας, αλλά και
άλλοι εκτός αυτής, παρακολούθησαν μέρος ή όλες τις απογευματινές επιμορφωτικές
συναντήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες βιντεοσκοπήθηκαν, και έκαναν θετικές
παρεμβάσεις και σχόλια. Από το υλικό της παρατήρησης προκύπτει επίσης ότι 4
εκπαιδευτικοί, μη μέλη της ομάδας επιμόρφωσης ζήτησαν να παρακολουθήσουν τις
διδασκαλίες που έγιναν στις τάξεις με τους διαδραστικούς πίνακες και να συμμετάσχουν
στις συζητήσεις για την αποτίμηση τους. Οι ίδιοι εξέφρασαν την επιθυμία να «δοκιμάσουν»
και αυτοί τον διαδραστικό πίνακα στη διδασκαλία τους, ζητώντας υποστήριξη από τους ήδη
πιο έμπειρους συναδέλφους τους, αναθέτοντάς τους εκ των πραγμάτων το ρόλο του
μέντορα, όπως είχε και αρχικά σχεδιαστεί. Επιβεβαιώνονται έτσι τα συμπεράσματα και
άλλων ποιοτικών ερευνών (Jones & Vincent, 2010) ότι η υποστήριξη (επιμορφωτική και όχι
μόνο) των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη από μέντορες, έχει ως αποτέλεσμα και την
επίτευξη γενικότερων στόχων για την σχολική μονάδα συνολικά. Αλλά και αντιστρόφως, το
θετικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον και η υποστηρικτική σχολική ηγεσία επηρεάζουν
θετικά την ενσωμάτωση της καινοτομίας (Schuck & Kearney, 2007). Ωστόσο, είναι γεγονός
ότι πολλές φορές τέτοιου είδους εγχειρήματα ξεκινούν με ενθουσιασμό και καταλήγουν σε
διαδικασίες ρουτίνας χωρίς δημιουργικότητα (Higgins et al., 2005). Όλα αυτά δηλαδή, δεν
σημαίνουν απαραίτητα την παγίωση μιας τέτοιας σχολικής κουλτούρας που να ενθαρρύνει
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συνεχώς και να υποστηρίζει σταθερά και πρακτικά κάθε παρόμοια στάση. Έτσι, παρά το
θετικό εν τέλει κλίμα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, το τελικό ζητούμενο
είναι να αποτελέσει αυτό ένα ισχυρό προηγούμενο, προκειμένου η όλη προσπάθεια της
δημιουργικής ενσωμάτωσης του μέσου, να συνεχισθεί και να ενισχυθεί (Shenton & Pagett,
2007). Για να επιτευχθεί αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνέχεια στην
επιμορφωτική παρέμβαση, η διαρκής υποστήριξη και η ανανέωση των χρησιμοποιούμενων
μεθόδων (Smith et al., 2006).

Συμπεράσματα –Προτάσεις
Το όλο επιμορφωτικό εγχείρημα, προέκυψε από την πραγματική ανάγκη των
εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στο ρόλο τους σε ένα τεχνολογικά αναβαθμισμένο
περιβάλλον. Παρά το ότι στηρίχθηκε κυρίως στην εμπειρία και δεν εκπλήρωνε εξ αρχής τις
προδιαγραφές μιας αυστηρά σχεδιασμένης και στοχευμένης επιμόρφωσης, εν τούτοις
εκπλήρωσε σε μεγάλο βαθμό τους στόχους της. Προώθησε την ιδέα του «σύγχρονου
ψηφιακού σχολείου» και διεύρυνε τις γνώσεις των εκπαιδευτικών: γίνονται ικανότεροι
χρήστες και δημιουργοί με τα ψηφιακά μέσα, παιδαγωγικά πιο καταρτισμένοι ως προς τη
διαχείριση των ομάδων και της τάξης, με εκσυγχρονισμένες και πιο μαθητοκεντρικές τις
διδακτικές τους τεχνικές και τον μαθησιακό σχεδιασμό. Επέδρασε στις πρακτικές που
εφάρμοζαν και άμβλυνε τους φόβους και τα ελλείμματα απέναντι στα νέα μέσα, επηρέασε
θετικά το κλίμα στη σχολική μονάδα, κινητοποίησε τους μαθητές (πιο ενδιαφέρουσα και
συμμετοχική διδασκαλία)
Η επιμορφωτική πορεία υπήρξε ταυτόχρονα ανατροφοδοτούμενη και επανασχεδιαζόμενη,
π.χ. τα προβλήματα που προέκυπταν στις διδασκαλίες, εμπλούτιζαν ή διόρθωναν τον
παραπέρα σχεδιασμό (π.χ. η επιμόρφωση πάνω στο θέμα «εργασία σε ομάδες»
προστέθηκε στην πορεία). Η προσωπική δέσμευση και εμπλοκή των εκπαιδευτικών στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιμορφωτικής διαδικασίας, εξασφάλισε ουσιαστικά
οφέλη, που έχουν να κάνουν με την εθελοντική, σταδιακή, ομαλή ενσωμάτωση της
καινοτομίας στη διδασκαλία. Έθεσε επίσης θεμέλια για να καθιερωθεί κουλτούρα
συνεργατικότητας, αλληλο- και ετερο-αξιολόγησης, κουλτούρα των ανοικτών τάξεων,
αλληλοϋποστήριξης και καθιέρωσης του θεσμού του μέντορα μεταξύ των ευρύτερων
ομάδων των εκπαιδευτικών, σε αντίθεση με την μέχρι τώρα ατομική επιμορφωτική και
επαγγελματική πορεία του κάθε εκπαιδευτικού ξεχωριστά.
Οι προτάσεις που κατατέθηκαν αφενός δείχνουν τη διάθεση των εκπαιδευτικών για
συνέχεια, για διάρκεια στην τεχνική στήριξη, και κυρίως για διαμοιρασμό έτοιμου έγκυρου
παιδαγωγικού υλικού, αφετέρου προδιαγράφουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να
εκπληρώνει η επόμενη, αυστηρότερα στοχευμένη σχετική επιμόρφωση.
Αδυναμία της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι –επειδή πρόκειται για μελέτη περίπτωσηςτα συμπεράσματα της μόνο ποιοτική αξία μπορούν να έχουν. Επιπλέον επειδή πρόκειται
για έρευνα-δράση, ο ερευνητής είναι μέρος του πλαισίου (setting) (Cohen, Manion &
Morisson, 2007) και επομένως υπάρχει μεγαλύτερος ο κίνδυνος της υποκειμενικότητας.
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Διδακτικές και παιδαγωγικές διαστάσεις του προγραμματισμού
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Τάσος Λαδιάς
ladiastas@gmail.com
Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
Περίληψη. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι διδακτικές και παιδαγωγικές
διαστάσεις μιας σειράς αρθρωτών εκπαιδευτικών σεναρίων με θέμα τη διδασκαλία του
κώδικα στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα σενάρια φιλοδοξούν να μυήσουν τους
μαθητές σε προγραμματιστικές έννοιες της μηχανικής λογισμικού, με τρόπο βιωματικό,
με απώτερο σκοπό να αναπτύξουν ένα δικό τους ψηφιακό παιχνίδι όπως ο αγώνας
εικονικών ρομποτικών οχημάτων (αυτόματων, αυτόνομων και τηλεκατευθυνόμενων).
Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο Scratch και το πλήθος των δραστηριοτήτων
του αντιστοιχεί σε υψηλά επίπεδα της αναθεωρημένης ταξινομίας του Bloom. Η
αξιολόγηση των διδακτικών και παιδαγωγικών δυνατοτήτων των προτεινόμενων
εκπαιδευτικών σεναρίων έχει γίνει από εκπαιδευτικούς Πληροφορικής που
παρακολούθησαν σχετικό επιμορφωτικό σεμινάριο και συμπλήρωσαν ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι θετικά και ενθαρρυντικά.
Λέξεις κλειδιά: οπτικός προγραμματισμός με πλακίδια, κώδικας σε Scratch, διδακτική
προγραμματισμού, ταξινομία του Bloom

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, το έλλειμμα που ήδη υπάρχει και η επιδείνωσή του όσον αφορά τις
ανάγκες της ραγδαία αναπτυσσόμενης βιομηχανίας λογισμικού έχει οδηγήσει τις
αναπτυγμένες χώρες στο να δώσουν στη βασική εκπαίδευση έμφαση για την παραγωγή
κώδικα (Manches & Plowman, 2015). Αποτέλεσμα αυτής της τάσης είναι να δημιουργηθεί
ένας αριθμός εκπαιδευτικών πακέτων σχετικών με τον κώδικα, που όμως περιορίζονται στο
να αντιμετωπίζουν το θέμα από την προγραμματιστική του διάσταση με έλλειμμα στη
διδακτική και παιδαγωγική οπτική. Αυτή την έλλειψη προσπαθεί να καλύψει το
εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζει η εργασία και φιλοδοξεί να είναι μια διδακτική
πρόταση για τους καθηγητές πληροφορικής, στα πρότυπα του Μείζονος Προγράμματος
Επιμόρφωσης όπου «προκειμένου τα νέα προγράμματα σπουδών να ενταχθούν στην
σχολική καθημερινότητα... οι εκπαιδευτικοί πρέπει… να μετεξελιχτούν σε παραγωγούς
περιεχομένου που να αντανακλά τις δικές τους αξίες και προτεραιότητες, οικοδομώντας,
κατά συνέπεια, τη δική τους εναλλακτική οπτική για τη “διδακτέα ύλη” της τάξης τους»
(Μείζον, 2011).

Τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού
Το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται έγινε προσπάθεια να είναι σύμφωνο με τις αρχές
σχεδιασμού του Νέου Προγράμματος Σπουδών για την Πληροφορική που «...δεν έχει ως
στόχο την κατάρτιση των μαθητών σε εφήμερες τεχνολογικές γνώσεις ή δεξιότητες...» αλλά
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οι μαθητές να «...εμπλέκονται σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων που έχουν ως
σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα και δεξιοτήτων υψηλού
επιπέδου...» (Τζιμογιάννης κ.ά., 2011). Μια από τις δυσκολίες του εγχειρήματος είναι ότι η
ανάπτυξη κώδικα απαιτεί την κατάκτηση του υψηλότερου επιπέδου της «δημιουργίας»
στην αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom (Krathwohl, 2002). Η πρόκληση μεγαλώνει
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν με μαθητές μικρής ηλικίας στους
οποίους ταυτόχρονα θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα, όπως η χαρά της δημιουργίας, ώστε
να ολοκληρώσουν τη σειρά των μαθημάτων. Η πρόταση υλοποιείται με μια σπειροειδή
προσέγγιση στο περιεχόμενο ενός αρθρωτού τύπου εκπαιδευτικού υλικού όπου οι μαθητές
βιώνουν εμπειρίες μέσα από την επίλυση ελκυστικών αυθεντικών και νοηματοδοτημένων
προβλημάτων με δραστηριότητες κλιμακούμενης δυσκολίας, υποστηριζόμενοι με νοητικές
σκαλωσιές ώστε να κάνουν τη μετάβαση από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο,
υποβοηθούμενοι από τον εκπαιδευτικό όταν κριθεί αναγκαίο με φθίνουσα καθοδήγηση και
μέσα από διαδικασίες δοκιμής-ελέγχου και άμεσης παρατήρησης του αποτελέσματος των
ενεργειών τους, με στόχο την οικοδόμηση νέων γνώσεων (Papert, 1999). Βασικό
χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε είναι η ιδέα ότι το ουσιαστικό
ενδιαφέρον για τα παιδιά δεν είναι το να παίξουν με ένα έτοιμο παιχνίδι αλλά η όλη
διαδικασία εμπλοκής τους στην κατασκευή του ίδιου του παιχνιδιού με το οποίο θα
παίξουν (Λαδιάς, 2015).

Σχήμα 1. Μια γενική θεώρηση σε μικρογραφία της δομής των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με
τη χρήση νοητικών χαρτών
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Σε αυτά τα πλαίσια σχεδιάστηκε μια σειρά σεναρίων (μια μικρογραφία της δομής τους με
τη χρήση νοητικών χαρτών φαίνεται στο σχήμα 1), με θέμα τον προγραμματισμό εικονικών
οχημάτων. Στο πρώτο σενάριο προγραμματίζεται η συμπεριφορά ενός «αυτόματου», στο
δεύτερο το ρομποτικό όχημα προγραμματίζεται να συμπεριφέρεται ως αυτόνομο, ενώ στο
τρίτο τηλεκατευθύνεται από το χρήστη. Η σειρά ολοκληρώνεται με την συνύπαρξη εμπλοκή όλων αυτών σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι αγώνα ταχύτητας.

Μεθοδολογία
Η παραγωγή και εξέλιξη του εκπαιδευτικού υλικού
Η πρώτη εφαρμογή της ιδέας οι μαθητές να προγραμματίζουν ένα αντικείμενο λογισμικού
ώστε να συμπεριφέρεται ως τηλεχειριζόμενο από το χρήστη ρομπότ, υλοποιήθηκε πρώτα
στο προγραμματιστικό περιβάλλον της StarLogo TNG που διαθέτει 3D τερραίν (Λαδιάς &
Ρεπαντής, 2013). Το 3D πλεονέκτημα της StarLogo TNG υπήρξε και το μειονέκτημά της από
τεχνικής άποψης, λόγω των πολλών απαιτήσεων σε προγραμματιστικούς πόρους που δεν
διαθέτουν τα εργαστήρια υπολογιστών των ελληνικών σχολείων. Αυτό σε συνδυασμό με το
ότι η StarLogo TNG δεν είχε τη δυνατότητα να συνθεθεί με εξωτερικές συσκευές που
κρίθηκαν αναγκαίες ώστε το παραγόμενο υλικό να έχει δυνατότητες physical computing και
να είναι πιο ελκυστικό στους μαθητές (Λαδιάς, 2013), οδήγησε στο να μεταφερθεί η
εφαρμογή της ιδέας πρώτα στο προγραμματιστικό περιβάλλον ΒΥΟΒ και μετά στο Scratch2, όταν αυτό διέθετε πλέον και τη δυνατότητα χρήσης διαδικασιών, η χρήση των οποίων
προβλέπεται από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την Πληροφορική.
Την Άνοιξη του 2014 ένα μέρος του υλικού χρησιμοποιήθηκε με μια top-down προσέγγιση
από την κοινότητα μάθησης «Σενάρια Διδασκαλίας σε Περιβάλλοντα Οπτικού
Προγραμματισμού με Πλακίδια» (Φωτιάδης κ.ά. 2016), από την αξιολόγηση του οποίου
επιβεβαιώθηκε η ανάγκη μιας προσέγγισης από τα κάτω προς τα πάνω. Έτσι στις αρχές του
Φθινοπώρου του 2014, το εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε σε ένα αλληλοδιδακτικό
σεμινάριο 50 ωρών, για 30 καθηγητές πληροφορικής, με τίτλο «Παραγωγή εκπαιδευτικού
υλικού για τον προγραμματισμό Η/Υ», που πραγματοποιήθηκε στο 3ο Εργαστηριακό Κέντρο
της Δ΄ Αθήνας στη Ν. Σμύρνη. Τα συμπεράσματα από το σεμινάριο χρησίμευσαν για να
προκύψει μια δεύτερη έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού. Η έκδοση αυτή δοκιμάστηκε στην
πράξη με τη διδασκαλία της από την ομάδα Marathon Project (Βασιλοπούλου κ.ά, 2016) σε
15 μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Ν. Μάκρης από το Νοέμβριο του 2014 μέχρι τον
Ιανουάριο του 2015. Από αυτή την εφαρμογή προέκυψαν νέες βελτιώσεις που οδήγησαν σε
μια τρίτη έκδοση. Το υλικό της τρίτης έκδοσης παρουσιάστηκε σε εκπαιδευτικούς
Πληροφορικής σε σεμινάριο εκτός εργασιακού ωραρίου (4:30-7:30μ.μ.) με τίτλο «Θέματα
διδακτικής του προγραμματισμού Η/Υ (μέρος 1ο και μέρος 2ο)» που έγιναν το Φεβρουάριο
και το Μάρτιο του 2015 στη Ν. Σμύρνη και στον Κορυδαλλό με εισηγητή το Σχολικό
Σύμβουλο Πληροφορικής Πειραιά, από τα οποία προέκυψε και η τελική αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού υλικού. Στη συνέχεια περιγράφονται εν συντομία οι διδακτικές και
παιδαγωγικές διαστάσεις του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού και παρατίθεται σε
κάθε δραστηριότητα το αντίστοιχο επίπεδο της αναθεωρημένης ταξινομίας του Bloom.
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α. Η κατασκευή ενός ψηφιακού «αυτόματου»
Με την ολοκλήρωση του πρώτου σεναρίου οι μαθητές έχουν αναπτύξει ένα πρόγραμμα
που προσομοιώνει την κίνηση ενός «αυτόματου», όπου το ψευδο-ρομπότ εκτελώντας τον
κώδικά του διατρέχει πάντα την ίδια διαδρομή, χωρίς να επηρεάζεται από αλλαγές στο
περιβάλλον του.
Σκοπός του σεναρίου είναι να διδαχθούν οι μαθητές την προγραμματιστική δομή της
ακολουθίας. Ως ενδιάμεσα βήματα στην προοπτική αυτού του σκοπού θα χρησιμοποιηθούν
δραστηριότητες όπου οι μαθητές:
(α) διακρίνουν με παιχνίδια ρόλων αφενός τη συγγραφή προγράμματος από την εκτέλεσή
του και αφετέρου μεταξύ των ρόλων του χρήστη και του προγραμματιστή (2ο επίπεδο
ταξινομίας του Bloom – Κατανόηση).
(β) εντοπίζουν, με τη χρήση αναλογίας / μεταφοράς (όπου μια συνταγή μαγειρικής είναι το
ανάλογο ενός προγράμματος), τις διαφορές αφενός μεταξύ μιας σειράς (διάσπαρτων)
διαταγών και μιας ακολουθίας εντολών (σχήμα 2) που παίζουν το ρόλο προγράμματος (2ο
επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Κατανόηση).

Σχήμα 2. Διάσπαρτες διαταγές (αριστερά) και μια ακολουθία εντολών (δεξιά)

(γ) εξερευνoύν με διαδικασίες ανακαλυπτικής μάθησης στην αρχή την παλέτα με το
ρεπερτόριο των εντολών κίνησης στο Scratch, αναζητώντας την κατάλληλη εντολή που
χρειάζονται για να υλοποιήσουν τις απαιτήσεις του προβλήματος και στη συνέχεια
εξερευνούν και άλλες παλέτες όπως οι «πένα», «Έλεγχος» και «Συμβάντα» για να
αναζητήσουν και πάλι τις κατάλληλες εντολές που απαιτούνται για τη λύση του
προβλήματος (3ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Εφαρμογή).
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(δ) εντοπίζουν και ερμηνεύουν την αντίφαση μεταξύ μιας «σταθεράς που μεταβάλλεται»
από μιας «μεταβλητής που μεταβάλλεται» κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του
προγράμματος (2ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Κατανόηση).
(ε) αντιπαραβάλουν, ώστε να αναδειχθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές, ομοίων κωδίκων
αναπτυγμένων σε διαφορετικά περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού όπως τα Scratch2, TurtleArt και StarLogo TNG (4ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Ανάλυση).
(στ) διακρίνουν σε διαθεματική βάση την κίνηση σε κινούμενο σύστημα αναφοράς (χρήση
της εντολής «κινήσου ... βήματα») από την κίνηση σε ακίνητο σύστημα αναφοράς (χρήση
της εντολής «πήγαινε στη θέση x: … και y: ...» σε καρτεσιανές συντεταγμένες) (2ο επίπεδο
ταξινομίας του Bloom – Κατανόηση).
(ζ) εντοπίζουν τα όρια ενός «αυτόματου» όταν αλλάξει το περιβάλλον στο οποίο ενεργεί και
το αυτόματο διατηρεί αμετάβλητή τη συμπεριφορά του (σχήμα 3), ώστε να δημιουργήσει
προτέρα γνώση για το επόμενο σενάριο με τη δομή επιλογής (1ο επίπεδο ταξινομίας του
Bloom – Ανάκληση Γνώσης).

Σχήμα 3. Ένα αυτόματο εκτελεί πάντα το ίδιο έργο ανεξάρτητα από τις αλλαγές που συμβαίνουν
στο περιβάλλον του

(η) διαπιστώνουν ότι οι ενδυμασίες είναι ιδιότητες των αντικειμένων και ότι αυτές μπορεί
να αλλάζουν αλλά οι κώδικες να συνεχίζουν να καθορίζουν τις συμπεριφορές τους,
δημιουργώντας μια διαφορετική αφήγηση π.χ. το ρομπότ έχει την ενδυμασία του μυθικού
Τάλως που περιπολεί περιμετρικά της Κρήτης και την απόδειξη ότι λειτουργεί ως αυτόματο
φαίνεται αν το βάλουν να περιπολεί γύρω από την Κύπρο (σχήμα 4). (4ο επίπεδο ταξινομίας
του Bloom – Ανάλυση).

Σχήμα 4. Το αυτόματο ρομπότ εκτελεί μόνο τη διαδρομή που έχει «διδαχθεί»
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(θ) αναγνωρίζουν την ολότητα ενός ολοκληρωμένου κώδικα υπό μορφή υποτυπώδους
κωδικΟράματος. «Το κωδικΌραμα είναι ένας διδιάστατος πίνακας που στην οριζόντια
διάσταση παρατίθενται τα αντικείμενα και στην κάθετη διάσταση παρατίθενται οι
καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται αυτά κατά τη λειτουργία του συστήματος. Στην
επιφάνεια που ορίζεται δημιουργούνται κελιά όπου αναπτύσσεται ο οπτικοποιημένος
κώδικας που καθορίζει τη συμπεριφορά του αντικειμένου. Η επικοινωνία μεταξύ των
τμημάτων του κώδικα επιτυγχάνεται με διασυνδέσεις που καταγράφουν τη ροή της
πληροφορίας μεταξύ των τμημάτων του κώδικα των διαφόρων κελιών» (Λαδιάς κ.ά., 2016).
(2ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Κατανόηση).
β. Η δημιουργία ενός αυτόνομου ρομπότ
Όταν ολοκληρωθεί το σενάριο οι μαθητές έχουν αναπτύξει ένα πρόγραμμα που
προσομοιώνει την κίνηση ενός ρομπότ με αισθητήρες (αφής / χρώματος), που εξερευνά το
περιβάλλον του και αλληλεπιδρά με αυτό ώστε να κινείται αυτόνομα εντός των ορίων του
δρόμου (σχήμα 5).

