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Περίληψη: Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια έρευνα, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο 31ο Βαθμολογικό Κέντρο στο πλαίσιο των πανελλήνιων
εξετάσεων του έτους 2014. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 37 βαθμολογητές
ειδικότητας μαθηματικού, οι οποίοι μετά τις αρχικές συζητήσεις πάνω στην
πειραματική βαθμολόγηση, την παρουσίαση κρίσιμων λαθών και την κατάρτιση του
Οδηγού Αναλυτικής Μοριοδότησης (Ο.Α.Μ.), διόρθωσαν γραπτά Μαθηματικών και στο
τέλος απάντησαν στις ερωτήσεις ενός κατάλληλα δομημένου ερωτηματολογίου. Στην
παρούσα έρευνα ανιχνεύτηκαν τέσσερις παράγοντες οι οποίοι εκφράζουν τις κύριες
πεποιθήσεις των βαθμολογητών. Τα ευρήματα παρέχουν ενδείξεις ότι η πειραματική
βαθμολόγηση και η συλλογική διαμόρφωση του Ο.Α.Μ. είναι σημαντικοί παράγοντες
για τη βελτίωση της διαδικασίας βαθμολόγησης των μαθηματικών καθώς επίσης ότι
συμβάλλουν θετικά στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου των βαθμολογητών.
Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, βαθμολογική διαδικασία, πανελλήνιες εξετάσεις,
διόρθωση μαθηματικών γραπτών

Εισαγωγή
Με την αθροιστική αξιολόγηση που συντελείται μέσω των πανελληνίων εξετάσεων
αποτιμώνται οι επιδόσεις των μαθητών για την επιλογή των καλύτερων στις διάφορες
πανεπιστημιακές σχολές και λαμβάνεται μέριμνα για την αξιοκρατική κατανομή τους σε
αυτές. Είναι κατά βάση συγκριτική αξιολόγηση και έχει σκοπό να μετρήσει όσα έχουν μάθει
οι μαθητές και να εκφράσει τα επιτεύγματά τους με ένα βαθμό. Στις χώρες που
εφαρμόζεται αποτελεί μια δοκιμασμένη και αξιόπιστη μορφή τελικής και όχι
διαμορφωτικής αξιολόγησης, η οποία όμως δεν αποβλέπει στη βελτίωση των επιδόσεων
των μαθητών, δεδομένου ότι η πρόθεσή της δεν είναι να ανατροφοδοτήσει τη μελλοντική
διδασκαλία ή να καθοδηγήσει τα επόμενα βήματα της μάθησης (Harlen, 2012).
Ειδικότερα, κατά τις τελευταίες δεκαετίες η μελέτη ορισμένων διαστάσεων της
βαθμολογικής διαδικασίας που αφορά τα Μαθηματικά των πανελληνίων εξετάσεων έχει
αναδείξει σημαντικά προβλήματα. Ορισμένα από αυτά είναι ο μεταβλητός βαθμός
δυσκολίας των θεμάτων των Μαθηματικών που επιλέγονται από χρόνο σε χρόνο, η
κατακυριάρχηση της ασκησιολογίας προς εξεταστική κατανάλωση, η αποθέωση της
απομνημόνευσης επουσιωδών λεπτομερειών, οι αδυναμίες γραπτής έκφρασης των
μαθητών στις εξετάσεις, οι διακυμάνσεις των γραπτών επιδόσεων των μαθητών και η
εμφανής δυσκολία διαμόρφωσης μιας κοινής βαθμολογικής πρακτικής από τα βαθμολογικά
κέντρα, η οποία να διέπεται από την υιοθέτηση κοινών αξιολογικών κριτηρίων για τη
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βαθμολόγηση των γραπτών των μαθητών (Απλακίδης, 2008; Θωμαΐδης, 2009). Σε
ερευνητική εργασία μελετήθηκε η διαφοροποίηση των βαθμολογιών μεταξύ των
βαθμολογητών του 31ου Βαθμολογικού Κέντρου στις πανελλήνιες εξετάσεις του έτους 2013
ως προς το εκπαιδευτικό προφίλ τους (Καρκάνης, Μπερσίμης, & Αντωνόπουλος, 2013).
Συνοπτικά στην εν λόγω έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα:
 Οι γυναίκες βαθμολογήτριες κλ. ΠΕ03 είναι σχετικά επιεικέστερες στη βαθμολογία τους
από τους άντρες συναδέλφους τους.
 Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος βαθμολογούν περισσότερο
απαιτητικά από τους κατόχους βασικού πτυχίου.
 Οι μαθηματικοί με προϋπηρεσία στα φροντιστήρια είναι αυστηρότεροι στη βαθμολογία
τους από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ03.
 Οι νέοι βαθμολογητές κλ. ΠΕ03, σε ηλικία και έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας, βάζουν
γενικά υψηλότερη βαθμολογία από τους πιο ώριμους.
Σε άλλη πρόσφατη εργασία μας προεκτείναμε περαιτέρω τα προαναφερόμενα ευρήματα
διερευνώντας τις πεποιθήσεις των βαθμολογητών (Καρκάνης, Κόσυβας, & Μπερσίμης,
2014). Έχουμε τη γνώμη ότι τα προηγούμενα ευρήματα έχουν βαρύνουσα σημασία για την
ανατροφοδότηση των εργασιών διόρθωσης των γραπτών στα Β.Κ., τη συνακόλουθη
επίτευξη έγκυρης και αντικειμενικής βαθμολόγησης καθώς και τον μελλοντικό
ανασχεδιασμό της διδασκαλίας. Οι καθηγητές μαθηματικών που διορθώνουν στο εν λόγω
Β.Κ. εργάζονται σε λύκεια για πολλά χρόνια διδάσκοντας σε μαθητές που δίνουν
πανελλήνιες εξετάσεις. Με δεδομένο ότι στο 31ο Β.Κ., τα τελευταία χρόνια βαθμολογούν
κατά κανόνα οι ίδιοι μαθηματικοί, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τις προαναφερόμενες
διαφοροποιήσεις, προβληματιστήκαμε για την αναζήτηση τρόπων εσωτερικής ανάπτυξης,
αξιολόγησης και βελτίωσης της συντελούμενης βαθμολογικής διαδικασίας του έργου των
συντονιστών καθώς επίσης και του σχολικού συμβούλου των μαθηματικών. Θεωρείται ότι
το Β.Κ. είναι ένας οργανισμός μάθησης και αναστοχαστικού διαλόγου όπου
δραστηριοποιείται συλλογικά μια επιστημονική κοινότητα πρακτικής (Jaworski, 2006). Στο
πλαίσιο της κοινότητας υλοποιήσαμε μια έρευνα πεδίου δοκιμάζοντας τις ακόλουθες
ενέργειες:
Πρώτον, πριν από τη διόρθωση των γραπτών στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (Μ.Γ.Π.) οι
βαθμολογητές μετείχαν σε ενημερωτική συνάντηση, στην οποία οι συντονιστές του Β.Κ.
παρουσίασαν τα σημαντικότερα πραγματικά λάθη των μαθητών, τα οποία παραπέμπουν σε
κρίσιμες περιπτώσεις διόρθωσης. Ανοίχτηκαν τρία πακέτα με γραπτά μαθητών και
επιλέχτηκαν ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες κρίθηκε ότι είχαν ενδιαφέρον να υποβληθούν
σε κριτική συζήτηση.
Δεύτερον, πριν από τη διόρθωση των γραπτών στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Μ.Κ.) οι
βαθμολογητές μετείχαν σε ενημερωτική συνάντηση, στην οποία κλήθηκαν από τους
συντονιστές του Β. Κ. σε 30 περίπου λεπτά να προβούν σε πειραματική βαθμολόγηση
διορθώνοντας ένα γραπτό «κολλάζ». Το εν λόγω τεχνητό κατασκεύασμα διαμορφώθηκε
από πραγματικά γραπτά μαθητών, τα οποία αντλήθηκαν από δύο πακέτα και
περιλάμβαναν περιπτώσεις που απαιτούν την προσοχή των βαθμολογητών κατά τη
διόρθωση.
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Τρίτον, τόσο στα Μ.Γ.Π. όσο και στα Μ.Κ. κατά τις ενημερωτικές συναντήσεις δόθηκαν
υποδείξεις και υποστηρίχθηκαν προτάσεις από τους συντονιστές που αποσκοπούσαν στη
συλλογική διαμόρφωση Οδηγού Αναλυτικής Μοριοδότησης (Ο.Α.Μ.). Ακολούθησε
διεξοδική μαθηματική συζήτηση και αναπτύχθηκε πλούσιος προβληματισμός πάνω στις
δυσκολίες βαθμολόγησης. Στην κοινή επεξεργασία του Ο.Α.Μ. πολύτιμη ήταν η εμπειρία
που αποκτήθηκε από την εξέταση των Φυσικώς Αδύνατων μαθητών, καθώς και η βοήθεια
από τη δικτύωση μέσω του Mathematica, στο πλαίσιο του οποίου ο επιστημονικός
διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ συντονιστών, αρκετών αλλά όχι όλων των Β.Κ., ήταν
γόνιμος και εποικοδομητικός.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της βαθμολόγησης των Μ.Γ.Π. και Μ.Κ. στο Β. Κ.,
ζητήθηκε από τους βαθμολογητές κλάδου ΠΕ03 να εκφράσουν γραπτές κρίσεις στα
προαναφερόμενα. Στην εργασία αυτή θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τις πεποιθήσεις
τους. Ως πεποιθήσεις νοούνται οι υποκειμενικές γνώσεις, θεωρίες και αντιλήψεις, τις
οποίες οι εκπαιδευτικοί σχηματίζουν για προσωπικούς λόγους. Θα σκιαγραφήσουμε πρώτα
μια θεωρητική προσέγγιση για τη σημασία της αξιολόγησης στη βελτίωση των
βαθμολογικών διαδικασιών.

Θεωρητικό πλαίσιο
Στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα η αξιολόγηση αφορά την ποιοτική εκτίμηση μιας
διδακτικής δραστηριότητας ή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και θεωρείται
αναπόσπαστο μέρος της βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κασσωτάκης, 1994;
Κωνσταντίνου, 2000). Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια συστηματική διαδικασία
συλλογής, επεξεργασίας και ερμηνείας στοιχείων και δεδομένων, τα οποία οδηγούν σε μια
κρίση για την αξία μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας και τη λήψη αποφάσεων για τη
βελτίωσή της (Harlen, 2007). Πρωταρχική βαρύτητα δίνεται στην αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου του ίδιου του εκπαιδευτικού (Κόσυβας, 2014γ).
Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται εστίαση του ερευνητικού ενδιαφέροντος
στον αποτελεσματικό, αναστοχαζόμενο και καινοτόμο εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι σε θέση
να εκτελεί αποτελεσματικά τα επαγγελματικά του καθήκοντα, να αξιολογεί και να
επαναπροσδιορίζει διαρκώς την εκπαιδευτική δράση του, να υπερβαίνει τις πρακτικές του
και να βρίσκεται σε πορεία στοχασμού για τη βελτίωση του έργου του (Schön, 1987;
Hammerness, κ. ά., 2005; Pollard, 2002).
Στο προαναφερόμενο εκπαιδευτικό πλαίσιο κινείται και η αξιολόγηση της βαθμολογικής
διαδικασίας κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις. Στα Β.Κ. των πανελλήνιων εξετάσεων
κορυφώνεται η ετήσια εκπαιδευτική διαδικασία με τη συγκέντρωση των τελικών επιδόσεων
των τελειόφοιτων μαθητών Λυκείου της εκάστοτε σχολικής χρονιάς. Παρά την
περιορισμένη διάρκεια λειτουργίας του, είναι μια εστία επαγγελματικής μάθησης και
βελτίωσης των εκπαιδευτικών που μετέχουν, και ειδικότερα των μαθηματικών.
Συνυφαίνεται με την ευρύτερη εκπαιδευτική δομή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της,
παρακινεί τους βαθμολογητές να ασκήσουν οι ίδιοι έλεγχο στην εργασία τους και να
επιδιώξουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Μια συνεργαζόμενη επιστημονική
κοινότητα πρακτικής ανταλλάσσει εμπειρίες, συναποτιμά τη βαθμολογική διαδικασία και
τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και αναπτύσσει συμπερασματικούς στοχασμούς πάνω στο
έργο που συντελείται (Κόσυβας, 2014α).

8

Β. Καρκάνης, Γ. Κόσυβας, Φρ. Μπερσίμης

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της βαθμολόγησης των
γραπτών δοκιμίων αποτελεί σημαντική μαθησιακή διεργασία. Καθώς οι βαθμολογητές
εμπλέκονται σε ομάδες διερεύνησης και ανάλυσης της πρακτικής τους εξετάζουν τρόπους
διόρθωσης των μαθηματικών γραπτών. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με άλλους συναδέλφους τους
αναλογίζονται, διερευνούν και αναλύουν επίμαχες περιπτώσεις της πρακτικής τους και
προβληματίζονται πώς θα αλλάξουν ορισμένες πλευρές του έργου τους (Potari, κ. ά., 2010).
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προβούν σε ανάλυση και αναστοχασμό της εκπαιδευτικής
πρακτικής τους. Θα πρέπει να είναι σε θέση να σκέφτονται σχετικά με τη διδασκαλία και τη
μάθηση, τη γενικότερη αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, το δικό
τους ρόλο, το ρόλο των μαθητών τους, το εκπαιδευτικό πλαίσιο και τους παράγοντες που το
προσδιορίζουν. Αξιοποιούν εποικοδομητικά την πρακτική γνώση που αποκτούν μέσω της
εμπειρίας τους, ανακαλύπτουν με ποιον τρόπο λειτουργούν και συνειδητοποιούν την
προσωπική εκπαιδευτική θεωρία τους, τις πεποιθήσεις τους και τις καθημερινές πρακτικές
τους. Προοδευτικά, αναγνωρίζουν τις προσωπικές αδυναμίες τους. Επιπλέον, ο
αναστοχασμός συνδέεται με την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών,
έχει χαρακτήρα αυτοαξιολόγησης και αποτελεί μέσο παρακίνησης των εκπαιδευτικών για
την αλλαγή ορισμένων διαστάσεων της δράσης τους. Πάνω απ’ όλα χρησιμοποιείται από
τους καθηγητές για τη συνειδητή επανεξέταση των πεποιθήσεων που συγκροτούν την
προσωπική θεωρία τους και την αναθεώρηση της εκπαιδευτικής πρακτικής τους (Κόσυβας,
2014β; 2014δ).
Η σημασία του αναστοχασμού και της συνεργατικής διερεύνησης στη μελέτη της
βαθμολογικής διαδικασίας είναι πρωταρχική. Οι βαθμολογητές μαθαίνουν από κοινού
μέσα από την κριτική συμμετοχή στην έρευνα της πρακτικής τους. Η συνεργατική
διερεύνηση της πρακτικής, καθώς και ο αναστοχασμός πάνω σε αυτήν αποτελούν
θεμελιώδεις διεργασίες που οδηγούν προοδευτικά στην ανάπτυξη της επαγγελματικής
ταυτότητας των εκπαιδευτικών (Lerman, 1994; Σακονίδης, 2012). Κατά τις πρακτικές
αναστοχασμού οι εκπαιδευτικοί συνδιαμορφώνουν ένα μαθησιακό κλίμα αναζητήσεων και
οικοδομούν γνώσεις και ερμηνείες μέσα από την ανταλλαγή και την ανασυγκρότηση των
εμπειριών τους (Potari κ. ά, 2010; Goodell, 2006). Προοδευτικά ανοίγονται δυνατότητες
στους εκπαιδευτικούς να κατανοούν καλύτερα τις αποφάσεις που λαμβάνουν κατά τη
βαθμολόγηση, να επανεξετάζουν τις επιλογές τους και να επιδιώκουν την αλλαγή τους. Με
τον αναστοχασμό, οι εκπαιδευτικοί ξανασκέφτονται το έργο τους και αναπτύσσουν
ικανότητες μεταφοράς από τη θεωρητική συζήτηση στην καθημερινή εκπαιδευτική
πρακτική (Schön, 1987; Tirosh & Graeber, 2003).
Η βαθμολογική διαδικασία των γραπτών δοκιμίων στα Μαθηματικά των πανελληνίων
εξετάσεων χρωματίζεται από πολλούς παράγοντες. Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι
πεποιθήσεις των βαθμολογητών του 31ου Β.Κ. για την πειραματική διόρθωση των γραπτών
δοκιμίων των μαθητών, την παρουσίαση κρίσιμων λαθών και τη διαμόρφωση αναλυτικών
οδηγιών βαθμολόγησης στα επιμέρους θέματα και ερωτήματα, όπως αυτά
παρουσιάστηκαν από τους συντονιστές των μαθηματικών καθώς επίσης και τον σχολικό
σύμβουλο.

Ερωτηματολόγιο - Δείγμα - Μεθοδολογία Έρευνας
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Η έρευνα διενεργήθηκε στο 31ο Β.Κ. κατά την περίοδο των πανελληνίων εξετάσεων 2014 με
χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου και αποσκοπούσε σε μια πρωτογενή αξιολόγηση του
έργου των συντονιστών και του σχολικού συμβούλου μαθηματικών. Το ερωτηματολόγιο της
έρευνας αποτελείται από 5 ομάδες ερωτήσεων καθώς επίσης μια αρχική ομάδα ερωτήσεων
οι οποίες αναφέρονται στα προσωπικά στοιχεία των βαθμολογητών και μια ανοιχτή
ερώτηση που αφορά τη γενικότερη λειτουργία του Β.Κ. Πιο συγκεκριμένα, η 1 η ομάδα
ερωτήσεων αφορά τις πεποιθήσεις των βαθμολογητών για βασικές συνιστώσες του ΟΑΜ, η
2η ομάδα ερωτήσεων αφορά τις πεποιθήσεις των βαθμολογητών για την παρουσίαση
κρίσιμων λαθών, η 3η ομάδα ερωτήσεων αφορά τις πεποιθήσεις των βαθμολογητών για την
πειραματική βαθμολόγηση επιλεγμένων γραπτών, η 4η ομάδα ερωτήσεων αφορά τις
πεποιθήσεις των βαθμολογητών για την κοινή συζήτηση μεταξύ βαθμολογητών,
συντονιστών και του σχολικού συμβούλου, η 5η ομάδα ερωτήσεων αφορά γενικότερες
πεποιθήσεις των βαθμολογητών για την διαδικασία βαθμολόγησης και η 6 η ερώτηση
αφορά τη γενικότερη συνεργασία των βαθμολογητών με τα μέλη της επιτροπής του Β. Κ. Οι
ερωτήσεις των 4 πρώτων ομάδων εκφράζονται από ιεραρχικές μεταβλητές που
βαθμολογούνται σε κλίμακα μέτρησης από το 1 ως το 5 με την ακόλουθη αντιστοίχιση «1:
Ελάχιστα, 2: Λίγο, 3: Μέτρια, 4: Πολύ, 5: Πάρα Πολύ» (Bersimis F. et al., 2013). Η 5η ομάδα
ερωτήσεων εκφράζεται από δίτιμες κατηγορικές μεταβλητές με δυνατές απαντήσεις «ΝΑΙ ΟΧΙ». Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 37 βαθμολογητές κλάδου ΠΕ03 (11
γυναίκες και 26 άνδρες) οι οποίοι βαθμολόγησαν γραπτά Μαθηματικών Γ.Π. και
Κατεύθυνσης, εκ των οποίων οι 9 κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και οι 2 κατείχαν
διδακτορικό τίτλο σπουδών. Η διερεύνηση των πεποιθήσεων των ερωτηθέντων ως προς
τους προαναφερθέντες άξονες πραγματοποιήθηκε με τη χρήση κατάλληλης στατιστικής
μεθόδου (Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών) με εργαλείο το στατιστικό λογισμικό IBM SPSS
Statistics 21.

Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία
Για το σύνολο των ατόμων του δείγματος , o μέσος χρόνος υπηρεσίας στη Δ. Ε. ανέρχεται
σχεδόν στα 16 έτη (Μέση τιμή: 15,92 & Τυπική Απόκλιση: 7,12), o μέσος χρόνος
προϋπηρεσίας σε φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται περίπου στα 8 έτη
(Μέση τιμή: 8,26 & Τυπική Απόκλιση: 5,71), o μέσος χρόνος διδασκαλίας των πανελλαδικώς
εξεταζόμενων μαθηματικών (Μαθ/κα Κατ/σης & Γ. Π.) ανέρχεται περίπου στα 12 έτη (Μέση
τιμή: 12,33 & Τυπική Απόκλιση: 7,94), o μέσος αριθμός ετών διόρθωσης Μαθηματικών Γ.Π.
ανέρχεται σχεδόν στα 9 έτη (Μέση τιμή: 8,73 & Τυπική Απόκλιση: 6,80) και ο μέσος αριθμός
ετών διόρθωσης Μαθηματικών Κατεύθυνσης ανέρχεται σχεδόν στα 9 έτη (Μέση τιμή: 8,89
& Τυπική Απόκλιση: 7,46). Στο σχήμα 1 παρατίθεται συγκριτικά ο μέσος βαθμός συμφωνίας
των ατόμων του δείγματος για την 1η ομάδα ερωτήσεων που εκφράζει τη συμφωνία ή τη
διαφωνία με την ανταπόκριση του ΟΑΜ στη στάση/άποψη που περιγράφει η εκάστοτε
ερώτηση. Από το σχήμα 1, είναι εμφανές ότι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων κινούνται σε
πολύ υψηλά επίπεδα συμφωνίας (από πολύ έως πάρα πολύ) για όλες τις επιμέρους
συνιστώσες του ΟΑΜ, καθώς ο μέσος όρος συμφωνίας κυμαίνεται αριθμητικά από 4,41 έως
4,73. Συνεπώς, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η αναγκαιότητα του ΟΑΜ είναι αποδεκτή από
τους βαθμολογητές. Στο σχήμα 2 παρατίθεται συγκριτικά ο μέσος βαθμός συμφωνίας των
ατόμων του δείγματος για την 2η ομάδα ερωτήσεων που εκφράζει τη συμφωνία ή τη
διαφωνία με τη στάση/άποψη που περιγράφει η εκάστοτε ερώτηση και αφορά την
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παρουσίαση και συζήτηση κρίσιμων λαθών, τα οποία αντλήθηκαν από τα τετράδια των
μαθητών.
Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ενημέρωση από τους συντονιστές για τον
ΟΑΜ ανταποκρίνεται σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιγραφές
4,8

4,73
4,68

4,7

4,61
4,6

4,54

4,5

4,43

4,41

4,4
4,3
4,2
1.α

1.β

1.γ

1.δ

1.ε

1.στ

Σχήμα 1: Μέσος όρος συμφωνίας των ατόμων του δείγματος για την 1η ομάδα ερωτήσεων

Από το σχήμα 2, είναι εμφανές ότι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων κινούνται σε σχετικά
υψηλά επίπεδα συμφωνίας (από μέτρια έως πάρα πολύ) για όλες τις επιμέρους συνιστώσες
της χρησιμότητας παρουσίασης κρίσιμων λαθών, καθώς ο μέσος όρος κυμαίνεται
αριθμητικά από 3,56 έως 4,57. Σύμφωνα με το μέγεθος των τιμών των απαντήσεων
διακρίνονται δύο κατηγορίες ερωτήσεων. Η δεύτερη κατηγορία που περιλαμβάνει τις
τελευταίες τρεις ερωτήσεις της ομάδας αυτής έχει απαντηθεί με μεγαλύτερο βαθμό
συμφωνίας και θεωρείται περισσότερο σημαντική επειδή παραπέμπει άμεσα στην
προσωπική ευθύνη του ίδιου του βαθμολογητή και στα ποιοτικά γνωρίσματα του έργου
του, ενώ η πρώτη που περιλαμβάνει τις αρχικές τρεις ερωτήσεις της ομάδας αυτής και έχει
απαντηθεί με μικρότερο βαθμό συμφωνίας αρκείται στην παρουσίαση των συντονιστών.
Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η παρουσίαση από τους συντονιστές κρίσιμων λαθών που
αντλήθηκαν αυτούσια από τα τετράδια των μαθητών στα Μαθηματικά Γ.Π. συμφωνεί
με τις ακόλουθες περιγραφές

5
4,5
4

3,78

3,81

2.α

2.β

4,47

4,32

2.δ

2.ε

4,57

3,56

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2.γ

2.στ

Σχήμα 2: Μέσος όρος συμφωνίας των ατόμων του δείγματος για την 2η ομάδα ερωτήσεων
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Στο σχήμα 3 παρατίθεται συγκριτικά ο μέσος βαθμός συμφωνίας των ατόμων του
δείγματος για την 3η ομάδα ερωτήσεων που εκφράζει τη συμφωνία ή τη διαφωνία με τη
στάση/άποψη που περιγράφει η εκάστοτε ερώτηση και αφορά την πειραματική
βαθμολόγηση γραπτών Μαθηματικών Κατεύθυνσης. Από το σχήμα 3, είναι εμφανές ότι οι
απαντήσεις των ερωτηθέντων κινούνται σε μέτρια έως σχετικά υψηλά επίπεδα συμφωνίας
για όλες τις επιμέρους συνιστώσες της πειραματικής βαθμολόγησης γραπτών
Μαθηματικών Κατεύθυνσης καθώς ο μέσος όρος συμφωνίας κυμαίνεται αριθμητικά από
3,46 έως 4, δηλαδή από μέτρια έως πολύ με τάση προς τον χαρακτηρισμό «πολύ». Η
αναγκαιότητα παρουσίασης κρίσιμων λαθών από τους συντονιστές κρίνεται μέτρια
απαραίτητη από τους βαθμολογητές. Ο χαρακτηρισμός «μέτρια» θα μπορούσε να
αποδοθεί στο γεγονός ότι η πλειονότητα των βαθμολογητών είναι έμπειροι στη
βαθμολόγηση και δεν θεωρούν τόσο απαραίτητη την πειραματική βαθμολόγηση.
Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η πειραματική βαθμολόγηση επιλεγμένων γραπτών
των μαθητών από τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης ανταποκρίνεται σε κάθεμια από
τις ακόλουθες περιγραφές

4,1

4

4
3,9
3,8
3,7

3,81
3,68

3,65
3,58

3,6
3,46

3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3.α

3.β

3.γ

3.δ

3.ε

3.στ

Σχήμα 3: Μέσος όρος συμφωνίας των ατόμων του δείγματος για την 3η ομάδα ερωτήσεων

Στο σχήμα 4 παρατίθεται συγκριτικά ο μέσος βαθμός συμφωνίας των ατόμων του
δείγματος για την 4η ομάδα ερωτήσεων που εκφράζει τη συμφωνία ή τη διαφωνία με τη
στάση/περιγραφή που εκφράζει η εκάστοτε ερώτηση κατόπιν της κοινής συζήτησης για τον
οδηγό αναλυτικής μοριοδότησης, την παρουσίαση κρίσιμων λαθών και την πειραματική
βαθμολόγηση. Από το σχήμα 4, είναι εμφανές ότι οι απαντήσεις των ερωτώμενων κινούνται
σε υψηλά επίπεδα για όλες τις επιμέρους συνιστώσες της χρησιμότητας της κοινής
συζήτησης για τον οδηγό αναλυτικής μοριοδότησης, την παρουσίαση κρίσιμων λαθών και
την πειραματική βαθμολόγηση καθώς ο μέσος όρος συμφωνίας κυμαίνεται από πολύ έως
πάρα πολύ με εξαίρεση την τελευταία ερώτηση η οποία εκφράζει αντίθετη στάση από τη
γενική στάση που εκφράζουν οι υπόλοιπες. Η αναγκαιότητα κοινής συζήτησης
βαθμολογητών, σχολικού συμβούλου και συντονιστών κρίνεται απαραίτητη από τους
βαθμολογητές σε αρκετά υψηλό βαθμό, το οποίο δηλώνει την ανάγκη των βαθμολογητών
για ειλικρινή και ουσιώδη διάλογο με απώτερο στόχο την αξιοκρατική, έγκυρη και
αξιόπιστη διαδικασία διόρθωσης των γραπτών μαθηματικών των πανελληνίων εξετάσεων.
Στον πίνακα 1 παρατίθεται το ποσοστό των βαθμολογητών που έχουν θετική στάση
απέναντι στην εκάστοτε ερώτηση της 5ης ομάδας ερωτήσεων που αφορούν τη γενικότερη
λειτουργία του Β.Κ.
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Σχήμα 4: Μέσος όρος συμφωνίας των ατόμων του δείγματος για την 4η ομάδα ερωτήσεων

Το σύνολο των βαθμολογητών θεωρεί ότι η συμβουλευτική επίβλεψη των συντονιστών,
μελών της επιτροπής του Β. Κ., ήταν συνεχής και αδιάλειπτη. Το 97% των βαθμολογητών
θεωρεί ότι η πρακτική ενημέρωση των βαθμολογητών ήταν πολλαπλά ωφέλιμη. Μόλις το
9% των βαθμολογητών θεωρεί ότι η μέθοδος της ολιστικής διόρθωσης στα Μαθηματικά
είναι περισσότερο αξιόπιστη και έγκυρη από την αναλυτική. Περίπου οι μισοί
βαθμολογητές, ποσοστό 43%, θεωρούν ότι στα Μαθηματικά σπάνια ο δεύτερος
βαθμολογητής βάζει τον ίδιο ακριβώς βαθμό με τον πρώτο. Το 78% των βαθμολογητών
θεωρεί ότι η μακροχρόνια εμπειρία των βαθμολογητών στα Μαθηματικά εγγυάται την
ευθυκρισία και την αντικειμενική βαθμολόγηση. Μόλις το 14% των βαθμολογητών θεωρεί
ότι η πανελλαδική αξιολόγηση των γραπτών δεν είναι αντικειμενική και ομοιόμορφη γιατί
κάθε Β. Κ. αποφασίζει μόνο του για τη διαμόρφωση του Οδηγού Αναλυτικής
Μοριοδότησης. Εννέα στους δέκα βαθμολογητές, ποσοστό 90%, θεωρούν ότι η σύγκλιση
των διορθωτών υποβοηθείται από τον επιστημονικό διάλογο που οργανώνεται στο Forum
του Mathematica μεταξύ των εμπλεκομένων στα Β. Κ. και στην Ελληνική Μαθηματική
Εταιρεία. Περίπου οι μισοί βαθμολογητές, ποσοστό 57%, θεωρούν ότι η έκταση της ύλης
των Μαθηματικών δεν καλύπτεται από τις διαθέσιμες ώρες του ωρολογίου προγράμματος
της Γ΄ Λυκείου. Η συντριπτική πλειονότητα των βαθμολογητών, ποσοστό 95%, θεωρούν ότι
τα θέματα των εξετάσεων δεν πρέπει να ακυρώνουν τη διδασκαλία στο Λύκειο, αλλά να
συμφωνούν με το επίπεδο του μαθήματος στην τάξη, προάγοντας τους στόχους του
Αναλυτικού Προγράμματος και ότι τα λάθη των μαθηματικών που ανιχνεύονται από την
αξιολόγηση των γραπτών στις πανελλήνιες εξετάσεις, ιδιαίτερα αυτά που εμφανίζονται με
μεγάλη συχνότητα, θα πρέπει να αποτελούν διαρκές αντικείμενο συστηματικής έρευνας. Το
σύνολο των βαθμολογητών θεωρεί ότι η μελέτη των λαθών και των εναλλακτικών
απαντήσεων θα πρέπει να αξιοποιείται για τη διάγνωση του τρόπου σκέψης των μαθητών,
την εμβάθυνση στην κατανόηση, την καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων, την
ανατροφοδότηση, τον επανασχεδιασμό και τη βελτίωση της διδασκαλίας. Λιγότεροι από 2
στους δέκα βαθμολογητές, ποσοστό 19% θεωρούν ότι η αξιολόγηση των γραπτών στερείται
αξιοπιστίας, σταθερότητας και συνέπειας, γιατί κάθε χρόνο αλλάζει ο βαθμός δυσκολίας
των θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων, επηρεάζοντας την άνοδο ή την κάθοδο των
βάσεων.
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Πίνακας 1: Ποσοστό συμφωνίας των βαθμολογητών του δείγματος για την 5η ομάδα ερωτήσεων
α. Η συμβουλευτική επίβλεψη των συντονιστών, μελών της επιτροπής του Β. Κ.,
ήταν συνεχής και αδιάλειπτη.

100%

β. Η πρακτική ενημέρωση των βαθμολογητών ήταν πολλαπλά ωφέλιμη (τρόπος
αναγραφής της βαθμολογίας στον ειδικό χώρο του τετραδίου του μαθητή,
χρώμα στυλό, κανόνες επισήμανσης κ.λπ.)

97%

γ. Η μέθοδος της ολιστικής διόρθωσης στα Μαθηματικά (γενική εντύπωση που
αποκομίζει ο αναγνώστης) είναι περισσότερο αξιόπιστη και έγκυρη από την
αναλυτική (βήμα προς βήμα βαθμολόγηση).

9%

δ. Στα Μαθηματικά σπάνια ο δεύτερος βαθμολογητής βάζει τον ίδιο ακριβώς
βαθμό με τον πρώτο.

43%

ε. Η μακροχρόνια εμπειρία των βαθμολογητών στα Μαθηματικά εγγυάται την
ευθυκρισία και την αντικειμενική βαθμολόγηση.

78%

στ. Η πανελλαδική αξιολόγηση των γραπτών δεν είναι αντικειμενική και
ομοιόμορφη γιατί κάθε Β. Κ. αποφασίζει μόνο του για τη διαμόρφωση του
Οδηγού Αναλυτικής Μοριοδότησης.

14%

ζ. Η σύγκλιση των διορθωτών υποβοηθείται από τον επιστημονικό διάλογο που
οργανώνεται στο Forum του Mathematica μεταξύ των εμπλεκομένων στα Β. Κ.
και στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

90%

η. Η έκταση της ύλης των Μαθηματικών δεν καλύπτεται από τις διαθέσιμες ώρες
του ωρολογίου προγράμματος της Γ΄ Λυκείου (Γενικής Παιδείας και
Κατεύθυνσης).
θ. Τα θέματα των εξετάσεων δεν πρέπει να ακυρώνουν τη διδασκαλία στο
Λύκειο, αλλά να συμφωνούν με το επίπεδο του μαθήματος στην τάξη,
προάγοντας τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος.

57%

ι. Τα λάθη των μαθηματικών που ανιχνεύονται από την αξιολόγηση των
γραπτών στις πανελλήνιες εξετάσεις, ιδιαίτερα αυτά που εμφανίζονται με
μεγάλη συχνότητα, θα πρέπει να αποτελούν διαρκές αντικείμενο συστηματικής
έρευνας.
ια. Η μελέτη των λαθών και των εναλλακτικών απαντήσεων θα πρέπει να
αξιοποιείται για τη διάγνωση του τρόπου σκέψης των μαθητών, την εμβάθυνση
στην κατανόηση, την καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων, την
ανατροφοδότηση, τον επανασχεδιασμό και τη βελτίωση της διδασκαλίας.

95%

95%

100%

ιβ. Η αξιολόγηση των γραπτών στερείται αξιοπιστίας, σταθερότητας και
συνέπειας, γιατί κάθε χρόνο αλλάζει ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων των
πανελληνίων εξετάσεων, επηρεάζοντας την άνοδο ή την κάθοδο των βάσεων.

19%

ιγ. Οι επιδόσεις των μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις ακολουθούν την
κανονική κατανομή.

35%

ιδ. Τα θέματα Μαθηματικών στις πανελλήνιες εξετάσεις περιέχουν πολύ εύκολες
ερωτήσεις απομνημόνευσης που γράφουν όλοι και πολύ δύσκολες που δεν
γράφει κανείς και έτσι είναι αδύνατο να ξεχωρίσουν οι μαθητές που έχουν
μελετήσει καλά από αυτούς που προσέρχονται αδιάβαστοι.

9%

ιε. Τα φροντιστήρια καθορίζουν στην πραγματικότητα το είδος και το επίπεδο
των θεμάτων των Μαθηματικών στις εξετάσεις.

29%

ιστ. Οι εισηγήσεις των θεματοδοτών της ΚΕΕ κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις στα
Μαθηματικά καθορίζεται από τις επιλογές της εκάστοτε εκπαιδευτικής
πολιτικής.

74%
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Το 35% των βαθμολογητών θεωρεί ότι οι επιδόσεις των μαθητών στις πανελλήνιες
εξετάσεις ακολουθούν την κανονική κατανομή. Μόλις το 9% των βαθμολογητών θεωρεί ότι
τα θέματα Μαθηματικών στις πανελλήνιες εξετάσεις περιέχουν πολύ εύκολες ερωτήσεις
απομνημόνευσης που γράφουν όλοι και πολύ δύσκολες που δεν γράφει κανείς και έτσι
είναι αδύνατο να ξεχωρίσουν οι μαθητές που έχουν μελετήσει καλά από αυτούς που
προσέρχονται αδιάβαστοι. Το 29% των βαθμολογητών θεωρεί ότι τα φροντιστήρια
καθορίζουν στην πραγματικότητα το είδος και το επίπεδο των θεμάτων των Μαθηματικών
στις εξετάσεις. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις βαθμολογητές, ποσοστό 74%, πιστεύουν ότι οι
εισηγήσεις των θεματοδοτών της ΚΕΕ κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις στα Μαθηματικά
καθορίζεται από τις επιλογές της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής..

Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών
Πέραν της περιγραφικής στατιστικής, εφαρμόστηκε η τεχνική της Ανάλυσης Κύριων
Συνιστωσών με στόχο την παραγωγή μεταβλητών που είναι ασυσχέτιστες μεταξύ τους και
ερμηνεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό της άγνωστης μεταβλητότητας των αρχικών
μεταβλητών. Η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis) είναι μια
τεχνική που εφαρμόζεται για την επίτευξη της μείωσης των διαστάσεων (Data Reduction) σε
αρχικά σύνολα μεταβλητών που είναι διακριτά μέρη ενός ερωτηματολογίου και σκοπό έχει
τη δημιουργία κύριων συνιστωσών. Οι κύριες συνιστώσες ερμηνεύουν το μεγαλύτερο
μέρος της συνολικής συνδιακύμανσης της αρχικής ομάδας μεταβλητών και είναι
ορθογώνιες (ασυσχέτιστες) μεταξύ τους όπου η καθεμιά εκφράζει ένα διαφορετικό
ποιοτικό χαρακτηριστικό (Καρλής, 2005). Στα δεδομένα του υπό διερεύνηση
ερωτηματολογίου, όλες οι τιμές των μεταβλητών αποτελούν ουσιαστικά μια 5βάθμια
διατακτική/ιεραρχική κλίμακα. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος περιστροφής των παραγόντων
αυτών τύπου «Varimax». Επίσης παράχθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης
Spearman μεταξύ των πρωτογενών μεταβλητών και ο πίνακας, ο οποίος αποτελεί το
αποτέλεσμα της Παραγοντικής Ανάλυσης που περιέχει τα φορτία των αρχικών μεταβλητών
που αποτελούν ένα μέτρο συνεισφοράς τους στις παραγόμενες Κύριες Συνιστώσες.
Επιλέχτηκαν 4 Κύριες Συνιστώσες που ερμηνεύουν περίπου το 70% της άγνωστης
διασποράς με ικανοποιητική εσωτερική συνέπεια και αξιοπιστία, όπως φαίνεται από την
πολύ υψηλή τιμή (0,93) του αντίστοιχου συντελεστή αξιοπιστίας (Reliability Statistic) AlphaCronbach του Πίνακα 2. Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές του συντελεστή αξιοπιστίας AlphaCronbach είναι υψηλή για κάθε μία από τις Κύριες Συνιστώσες 1, 2,3 & 4 είναι 0.904, 0.839,
0.830 και 0.805, αντιστοίχως, επομένως, η αξιοπιστία της εκάστοτε Κύριας Συνιστώσας
κρίνεται ικανοποιητική. Ο έλεγχος του Bartlett παρατίθεται στον πίνακα 3 και η τιμή του
δηλώνει ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των πρωτογενών μεταβλητών. Στο σημείο αυτό, είναι
απαραίτητο να τονισθεί ότι η χαμηλή τιμή του ΚΜΟ που (πιθανόν) να οφείλεται στο μη
επαρκές μέγεθος του δείγματος, καθώς και στη μη αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος
(ένα μόνο ΒΚ στην Αθήνα), οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα της Ανάλυσης
Κυρίων Συνιστωσών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με κάποια σχετική επιφύλαξη, εφόσον
εκφράζουν μόνο τις τάσεις που επικρατούν στο συγκεκριμένο δείγμα και δεν γενικεύονται
στον αντίστοιχο πληθυσμό με πλήρη εγκυρότητα και αξιοπιστία. Επιπροσθέτως, και παρά
τις ως άνω επιφυλάξεις, η επιλογή της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών κρίθηκε ως
απαραίτητη προκειμένου να αναδειχθεί μια πολύ σημαντική μέθοδος στο πεδίο της
εκπαιδευτικής έρευνας.
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Πίνακας 2: Συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach's Alpha
Reliability Statistics
Components

Cronbach's
Alpha

N of Items

Components 1-4

0.930

24

Components 1

0.904

9

Components 2

0.839

4

Components 3

0.830

5

Components 4

0.805

6

Πίνακας 3: Συντελεστής αξιοπιστίας
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square

N of Items
.570
736.136

df

276

Sig.

.000

Κάθε μεταβλητή από τις αρχικές μεταβλητές περιλήφθηκε σε εκείνον τον παράγοντα που τη
φορτίζει περισσότερο.
Ο πρώτος παράγοντας εξηγεί περίπου το 42% της συνολικής άγνωστης διασποράς των
αρχικών διατακτικών μεταβλητών των ομάδων μεταβλητών 1-4. Αυτός ο παράγοντας
παρουσιάζεται γραφικά στο Σχήμα 5 και χαρακτηρίζεται από την υψηλή συνεισφορά των
παρακάτω μεταβλητών:
 (3.δ) Έδωσε λαβή για ποικίλους συλλογισμούς και αιτιολογήσεις πάνω στη
διαφορετικότητα των τρόπων που επιδέχεται το ίδιο θέμα ή ερώτημα (Φορτίο: 0.909).
 (3.γ) Βοήθησε στη συνειδητοποίηση των δυσκολιών της επιδιωκόμενης ταύτισης μεταξύ
των βαθμολογητών (Φορτίο: 0.868).
 (3.ε) Είχε ως επακόλουθο την επίτευξη υψηλού βαθμού συνέπειας μεταξύ των
βαθμολογητών (Φορτίο: 0.863).
 (3.β) Ανέδειξε λεπτές διαφορές σε ιδιαίτερες περιπτώσεις βαθμολόγησης (Φορτίο:
0.837).
 (3.στ) Οι διαφορές βαθμολογίας έδωσαν ευκαιρίες στους βαθμολογητές για
επανεξέταση των βαθμολογικών επιλογών και αυτοαξιολόγηση της εργασίας διόρθωσης
(Φορτίο: 0.807).
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 (3.α) Η πειραματική βαθμολόγηση συνέβαλε στην ευχερή κατανόηση των θεμάτων από
τους βαθμολογητές και τόνωσε το ενδιαφέρον και την εμπλοκή τους στις εργασίες
διόρθωσης (Φορτίο: 0.677).
 (2.β) Εντόπισε τα χαρακτηριστικά λάθη των μαθητών τα οποία επαναλαμβάνονται
συστηματικά (Φορτίο: 0.572).
 (2.α) Η παρουσίαση στους βαθμολογητές του Β. Κ. επίμαχων περιπτώσεων λαθών
περιέλαβε μεγάλο αριθμό κοινότοπων παρανοήσεων, ανακριβειών ή ελλείψεων των
μαθητών (Φορτίο: 0.505).
 (4.στ) Όλα ήταν χάσιμο χρόνου, κυρίως για τους έμπειρους βαθμολογητές. Η συζήτηση
για τις αποκλίσεις των βαθμολογιών ήταν μια άσκοπη απασχόληση, γιατί
επικεντρώθηκε σε ακραίες επιστημονικές λεπτομέρειες που αποπροσανατόλισαν τους
νέους καθηγητές (Φορτίο: -0.488).
Βάσει των παραπάνω, ο 1ος παράγοντας μπορεί να λάβει τον τίτλο «Αναγκαιότητα
πειραματικής βαθμολόγησης & παρουσίαση κρίσιμων λαθών». Δηλαδή αυτός ο
παράγοντας εκφράζει τις πεποιθήσεις των βαθμολογητών για τη σημαντικότητα της
πειραματικής βαθμολόγησης διότι η ενασχόληση με τη διόρθωση ενός «κολλάζ» από
επίμαχα θέματα και κρίσιμα ερωτήματα των Μαθηματικών Κατεύθυνσης εστιάζει τους
εκπαιδευτικούς σε πιθανές δυσκολίες που θα συναντήσουν στην πραγματική διόρθωση.
Όταν οι βαθμολογητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν σε θέση να εκτιμήσουν τη
συμβολή της πειραματικής βαθμολόγησης διάρκειας 30 περίπου λεπτών στη διόρθωση των
γραπτών δοκιμίων των μαθητών που ακολούθησε. Έδωσε στους βαθμολογητές ποικίλες
αφορμές να αιτιολογήσουν τους διαφορετικούς τρόπους πραγμάτευσης που επιδέχεται το
ίδιο θέμα ή ερώτημα, τούς βοήθησε να συνειδητοποιήσουν πόσο δύσκολη είναι η ταύτιση
στη βαθμολογία τους και επέδρασε θετικά στην αντίληψη επίτευξης υψηλού βαθμού
συνέπειας μεταξύ των διαφόρων βαθμολογητών. Επιπλέον, η πειραματική βαθμολόγηση
έφερε στο φως ιδιαίτερες περιπτώσεις βαθμολόγησης οι οποίες είναι πιθανό να διαφύγουν
της προσοχής του βαθμολογητή.