Σχήμα 5. Το αυτόματο ρομπότ με τους κόκκινο και μπλε αισθητήρες (αριστερά) αναγνωρίζει το
περιβάλλον του και προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ώστε να κινείται εντός του δρόμου (δεξιά)

Σκοπός του σεναρίου είναι να διδαχθούν οι μαθητές την προγραμματιστική δομή της
επιλογής. Ως ενδιάμεσα βήματα στην προοπτική αυτού του σκοπού χρησιμοποιούνται
δραστηριότητες όπου οι μαθητές:
(α) διατυπώνουν, καθοδηγούμενοι από τον εκπαιδευτικό με τη μαιευτική μέθοδο, τον
αλγόριθμο που χρειάζεται για να κυκλοφορήσει ένα ρομπότ στο χώρο. Χρησιμοποιώντας το
παιχνίδι τυφλόμυγα, ένας μαθητής (σε ρόλο ρομπότ) με κλειστά μάτια προσπαθεί να
κυκλοφορήσει ανάμεσα σε θρανία που έχουν τοποθετηθεί τυχαία. Ο μαθητής ενώ
πλοηγείται με τη βοήθεια των χεριών του καλείται να περιγράψει τον τρόπο που σκέφτεται
και να πει περίπου το «κάνω ένα βήμα, αν το αριστερό μου χέρι ακουμπήσει σε θρανίο τότε
στρίβω λίγο δεξιά...». Δηλώνοντας ο εκπαιδευτικός ότι με τον τρόπο αυτό ο μαθητής
ελέγχει το περιβάλλον του και τονίζοντας τη λέξη «ελέγχει» ζητείται από τους μαθητές να
βρουν ποιά εντολή χρειάζονται (Εάν) και σε ποιά παλέτα εντολών (Έλεγχος). Στη συνέχεια ο
εκπαιδευτικός κάνοντας αναφορά στην αφή που χρησιμοποίησε ο μαθητής για να
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πλοηγηθεί ζητάει από τους μαθητές να αναφέρουν άλλους τρόπους που μπορούσε να
χρησιμοποιήσει ο μαθητής ώστε να αποκτά αίσθηση του περιβάλλοντος. Τονίζοντας τη λέξη
«αίσθηση» ζητείται από τους μαθητές να βρουν ποιά σχέση χρειάζονται (αγγίζει το ... ,
αγγίζει το χρώμα ... , το χρώμα ... αγγίζει το χρώμα ...) και σε ποιά παλέτα (Αισθητήρες)
υπάρχει. (6ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Δημιουργία).
(β) εμπλέκονται σε διαδικασία εκσφαλμάτωσης και διόρθωσης προγραμμάτων. Ο
εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας τον μαυροπίνακα συντάσσει (λανθασμένα) τον κώδικα
«Εάν αγγίζει το θρανίο τότε στρίβει δεξιά» και καλεί τον μαθητή-ρομπότ να τον εκτελέσει
“κατά γράμμα” (αναδύεται η ανάγκη για σαφή και ορθή διατύπωση). Η προσομοίωση
αναγκάζει το μαθητή-ρομπότ να κινείται συνεχώς δεξιόστροφα. Καλούνται τότε οι μαθητές
να αναζητήσουν το σφάλμα και να το διορθώσουν. «Πώς πρέπει να σκεφτούν; Ως μικροί
Σέρλοκ Χόλμς πρέπει να αναζητήσουν τι άλλαξε και ενώ ο μαθητής-ρομπότ κινείτο σωστά,
όταν υπάκουε στο πρόγραμμα γινόταν λάθος; Ποιός αγγίζει στο πρόγραμμα; Ο μαθητής.
Ποιός αγγίζει όταν κινείται σωστά; Το αριστερό χέρι του μαθητή». Οι μαθητές διακρίνουν το
αντικείμενο από τον αισθητήρα και επιλέγουν την κατάλληλη από τις τρεις συνθήκες που
διατίθενται από το ρεπερτόριο εντολών του Scratch («αγγίζει το ...», «αγγίζει το χρώμα ...»,
«το χρώμα ... αγγίζει το χρώμα ...»). (6ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Δημιουργία).
(γ) μετατρέπουν τον αλγόριθμο που είναι γραμμένος στο μαυροπίνακα σε κώδικα στο
Scratch (αφού αντιληφθούν την αντιστοιχία κόκκινου χρώματος στο ρομπότ - αριστερού
χεριού του μαθητή και του μπλε χρώματος στο ρομπότ - δεξιού χεριού του μαθητή).
Εκτελούν τον κώδικα σε Scratch και διαπιστώνουν ότι δεν φαίνεται να γίνεται τίποτα!
«Γιατί; Διότι ο έλεγχος έγινε μόνο μια φορά, ενώ έπρεπε να επαναλαμβάνεται. Να
επαναλαμβάνεται πόσες φορές; Για πάντα! Υπάρχει τέτοια εντολή;» Βρίσκουν την εντολή
«Επανάλαβε για πάντα...» και πετυχαίνουν το επιθυμητό το αποτέλεσμα. (6ο επίπεδο
ταξινομίας του Bloom – Δημιουργία).
(δ) διαβουλεύονται / συνεργάζονται για να εξηγήσουν το παράδοξο κατά το οποίο σε
προγράμματα άλλων μαθητών το ρομπότ κινείται εντός του δρόμου και σε άλλα ξεφεύγει.
Πειραματίζονται, συγκρίνουν τους διάφορους κώδικες και σχέδια ρομπότ, ανταλλάσσουν
επιχειρήματα και τέλος εξηγούν γιατί το ρομπότ συμπεριφέρεται έτσι ή αλλιώς. Επινοούν
με δημιουργικό τρόπο λύσεις και εκτός του προγραμματιστικού πλαισίου τροποποιώντας
την κατασκευή (εικόνα – ενδυμασία) του ρομπότ. Διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει μόνο μια
λύση, ένας μοναδικός σωστός κώδικας. Πειραματίζονται αλλάζοντας κάτι στο πρόγραμμα ή
στην κατασκευή – ενδυμασία του ρομπότ. Εμπλέκονται στην επίλυση αυθεντικών
προβλημάτων και αντιλαμβάνονται την ανάγκη της συνεργασίας όχι μόνο για να βρούνε τη
λύση αλλά και για να εξηγήσουν γιατί αυτό συμβαίνει. Η σκέψη ενός μαθητή ωθεί τη σκέψη
του άλλου και όλοι μαζί καταλήγουν στη λύση. (4ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom –
Ανάλυση).
(ε) αναλογίζονται πως σκέφτονται στην περίπτωση που έχουν περισσότερες επιλογές που η
μια αποκλείει την άλλη και το περιγράφουν. Αυτό μπορεί να το θέσει ο εκπαιδευτικός με
ένα παράδειγμα (π.χ. αν ο αριστερός αισθητήρας του ρομπότ αγγίζει το όριο του δρόμου,
αν ο δεξιός αισθητήρας του ρομπότ αγγίζει το όριο του δρόμου, αν το ρομπότ βρίσκεται
εντός δρόμου ή αν το ρομπότ βρίσκεται εκτός δρόμου). Οι απαντήσεις των μαθητών
αναδεικνύουν την ανάγκη της χρήσης της εντολής «Εάν ... τότε ... αλλιώς ...». Καλούνται να
πετύχουν το ίδιο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας εναλλακτικά τις εντολές «Εάν ... τότε ...»
και «Εάν ... τότε ... αλλιώς ...», εκτιμώντας έτσι τις δυνατότητες της κάθε εντολής.
Ανταλλάσουν επιχειρήματα για το πότε είναι καταλληλότερο να χρησιμοιείται η καθεμιά
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από αυτές τις εντολές, ώστε να βελτιστοποιείται το αποτέλεσμα του κώδικα. (2ο επίπεδο
ταξινομίας του Bloom – Κατανόηση).
(στ) συγκρίνουν διάφορες -προτεινόμενες από τον εκπαιδευτικό- συμπεριφορές του ρομπότ
ώστε να αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν διαδοχικές εντολές «Εάν ... τότε ...» ή «Εάν ...
τότε ... αλλιώς ...» και αποδεικνύουν την ισοδυναμία αφενός των διαδοχικών εντολών «Εάν
... τότε ...» με τη χρήση του λογικού τελεστή OR και αφετέρου των εμφωλευμένων «Εάν ...
τότε ... αλλιώς ...» με τη χρήση του λογικού τελεστή AND. (4ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom
– Ανάλυση).
(ζ) εξετάζουν την περίπτωση να υπάρχει και άλλο ρομπότ στην πίστα. Το ρομπότ δεν είναι
πλέον ο μοναδικός κάτοικος του κόσμου που χτίζουν οι μαθητές-δημιουργοί! (άλλη μια
χρήση μεταφοράς θεού-δημιουργού του κόσμου και προγραμματιστή-δημιουργού ενός
μικρόκοσμου). «Πώς θα δημιουργηθεί και άλλο ρομπότ; Φυσικά όχι από το πλευρό του
αρχικού ρομπότ, αλλά καθ΄ εικόνα και ομοίωση του πρώτου (“διπλασιασμός” του αρχικού
ρομπότ). Τι θα συμβεί αν συναντηθούν τα δύο ρομπότ; Ποιά συμπεριφορά θέλουν οι
δημιουργοί (προγραμματιστές) να έχουν τα ρομπότ όταν συναντηθούν; Θα έχουν την ίδια ή
διαφορετικές συμπεριφορές τα δύο ρομπότ; Αυτές τις συμπεριφορές μπορούν οι μαθητές
να την κωδικοποιήσουν με εντολές ώστε να “διδαχθούν” τα ρομπότ να τις ακολουθούν;»
(Σχήμα 6).

Σχήμα 6. Οι τροχιές των δύο αυτόνομων ρομπότ (αριστερά) και ο κώδικας του ενός (δεξιά) που
καθορίζει τη συμπεριφορά του

Με τα πολλαπλά αντικείμενα βιώνουν ασυναίσθητα τον προγραμματισμό που βασίζεται σε
αντικείμενα (το Scratch θεωρείται object based προγραμματιστικό περιβάλλον). Στα
πλαίσια της σπειροειδούς προσέγγισης σε επόμενο στάδιο το ρομπότ-αντίγραφο
αντικαθίσταται με κλώνο του ρομπότ. Διακρίνουν το αντίγραφο του αντικειμένου που
δημιουργείται από τον προγραμματιστή κατά τη συγγραφή του προγράμματος από τον
κλώνο του αντικειμένου που δημιουργείται από το πρόγραμμα κατά την εκτέλεσή του. (4ο
επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Ανάλυση).
(η) εμπαιδώνουν προγραμματιστικές τεχνικές, εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά σε project,
δημιουργώντας συμπεριφορές σε διάφορα ρομπότ-χαρακτήρες που ανταποκρίνονται σε
συμπεριφορές ηρώων μιας ιστορίας (π.χ. ο ρομπότ-λύκος να κυνηγά επτά ρομπότ-
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κατσικάκια και ο ρομπότ-κυνηγός να καταδιώκει το ρομπότ-λύκο). Αναστοχάζονται, μέσα
από τέτοιες δραστηριότητες, για τον τρόπο που τα ίδια σκέφτονται διδάσκοντας
(προγραμματίζοντας) πως να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται τα ρομπότ. (5ο επίπεδο
ταξινομίας του Bloom – Αξιολόγηση).
(θ) αναπτύσουν στρατηγικές δημιουργικής σκέψης, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού που
χρησιμοποιεί νοητικές σκαλωσιές για να τους βοηθήσει, αντικαθιστώντας το υπόβαθρο με
την πίστα με την εικόνα μιας παγωμένης λίμνης που σε μια άκρη της φαίνεται μια
ακανόνιστου σχήματος και χρώματος όχθη, καλούμενοι να περιορίσουν την κίνηση των
ρομπότ που κάνουν πατινάζ μόνο στην επιφάνεια της λίμνης. Ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει
ένα συνδυασμό καταιγισμού ιδεών, φθίνουσας καθοδήγησης και διαδικασίες δοκιμήςσφάλματος ώστε οι μαθητές να ωθηθούν να αναζητήσουν λύσεις “εκτός πλαισίου” για αυτό
το τεχνικό πρόβλημα, να καθοδηγηθούν σε διαδοχικές λύσεις, να αποσπάσουν την όχθη
από το υπόβαθρο και να τη διαχειριστούν ως ξεχωριστό αντικείμενο, γεγονός που βοηθά
σημαντικά στη λύση του προβλήματος (σχήμα 7). (6ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom –
Δημιουργία).

Σχήμα 7. Η υδάτινη επιφάνεια της λίμνης είναι το σκηνικό, ενώ η όχθη είναι αντικείμενο για να
είναι δυνατόν να ανιχνευτεί από τα ρομπότ με τη συνθήκη «αγγίζει το όχθη»

(ι) αναγνωρίζουν την ολότητα ενός περισσότερο περίπλοκου κώδικα που δημιουργείται
από την συνύπαρξη περισσοτέρων αντικειμένων (ρομπότ) στον ίδιο κόσμο που το καθένα
έχει τη δική του συμπεριφορά και αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως ποιός κώδικας ανήκει σε
ποιό ρομπότ σε ένα κωδικΌραμα με περισσότερα του ενός αντικείμενα. (2ο επίπεδο
ταξινομίας του Bloom – Κατανόηση).
(κ) δημιουργούν κατηγορίες και κατατάσσουν σε αυτές τους διάφορους τρόπους διάδρασης
ενός αντικειμένου με το περιβάλλον του, καταγράφοντας τις αλληλεπιδράσεις του με: (i) το
πλαίσιο (τα όρια του εικονικού χώρου όπου δρα), (ii) με το υπόβαθρο (σκηνικό), (iii) με
άλλα αντικείμενα που μοιράζονται τον ίδιο χώρο, (iv) με χρονικά συμβάντα και (v) με
συμβάντα που προέρχονται από τον έξω από τον υπολογιστή κόσμο (π.χ. με συμβάντα που
σχετίζονται με δράσεις του χρήστη). (6ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Δημιουργία).
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(λ) επεκτείνουν τη συμπεριφορά του προαναφερθέντος μυθικού Τάλως γράφοντας κώδικα
που να το καθιστά ικανό να περιπολεί ακολουθώντας την ακτογραμμή της Κρήτης και
αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι αυτόνομο όταν το βάλουνε να περιπολεί ακολουθώντας τις
ακτές της Κύπρου. Επίσης μπορεί να δραματοποιηθεί το πρόβλημα αν ακολουθηθεί ένας
άλλος μύθος με πρώτο ρομποτικό χαρακτήρα την Αριάδνη που γνωρίζει (τον αλγόριθμο)
που την οδηγεί στην έξοδο του λαβυρίνθου, δεύτερο το Θησέα που ακολουθεί το μίτο
(ίχνος) της Αριάδνης και τρίτο χαρακτήρα το Μινώταυρο που θα τους καταδιώκει. (6ο
επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Δημιουργία).
γ. Ο προγραμματισμός ενός τηλεχειριζόμενου ρομπότ
Με την ολοκλήρωση του σεναρίου οι μαθητές έχουν συντάξει ένα ενιαίο πρόγραμμα που
προσομοιώνει την κίνηση ενός τηλεκατευθυνόμενου ρομπότ από το χρήστη.
Σκοπός του σεναρίου είναι να διδαχθούν οι μαθητές την έννοια της μεταβλητής. Ως
ενδιάμεσα βήματα στην προοπτική αυτού του σκοπού χρησιμοποιηούνται δραστηριότητες
όπου οι μαθητές:
(α) χρησιμοποιούν ως βάση την έννοια του “σκορ” με την οποία είναι εξοικειωμένοι από τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια που παίζουν και η οποία προκαλεί το ενδιαφέρον τους για να
επινοήσουν έναν τρόπο να καταμετρείται μια ποσότητα π.χ. πόσες φορές το αυτόνομο
ρομπότ αγγίζει τα όρια του πλαισίου. Έτσι δημιουργείται η ανάγκη να υπάρξει ένα
αριθμητικό αποθετήριο (π.χ. το συγκρούσεις) στο οποίο φυλάσσεται και μπορεί να
ανακαλείται η τιμή του πλήθους των συγκρούσεων π.χ. το 74 (σχήμα 8).

Σχήμα 8. Η απεικόνιση μιας μεταβλητής στο Scratch-2

Ο μηχανισμός αυτός ορίζεται ως μεταβλητή. Στη μεταβλητή φυλάσσεται η εκάστοτε τιμή
που προκύπτει από κάποιο προγραμματιστικό συμβάν. Τέτοιο συμβάν μπορεί να είναι και η
δράση του χρήστη που καθορίζει την τιμή χρησιμοποιώντας το μεταβολέα ολίσθησης στο
κάτω μέρος της μεταβλητής δημιουργώντας γραφικές παραστάσεις (σχήμα 9). Στη συνέχεια
μπορεί να αντικατασταθεί η μεταβλητή με την ένταση του ήχου του χώρου και να υπάρξει
μια γραφική αναπαράσταση των ήχων του περιβάλλοντος. (2ο επίπεδο ταξινομίας του
Bloom – Κατανόηση).
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Σχήμα 9. Η γραφική παράσταση (αριστερά) που δημιουργείται όταν ο χρήστης μετακινεί το
δρομές της μεταβλητής «κατακόρυφο» κατά την εκτέλεση του προγράμματος (δεξιά)

(β) αναζητούν προγραμματιστικό τρόπο και τις αντίστοιχες εντολές έτσι ώστε το ρομπότ να
στρίβει ανάλογα με τις διαταγές του χρήστη τις οποίες δίνει πατώντας το αριστερό ή το
δεξιό βελάκι στο πληκτρολόγιο. Κάποιος από τους μαθητές (είτε το ξέρει είτε το
ανακαλύπτει πρώτος) δείχνει στους άλλους τις εντολές του Scratch «Εάν πατήθηκε το
πλήκτρο ... τότε» ή «Όταν το πλήκτρο ... πατηθεί». Με την εντολή «Όταν το πλήκτρο ...
πατηθεί» ασχολούνται οι μαθητές σε μελλοντικό σπείρωμα της σπειροειδούς προσέγγισης
(σχήμα 10). (6ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Δημιουργία).

Σχήμα 10. Οι εντολές του Scratch «Εάν πατήθηκε το πλήκτρο ... τότε» και «Όταν το πλήκτρο ...
πατηθεί»

(γ) αναλύουν τον τρόπο λειτουργίας του χειρισμού ενός πραγματικού αυτοκινήτου,
διακρίνουν τις δύο επιμέρους (παράλληλες) λειτουργίες, το χειρισμό του τιμονιού και το
χειρισμό των πεντάλ γκάζι-φρένο, εφαρμόζουν το διαχωρισμό της μεταφορικής κίνησης
από την (περι)στροφική στο ψηφιακό μοντέλο που αυτοί σχεδιάζουν. Η μέθοδός τους για
την ανάπτυξη του προγράμματος γίνεται με προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και με
κλιμακούμενης δυσκολίας βήματα εφαρμόζοντας την τεχνική δοκιμής-σφάλματος. Έτσι για
την προσομοίωση της στροφής εύκολα φτάνουν στον κώδικα του σχήματος 11Α και
υποβοηθούμενοι από τον εκπαιδευτικό φτάνουν στον κώδικα του σχήματος 11Β
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επαναλαμβάνοντας και εμπαιδώνοντας τις διάφορες μορφές της εντολής επιλογής που
διδάχθηκαν σε προηγούμενο σενάριο (6ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Δημιουργία).

Σχήμα 11. Ο κώδικας που στρίβει το ρομπότ με την εντολή «Εάν ...» (αριστερά) και την εντολή
«Εάν ... αλλιώς...» (δεξιά).

(δ) διαπιστώνουν κατά τον έλεγχο του κώδικα (σχήμα 12Α) ότι η κίνηση του ρομπότ
παρουσιάζει κάποιες ανεπιθύμητες συμπεριφορές, όπως ότι η κίνηση του ρομπότ ξεκινά
ακαριαία όταν πατιέται το πλήκτρο k (το γκάζι) και σταματά ακαριαία όταν αφήνεται το
πλήκτρο k. Έτσι προκύπτει η ανάγκη να μεταβάλεται σταδιακά η σταθερή τιμή 2 της εντολής
«κινήσου 2 βήματα»
. Αλλά εδώ παρατηρείται μια εννοιολογική σύγκρουση:
πως θα μεταβάλλεται κάτι που είναι σταθερό; Η λύση σε αυτό δίνεται με τη χρήση του
μηχανισμού της μεταβλητής «τόσα»
και τη χρήση του στην εντολή «κινήσου τόσα
βήματα»
. Εννοείται ότι υπάρχει η δυνατότητα είτε να οριστεί η τιμή της
μεταβλητής «τόσα» με την εντολή «όρισε το τόσα σε ...», είτε να αλλάζει η τιμή της
μεταβλητής «τόσα» με την εντολή «άλλαξε το τόσα κατά ...».

Σχήμα 12. Φάσεις εξέλιξης του κώδικα που ρυθμίζει το πάτημα του γκαζιού
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Υιοθετώντας αυτές τις αλλαγές ο κώδικας διαμορφώνεται όπως φαίνεται στο σχήμα 12Β.
Διαπιστώνουν κατά τον έλεγχο του προγράμματος ότι το ρομπότ κινείται προς τα πίσω.
Προτείνεται να κάνουν «αναπαράσταση του εγκλήματος» παίζοντας το ρόλο του
υπολογιστή και να «τρέξουν το πρόγραμμα με το χέρι» χρησιμοποιώντας ένα πίνακα τιμών
για τις τιμές που θα παίρνει η μεταβλητή «τόσα» στις διάφορες καταστάσεις που
μεταπίπτει το σύστημα. Διαπιστώνουν, εκτελώντας βήμα-βήμα το πρόγραμμα, ότι
ξεκινώντας το πρόγραμμα και μη έχοντας προλάβει να πατήσουν το πλήκτρο k, η τιμή της
μεταβλητής «τόσα» από μηδέν που ήταν αρχικά μειώνεται συνεχώς και έτσι εξηγείται η
κίνηση του ρομπότ προς τα πίσω. Αναζητούν τρόπους για να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση και
να επιλύσουν το πρόβλημα. Αν δεν τα καταφέρουν ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει,
τονίζοντας τη λέξη «ελεγχθεί» και αν και ούτε τότε τα καταφέρουν χρησιμοποιεί την
ημιτελή φράση «Αν το ρομπότ κινείται τότε να γίνεται η μείωση...», οπότε καταλήγουν στον
κώδικα του σχήματος 12Γ. Τροποποιούν το πρόγραμμα (κλιμακώνοντας τη δυσκολία του
προβλήματος), με ανάλογο τρόπο σκέψης ώστε, εάν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο j (που
αντιστοιχεί στο φρένο), το ρομπότ να φρενάρει όχι ακαριαία, αλλά πιο βίαια από όταν
αφήνεται στην αδράνειά του (6ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Δημιουργία).
(ε) διαπιστώνουν την ανάγκη για εννοιολογική ονοματολογία των μεταβλητών. «Ποιό
πρέπει να είναι το όνομα μιας μεταβλητής, να είναι σύντομο, κωδικοποιημένο ή
περιγραφικό και γιατί;» Σε μια μελέτη περίπτωσης αναζητούν εναλλακτικά ονόματα για τις
μεταβλητές «συγκρούσεις» και «τόσα» κατά την οποία με ένα καταιγισμό ιδεών
αναδύονται προβληματισμοί όπως το «τόσα» εκφράζει/φαίνεται ή είναι ταχύτητα και αν
είναι γιατί μετριέται σε βήματα (μονάδα μήκους); Μέσα από το διάλογο και την
αντιπαράθεση επιχειρημάτων προκύπτει η ανάγκη συμβιβασμού μεταξύ του ιδανικού και
του εφικτού (4ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Ανάλυση).
(στ) διακρίνουν στα πλαίσια μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, τη διαφορά του
μηχανισμού της ευθύγραμμης κίνησης που περιγράφει ο κώδικας που έγραψαν
(επιταχυνόμενη κίνηση με αριθμητικό βήμα προόδου) με σχετική θέση (κινήσου … βήματα)
από αυτή που διδάσκονται στη φυσική (ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με γεωμετρικό βήμα
προόδου) σε απόλυτη θέση (πήγαινε στη θέση x:... και y:…). Η διάκριση γίνεται
συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της λειτουργίας του δικού τους κώδικα με την επίδειξη ενός
κώδικα που έχει φτιάξει ο εκπαιδευτικός και υλοποιεί την ευθύγραμμη ομαλά
επιταχυνόμενη κίνηση ενός αντικειμένου. (4ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Ανάλυση).
(ζ) διαπιστώνουν την ανάγκη οργάνωσης των δεδομένων σε δομές ανάλογα αν πρόκειται
για ομοειδή δεδομένα π.χ. λίστα με τις διαδοχικές συντεταγμένες ενός ρομπότ ή ανόμοια
δεδομένα π.χ. «εγγραφές» με τις εκάστοτε τιμές των συντεταγμένων x, y, την κατεύθυνση
του προσανατολισμού και τον αύξοντα αριθμό της ενδυμασίας ενός αντικειμένου (σχήμα
13) και αξιολογούν τα διαχειριστικά πλεονεκτήματα του διαχωρισμού των δεδομένων από
τον αλγόριθμο. (5ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Αξιολόγηση).

Σχήμα 13. Ανόμοια δεδομένα θεωρούμενα ως «εγγραφές» όπως οι συντεταγμένες x και y, η
κατεύθυνση και ο α.α. της ενδυμασίας ενός αντικειμένου
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δ. Διαίρει και βασίλευε με διαδικασίες
Όταν ολοκληρωθεί το σενάριο οι μαθητές θα έχουν μετατρέψει το δύσκολα χειριζόμενο
μεγάλο ενιαίο πρόγραμμα σε ένα τμηματικά αρθρωτό και ιεραρχικά δομημένο σύνολο
ευέλικτων υποπρογραμμάτων πιο εύκολα διαχειρίσιμων.
Σκοπός του σεναρίου είναι να διδαχθούν οι μαθητές τον αρθρωτο-τμηματικό και ιεραρχικά
δομημένο προγραμματισμό. Ως ενδιάμεσα βήματα στην προοπτική αυτού του σκοπού
χρησιμοποιούνται δραστηριότητες όπου οι μαθητές:

Σχήμα 14. Ο ενιαίος κώδικας (αριστερά) διαχωρίζεται σε δύο διαδικασίες που αντιστοιχούν στις
αρχικές ενέργειες και τις κύριες λειτουργίες που καλούνται από το κυρίως πρόγραμμα (δεξιά)

(α) διαπιστώνουν ότι διαφορετικά τμήματα του μεγάλου κώδικα επιτελούν διακριτές
λειτουργίες, τα επανασχεδιάζουν ορίζοντάς τα ως διαδικασίες και τα συναρμολογούν σε
ενιαίο πρόγραμμα που τις καλεί (σχήμα 14). Με τον τρόπο αυτό σταθμίζουν τα ευεργετικά
αποτελέσματα του τμηματικού προγραμματισμού.
Επίσης διαπιστώνουν την ομοιότητα του τρόπου με τον οποίο ορίζονται και καλούνται οι
διαδικασίες σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού (σχήμα 15). (6ο επίπεδο
ταξινομίας του Bloom – Δημιουργία).
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Σχήμα 15.Η ίδια διαδικασία σε Scratch-2 (αριστερά), TurtleArt (κέντρο) και StarLogo TNG (δεξιά)

(β) υποδιαιρούν περαιτέρω τα τμήματα (modules) που αναπτύχθηκαν στο αρχικό στάδιο σε
μια κατεύθυνση ανάλυσης από το γενικό και αφηρημένο προς το ειδικό και συγκεκριμένο.
Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύουν την ιεραρχική οργάνωση με την οποία δομούνται τα
τμήματα και η οποία «κρύβεται» μέσα στον αλγόριθμο, οδηγούμενοι στο μοντέλο του
ιεραρχικού προγραμματισμού όπως φαίνεται στο σχήμα 16 (6ο επίπεδο ταξινομίας του
Bloom – Δημιουργία).

Σχήμα 16. Περαιτέρω διαίρεση του κώδικα σε δύο επίπεδα (αριστερά) και τρία επίπεδα (δεξιά)

(γ) εντοπίζουν με αυτή την ανάλυση, περιοχές του κώδικα που είναι ίδιες και
επαναλαμβάνονται σε διάφορα σημεία του προγράμματος, τις οποίες ορίζουν ως
διαδικασίες που επαναχρησιμοποιούν καλώντας τες. (6ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom –
Δημιουργία).
(δ) εντοπίζουν τμήματα του κώδικα που παρουσιάζουν σημαντικές δομικές ομοιότητες, τα
οποία συγχωνεύουν σε κοινό κώδικα με παραμετροποίηση των διαδικασιών που τα
υλοποιούν (σχήμα 17), οδηγούμενοι έτσι σε διαδικασίες-πολυεργαλεία. (6ο επίπεδο
ταξινομίας του Bloom – Δημιουργία).
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Σχήμα 17. Οι τρεις διαδικασίες αριστερά παρουσιάζουν δομικές ομοιότητες και με
παραμετροποίηση μπορούν να αντικατασταθούν από μια (δεξιά)

(ε) διαπιστώνουν ότι η δενδροειδής δομή που αναδείχθηκε με την ανάλυση και στην οποία
σε κάθε ανώτερο επίπεδο γίνεται απόκρυψη των λεπτομερειών, καταλήγει σε ένα τέτοιο
σημείο στο οποίο το καθήκον που πρέπει να επιτελεστεί αντιστοιχεί στα καθήκοντα απλών
εντολών της γλώσσας προγραμματισμού όπως φαίνεται στο σχήμα 18 (4ο επίπεδο
ταξινομίας του Bloom – Ανάλυση).

Σχήμα 18. Η πλήρης ανάλυση σε επιμέρους διαδικασίες οδηγεί σε σημείο που το επιτελούμενο
καθήκον υλοποιείται από απλές εντολές (ιδίου σκοπού – χρώματος)
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ε. Προσθήκη λειτουργικότητας με εμφύτευση αρθρωμάτων
Όταν ολοκληρωθεί το σενάριο οι μαθητές θα έχουν εξελίξει το πρόγραμμα με την προσθήκη
αρθρωμάτων (διαδικασιών ή αντικειμένων) έτσι ώστε να αυξηθεί η λειτουργικότητά του.
Σκοπός του σεναρίου είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τις δυνατότητες που τους παρέχει η
χρήση του αρθρωτού προγραμματισμού. Ως ενδιάμεσα βήματα στην προοπτική αυτού του
σκοπού χρησιμοποιούν δραστηριότητες όπου οι μαθητές:
(α) αναγνωρίζουν το κριτήριο της περατότητας του κώδικα, συζητούν αν αυτό ισχύει γενικά
στον προγραμματισμό ή μόνο στο δομημένο προγραμματισμό και επεκτείνουν τη
λειτουργικότητα του προγράμματος εισάγοντας επιπρόσθετα τη λειτουργία εκκίνησης του
ρομπότ με «μίζα». Διαπιστώνουν ότι η μικρή αυτή εισαγωγή λειτουργικότητας προκαλεί
τροποποίηση και προσθήκη κώδικα σε πολλαπλά σημεία του προγράμματος (στις αρχικές
ενέργειες, στην κύρια επεξεργασία και στις τελικές ενέργειες). Ερμηνεύουν γιατί χρειάζεται
να χρησιμοποιηθεί μια μεταβλητή στο ρόλο του «κλειδιού» για να «ανάψει» η μηχανή και
άλλη για να «σβήσει», αναζητώντας τη λύση στη σύγκριση των τάξεων μεγέθους του
χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος και του χρόνου αντίδρασης του χρήστη. (4ο επίπεδο
ταξινομίας του Bloom – Ανάλυση).
(β) αναμορφώνουν σε τμήματα το ενιαίο πρόγραμμα, καθιστώντας το πιο ευανάγνωστο και
συνεπώς ευκολότερα διαχειρίσιμο, παρά το γεγονός της προσθήκης περισσότερων
πρόσθετων λειτουργιών (όπως το να προσαρμόζεται η ταχύτητα του ρομπότ ανάλογα με το
αν βρίσκεται εντός-εκτός δρόμου, αν στρίβει ή κινείται ευθύγραμμα, αν είναι σε ανηφόρα ή
κατηφόρα, αν λειτουργεί «κόφτης» ταχύτητας). Στα πλαίσια της σπειροειδούς προσέγγισης
και με διεπιστημονική προοπτική, μπορεί να αλλάξει ο μηχανισμός κίνησης του ρομπότ
(από τη βάση της γεωμετρίας της χελώνας που λειτουργούσε μέχρι εκείνο το σημείο) και να
επανασχεδιαστεί χρησιμοποιώντας το μοντέλο της ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης από τη
φυσική. (6ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Δημιουργία).
(γ) δημιουργούν διαφορετικά αντικείμενα που τα συναρμολογούν (ομαδοσυνεργατικά
εφαρμόζοντας τη μέθοδο jigsaw εργαζόμενοι σε ρόλους επιμέρους υποκατασκευαστών) και
τα οποία λειτουργούν ως εξαρτήματα ενός ρομπότ. Τα εξαρτήματα αναπτύσσονται σε
διαφορετικά αρχεία του Scratch και στη συνέχεια εισάγονται στο βασικό αρχείο ως
πρόσθετα αντικείμενα. Τέτοια αντικείμενα μπορεί να είναι εικονικά όργανα που
απεικονίζουν π.χ. την ταχύτητα του ρομπότ, την ένδειξη της κατανάλωσης, ένας
ταχογράφος, την ένδειξη της κλίσης του εδάφους κ.λπ. (σχήμα 19). (6ο επίπεδο ταξινομίας
του Bloom – Δημιουργία).

Σχήμα 19. Πρόσθετα αντικείμενα που λειτουργούν ως δείκτης κατανάλωσης του ρομπότ
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(δ) αξιολογούνται με εργασίες επίλυσης συνθέτων προβλημάτων που απαιτούν χρόνο και γι
αυτό τους δίδονται ως «μισοψημένα σενάρια». Παραδείγματα τέτοιων ασκήσεων θα
μπορούσαν να είναι το όχημα να μην κινείται αλλά να παραμένει σταθερό στο κέντρο της
οθόνης και να είναι το υπόβαθρο που κινούμενο δημιουργεί την αίσθηση της κίνησης, το
ρομπότ να ρυμουλκεί περισσότερα του ενός παρελκόμενα αντικείμενα κ.λπ. (3ο επίπεδο
ταξινομίας του Bloom – Εφαρμογή).
(ε) σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν και εφαρμόζουν διεπαφές από το χώρο του
physical computing ώστε να χειρίζονται το εικονικό ρομπότ με τη χρήση ηλεκτρονικών
πλακετών. Κατασκευάζουν είτε αυτοσχέδια χειριστήρια (π.χ. ένα τιμόνι μπορεί να
υλοποιηθεί με ένα αναλογικό ποτενσιόμετρο στροφής συνδεδεμένο σε picoboard ή
arduino) είτε όργανα ενδείξεων (π.χ. το κοντέρ της ταχύτητας αντιστοιχεί σε μια σειρά leds
οδηγούμενα από arduino). Διακρίνουν τις συσκευές αυτές σε συσκευές εισόδου και
συσκευές εξόδου δεδομένων (6ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Δημιουργία).
(στ) πειραματίζονται με διάφορες τιμές των παραμέτρων του κώδικα (π.χ. μέγεθος
σχήματος, πάχος και χρώμα γραμμής, πολλαπλότητα κλήσης) σε αναδρομικούς
αλγορίθμους που σχεδιάζουν τις πίστες-δρόμους του παιχνιδιού, π.χ. με τις καμπύλες Koch
όπως φαίνεται στο σχήμα 20 (Μικρόπουλος & Λαδιάς, 2000), χρησιμοποιώντας τους ως
«μαύρα κουτιά». Συζητούν και σχολιάζουν το πως μικρές αλλαγές στην είσοδο ενός
συστήματος επιφέρουν τεράστια αποτελέσματα. (4ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom –
Ανάλυση).

Σχήμα 20. Η καμπύλη Koch με βαθμό αναδρομικής κλήσης 1 (αριστερά), με βαθμό αναδρομικής
κλήσης 3 (κέντρο) και ως πίστα (δεξιά)

(ζ) σχεδιάζουν το μοντέλο επικοινωνίας μεταξύ των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται, οι
κώδικες των οποίων πρέπει να συγχρονίζονται καθώς εκτελούνται παράλληλα και
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ενεργοποιούμενοι από διάφορα συμβάντα. (6ο επίπεδο
ταξινομίας του Bloom – Δημιουργία).
στ. Παράλληλος προγραμματισμός και καθοδηγούμενος από γεγονότα
Με την ολοκλήρωση του σεναρίου οι μαθητές ολοκληρώνουν την κατασκευή ενός
ηλεκτρονικού παιχνιδιού με αγώνες εικονικών ρομπότ: αυτόματων, αυτόνομων και
τηλεχειριζόμενων.
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Σκοπός του σεναρίου είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον καθοδηγούμενο από τα
γεγονότα παράλληλο προγραμματισμό και τον προγραμματισμό που βασίζεται σε
αντικείμενα (object based programming). Ενδιάμεσα βήματα στην προοπτική αυτού του
σκοπού χρησιμοποιούνται δραστηριότητες όπου οι μαθητές:
(α) διακρίνουν και κατατάσσουν με κριτήριο τα διαδραστικά τους χαρακτηριστικά τα
αυτόματα, αυτόνομα και τηλεχειριζόμενα ψευδο-ρομπότ, δημιουργώντας για αυτό το
σκοπό εννοιολογικό χάρτη. (4ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Ανάλυση).
(β) δημιουργούν νοητικό χάρτη -συνεργαζόμενοι όλοι μαζί με χρήση διαδραστικού πίνακαστον οποίο αναλύουν τον κώδικα του τηλεχειριζόμενου ρομπότ, με σκοπό να εντοπίσουν
ποιά τμήματά του αντιστοιχούν σε φυσικές διεργασίες που εκτελούνται σειριακά και ποιές
παράλληλα, π.χ. οι αρχικές ενέργειες, οι κύριες λειτουργίες και οι τελικές ενέργειες
εκτελούνται διαδοχικά, ενώ οι χειρισμοί του τιμονιού, των πεντάλ και του κλειδιού-μίζας
αντιστοιχούν σε διεργασίες που γίνονται ταυτόχρονα. Τροποποιούν, με βάση αυτή τη
διαπίστωση, στον υπάρχοντα κώδικα τα τμήματα που αντιστοιχούν σε φυσικές διεργασίες
που λειτουργούν παράλληλα, σε τμήματα παράλληλου κώδικα, χρησιμοποιώντας
συμβάντα. Παρουσιάζουν το διαμορφωμένο πρόγραμμα σε κωδικΌραμα δημιουργώντας το
με τη χρήση προγραμμάτων όπως η ζωγραφική, το excel, το prezi εφαρμόζοντας τη χρήση
των ΤΠΕ στην υπηρεσία της πληροφορικής και ειδικότερα του προγραμματισμού,
διακρίνοντας έτσι τις ΤΠΕ από την Πληροφορική (6ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom –
Δημιουργία).
(γ) διακρίνουν τον δομημένο και σειριακό προγραμματισμό από τον παράλληλο και
βασιζόμενο σε γεγονότα (event driven) προγραμματισμό αναδεικνύοντας τη διαφορά της
χρήσης της εντολής «Εάν» από την εντολή «Όταν» που παραπέμπει στις μεθόδους interrupt
και polling των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (Λαδιάς & Μικρόπουλος 1998) (4ο επίπεδο
ταξινομίας του Bloom – Ανάλυση).

Σχήμα 21. Αριστερά φαίνεται απόσπασμα από το κωδικΌραμα που αντιστοιχεί στο σειριακό
δομημένο πρόγραμμα και δεξιά το ισοδύναμό του που βασίζεται σε παράλληλο προγραμματισμό
και καθοδηγούμενο από γεγονότα

(δ) δημιουργούν δύο κωδικΟράματα (το πρώτο αντιστοιχεί στο αρχικό σειριακό πρόγραμμα
και το άλλο στην παράλληλη και βασισμένη σε γεγονότα εκδοχή του) για να γίνει εμφανής η
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διαφορά μεταξύ του δομημένου / σειριακού προγραμματισμού και του παράλληλου /
καθοδηγούμενου από τα γεγονότα (σχήμα 21), τα οποία έχουν αναπτυχθεί από δύο
διαφορετικές ομάδες μαθητών. Στη συνέχεια παρουσιάζουν τα δύο κωδικΟράματα, τα
αντιπαραβάλλουν, τα συγκρίνουν και συζητούν πιο είναι καταλληλότερο και υπό ποίες
συνθήκες. (6ο επίπεδο ταξινομίας του Bloom – Δημιουργία).
(ε) ολοκληρώνουν την κατασκευή του ηλεκτρονικού παιχνιδιού σε ένα ενιαίο πρόγραμμα
ενσωματώνοντας αφενός κώδικες κλώνων αυτομάτων και αυτόνομων ψευδο-ρομπότ και
αφετέρου αντίγραφα αντικειμένων τηλεχειριζομένων ψευδο-ρομπότ. Διαχειρίζονται,
βελτιώνουν και συντηρούν ένα πολύπλοκο πρόγραμμα. Αναδεικνύονται σε κατασκευαστέςπαραγωγοί ενός παιχνιδιού υψηλής τεχνολογίας με το οποίο παίζουν αυτοί και οι φίλοι
τους και το βελτιώνουν συνεχώς επαναπρογραμματίζοντάς το (6ο επίπεδο ταξινομίας του
Bloom – Δημιουργία).
Δείγμα και διαδικασία
Το υψηλό επίπεδο της αναθεωρημένης ταξινομίας του Bloom στο οποίο αντιστοιχεί η κάθε
δραστηριότητα (παρατίθεται στο τέλος κάθε δραστηριότητας) αποδεικνύει την υψηλή
στόχευση του εκπαιδευτικού υλικού που περιγράφηκε.
Το υλικό παρουσιάστηκε σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής σε δύο τρίωρα σεμινάρια εκτός
εργασιακού ωραρίου με τίτλο «Θέματα διδακτικής του προγραμματισμού Η/Υ (μέρος 1 ο και
μέρος 2ο)» που έγιναν το Φεβρουάριο του 2015 στη Ν. Σμύρνη και στον Κορυδαλλό. Το
πρώτο σεμινάριο παρακολούθησαν 159 και στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης απάντησαν
128 εκπαιδευτικοί. Το δεύτερο σεμινάριο παρακολούθησαν 115 εκπαιδευτικοί
πληροφορικής και στο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του σεμιναρίου απάντησαν 75
από τους συμμετέχοντες.
Οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων που αναφέρονται στο διδακτικό/παιδαγωγικό μέρος
των σεναρίων έχουν αποτιμηθεί στην κλίμακα Likert, ανάλογα με το βαθμό αποδοχής από
τους εκπαιδευτικούς (βαθμός 5 - υψηλή αποδοχή έως βαθμός 1 - χαμηλή αποδοχή).
Αποτελέσματα
Οι ερωτήσεις ξεκινούν με «Η σειρά των σεναρίων ανταποκρίθηκε...» και οι απαντήσεις είναι
οι εξής:
• Απαντήσεις που έλαβαν βαθμό 5 –υψηλή αποδοχή είναι:
1. ... στην ενίσχυση της ανακαλυπτικής μάθησης καθώς τα παιδιά μαθαίνουν πώς να
εξερευνούν το προγραμματιστικό περιβάλλον;
2. ... στην εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων
που απαιτούν κριτική/αλγοριθμική σκέψη;
3. ... στο να δίνει στα παιδιά νόημα σε αυτό που κάνουν;
4. ... στην κατασκευή και ολοκλήρωση ενός ψηφιακού παιχνιδιού;
5. ... στη δημιουργία μαθησιακών σκαλωσιών και οδηγούν τους μαθητές μέσα από
βαθμωτής δυσκολίας καταστάσεις να αποκτήσουν γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ;
6. ... στο να μπορέσουν οι μαθητές να παρατηρήσουν πως εξελίσσεται η σκέψη τους
και να αναστοχαστούν συνειδητοποιώντας τον τρόπο που μαθαίνουν;
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7. ... στο να ωθήσει τους μαθητές να σχεδιάσουν και να πειραματιστούν με μοντέλα
που κατασκευάζουν και διαρκώς βελτιώνουν;
8. ... στην προσομοίωση της κίνησης ενός τηλεκατευθυνόμενου ρομπότ από κάποιον
χρήστη;
9. ... στην κατανόηση την ολότητας του προβλήματος με την παρουσίαση ολόκληρου
του κώδικα όλων των αντικειμένων με τη χρήση κωδικΟραμάτων;
• Απαντήσεις που έλαβαν βαθμό 4 – σχετικά υψηλής αποδοχής είναι:
1. ... στην παρουσίαση της τεχνικής χρήσης παιχνιδιών ρόλων;
2. ... στην παρουσίαση/χρήση της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών;
3. ... στη βιωματική διδασκαλία υπό μορφή project;
4. ... στην εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων
που απαιτούν δημιουργική σκέψη;


Απαντήσεις με αποδοχή μικρότερη του βαθμού 4 δεν υπήρξαν.