Παράγοντας 1
1

0,909

0,868

0,863

0,837

0,807

0,8

0,677

0,6

0,505

0,4
0,2
0
3.δ

3.γ

3.ε

3.β

3.στ

3.α

2.α

4.στ

-0,2
-0,4
-0,6

-0,488

Σχήμα 5: Φορτία αρχικών μεταβλητών στη 1η Κύρια Συνιστώσα

Πάντως, καθώς οι βαθμολογητές διόρθωναν το πειραματικό γραπτό είχαν τη δυνατότητα
να σταματούν και να σκέφτονται. Στις περιπτώσεις που παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές
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βαθμολόγησης οι εκπαιδευτικοί επανεξέτασαν το γραπτό που είχαν μπροστά τους και τις
ιδιαίτερες βαθμολογικές επιλογές τους. Σε κάθε περίπτωση, η πειραματική βαθμολόγηση
συνέβαλε στην κατανόηση των θεμάτων από τους βαθμολογητές και τόνωσε την ευχερή
εμπλοκή τους στις εργασίες διόρθωσης. Επίσης η παρουσίαση από τους συντονιστές
χαρακτηριστικών και συστηματικά επαναλαμβανόμενων λαθών στους βαθμολογητές στα
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, θεωρείται από τους τελευταίους σημαντική καθώς συμπλέει
με την πειραματική βαθμολόγηση και βελτιώνει το έργο της διόρθωσης. Τέλος, η αρνητική
φόρτιση που λαμβάνει η αφοριστική διατύπωση ότι «όλα ήταν χάσιμο χρόνου… Η συζήτηση
για τις αποκλίσεις των βαθμολογιών ήταν μια άσκοπη απασχόληση…», ενισχύει τη
βαρύνουσα σημασία που αποδίδουν οι βαθμολογητές στον εν λόγω παράγοντα.
Ο δεύτερος παράγοντας εξηγεί περίπου το 11.22% της συνολικής άγνωστης διασποράς των
αρχικών διατακτικών μεταβλητών. Αυτός ο παράγοντας παρουσιάζεται γραφικά στο Σχήμα
6.

Παράγοντας 2
0,9

0,842

0,816

0,8

0,743
0,66

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1.β

1.δ

1.στ

1.γ

Σχήμα 6: Φορτία αρχικών μεταβλητών στη 2η Κύρια Συνιστώσα

Ο δεύτερος παράγοντας χαρακτηρίζεται από την υψηλή συνεισφορά των παρακάτω
μεταβλητών:
 (1.β) Πρότεινε μια ενδεικτική κλείδα αξιολόγησης που επιμέριζε περαιτέρω την
κατανομή των βαθμολογιών του σχετικού εντύπου της ΚΕΕ, διευκολύνοντας το έργο των
βαθμολογητών (Φορτίο: 0.842).
 (1.δ) Η τήρηση αναλυτικών υποδείξεων περιόρισε δραστικά τις αποκλίσεις και τη
συνακόλουθη εμφάνιση αναβαθμολογήσεων στο Β. Κ. (Φορτίο: 0.816).
 (1.στ) Πρόσφερε ένα εργαλείο αναλυτικής αξιολόγησης, για όλες τις ερωτήσεις και
υποερωτήσεις των θεμάτων, ώστε οι βαθμολογητές να μην αμφιβάλλουν και να είναι
αποτελεσματικοί. (Φορτίο: 0.743).
 (1.γ) Ο ΟΑΜ συνέβαλε στη σύμπλευση και σύγκλιση της μοριοδότησης στα επιμέρους
ερωτήματα με τους άλλους βαθμολογητές του Β. Κ (Φορτίο: 0.660).
Με βάση των προηγούμενα, ο 2ος παράγοντας μπορεί να λάβει τον τίτλο
«Υποδείξεις/Προτάσεις βαθμολόγησης του Οδηγού Αναλυτικής Μοριοδότησης (Ο.Α.Μ.)».
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Δηλαδή αυτός ο παράγοντας εκφράζει τις πεποιθήσεις των βαθμολογητών για τη
σημαντικότητα των προτάσεων και υποδείξεων του Ο.Α.Μ. που συνδιαμορφώνεται για τα
Μαθηματικά και μπορεί να υποτεθεί ότι πρόκειται για παράγοντα που εκφράζει τις
συνιστώσες βαθμολόγησης. Οι βαθμολογητές πιστεύουν ότι η εξειδίκευση του εντύπου της
ΚΕΕ στον Ο.Α.Μ. παρέχει ένα αποτελεσματικό εργαλείο αναλυτικής αξιολόγησης, για όλες
τις ερωτήσεις και υποερωτήσεις των θεμάτων, το οποίο βοηθά στη σύγκλιση της
μοριοδότησης στα επιμέρους ερωτήματα, στον περιορισμό του ποσοστού
αναβαθμολογήσεων και γενικά διευκολύνει το έργο τους. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι
εκπαιδευτικοί αποδέχονται την ανάγκη για αναλυτικές οδηγίες βαθμολόγησης.
Ο τρίτος παράγοντας εξηγεί περίπου το 9% της συνολικής άγνωστης μεταβλητότητας των
αρχικών διατακτικών μεταβλητών και παρουσιάζεται γραφικά στο Σχήμα 7.

Σχήμα 7: Φορτία αρχικών μεταβλητών στη 3η Κύρια Συνιστώσα

Ο τρίτος παράγοντας χαρακτηρίζεται από την υψηλή συνεισφορά των παρακάτω
μεταβλητών:
 (2.ε) Έθεσε τον προβληματισμό ότι η απόκλιση από το σχολικό εγχειρίδιο δεν σημαίνει
αναγκαστικά διάπραξη λάθους και συνακόλουθα δεν προδικάζει χαμηλό βαθμό για το
μαθητή. (Φορτίο: 0.811).
 (2.στ) Συνεισέφερε στην ακριβή, δίκαιη και αντικειμενική βαθμολόγηση, η οποία μείωσε
την αυστηρότητα και την επιείκεια. (Φορτίο: 0.800).
 (2.δ) Οδήγησε στην επίγνωση της σοβαρότητας και της υψηλής ευθύνης του έργου του
βαθμολογητή. (Φορτίο: 0.643).
 (2.γ) Ανέδειξε τη διάκριση μεταξύ μηχανικής μάθησης και εννοιολογικής κατανόησης των
μαθητών. (Φορτίο: 0.596).
 (1.α) Ο Οδηγός Αναλυτικής Μοριοδότησης (ΟΑΜ) συνέβαλε στην ομογενοποίηση των
βαθμολογικών κρίσεων και την ομοιόμορφη αξιολόγηση των μαθητών από τους
βαθμολογητές του Βαθμολογικού Κέντρου (Β. Κ.). (Φορτίο: 0.564).
Βάσει των παραπάνω, ο 3ος παράγοντας μπορεί να λάβει τον τίτλο «Προσωπικά
χαρακτηριστικά του βαθμολογητή».
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Ο εν λόγω παράγοντας εκφράζει τις πεποιθήσεις των βαθμολογητών για τις ικανότητες και
δεξιότητες που χαρακτηρίζουν ένα βαθμολογητή. Οι βαθμολογητές αποδίδουν
προεξάρχουσα σημασία στην επιστημονική τους κρίση χωρίς να πιστεύουν ότι η απόκλιση
από το σχολικό εγχειρίδιο σημαίνει αναγκαστικά διάπραξη λάθους, πιστεύουν στη δίκαιη
και αντικειμενική βαθμολόγηση η οποία ελαττώνει την αυστηρότητα ή την επιείκεια και
αναγνωρίζουν για τις κρίσιμες πανελλήνιες εξετάσεις την υπευθυνότητα και σοβαρότητα
του έργου τους. Επίσης κατά τη βαθμολόγηση είναι σε θέση να διακρίνουν τη μηχανική
μάθηση από την εννοιολογική κατανόηση και να εξαγάγουν συμπεράσματα για τη
μελλοντική διδασκαλία τους. Τέλος, οι βαθμολογητές θεωρούν ότι ο Ο.Α.Μ. συνεισφέρει
στην ομογενοποίηση των βαθμολογικών κρίσεων και την ομοιόμορφη αξιολόγηση των
μαθητών, διότι ο Ο.Α.Μ. εστιάζει στη σύγκλιση των παιδαγωγικών και επιστημονικών
χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού κατά το έργο της διόρθωσης.
Ο τέταρτος παράγοντας εξηγεί περισσότερο από το 7% της συνολικής άγνωστης
μεταβλητότητας των αρχικών διατακτικών μεταβλητών. Αυτός ο παράγοντας παρουσιάζεται
γραφικά στο Σχήμα 8 και χαρακτηρίζεται από την υψηλή συνεισφορά των παρακάτω
μεταβλητών:
 (4.δ) Η συζήτηση βοήθησε στην εξάλειψη της ασάφειας και της υποκειμενικότητας και
στη διασφάλιση εγκυρότητας, αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας στη βαθμολόγηση.
(Φορτίο: 0.799).
 (4.α) Στην κοινή συζήτηση οι βαθμολογητές μοιράστηκαν διαφορετικές εκτιμήσεις και
υποστήριξαν εύστοχες παρατηρήσεις. (Φορτίο: 0.758).
 (4.β) Η ειλικρινής και απρόσκοπτη αναστοχαστική συζήτηση βοήθησε όλους να
εμπλουτίσουν τις ιδέες τους και να ανταλλάξουν πολύτιμες εμπειρίες και επιχειρήματα.
(Φορτίο: 0.735).
 (4.γ) Το συλλογικό κόσκινο της ολομέλειας βοήθησε στην ανάλυση και ερμηνεία των
λαθών των μαθητών και στην επίτευξη σύνθεσης για τον τρόπο βαθμολόγησης των
μαθητών του Β. Κ. (Φορτίο: 0.611).
 (4.ε) Η πλούσια συλλογική συζήτηση συνέβαλε στην εποικοδομητική κριτική και την
αξιολόγηση του έργου των συντονιστών. (Φορτίο: 0.424).
 (1.ε) Ο ΟΑΜ ήταν σαφής, κατανοητός και απαρερμήνευτος. (Φορτίο: 0.287).
Βάσει των παραπάνω, ο 4ος παράγοντας μπορεί να λάβει τον τίτλο «Χρησιμότητα της
συζήτησης στο έργο των βαθμολογητών». Με άλλα λόγια αυτός ο παράγοντας εκφράζει τις
πεποιθήσεις των βαθμολογητών για την αξία της συζήτησης στο έργο της βαθμολόγησης.
Ειδικότερα, η πλούσια, ειλικρινής και απρόσκοπτη συζήτηση συνέβαλε στην εξάλειψη της
ασάφειας και της υποκειμενικότητας και στη διασφάλιση εγκυρότητας, αξιοπιστίας και
αντικειμενικότητας και στην επιδίωξη σύνθεσης στον τρόπο βαθμολόγησης. Οι
βαθμολογητές αξιολόγησαν το έργο των συντονιστών αλλά και το δικό τους τρόπο
διόρθωσης, μοιράστηκαν διαφορετικές εκτιμήσεις, υποστήριξαν εύστοχες παρατηρήσεις,
εμπλούτισαν τις ιδέες τους και αντάλλαξαν πολύτιμες εμπειρίες και επιχειρήματα.
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Σχήμα 8: Φορτία αρχικών μεταβλητών στη 4η Κύρια Συνιστώσα

Έλεγχος Ισότητας Μέσων Τιμών Παραγόντων ως προς τις Κατηγορικές
Μεταβλητές
Η κύρια συνιστώσα που εκφράζει τη «Χρησιμότητα της συζήτησης στο έργο των
βαθμολογητών» έχει στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση σε επίπεδο 10% ως προς την
κατηγορική μεταβλητή «Η μέθοδος της ολιστικής διόρθωσης στα Μαθηματικά είναι
περισσότερο αξιόπιστη και έγκυρη από την αναλυτική». Πιο συγκεκριμένα, οι
βαθμολογητές που απάντησαν «ΟΧΙ» στην εν λόγω ερώτηση έχουν στατιστικώς σημαντικά
υψηλότερη μέση τιμή στον παράγοντα «Χρησιμότητα της συζήτησης στο έργο των
βαθμολογητών» σε σχέση με αυτούς που απάντησαν «ΝΑΙ».
Η κύρια συνιστώσα που εκφράζει τα «Προσωπικά χαρακτηριστικά του βαθμολογητή» έχει
στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση σε επίπεδο 5% ως προς την κατηγορική μεταβλητή
«Στα Μαθηματικά σπάνια ο δεύτερος βαθμολογητής βάζει τον ίδιο ακριβώς βαθμό με τον
πρώτο». Πιο συγκεκριμένα, οι βαθμολογητές που απάντησαν «ΝΑΙ» στην εν λόγω ερώτηση
έχουν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη μέση τιμή στον παράγοντα «Χρησιμότητα της
συζήτησης στο έργο των βαθμολογητών» σε σχέση με αυτούς που απάντησαν «ΟΧΙ».
Η κύρια συνιστώσα που εκφράζει τα «Προσωπικά χαρακτηριστικά του βαθμολογητή» έχει
στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση σε επίπεδο 5% ως προς την κατηγορική μεταβλητή
«Τα θέματα Μαθηματικών στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι αδύνατο να ξεχωρίσουν τους
προετοιμασμένους μαθητές από τους μη προετοιμασμένους». Πιο συγκεκριμένα, οι
βαθμολογητές που απάντησαν «ΝΑΙ» στην εν λόγω ερώτηση έχουν στατιστικώς σημαντικά
υψηλότερη μέση τιμή στον παράγοντα «Χρησιμότητα της συζήτησης στο έργο των
βαθμολογητών» σε σχέση με αυτούς που απάντησαν «ΟΧΙ».
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Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου, την οποία υλοποιήσαμε στο 31ο Β. Κ.,
αποσαφηνίζουν τη δομή των πεποιθήσεων των βαθμολογητών κλάδου ΠΕ03 σχετικά με
ορισμένους παράγοντες που συνδέονται με τη βαθμολογική διαδικασία του μαθήματος των
Μαθηματικών στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ανιχνεύτηκαν τέσσερις παράγοντες οι οποίοι
αφορούν τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος.
Ο 1ος παράγοντας φέρει τον τίτλο «Αναγκαιότητα πειραματικής βαθμολόγησης &
παρουσίαση κρίσιμων λαθών». Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, η πειραματική
βαθμολόγηση είχε κατά βάση χαρακτήρα βιωματικής διερευνητικής μάθησης. Με την
πειραματική βαθμολόγηση των γραπτών και την ενημέρωση από τους συντονιστές πάνω
στο περιεχόμενο των θεμάτων, οι βαθμολογητές απέκτησαν σημαντικές γνώσεις για
δυνατούς τρόπους επίλυσης τους από τους μαθητές. Εντοπίστηκαν τα ιδιαίτερα
προβλήματα διόρθωσης των Μ.Γ.Π. και Μ.Κ. σε έννοιες που συνήθως είναι λεπτές και
δυσνόητες για τους μαθητές, κατανοήθηκαν οι κρίσιμες περιπτώσεις βαθμολόγησης και
τέθηκαν υπό συζήτηση οι παρανοήσεις βασικών μαθηματικών εννοιών που εμφανίστηκαν
στα γραπτά των μαθητών. Οι βαθμολογητές μέσα από την πειραματική διόρθωση διέκριναν
τους μαθητές που είχαν μελετήσει σε βάθος και διέθεταν κριτική και συνθετική ικανότητα
και ικανότητα πραγμάτευσης άγνωστων θεμάτων από εκείνους που είχαν διαβάσει
επιφανειακά, έρχονταν με ετοιμοπαράδοτες λύσεις και εφάρμοζαν τυπικούς κανόνες. Οι
εκπαιδευτικοί κατανόησαν τις δυσκολίες που έχουν πολλοί μαθητές στη μάθηση των
μαθηματικών.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε η σύγκλιση των
βαθμολογικών κρίσεων των βαθμολογητών κλ. ΠΕ03 μετά από ανταλλαγή προβληματισμών
και επιβεβαιώνεται αυτό από τα χαμηλά ποσοστά αναβαθμολόγησης, για τα Μ. Γ.Π. και Μ.
Κ. που ήταν 0,16% και 1,3% αντίστοιχα.
Ο δεύτερος παράγοντας φέρει τον τίτλο «Υποδείξεις/Προτάσεις βαθμολόγησης του Οδηγού
Αναλυτικής Μοριοδότησης» και αναδεικνύει τη σημασία των αναλυτικών οδηγιών
βαθμολόγησης. Οι βασικοί τρόποι βαθμολόγησης των γραπτών είναι η αναλυτική και η
ολιστική προσέγγιση (Καψάλης & Χανιωτάκης, 2011). Με την ολιστική προσέγγιση ο
βαθμολογητής διορθώνει με βάση τη γενική εντύπωση την οποία αποκομίζει από την
εξέταση του γραπτού και αυτό συνήθως γίνεται με μια ανάγνωση. Με την αναλυτική
προσέγγιση κάθε στοιχείο βαθμολογείται με μόρια και ακριβείς μονάδες, το άθροισμα των
οποίων δίνει το γενικό βαθμό του γραπτού. Σημειώνεται ότι δύσκολα εφαρμόζεται πλήρως
στις ερωτήσεις ανάπτυξης και τις σύνθετες μαθηματικές αποδείξεις.
Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος για την επιδίωξη της
σύμπτωσης των κρίσεων των βαθμολογητών και την επίτευξη ομοιόμορφης βαθμολόγησης
των μαθηματικών γραπτών η κοινή διαμόρφωση του Ο.Α.Μ. είχε προεξάρχουσα σημασία.
Οι Ο.Α.Μ., οι οποίοι διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της κοινότητας των εκπαιδευτικών για τα
Μ.Γ.Π. και τα Μ.Κ. περιείχαν περιεκτικές πληροφορίες για τις λύσεις και χρήσιμες οδηγίες
που διευκόλυναν τον αποτελεσματικό έλεγχο της διόρθωσης.
Ο τρίτος παράγοντας αναδεικνύει τα «Προσωπικά χαρακτηριστικά του βαθμολογητή» στο
έργο της διόρθωσης. Λειτουργεί συμπληρωματικά προς την αξίωση για αναλυτικές οδηγίες
και συνδέεται με το παιδαγωγικό όραμα για δικαιοσύνη στη βαθμολόγηση και για
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Σύμφωνα με τις εμπειρικές διαπιστώσεις μας, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι κάνουν
σημαντικό έργο, ίσως σημαντικότερο από τη διδασκαλία που επιτελούν στις τάξεις τους.
Όλοι εργάστηκαν με ζήλο και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Με αφορμή τις εργασίες της
βαθμολόγησης των γραπτών, οι εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν ιδέες και εμπειρίες και άσκησαν
τις κριτικές τους ικανότητες υποστηρίζοντας τη δική τους εκδοχή.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι βαθμολογητές διακατέχονταν από υπευθυνότητα,
πάσχιζαν ακατάπαυστα για την αποφυγή αδικιών, διακρίσεων και άνισης μεταχείρισης
κατά τη βαθμολόγηση και αγωνιούσαν να μείνουν ανεπηρέαστοι από τυχόν υποκειμενικά
κριτήρια διαμορφώνοντας τις κρίσεις τους με ψυχραιμία, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς
εξάρσεις απογοήτευσης ή ενθουσιασμού. Τόσο η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια
απομακρύνουν από την αντικειμενική αξιολόγηση.
Ο τέταρτος παράγοντας φέρει τον τίτλο «Χρησιμότητα της συζήτησης στο έργο των
βαθμολογητών». Οι παρατηρήσεις μας δείχνουν ότι η συζήτηση αποτελεί συστατικό
στοιχείο όλων των φάσεων της έρευνας (πειραματική βαθμολόγηση, παρουσίαση λαθών,
συλλογική διαμόρφωση του Ο.Α.Μ.), καθώς όλοι αξιολογούν το έργο όλων και βελτιώνουν
την εργασία τους.
Με τη συζήτηση στην επιστημονική μαθηματική κοινότητα συντελείται γόνιμη ανταλλαγή
εμπειριών σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης. Οι μαθηματικές συζητήσεις
συχνά έχουν χαρακτήρα διαμάχης για την αναγνώριση ή την επιβεβαίωση στην κοινότητα.
Η συζήτηση επί των διαφορών ήταν ενδιαφέρουσα και οι αποκλίσεις ήταν αναμενόμενες.
Αναμφισβήτητα, η μαθηματική συζήτηση στο πλαίσιο της κοινότητας ήταν γόνιμη και
εποικοδομητική. Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευτικοί προέβαιναν συχνά σε αυτοέλεγχο της
δράσης τους, κάνοντας αυτοβούλως αυτοκριτική και αναστοχασμό. Οι κρίσιμες
περιπτώσεις εξασφάλισαν κατάλληλο επιμορφωτικό υλικό για την κριτική των μαθημάτων
φροντιστηριακού τύπου της Γ΄ Λυκείου, τα οποία, πολλές φορές, αναλώνονται στην
ανεξέλεγκτη ασκησιολογία εκτρέφοντας τη μηχανική απομνημόνευση. Η συζητήσεις
επεκτάθηκαν στα ουσιώδη προβλήματα της διδασκαλίας και της μάθησης των
Μαθηματικών. Η γόνιμη ανταλλαγή σκέψεων μεταξύ των συμμετεχόντων συνέβαλε στην
ανασυγκρότηση των εμπειριών τους καθώς και στην «προσγείωση» και κριτική
ευθυγράμμιση προς το ομαδικό αναστοχαστικό πνεύμα (Jaworski, κ. ά., 2006). Η
συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους συντονιστές, βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να
αναστοχάζονται τις ενέργειές τους και να βελτιώνουν τις βαθμολογικές πρακτικές τους.
Συνοψίζοντας και προεκτείνοντας τα προηγούμενα, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τόσο
οι ενημερωτικές συναντήσεις όσο και η πολύπλευρη επικοινωνία και ανταλλαγή
επιστημονικών προβληματισμών κατά τη χρονική διάρκεια της λειτουργίας του Β.Κ. είχαν
τις προϋποθέσεις ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης. Παρά τη σύντομη
διάρκειά του, υλοποιήθηκε μέσα στο Β.Κ., συνδέθηκε με το πλαίσιο των πανελληνίων
εξετάσεων και στήριξε τον διαμορφωτικό χαρακτήρα της αξιολόγησης και βελτίωσης των
βαθμολογικών διαδικασιών. Βοήθησε τους εκπαιδευτικούς της κοινότητας να
συνειδητοποιήσουν ότι η διόρθωση των γραπτών δεν αποτελεί απλώς ατομική υπόθεση,
αλλά και συλλογική και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των εξετάσεων στη διδασκαλία και
τη μάθηση των Μαθηματικών.
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Το Β.Κ. αποτέλεσε έναν οργανισμό μάθησης όπου οι νεώτεροι μαθηματικοί
επικοινωνούσαν με τους πιο έμπειρους. Όλοι κλήθηκαν να σκεφτούν πώς να βελτιώσουν τις
πρακτικές τους στο Β.Κ. Όλοι έμαθαν από όλους τους άλλους και έγιναν καλύτεροι. Οι
αναστοχαστικές πρακτικές αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη διαρκή βελτίωση των
ίδιων των εκπαιδευτικών και του έργου τους.
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Περίληψη. Τα τελευταία χρόνια, οι νέες μορφές αξιολόγησης, επιμόρφωσης και
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών βασίζονται στο σχολείο (school based)
(αυτοαξιολόγηση, ενδοσχολική επιμόρφωση, δίκτυα εκπαιδευτικών και σχολείων) και
αποτελούν κεντρικά σημαίνοντα της «αλλαγής του εκπαιδευτικού παραδείγματος». Στο
άρθρο υποστηρίζεται ότι ένας σύγχρονος εναλλακτικός «λόγος» στις εφαρμοζόμενες
εκπαιδευτικές πολιτικές είναι αυτός του σχολείου ως «οργανισμού και ως κοινότητας
μάθησης», ο οποίος συνδέεται άμεσα με δύο βασικές εκπαιδευτικές πρακτικές: την
«αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας» και την «αξιολόγηση μεταξύ ομοτέχνων». Οι
πρακτικές αυτές έχουν εφαρμοστεί στην ελληνική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια. Στο
άρθρο παρουσιάζονται το θεωρητικό πλαίσιο, οι συνδέσεις και τα αποτελέσματα από
την εφαρμογή της «αυτοαξιολόγησης» και της «αξιολόγησης ομοτέχνων» στο ελληνικό
σχολείο την περίοδο 2010-2014, στην προοπτική του μετασχηματισμού του σχολείου σε
«οργανισμό και σε κοινότητα μάθησης».
Λέξεις κλειδιά: Αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση ομοτέχνων, πρότυπα-πειραματικά
σχολεία, επαγγελματική ανάπτυξη, οργανισμός που μαθαίνει, επαγγελματική κοινότητα
μάθησης