Συμπεράσματα
Η σειρά των προτεινόμενων σεναρίων έχουν ως σκοπό να διδάξουν στους μαθητές της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης αυτές καθαυτές τις αρχές του προγραμματισμού. Όμως
ταυτόχρονα, όπως φαίνεται από τις θετικές απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, ως
παράπλευρες ωφέλειες αυτών των σεναρίων, οι μαθητές εμπλέκονται σε μαθησιακές
διαδικασίες με παιχνίδια ρόλων και καταιγισμό ιδεών, κατά τις οποίες εργαζόμενοι
ομαδοσυνεργατικά, βιώνουν εμπειρίες μέσα από την επίλυση αυθεντικών και γι αυτό
ελκυστικών προβλημάτων, η λύση των οποίων τους χαρίζει τη χαρά της δημιουργίας μιας
δικής τους κατασκευής παιχνιδιών, μετατρέποντάς τους από καταναλωτές σε παραγωγούς
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
Μια ενδιαφέρουσα προοπτική θα ήταν τα σενάρια αυτά να εφαρμοστούν σε πραγματικά
εκπαιδευτικά ρομπότ ώστε οι μαθητές να διαπιστώσουν και τις επιπλέον δυσκολίες της
εφαρμογής στον πραγματικό κόσμο όλων αυτών που σχεδίασαν στον ιδανικό ψηφιακό
κόσμο. Σε μια τέτοια προοπτική θα μπορούσαν τα ρομπότ να προγραμματιστούν για να
παίξουν ποδόσφαιρο ή για να εκτελέσουν μια χορογραφία.
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Διαδικασία Λήψης Απόφασης σε επίπεδο σχολικής μονάδας: Η
περίπτωση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική
Μανώλης Κιουλάφας
mkioul@rhodes.aegean.gr
Δρ Μαθηματικών, Δ/ντής στο Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων
Περίληψη. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη διαδικασία λήψης απόφασης
εστιασμένης στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Στόχος είναι να παρουσιαστεί μία
λειτουργική, τεκμηριωμένη και επομένως ρεαλιστική διαδικασία μέσω της οποίας η
όποια λήψη απόφασης να εμπεριέχει το μικρότερο δυνατόν ρίσκο αποτυχίας. Γίνεται
ανάλυση των βημάτων που ακολουθούνται για την λήψη μιας απόφασης και
αναπτύσσεται διεξοδικά η μέθοδος SWOT για την σε βάθος γνωριμία της σχολικής
μονάδας. Επίσης παρουσιάζει μια πρακτική εφαρμογή που αναφέρεται στον τρόπο με
τον οποίο η σχολική μονάδα αποφασίζει να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες στην
καθημερινή διδακτική πρακτική.
Λέξεις κλειδιά: Λήψη απόφασης, Αξιοποίηση Ν.Τ, Διδακτική Πρακτική

Εισαγωγή
Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ότι μεγάλο μέρος των προβλημάτων στις εκπαιδευτικές
μονάδες, οφείλεται στο γεγονός ότι η σχολική διοίκηση που ασκείται είναι εμπειρικού
χαρακτήρα. Ο διευθυντή της σχολικής μονάδας αναλαμβάνει διοικητικά καθήκοντα χωρίς
καμιά προηγούμενη κατάρτιση. Εργάζεται εμπειρικά, αντιγράφει στάσεις και θέσεις
διευθυντών που γνώρισε στο παρελθόν σε διάφορα σχολεία, οι οποίοι όμως και αυτοί
είχαν εργαστεί εμπειρικά.
Μπορεί το σχολείο, όπως λένε, να αποτελεί γραφειοκρατική οργάνωση, όμως αυτό δε
σημαίνει ότι η διοίκησή του είναι ένα απλό θέμα τήρησης και εφαρμογής γραφειοκρατικών
κανόνων.
Καθημερινά ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, είναι υποχρεωμένος να πάρει δεκάδες
αποφάσεις η συνισταμένη των οποίων οφείλει να συντελεί στην εύρυθμη λειτουργία του
σχολείου. Όμως οι διευθυντές στην πλειονότητά τους στερούνται επιστημονικής
κατάρτισης εστιασμένης στον τρόπο λήψης μιας απόφασης. Οι αποφάσεις του διευθυντή
της σχολικής μονάδας αποτιμώνται καθημερινά και καθρεφτίζονται στο κλίμα των σχέσεων
μεταξύ των μελών που απαρτίζουν τη σχολική μονάδα. Επίσης, πολλά σχολεία έχουν
οδηγηθεί σε κοινωνική απαξίωση, επειδή απέφευγαν τη λήψη σοβαρών αποφάσεων ή
εξαναγκάζονταν σε αυτή υπό το βάρος των συνθηκών.

Θεωρητικό πλαίσιο
Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα επιμέρους σύστημα του όλου
εκπαιδευτικού συστήματος μέσα στο οποίο εισρέουν ως παραγωγικοί πόροι, οι
διδάσκοντες, οι μαθητές, τα προγράμματα μαθημάτων, η υλικοτεχνική υποδομή, οι
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εγκαταστάσεις και μέσα από τη λειτουργία του σχολείου. Οι εισροές αυτές
μετασχηματίζονται σε νέες γνώσεις, τροποποιημένες συμπεριφορές διδασκόντων-μαθητών,
μεταβολές εγκαταστάσεων. Για την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας,
απαιτείται η ορθολογική διοίκηση της που θα ασκείται συστηματικά και θα περιλαμβάνει
τη συνεχή και δυναμική διαδικασία προγραμματισμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και
ελέγχου όλων των παραγόντων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε οι
αποφάσεις να είναι αποτελεσματικές (Koontz & O’Donnel, 1980).
Πολλοί τοποθετούν τη λήψη αποφάσεων αμέσως μετά τη λειτουργία του προγραμματισμού
και την συνδέουν στενά με αυτήν, αφού στο στάδιο του προγραμματισμού λαμβάνονται
σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την στρατηγική και τους σκοπούς της οργάνωσης.
Στην πραγματικότητα όμως η λήψη αποφάσεων είναι μια λειτουργία και ένας όρος για την
αποτελεσματική άσκηση όλων των διοικητικών λειτουργιών.
Ως λήψη απόφασης θα μπορούσε να ορισθεί μια διαδικασία επίλυσης συγκεκριμένου
προβλήματος, μέσω της επιλογής και της εφαρμογής της προσφορότερης από τις πιθανές
εναλλακτικές λύσεις (Τύπας & Κατσαρός, 2003:84). Ακόμα με τον όρο απόφαση εννοούμε
τη διαδικασία εκείνη που αποβλέπει στη λύση προβλημάτων που έχουν σχέση με τους
αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012:103).
Ετυμολογικά η λέξη απόφαση προέρχεται από τις λέξεις από + Φάσκω. Που ερμηνεύεται ως
απόκριση, απάντηση, και κατά συνέπεια η λήψη απόφασης ερμηνεύεται ως λήψη
απάντησης. (Λεξικό Liddel-Scott, σελ 359).
Είναι προφανές ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων εμπλέκεται σε όλες τις λειτουργίες της
διοίκησης ενός σχολείου, αποτελεί κεντρική λειτουργία και η σημασία της είναι
καθοριστική για το μέλλον του, αφού η επιβίωση και η εξέλιξη της εκπαιδευτικής μονάδας
στηρίζεται στην ορθή λήψη αποφάσεων. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι η καρδιά
της διοίκησης γιατί η διεύθυνση του σχολείου καθημερινά πρέπει να παίρνει αποφάσεις
για το μέλλον και την εύρυθμη λειτουργία του. Στο Σχήμα 1. δίνεται μία παραστατική
προβολή των σταδίων της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
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Σχήμα 1. Διαδικασία Λήψης Απόφασης

1.Πληροφοριακά Στοιχεία
Η συλλογή πληροφοριών είναι το αρχικό αλλά συγχρόνως αποτελεί ένα πολύ βασικό βήμα
το οποίο δρα ως καταλύτης στην αναγνώριση του προβλήματος. Προς τούτο απαιτείται από
τα στελέχη στης σχολικής μονάδας να διαθέτουν ερευνητικό πνεύμα για την συλλογή των
πληροφοριών, ικανότητες ανάλυσης πληροφορίας, ώστε να οδηγούνται στην επιλογή των
βασικών μεταβλητών και στον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ τους. Για να υλοποιηθούν τα
παραπάνω θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε κεντρικά ερωτήματα:
•
•
•
•
•

Ποιος η ποιο τμήμα της μονάδας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα;
Ποιον άλλο επηρεάζει;
Ποια είναι η ιστορία του προβλήματος;
Ποια είναι η ουσία του προβλήματος;
Μήπως είναι σύμπτωμα βαθύτερου προβλήματος που πρέπει πρώτα να
ασχοληθούμε;

Μέσα από αυτές τις ερωτήσεις εξετάζονται οι πηγές του προβλήματος και στη συνέχεια
προσδιορίζεται η λανθασμένη κατάσταση καθώς και τα εμπόδια που εμφανίζονται στη
διόρθωση της.
2.Ορισμός του προβλήματος
Είναι απαραίτητο ο ορισμός του προβλήματος να είναι σαφής και πλήρης, ώστε να
προσανατολιστούν οι δράσεις:
• Στον εντοπισμό των αιτίων του προβλήματος
• Στους στόχους κατά την επίλυση του προβλήματος
• Στους περιορισμούς που υπάρχουν για την επίλυση του προβλήματος
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Γενικά ο ορισμός του προβλήματος πρέπει να είναι απλός, χωρίς γενικότητες και
αφηρημένη ορολογία, χωρίς περίπλοκα σχήματα. Επιβάλλεται να χρησιμοποιούμε ρήματα
που να μας υποκινούν σε ενέργεια.
3.Συγκέντρωση ιδεών
Πώς θα πετύχουμε αυτό που θέσαμε ως στόχο στον ορισμό του προβλήματος;
Ποιες είναι οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις; Ως εναλλακτικές λύσεις νοούνται διάφοροι
πιθανοί δρόμοι οι οποίοι όμως οδηγούν στην τελική λύση του προβλήματος. Δεδομένου ότι
κάθε εναλλακτική πρόταση έχει διαφορετικές συνέπειες, κόστος και προϋποθέσεις, το
πρόβλημα πρέπει να προσεγγίζεται από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι όσο περισσότερες απόψεις για εναλλακτικές λύσεις
υπάρχουν, τόσο καλύτερη θα είναι η τελική επιλογή (Ζευγαρίδης,1978:292). Η ανάπτυξη
των εναλλακτικών λύσεων εξαρτάται από την ικανότητα αυτού που αποφασίζει, την
εμπειρία του, τη δια βίου εκπαίδευση του αλλά και την γνώση του στα εν λόγω
προβλήματα. (Σαΐτης, 2007) .
Βέβαια καταγράφονται όλες οι ιδέες (Brainstorming) χωρίς να κάνουμε πρόωρη κρίση.
4.Αξιολόγηση ιδεών
Σ’ αυτό το στάδιο αφού εξεταστούν οι συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από κάθε
πιθανή λύση, επιλέγεται η πλέον προσφορότερη για τη σχολική μονάδα. Συγκεκριμένα θα
πρέπει να δοθούν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:
• Κατά πόσο η κάθε εναλλακτική πρόταση συντελεί στην επίτευξη των αντικειμενικών
σκοπών της σχολικής μονάδας;.
• Υπάρχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από την εφαρμογή κάθε εναλλακτικής λύσης;
• Μπορεί να εφαρμοστεί κάθε εναλλακτική λύση;
Στην πράξη η επιλογή της κατάλληλης λύσης δεν είναι πάντα μια εύκολη υπόθεση, επειδή
σε οποιεσδήποτε εναλλακτικές λύσεις ενυπάρχει αρκετή δόση αβεβαιότητας, που μπορεί
να προέρχεται από απρόβλεπτες νομοθετικές αλλαγές, τεχνολογικές μεταβολές κ.ά. που
μπορούν να ανατρέψουν οποιαδήποτε σωστή απόφαση.
5.Λήψη απόφασης
Στο στάδιο αυτό λαμβάνεται η απόφαση, μετά από την αξιολόγηση των λύσεων που έχουν
προταθεί. Η αξιολόγηση συνίσταται στον έλεγχο για πιθανές παρενέργειες των προτάσεων,
ώστε να προβλεφθούν αν είναι δυνατόν, η δημιουργία άλλων προβλημάτων.
Απαραίτητη ενέργεια για την επιτυχή εφαρμογή μιας απόφασης είναι η συμμετοχή των
ενδιαφερομένων μερών, τόσο στην διαδικασία όσο και στη λήψη της απόφασης. Η λήψη
απόφασης από την ομάδα έχει μεγάλη σημασία. Όπως αποδεικνύεται από τη
βιβλιογραφία, η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης μιας απόφασης
αυξάνει την παραγωγικότητα. (Πασιαρδής, 2004 : 204).
Η λήψη ομαδικών αποφάσεων έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση, όπου τα
προβλήματα των σχολικών μονάδων είναι συνήθως σύνθετα και χρειάζονται συντονισμό
και αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών λειτουργιών στην αντιμετώπισή τους. Με την
ψήφιση του Ν.1566/1985, η πολιτεία επεδίωξε την προώθηση της διοικητικής
αποκέντρωσης και του δημοκρατικού προγραμματισμού στο χώρο της εκπαίδευσης,
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εισήχθη ο θεσμός του Συλλόγου Διδασκόντων ως όργανο σχολικής διοίκησης. Με την
ενεργή συμμετοχή και στη λήψη της απόφασης, τα εμπλεκόμενα μέρη δεσμεύονται στην
εφαρμογή της απόφασης, αναπτύσσεται αίσθημα ευθύνης, γίνονται κοινωνοί της
επερχόμενης αλλαγής πορείας και συνειδητοποιείται ο στόχος που επιδιώκεται.
6.Εκτέλεση της απόφασης
Είναι το στάδιο κατά το οποίο η απόφαση γίνεται σχέδιο δράσης και χαρακτηρίζεται ως μία
καλή απόφαση. Ακόμη και αν τα προηγούμενα στάδια λήψης της απόφασης ήταν σωστά ο
βαθμός υλοποίησης της είναι ένα κρίσιμο σημείο. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική
υλοποίηση της απόφασης θα πρέπει αρχικά να γίνει προσεκτικός προγραμματισμός που θα
περιλαμβάνει τον προσδιορισμό ατόμων και υλικών μέσων που χρειάζεται για την
υλοποίηση του. Ακόμη απαιτείται καλή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και
αποτελεσματικός συντονισμός και έλεγχος. Επιπλέον απαιτείται σταθερή μέριμνα από τη
διοικητική ηγεσία της σχολικής μονάδας για να υπάρχει συνέχεια στο σχεδιασμό και στην
διοικητική υποστήριξη.
7.Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Είναι το τελευταίο στάδιο του πλαισίου της ορθολογικής λήψης απόφασης. Σ’ αυτό το
στάδιο προσδιορίζεται η έκταση επίτευξης των στόχων, οι παράγοντες που συνετέλεσαν
στην επιτυχία ή την αποτυχία και ο βαθμός επίλυσης του προβλήματος (Δεκλερής,1989).
Με την διαδικασία της αξιολόγησης η διοίκηση της σχολικής μονάδας καθίσταται ικανή να :
• ελέγχει όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού και στη συνέχεια να διορθώσει τις
αποκλίσεις από τα προγραμματισθέντα και
• να διευρύνει την εμπειρία της ώστε να μπορεί να λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις
στο μέλλον.
Για να είμαστε όμως σε θέση να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις την κατάλληλη χρονική
στιγμή είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε σε βάθος τη σχολική μονάδα της οποίας έχουμε
αναλάβει τη διοίκησή της. Όταν η σχολική μονάδα καλείται να λάβει μία απόφαση σε σχέση
με τους στόχους που έχει θέσει και με σκοπό την επίτευξή τους, είναι απαραίτητο στον
σχεδιασμό να συμπεριλάβει και το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της μονάδας. Μια
σημαντική μέθοδο, ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, που βοηθά αποτελεσματικά στη
γνωριμία της σχολικής μονάδας και στη λήψη σωστών αποφάσεων είναι η ανάλυση SWOT.

Η Ανάλυση SWOT
Την καλή λειτουργία μιας σχολικής μονάδας βοηθά σημαντικά η ύπαρξη ενός πλάνου το
οποίο επιτρέπει να καταλάβουμε καλύτερα τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της μονάδας
που είμαστε υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία της.
Σαν εργαλείο, η ανάλυση SWOT, δεν αποτελεί μία πλήρη μελέτη ενός υπό εξέταση θέματος,
αλλά ένα χρήσιμο και συμπληρωματικό μέσο που βοηθά συχνά στην προκαταρτική
διερεύνηση και την εξαγωγή βασικών πρωταρχικών συμπερασμάτων.
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Σχήμα 2. Απεικόνιση της ανάλυσης SWOT

Το αρκτικόλεξο SWOT προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις: Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats που μεταφραζόμενες στα ελληνικά αντιστοιχούν στα: Δυνατά
σημεία, Αδύνατα σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές.
Την ανάλυσης SWOT καθιέρωσε ο Albert Humphrey, καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70
στο Stanford University. Η Ανάλυση SWOT εξετάζει τα Δυνατά (Strengths) και Αδύνατα
σημεία (Weaknesses) μιας σχολικής μονάδας και όχι μόνο, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και
Απειλές (Threats) από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Χρησιμοποιείται από την
διεύθυνση της σχολικής μονάδας προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση που
βρίσκεται σήμερα, με σκοπό να παρθούν αποφάσεις και να διαμορφώσει την μελλοντική
στρατηγική της.
Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας
καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς παράγοντες που επιδρούν στη λειτουργία της.
Εντοπίζονται από την ανάλυση οι ικανότητες-πάσης φύσεως- του προσωπικού και των
στελεχών, η υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας, η ικανότητα να ανταποκριθεί
στις νέες προκλήσεις, κ.λπ.
Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν σε μεταβλητές του εξωτερικού
περιβάλλοντος της σχολικής μονάδας, τις οποίες η διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει να
εντοπίσει, και να αξιοποιήσει προς το συμφέρον της μόρφωσης των μελών, από τα οποία
απαρτίζεται.
Γενικά, κατά την εφαρμογή της ανάλυσης επιχειρείται να απαντηθούν ορθολογικά και με
όσο το δυνατόν πιο ποσοτικοποιημένο τρόπο ερωτήματα για την κάθε περιοχή που
ερευνάται.
Τα ΔΥΝΑΤΑ σημεία σε μια σχολική μονάδα μπορούν να περιλαμβάνουν:
• Το ικανό και έμπειρο προσωπικό της.
• Κάποια "ειδικά” που προσφέρει, και δεν προσφέρονται σε άλλα σχολεία.
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• Η καλή φήμη και οι κατακτήσεις τίτλων σε Πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο από τους
μαθητές.
• Η οργάνωση και η χρηστή διοίκηση της σχολικής μονάδας.
• Η υλικοτεχνική Υποδομή της.
• Το καλό σχολικό κλίμα που επικρατεί στην καθημερινότητα της σχολικής μονάδας.
Με λίγα λόγια θα καταγραφεί:
•
•
•
•

Τι είναι αυτό που κάνει καλά η σχολική μονάδα;
Το "ανταγωνιστικό πλεονέκτημα” της σχολικής μονάδας
Αυτό που προσφέρει η σχολική μονάδα και που δεν προσφέρει καμία άλλη.
Αυτό για το οποίο "μιλάει" η εκπαιδευτική κοινότητα και είναι γνωστή η σχολική
μονάδα.

Τα ΑΔΥΝΑΤΑ σημεία ή τα σημεία που μειονεκτεί μια σχολική μονάδα μπορούν να είναι:
•
•
•
•
•
•
•

Ανεκπαίδευτο και διδακτικά ανεπαρκές προσωπικό.
Κακή οργάνωση της σχολικής μονάδας.
Αδυναμία διατήρησης κλίματος ηρεμίας.
Ανεπαρκής Υλικοτεχνική Υποδομή.
Η έλλειψη ενημέρωσης των μερών της σχολικής μονάδας.
Ανελαστική διεύθυνση.
Κακή επικοινωνία της σχολικής μονάδας με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Δηλαδή θα καταγραφεί :
•
•
•
•

Τι είναι αυτό που ΔΕΝ γίνεται καλά.
Που υστερεί, σε ποια σημεία υστερεί, έναντι των άλλων σχολικών μονάδων.
Τι θα πρέπει να αποφύγει, τι να βελτιώσει.
Τ ι είναι αυτό που πρέπει να πάρει ο μαθητής, και δεν προσφέρει η σχολική μονάδα.

Η παραπάνω θεώρηση των Δυνάμεων - Αδυναμιών πραγματοποιείται τόσο από την
εσωτερική οπτική, όσο και από την οπτική των εκτός της σχολικής μονάδας εμπλεκομένων
με αυτή. Κρίσιμος παράγοντας, ο οποίος επιβάλει την προσπάθεια ποσοτικοποίησης των
δεδομένων αποτελεί η δυνατότητα ρεαλιστικής & αντικειμενικής αποτίμησης της
υφιστάμενης κατάστασης. Η όλη ανάλυση οφείλει να γίνει συ σχετιζόμενη με το ευρύτερο
πλαίσιο που καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Για παράδειγμα, η προσφορά
δεύτερης ξένης γλώσσας, εφόσον προσφέρεται από όλα σχεδόν τα σχολεία, δεν αποτελεί
δύναμη για τη σχολική μονάδα, αλλά αναγκαιότητα.
Οι Ευκαιρίες και Απειλές της σχολικής μονάδας εντοπίζονται από την μελέτη του
εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο και δραστηριοποιείται η σχολική μονάδα. Οι
εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία της σχολικής μονάδας
είναι πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, τεχνολογικοί, νομικοί.
Οι ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ θεωρούνται στο εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας τις οποίες
μπορεί να αξιοποιήσει για να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή της. Ως ευκαιρίες
ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Νέες υποδομές που δημιουργούνται (πχ. Επέκταση του σχολικού συγκροτήματος με
νέα αίθουσα για βιβλιοθήκη, αίθουσα πολιτιστικών δρώμενων, κλπ.).
• Βελτίωση των Οικονομικών πόρων, μέσω δωρεών.
• Αλλαγή εκπαιδευτικών πολιτικών προς όφελος της σχολικής μονάδας.
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• Σύνδεση με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ θεωρούνται εξωτερικοί παράγοντες ή καταστάσεις που επηρεάζουν τη σχολική
μονάδα με αρνητικό τρόπο κάνοντας πιο δύσκολη την εκπλήρωση της αποστολής της. Ως
απειλές ενδεικτικά αναφέρουμε:
•
•
•
•
•

Δυσμενείς δημογραφικές αλλαγές.
Δυσμενείς αλλαγές στο νομικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Χρηματοδοτικά προβλήματα. Η μη κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων.
Καθυστέρηση στην κάλυψη λειτουργικών κενών.
Προβληματική επικοινωνία με Φορείς.

Πρακτική Εφαρμογή
Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα γύρω μας αλλάζουν. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό έχει να
κάνει με τον αυξανόμενο ρυθμό της τεχνολογίας, τις καινοτομίες, τις νέες επινοήσεις.
Συνέπεια όλων αυτών είναι η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος σκέφτεται και
πράττει. Έτσι ενεργεί με μεγαλύτερη αυτονομία, πιο γρήγορα και με νέα θεμέλια
αποδοτικότητας. Όλοι οι τομείς της ζωής είναι επηρεασμένοι απ’ αυτό το πνεύμα της
αλλαγής.
Όλο και περισσότερο παρατηρούμε την μεγάλη επιρροή που ασκούν οι Νέες Τεχνολογίες
στον τομέα της εκπαίδευσης.
Οι υπολογιστές, το Διαδίκτυο (World Wide Web) και η διεισδυτικότητα του, δεν αφήνουν
ανεπηρέαστο τον τομέα της παιδείας. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ενήμερος γι’ αυτά
τα μοναδικά παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι Νέες
Τεχνολογίες πριν αποφασίσει να τις χρησιμοποιήσει. Να μην καταλήξει σ’ αυτές μόνο
εξαιτίας της άμετρης αγάπης για την τεχνολογία ή απλώς επειδή σήμερα η τεχνολογία έχει
μπει στην ζωή μας.
Η αξιοποίηση των ΝΤ στη διδακτική πρακτική έγινε με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που
προαναφέραμε. Αρχικά συλλέξαμε πληροφορίες τα παρακάτω:
• Πόσοι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας έχουν το Β επίπεδο στις Ν.Τ
• Πόσοι εκπαιδευτικοί θέλουν να παρακολουθήσουν σεμινάριο από
πανεπιστημιακούς, συμβούλους ή επιμορφωτές για την αξιοποίηση των Ν. Τ στην
εκπαιδευτική πρακτική.
• Πόσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις Ν. Τ για την διδασκαλία
του γνωστικού τους αντικειμένου.
Στην συνέχεια στο σύλλογο των καθηγητών έγινε συζήτηση, και κατατέθηκαν ιδέες:
 Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στη διδασκαλία μας τις Ν.Τ;
 Ποια είναι η προστιθέμενη αξία που προσδίδουν οι Ν. Τ στη διδασκαλία ενός
μαθήματος.
 Τι σημαίνει αξιοποίηση των Ν. Τ στη διδακτική πρακτική.
 Με ποιο τρόπο- τρόπους- μπορεί να γίνει η αξιοποίηση για να έχουμε τα καλύτερα
αποτελέσματα, κατανόηση σε βάθους της γνώσης, σε δεδομένο και περιορισμένο
διδακτικό χρόνο.
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 Τι χάνει ο μαθητής που διδάσκεται την ίδια ιδέα – μάθημα – χωρίς τη βοήθεια των
Ν.Τ
 Είναι απαραίτητο το φύλλο εργασίας;
 Πάντα πρέπει να χωρίζουμε σε ομάδες τους μαθητές, σε οποιοδήποτε γνωστικό
αντικείμενο διδάσκουμε;
 Χρησιμοποιούμε όλη τη διδακτική ώρα ή μέρος αυτής;
 Τι πρέπει να αποφεύγεται ώστε οι μαθητές να μην λένε ότι οι Ν.Τ είναι το « Game
boy» των εκπαιδευτικών;
 Είναι απαραίτητο το σχέδιο μαθήματος όταν χρησιμοποιούμε Ν.Τ στη διδασκαλία;
Εξελέγη μια πενταμελής επιτροπή από καθηγητές με γνώση και εμπειρία στο θέμα και μαζί
με τον διευθυντή μετά από αρκετές συνεδριάσεις διαμόρφωσαν τις ιδέες που συζητήθηκαν
σε εφαρμόσιμο σχέδιο, και προέβησαν στις παρακάτω ενέργειες:
1. Ενθαρρύνθηκαν οι εκπαιδευτικοί να δοκιμάσουν νέες λύσεις στα καθημερινά
διδακτικά αδιέξοδα που διαπιστώνουν.
2. Όσοι εξέφρασαν την επιθυμία, επιμορφώθηκαν από άλλους συναδέλφους οι οποίοι
είχαν προετοιμαστεί για το λόγο αυτό από πανεπιστημιακά επιμορφωτικά κέντρα.
3. Επιμορφώθηκαν όλοι οι συνάδελφοι σε σεμινάρια γενικής διδακτικής - θεωρίες
μάθησης, μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας, σχέδιο μαθήματος, φύλλο εργασίας –
και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής διαδικασίας να
αλλάξουν τα γλωσσοδιδακτικά πρότυπα, τα οποία χρησιμοποιούσαν από συνήθεια.
4. Τονίστηκαν συγκεκριμένοι τρόποι, παιδαγωγικές δυνατότητες, αξιοποίησης των ΤΠΕ
στη διδασκαλία των μαθημάτων σε ένα Γενικό Λύκειο.
5. Δημιουργήθηκε μια ομάδα υποστήριξης των διδασκαλιών με βάση τον καθηγητή της
Πληροφορικής και δυο συναδέλφους με διδακτορικό στη Διδακτική.
Ο στόχος της ομάδας ήταν αφ΄ ενός οι τεχνικές βλάβες να επιλύονται και να μην
αποτελούν εμπόδιο, αρχικά τουλάχιστον, στις διδασκαλίες με Ν.Τ και αφ’ ετέρου
εκεί που αδυνατούσε να παρέμβει ο καθηγητής, λόγω της σοβαρότητας του
προβλήματος, επινοούνταν άλλοι τρόποι από τους συναδέλφους της Διδακτικής,
προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια, όπως μικρότερες ομάδες, αλλαγή της
μορφής διδασκαλίας, κ.λπ.
6. Ο Διευθυντής του σχολείου συνεργάστηκε με τους συναδέλφους και τον
προγραμματιστή του σχολείου ώστε:
i. Να γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα για όσους
χρειάζονται επιπλέον ώρες στο εργαστήριο πληροφορικής και,
ii. Να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις διδασκαλίες αυτές και άλλοι
συνάδελφοι του σχολείου.
7. Δια της αναλύσεως SWOT τονίστηκε ότι η επιτυχία του εγχειρήματος θα αποτελούσε
ένα από τα δυνατά σημεία του σχολείου μας, διότι στον ίδιο εκπαιδευτικό χρόνο οι
μαθητές μας θα είχαν κατανοήσει βαθύτερα και ευρύτερα τη διδακτέα ύλη των
σχολικών μαθημάτων από μαθητές άλλων σχολείων.
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Η αξιοποίηση των Ν.Τ με βάση τις αποφάσεις εφαρμόστηκε στην καθημερινή διδακτική
πρακτική.
Στην αρχή ένα μέρος των εκπαιδευτικών δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με μια τέτοιου
τύπου διδασκαλία και αισθάνονταν άβολα με αυτό το εγχείρημα παρουσιάζοντας την τάση
της επιστροφής στη γνώριμη και συνήθη διδακτική πρακτική που τους κάνει να αισθάνονται
ασφαλείς και επαρκείς στο έργο τους.
Στη συζήτηση με την ομάδα υποστήριξης ισχυρίστηκαν ότι θα θέλουν να αξιοποιήσουν τις
νέες τεχνολογίες στο μάθημά τους, αλλά δεν αισθάνονται σιγουριά ως προς την
προετοιμασία που πρέπει να κάνουν στο σπίτι διότι αυτού του είδους η προετοιμασία
απαιτεί τον έλεγχο πολλών παραμέτρων. Αισθάνονται επίσης ότι οι γνώσεις και δεξιότητες
που έχουν αποκομίσει από την επιμόρφωση, χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα να
μεσολαβήσει για να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν στην καθημερινή διδακτική πρακτική.
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
Είναι το στάδιο κατά το οποίο η απόφαση γίνεται σχέδιο δράσης και χαρακτηρίζεται ως μία
καλή απόφαση. Ακόμη και αν τα προηγούμενα στάδια λήψης της απόφασης ήταν σωστά ο
βαθμός υλοποίησης της είναι ένα κρίσιμο σημείο. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική
Το θέμα της εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με την χρήση και την παιδαγωγική των Ν.Τ δεν
αποτελεί στόχο μόνο της σχολικής μας μονάδας, αλλά πολλών εκπαιδευτικών συστημάτων.
Πάνω από τα ¾ των καθηγητών μας πραγματοποίησαν διδασκαλίες στην καθημερινή
διδακτική πρακτική με την αξιοποίηση των Ν.Τ. Οι περισσότερες στηρίζονται στην λογική
των σχολικών εγχειριδίων, και τα φύλλα εργασίας που δόθηκαν ήταν στην πλειοψηφία τους
στην γραμμή της εμπεδωμένης διδακτικής πρακτικής του καθοδηγητικού πλαισίου που
κινούνται και τα σχολικά εγχειρίδια.
Παρόλα αυτά οι μαθητές ήταν ευχαριστημένοι ενώ αναγνώρισαν έναν εναλλακτικό τρόπο
διδασκαλίας. Στους μαθητές δόθηκε η δυνατότητα να ερευνήσουν, να πειραματιστούν
κυρίως στα θετικά μαθήματα, να διατυπώσουν εικασίες, να τις ελέγξουν, να γενικεύσουν
και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις σταθερής γνώσης.
Επίσης με τις ομάδες εργασίες που έγιναν δημιουργήθηκε ένα κλίμα συνεργασίας,
ανταλλαγής απόψεων σε συναινετικό κλίμα μια ατμόσφαιρα φιλομάθειας και συναίνεσης,
ένα πραγματικά σχολικό περιβάλλον.

Συμπεράσματα –Προτάσεις
Η γνώση των δυνατοτήτων της σχολικής μονάδας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
οδηγούν με ασφαλή τρόπο στην εκπλήρωση των στόχων που θέτει η σχολική κοινότητα.
Κατέστη σαφές ότι ο επιμερισμός των θεμάτων και η ανάληψη ευθύνης ως προς την
εκτέλεση ή τον επιμέρους σχεδιασμό από μέλη του συλλόγου διδασκόντων, οδηγεί στην
επίτευξη των στόχων χωρίς κλυδωνισμούς και προβλήματα.
Επιπροσθέτως για την πλειονότητα των θεμάτων που προκύπτουν κατά την λειτουργία του
σχολείου δεν είναι λειτουργικό οι αποφάσεις να λαμβάνονται από ένα μόνο άτομο
σύμφωνα με την συγκρότησή του και το πολιτιστικό του επίπεδο, αλλά είναι επιβεβλημένη
και η συμμετοχή μελών της σχολικής μονάδας που διαθέτουν και την συγκρότηση και την
γνώση για τα επιμέρους θέματα που παίρνονται αποφάσεις.
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Στην παρούσα λοιπόν πραγματικότητα αποτελεί άμεση προτεραιότητα η επιμόρφωση των
διευθυντών των σχολικών μονάδων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι δεξιότητες στον
τομέα αυτό των διευθυντών της σχολικής μονάδας είναι αυτές που εξασφαλίζουν την
εύρυθμη και δημιουργική λειτουργία της.
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Περίληψη. Στο σύγχρονο διεθνές κοινωνικό – πολιτικό πλαίσιο έχει διαμορφωθεί μια
κοινωνική πραγματικότητα de facto πλουραλιστική τόσο σε εθνοτικό όσο και σε
πολιτισμικό επίπεδο. Εφ’ όσον οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες αποτελούν πια ιστορικό
γεγονός, προκύπτει η ανάγκη αφ’ ενός να εξασφαλισθεί η κοινωνική συνοχή και
ισορροπία, αφ’ ετέρου να αξιοποιηθεί το στοιχείο της « ετερότητας», της ιδιότητας του
« άλλου», στο πλαίσιο της αξιοποίησης του «ανθρώπινου κεφαλαίου» . Η επίτευξη των
παραπάνω στόχων στους κόλπους της εθνοπολιτισμικής πολυμορφίας και ετερογένειας
ανατίθεται σε μια εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης, της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Θεμελιωμένη στις δημοκρατικές αξίες και τα αναφαίρετα Ανθρώπινα Δικαιώματα η
Διαπολιτισμική Εκπ/ση συγκροτείται σε ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο και σε διαδικασία
αγωγής, στηριζόμενη σε τρία θεωρητικά αξιώματα : της ισοτιμίας των πολιτισμών, της
ισοτιμίας του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης
και της παροχής ίσων ευκαιριών στη μάθηση. Κατά την εφαρμογή των θεωρητικών
παραδοχών στην πράξη διακρίνονται τρία διαπολιτισμικά μοντέλα εκπαίδευσης, το
αφομοιωτικό, το ενταξιακό και το συμπεριληπτικό, με διαφορετικό αποτέλεσμα από το
καθένα.
Λέξεις κλειδιά: Πολυπολιτισμική κοινωνία, διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ετερότητα,
αφομοιωτικό – ενταξιακό – συμπεριληπτικό μοντέλο.

Εισαγωγή
Στις απαρχές του 21ου αιώνα, βιώνουμε μια «νέα» εποχή, εξόχως ενδιαφέρουσα και
κρίσιμη λόγω των ραγδαίων ανακατατάξεων και των δραστικών μετασχηματισμών, οι
οποίοι αρχίζουν να λαμβάνουν χώρα διεθνώς από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα
-και ειδικά μετά την πτώση του λεγάμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού» και τη συνεπόμενη
ανατροπή του ισχύοντος μέχρι τότε συσχετισμού των δυνάμεων- συνεπιφέροντας τη ριζική
αναδιάταξη του παγκόσμιου κοινωνικο- πολιτικού και οικονομικού σκηνικού. Η εξαφάνιση
του «αντίπαλου δέους» των σύγχρονων αστικών δημοκρατιών, είχε ως αποτέλεσμα σε μεν
πολιτικό επίπεδο, την ανάδειξη των Η.Π.Α. σε μοναδική πλανητική υπερδύναμη και την
εμφάνιση νέων μορφών υπερεθνικής διακυβέρνησης με αυξημένες αρμοδιότητες και
διευρυμένες πολιτικές, σε δε οικονομικό, τη διεθνή επιβολή της λογικής του κεφαλαίου και
την παγκοσμιοποίηση της κυριαρχίας του καπιταλισμού (Βούλγαρης, 1992), που
καλλιεργούν μια ισχυρή τάση για παγκόσμια οικονομική ενοποίηση.
Σ’ αυτό το πλαίσιο του θριάμβου του νεοφιλελευθερισμού και του διεθνοποιημένου
καπιταλισμού υπό την καταλυτική δυναμική της παγκοσμιοποίησης (Βεργόπουλος, 1999),
δημιουργείται μια καινούργια διεθνής κοινωνική πραγματικότητα θεμελιωμένη στην
αντίρροπη συνύπαρξη του οικουμενικού και του τοπικού, της ενοποίησης και του
κατακερματισμού, της ομογενοποίησης και της ετερογένειας, της συνεργασίας και του
ανταγωνισμού. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα Δυτικοευρωπαϊκά μεταβιομηχανικά κράτη,
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ιδιαίτερα τα λιγότερο ισχυρά και οικονομικά αυτάρκη, βρίσκονται εγκλωβισμένα σ’ ένα
επίμαχο δίλημμα: να διατηρήσουν με κάποιον τρόπο την εθνική κυριαρχία τους ως
αυτάρκεις εθνοπολιτισμικές και πολιτικές οντότητες, με αντίτιμο την περιθωριοποίησή τους
από τις διεθνείς διαδικασίες και συναλλαγές (Βεργόπουλος, 1999) ή να εκχωρήσουν μέρος
της στην υπερεθνική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση αντλώντας ισχύ και νομιμοποίηση από την
ένταξή τους στην ευρωπαϊκή δικτυακή δομή (Μούτσιος, 2007), ώστε να μπορέσουν να
ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις ανάγκες των καιρών και να επιβιώσουν; Η πρόκριση της
πρώτης επιλογής συνεπάγεται την προώθηση των εθνικών ζωτικών συμφερόντων τους και
τη διατήρηση των ιστορικο- πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων τους, ενώ απαιτεί την ενίσχυση
του κοινωνικού ιστού τους, προκειμένου να αποτραπεί ο κλονισμός της κοινωνικής συνοχής
του συλλογικού τους σώματος και η μοιραία αποσταθεροποίησή τους λόγω της στέρησης
των παραδοσιακών μορφών ελέγχου στις οποίες χρωστούσαν τη μέχρι τότε διατήρησή τους
(Βεργόπουλος, 1999). Η ικανοποίηση της δεύτερης, επιβάλλει τον περιορισμό των εγχώριων
δομών και των παραδοσιακών σχέσεων εξουσίας και την άμβλυνση των εθνοπολιτισμικών
ταυτοτήτων και ιδιαιτεροτήτων τους, που εγκυμονεί κινδύνους αλλοτρίωσής τους με
απρόβλεπτες συνέπειες για τη διαιώνισή τους ως αυτόνομων συλλογικών οντοτήτων
(Κόλλιας, Ναξάκης, & Χλέτσος, 2003).
Η επίλυση του παραπάνω διλήμματος δεν είναι, φαινομενικά, καθόλου εύκολη. Στην
πραγματικότητα, όμως, δεν υφίσταται καν δίλημμα ή, μάλλον, το δίλημμα είναι πλαστό.
Δύο από τα ειδοποιά γνωρίσματα της σύγχρονης παγκόσμιας κοινωνίας είναι κατά πρώτον,
η κυριαρχία της ελεύθερης αγοράς και η διεθνής κινητικότητα του κεφαλαίου, των
προϊόντων και του εργατικού δυναμικού και κατά δεύτερον, η έξαρση της κοινωνικής
δικτύωσης σε πλανητικό επίπεδο, που οδήγησαν στη δημιουργία πολυπολιτισμικών
κοινωνιών ποιοτικά διαφορετικών από εκείνες οι οποίες προέκυψαν από την ιστορική
συνύπαρξη διαφόρων μειονοτήτων (Modood, 1997). Από τη στιγμή που αυτές οι «νέες»
πολυπολιτισμικές κοινωνίες αποτελούν πια ιστορικό γεγονός, η ιδέα του μονοπολιτισμικού
κράτους-έθνους και της εθνο-πολιτισμικής του ταυτότητας καταρρέει. Παράλληλα, η
επανάσταση σε επίπεδο πληροφορίας κι επικοινωνίας που έχει συντελεστεί και η ανάδειξη
της γνώσης σε κρίσιμης σημασίας παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την
ισχυροποίηση κρατικών και υπερκρατικών πολιτικών οντοτήτων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2002), δημιούργησαν ένα πλαίσιο αλληλεξάρτησης των λαών, που έχει ως αποτέλεσμα την
πολιτισμική επαφή και επικοινωνία μεταξύ τους.
Υπ’ αυτή την άποψη, τα σύγχρονα Δυτικοευρωπαϊκά κράτη -de facto πλουραλιστικά τόσο
σε εθνοτικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο- για να απαντήσουν στις ανάγκες των καιρών,
να αναπτυχθούν και να διαιωνισθούν, πρέπει αφενός, να αποκαταστήσουν τη
διαταραγμένη συνοχή του ανομοιογενούς συλλογικού τους σώματος και αφετέρου, να
αξιοποιήσουν όλους τους «διανοητικούς πόρους» τους, στη βάση της οικονομικής θεωρίας
του «Ανθρώπινου Κεφαλαίου» (Schultz, 1971). Με τον τρόπο αυτό, θα καταφέρουν να
ανταποκριθούν επιτυχώς στον δεδομένο ελεύθερο οικονομικό ανταγωνισμό σε συνθήκες
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και να αναδειχθούν σε υπολογίσιμης οικονομικής
σημασίας πολιτικές οντότητες. Ικανή και αναγκαία συνθήκη για την εξασφάλιση της
κοινωνικής ισορροπίας και της οικονομικής τους ανάπτυξης -απαραίτητων
προαπαιτούμενων για τη διατήρηση κι αναπαραγωγή τους- είναι η αποτελεσματική
«διαχείριση» και αξιοποίηση της «ετερότητας» που εμπεριέχουν, ως ιδιότητας του
«άλλου», του διαφορετικού αλλά όχι κατώτερου.
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Στην ικανοποίηση των συγκεκριμένων επιτακτικών αναγκών τους και την υλοποίηση των
παραπάνω στόχων, επιστρατεύουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, ως κοινωνικούς
θεσμούς και κρατικούς μηχανισμούς παροχής γνώσεων, διάπλασης χαρακτήρων και
διαμόρφωσης στάσεων ζωής ταγμένους στην «υπηρεσία» της κοινωνίας της οποίας
αποτελούν συστημικό στοιχείο (Durkheim, 1956), σύμφωνα με τον γενικό κανόνα στον
οποίο υπακούουν όλοι οι θεσμοί. Και αναθέτουν σ’ αυτά - στο πλαίσιο μιας κοινοτικής
εκπαιδευτικής πολιτικής διαμορφωμένης στη βάση των προτεραιοτήτων και των
στρατηγικών πολιτικο-οικονομικών επιδιώξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 1996 / Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002)- την αντιμετώπιση και τη διαχείριση της
διαμορφωμένης στους κόλπους τους εθνοπολιτισμικής πολυμορφίας και ετερογένειας
μέσω μιας εναλλακτικής μορφής εκπαίδευσης, της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ηθικές αρχές, θεωρητικές παραδοχές και
παιδαγωγικές προσεγγίσεις
Επιχειρώντας να ορίσουμε τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, προσκρούουμε στη σύγχυση που
επικρατεί όσον αφορά στην προσπάθεια εννοιολόγησης της τόσο στην ελληνική όσο και
στην ξένη βιβλιογραφία, λόγω της συνθετότητας που τη χαρακτηρίζει και των ποικίλων
νοηματοδοτήσεων που επιδέχεται ως έννοια. Τη δυσκολία αποσαφήνισής της ενισχύουν οι
εμπειρίες από τη μεταφορά της στην πράξη, η οποία υπολείπεται, συνήθως, κατά πολύ των
θεωρητικών πορισμάτων αλλά και του θεσμικού πλαισίου που την υποστηρίζει. Κι αυτό,
γιατί συνιστά, κατά βάση, ιδέα που αναδύθηκε μέσα από κινήματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στις δεκαετίες, κυρίως, του ’50 και ’60 και αρχή για την αναγνώριση και την
προώθησή τους (Banks, 2004). Ένα ιδεώδες, μ’ άλλα λόγια, και ένα όραμα χωρίς σαφή όρια,
με αποτέλεσμα η εφαρμογή της να εξαρτάται από την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική των
διαφόρων κρατών και τα εκπαιδευτικά μέσα που προκρίνονται κατά περίπτωση για την
υλοποίησή της. (Μίλεση & Πασχαλιώρη, 2008)
Θεμελιωμένη στις δημοκρατικές αξίες και τα αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα, η
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση συγκροτείται σε ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο και σε
διαδικασία αγωγής κι εκπαίδευσης μεταφέροντας στην πράξη τρία θεωρητικά αξιώματα.
Πρώτο και βασικότερο, το αξίωμα της ισοτιμίας των πολιτισμών, που στηρίζεται στη βασική
παραδοχή της Εθνολογίας ότι δε νοείται ιεράρχηση ή ταξινόμηση των πολιτισμών ως
ανώτερων ή κατώτερων, αφού όλοι συνιστούν προϊόντα ιδιαίτερων συνθηκών κι
ανθρώπινων αναγκών, αλλά και λειτουργικά συστήματα εξυπηρέτησης των ομάδων που
τους έχουν αναπτύξει (Δαμανάκης, 1997; Κεσίδου, 2008). Υπ’ αυτή την έννοια, η αμφίδρομη
διάδρασή τους και η ενεργή αλληλεπίδρασή τους στο πλαίσιο μιας πολυεθνικής και
πολιτισμικά πλουραλιστικής κοινωνίας, εμπλουτίζει την τελευταία πολιτισμικά (Eldering &
Rothenberg, 1996) και την ενδυναμώνει κοινωνικά και οικονομικά μετατρέποντας την
πολυπολιτισμικότητα, ως κατάσταση απλής συνύπαρξης ατόμων και ομάδων, σε
διαπολιτισμικότητα, ως καθεστώς αλληλεπίδρασης, συνέργειας και συνεργασίας τους. Σ’
αυτή τη μετατροπή στοχεύει η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση κι αυτή υπηρετεί.
Από το αξίωμα της ισότητας των πολιτισμών προκύπτει το εξίσου σημαντικό, της ισοτιμίας
του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης, που επιβάλλει
ηθικά αλλά και πρακτικά (στο πλαίσιο του πολιτισμικού εμπλουτισμού της
πολυπολιτισμικής κοινωνίας) την «συμπερίληψη» επί ίσοις όροις όλων των παιδιών στο
σχολείο με σεβασμό των «κληροδοτημένων» πολιτισμικών χαρακτηριστικών και των
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παραδόσεών τους. Η ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα,
προϋποθέτει την παροχή σ’ αυτά ίσων ευκαιριών στη μάθηση (Μπαμπάλης & Μανιάτης,
2014) -με την έννοια της εξίσωσης των ευκαιριών για τους μαθητές που δεν ανήκουν στην
κυρίαρχη πολιτισμικά ομάδα-και την αντιμετώπισή τους από το σχολείο ως πολύπτυχων και
πολυδύναμων οντοτήτων στις οποίες οφείλει να δώσει την ευκαιρία να αναπτύξουν όλες τις
ικανότητες και τις δεξιότητες τους στη βάση των δικών τους κοινωνικο-πολιτισμικών
προσλαμβανουσών και του δικού τους μορφωτικού κεφαλαίου (Δαμανάκης, 1997). Με την
παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, επιβεβαιώνοντας τη
διαπολιτισμική ηθική αλλά και τον πολιτισμικό πλουραλισμό μιας μετανεωτερικής
δημοκρατικής κοινωνίας (Μπαμπάλης & Μανιάτης, 2014), επιδιώκει να βοηθήσει όλους
τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις, να καλλιεργήσουν δεξιότητες και να αναπτύξουν
στάσεις οι οποίες θα τους επιτρέψουν μελλοντικά να λειτουργούν με αυτάρκεια κι
αποτελεσματικότητα στα πλαίσια μιας ανοιχτής πολυπολιτισμικής κοινωνίας
συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, στην ανάπτυξη της μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στα
κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση δεν εξαντλείται στην αποδοχή ενός
πολιτισμικού πλουραλισμού και στην ανοχή του πολιτισμικού «άλλου», που, συχνά, δεν
εκπηγάζουν από την κατανόηση και τον σεβασμό στη “διαφορά”. Αντίθετα, καθώς
«εκφράζει και αντιπροσωπεύει την αναγνώριση της διαφοράς, της ετερότητας, της
πολυσημίας, της ύπαρξης του άλλου αλλά και την απαίτηση της συνύπαρξης με τον άλλον
εντός του ίδιου γεωγραφικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτισμικού χώρου» (Παντίδης &
Πασιάς, 2003), εμπεριέχει ως έννοια την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, την αμοιβαιότητα και την
αλληλεγγύη (Μπαμπάλης & Μανιάτης, 2014). Ο επίσημος, μάλιστα, ορισμός της από το
Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe, 2007), επεκτείνει ακόμη περισσότερο το νόημά
της, για να συμπεριλάβει την αναγνώριση και τον σεβασμό των διαφορετικών αξιών,
τρόπων ζωής και συμβολικών αναπαραστάσεων με τις οποίες άτομα διαφορετικής
πολιτισμικής προέλευσης αναφέρονται και βιώνουν τις σχέσεις τους με τους άλλους και με
τον κόσμο.
Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, όμως, δεν αποτελεί απλά ιδέα, αρχή ή ιδανικό στο πλαίσιο
αναγνώρισης και προώθησης των αναφαίρετων ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ελευθερίας,
της δικαιοσύνης και της ισοτιμίας. Συνιστά, ταυτόχρονα, τη διαδικασία -αλλά και το
αποτέλεσμα- της «διαπαιδαγώγησης» του συνόλου των παιδιών μιας πολυπολιτισμικής
κοινωνίας -«ξένων» και «ντόπιων», μικρών και μεγάλων- κάτω από συγκεκριμένες και
ιστορικά διαμορφωμένες ή διαμορφούμενες συνθήκες. Ως διαδικασία, αποκτά την έννοια
της αγωγής και εκπαίδευσης σ’ έναν συγκεκριμένο κοινωνικό σχηματισμό με στόχο την
ευαισθητοποίηση όλων των μαθητών στο θέμα της πολιτισμικής ετερότητας, την ανάπτυξη
πνεύματος αναγνώρισης, κατανόησης και σεβασμού της και την εδραίωση σχέσεων
αμοιβαιότητας, συνέργειας και συνεργασίας μεταξύ τους μέσα σ’ ένα κλίμα
αλληλεξάρτησης και κοινωνικής αλληλεγγύης (Angelides, Stylianou, & Leigh, 2004). Υπ’ αυτή
την έννοια, απευθύνεται σε όλα τα άτομα και όλες τις διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες
που ζουν σε μια πολιτισμικά πολύμορφη κοινωνία και τους ζητά να αποδεσμευτούν από τις
μονοπολιτισμικές και εθνοκεντρικές αντιλήψεις τους και να αποκαταστήσουν μεταξύ τους
μια επικοινωνία στη βάση της ισοτιμίας, της αμοιβαίας κατανόησης και της
αλληλαποδοχής.
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Κατά συνέπεια, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ως παιδαγωγική διαδικασία, προκρίνει τον
οικουμενικό τρόπο σκέψης έναντι του εθνικιστικού, ο οποίος διαπνέεται από εθνοτικά και
μονοπολιτισμικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, και επικεντρώνει στη διαμόρφωση μιας
συλλογικής συνείδησης η οποία υπερβαίνει τα όρια των ομάδων, των φυλών και των
κρατών, έχει βασική αρχή της την κοινωνική δικαιοσύνη, διέπεται από πνεύμα κοινωνικής
αλληλεγγύης και χαρακτηρίζεται από διάθεση άρσης του εκπαιδευτικού και του κοινωνικού
αποκλεισμού μέσω της εξασφάλισης εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών
προϋποθέσεων που θα εξασφαλίσουν μελλοντικά την ομαλή ένταξη συγκεκριμένων
ομάδων στον κοινωνικά ενεργό πληθυσμό. Ως αποτέλεσμα, πάλι, εκφράζεται μέσα από τις
στάσεις και τον τρόπο ζωής των μελών μιας πολιτισμικά πολύμορφης κοινωνίας, που
κατατείνουν στην ειρηνική συμβίωση ατόμων και ομάδων διαφορετικής πολιτισμικής
προέλευσης μέσα από την ενεργή δημοκρατική συμμετοχή όλων στα τεκταινόμενά της
(Δαμανάκης, 1997).