Εισαγωγή
Η ποιότητα ενός εκπαιδευτικού συστήματος δεν μπορεί να ξεπεράσει την ποιότητα των
εκπαιδευτικών του (MacBeath, 2001:55; Stenhouse, 2003; Stronge, 1993, όπ. αναφ. στο
Stronge, & Tucker, 2003).
Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί και η διδασκαλία αποτελούν μεταβλητές με σημαντική
επίδραση στη μάθηση των μαθητών επιβεβαιώνεται και από διεθνείς μελέτες και έρευνες
(OECD, 2005; Owston, 2007).
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο είναι εξαιρετικά σύνθετος και απαιτεί ο
εκπαιδευτικός να διερευνά συνεχώς και να βελτιώνει τις εκπαιδευτικές του πρακτικές,
επειδή η εργασία του είναι συνδεδεμένη με διαρκώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις και
συνεχώς εξελισσόμενες διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές για τις οποίες πρέπει να
είναι ενήμερος. Επίσης, θα πρέπει να διδάσκει όχι σαν απομονωμένος ιδιώτης αλλά ως
μέλος μιας ομάδας υψηλών επιδόσεων (Eraut, 1994; Hargreaves & Fullan, 2012):
Ως εκ τούτου, η βελτίωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος εδράζεται στην ικανότητά του
να προσφέρει ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν, να διαμοιραστούν
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πρακτικές, να καινοτομήσουν και να μάθουν από κοινού (Harris & Jones, 2009, οπ. αναφ.
στο Harris & Jones, 2010).
Στην κατεύθυνση της υποστήριξης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών τα
παραδοσιακά συστήματα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, τα οποία εφαρμόζουν
διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και επιθεωρητισμού, συμβάλλουν ελάχιστα καθώς
προωθούν την ανάπτυξη μιας «κουλτούρας ελέγχου» (audit culture) που στηρίζεται στις
πολιτικές των αριθμών (policy by numbers) και συνδέεται με τεχνολογίες επιτήρησης,
πειθαρχίας και επιτελεστικότητας (Ball, 2003; Grek, 2008; Lawn, 2011; Pasias & Roussakis,
2012).
Αντίθετα, τεκμήρια δείχνουν ότι παράμετροι όπως η συνεργατικότητα, η ικανότητα για
συνεχή μάθηση και βελτίωση, η θετική στάση απέναντι στις καινοτομίες και η μετατροπή
του σχολείου σε «κοινότητα μάθησης» συμβάλλουν θετικά στη βελτίωση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών (Giles & Hargreaves, 2006; Hargreaves &
Fullan, 2012; Marsick, Watkins, & Boswell, 2013). Ειδικότερα, τόσο η «αυτοαξιολόγηση της
σχολικής μονάδας» όσο και η «αξιολόγηση από ομοτέχνους» αποτελούν κατεξοχήν
διαδικασίες αξιολόγησης που βασίζονται και διενεργούνται στο σχολείο (school based) από
τα ίδια τα υποκείμενα της εκπαιδευτικής πράξης (MacBeath, 2001; Πασιάς, Λάμνιας,
Ματθαίου, Δημόπουλος, Παπαχρήστος, & Μερκούρης, 2012). Επιπρόσθετα, συνδέονται
άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, την προώθηση της
ενδοσχολικής επιμόρφωσης, την ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών και την ενδυνάμωση του σχολείου ως «οργανισμού και ως κοινότητας
μάθησης» (Μπαγάκης, Δεμερτζή &, Σταμάτης, 2007; Αποστολόπουλος, 2014;
Δημακοπούλου, 2015).

Το σχολείο ως «οργανισμός που μαθαίνει» και οι εκπαιδευτικοί ως
«επαγγελματική κοινότητα μάθησης»
Η ιδέα του «οργανισμού που μαθαίνει» αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της θεωρίας διοίκησης
(Argyris & Schön, 1978). Στον χώρο της εκπαίδευσης μεταφέρθηκε στα τέλη της δεκαετίας
του ΄90 με έντονες αναφορές και επιδράσεις από το χώρο της οικονομίας και των
επιχειρήσεων και τις αλλαγές στο χώρο της εργασίας (Senge 1990; Μorgan, 2000). Ο
οργανισμός που μαθαίνει προσδιορίσθηκε στο πλαίσιο που διαμορφώθηκε από τους
ιδεότυπους της «κοινωνίας της γνώσης», του «γνωστικού καπιταλισμού» και «της
«κοινωνίας των ικανοτήτων» και συνδέθηκε ιδιαίτερα με τις έννοιες του εκπαιδευτικού
σχεδιασμού, της αυτοαξιολόγησης, της βελτίωσης της ποιότητας και της εκπαιδευτικής
αποτελεσματικότητας (Πασιάς, 2012).
Ο «οργανισμός που μαθαίνει» (learning organization) και η «επαγγελματική κοινότητα
μάθησης» (professional learning community) χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα να
παράγουν, να μετασχηματίζουν και να μεταδίδουν γνώση, από την ικανότητά τους για
τροποποίηση της συμπεριφοράς τους σύμφωνα με τα δεδομένα της νέας γνώσης, καθώς
και από την ανάπτυξη καινοτομιών (Μπουραντάς, 2005). Η διαφορά τους είναι ότι στον
οργανισμό που μαθαίνει ο στόχος είναι κυρίως οργανωσιακός, αποβλέπει, δηλαδή στην
ανάπτυξη και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του
οργανισμού σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις προσαρμογές του εξωτερικού περιβάλλοντος
(εξωτερικά προσανατολισμένος), ενώ η επαγγελματική κοινότητα μάθησης είναι
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περισσότερο ανθρωποκεντρική καθώς στοχεύει στη ανάπτυξη των ανθρώπων-μελών της
κοινότητας μέσα από το διάλογο και τη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο των οποίων η μάθηση
εννοείται ως μια φυσική διαδικασία που αναπτύσσεται εντός της κοινότητας (εσωτερικός
προσανατολισμός) (Morgan, 2000).
Η μετατροπή ενός σχολείου σε οργανισμό που μαθαίνει επιδιώκει την αλλαγή στην
κουλτούρα του σχολείου, απαιτεί χρόνο και δομικές αλλαγές, οι οποίες για να προκύψουν
χρειάζονται ριζικές αλλαγές στην κουλτούρα και στο επαγγελματικό προφίλ των
εκπαιδευτικών (Fullan, 1995).

Το Σχολείο ως οργανισμός και ως κοινότητα μάθησης

Συνεργατική μάθηση
Διαμοιρασμένη (συλλογική)
γνώση & μνήμη
Επαγγελματικές Κοινότητες
μάθησης

Σχολική αυτονομία
Ηγεσία για τη μάθηση
Αυτοαξιολόγηση

Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Aνατροφοδότηση
Aναστοχασμός

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη

Αξιολόγηση ομοτέχνων

Ως βασικά χαρακτηριστικά ενός σχολείου που λειτουργεί ως οργανισμός που μαθαίνει,
μεταξύ άλλων, θεωρούνται: η επίγνωση της ανάγκης για συλλογική μάθηση του
οργανισμού, το κοινό όραμα και οι στόχοι που διαμορφώνονται από τα μέλη του
οργανισμού, οι συνεργατικές δομές που στηρίζονται σε ένα πλαίσιο αρχών: ειλικρίνεια,
εμπιστοσύνη, αμοιβαιότητα, ισοτιμία, αλληλεγγύη, η διαμοιρασμένη (συλλογική) γνώση
και μνήμη, η προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, η αναγνώριση της
σχολικής αυτονομίας και η εφαρμογή πρακτικών αυτοαξιολόγησης, η επαγγελματική και
ηθική λογοδοσία (Silins, Zarins, & Mulford, 2002; Leclerc, Moreau, Dumouchel, &
Sallafranque-St-Louis, 2012; Δημακοπούλου, 2015). Το σχολείο ως οργανισμός που μαθαίνει
προϋποθέτει όσο και προωθεί την ηγεσία για τη μάθηση ως ένα συνολικό μοντέλο
διεύθυνσης και διοίκησης του σχολείου (Μπαγάκης, κ.ά., 2007) με έμφαση στα
συμμετοχικά μοντέλα της ηγεσίας (κατανεμητική/μετασχηματιστική ηγεσία) (Θεοφιλίδης,
2012). Βασική έννοια – κλειδί σε ένα σχολείο που μαθαίνει θεωρείται επίσης η πύκνωση
της ηγεσίας (leadership density) μέσα από την ενθάρρυνση της εμπλοκής και της
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συμμετοχής όλων στη διοίκηση, την κατανομή/ανάθεση ηγετικών ρόλων, τη διεύρυνση της
συνευθύνης στη λήψη αποφάσεων και την ενίσχυση της συνοχής (Sergiovanni, 2001).
Στα σχολεία που λειτουργούν ως «οργανισμοί που μαθαίνουν», οι ομάδες των
εκπαιδευτικών μετατρέπονται σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης.
Κατά τους Leclerc et all. (2012) σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Cate, Vaughn, & O’Hair, 2006
όπ. αναφ. στο Leclerc et all. 2012; DuFour & Eaker, 2004 όπ. αναφ. στο Leclerc et all. 2012;
Hord, 1997; Leclerc, Moreau, & Clement, 2010; Roy & Hord, 2006 όπ. αναφ. στο Leclerc et
all. 2012; Schussler, 2003; Stoll, Bolam, Mcmahon, Wallace & Thomas, 2006; Stoll &
Temperley, 2009) η ποιότητα μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης μπορεί να
αποτιμηθεί με βάση τους ακόλουθα κριτήρια:
 Το όραμα του σχολείου.
 Η ύπαρξη φυσικών συνθηκών και ανθρώπινων σχέσεων που ενθαρρύνουν
εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν, να μάθουν, και να μοιραστούν μαζί.
 Η συνεργατική κουλτούρα του σχολείου.
 Η κατανεμημένη ηγεσία.
 Η διαμοιραζόμενη μάθηση και η διάδοση της εμπειρογνωμοσύνης.
 Τα θέματα που αντιμετωπίζονται να είναι σχετικά με διδασκαλία και τη μάθηση των
μαθητών.
 Η διαδικασία λήψης αποφάσεων να βασίζεται σε ακριβή δεδομένα.
Μπορεί κανείς να διακρίνει τρία επίπεδα εξέλιξης σε ένα σχολείο που λειτουργεί ως
κοινότητα μάθησης.
Το αρχικό στάδιο, στο οποίο το όραμα του σχολείου και οι προτεραιότητες που θέτει δεν
αντανακλώνται στην καθημερινή λειτουργία του. Η συνεργασία και ο διαμοιρασμός
εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών παρουσιάζει δυσκολίες εξαιτίας τόσο των
φυσικών συνθηκών όσο και των ανθρώπινων σχέσεων. Η συνεργατική κουλτούρα είναι
περιορισμένη πιθανώς λόγω διαπροσωπικών συγκρούσεων. Οι κρίσιμες αποφάσεις
λαμβάνονται από το διευθυντή/τρια. Η διάδοση της εμπειρογνωμοσύνης είναι
περιορισμένη. Η ομάδα χρησιμοποιεί περιορισμένης ακρίβειας δεδομένα για να
αποτιμήσει την επίδραση των παρεμβάσεων που γίνονται για την πρόοδο των μαθητών.
Το ενδιάμεσο στάδιο, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί έχουν ξεκάθαρο και κοινό όραμα και οι
προτεραιότητες που αυτό θέτει διαφαίνονται στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Η
συνεργασία και ο διαμοιρασμός εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών
υποστηρίζεται σε κάποιο βαθμό από τις φυσικές συνθήκες και τις ανθρώπινες σχέσεις. Η
συνεργατική κουλτούρα είναι εμφανής όπως και οι διαπροσωπικές δεξιότητες που
προωθούν το διαμοιρασμό. Ο διευθυντής/τρια έχει εκχωρήσει ένα αξιόλογο μέρος
εξουσίας στους εκπαιδευτικούς και η ομάδα χρησιμοποιεί αρκετές φορές κατάλληλα
δεδομένα που της επιτρέπουν να αποτιμήσει με ακρίβεια την επίδραση των παρεμβάσεων
που γίνονται στην πρόοδο των μαθητών.
Έπεται το στάδιο ολοκλήρωσης, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί έχουν ξεκάθαρο και κοινό
όραμα που είναι εμφανές στις παιδαγωγικές τους πρακτικές. Η συνεργασία και ο
διαμοιρασμός εμπειρογνωμοσύνης υποστηρίζεται επαρκώς τόσο από τις φυσικές συνθήκες
όσο και από τις ανθρώπινες σχέσεις. Η συνεργατική κουλτούρα είναι συμπαγής όπως και οι
διαπροσωπικές δεξιότητες που προωθούν το διαμοιρασμό εμπειρογνωμοσύνης και τη
διατύπωση ερωτημάτων. Ο διευθυντής/τρια μοιράζεται την εξουσία του με τους

Αυτοαξιολόγηση και Αξιολόγηση ομοτέχνων

29

εκπαιδευτικούς και τους ενθαρρύνει να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες. Οι εκπαιδευτικοί
θεωρούν ότι οι συναντήσεις συνεργασίας αποτελούν αφενός μέσα βελτίωσης της μάθησης
των μαθητών και αφετέρου εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι συναντήσεις
σχεδιάζονται με βάση τα προφίλ των μαθητών και την πρόοδο της κοινότητας μάθησης.
Μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης μειώνει την απομόνωση των εκπαιδευτικών και
συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι μαζί
δεσμεύονται ισχυρότερα με την αποστολή και τους στόχους του σχολείου, διευρύνουν την
κατανόηση τους σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση και εξασφαλίζουν την καλύτερη
διασύνδεση των διδακτικών αντικειμένων. Είναι καλά ενημερωμένοι σε διδακτικοπαιδαγωγικό επίπεδο, μοιράζονται την ευθύνη της επιτυχίας των μαθητών τους και
θεωρούν τη μάθηση των μαθητών ως τη βασική τους επιδίωξη.
Επισημαίνεται ότι η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, από μόνη της, δεν είναι
επαρκής για την βελτίωση. Υπάρχει πληθώρα παραδειγμάτων όπου δίκτυα εκπαιδευτικών
απέτυχαν να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα επειδή ήταν «ρηχά» και εστίασαν σε
άλλα ζητήματα και όχι στη διδασκαλία, τη μάθηση και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των
μαθητών (Harris & Jones, 2010).
Τα ευρήματα δείχνουν ότι στις επιτυχημένες επαγγελματικές κοινότητες μάθησης οι
εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν αυξημένη ικανοποίηση, υψηλότερη αυτοπεποίθηση και
επιτυγχάνουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα (Huffman and Jacobson, 2003; Lewis &
Andrews, 2004 όπ. αναφ. στο Harris & Jones 2010). Επίσης τεκμηριώνεται ότι οι
εκπαιδευτικοί που έχουν εμπιστοσύνη στις διδακτικές τους ικανότητες είναι πιθανότερο να
υιοθετήσουν νέες παιδαγωγικές και διδακτικές συμπεριφορές στην τάξη (Harris & Jones,
2010).

Η Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας
Η Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας συνιστά ένα καινοτόμο εγχείρημα υποστήριξης
της αλλαγής δομών, διαδικασιών, σχέσεων και κουλτούρας στη σχολική μονάδα, το οποίο
αποτελεί μια συνεχή δυναμική διαδικασία αυτoαξιολόγησης, είναι ενσωματωμένο στη
λειτουργία του σχολείου, αναπτύσσει ειδικά Σχέδια Δράσης με σκοπό τη βελτίωση της
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στους τομείς που επιλέγει κάθε σχολείο ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητές του, συμβάλλει στη διάχυση των καλών πρακτικών μεταξύ των σχολείων,
αναγνωρίζει τη σχετική αυτονομία των σχολείων και ενισχύει τους βαθμούς ελευθερίας και
την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Πασιάς κ.ά., 2012:3; Creemers, Kyriakides
& Antoniou, 2013).
Επιπρόσθετα, η συμβολή της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων είναι καταλυτική (Σαββίδης, 2014:284). H διερεύνηση της σχέσης
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και μαθησιακών αποτελεσμάτων (Kyriakidis &
Pashiardis, 2005 όπ. αναφ. στο Σαββίδης, 2014; Demetriou & Kyriakides, 2012) οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι οι μαθητές που φοιτούν σε σχολεία τα οποία υλοποιούν την
αυτοαξιολόγηση παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις.
Με την εφαρμογή της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) επιδιώκεται η
διαμόρφωση «κουλτούρας αυτοαξιολόγησης» στα σχολεία, η οποία υποστηρίζει και
προωθεί τον μετασχηματισμό του σχολείου σε «οργανισμό και κοινότητα μάθησης» και
ενισχύει την εδραίωση ενός «πολιτισμού εμπιστοσύνης», που βασίζεται στην ανάπτυξη
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σχέσεων ευθύνης και συνεργασίας στο σχολείο και στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Ειδικότερα, η «κουλτούρα αυτοαξιολόγησης» στο σχολείο εισάγει, εμπεριέχει, αποτυπώνει
και καθιερώνει στοιχεία:
α) μετασχηματιστικής και κατανεμητικής ηγεσίας με ουσιαστική αξιοποίηση των
ικανοτήτων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας
β) συλλογικών διαδικασιών (συνεργασία και συναπόφαση) που αναπτύσσουν οι ομάδες
εργασίας και ο Σύλλογος Διδασκόντων
γ) «αξιολόγησης ομοτέχνων» (peer evaluation) με σκοπό την ενίσχυση σχέσεων
αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης, την ανταλλαγή εμπειριών, την ανάπτυξη επιστημονικών
συνεργασιών
δ) «από κάτω προς τα πάνω» (bottom – up) αξιολόγησης,
ε) εφαρμογής της «έρευνας δράσης» (action research) με σκοπό την ανάπτυξη Σχεδίων
Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, τόσο της σχολικής
μονάδας, όσο και της σχολικής τάξης.
στ) θεμελίωσης της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και της αυτομόρφωσης ως ενεργού,
αναπόσπαστης και συμπληρωματικής διαδικασίας που υποστηρίζει την επιστημονική και
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Πασιάς κ.ά., 2012:4-5).
Η ΑΕΕ εφαρμόστηκε πιλοτικά την περίοδο 2010-2012 στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης του Υπουργείου Παιδείας (Άρθρο 32 του Ν. 3848/2010). Στο πιλοτικό έργο
της ΑΕΕ συμμετείχαν 500 περίπου σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και τύπων από
όλες τις περιφέρειες της χώρας, 6.000 εκπαιδευτικοί και οι σχολικοί σύμβουλοι της
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από το σχολικό έτος 2013-14 ο
θεσμός της ΑΕΕ (Υ.Α. 30972/Γ1/5-3-2013) εφαρμόστηκε από όλα τα σχολεία της χώρας. Ως
βασικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος της ΑΕΕ
(ερωτηματολόγια ανοιχτού και κλειστού τύπου εκπαιδευτικών και Σχολικών Συμβούλων,
εκθέσεις σχολικών μονάδων και Σχολικών Συμβούλων) καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα:
-Η ανάδειξη προβλημάτων και η ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής τους με ενεργό
συμμετοχή στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου.
-Η ενίσχυση της συμμετοχής, η ευαισθητοποίηση και η βελτίωση στην επικοινωνία και στις
σχέσεις μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικώνμαθητών-γονέων).
-Η αναγνώριση της αναγκαιότητας υλοποίησης των αποφάσεων των παιδαγωγικών
συνεδριάσεων. Η καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού, της αίσθησης της ομαδικότητας, της
συνεργασίας και υπευθυνότητας.
-Η ενίσχυση των διεπιστημονικών συνεργασιών μεταξύ των εκπαιδευτικών.
-Η ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με έμφαση στην
ενδοσχολική επιμόρφωση και την αναγνώριση της αναγκαιότητας ανάπτυξης ενδοσχολικών
πρακτικών για αυτομόρφωση.
-Η αυτοαξιολόγηση του κάθε εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού
αποτελεσματικότητά του στην εκπαιδευτική διαδικασία.

όσον

αφορά

την

-Η ανατροφοδότηση σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο και ο προσωπικός αναστοχασμός
(Πασιάς κ.ά., 2012:20-21).
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Η «Αξιολόγηση ομοτέχνων» στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία το σχολικό
έτος 2013-14
H κουλτούρα των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει μια πολύ ισχυρή νόρμα ιδιωτικότητας στη
διδασκαλία, η οποία εμποδίζει την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Danielson & McGreal,
2000; Shulman, 1993, όπ. αναφ. στο Chism, 1999), επειδή η βελτίωση της διδασκαλίας και η
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών επαφίεται στον ατομικό πειραματισμό και τη
μάθηση μέσω δοκιμής και σφάλματος (Chism, 1999).
Αντίθετα, υποστηρίζεται ότι ο σύγχρονος εκπαιδευτικός οφείλει να διερευνά συνεχώς και
να βελτιώνει τις εκπαιδευτικές του πρακτικές και να διδάσκει ως μέλος μιας ομάδας
υψηλών επιδόσεων (Hargreaves & Fullan, 2012).
H αξιολόγηση μεταξύ ομοτέχνων είναι μια καινοτόμος πρακτική, στηρίζεται σε έννοιες όπως
σεβασμός, εμπιστοσύνη, συνεργασία, συμμετοχή, αλληλεπίδραση, αναστοχασμός,
διαμορφωτική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου και την ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών,
στο πλαίσιο ενός σχολείου που μαθαίνει και εξελίσσεται. (Αποστολόπουλος, 2014).
Οι ομότεχνοι θεωρούνται ως οι πλέον κατάλληλοι για να αναλάβουν την ηγετικό ρόλο σε
ζητήματα διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών και επαγγελματικής ανάπτυξης επειδή
γνωρίζουν πώς σκέπτονται και μαθαίνουν οι μαθητές, καθώς και τις συνθήκες οι οποίες
προωθούν το στοχασμό και τη μάθηση πολύ καλύτερα από διοικητικούς προϊστάμενους,
διευθυντές, ή πολλούς πανεπιστημιακούς καθηγητές, γι’ αυτό μπορούν να ασκήσουν
εποικοδομητική κριτική στους συναδέλφους τους, ιδίως όταν ο στόχος είναι η βελτίωση της
ποιότητας της διδασκαλίας (Κeig, 2000; Kerchner, Koppich, & Weeres, 1997, όπ. αναφ. στο
Anderson, & Pellicer, 2001).
Με την αξιολόγηση μεταξύ ομοτέχνων η διδασκαλία γίνεται «κτήμα» ολόκληρου του
συλλόγου διδασκόντων. Όλοι είναι ενήμεροι πάνω στην αντιμετώπιση προβληματικών
καταστάσεων, στα υπέρ και τα κατά συγκεκριμένων διδακτικών προσεγγίσεων, στα
αποτελέσματα διδακτικών πειραματισμών, σε λύσεις που άλλοι συνάδελφοι έχουν δώσει
σε σημαντικά ζητήματα μάθησης των μαθητών (Chism, 1999).
Πειραματική εφαρμογή
Η «αξιολόγηση μεταξύ ομοτέχνων» εφαρμόστηκε πιλοτικά στο πλαίσιο του έργου της ΑΕΕ,
με πρωτοβουλία της ΔΕΠΠΣ, ως Σχέδιο Δράσης σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία
(ΠΠΣ) το σχολικό έτος 2013-14. Η πιλοτική εφαρμογή αφορούσε στην «παρατήρηση της
διδασκαλίας». Προτάθηκαν κατάλληλα εργαλεία/πλέγματα παρατήρησης και αποτίμησης
της διδασκαλίας από την ΑΕΕ/ΔΕΠΠΣ, ενώ οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να
διαμορφώσουν δικό τους υλικό. Η διαδικασία υποστηρίχθηκε από τη Διεύθυνση του
σχολείου και το Σχολικό Σύμβουλο του ΕΠΕΣ. Οι βασικές διαδικασίες μέσω των οποίων
υλοποιήθηκε η αξιολόγηση της διδασκαλίας ήταν:
 Η δημιουργία ομάδων αλληλοπαρατήρησης (ζευγών ή τριάδων). Τα ζεύγη ή οι τριάδες,
κατά κανόνα, δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών στη βάση της
αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης, ώστε η μεταξύ τους σχέση να διακρίνεται από
ειλικρίνεια, αμοιβαίο ενδιαφέρον, εμπιστοσύνη και δεκτικότητα στις παρατηρήσεις και
προτάσεις του συναδέλφου.
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 Ο «αξιολογητής» και ο «αξιολογούμενος» εναλλάσσονται στους ρόλους αυτούς, ώστε η
μεταξύ τους σχέση να είναι ισότιμη.
 Η επιλογή των παραμέτρων της διδασκαλίας στις οποίες θα εστιάζει η αξιολόγηση έγινε
από τους εκπαιδευτικούς.
 Η παρατήρηση/αξιολόγηση της διδασκαλίας γινόταν μετά από πρόσκληση.
 Πριν από την παρατήρηση/αξιολόγησης της διδασκαλίας προηγούνταν συνεδρία
ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με το μάθημα που θα γίνει, το επίπεδο και τα
χαρακτηριστικά των μαθητών και τυχόν άλλα στοιχεία της διδασκαλίας στα οποία ο
διδάσκων επιθυμεί να εστιάσει η παρατήρηση (προδιδακτική συνάντηση).
 Κατά την διάρκεια της παρατήρησης/αξιολόγησης της διδασκαλίας και λίγο αργότερα
συμπληρωνόταν κατάλληλο έντυπο παρατήρησης/αξιολόγησης της διδασκαλίας.
 Σύντομα μετά την παρατήρηση/αξιολόγηση της διδασκαλίας ακολουθούσε συνεδρία με
στόχο τον αναστοχασμό πάνω στις διάφορες πλευρές της διδασκαλίας που έλαβε χώρα και
την παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης, με βάση τα καταγεγραμμένα στο έντυπο
παρατήρησης/αξιολόγησης (μεταδιδακτική συνάντηση).
Στην έρευνα που έγινε για την αποτίμηση της ετεροπαρατήρησης, με χρήση ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου, ανταποκρίθηκαν 101 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε ΠΠΣ κατά το
σχολικό έτος 2013-14 (83 της Δ.Ε. και 18 της Π.Ε.). Τα κύρια αποτελέσματα από την πιλοτική
εφαρμογή ήσαν τα ακόλουθα. Οι εκπαιδευτικοί:
-Αξιολόγησαν όλα τα βασικά στοιχεία της διδασκαλίας με ισόρροπο τρόπο.
-Οργάνωσαν τη διαδικασία της αξιολόγησης της διδασκαλίας κατά βάση με συναδέλφους
της επιλογής τους (52%) ή σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων (44%).
-Θεωρούν ότι η οργάνωση αυτή συνέβαλλε σημαντικά στην επιτυχή υλοποίηση της
διαδικασίας (79%).
-Πραγματοποίησαν κατά μέσο όρο δύο (2) παρατηρήσεις και αξιολογήσεις της διδασκαλίας
και δέχθηκαν άλλες τόσες.
-Έδωσαν έμφαση στην μεταδιδακτική συνάντηση δεδομένου ότι το 90% τη χαρακτήρισε
από επαρκή έως διεξοδική.
-Θεώρησαν πολύ ή πάρα πολύ χρήσιμο το έντυπο παρατήρησης της διδασκαλίας για την
αποτελεσματική υλοποίηση της διαδικασίας σε ποσοστό 57% .
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί εκτίμησαν ότι η αξιολόγηση της διδασκαλίας μεταξύ ομοτέχνων
συμβάλει σημαντικά (από πολύ έως πάρα πολύ) σε όλες τις επιζητούμενες διαστάσεις και
ειδικότερα ότι:
α) βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών (65%),
β) διευκολύνει τη διάδοση αποτελεσματικών πρακτικών (74%),
γ) ενισχύει την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών (58%),
δ) συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (57%).
Στην προοπτική η αξιολόγηση της διδασκαλίας μεταξύ ομοτέχνων να αποτελέσει σταθερή
παράμετρο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών απάντησαν: 46% ναι, 54% όχι. Το γεγονός
ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος (οι οποίοι προέρχονται από πρότυπα πειραματικά
σχολεία) είναι από τη μία μεριά θετικοί στην αξιολόγηση της διδασκαλίας από ομοτέχνους
και από την άλλη αρνητικοί στην αξιοποίηση της διαδικασίας ως σταθερή παράμετρο
αξιολόγησης τους αναδεικνύει μια επιφυλακτικότητα έναντι των συναδέλφων, η οποία
είναι πολύ πιθανό να συνδέεται και με το έλλειμμα κουλτούρας αξιολόγησης που
χαρακτηρίζει την ελληνική εκπαίδευση.
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Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του έργου της «Αυτοαξιολόγησης» (ΑΕΕ) και τα πρώτα
ευρήματα από την πιλοτική εφαρμογή της «αξιολόγησης ομοτέχνων» στα ΠΠΣ δείχνουν ότι
αποτελούν καινοτόμες διαδικασίες που συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της
συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, στη διάδοση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών
πρακτικών, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και του αναστοχασμού των εκπαιδευτικών,
στη μείωση της ιδιωτικότητας και της απομόνωσης των εκπαιδευτικών και στην
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Παράλληλα επιβεβαιώθηκαν ευρήματα από
διεθνείς έρευνες που αναδεικνύουν τις δύο διαδικασίες σε ουσιώδεις παραμέτρους
δημιουργίας «επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης» μεταξύ των εκπαιδευτικών και του
μετασχηματισμού του σχολείου σε «οργανισμό και σε κοινότητα μάθησης».

Προτάσεις
Λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την αυτοαξιολόγηση την οποία
προωθεί η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες
διατάξεις» - Ιούνιος 2015) και την επιφύλαξη ότι τα ευρήματα μας, σχετικά με την
αξιολόγηση μεταξύ ομοτέχνων, δεν επιδέχονται γενίκευση γιατί προέρχονται από ειδικά
σχολεία θα προτείναμε σε πολλές σχολικές μονάδες ο σύλλογος διδασκόντων, με την
υποστήριξη του Σχολικού Συμβούλου παιδαγωγικής ευθύνης, να αρχίσει να οικοδομεί τη
δική του επαγγελματική κοινότητα μάθησης, στην προοπτική μετασχηματισμού του
σχολείου σε οργανισμό που μαθαίνει.
Οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τις βασικές εμπειρίες, οι οποίες προέρχονται τόσο από το
οργανωσιακό πλαίσιο που διαμόρφωσε η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας όσο και
από τα σχέδια δράσης που υλοποιήθηκαν (για τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία
υπάρχουν και οι εμπειρίες από την αξιολόγηση ομοτέχνων). Επιπρόσθετα, το θεσμικό
πλαίσιο όπως περιγράφεται στο άρθρο 45 («Προγραμματισμός και κριτική αποτίμηση της
δράσης των σχολικών μονάδων») του προαναφερθέντος Σχεδίου Νόμου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
κρίνεται ευνοϊκό για την προοπτική αυτή.
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Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών
αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Χρήστος Πατσός
xpat21@otenet.gr
Σχολικός Σύμβουλος Κοινωνιολόγων
Περίληψη. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους οι σχολικοί σύμβουλοι,
έχουν την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης , υποστήριξης και
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ο Σχολικός Σύμβουλος προβλέπεται να επιμορφώνει
τους εκπαιδευτικούς σε θέματα που θα τους βοηθήσουν να επιτελούν με επιτυχία το
έργο τους. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλει να διερευνήσει τις πραγματικές ανάγκες των
εκπαιδευτικών της περιφέρειάς του, δημιουργώντας εργαλεία διερεύνησης,
στηριζόμενος στις αρχές και τη μεθοδολογία επιμόρφωσης ενηλίκων. Βασιζόμενος στα
αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης οργανώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα. Οι
σχετικές μελέτες καταδεικνύουν ότι, όλοι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τις ίδιες
παιδαγωγικές και επιστημονικές ανάγκες. Συνεπώς, ο εντοπισμός και η καταγραφή των
επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία εφόσον
καθορίζει την επιτυχή πορεία ενός επιμορφωτικού προγράμματος που έχει σχεδιαστεί
για εκπαιδευτικούς. Για την Εκπαίδευση Ενηλίκων ο απώτερος στόχος, είναι να βοηθάει
τους ενηλίκους να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους να χειραφετούνται, να
καθίστανται κοινωνικά υπεύθυνοι και αυτοδύναμοι.
Λέξεις Κλειδιά: Επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών, εκπαίδευση ενηλίκων,
σχεδίαση ερωτηματολογίου

Θεωρητικές προσεγγίσεις
Ο σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων δεν αποτελεί μια διεργασία στατική, αλλά
πρόκειται για μια διεργασία που διαρκώς βρίσκεται σε εξέλιξη και για την οποία απαιτείται
δημιουργικότητα, εξειδίκευση και λήψη σημαντικών αποφάσεων. Συνεπώς απαιτείται σε
βάθος μελέτη, αλλά και δραστικές αναθεωρήσεις, ανατροφοδότηση από τους
εμπλεκόμενους σε αυτήν, καθώς και διαρκή διερεύνηση της καταλληλότητας των μεθόδων
και των μέσων που χρησιμοποιούνται. Η διαδικασία του σχεδιασμού, είτε αφορά σε μια
διδακτική ενότητα, είτε σε μια επιμορφωτική συνάντηση, είτε σε ένα ολόκληρο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αποτελείται από κάποια βασικά βήματα τα οποία συνδέονται
στενά μεταξύ τους και το ένα επηρεάζει το άλλο (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, όπως αναφέρεται
στο Κεδράκα & Φίλλιπος, 2013)
Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική μάθηση των ενηλίκων
εκπαιδευομένων, είναι η ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής τους, η αξιοποίηση των
εμπειριών και γνώσεων που διαθέτουν και η αξιολόγηση του ιδιαίτερου τρόπου μάθησης
κάθε εκπαιδευόμενου. Εάν η προϋπόθεση αυτή δεν εξασφαλιστεί, οι εκπαιδευόμενοι
τείνουν να αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας και παραίτησης κατά τη διεργασία της
μάθησης (Κόκκος, 2003: 10).
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Δομή Εργασίας
Η εργασία δομήθηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο
που αναφέρεται στις βασικές αρχές και στις μεθόδους της εκπαίδευσης των ενηλίκων. Το
δεύτερο μέρος αναφέρεται στις μεθόδους διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των
εκπαιδευτικών και στη σχεδίαση ερωτηματολογίου ως εργαλείου διερεύνησης των
επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών.
Πρώτο Μέρος. Βασικές αρχές και μέθοδοι της επιμόρφωσης ενηλίκων
Σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα στο οποίο εμπλέκεται ο Σχολικός Σύμβουλος, ως
σχεδιαστής και εμψυχωτής, και οι εκπαιδευτικοί ως επιμορφούμενοι, θα πρέπει να
τηρούνται οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πλούσια
ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, η οποία εξετάζει την εκπαίδευση ενηλίκων υπο το πρίσμα
της ανάγκης για συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση. (Rogers, 1999, Ο.ΕΠ.ΕΚ 1998,
Βεργίδης, 2006, Κόκκος, 2005,). Οι εκπαιδευτικοί, ως εκπαιδευόμενοι, φέρνουν μαζί τους
ένα σύνολο πλούσιων εμπειριών σε θέματα διδακτικής αλλά και αξιών οι οποίες τους
χαρακτηρίζουν. Μετέχουν στην επιμόρφωση με δεδομένες προθέσεις, ιδιαίτερα αν έχουν
συμβάλει οι ίδιοι στη διατύπωση του σκοπού και των επιμέρους στόχων του
προγράμματος. Αυτό τους δημιουργεί προσδοκίες όσον αφορά το τι θα μάθουν στο
πρόγραμμα αυτό. Οι εκπαιδευτικοί δεν προσέρχονται tabula rasa στα επιμορφωτικά
σεμινάρια, έχουν διαμορφώσει και τα δικά τους μοντέλα μάθησης, χωρίς όμως αυτά να
θεωρούνται αμετακίνητα και άκαμπτα.
Στην εκπαίδευση ενηλίκων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το γεγονός ότι οι ενήλικες,
βρισκόμενοι σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που
τους διαφοροποιούν από τους ανήλικους και αυτά είναι: κατά τον Χατζηθεοχάρους, 2010,
σελ.4-5):
 Έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους (π.χ. επαγγελματικοί,
κοινωνικοί, κ.ά).
 Συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχοντας συγκεκριμένες εμπειρίες του τι
είναι μάθηση.
 Διαθέτουν γνώσεις και ευρύ φάσμα εμπειριών.
 Αποζητούν την ενεργητική συμμετοχή στην εκπαίδευση.
 Έχουν διαμορφώσει προσωπικούς τρόπους και στρατηγικές μάθησης.
 Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης.
 Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα, υποχρεώσεις, καθήκοντα και δεσμεύσεις που
προκαλούν εμπόδια στη μάθηση.
 Αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας στην προσπάθεια να μην αμφισβητηθούν τα
πιστεύω και οι αντιλήψεις τους.
Για να ξεπεραστούν κάποιες δυσκολίες στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι Νάσαινας και Τσίγκα
(2006) γράφοντας συγκεκριμένα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης, αναφέρουν τις παρακάτω πέντε αρχές επιμόρφωσης των ενηλίκων
προκειμένου αυτές να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή:
 -Αρχή της ανταποδοτικότητας των γνώσεων
 -Αρχή της κατανόησης και δημιουργικής αφομοίωσης των παρεχόμενων γνώσεων
 -Αρχή της ανακάλυψης των γνώσεων (ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία)
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 -Αρχή της συνεργατικότητας (ομαδική διερεύνηση γνώσεων)
 -Αρχή της πρακτικότητας.
Καθοριστικό στοιχείο στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι η τάση τους για αυτοκαθορισμό, από
την οποία πηγάζει η ανάγκη για ενεργητική συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα της
μαθησιακής διαδικασίας. Ο Σχολικός Σύμβουλος, έχοντας αυτά υπόψη του μπορεί να
διαμορφώσει κριτήρια για τις επιλογές του, εμπλέκοντας τους εκπαιδευόμενους σε όλες τις
φάσεις του προγράμματος (στοχοθεσία, διδασκαλία, δικτύωση με την τοπική κοινωνία,
αξιολόγηση). Όσο καλλιεργούνται αυτές οι συνθήκες, τόσο αμβλύνονται τα εμπόδια που
παρουσιάζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Σημαντικό είναι ο σχεδιαστής Σχολικός Σύμβουλος κάθε προγράμματος να συνυπολογίσει
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, όπως: μαθησιακά ενδιαφέροντα,
εσωτερική ή εξωτερική παρώθηση (κίνητρα), ηλικία, φύλο, πολιτιστικό και γλωσσικό
υπόβαθρο, πρότερη γνώση και τυχόν εσφαλμένες αντιλήψεις ή ελλιπείς γώσεις. Για τα δύο
τελευταία μπορούν να δοθούν τεστ πριν την έναρξη του προγράμματος (pretest). Δεν θα
πρέπει επίσης να παραλείψει να πάρει υπόψη του/της τις διαφορετικές ικανότητες και
προσδοκίες κάθε εκπαιδευόμενου, αλλά και τις δυνατότητες και το ρυθμό μάθησης της
ομάδας.
Για την Εκπαίδευση Ενηλίκων ο απώτερος στόχος, είναι να βοηθάει τους ενηλίκους να
συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους, να χειραφετούνται, να καθίσταται κοινωνικά
υπεύθυνοι και αυτοδύναμοι μέσα από διαδικασίες μάθησης, δηλαδή να κάνουν
περισσότερο επεξεργασμένες επιλογές, καθώς γίνονται ολοένα και περισσότερο κριτικά
μεταγνωστικά σκεπτόμενοι.
Με βάση τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι
επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ο ίδιος ο ενήλικος σπουδαστής, ο οποίος
μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό αλλά και ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδικασία
ενθαρρύνεται να αυτοαξιολογείται συνεχώς και καθοδηγείται από τον εκπαιδευτή του
μέσα από μια ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). Το ενήλικο
άτομο εμπλέκεται συνειδητά σε προσωπικές διαδικασίες μάθησης, με επίκεντρο την
επιθυμία για μάθηση που χαρακτηρίζεται από την ωριμότητα των εκπαιδευομένων, δηλ.
την προσπάθεια για προσωπική ανάπτυξη, τη δημιουργία προοπτικής και τη δύναμη της
επιλογής και της δράσης. Η αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας (εκπαιδευτικής,
επαγγελματικής και προσωπικής) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διεργασία της
μάθησης στους ενηλίκους. Ο στόχος της επιδιωκόμενης μάθησης είναι η αλλαγή σε επίπεδο
γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων και συμπεριφορών. Η εκπαιδευτική διαδικασία
στηρίζεται κυρίως στην αποτελεσματική χρήση τεχνικών ενεργητικής μάθησης, όπως οι
ομάδες εργασίας, η συζήτηση, το παίξιμο ρόλων, η προσομοίωση, οι ερωτήσειςαπαντήσεις, η χιονοστιβάδα κι όχι στην παραδοσιακή (και συχνά αποκλειστική) τεχνική της
εισήγησης (Courau, 2000). Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων υπάρχουν δυνατότητες επιλογής και
αυτοκαθορισμού σε σχέση με την αναγκαιότητα, τη χρησιμότητα, τον τρόπο, τον χρόνο και
το βάθος της μελέτης. Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες βασίζονται στη συνειδητή και
στοχοθετημένη προσπάθεια και την κριτική σκέψη και όχι στην αφιέρωση πολλών ωρών
μελέτης και αποστήθισης. Η γνώση προσεγγίζεται μέσα από την προσωπική εμπλοκή, την
υπευθυνότητα, τις πρακτικές εφαρμογές που έχουν νόημα και σημασία για τον ίδιο τον
ενήλικο εκπαιδευόμενο (Rogers, 1999). Ο Κόκκος (2008) αναφερόμενος στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων, όπως την προσεγγίζει η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης συνοψίζει,
λέγοντας ότι:
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οι ενήλικοι χάρη στην εν δυνάμει ικανότητά τους για κριτικό στοχασμό, μπορούν να
μαθαίνουν µε τρόπο διαφορετικό και πιο ολοκληρωμένο σε σχέση µε τους
ανηλίκους. Στο μέτρο που ο θεσμός της Εκπαίδευσης Ενηλίκων υιοθετεί αυτή την
προοπτική, ανάγεται σε πεδίο όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να επανεξετάζουν
δημιουργικά τις αιτίες και τις ιδεολογικές ρίζες των προβληματικών καταστάσεων
που αντιμετωπίζουν και να αναζητούν λειτουργικές λύσεις»1.
Δεύτερο Μέρος. Μέθοδοι διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών
Τι είναι η επιμορφωτική ανάγκη;
Η ανάγκη είναι μια πολυσυζητημένη και σύνθετη έννοια για το εννοιολογικό περιεχόμενο
της οποίας δεν υπάρχει συμφωνία καθώς ο όρος προσδιορίζεται κάθε φορά σε σχέση με το
κοινωνικο-οικονομικό και επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και ερμηνεύεται
(Χατζηπαναγιώτου, 2001). Για τους Wilson & Easen (1995) οι ανάγκες υποδηλώνουν την
ύπαρξη στόχων και επομένως μια επιθυμητή «τελική κατάσταση» για τη διδακτική πράξη.
Οι ίδιοι ερευνητές σημειώνουν ότι μεταξύ των αναγκών που έχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί
ως άτομα και της «ισχύος» αυτών που προσδιορίζουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, στην
περίπτωσή μας των Σχολ. Συμβούλων, υπάρχει η πιθανότητα της σύγκρουσης. Έτσι οι
ανάγκες μπορεί να είναι αντιφατικές ή/και συγκρουσιακές μεταξύ τους, γιατί ακριβώς
αναπτύσσονται σε πολλά επίπεδα (Βεργίδης, 1998). Η εκπαιδευτική ανάγκη δημιουργείται
όταν εµφανίζεται κάποια έλλειψη σε επίπεδο γνώσεων, που σημαίνει διερευνητικές
διαδικασίες που έχουν ως αποτέλεσµα την κατανόηση εννοιών (Καραλής, 2005).
Δεξιοτήτων, δηλαδή ικανοτήτων για εκτέλεση σειράς εργασιών (Χασάπης,2000) και
στάσεων που περιλαμβάνουν ένα σύνολο αξιών και αντιλήψεων βαθιά ριζωμένων τις
οποίες υιοθετούν τα άτοµα και µε βάση αυτό το σύστηµα καθορίζεται η συμπεριφορά τους
(Κόκκος, 2005). Σύµφωνα µε τον Rogers η ανάγκη για µάθηση καινούριων γνώσεων,
δεξιοτήτων ή στάσεων προκύπτει όταν συμβαίνουν αλλαγές στη ζωή του ατόµου, στους
ρόλους που αναλαμβάνει, στις βιοποριστικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες του και
στην ανάγκη του για αυτοεκπλήρωση (Rogers, 1998).
Ο εντοπισμός και η καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών μιας ομάδας στόχου, όπως
για παράδειγμα οι εκπαιδευτικοί, έχει ιδιαίτερη μεγάλη σημασία εφόσον καθορίζει την
επιτυχή πορεία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που έχει προγραμματιστεί να
παρακολουθήσουν. Η διαδικασία αυτή χρειάζεται να γίνεται με οργανωμένο και
επιστημονικό τρόπο προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η χρησιμότητα όσο και η
αποτελεσματικότητα του προγράμματος.
Ωστόσο, οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών είναι πολλαπλοί
και συχνά εντοπίζονται δύσκολα. Σύμφωνα με τις Τσιμπουκλή & Φίλλιπς (ό.π:) ο σχεδιαστής
του προγράμματος μπορεί να διαγνώσει σε τρεις φάσεις εκείνους τους παράγοντες οι
οποίοι σχετίζονται με τις μαθησιακές ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων.
Στην πρώτη φάση, πριν από την έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής
μπορεί να ζητήσει από τους εκπαιδευόμενους να απαντήσουν σε μια σειρά από ανοικτές
ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές, διερευνούν τους λόγους εμπλοκής τους στο πρόγραμμα
εκπαίδευσης και τις προσδοκίες τις οποίες έχουν από αυτό.