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην εφαρμογή: Διαπολιτισμικά
μοντέλα εκπαίδευσης
Η συγκεκριμένη θεωρητική προσέγγιση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, βασίζεται και
προϋποθέτει την αναγνώρισή της ως πολυσύνθετης και πολυδιάστατης διαδικασίας που
εμπεριέχει και απαιτεί, ταυτόχρονα, μια κοινωνική θεώρηση της πολιτισμικής διαφοράς
χαρακτηριζόμενη από τους στόχους της για ευρύτερη κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών
διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών και την προετοιμασία τους ως κοινωνικά ενεργών
πολιτών μέσω μιας ανθρωπιστικής προσέγγισης, δημοκρατικών αρχών και αξιών.
Η μεταφορά αυτών των θεωρητικών αρχών στην πράξη επιβάλλει τη φοίτηση όλων των
παιδιών -ανεξαρτήτως εθνοτικής και πολιτισμικής καταγωγής- σε κοινά σχολεία και τάξεις,
τη συνεκπαίδευση και τη συμμετοχική μάθηση, την ισότιμη αντιμετώπισή τους από τους
εκπαιδευτικούς και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στη βάση της ιδιαίτερης «σκευής» και
των ξεχωριστών ρυθμών μάθησης του καθενός. Μέσω αυτών θα προωθηθεί η κοινωνική
αλληλεπίδραση που απαιτείται για τη βελτίωση του γλωσσικού, του γνωστικού και του
κοινωνικο-συναισθηματικού επιπέδου τους, αλλά και για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και
των δεξιοτήτων τους, θα δομηθούν σχέσεις συνέργειας και συνεργασίας τους γύρω από
κοινό στόχο με αποτέλεσμα την αποφυγή της περιθωριοποίησής τους, θα αναπτυχθεί το
αίσθημα του «συνανήκειν» σε μια ομάδα και θα καλλιεργηθεί η συνυπευθυνότητά τους για
την εκτέλεση κοινού έργου. Εν τέλει, θα επιτευχθεί, η αυτογνωσία και η αυτοπραγμάτωσή
τους μέσα στο σχολικό και, κατ’ επέκταση, στο κοινωνικό περιβάλλον (Vygotsky, 1978), με
θετικά αποτελέσματα τόσο για τα ίδια τα άτομα όσο και για την κοινωνία τους.
Οι αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και η αναγκαιότητα εφαρμογής της στην πράξη,
δεν αμφισβητούνται στις μέρες μας, καθώς η μονοπολιτισμική εκπαίδευση αποδεικνύεται
αναχρονιστική και δυσλειτουργική για την παρακολούθηση των δραστικών κοινωνικών
αλλαγών και την προσαρμογή στις διαμορφωμένες και τις διαμορφούμενες ιστορικές
συνθήκες. Εξ ου και ο αναπροσανατολισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής όλων των
Δυτικοευρωπαϊκών κρατών προς αυτή την κατεύθυνση όπως και η θεσμοθέτηση
υποστηρικτικού πλαισίου για την εφαρμογή της με στόχο την ανταπόκριση του «νέου»
σχολείου στο σύγχρονο κοινωνικο-πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Ωστόσο, τα
διαπολιτισμικά μοντέλα που προτείνονται και υιοθετούνται σε πραγματικές συνθήκες για
τη διαχείριση της διαφορετικότητας στα σχολεία, είναι διαφορετικά, σχετικά και, συχνά,
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αλληλοεπικαλυπτόμενα, ενώ, σε κάθε περίπτωση, θεωρούνται ρευστά κι επισφαλή, αφού
βασίζονται συνήθως σε μια «ατελή κατανόηση του πολιτισμού» (Modood, 1997: 10).
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, παραθέτουμε τρία διαπολιτισμικά μοντέλα
εκπαίδευσης, το αφομοιωτικό, το ενταξιακό και το συμπεριληπτικό.
Αφομοιωτικό διαπολιτισμικό μοντέλο:
Πρόκειται για ένα μοντέλο που, παρά την επίσημη ρητορική περί διαπολιτισμικότητας της
εκπαίδευσης και τη θέσπιση υποστηρικτικού νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή της,
μακράν απέχει από του να εκφράζει συνέπεια λόγων και έργων. Στην πραγματικότητα, το
σχολείο εξακολουθεί να παραμένει, κατά βάση, μονοπολιτισμικό και μονογλωσσικό στο
πλαίσιο μιας εθνοκεντρικής αντίληψης (Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 1997) που αγνοεί την
εκπαιδευτική και κοινωνική αναγκαιότητα μιας αυθεντικής συμπεριληπτικής
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Εξακολουθεί να υπακούει σε μια «παραδοσιακή»
εκπαιδευτική πολιτική, η οποία αντιμετωπίζει τους εθνοτικά και πολιτισμικά
«διαφορετικούς» ως «ελλειμματικούς» και περιθωριοποιεί τους μαθητές άλλης
κουλτούρας εκτός της κυρίαρχης, εγκλωβίζοντας τα παιδιά της τελευταίας σε μια νοοτροπία
μονοπολιτισμικού χαρακτήρα, που αδυνατεί να κατανοήσει και να σεβαστεί την
πολιτισμική ετερότητα -αν δεν την υποβλέπει κιόλας ως εχθρική και δυνάμει αλλοτριωτική
της δικής τους πολιτισμικής ταυτότητας. Στο πλαίσιο αυτής της ανασφάλειας, αναπτύσσουν
προκαταλήψεις κι αναπαράγουν ξενοφοβικά, ρατσιστικά κι εθνικιστικά στερεότυπα, ενώ,
συχνά, εκτρέπονται και σε αντίστοιχες συμπεριφορές, που αναγκάζουν τους «άλλους» να
αποκόπτονται συνειδητά από τις ρίζες τους, να «αρνούνται» τον ίδιο τους τον εαυτό, να
συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους κανόνες της κυρίαρχης εθνοτικής και πολιτισμικής
ομάδας και να ταυτίζονται απόλυτα με τα χαρακτηριστικά της κυρίαρχης ομάδας
επιλέγοντας ενεπίγνωστα την πλήρη αφομοίωση από την περιθωριοποίηση
(Χατζησωτηρίου, 2014β). Υπό αυτήν την έννοια η παρουσία πολιτισμικά διαφορετικών
μαθητών στα σχολεία δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο κυρίαρχο αναλυτικό πρόγραμμα και η
εκπαίδευση λειτουργεί ως μηχανισμός που όχι μόνον διατηρεί την εθνική κουλτούρα, αλλά
και την επιβάλλει στους «άλλους», τον πολιτισμό των οποίων καταστρέφει.
Ενταξιακό διαπολιτισμικό μοντέλο:
Το μοντέλο αυτό, το οποίο συνιστά μετεξέλιξη του αφομοιωτικού, αποτελεί πιο περιεκτικό
μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς επιχειρηματολογεί υπέρ μιας
πλουραλιστικής ατζέντας η οποία επιδιώκει την αναγνώριση της ετερότητας και τη
νομιμοποίηση της πολυμορφίας στην ιδιωτική, όμως, μόνον σφαίρα -όχι και στη δημόσια
(Χατζησωτηρίου, 2014β). Ο συγκεκριμένος προσανατολισμός καθορίζει τόσο τους στόχους
του ενταξιακού σχολείου όσο και τις κατευθύνσεις του. Στο ενταξιακό μοντέλο δεν
κυριαρχεί η τάση της πλήρους αποκοπής των πολιτισμικά διαφορετικών από τις
πολιτισμικές ρίζες τους ούτε, όμως, και η πολιτισμική αλληλόδραση όλων των μαθητών ντόπιων και «ξένων»- στη βάση της αναγνώρισης και του σεβασμού των διαφορετικών
πολιτισμικών αξιών, παραδόσεων και τρόπων ζωής τους οποίους ενστερνίζονται άτομα
διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. Βασικός στόχος είναι η καλύτερη δυνατή
ενσωμάτωση των πολιτισμικά «κυριαρχούμενων» μαθητών. Εξ ου και το πρόγραμμα
σπουδών αποδέχεται την πολιτισμική ετερότητα (στο βαθμό, βέβαια, που δεν αγγίζει τις
βασικές δομές και το υπόβαθρο της κοινωνίας) εισάγοντας στοιχεία και θέματα που
αφορούν σ’ αυτούς τους πληθυσμούς και σχετίζονται με τον πολιτισμό τους -αυστηρά
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επιλεγμένα, όμως, στη βάση των αξιών του κυρίαρχου πολιτισμού- ενώ προωθεί
υποστηρικτικά μέτρα για την καλύτερη εκμάθηση της γλώσσας του σχολείου (Κεσίδου,
2008). Στην πραγματικότητα, εν τούτοις, παραμένει κατά βάση μονοπολιτισμικό και
μονογλωσσικό και αποτυγχάνει να προωθήσει θεσμικές αλλαγές και κοινωνικούς
μετασχηματισμούς (Χατζησωτηρίου, 2014α).
Συμπεριληπτικό διαπολιτισμικό μοντέλο:
Πολύ γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι τα δυο προηγούμενα διαπολιτισμικά μοντέλα δεν
ανταποκρίνονται στην ηθική της διαπολιτισμικότητας, δεν προωθούν τα αναφαίρετα
ανθρώπινα δικαιώματα στην ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ισοτιμία ούτε υποστηρίζουν
το αξίωμα του πολιτισμικού εμπλουτισμού, που ενδυναμώνει πολιτισμικά, κοινωνικά και
οικονομικά μια σύγχρονη πολυεθνική και πολιτισμικά πλουραλιστική κοινωνία. Αντίθετα,
αναπαράγουν τις υφιστάμενες σχέσεις εξουσίας και διαιωνίζουν την καθεστηκυία
κατάσταση σε μια εποχή που ο συνεχώς διευρυνόμενος εθνοτικός και πολιτισμικός
πλουραλισμός των μετανεωτερικών κοινωνιών σε συνθήκες εντεινόμενης οικονομικής
παγκοσμιοποίησης, απαιτούν κοινωνικές αναδιαρθρώσεις και ριζικές πολιτικές
επανατοποθετήσεις. Υπό την πίεση των νέων συνθηκών και των αναφυόμενων πιεστικών
κοινωνικών αναγκών, το ενταξιακό μοντέλο έδωσε τη θέση του στο συμπεριληπτικό, το
οποίο διαφοροποιείται από τα δύο άλλα ως προς το γεγονός ότι ενστερνίζεται την αρχή της
ισάξιας προσφοράς όλων των λαών στον οικουμενικό πολιτισμό, αντιμετωπίζει θετικά την
εθνοπολιτισμική ετερότητα και προσβλέπει στην αξιοποίησή της για την επίτευξη της
παγκόσμιας ενότητας. Έχει κομβικό άξονά του την αρχή ότι όλοι οι μαθητές δικαιούνται
σεβασμού κι εκτίμησης ως ισότιμα μέλη της σχολικής κοινότητας και προσανατολίζεται
στην κατάρριψη κάθε εμποδίου που παρακωλύει την ελεύθερη συμμετοχή όλων στην
εκπαίδευση θέτοντας φραγμούς στην ακαδημαϊκή τους πρόοδο και ανάπτυξη και
προοικονομώντας τον κοινωνικό στιγματισμό και την κοινωνική περιθωριοποίησή τους.
Κατά συνέπεια, προωθεί τον ριζικό μετασχηματισμό του σχολείου και του εκπαιδευτικού
συστήματος γενικότερα σε τρόπο που να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις
ανάγκες όλων των μαθητών, αλλά και την αναδιάρθρωση του πολιτισμικού και πολιτικού
συγκείμενου της σχολικής εκπαίδευσης στοχεύοντας στη δημιουργία αυθεντικών
δημοκρατικών πολυπολιτισμικών κοινωνιών, που θα χαρακτηρίζονται από δικαιοσύνη,
ισονομία, αποδοχή και κατανόηση της πολιτισμικής πολυμορφίας και κοινωνική
αλληλεγγύη.

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Στις μέρες μας πληθαίνουν οι έρευνες για την ανάγκη κατανόησης και σεβασμού των
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των μαθητών στις διαρκώς διευρυνόμενες πολυπολιτισμικές
σχολικές τάξεις, διευρύνεται ο κύκλος των θιασωτών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και
αυξάνονται τα θεσμικά κείμενα που την υποστηρίζουν. Ωστόσο, η κατάσταση στη χώρα μας
δεν έχει αλλάξει δραστικά. Οι όποιες αλλαγές εντοπίζονται στο επίπεδο της επίσημης
ρητορικής περί Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ενώ το εκπαιδευτικό μας σύστημα
εξακολουθεί να παραμένει, κατά βάση, μονογλωσσικό και μονοπολιτισμικό. Παρότι η
πλειονότητα των εκπαιδευτικών είναι ελάχιστα ή καθόλου ενημερωμένη σε θέματα
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και η όποια ενημέρωσή τους οφείλεται κυρίως στο
προσωπικό τους ενδιαφέρον, η Πολιτεία δεν έχει μέχρι τώρα καθιερώσει επιμορφωτικές
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δομές που να αφορούν το σύνολο των εκπαιδευτικών, αγνοώντας ότι η συνύπαρξη στην
ίδια τάξη μαθητών, με ποικίλες κοινωνικο-πολιτισμικές αφετηρίες, αποτελεί για το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα ένα δύσκολα αντιμετωπίσιμο φαινόμενο. Ακόμη η διαθεματικότητα,
που θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στο θέμα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
εξοβελίστηκε από το σύνολο των μαθημάτων και περιορίσθηκε στα στενά όρια δύο μόνο
μαθημάτων, των Ερευνητικών Εργασιών (projects) στο Λύκειο και των Βιωματικών Δράσεων
στο Γυμνάσιο, τα οποία συνήθως διδάσκονται στα πλαίσια συμπλήρωσης ωραρίου. Από τα
παραπάνω είναι φανερό, το πρόβλημα δεν είναι στενά εκπαιδευτικό ούτε καν απλά
κοινωνικό. Είναι, πρωτίστως, πολιτικό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπισθεί. Θα πρέπει
να εφαρμοσθεί μια ριζικά διαφορετική πολιτική στο θέμα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
που να κινείται στους εξής άξονες:
 Δημιουργία επιμορφωτικών δομών που να αφορούν το σύνολο των εκπαιδευτικών
με κύριο αντικείμενο τη λειτουργία των σχολείων στα πλαίσια μιας σύγχρονης
πολυεθνικής και πολιτισμικά πλουραλιστικής κοινωνίας.
 Αναβάθμιση του ρόλου της διαθεματικότητας και διδασκαλία των Ερευνητικών
Εργασιών από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς.
 Ευρεία εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, γιατί είναι το κατ΄ εξοχή
εργαλείο διαχείρισης της διαφοράς και της ποικιλομορφίας στην τάξη.
Εάν δεν γίνουν ριζικές αλλαγές θα συνεχίσουμε να αρκούμαστε στα επιφαινόμενα.
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Περίληψη. Το άρθρο αυτό διαπραγματεύεται, συγκριτικά, συγκεκριμένες εννοιολογικές
προσεγγίσεις, εκπαιδευτικές πρακτικές, καθώς επίσης και το ρόλο που διαδραματίζει ο
εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
Βασικός στόχος του άρθρου είναι η διερεύνηση των σχέσεων που ενδεχομένως
υφίστανται μεταξύ των δύο αυτών κλάδων των επιστημών της παιδαγωγικής, μέσα από
την ανάδειξη των ομοιοτήτων και των διαφορών τους. Από την ανάλυση που
επιχειρείται, φαίνεται ότι το ευρύ φάσμα των ομοιοτήτων και αλληλένδετων
εκπαιδευτικών πρακτικών που εντοπίζονται μεταξύ των δύο κλάδων εξασφαλίζει
πληρέστερες συνθήκες κατανόησης και αντιμετώπισης της διαφορετικότητας,
επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης, καταπολέμησης των ανισοτήτων, παροχής ίσων
εκπαιδευτικών ευκαιριών και προετοιμασίας όλων των μαθητών στο ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο.
Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική εκπαίδευση, συμπεριληπτική εκπαίδευση, μαθησιακές
δυσκολίες, διαφορετικότητα.