1
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Στη δεύτερη φάση, η διάγνωση των επιμορφωτικών αναγκών γίνεται κατά την έναρξη του
προγράμματος και αφορά σε τρεις παραμέτρους:
α) στη διάγνωση των προσδοκιών των εκπαιδευομένων, οι οποίες αξιοποιούνται στο
μαθησιακό συμβόλαιο,
β) στη διάγνωση της πρόθεσης των εκπαιδευομένων, για ενεργή εμπλοκή και
δέσμευση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και
γ) στη διάγνωση των γνώσεων, τις οποίες ήδη έχουν οι εκπαιδευόμενοι και αυτές
που θα ήθελαν να αποκτήσουν για το γνωστικό αντικείμενο.
Η διάγνωση των προσδοκιών και της πρόθεσης για δέσμευση των εκπαιδευομένων, μπορεί
να γίνει σε ατομική ή σε ομαδική βάση.
Η διάγνωση των γνώσεων μπορεί να γίνει με την συμπλήρωση ενός τεστ γνώσεων, το οποίο
θα μπορούσαν να συμπληρώσουν οι εκπαιδευόμενοι σε δύο φάσεις: α) κατά την έναρξη
του προγράμματος και β) κατά τη λήξη του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό, δια μέσου
της σύγκρισης των απαντήσεων, μπορεί να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο οι
εκπαιδευόμενοι κατέκτησαν το γνωστικό αντικείμενο.
Τέλος, στην τρίτη φάση διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών, στη μέση περίπου του
προγράμματος εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής μπορεί να διεξαγάγει μια ομαδική συνέντευξη.
Στόχος του εκπαιδευτή στη διάρκεια της ομαδικής συνέντευξης είναι να διαγνώσει πώς
αξιολογούν οι εκπαιδευόμενοι τόσο την πορεία του προγράμματος όσο και την προσωπική
τους πορεία σε αυτό, στο πλαίσιο μιας διαμορφωτικής αξιολόγησης. Ο εκπαιδευτής
χρειάζεται να ανατρέξει στις αρχικές προσδοκίες των εκπαιδευομένων ώστε να διατυπώσει
ανάλογες ανοικτές ερωτήσεις. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εκπαιδευτής αδυνατεί να
διεξάγει ομαδική συνέντευξη, είτε επειδή ο αριθμός των εκπαιδευομένων είναι πολύ
μεγάλος, είτε για άλλους λόγους, τότε μπορεί να ζητήσει από τους εκπαιδευόμενους να
απαντήσουν στις ανοικτές ερωτήσεις γραπτώς και να τις αποστείλουν ακόμη και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Οι Βεργίδης & Καραλής (2008: σ.33), μελετούν τις επιμορφωτικές ανάγκες υπό το πρίσμα
τις κατηγοριοποίησης τους σε:





Συνειδητές και ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες (Expressed needs) ονομάζονται οι
ανάγκες τις οποίες τα άτομα αναγνωρίζουν ότι έχουν και τις εκφράζουν σε μια
διαδικασία διερεύνησης αναγκών.
Συνειδητές και μη ρητές εκπαιδευτικές ανάγκες (Felt needs) ονομάζονται οι ανάγκες
τις οποίες τα άτομα αναγνωρίζουν, με κάποιο τρόπο, ότι έχουν, αλλά δεν συζητούν
γι’ αυτές. Σε αυτή την κατηγορία είναι δυνατόν να ανήκουν οι ανάγκες οι οποίες δεν
έχουν ακόμα σχηματοποιηθεί από τα άτομα με ενεργό τρόπο έτσι ώστε να μπορούν
να εκφρασθούν, όπως επίσης και οι ανάγκες για τις οποίες τα άτομα νιώθουν απειλή
ή ντροπή στην περίπτωση που τις εκφράσουν (Quenney, 1995, σ. 82-84).
Λανθάνουσες εκπαιδευτικές ανάγκες ονομάζονται οι ανάγκες τις οποίες τα άτομα
δεν έχουν συνειδητοποιήσει, δεν αναγνωρίζουν και επομένως δεν εκφράζουν.

Κατά τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών είναι σκόπιμο να διερευνηθούν οι ρητές αλλά
και οι άρρητες εκπαιδευτικές ανάγκες, προκειμένου για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα να
επιδιώξει τόσο τους στόχους του οργανισμού όσο και την επαγγελματική ανάπτυξη των
ατόμων (Queneey, 1995, σ. 84).
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Εντούτοις, πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τα άτομα να
συνειδητοποιήσουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, διότι αυτό θα οδηγήσει στην άμεση
υποκίνησή τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες (Monette, 1977, σ. 122; Queneey, 1995, σ.
83) και σε διαδικασίες αυτοκατευθυνόμενης μάθησης (Knowles,1986 όπ. αναφ. στην Grant,
2002).
Η διάκριση αυτή των επιμορφωτικών αναγκών, αναφέρει ο Βεργίδης, (2006:.σ. 33), μας
βοηθά στην επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών για τη συλλογή και
επεξεργασία στοιχείων. Στην περίπτωση που εκτιμηθεί ότι οι επιμορφωτικές ανάγκες της
ομάδας-στόχου είναι σε σημαντικό βαθμό μη ρητές ή λανθάνουσες, τότε για τη διερεύνησή
τους χρειάζεται να επιλεχθούν ποιοτικές μέθοδοι και τεχνικές όπως:
1) Ιστορίες ζωής: Πρόκειται για την περιγραφή της καθημερινής ζωής τους από
άτομα που ανήκουν στην ομάδα-στόχο, με ήπια καθοδήγηση από τους ερευνητές
προκειμένου από τις αφηγήσεις τους να συλλεχθούν στοιχεία για τα προσωπικά
τους προβλήματα και ανάγκες.
2) Μελέτες περίπτωσης: Με αυτή τη μέθοδο διερευνώνται οι ανάγκες
παρατηρώντας μια τυπική μονάδα του πληθυσμού-στόχου. Η παρατήρηση
αποσκοπεί σε βάθος εξερεύνηση και συστηματική ανάλυση της «ζωής» της
συγκεκριμένης μονάδας και στον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών της αναγκών.
3) Ατομική και ομαδική συνέντευξη: Εάν θεωρηθεί ότι οι επιμορφωτικές ανάγκες
μιας ομάδας είναι κυρίως λανθάνουσες ή μη ρητές, καταλληλότερες μορφές
συνέντευξης είναι η ελεύθερη συζήτηση σε θέματα-κλειδιά και μη κατευθυνόμενη.
Η ομαδική συνέντευξη χρησιμοποιείται σε ομάδες ατόμων που έχουν κοινά
βιώματα, κοινές εργασιακές εμπειρίες ή κάποιο κοινό σκοπό (Βεργίδης & Καραλής ,
2008, σ. 35-37).
Η ανάλυση αναγκών
Η διερεύνηση των αναγκών ορίζεται ως µια «διαδικασία συλλογής και ανάλυσης
πληροφοριών, η οποία καταλήγει στον εντοπισµό των µαθησιακών αναγκών ατόµων,
οµάδων..» (Kαψάλης & Παπασταµάτης, 2000, σ. 29) και «αποτελεί πάντα το πρώτο βήµα
στο σχεδιασµό προγραµµάτων της εκπαίδευσης ενηλίκων» (Καψάλης & Παπασταµάτης,
2000, σ.33; Παπασταµάτης κ.ά., 2010).
Η διαδικασία αυτή µπορεί να γίνει µε τυπικό τρόπο δηλαδή µε τη χρήση ερωτηµατολογίων
ή συνεντεύξεων, ή µε άτυπο τρόπο όπως είναι µία άτυπη, ηµιδοµηµένη συνέντευξη ή
υποβολή ερωτήσεων στον πληθυσµό στόχο.
Από την παραπάνω σχηµατική διάταξη καταλαβαίνουµε ότι η διερεύνηση επιµορφωτικών
αναγκών βρίσκεται στην καρδιά του σχεδιασµού των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Συνιστά αναγκαία και απαραίτητη συνθήκη, χωρίς την οποία δεν µπορεί να υπάρξει
αποτελεσµατικός εκπαιδευτικός σχεδιασµός.
Μία άλλη παράµετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασµό ενός
εκπαιδευτικού προγράµµατος ιδιαίτερα στο στάδιο της ανάλυσης των αναγκών είναι ο
ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο µαθαίνουν οι ενήλικες. Ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός
επιµορφωτικών προγραµµάτων για ενήλικες πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους, όπως και τον ιδιαίτερο τρόπο µάθησής τους. Η άτυπη
(εξαποστάσεως, δια βίου, κλπ) µάθηση, ο ευέλικτος χρόνος ή τόπος εκπαίδευσης, η
ποικιλία επιµορφωτικών πλαισίων, η αξιοποίηση των εµπειριών ζωής στην εκπαιδευτική
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διαδικασία είναι όλα τους χαρακτηριστικά «ενήλικης µάθησης» και ορισµένοι µόνο από
τους παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση αναγκών (ιδιαίτερα κατά την
κατασκευή του εργαλείου που διερευνά τις αναγκών δεν αφορά µόνο στο «τι;» της
εκπαίδευσης, αλλά και στο «που;» της εκπαίδευσης ή στο «πως;» της εκπαίδευσης,
ερωτήµατα που απαντώνται από τις θεωρίες µάθησης ενηλίκων.
Οι Κατσαρού & Δεδούλη (2008, σ. 78-80), προτείνουν μια ταξινόμηση των επιμορφωτικών
αναγκών των εκπαιδευτικών με βάση:
α) τα γνωστικά αντικείμενα (το περιεχόμενο της γνώσης, της διδακτέας ύλης)
β) τη διδακτική μεθοδολογία,
γ) την ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και
δ) την ψυχοκοινωνιολογική ευαισθητοποίηση.
Πιο συγκεκριμένα, συνοψίζουν τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών με βάση τα
παραπάνω, ως εξής:
Α) Ως προς τα γνωστικά αντικείμενα:
Ενημέρωση στις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις
Απόκτηση εμπειριών που προάγουν την κατανόηση της φύσης της επιστήμης
Διεπιστημονικές και διακλαδικές συσχετίσεις
Ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών
Επιστημολογικά εμπόδια στη μάθηση
Μεθοδολογία έρευνας
Β) Ως προς τη διδακτική μεθοδολογία:
Αρχές διδακτικής μεθοδολογίας
Διδακτική κάθε μαθήματος
Νέες διδακτικές προσεγγίσεις με βάση τα αποτελέσματα θεωρητικών και
εμπειρικών διερευνήσεων και πιλοτικών εφαρμογών
Εναλλακτικές διδακτικές-μαθησιακές προσεγγίσεις
Οργάνωση μαθησιακού περιβάλλοντος
Συσχέτιση θεωρικών μάθησης με την οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας
Κίνητρα μάθησης
Μαθησιακές δυσκολίες
Αντιμετώπιση μαθησιακών προβλημάτων και δυσκολιών στην τάξη
Ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
Νέες μορφές αξιολόγησης μαθητή
Ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών
Κριτική ανάλυση σχολικών εγχειριδίων
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού
Ανάπτυξη Αναλυτικού Προγράμματος
Παραγωγή-ανάπτυξη διδακτικού υλικού
Γ) Ως προς την ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση
Θέματα παιδαγωγικής, εξελικτικής, κοινωνικής, κλινικής ψυχολογίας

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών

43

Διδακτική πράξη και Σχολές παιδαγωγικής σκέψης
Η ψυχολογική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Η συναισθηματική εμπειρία της μάθησης
Ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των μαθητών
Το ψυχολογικό κλίμα στην σχολική τάξη
Το ψυχολογικό περιβάλλον του σχολείου
Η ομάδα των ομηλίκων
Η δυναμική της ομάδας-τάξης
Αξιοποίηση της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας του μαθητικού δυναμικού στη
διδακτική πράξη και τη σχολική ζωή
Αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών-μαθητών
Ευαισθητοποίηση στην επικοινωνιακή διάδραση
Ασυνείδητες συγκρουσιακές πλευρές της μορφωτικής σχέσης
Αντιμετώπιση των προβλημάτων της τάξης και της σχολικής ζωής\
Αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Η προσωπική εκπαιδευτική θεωρία του εκπαιδευτικού
Ενσωμάτωση στη σχολική τάξη παιδιών με ειδικές ανάγκες
Αντιμετώπιση προικισμένων και ταλαντούχων μαθητών
Η συμβουλευτική διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτικού
Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας
Δ) Ως προς την ψυχοκοινωνιολογική ευαισθητοποίηση
Το κοινοτικό μοντέλο οργάνωσης του σχολείου
Συστημική προσέγγιση του σχολείου
Διαμόρφωση διαδικασιών εσωτερικής ανασυγκρότησης για τη βελτίωση της
ποιότητας του σχολείου
Σχολική ζωή
Η κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου
Κοινωνικές και μορφωτικές ανισότητες
Ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών
Οι μεταβολές στη σύγχρονη κοινωνία και οι επιδράσεις τους στην εκπαίδευσης
Κριτική προσέγγιση της θεωρίας και της εκπαιδευτικής πράξης
Διαπροσωπικές σχέσης στη σχολική μονάδα
Σχέσεις σχολείου και οικογένειας
Συνεργασία του σχολείου με ΑΕΙ, ΤΕΙ και άλλους φορείς
Διαπολιτισμική εκπαίδευση-αντιρατσιστική αγωγή
Στήριξη μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
Το λανθάνον-αφανές πρόγραμμα ή παραπρόγραμμα
Εκπαίδευση και φύλο
Θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής
Η δυναμική των πολιτικών επιλογών στην εκπαίδευση
Η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης
Θέματα κοινωνιολογίας, ιστορίας και φιλοσοφίας της εκπαίδευσης.
Από όλα τα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς ότι η διερεύνηση και καταγραφή των
επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, αποτελεί μια σύνθετη και δημιουργική
διαδικασία, η οποία θα πρέπει να προσεγγίζεται με διάφορες μεθόδους και μέσα, ώστε να
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εξασφαλίζεται η επιστημονικότητά της και κυρίως η εγκυρότητά της. Χωρίς τον εντοπισμό
των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευομένων, δεν μπορεί να προσδιοριστεί
επιτυχημένα το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ενός προγράμματος και επομένως να επιτύχει
τους εκπαιδευτικούς στόχους και προσδοκίες των εκπαιδευομένων.

Σχεδιασμός ερωτηματολογίου: Βήματα
Πρώτο βήμα είναι ο καθορισμός διδακτικών στόχων προγράμματος που απορρέουν από τις
ανάγκες και η διάκρισή τους σε στόχους που εστιάζουν στην μάθηση των εκπαιδευτικών ως
ομάδα και σε οργανωτικούς που σχετίζονται με τη διατήρηση και τη βελτίωση της ίδιας της
εκπαιδευτικής λειτουργίας ή του οργανισμού (σχολείο). Όπως αναλύθηκε και στην
ταξινόμηση οι στόχοι αυτοί είναι τριών ειδών και αποβλέπουν στην απόκτηση γνώσεων,
στην ανάπτυξη ικανοτήτων-δεξιοτήτων και στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφοράς.
Ακολουθεί η επιλογή των κατάλληλων περιεχομένων, μεθόδων και μέσων διδασκαλίας. Το
περιεχόμενο αποτελείται από πολλές επιμέρους ενότητες, σε κάθε μία από τις οποίες
προβλέπονται τρία επιμέρους επίπεδα : 1.θεωρητικών γνώσεων, 2. πρακτική άσκηση για
την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 3. ψυχοδυναμικών μεθόδων για την αλλαγή ή ενίσχυση
στάσεων, αξιών και συμπεριφορών. Η μεθοδολογία εξαρτάται από τους σκοπούς, τους
στόχους και το προφίλ των εκπαιδευτικών (Βεργίδης, 1989). Σύμφωνα με την Lieberman
A.(1994) oι μαθησιακές-εκπαιδευτικές δραστηριότητες χωρίζονται στις :
-άμεσες μορφές εκπαίδευσης (σεμινάρια-διαλέξεις)
-μορφές μάθησης στο σχολείο (ομάδες επίλυσης προβλημάτων, έρευνα δράσης)
-μορφές μάθησης εκτός σχολείου (συνεργασία με πανεπιστήμια, δίκτυα
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
Παρουσίαση Πινάκων στη βάση συνειδητών και ρητών προτιμήσεων όπως την ορίζουν οι

Βεργίδης & Καραλής (2008, σ. 33) ό.π., διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των
εκπαιδευτικών της περιφέρειάς μας κάνοντας χρήση της ταξινόμησης των Κατσαρού &
Δεδούλη (2008, σ. 78-80), που προτείνουν τα εξής:
α) τα γνωστικά αντικείμενα (το περιεχόμενο της γνώσης, της διδακτέας ύλης)
β) τη διδακτική μεθοδολογία,
γ) την ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και
δ) την ψυχοκοινωνιολογική ευαισθητοποίηση.
Παράθεση ενδεικτικών Πινάκων Συλλογής Πληροφοριών.