Εισαγωγή
Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η συγκριτική αντιπαραβολή της διαπολιτισμικής και
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, στη βάση τριών αξόνων σύγκρισης: α) Ο πρώτος άξονας
αφορά στις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις των δύο αυτών κλάδων των επιστημών της
παιδαγωγικής. β) Ο δεύτερος αφορά στις εκπαιδευτικές πρακτικές που θεωρούνται
κατάλληλες για την πραγμάτωση των στόχων τους. γ) Ο τρίτος άξονας αφορά στο ρόλο που
διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός στην υλοποίηση των βασικών αρχών της διαπολιτισμικής
και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Μέσα από την διερεύνηση των ομοιοτήτων και των
διαφορών που εντοπίζονται στους τρεις άξονες, στο τέλος του άρθρου επισημαίνονται τα
βασικά συμπεράσματα της συγκριτικής αντιπαραβολής των δύο κλάδων, με έμφαση στην
κατανόηση, αποδοχή και αντιμετώπιση της διαφορετικότητας, στο ρόλο του εκπαιδευτικού,
στη μείωση στερεοτύπων, προκαταλήψεων και ρατσισμού, καθώς και στην παροχή ίσων
εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους του μαθητές.

Εννοιολογικές προσεγγίσεις
Οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Essinger είναι
τέσσερις: (α) η ενσυναίσθηση, δηλαδή η κατανόηση των άλλων και των προβλημάτων τους
και η καλλιέργεια της συμπάθειας, (β) η αλληλεγγύη, που υπερβαίνει τα όρια των ομάδων
και των κρατών και παραμερίζει την αδικία και την κοινωνική ανισότητα, (γ) ο σεβασμός
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στη πολιτισμική ετερότητα, που πραγματοποιείται με το άνοιγμα στους άλλους πολιτισμούς
και την ταυτόχρονη συμμετοχή αυτών στο δικό μας και (δ) η καταπολέμηση του
εθνικιστικού τρόπου σκέψης και η εξάλειψη των εθνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων
(Νικολάου, 2011α).
Οι βασικές αρχές που διέπουν την πολιτική της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
επισημαίνουν ότι όλοι οι μαθητές με αναπηρία: (α) αποτελούν αναπόσπαστα μέλη της
γενικής εκπαίδευσης, (β) αξίζουν σεβασμό στο σύνολο της προσωπικότητάς τους και μια
θετική προσέγγιση που θα αυξήσει την συμμετοχή στη σχολική πραγματικότητα και θα
μειώσει την απομόνωσή τους και (γ) είναι σημαντικό να διδάσκονται εξατομικευμένα, κάτι
που οδηγεί στην υποχρέωση του σχολείου να προετοιμαστεί κατάλληλα, έτσι ώστε να
μπορεί να ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού (Πατσίδου- Ηλιάδου,
2011).
Η συμπεριληπτική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και συνειδητή προσπάθεια
όλων των εμπλεκόμενων μελών, με στόχο τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που
αποδέχεται τη διαφορετικότητα και προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους (Σούλης,
2008). Από μία πρώτη προσέγγιση στις παραπάνω θεωρητικές αρχές των δύο
επιστημονικών κλάδων, διαφαίνεται ότι η σημαντικότερη διαφορά τους έγκειται στο
γεγονός ότι η διαπολιτισμική εστιάζει το ενδιαφέρον της στην πολιτισμική ετερότητα, ενώ η
συμπεριληπτική, κυρίως, στα άτομα με αναπηρία.
Για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση διατυπώνονται από τον Nieke (1994: 81, στο Πανταζής
2003) οι εξής τέσσερις θέσεις: 1) Είναι «Κοινωνική Μάθηση» και έχει ως προϋπόθεση την
έλλειψη των διακρίσεων για τα άτομα με διαφορετικά βιώματα. 2) Είναι «Πολιτική
Παιδεία», διότι οφείλει να προετοιμάσει, την πολυπολιτισμική κοινωνία ως μια μεταβλητή
της πλουραλιστικής κοινωνίας καλλιεργώντας την ανοχή και την έλλειψη συγκρούσεων και
διακρίσεων απέναντι στους αλλοδαπούς. 3) Είναι «Αντιρατσιστική Παιδεία», διότι
αναφέρεται στον «πολιτισμικό σχετικισμό». 4) Είναι «Παιδαγωγική της Υποστήριξης», διότι
υποστηρίζει την ισότητα των ευκαιριών για τους αλλοδαπούς, τη σταθεροποίηση της
πολιτισμικής τους ταυτότητας, λόγω των επιδράσεων της κουλτούρας καταγωγής και της
κουλτούρας της χώρας υποδοχής, με στόχο τη διατήρηση της διγλωσσίας.
Η συμπεριληπτική προσέγγιση από την άλλη χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες θέσεις: 1)
Τοποθέτηση του παιδιού με ειδικές ανάγκες στο σχολείο της γειτονιάς του, ώστε να
αυξηθούν οι ευκαιρίες κοινωνικοποίησης. 2) Ύπαρξη εθνικής αναλογίας σε κάθε σχολείο,
ώστε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε κάποιο σχολείο να αναλογούν στον
αριθμό των μαθητών με ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στη κοινότητα. 3) Στήριξη θεωρίας
μηδενικής απόρριψης. 4) Σχολική τοποθέτηση με βάση την ηλικία, ώστε να αυξάνεται η
αλληλεπίδραση των παιδιών με ειδικές ανάγκες με τους συνομηλίκους τους. 5) Εργασία σε
ομάδες. 6) Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού της τάξης και ειδικού παιδαγωγού (Στασινός,
2013).
Τηρουμένων των αναλογιών, από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι θέσεις του ενός κλάδου θα
μπορούσαν κάλλιστα να αποτελούν και θέσεις του άλλου κλάδου. Μία βασική διαφορά,
ωστόσο, είναι η εξής: η ύπαρξη εθνικής αναλογίας σε κάθε σχολείο δεν υποστηρίζεται
έντονα πλέον από τους θεωρητικούς της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στην Αγγλία, για
παράδειγμα, η συνεχής αύξηση του αριθμού των μεταναστών μαθητών στα κρατικά
σχολεία μέχρι το 1977, αντιμετωπίστηκε αφενός με αυστηρότερα κριτήρια και ελέγχους σε
όσους ήθελαν να μεταναστεύσουν στην Αγγλία και αφετέρου με την πολιτική του
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διασκορπισμού (dispersal policy) των μαθητών αυτών σε άλλα σχολεία• μία πολιτική που
υπαγόρευε ότι ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών έπρεπε να είναι ομοιόμορφα
κατανεμημένος στα κρατικά σχολεία και σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να ξεπερνά το
30% του συνολικού μαθητικού δυναμικού τους, για να μη διαταραχτεί η εκπαίδευση της
πλειοψηφίας των γηγενών μαθητών (Singh 1993). Τα παραπάνω μέτρα θεωρήθηκαν ως οι
πιο ενδεδειγμένοι τρόποι για τη γρήγορη αφομοίωση των παιδιών των μεταναστών και κατ’
επέκταση την αποφυγή ευρύτερων κοινωνικών συγκρούσεων στο μέλλον. Τα κοινωνικά και
πολιτισμικά ζητήματα που τους απασχολούσαν αγνοήθηκαν παντελώς. Για το λόγο αυτό η
πολιτική του διασκορπισμού προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις πολλών εκπαιδευτικών,
ψυχολόγων και κοινωνιολόγων, με αποτέλεσμα τελικά να εγκαταλειφθεί.
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποσκοπεί στη διάδραση μεταξύ παιδιών διαφορετικής
πολιτισμικής προέλευσης, με στόχο όχι την αφομοίωση ή μόνο την ειρηνική συνύπαρξη,
αλλά την ουσιαστική αλληλεπίδρασή τους (Γεωργιάδης & Ζήσιμος, 2008). Πρόκειται για μια
εκπαιδευτική προσέγγιση που στοχεύει στη μεταρρύθμιση του συνόλου της σχολικής
διαδικασίας προς όφελος όλων των παιδιών ανεξαρτήτως πολιτισμικών χαρακτηριστικών
(Στασινός, 2013).
Ο όρος συμπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education) είναι ένας περίπλοκος όρος που
αναφέρεται τόσο στην τοποθέτηση του παιδιού με ειδικές ανάγκες στο κοινό σχολείο, όσο
και στην ενεργητική συμμετοχή του στις διδακτικές διαδικασίες, αλλά και σε όλες τις
εκφάνσεις της σχολικής ζωής (Μιχαηλίδης, 2009). Ωστόσο, οι ορισμοί της συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης δεν επικεντρώνονται όλοι αποκλειστικά στα παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Αρκετοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια νέα φιλοσοφία αλλαγής του συνόλου των
διαδικασιών του σημερινού σχολείου, που περιλαμβάνει μεταρρυθμιστικές μεταβολές για
το σύνολο των μαθητών. Στη σημερινή της μορφή η συμπεριληπτική εκπαίδευση
αποσκοπεί στη συμπερίληψη όλων των παιδιών, χωρίς να υπάρχει κάποιος διαχωριστικός
παράγοντας (Στασινός, 2013).
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί δυναμική διαδικασία με έμφαση στις σχέσεις που
δημιουργούνται ανάμεσα στις διάφορες πολιτισμικές ομάδες. Αναφέρεται στη συνάντηση,
την αλληλεπίδραση και την συνεργασία μεταξύ των πολιτισμών (Παλαιολόγου &
Ευαγγέλου, 2011). Σύμφωνα με την UNESCO, θεωρείται μια δυναμική έννοια που αφορά
την ισότιμη αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών με διαφορετικές κουλτούρες (Γεροσίμου,
2013).Κύριος στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η δημιουργία προϋποθέσεων
για την ανάπτυξη μιας παιδαγωγικής πέρα από πολιτισμικές διαφορές. Για την επίτευξή του
δεν αρκεί μόνο η ευαισθητοποίηση, αλλά η ουσιαστική συνάντηση και συνδιαλλαγή με
διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Αυτή η αλληλεπίδραση θα οδηγήσει στη δημιουργία
νέων υβριδικών ταυτοτήτων (Γκόβαρης, 2011). Ο Parekh (2006) επισημαίνει ότι εκτός από
τις διαφορετικές και διακριτές μεταξύ τους ταυτότητες, εθνικές, θρησκευτικές, γλωσσικές,
υπάρχει και μία ποικιλία από υβριδικά και μεικτά στυλ και τρόπους ζωής. Βέβαια,
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σχετικά με το πώς προβάλλονται σε κοινωνικό επίπεδο οι
διάφορες πολιτισμικές ταυτότητες, διότι σε αρκετές κοινωνίες προκαλούνται έντονες
κοινωνικές αναταραχές, οι οποίες, μάλιστα, μπορεί να διαρκέσουν για παρατεταμένη
χρονική περίοδο (π.χ. στη Βόρεια Ιρλανδία, βλ. σχετικώς McGlynn 2009). Η προσέγγιση του
Parekh, ο οποίος δίνει έμφαση στη συνεργασία ανάμεσα στην ατομική και τις συλλογικές
ταυτότητες, ενδεχομένως, να αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση (Olssen 2004).
Ο Modood (2005) υποστηρίζει ότι οι πολιτικές επιπτώσεις της πολυπολιτισμικότητας
ανάγονται στην επιτακτική ανάγκη να μεταβούμε από το πλαίσιο της πολιτισμικής ανοχής
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στο πλαίσιο του διαλόγου. Ο Portera (1998, 2005), χαρακτηρίζει τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση ως "Επανάσταση του Κοπέρνικου στην Εκπαίδευση", η οποία μετατοπίζει την
προσοχή των εκπαιδευομένων από τις στατικές και στερεοτυπικές εικόνες των πολιτισμών
και των πολιτισμικών διαφορών στη δυναμική προοπτική των πολιτισμών σε επαφή, στις
διαπολιτισμικές σχέσεις και ικανότητες. H διαπολιτισμική εκπαίδευση (Bleszynska 2008)
αναζητά πρακτικές και εφαρμογές στις εκπαιδευτικές πολιτικές και τα εκπαιδευτικά
συστήματα με στόχο την παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές
ανεξάρτητα από την εθνική, πολιτισμική, γλωσσική, θρησκευτική κλπ διαφορετικότητά
τους. Συνεπώς, η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν αφορά μόνο σε «αλλοδαπούς» ή
πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές και μαθήτριες, αλλά σε κάθε παιδί, ανεξάρτητα από το
πολιτισμικό του υπόβαθρο. Η πολιτισμική ετερότητα χαρακτηρίζει και τους ανθρώπους που
μοιράζονται τον ίδιο πολιτισμό. Οπότε, η διαπολιτισμική εκπαίδευση ασχολείται με την
αντιμετώπιση του σχολείου ως συνόλου (διαχείριση, κλίμα, μαθήματα και πρακτικές, σχέση
με την κοινότητα κλπ.) και εστιάζει στην αναγνώριση και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων
(γνωστικών, προσωπικών, πολιτισμικών κ.ά.), ανεξάρτητα από την πολιτισμική ή
εθνοπολιτισμική ιδιαιτερότητα των μαθητών και μαθητριών ενός σχολείου.
Η συμπεριληπτική εκπαίδευση στοχεύει στην αντιμετώπιση των φραγμών που δρουν ως
εμπόδιο στη συμμετοχή και τη μάθηση όλων των μαθητών ανεξάρτητα από το φύλο, την
εθνικότητα, το κοινωνικό υπόβαθρο, την αναπηρία ή την επίδοσή τους (Αγγελίδης &
Αβρααμίδου, 2011). Η πολιτική της συμπερίληψης υποστηρίζει το όραμα της «Εκπαίδευσης
για όλους», θεωρώντας πως το σχολείο είναι ο σπουδαιότερος θεσμός που μπορεί να
ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες των μαθητών (Πατσίδου- Ηλιάδου, 2011). Η
συμπερίληψη διαμορφώνει όρους ισοτιμίας μεταξύ των μαθητών με ειδικές ανάγκες ή
χωρίς. Είναι μια διαδικασία διαρκούς και συστηματικής αλλαγής. Μέσα από ίσες
εκπαιδευτικές ευκαιρίες προσδοκεί να αναδείξει τις ικανότητες όλου του μαθητικού
πληθυσμού, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα σχέσεις που διέπονται από σεβασμό και
αλληλοεκτίμηση (Σούλης, 2008). Τα συμπεριληπτικά σχολεία προσαρμόζουν το σχολικό
περιβάλλον ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των παιδιών και δεν απαιτούν από τα
παιδιά να ταιριάξουν στο σχολικό σύστημα (Erten & Savage, 2012). Αλλάζει λοιπόν, η
αποστολή του σχολείου και κύριος στόχος πλέον είναι να έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση
στην καλύτερη δυνατή εκπαίδευση (Thomazet, 2009).
Συνεπώς, ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό της διαπολιτισμικής και συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη και προώθηση εκπαιδευτικών πρακτικών που οδηγούν
αφενός στη δημιουργία στάσεων αποδοχής και σεβασμού του ‘διαφορετικού άλλου’ και
αφετέρου στην παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών προς όλους και στη μείωση των
στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και του ρατσισμού απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή
διαφορετικότητας. Η ουσιαστική συνάντηση, συνδιαλλαγή και αποδοχή όλων των μαθητών,
για την αντιμετώπιση των φραγμών που εμποδίζουν την ισότιμη συμμετοχή τους,
ανεξάρτητα από διαφορές στις ικανότητες, τις ανάγκες, το φύλο, το κοινωνικό ή πολιτισμικό
υπόβαθρο, πρέπει να αποτελούν βασικές επιδιώξεις ενός συμπεριληπτικού σχολείου, που
με ιδιαίτερη ευαισθησία προσαρμόζεται ευέλικτα και αποτελεσματικά στην
εθνοπολιτισμική ετερότητα. Όπως στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, οι αρχές και οι
διαδικασίες που ακολουθούνται εστιάζουν στο πρόσωπο του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας
ξεχωριστά, έτσι και στη διαπολιτισμική, κάθε μορφή ετερότητας των μαθητών (εντός του
ιδίου ή διαφορετικών πολιτισμών) εκλαμβάνεται ως εμπλουτισμός και όχι ως πρόβλημα της
μαθησιακής διαδικασίας.
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Εκπαιδευτικές πρακτικές
Βασικό θεμέλιο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι η δημιουργία προγραμμάτων
διδασκαλίας που θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε μαθητή, θα τους
προκαλούν το ενδιαφέρον και ως μαθητές αλλά και ως πολίτες ενός αύριο με
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα (Νικολάου, 2011β). Η διδασκαλία μαθητών με διαφορετικό
πολιτισμικό, γλωσσικό και γνωστικό υπόβαθρο στις πολυπολιτισμικές τάξεις προϋποθέτει
μεταξύ άλλων τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να προσαρμόζει τη διδασκαλία του και να
αξιοποιεί τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας, με βάση την ετοιμότητα, το μαθησιακό
προφίλ, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες κάθε παιδιού.
Κάτι ανάλογο θεωρείται αναγκαίο και στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, καθώς τα
διαφοροποιημένα προγράμματα, τα οποία στηρίζονται στις προσωπικές και διαφορετικές
ανάγκες του κάθε παιδιού, έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά με ιδιαιτερότητες να
ξεπεράσουν τις δυσκολίες που δρουν ως εμπόδια στη μάθηση (Σπετσιώτης, 2003). Η
διαφοροποίηση είναι μια διαδικασία τροποποίησης των διδακτικών πρακτικών
λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα και τις ικανότητες των μαθητών της τάξης,
ώστε όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής (Κοσμίδου κ.α., 2013). Η δημιουργία ενός
διαφοροποιημένου προγράμματος από τον εκπαιδευτικό προϋποθέτει πολύ καλή γνώση
τόσο των ικανοτήτων όσο και των αδυναμιών του κάθε παιδιού ξεχωριστά, γεγονός που
απαιτεί την προσεκτική συλλογή ποικίλων δεδομένων μέσα από προσωπικές του
παρατηρήσεις, τη συνεργασία με το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών ή
ειδικούς που ενδεχομένως παρακολουθούν ορισμένους από τους μαθητές.
Μια άλλη εκπαιδευτική πρακτική που κρίνεται επιτυχημένη είναι η ανάπτυξη της
συνεργασίας. Η δημιουργία δικτύων συνεργασίας στη διαπολιτισμική εκπαίδευση βοηθάει
στη διάδοση αλλά και στη διασπορά των επιτυχημένων πρακτικών (Αγγελίδης & Στυλιανού,
2011). Η συνεργασία αυτή αφορά τόσο τους εκπαιδευτικούς μεταξύ τους, όσο και με
άλλους ειδικούς επαγγελματίες και δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο εντός του σχολείου,
αλλά να επεκτείνεται και με εκπαιδευτικούς άλλων σχολικών μονάδων. Με τον τρόπο αυτό
τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν από κοινού, συνοικοδομώντας τη γνώση και να
επιτύχουν βέλτιστες πρακτικές ή μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες για τον τρόπο επίλυσης
κάποιου προβλήματος. Για την υποστήριξη αυτών των δικτύων συνεργασίας σημαντική
κρίνεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και των εργαλείων της, ώστε να
πραγματοποιείται ανταλλαγή εκπαιδευτικών προϊόντων (Αρβανίτη, 2013). Η θετική
αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, μεταξύ τους, αλλά και με
την ηγεσία του σχολείου, αποτελούν επίσης, βασικό θεμέλιο επιτυχημένων πρακτικών
συμπερίληψης. Η συνεργασία αυτή οφείλει όμως, να αναπτύσσεται σε ένα κλίμα
αμοιβαίου σεβασμού και ισοτιμίας. Η υιοθέτηση της συνεργασίας στη σχολική κουλτούρα
βοηθάει στην αλλαγή παγιωμένων τακτικών αποκλεισμού, καθώς οι λύσεις στα
προβλήματα που προκύπτουν αποτελούν πρόκληση για συνεχή αναστοχασμό και βελτίωση
(Φουκαρέλη & Ντεροπούλου- Ντέρου, 2013). Η αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου προς
μία κατεύθυνση συνεργατική, τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών του ίδιου σχολείου όσο και
μεταξύ εκπαιδευτικών άλλων σχολείων της ίδιας χώρας ή και άλλων χωρών προωθεί
επιτυχημένες πρακτικές συμπεριληπτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ εκπαιδευτικών και
γονέων ή μεταξύ εκπαιδευτικών και μελών της ευρύτερης κοινότητας γενικότερα. Στη
διαπολιτισμική εκπαίδευση η συνεργασία αυτή βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να συλλέξουν
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σημαντικές πληροφορίες για τα παιδιά των μεταναστών, αλλά και τους ίδιους τους μαθητές
στη βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης. Δίνεται, επίσης, η ευκαιρία στους γονείς των
αλλοδαπών μαθητών να κάνουν γνωστά σε εκπαιδευτικούς και μαθητές άλλων
εθνικοτήτων στοιχεία του δικού τους πολιτισμού. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται ακόμη
περισσότερο τα στερεότυπα από τους γηγενείς μαθητές, καθώς γνωρίζουν και μαθαίνουν
για τον τρόπο ζωής των αλλοδαπών συμμαθητών τους (Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2013).
Και στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, επίσης, η εμπλοκή της οικογένειας και η
ουσιαστική συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς προσφέρει πολλές πληροφορίες σχετικά με
τις ιδιαιτερότητες των παιδιών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης
(Σούλης, 2008).
Η προώθηση μεθόδων διδασκαλίας που στηρίζουν την αλληλεπίδραση και διάδραση
μεταξύ των μαθητών αποτελεί βασική εκπαιδευτική πρακτική της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης. Μία τέτοια μέθοδος είναι η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, καθώς μέσω
αυτής τονώνεται η αυτοπεποίθηση των «ξένων» μαθητών, νιώθουν πιο ασφαλείς
συναισθηματικά με αποτέλεσμα να είναι θετική η αλληλεπίδραση όλων των μαθητών και
να μειώνονται οι περιπτώσεις περιθωριοποίησης (Χατζησωτηρίου, 2011). Τα ίδια θετικά
αποτελέσματα παρατηρούνται και με την μέθοδο project, που είναι μια εις βάθος έρευνα
ενός θέματος. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να εισάγει ο εκπαιδευτικός τους μαθητές σε
προβλήματα μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων, σχετικά με διαπολιτισμικά θέματα και να
τους κατευθύνει μέσα από το διάλογο να προβούν στην επίλυση κρίσεων (Νικολάου,
2011β). Μέθοδοι διδασκαλίας, όπως οι παραπάνω, βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν
διαπολιτισμική ευαισθησία, σεβασμό προς τους άλλους, αποδοχή της πολιτισμικής
ετερότητας, καθώς και ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό (Κατσίρας, 2009).Τα θετικά
αποτελέσματα της ομαδοσυνεργατικής, στα πλαίσια της οποίας ομάδες μαθητών με
διαφορετικά χαρακτηριστικά συνεργάζονται για την επίτευξη κάποιου κοινού στόχου,
τονίζονται και στην συμπεριληπτική εκπαίδευση. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ομάδων
αυτών είναι η ατομική ευθύνη, η θετική αλληλεξάρτηση, η διαπροσωπική αλληλεπίδραση
και η δεξιότητα επικοινωνίας (Σούλης, 2008). Συνεπώς, μέθοδοι διδασκαλίας όπως η
ομαδοσυνεργατική, η μέθοδος project ή η επίλυση προβλημάτων τονίζονται και
αξιοποιούνται αποτελεσματικά στο πλαίσιο τόσο της συμπεριληπτικής όσο και της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Στην ενίσχυση των στόχων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης συμβάλλει αποτελεσματικά η
ύπαρξη κατάλληλης σχολικής ηγεσίας (Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2013). Συγκεκριμένα,
οι διευθυντές που βοηθούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή των αρχών της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης: Διακατέχονται από τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας
και της συμπερίληψης. Αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα των πολιτισμικών δυνάμεων και
θέτουν ξεκάθαρους στόχους για τη δημιουργία εκπαιδευτικών αλλαγών με σκοπό την
μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Αντιλαμβάνονται την σπουδαιότητα της συνεργασίας και
αναπτύσσουν συνεργατική κουλτούρα εντός και εκτός του σχολείου, καθώς και μεταξύ των
γονέων και της κοινότητας. Θεωρούν, επίσης, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη
διαπολιτισμική εκπαίδευση αναγκαία, γι’ αυτό και οι ίδιοι στηρίζουν και διοργανώνουν
τέτοιου είδους διαδικασίες. Όσον αφορά τη συμπεριληπτική εκπαίδευση (Αγγελίδης,
2011), οι ηγέτες που την προωθούν δείχνουν να κατανοούν το τοπικό συγκείμενο και
προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Επίσης,
υποστηρίζουν τη διδασκαλία σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, εφαρμόζουν πρακτικές
ισότητας, δικαιοσύνης και εκτίμησης, είναι καλοί ακροατές και λαμβάνουν υπόψη τους τις
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απόψεις των μαθητών του σχολείου. Σέβονται τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους,
ενισχύουν το αίσθημα της ιδιοκτησίας και στηρίζουν το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης,
καθιερώνοντας δίκτυα επικοινωνίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη στη σχολική διαδικασία.
Τέλος, δίνουν το αίσθημα της ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς τους, χωρίς να τους ασκούν
πίεση, ενώ αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της επιμόρφωσής τους και τους
ενθαρρύνουν ώστε να εμπλέκονται σε συνεχή μάθηση.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η αξιοποίηση τεχνικών όπως η ομαδοσυνεργατική και η
διαφοροποιημένη διδασκαλία, η μέθοδος πρότζεκτ, η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία
εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών-γονέων, η αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου προς μία
κατεύθυνση συνεργατική και η ύπαρξη κατάλληλης σχολικής ηγεσίας, που δεσμεύεται στην
παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους και υιοθετεί το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης
καθιερώνοντας δίκτυα επικοινωνίας με όλα τα εμπλεκόμενα στη μαθησιακή διαδικασία
μέλη, φαίνεται πως αποτελούν μερικές μόνο από τις επιτυχημένες πρακτικές που
προωθούνται στο πλαίσιο τόσο της συμπεριληπτικής όσο και της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θεωρείται κομβικός στη προώθηση διαπολιτισμικών πρακτικών.
Είναι πολύ σημαντικό να διακατέχεται από δημοκρατικές στάσεις και αξίες και να μπορεί να
αντιμετωπίζει τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο εκπαιδευτικός κρίνεται
αναγκαίο να γνωρίσει περισσότερα για την ποικιλία των διαφόρων πολιτισμών, να
καταπολεμήσει πρώτα τις δικές του προκαταλήψεις και να αναγνωρίσει την
πραγματικότητα πολυπρισματικά (Παπαχρήστος, 2007). Η επιτυχημένη εφαρμογή της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προϋποθέτει την στήριξη της διαφορετικότητας πρώτα από
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2011). Oι Banks & Banks
(2004) τονίζουν την αναγκαιότητα που υπάρχει στις μέρες μας για τον εμπλουτισμό της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με δημοκρατικές ιδέες και αξίες. Ο Banks (2009) υποστηρίζει
τη σημασία μετάλλαξης του σχολείου σε ένα περιβάλλον το οποίο αντικατοπτρίζει τις αξίες,
προοπτικές, συμπεριφορές και στάσεις των μαθητών και εκπαιδευτικών, μέσα από μία
σχέση μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, όπου οι μαθητές ενσωματώνουν στην ταυτότητά τους
στοιχεία από την κουλτούρα των δασκάλων τους και οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν στοιχεία
από την κουλτούρα των μαθητών τους.
Ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει, επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο για την επίτευξη
συμπεριληπτικών πρακτικών, καθώς ο ίδιος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο
σεβασμού στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε παιδιού (Δημητριάδου & Ανδρούσου,
2013). Εάν ο εκπαιδευτικός, παραδείγματος χάριν, συμπεριφέρεται με απαξίωση στα άτομα
με ειδικές ανάγκες θα έχει και αρνητική στάση απέναντι στη συμπερίληψη, προωθώντας
πρακτικές που ενισχύουν τον αποκλεισμό. Το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού προς τους
μαθητές του αποτελεί βασικό θεμέλιο για τη δημιουργία θετικού κλίματος μέσα στην τάξη.
Συχνά, ο εκπαιδευτικός αποτελεί πρότυπο για τα παιδιά, το οποίο και μιμούνται (Σαλβαράς,
2013). Ο ρόλος του, λοιπόν, είναι ενισχυτικός, καθοδηγητικός, συνεργατικός και κοινωνικός
(Μιχαηλίδης, 2009).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί διακατέχονται από εθνοκεντρικές και
ξενοφοβικές αντιλήψεις, κάνουν διακρίσεις σε βάρος πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών
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και θεωρούν τη διγλωσσία εμπόδιο στη διδασκαλία τους. Γι αυτό κρίνεται απαραίτητο οι
εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν προγράμματα περαιτέρω επιμόρφωσης και κατάρτισης,
ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη διαπολιτισμική ετοιμότητα και να προωθούν
δραστηριότητες που ενισχύουν την αυτοαντίληψη και τα εσωτερικά κίνητρα για μάθηση
όλων των μαθητών, έτσι ώστε να μειώνονται τα φαινόμενα περιθωριοποίησης
(Παπαχρήστος, 2007). Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και στην ειδική αγωγή. Σε αρκετές
περιπτώσεις, δηλαδή, οι απόψεις και μέθοδοι διδασκαλίας είναι βαθιά ριζωμένες λόγω της
επαγγελματοποίησης που δημιουργείται τόσο κατά τη διάρκεια των χρόνων διδασκαλίας
όσο και κατά την αρχική τους εκπαίδευση, με αποτέλεσμα η ύπαρξη παιδιών με ειδικές
ανάγκες να αποτελούν για αυτούς εμπόδιο στη διδασκαλία τους (Ζώνιου- Σιδέρη, 2011).
Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με σκοπό να τους
ενθαρρύνει να δέχονται τους μαθητές με ειδικές ανάγκες ως πηγή γνώσης μέσα στη τάξη
τους. Αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της επιμόρφωσης είναι ο
εξοπλισμός των εκπαιδευτικών με κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες και κυρίως η
καλλιέργεια θετικών στάσεων στις διαδικασίες και στη φιλοσοφία της συμπερίληψης
(Γουδήρας, 2013).
Για την αποτελεσματική διαχείριση των σχολικών τάξεων κρίνεται απαραίτητη η
ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η υποστήριξή τους εντός του σχολείου με
έμψυχο υλικό και κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα, καθώς και η δημιουργία καλού σχολικού
κλίματος και μηχανισμών ανατροφοδότησης, αξιολόγησης και βελτίωσης (Μπάμπα &
Κουλουμπαρίτση, 2013). Έτσι, θα είναι ικανοί να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις και
να ακολουθούν αποτελεσματικές πρακτικές προωθώντας πανανθρώπινες αξίες όπως η
ισότητα, η δικαιοσύνη και η συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από
τις οποιεσδήποτε διαφορές τους.
Από τα παραπάνω συνάγεται ο κομβικός ρόλος που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός στο
πλαίσιο της συμπεριληπτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όσον αφορά στη
δημιουργία ενός δημοκρατικού κλίματος μέσα στην τάξη, που προωθεί το σεβασμό στις
ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε παιδιού, ενισχύει, συμβουλεύει και καθοδηγεί όλους
τους μαθητές και αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητα ως θετική πρόκληση και όχι ως
εμπόδιο στη μαθησιακή διαδικασία.