Πίνακας 1. Γενικά πληροφοριακά στοιχεία εκπαιδευτικού
Όνομα
Επώνυμο
Φύλο
Ηλικία: Από 25-30……31-40……41-50……..51-65…..
Έτη Υπηρεσίας
Σπουδές: Βασικό Πτυχίο
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2ο Πτυχίο
Μεταπτυχιακοί τίτλοι:
Γνώση Ξένων Γλωσσών
Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
α: Πιστοποίηση
β: Εμπειρική
Επιστημονικά ενδιαφέροντα
Σχολείο εργασίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Πίνακας 2 Σύνταξη ερωτηματολογίου για διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ως προς τα γνωστικά
αντικείμενα
(Οδηγίες: Συμπληρώστε με χ το βαθμό προτίμησης σας, στο αντίστοιχο τετράγωνο. Στο τέλος
συμπληρώστε ένα θέμα που θα θέλατε να επιμορφωθείτε)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΛΙΓΟ
ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ
ΠΑΡΑ
Ως προς τα γνωστικά
ΠΟΛΥ
αντικείμενα
 Ενημέρωση στις τρέχουσες
επιστημονικές εξελίξεις
 Διεπιστημονικές και διακλαδικές
συσχετίσεις
 Επιστημολογικά εμπόδια στη
μάθηση
 Μεθοδολογία έρευνας
 Συμπληρώστε θέμα δικό σας:



Πίνακας 3. Σύνταξη ερωτηματολογίου για διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών
ως προς τη διδακτική μεθοδολογία
(Οδηγίες: Συμπληρώστε με χ το βαθμό προτίμησης σας, στο αντίστοιχο τετράγωνο. Στο τέλος
συμπληρώστε θέμα που θα θέλατε να επιμορφωθείτε και δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα)
Ως προς τη διδακτική
μεθοδολογία
Αρχές διδακτικής μεθοδολογίας
Διδακτική κάθε μαθήματος
Νέες διδακτικές προσεγγίσεις
με βάση τα αποτελέσματα
θεωρητικών και εμπειρικών
διερευνήσεων και πιλοτικών
εφαρμογών
Εναλλακτικές διδακτικέςμαθησιακές προσεγγίσεις

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ
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Αντιμετώπιση μαθησιακών
προβλημάτων και δυσκολιών
στην τάξη
Ανάπτυξη της
δημιουργικότητας των μαθητών
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού
υλικού
Σημασία Αναλυτικού
Προγράμματος και συσχέτισή
του με το Σχολικό Εγχειρίδιο
Παραγωγή-ανάπτυξη
διδακτικού υλικού
Διδακτική Μεθοδολογία στα
γνωστικά αντικείμενα
Συμπληρώστε θέμα δικό σας:

Πίνακας 4. Σύνταξη ερωτηματολογίου για διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ως προς την
ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση
(Οδηγίες Συμπληρώστε με χ το βαθμό προτίμησης σας, στο αντίστοιχο τετράγωνο. Στο τέλος
συμπληρώστε θέμα που θα θέλατε να επιμορφωθείτε και δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα)
Καθόλου
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Θέματα παιδαγωγικής,
εξελικτικής, κοινωνικής, κλινικής
ψυχολογίας
Ενσωμάτωση στη σχολική τάξη
παιδιών με ειδικές ανάγκες
Η δυναμική της ομάδας-τάξης
Αξιοποίηση της πολιτισμικής
ιδιαιτερότητας του μαθητικού
δυναμικού στη διδακτική πράξη
και τη σχολική ζωή
Η ψυχολογική διάσταση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας
Μεθοδολογία εκπαιδευτικής
έρευνας
Αντιμετώπιση των προβλημάτων
της τάξης και της σχολικής ζωής
Ασυνείδητες συγκρουσιακές
πλευρές της μορφωτικής σχέσης
Συμπληρώστε δικό σας θέμα:

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
Πολύ
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Πίνακας 5. Σύνταξη ερωτηματολογίου για διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ως προς την
ψυχοκοινωνιολογική ευαισθητοποίηση
(Οδηγίες Συμπληρώστε με χ το βαθμό προτίμησης σας, στο αντίστοιχο τετράγωνο.Στο τέλος
συμπληρώστε θέμα που θα θέλατε να επιμορφωθείτε και δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα)
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ

Το κοινοτικό μοντέλο
οργάνωσης του σχολείου
Η κοινωνικοποιητική λειτουργία
του σχολείου
Κοινωνικές και μορφωτικές
ανισότητες
Οι μεταβολές στη σύγχρονη
κοινωνία και οι επιδράσεις τους
στην εκπαίδευση
Σχέσεις σχολείου και
οικογένειας
Διαπροσωπικές σχέσης στη
σχολική μονάδα
Διαπολιτισμική εκπαίδευσηαντιρατσιστική αγωγή
Το λανθάνον-αφανές
πρόγραμμα ή παραπρόγραμμα
Θέματα κοινωνιολογίας,
ιστορίας και φιλοσοφίας της
εκπαίδευσης.
Στήριξη μαθητών με
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
Η ευρωπαϊκή διάσταση της
εκπαίδευσης
Συμπληρώστε θέμα δικό σας:

Ανακεφαλαίωση βασικών στοιχείων
Οι εκπαιδευτικοί, ως εκπαιδευόμενοι, φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο πλούσιων εμπειριών
σε θέματα διδακτικής αλλά και αξιών οι οποίες τους χαρακτηρίζουν. Επιπλέον αρκετοί,
έρχονται στην επιμόρφωση με δεδομένες προθέσεις, πολύ περισσότερο μάλιστα αν έχουν
συμβάλλει οι ίδιοι στη διατύπωση του σκοπού και των επιμέρους στόχων του
προγράμματος. Αυτό τους δημιουργεί προσδοκίες όσον αφορά στη μαθησιακή διαδικασία,
αλλά συγχρόνως έχουν διαμορφώσει και τα δικά τους μοντέλα μάθησης, χωρίς όμως αυτά
να θεωρούνται αμετακίνητα και άκαμπτα.
Η αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας (εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και προσωπικής)
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διεργασία της μάθησης στους ενηλίκους. Ο στόχος
της επιδιωκόμενης μάθησης είναι η αλλαγή σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και
συμπεριφορών. Η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται κυρίως στην αποτελεσματική χρήση
τεχνικών ενεργητικής μάθησης, όπως οι ομάδες εργασίας, η συζήτηση, το παίξιμο ρόλων, η
προσομοίωση, οι ερωτήσεις-απαντήσεις, η χιονοστιβάδα και όχι στην παραδοσιακή (και
συχνά αποκλειστική) τεχνική της εισήγησης.
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Είναι πολύ σημαντικό ο Σχολικός Σύμβουλος ως σχεδιαστής των επιμορφωτικών
προγραμμάτων, να γνωρίζει τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που θέλει να
επιμορφώσει , έτσι ώστε να μπορεί να τις ταξινομεί στη λογική των τριών κατηγοριών όπως
έχουμε αναφέρει, δηλαδή α. συνειδητές και ρητές, β. συνειδητές και μη ρητές, γ.
λανθάνουσες και άρρητες.

Διαπιστώσεις-Προβλήματα-Προτάσεις
Διαπιστώσεις: Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, πριν από
την έναρξη ενός προγράμματος επιμόρφωσης, είναι μια πολύ σημαντική και απαραίτητη
διαδικασία για την αποτελεσματικότητα κάθε επιμορφωτικού προγράμματος. Ο
σχεδιασμός των επιμορφωτικών αναγκών δεν πρέπει να αποβλέπει μόνο σε μια διαδικασία
που επιφέρει κάποιες αλλαγές στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά να στοχεύει σε διαρκή
αλλαγή της καθημερινής κουλτούρας του σχολείου. Είναι αποδεκτό ότι οι επιμορφωτικές
ανάγκες των εκπαιδευτικών διαμορφώνονται μέσα στο χρόνο. Αποδεχόμενοι τα ανωτέρω, ο
ρόλος της επιμόρφωσης δεν μπορεί να είναι μόνο διορθωτικός και θεραπευτικός, αλλά,
κυρίως, παρεμβατικός και ευέλικτος, με δυνατότητες αυτενέργειας και αυτοδιερεύνησης.
Συνήθως, όλες οι σχετικές έρευνες, εστιάζουν κυρίως στην διερεύνηση των επιμορφωτικών
αναγκών των εκπαιδευτικών, στις συνειδητές και ρητές απόψεις τους. Γνωρίζουμε ότι σε
πολλές περιπτώσεις, ακόμα και όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν συνειδητοποιήσει σε βάθος τις
εκπαιδευτικές τους ανάγκες, συνήθως δεν τις εκφράζουν ρητά ή τις εκφράζουν με έμμεσο
και υπαινικτικό τρόπο για πολλούς λόγους. Όπως για παράδειγμα η δημιουργία αισθήματος
ενοχής, ανασφάλειας για το πώς ο Σχολικός Σύμβουλος θα χρησιμοποιήσει την έκφραση
των επιμορφωτικών αναγκών τους, ο φόβος αυτός δύναται να ενισχυθεί, όταν ο Σχολικός
Σύμβουλος τείνει να καταστεί από επιμορφωτής, καθοδηγητής, εμψυχωτής και μέντορας
του εκπαιδευτικού, σε επιθεωρητή και αξιολογητή του, με ενδεχόμενες δυσμενής
επιπτώσεις στην επαγγελματική σταδιοδρομία και μισθολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού.
Προφανώς, εδώ χρειάζεται ο Σύμβουλος να έχει καλλιεργήσει, πολύ πριν, προβεί σε
οποιαδήποτε καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της περιοχής
τους, εκείνο το απαραίτητο παιδαγωγικό και συναδελφικό κλίμα εμπιστοσύνης και
αλληλοσεβασμού. Επίσης οφείλει να ενισχύει συνεχώς την αυτοεκτίμηση και
αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών στη βάσει ότι όλοι οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης
είναι φυσιολογικό και αναγκαίο να χρειάζονται συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση
σχετικά με τις ραγδαίες επιστημονικές, παιδαγωγικές, και τεχνολογικές εξελίξεις που
συνδέονται με το επάγγελμά τους. Ο Σχολικός Σύμβουλος επίσης οφείλει να τους
εμφυσήσει ότι η επιμόρφωσή τους, δεν μπορεί να είναι η παρακολούθηση κάποιων
υποχρεωτικών ή προαιρετικών σεμιναρίων, αλλά μέρος μιας συνεχούς και διαρκούς
επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της συνολικής
ανάπτυξης και αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος.
Οι μέθοδοι και οι τεχνικές της καταγραφής των ιστοριών ζωής, της μελέτης περίπτωσης
καθώς και της ατομικής και ομαδικής συνέντευξης αυτών των εκπαιδευτικών για να είναι
αποτελεσματική, προϋποθέτει την ύπαρξη κλίματος άριστης συνεργασίας,
αλληλοεκτίμησης και κυρίως αλληλοεμπιστοσύνης μεταξύ του Σχολικού Συμβούλου και των
εκπαιδευτικών.
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Επίσης, ο Σχολικός Σύμβουλος οφείλει να μην ξεχνά ότι: Οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο είναι εξόχως εξετασιοκεντρικό και τείνει να
λειτουργεί ως φροντιστήριο και προθάλαμος για την εισαγωγή των μαθητών στην Ανώτερη
και Ανώτατη εκπαίδευση, βιώνουν ένα επαγγελματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από
άγχος, αίσθηση απαξίωσης και μια επιφυλακτικότητα απέναντι στις καινοτόμες αλλαγές.
Προσπαθούν να καλύψουν την ύλη του ενός και μοναδικού βιβλίου, που σε πολλές
περιπτώσεις δεν το θεωρούν ικανοποιητικό, χωρίς εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό, μέσα,
νέες τεχνολογίες, καθώς και μη επαρκή επιμόρφωση, αισθάνονται δε, ως απλοί
διεκπεραιωτές άνωθεν εντολών.
Προβλήματα: Το μείζον θέμα για τον σχολικό σύμβουλο, που βρίσκεται στην διαδικασία
διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς του, έγκειται
κατά τη γνώμη μας, στο πως θα εντοπίσει και ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς που
ανήκουν στην κατηγορία της μη ρητής συνειδητοποίησης και συνεπώς αδυναμίας
έκφρασης των επιμορφωτικών αναγκών τους. Ο Σχολικός Σύμβουλος έχει να αντιμετωπίσει
την πιο δύσκολη κατηγορία εκπαιδευτικών για του εξής λόγους:
Συνήθως οι εκπαιδευτικοί αυτοί, είτε αποφεύγουν να παρακολουθήσουν τις επιμορφωτικές
συναντήσεις που οργανώνουν οι Σχολ. Σύμβουλοι, είτε όταν παρευρίσκονται, συνήθως
μένουν σιωπηλοί και παθητικοί δέκτες. Σπάνια συμπληρώνουν το όποιο φύλλο έκφρασης
των επιμορφωτικών αναγκών τους, ακόμη και στην περίπτωση ανωνυμίας. Σημειώνουμε ότι
το πρόβλημα αυτό δεν θεραπεύεται μέσω συμπλήρωσης ανώνυμων ερωτηματολογίου,
επειδή όπως προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία και αναπτύξαμε, οι μέθοδοι/ τεχνικές
που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό και στην έκφρασή τους είναι οι ιστορίες ζωής,
οι μελέτες περίπτωσης και η ατομική και ομαδική συνέντευξη που απαιτούν άμεση
προσωπική σχέση μεταξύ Σχολ. Συμβούλου και εκπαιδευτικού.
Συναφές πρόβλημα είναι το γεγονός ότι αρκετοί Σχολικοί Σύμβουλοι, εκτός ορισμένων
περιπτώσεων, αδυνατούν να κάνουν χρήση αυτών των μεθόδων και τεχνικών, λόγω της
ανεπαρκούς εκπαίδευσής τους στις μεθόδους και τεχνικές αυτές. Αναδεικνύεται λοιπόν η
ανάγκη οι Σχολικοί Σύμβουλοι όλων των ειδικοτήτων, να επιμορφωθούν σε βάθος, στη
χρήση τέτοιων μεθόδων και τεχνικών για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών που οι
επιμορφωτικές τους ανάγκες είναι λανθάνουσες και άρρητες. Το πρόβλημα αυτό
καθίσταται ακόμη πιο δύσκολο επειδή στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα δεν
προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, επαρκής χρόνος για πιο στενή και προσωπική συνεργασία μεταξύ Σχολ.
Συμβούλου και εκπαιδευτικού. Παράλληλα δεν έχει καλλιεργηθεί και εμπεδωθεί μια
κουλτούρα συζήτησης και εξωτερίκευσης των αισθημάτων και συναισθημάτων σχετικά με
τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών, όσο και μεταξύ εκπαιδευτικών
και Σχολ. Συμβούλων.
Ο Σχολικός Σύμβουλος πριν προβεί στην διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών οφείλει
να γνωρίζει ότι: οι εκπαιδευτικοί για λόγους ιστορικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και
συνδικαλιστικούς δεν επιθυμούν να επιμορφωθούν εκτός του εργασιακού τους ωραρίου,
ούτε να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις, δίχως κάλυψη των εξόδων τους. Ζητούν
μακροχρόνιες επιμορφώσεις με κατάληξη την απόκτηση πιστοποίησης ή διπλώματος που
θα τους ωφελήσει στην επαγγελματική τους εξέλιξη. ( βλ. Σχολ. Πορίσματα της Έρευνας των
ΕΚΚΕ/ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. για τον Ο.ΕΠ.ΕΚ, Δεκέμβριος 2008) Οι σύντομες επιμορφώσεις που
γίνονται στο πλαίσιο του σχολείου και με περιορισμένο χρόνο, που στην περίπτωση των
Σχολ. Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι συνήθως ένα δίωρο, δεν επιτρέπει
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εκ των πραγμάτων, να γίνει συστηματική και επιστημονική επιμόρφωση. Επιπλέον συχνά
συνεπάγεται απώλεια διδακτικών ωρών, καθιστώντας τους εκπαιδευτικούς επιφυλακτικούς
να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτά τα επιμορφωτικά προγράμματα, φοβούμενοι ότι
ενδεχομένως θα έρθουν σε αντιπαραθέσεις με τη διεύθυνση του σχολείου.
Προτάσεις: Γίνεται σαφές ότι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των
εκπαιδευτικών, από τους Σχολικούς Συμβούλους είναι μια δύσκολη, χρονοβόρα, και
επίπονη διαδικασία, που ο Σχολικός Σύμβουλος μπορεί μόνο ως ένα βαθμό να επιτελέσει
μόνος του, πράγμα που σημαίνει ότι η αναβάθμιση και η υποστήριξη του ρόλου του από το
Υπουργείο Παιδείας καθώς και η συνεργασία μεταξύ των Σχολικών Συμβούλων καθίσταται
αναγκαία. Η αναβάθμιση και επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων καθίσταται αναγκαία
όσο ποτέ άλλοτε. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου έχει
εγκαταλειφτεί στην τύχη του, χωρίς να στηρίζεται ουσιαστικά από την πολιτεία. Τους
διατίθεται ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή και γραμματειακή υποστήριξη, όταν
θεσμοθετημένα έχουν επιφορτιστεί μεταξύ των άλλων και με την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών.
Εάν θέλουμε ο Σχολικός Σύμβουλος να είναι αποτελεσματικός στον δύσκολο ρόλο που
καλείται να διαδραματίσει και με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων των
οποίων έχει την παιδαγωγική ευθύνη, αλλά και τον μεγάλο αριθμός των εκπαιδευτικών της
ειδικότητάς του, που έχει να καθοδηγήσει και επιμορφώσει, κρίνουμε απαραίτητο να του
δοθεί θεσμοθετημένα, ένας άμεσος συνεργάτης σε κάθε σχολική μονάδα με αυξημένα
προσόντα και πολυετή εμπειρία, ώστε από κοινού να διερευνούν τις επιμορφωτικές
ανάγκες των εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας και να σχεδιάζουν και
υλοποιούν με την συνεργασία πανεπιστημιακών, ειδικών επιστημών και επαγγελματιών
επιμορφωτικά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά παρά το οικονομικό κόστος που έχουν,
σε τελική ανάλυση θα ωφελήσουν όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά τους μαθητές και την
κοινωνία στο πλαίσιο ότι η εκπαίδευση και η παιδεία είναι επένδυση και βασικός πυλώνας
για την οικονομική, πολιτική και πολιτισμική ανάπτυξη κάθε κοινωνίας.
Παράλληλα οι αντίστοιχες διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, οι Περιφερειακές
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, θα πρέπει να συνδράμουν ακόμη περισσότερο στις ανάγκες των
Σχολ. Συμβούλων και των Γραφείων τους, με το να τα στελεχώνουν με προσωπικό
αυξημένων προσόντων και δυνατοτήτων, με μακροχρόνια διδακτική εμπειρία, καθώς
επίσης και με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή που θα τους βοηθήσει στο δύσκολο
έργο τους. Να μεριμνούν συνεχώς για τις επιστημονικές, παιδαγωγικές ανάγκες τους, με το
να υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου, προσδίδοντας ακόμη
περισσότερη προστιθέμενη αξία στο επιστημονικό και παιδαγωγικό υπόβαθρό τους. Επίσης
από κοινού με τα Γραφεία Σχολ. Συμβούλων και τη θεσμοθετημένη συνεργασία με το Ι.Ε.Π,
όσο και τα Π.Ε.Κ ,να διαμορφώσουν και να οργανώσουν προγράμματα μεσαίας και μεγάλης
διάρκειας επιμόρφωσης που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, που από την μια θα
είναι υποχρεωτικά για όλους και θα πραγματοποιούνται εκτός του ωραρίου των
εκπαιδευτικών και από την άλλη να δώσει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για να τους
κινήσει το ενδιαφέρον συμμετοχής τους.
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Γλώσσα και εξουσία μέσα από ποικίλα κείμενα στην καθαρεύουσα
και τη δημοτική μορφή της ελληνικής γλώσσας, 1967-1994
Χριστίνα Αργυροπούλου
xargyro@otenet.gr
Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Περίληψη. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή για τη γλώσσα και τη δύναμή της, για τη
γλώσσα και την εξουσία, η εργασία θα εστιάσει στη σχέση της ελληνικής γλώσσας με την
εξουσία και την ιδεολογία, με σύντομη αναφορά στο Γλωσσικό Ζήτημα. Ιδιαίτερα, θα
καταδειχθεί μέσα από ποικίλα μικροκείμενα ότι τόσο κατά τη μεταβατική περίοδο όσο και
μετά από την επίσημη αναγνώριση της δημοτικής (1976) έχουμε κείμενα εκπαιδευτικής
πολιτικής, κείμενα της δημόσιας διοίκησης, της εκκλησίας και της εξωτερικής πολιτικής,
καθώς και πρωτοχρονιάτικα μηνύματα πρωθυπουργών, που δεν είναι πολιτικά αθώα,
καθώς διαποτίζονται από την πολιτική θέση και στάση των ομιλητών, όπως θα φανεί από
τα παρατιθέμενα, στο άρθρο, κείμενα. Αυτά άλλοτε δηλώνουν και άλλοτε συνδηλώνουν
εξουσία και ιδεολογία. Βέβαια, θα γίνει μνεία και στο ύφος γραφής της δημοτικής, καθώς
ούτε αυτή είναι ως γλώσσα αθώα, ως γλώσσα πλέον της εξουσίας, όπως ήταν και η
καθαρεύουσα. Αυτό θα καταδειχθεί μέσα από ποικίλα μικροκείμενα.
Λέξεις κλειδιά. Γλώσσα, εξουσία, Γλωσσικό Ζήτημα

Εισαγωγικά θεωρητικά στοιχεία και σύντομη αναφορά στο Γλωσσικό Ζήτημα
Η γλώσσα, ως προφορικός και γραπτός λόγος, ζυμώνει και ζυμώνεται με το κοινωνικό, πολιτικό
και πολιτιστικό «γίγνεσθαι» και επιστρέφει στον δημιουργό-άνθρωπο, που ενεργεί και
παθαίνει με και από τη γλώσσα. Η γλώσσα συνδέεται άμεσα με την εξουσία, καθώς γίνεται
όργανο εξουσίας και ασκεί με τον τρόπο της τη δική της εξουσία. Πολλοί μελετητές έχουν
αναφερθεί στη σχέση της γλώσσας με την κοινωνία και την εξουσία1. Ιδιαίτερα, ο Norman
1