Συμπεράσματα –Προτάσεις
Στο σημερινό πλαίσιο των σύγχρονων πολυπολιτισμικών τάξεων οι μαθητές, πέρα από τις
όποιες μαθησιακές δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν, αντιπροσωπεύουν
γλωσσικά και πολιτισμικά ανομοιογενείς κοινωνικές ομάδες. Η υιοθέτηση των βασικών
αρχών τόσο της διαπολιτισμικής όσο και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης φαίνεται πως
εξασφαλίζει πληρέστερες συνθήκες κατανόησης της πολιτισμικής ποικιλομορφίας,
επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης, αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών ή προβλημάτων
συμπεριφοράς και ένταξης όλων των μαθητών στο ευρύτερο σχολικό και κοινωνικό
πλαίσιο.
Η ύπαρξη ποικίλων διαφορών στις σχολικές τάξεις (π.χ. γνωστικών, πολιτισμικών,
θρησκευτικών, γλωσσικών), σε εύρος και βάθος, πέρα από την ύπαρξη κατάλληλης
υλικοτεχνικής υποδομής, προϋποθέτει επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, εξειδικευμένα
προγράμματα, κατάλληλα σχολικά εγχειρίδια, δημοκρατική σχολική ηγεσία και
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εκπαιδευτικούς που σέβονται και αποδέχονται τη διαφορετικότητα ως θετική πρόκληση και
όχι ως αξεπέραστο εμπόδιο, στο πλαίσιο τόσο της συμπεριληπτικής όσο και της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Υπό το πρίσμα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες
μπορεί να παρακολουθήσει την τάξη του γενικού σχολείου ανάλογα με την ηλικία του,
κάποιο ξεχωριστό τμήμα ένταξης ή την τάξη ενός ειδικού σχολείου. Στο πλαίσιο της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ένας μαθητής με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, μπορεί
να παρακολουθήσει την τάξη του γενικού σχολείου ανάλογα με την ηλικία του, κάποιο
ξεχωριστό τμήμα (τάξη υποδοχής, φροντιστηριακό τμήμα) ή την τάξη ενός διαπολιτισμικού
σχολείου. Στους παραπάνω τρεις τύπους σχολικής τάξης μπορούν να υλοποιηθούν οι
όποιες πρακτικές συμπερίληψης ή διαπολιτισμικής ώσμωσης. Αξίζει να επισημάνουμε,
ωστόσο, ότι στο πλαίσιο της συμπερίληψης όλων των μαθητών στο γενικό σχολείο δεν
πρέπει να υιοθετείται η πρακτική της παρακολούθησης των τμημάτων ένταξης (παιδιά με
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) από τους μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο,
εκτός αν οι τελευταίοι έχουν κι αυτοί κάποια ειδική μαθησιακή δυσκολία. Η διδασκαλία της
επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής ως δεύτερης, της μητρικής γλώσσας και του
πολιτισμού των αλλοδαπών, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ταυτίζεται με την
εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση προγραμμάτων συμπεριληπτικής και
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποτελούν: ο σεβασμός των διαφορετικών πτυχών της
διαφορετικότητας (π.χ. θρησκευτικής, γλωσσικής, ικανοτήτων, αναγκών, καταγωγής) και η
αποτελεσματική διδακτική τους αντιμετώπιση, η οποία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις
αλλαγές που μπορούν να επέλθουν στο επίπεδο των αναλυτικών ή άλλων προγραμμάτων
παρέμβασης (π.χ. προγράμματα αντιμετώπισης προκαταλήψεων, ξενοφοβίας, ρατσισμού,
σχολικού εκφοβισμού), των σχολικών εγχειριδίων που πρέπει να ανταποκρίνονται στις
ικανότητες/ανάγκες όλων των μαθητών, καθώς και στον τρόπο διαχείρισης της σχολικής
τάξης από τους εκπαιδευτικούς.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση έχει ένα
ευρύ φάσμα ομοιοτήτων και αλληλένδετων εκπαιδευτικών πρακτικών με την
διαπολιτισμική εκπαίδευση. Και οι δύο αυτοί κλάδοι των επιστημών της παιδαγωγικής
αναφέρονται σε όλους τους μαθητές, όχι μόνο στους ‘διαφορετικούς’, προσπαθούν να
καταπολεμήσουν τα αίτια της περιθωριοποίησης και των ανισοτήτων, βασίζονται στη
συμμετοχή όλων των μαθητών, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους.

Αναφορές
Banks, J. (2009). (Edit.) The Routledge International Companion to Multicultural Education.
Routledge.
Banks, J., McGee-Banks C. (2004). Handbook of Research on Multicultural Education. San Francisco:
Jossey-Bass.
Bleszynska, Krystyna M. (2008). Constructing intercultural education. Intercultural Education, 19(6),
537-545.
Erten, O., & Savage, R. (2012). Moving forward in inclusive education research. International Journal
of Inclusive Education, 16(2), 221-233.
McGlynn, C. (2009). Integrating education: Parekhian multiculturalism and good practice.
Intercultural Education, 20(4), 299-310.

164

Ο. Ευαγγέλου, Ε. Μουλά

Modood, T. (2005). Their liberalism and our multiculturalism?. British Journal of Politics and
International Relations, 3(2), 245-257.
Olssen, M. (2004). From the Crick Report to the Parekh Report: Multiculturalism, cultural difference,
and democracy - the re-visioning of citizenship education. British Journal of Sociology of Education,
25(2), 179-192.
Parekh, B. (2006). Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory, 2nd ed..
Hampshire and New York: Palgrave Macmillan.
Portera, A. (1998). Multiculture, identity, educational need and possibilities of (intercultural)
intervention. European Journal of Intercultural Studies, 9(2), 209-218.
Portera, A. (2005). Intercultural education in Europe: Epistemological and semantic aspects. Paper
presented at the International Conference of IAIE Diversity in Education in an International
Context in Universitá di Verona, cd-rom proceedings.
Singh, G. (1993). Equality and Education. Derby: Albrighton Publications.
Thomazet, S. (2009). From integration to inclusive education does changing the terms improve
practice? International Journal of Inclusive Education, 13(6), 553-563.
Αγγελίδης, Π., & Αβρααμίδου, Λ. (2011). Ανάπτυξη συμπεριληπτικής εκπαίδευσης μέσα από άτυπα
περιβάλλοντα μάθησης. Στο: Π. Αγγελίδης, (Επιμ.). Παιδαγωγικές της συμπερίληψης. Αθήνα:
Διάδραση.
Αγγελίδης, Π. (2011). Μορφές ηγεσίας που προωθούν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Στο: Π.
Αγγελίδης, (Επιμ.). Παιδαγωγικές της συμπερίληψης. Αθήνα: Διάδραση.
Αγγελίδης, Π., & Στυλιανού, Τ. (2011). Προετοιμάζοντας τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσα από τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας. Στο: Π. Αγγελίδης,
(Επιμ.). Παιδαγωγικές της συμπερίληψης. Αθήνα: Διάδραση.
Αρβανίτη, Ε. ( 2013). Ελληνόγλωσση διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διασπορά: Ένα σύγχρονο
πλαίσιο εκπαιδευτικοπολιτικού σχεδιασμού. Επιστήμες Αγωγής, 1(2), 176-199.
Γεροσίμου, Ε. (2013). Διαπολιτισμική εκπαίδευση και συμπερίληψη. Πρόσκληση και πρόκληση για
την εκπαίδευση. Στο: Π. Αγγελίδης & Χ. Χατζησωτηρίου, (Επιμ.). Διαπολιτισμικός διάλογος στην
εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές πεποιθήσεις και παιδαγωγικές πρακτικές.
Αθήνα: Διάδραση.
Γεωργιάδης, Φ., & Ζήσιμος, Α. (2008). Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της σχολικής και
προσχολικής αγωγής μέσα από τον αντιρατσιστικό λόγο και την κοινωνική δικαιοσύνη: Μια
κριτική επισκόπηση του θέματος. Στο: Δ. Κακανά & Γ. Σιμούλη, (Επιμ.). Η προσχολική εκπαίδευση
στον 21ο αιώνα. Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές. Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο.
Γκόβαρης, Χ. (2011). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αθήνα: Διάδραση.
Γουδήρας, Β. (2013). Η ενιαία εκπαίδευση. Στο: Α. Νάνου, Μ. Πατσίδου- Ηλιάδου, Α. Γκαράνης & Α.
Χαριοπολίτου, (Επιμ.). Από την ειδική αγωγή στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Από το σχολείο σε
μια κοινωνία για όλους. Θεσσαλονίκη: Γράφημα.
Δημητριάδου, Α., & Ανδρούσου, Α. (2013). Η ενταξιακή διάσταση στα προγράμματα εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Στο: Α. Ζώνιου- Σιδέρη, Ε. Ντεροπούλου- Ντέρου & Κ.
Παπαδοπούλου (Επιμ.). Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην
αναπηρία. Αθήνα: Πεδίο.
Ζώνιου- Σιδέρη, Α. (2011). Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο.
Κατσίρας, Λ. (2009). Πολιτισμική ετερότητα, Στοιχεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο νέο βιβλίο
της Β’ Λυκείου, Πολιτική και Δίκαιο. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, 70-91.
Κοσμίδου, Ε. , Ζώνιου- Σιδέρη. Α., & Ανδρούσου, Α. (2013). Ενταξιακές πρακτικές στη γενική τάξη
ενός νηπιαγωγείου: Μελέτη περίπτωσης. Στο: Α. Ζώνιου- Σιδέρη, Ε. Ντεροπούλου- Ντέρου & Κ.
Παπαδοπούλου (Επιμ.). Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην
αναπηρία. Αθήνα: Πεδίο.
Μιχαηλίδης, Κ. (2009). Συνεκπαίδευση και αναπηρία. Θεωρητική και εμπειρική κοινωνιοψυχολογική
προσέγγιση. Αθήνα: Παπασωτηρίου.
Μπάμπα, Μ., & Κουλουμπαρίτση, Α. (2013). Εκπαιδευτικές καινοτομίες και επιμόρφωση
εκπαιδευτικών: Σύγχρονες τάσεις. Επιστήμες Αγωγής, 3, 7-22.

Συγκριτική θεώρηση της διαπολιτισμικής και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

165

Νικολάου, Γ. (2011α). Διαπολιτισμική διδακτική. Το νέο περιβάλλον- Βασικές αρχές. Αθήνα: Πεδίο.
Νικολάου, Γ. (2011β). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό σχολείο. Από
την «ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πεδίο.
Παλαιολόγου, Ν., & Ευαγγέλου, Ο. (2011). Διαπολιτισμική παιδαγωγική. Εκπαιδευτική πολιτική για
παιδιά μεταναστών. Αθήνα : Πεδίο.
Πανταζής, Β. (2003). Η «ευρωπαϊκή διάσταση» ως πρόκληση για μια διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Στο: Μπαγάκης, Γ. (2003) (Επιμ.). Ο εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση.
Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 73-81.
Παπαχρήστος, Κ. (2007). Διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών: Μια πρόταση για την
εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών. Στο: Η ειδική αγωγή στην κοινωνία της γνώσης. Αθήνα:
Γρηγόρη.
Πατσίδου- Ηλιάδου, Μ. (2011). Η προοπτική της συνεκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
στάσεις εκπαιδευτικών και μαθητών. Θεσσαλονίκη: Αδελφών Κυριακίδη α.ε.
Σαλβαράς, Γ. (2013). Διδασκαλία παιδιών με ειδικές ανάγκες στο συνηθισμένο σχολείο. Αθήνα:
Πεδίο.
Σούλης, Σ. (2008). Ένα σχολείο για Όλους. Αθήνα : Gutenberg.
Σπετσιώτης, Γ. (2003). Πρώιμη παιδαγωγική- εκπαιδευτική παρέμβαση. Τα τμήματα ένταξης στο
νηπιαγωγείο. Η συνεκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας με και χωρίς ειδικές ανάγκες.
Αθήνα: Ωρίων.
Στασινός, Δ. (2013). Η ειδική εκπαίδευση 2020. Για μια συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση στο νέοψηφιακό σχολείο με ψηφιακούς πρωταθλητές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
Φουκαρέλη, Σ., & Ντεροπούλου- Ντέρου, Ε. (2013). Απόψεις παιδαγωγών για τις ενταξιακές
συνεργατικές πρακτικές κατά την ένταξη παιδιών με αναπηρίες σε παιδικούς σταθμούς. Στο: Α.
Ζώνιου- Σιδέρη, Ε. Ντεροπούλου- Ντέρου & Κ. Παπαδοπούλου (Επιμ.). Η έρευνα στην ειδική
αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία. Αθήνα: Πεδίο.
Χατζησωτηρίου, Χ. (2011). «Έρποντας» προς τη διαπολιτισμικότητα: Από τη μονοπολιτισμική
πολιτική στο συμπεριληπτικό σχολείο. Στο: Π. Αγγελίδης, (Επιμ.). Παιδαγωγικές της
συμπερίληψης. Αθήνα: Διάδραση.
Χατζησωτηρίου, Χ., & Αγγελίδης, Π. (2013). Σχολική ηγεσία και διαπολιτισμική εκπαίδευση: απόψεις
Κυπρίων επιθεωρητών, διευθυντών και εκπαιδευτικών. Στο: Π. Αγγελίδης & Χ. Χατζησωτηρίου
(Επιμ.). Διαπολιτισμικός διάλογος στην εκπαίδευση: θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές
πεποιθήσεις και παιδαγωγικές πρακτικές. Αθήνα: Διάδραση.