. Ο Πλωρίτης Μ. εξετάζει τη γλώσσα της πολιτικής και την πολιτική της γλώσσας, ο Βέλτσος Γ. αναφέρεται στην
κοινωνική δύναμη της γλώσσας. Η Άννα Φραγκουδάκη κάνει μια κοινωνιολογική προσέγγιση της ελληνικής
γλώσσας, όπως: Γλώσσα και επικοινωνία, γλώσσα και σχολείο, γλώσσα και κοινωνική εξουσία. Η ΣταυρίδηΠατρικίου Ρ. μελετάει τη γλώσσα σε σχέση με την εκπαίδευση και την πολιτική. Ο Καλιόρης Γ. εξετάζει τη γλώσσα
της περεστρόϊκα, τον λόγο του ΠΑΣΟΚ και την «ξύλινη γλώσσα» της αριστεράς. Ο Ουμπέρτο Εκο εξετάζει τη
γλώσσα και τη σημειολογία της, οι Crystal and Davy μελετούν τη χρήση της γλώσσα σε διάφορες καταστάσεις και
περιστάσεις χρήσης της, ο Hymes προετείνει τη θεωρία, δίνοντας έμφαση στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο
της γλωσσικής λειτουργίας. Ο Halliday αναλύει την κειμενική λειτουργία της γλώσσας και ο Swain με τη θεωρία,
Sociolinguistic Competence, εστιάζει στους κοινωνικοπολιτισμικούς κανόνες. Ο Bernstein μιλάει για περιορισμένο
και καλλιεργημένο γλωσσικό κώδικα (Restricted and Elaborated code). Oι εφαρμογές των θεωριών των Searle και
Grice σε κείμενα του Pinter παρουσιάζουν τη δυναμική του λόγου της εξουσίας. Οι Austin, Faerch and Kasper
αναφέρονται στη διαλεκτική σχέση της γλώσσας με την κοινωνία και ο Turner μιλάει για «Sοcially Meaningful
Linguistic Choices». Ακόμα, ο Maller λέει ότι η γλώσσα των εφημερίδων, που διαβάζουν οι εργατικές τάξεις,
προτρέπει σε απλοϊκή σκέψη, δηλαδή ασκείται μια μορφή εξουσίας και μέσα από τον τύπο, που αναπαράγει
συστηματικά τα ίδια κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα.
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Fairclough (1989) μελετά τις σχέσεις εξουσίας μέσα από τη χρήση της γλώσσας (π.χ. σχέσεις
φοιτητών και καθηγητών, σχέση αστυνομίας και πολιτών κ.ά.). Άλλωστε, η γλώσσα
αποκαλύπτει τον τρόπο που ασκείται η εξουσία, καθώς η επιλογή της λέξης και η σύνταξη
αξιοποιούνται ανάλογα με την περίσταση και μεταφέρουν μηνύματα κοινωνικά, πολιτικά,
ρατσιστικά και άλλα. Όσον αφορά το Γλωσσικό Ζήτημα και την ελληνική διγλωσσία/διμορφία,
αυτή έχει τις ρίζες της στους χριστιανούς συγγραφείς, που επιλέγουν να γράφουν σε
«αττικίζουσα» ελληνική. Στην περίοδο της τουρκοκρατίας και του νεοελληνικού διαφωτισμού
(1750-1821) η επιλογή της γλωσσικής μορφής της ελληνικής παίρνει νέες διαστάσεις. Στην
αρχή του 20ου αιώνα η καθαρεύουσα ταυτίζεται με την εθνική ιδεολογία, ενώ η δημοτική
θεωρείται επικίνδυνη, αν και αποτελεί φυσική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, με αλλαγές στο
φωνολογικό επίπεδο (π.χ. παιδίον = παιδίν, παιδί κ.ά.) και στο μορφολογικό επίπεδο (π.χ.
έγραψαν= γράψανε ή γραφτήκανε κλπ.). Τα τριτόκλιτα ονόματα: πατήρ, μήτηρ, φύλαξ, γυνή
έχουν γίνει πατέρας, μητέρα, φύλακας, γυναίκα κ.ά. Επίσης, παρατηρούνται αλλαγές και στη
σύνταξη, δηλαδή ρήματα συντασσόμενα με γενική στην καθαρεύουσα, στη δημοτική/
νεοελληνική συντάσσονται με εμπρόθετη αιτιατική, στοιχείο που από πλημμελή γνώση της
νεοελληνικής σύνταξης οδηγεί σε λαθεμένη χρήση, π. χ. «δεν έτυχα απάντησης» αντί «δεν
έλαβα/ πήρα απάντηση».
Βέβαια, η διαμάχη για τη μορφή της γλώσσας ως επίσημης πέρασε από διάφορες φάσεις έως
ότου αναγνωριστεί η δημοτική ή νεοελληνική, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί ήδη στην ποίηση,
στα δημοτικά τραγούδια, στον Θούριο του Ρήγα και στη λογοτεχνία κατά τον 19ο και 20ο
αιώνα (Σολωμός, Παλαμάς, Καζαντζάκης κ.ά.). Το γλωσσικό ζήτημα οξύνεται, γίνεται
ιδεολογικοπολιτικό με το Ταξίδι του Ψυχάρη το 1888 (Βερναρδάκης, Κουμανούδης,
Χατζηδάκις) και με τη μετάφραση στη δημοτική των Ευαγγελίων και της τραγωδίας Ορέστεια
(Ευαγγελικά 1901, Ορεστειακά 1903 κ.ά.)2. Η δημοτική γλώσσα ταυτίστηκε με πολιτικές
ιδεολογίες και με την αθεΐα, για να πολεμηθούν οι δημοτικιστές και το έργο τους, ενδεικτικά
αναφέρεται (Χαρίτος, 1989) το Παρθεναγωγείο του Βόλου (Δελμούζος, Βάρναλης, Κουντουράς,
Γληνός κ.ά.).
Η διαμάχη μεταφέρεται στη Βουλή, όπου η καθαρεύουσα στα Πρακτικά της Βουλής των
Ελλήνων χαρακτηρίστηκε ως η πατροπαράδοτη γλώσσα (28-2-1911, Αλ. Φωτήλας3): «Ουδέποτε
φαντάζομαι ότι θέλουσι μωρανθή επί τοσούτον οι Έλληνες, ώστε να εγκαταλείψωσι την
πατροπαράδοτον γλώσσαν, την οποίαν εσεβάσθησαν ολόκληροι αιώνες! […].». Στην ίδια
συνεδρίαση της Βουλής η δημοτική χαρακτηρίζεται ως «παρεφθαρμένη γλώσσα, τέκνον
δουλικής εποχής, γλώσσα εκφύλων και ξενοδούλων, γλώσσα εστερημένη ζωής». Οι
δημοτικιστές, ως αθεϊστές, απασχολούν και το περιοδικό Διάπλασις των Παίδων (1914,
σελ.167, τχ. 21), όπου επισημαίνεται ότι δεν αρνούνται τον Θεό ως δημιουργό, διότι
ασπάζονται τη θεωρία του Δαρβίνου. Μάλιστα, ο Γρ. Ξενόπουλος δεν παραλείπει να
διαφωτίσει τους νέους συνδρομητές του περιοδικού, λέγοντας:
«ΟΙ ΑΘΕΪΣΤΑΙ.
Αγαπητοί μου,
2

Οι δημοτικιστές επιμένουν ότι η δημοτική είναι η εθνική γλώσσα και πρέπει να καθιερωθεί από το κράτος, ενώ η
γλωσσική αντίδραση μιλάει για εθνικό κίνδυνο.
3
Όλα είναι γραμμένα στο πολυτονικό σύστημα, εδώ για λόγους ευκολίας γράφονται στο μονοτονικό.
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Με ηρώτησαν πολλοί, ποίοι είναι αυτοί οι αθεϊσταί του Βόλου, οι οποίοι δικάζονται
ολονέν εις Ναύπλιον και τι ιδέαν έχω δι΄αυτήν την δίκην […] εσχημάτισα την ιδέαν
ότι οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους είνε […] μισοπάλαβοι. Άνθρωποι,
δηλαδή, με χαλασμένα κεφάλια […]. Δεν έπεται όμως εκ τούτου, ότι είνε και διά την
λαιμητόμον ή διά την φυλακήν! […]. ».
Οι δημοτικιστές οργανώνονται καλύτερα, αν και υφίσταντα διώξεις, οπότε ιδρύονται: Η
«Εταιρεία της Εθνικής Γλώσσας» 1909, το «Αδερφάτο της Αθήνας» 1909, ο «Εκπαιδευτικός
Όμιλος» 1910, το «Αδελφάτο της Πόλης» το 1909 και το περιοδικό «Νουμάς». Το 1917 ο Ελ.
Βενιζέλος τους αναθέτει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που είχε ως στόχο την κοινωνική
αλλαγή. Το 1917 με το Διάταγμα 2585/1917 η δημοτική γίνεται η επίσημη γλώσσα στο
δημοτικό σχολείο και συγγράφονται νέα βιβλία (Τα Ψηλά Βουνά, Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο
κ.ά.), με σύντομες προτάσεις, με θέματα κοντά στην εμπειρία των παιδιών και με αξιοποίηση
της λαϊκής θυμοσοφίας.
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917 ανατρέπεται με τη Μικρασιατική Καταστροφή και την
απώλεια της εξουσίας από τον Βενιζέλο, οπότε κυριαρχούν συντηρητικές δυνάμεις, που
στέλνουν τα βιβλία στην πυρά το 1921. Το 1964, με τον Νόμο 4379, ο Γ. Παπανδρέου με
συνεργάτη και εμπνευστή τον Ευάγγελο Παπανούτσο και πολλούς φωτισμένους
εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς σχεδιάζουν τον νέο «χάρτη» της εκπαίδευσης και
καθιερώνουν ως επίσημη γλώσσα του Έθνους τη δημοτική. Έτσι, γίνεται η δεύτερη
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, με τη δωρεάν παιδεία, η οποία επέτρεψε στα φτωχά, μεσαία και
αγροτικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας να έχουν πρόσβαση στη μόρφωση και, κατά
συνέπεια, σε όλα τα επαγγέλματα και σε θέσεις της δημόσιας διοίκησης και της εκπαίδευσης.
Ο Ε. Κριαράς δίνει στοιχεία από την ιστορία του δημοτικισμού και η Σταυρίδη-Πατρικίου Ρένα
(1999) παρουσιάζει, συνοπτικά και κατατοπιστικά, την οδυνηρή πορεία της δημοτικής γλώσσας
και της ιδεολογικής της φόρτισης. Η επιβολή της δικτατορίας του 1967-1974 είχε συνέπειες και
για τη νεοελληνική γλώσσα, καθώς επανέφερε τον Νόμο 129 του Μεταξά και ανέκοψε την
πρόοδο σε όλα τα επίπεδα (πολιτικό, πολιτειακό, οικονομικό, εκπαιδευτικό, εθνικό και
πολιτιστικό)4.
Συνεπώς, στο γλωσσικό τίθεται οριστικά τέλος με τον Νόμο 309/76 του Γ. Ράλλη, οπότε η
δημοτική γλώσσα έγινε «οικοδέσποινα» στον τόπο της και συνέβαλε στην πνευματική και
πολιτιστική ανάπτυξη της Ελλάδας. Παρά τις φωνές της αντίδρασης, η νεοελληνική κυριάρχησε
ως γραπτός και προφορικός λόγος, συντάχθηκαν νέα ΑΠΣ, γράφτηκαν νέα σχολικά βιβλία και
σχολική Γραμματική και ο δημόσιος διάλογος για τη γλώσσα συνεχίζεται5, όπου ο Γ.Μ.
Καλιόρης μιλάει «Για μια ευρύχωρη δημοτική», ο Μ.Ανδρόνικος εστιάζει στο θέμα: «Η γλώσσα
στην εκπαιδευση», ο Δ.Τομπαΐ δης έχει ως τίτλο «Γλώσσα και Εκπαίδευση», ο Δ.Μαρωνίτης
«Γλώσσα και Πολιτική» και γενικά οι ομιλητές εστιάζουν σε διάφορους άξονες της γλώσσας.
Πολύ εύστοχα, ο Χατζησαββίδης Σωφρ. (1992) γράφει ότι «Γενικά η περίοδος 1982-1984
μπορεί να χαρακτηριστεί, όσον αφορά το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, ως περίοδος
δραστηριοποίησης και ανανέωσης».
4

Εθνικό με την εισβολή στην Κύπρος, πολιτικό, καθώς καταλύθηκαν οι δημοκρατικοί θεσμοί, πολιτιστικό, γιατί
εξορίστηκαν οι καλλιτέχνες και οι διανοούμενοι και οικονομικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο, γιατί
οξύνθηκαν όλα τα προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας.
5
Δημόσιος Διάλογος για τη Γλώσσα, οργανώθηκε από το ΚΚΕ Εσωτερικού το 1985, εκδ. Δόμος, Αθήνα 1988.
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Σχέση Γλώσσας και Εξουσίας: εννοιολογικές διασαφηνίσεις
Η έννοια «γλώσσα» είναι πολύπλοκη και πολυσήμαντη και σύμφωνα με τον Νoam Chomsky
«είναι ο καθρέφτης του νου, είναι ένα σύστημα αξιοθαύμαστης περιπλοκότητας […]». Η
γλώσσα είναι κοινωνικό φαινόμενο (Παπακώστας, 1990) γι’ αυτό εξελίσσεται. Έχουν
διατυπωθεί πολλές θεωρίες για την κοινωνιολογική διάσταση της γλώσσας 6 (Grayshon, Social
Grammar, Hayakawa, The Foundations of Society, Hicky, Pragmastilistic Aproach, θεωρίες των
Hymes, Halliday και άλλων), καθώς η γλώσσα δεν είναι αθώα ούτε ιδεολογικά (Φραγκουδάκη,
1987) ούτε κοινωνικά (Σετάτος, χ.χ.). Λειτουργεί, όπως γράφει ο Γ. Βέλτσος (1976), διπλά:
«Σπάζει αλυσίδες και χαλκεύει δεσμά, είναι ενέργεια αλλά και αποτέλεσμα, […] συμβάλλει στο
σχεδιασμό της οικονομίας εφόσον εξελίσσεται μαζί της». Η γλώσσα ασκεί εξουσία τόσο με την
επιλογή της αρχαιότερης μορφής της (αρχαΐζουσας ή καθαρεύουσας), όσο και με τη δημοτική.
Οι μελετητές της γλώσσας, έλληνες και ξένοι7, στις παιδαγωγικές, τις ανθρωπολογικές και τις
ψυχαναλυτικές θεωρίες τους για τη γλώσσα επισημαίνουν ότι όλα τα σύνδρομα της εξουσίας
και της κυριαρχίας μπορεί να καλύπτονται και πίσω από τις λεγόμενες αντιεξουσιαστικές
ιδεολογίες.
Όσον αφορά τον όρο «εξουσία» από το αρχαίο, λόγιο και νεοελληνικό «εξουσιάζω», που
προέρχεται από το «έξεστι, εξ + εστί = επιτρέπεται», σημαίνει σε όλες τις γλωσσικές μορφές
εξουσιάζω. Κατά τον Ανδριώτη (1971) σημαίνει ασκώ δύναμη πολιτική, οικονομική, κοινωνική,
επαγγελματική, πολιτιστική, τεχνολογική, ακόμα και προσωπική, από άτομο σε άτομο. Η
άσκηση της πολιτικής εξουσίας μπορεί να γίνει με τον προφορικό και τον γραπτό λόγο, με τις
αποφάσεις της κάθε κυβέρνησης και με τους μηχανισμούς που διαθέτει σε όλους τους τομείς
της δημόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης και της δικαιοσύνης. Ακόμα, η Εκκλησία, τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, ο τύπος, το διαδίκτυο κ.ά. ασκούν τη δική τους εξουσία, καθώς
κατασκευάζουν μια άλλη γλωσσική πραγματικότητα, που προστατεύει τα συμφέροντά τους.
Η γλώσσα της εξουσίας είναι ένας κώδικας, που εγκλωβίζει τις λέξεις και το μήνυμά τους, γι’
αυτό οι υπερρεαλιστές θέλησαν να απελευθερώσουν τις λέξεις, διότι «η απελευθέρωση της
γλώσσας ταυτίζεται με την απελευθέρωση της ύπαρξης» ή, όπως έλεγαν «οι λέξεις είναι
δημιουργοί ενέργειας» (Αλεξανδριάν & Μπρετόν, σελ. 40,56). Η δύναμη της λέξης είναι
σημαντική και σημαίνουσα, συχνά ποικίλλει από γλώσσα σε γλώσσα η σημασία ενός όρου ή
μιας ορολογίας με κοινωνική φόρτιση, π.χ. του όρου «μετανάστευση». Ο ελληνικός όρος
«μετανάστης» ισχύει χωρίς διάκριση και για εκείνον που φεύγει από την πατρίδα του για να
εργαστεί στα ξένα ως ξενιτεμένος ή απόδημος και για εκείνον που έρχεται να εργαστεί στη
χώρα μας. Στα αγγλικά, όμως, χρησιμοποιούνται δύο όροι "emigrant" και "imigrant"
αντίστοιχα. Δηλαδή, ο ελληνικός όρος ταιριάζει περισσότερο με το "migrant", που είναι
ουδέτερο πολιτικά και κοινωνικά. Στα γαλλικά και τα ιταλικά οι όροι «les immigés», «gli
immigrati» δίνουν έμφαση στο αποτέλεσμα, παρά στη διαδικασία της μετανάστευσης, και οι
χρησιμοποιούμενοι όροι είναι κοινωνικά και πολιτισμικά φορτισμένοι. Έτσι, όροι, ορολογίες
6

Θεωρίες για την κοινωνιολογική διάσταση της γλώσσας των: Grayshon (Social Grammar), Hayakawa (The
Foundations of Society), Hicky (Pragmastilistic Aproach), καθώς και οι σχετικές με το θέμα θεωρίες των Hymes,
Halliday και άλλων.
7
Chomsky, Lacan, Foucault, Bourdieu, Illich, Morish, Neil, Κασσωτάκης, Μαυρογιώργος, Ξωχέλης, Νούτσος,
Χαραλαμπάκης, Φραγκουδάκη κ.ά.
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και εκφράσεις μπορούν να εμπεριέχουν κοινωνική και πολιτική απαξίωξη και να ασκούν με τον
τρόπο τους εξουσία. Ακόμα και στο σχολείο (Αpple, 1993, σελ. 37, 43, 59, 67-74 κ.ε.) που έχει
στόχους υψηλούς και φιλοδοξεί να πλάσει ελεύθερους και δημοκρατικούς ανθρώπους,
ασκείται εξουσία, τόσο με τις άνωθεν εγκυκλίους προς εφαρμογή, όσο και με το
δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας.
Τέλος, πέρα απ' όλες αυτές τις εννοιολογικές και λειτουργικές θεωρίες για τη γλώσσα, θα
πρέπει να τονιστεί ότι η γλώσσα είναι υπέρτατη αξία, είτε τη δούμε από την άποψη του
Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, είτε από την οπτική γωνία στοχαστών, φιλοσόφων και
γλωσσολόγων. Ορίζοντάς την ως αξία και ως υπέρτατο αγαθό την ταυτίζουμε με την
ελευθερία, τη δημοκρατία και την ίδια τη ζωή. Άλλωστε, η φράση του εθνικού ποιητή Δ.
Σολωμού «μήγαρις έχω άλλο’ς το νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;» (Σολωμός, χ.χ., σελ.
338) δείχνει τη στενή σχέση της μητρικής γλώσσας με την εθνική ανεξαρτησία και εθνική
ταυτότητα.

Κείμενα γλώσσας και εξουσίας
Η γλώσσα ως σύστημα, ως μέσο επικοινωνίας και ως φορέας αξιών και μηνυμάτων ασκεί
εξουσία. Η πολιτική εξουσία ασκείται με τον πολιτικό λόγο, γραπτό και προφορικό, με τις
αποφάσεις της κάθε κυβέρνησης, με τη διοικητική μηχανή, με την εκπαίδευση, με τη
διπλωματία, με τους προεκλογικούς λόγους κ.ά. Επίσης, και η Εκκλησία ασκεί εξουσία
συνεπικουρούμενη από τη γλώσσα των Ευαγγελίων, με τα «είπεν ο Κύριος» και τον λόγο που
δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Τη δική τους εξουσία ασκούν και ο τύπος, η τηλεόραση και όλα
τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, όπως, ενδεικτικά, καταδεικνύεται από τα ακόλουθα.
Οικογένεια και εξουσία
Εξουσία ασκείται στην πατριαρχική παραδοσιακή οικογένεια, που συμπεριλαμβάνει όλα τα
μέλη με τον πατέρα αφέντη, αλλά και στη σύγχρονη οικογένεια με την άτυπη ιεραρχία των
μελών της, όπου προέχει η φροντίδα των γονέων για τα παιδιά και οι οδηγίες «καλής
συμπεριφοράς». Σε μια δειγματοληπτική έρευνα που επιχείρησα σε ενήλικες και σε μαθητές,
παρατήρησα ότι οι λέξεις της εξουσίας υπερισχύουν στο λεξιλόγιο μικρών και μεγάλων.
Πρόκειται για λεξιλόγιο που μαθαίνουν πρώτα στην οικογένεια και επεκτείνεται στη συνέχεια
στο σχολείο και την κοινωνία, όπου κυριαρχεί ο προστακτικός και κατευθυντικός λόγος, ο
λόγος του δυνατού προς τον αδύνατο, του μεγαλύτερου προς τον μικρότερο, του παντογνώστη
προς τον αγνοούντα, κ. ά., π.χ. «να ακούς τους μεγαλύτερους, να κάμεις αυτό και όχι εκείνο,
αυτό που σου λέω εγώ θα γίνει, εσύ δεν ξέρεις είσαι μικρός, οι άντρες δεν κλαίνε, πρόσεχε να
μη γελάει η κοινωνία με σένα, να προκόψεις, διάβαζε, τρώγε, άκου, πήγαινε και μη μιλάς,
εμένα να ακούς και όχι τον καθένα» κ. ά.
Γλώσσα και Εξουσία στην Εκπαίδευση
Η εκπαιδευτική διαδικασία για να πετύχει τους στόχους της, πρέπει να στηρίζεται στον
δημιουργικό και αποτελεσματικό διάλογο. Το ήθος και ο τόνος της φωνής του εκπαιδευτικού
βοηθούν στον διάλογο και στη διδακτική διαδικασία. Μια φράση του εκπαιδευτικού «δε με
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κατάλαβες», μπορεί να είναι φιλική, αλλά και αυταρχική, εξουσιαστική, ανάλογα με το ύφος,
με τον τόνο της φωνής και το συνολικό επικοινωνιακό πλαίσιο της τάξης. Άλλωστε, σύμφωνα
με τα σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα διδασκαλίας, τα «μη», τα «δεν», τα «πρέπει» και τα
«απαγορεύεται» του εκπαιδευτικού αποθαρρύνουν τους μαθητές, διαταράσσουν την
ατμόσφαιρα της μαθησιακής διαδικασίας και μπορεί να μεταβάλουν το σχολείο σε χώρο
φρονηματισμού, σε χώρο μικροεξουσιών και συχνά αυθαιρεσιών. Εκφράσεις, που δηλώνουν
εξουσία σε όλες τις διαβαθμίσεις της, ακόμα και από έναν φιλικό στα παιδιά εκπαιδευτικό,
είναι οι ακόλουθες: «Πρόσεχε, είσαι άτακτος», «βγες έξω», «πάψε πια», «έλα να
ηρεμήσουμε». «γιατί δε διαβάζεις», «μας δουλεύεις ότι διάβασες» (αυτό εμπεριέχει και δόση
ειρωνείας), «τι ανοησίες λες παιδί μου» κ.ά. Εξουσία, επίσης, εκφράζουν τα «θέλω» και τα
«πρέπει» του εκπαιδευτικού, που σηματοδοτούν τις σχέσεις μαθητών και διδασκόντων στο
σχολικό περιβάλλον, έστω και αν η μορφή της γλώσσας είναι δημοτική ή νεοελληνική. Βέβαια,
η «εξουσιαστική» γλώσσα του εκπαιδευτικού μπορεί να ωθήσει το μαθητή σε
«αντιεξουσιαστική» συμπεριφορά, που άδικα θεωρείται απειθαρχία και επισύρει την ανάλογη
τιμωρία. Ακόμα, πέρα από τον λόγο και τη γλώσσα του εκπαιδευτικού, το σχολείο ως δομή,
αλλά και τα εκπαιδευτικά έγγραφα, είτε αυτά είναι σε καθαρεύουσα είτε σε νεοελληνική,
ασκούν τη δική τους εξουσία, που έχει σχέση με τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης για το πρότυπο
ανθρώπου που θέλει να διαπλάσει. Βέβαια, αυτή η εκδοχή έμμεσης εξουσίας δεν έχει καμία
σχέση με την άμεση εξουσία, βία και αυταρχισμό που διαχέεται στην εκπαίδευση σε εποχές
πολιτικής εκτροπής. Δηλαδή, κατά τη δικτατορία του 1967-1974, ο αυταρχισμός στην
εκπαίδευση ως πρακτική καθημερινή και ως εντολές άνωθεν ήταν έντονος και απροκάλυπτος.
Ενδεικτικά, αναφέρω τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων των εκπαιδευτικών, που ήλεγχαν
όλα τα άλλα παρά ότι ενδιαφέρονταν οι συντάκτες τους για το πόσο καλός και
αποτελεσματικός ήταν ο εκπαιδευτικός. Από σταχυολόγηση λέξεων και φράσεων σε έκθεση
του 1971 έχουμε: «σεβασμός, σεμνότης, προσήλωσις, αφοσίωσις εις την πατρίδα, πίστις εις
την θρησκείαν, ικανότης του σκέπτεσθαι λογικώς και ταχέως, τήρησις του μέτρου εις πάσαν
εκδήλωσιν, σεβασμός προς την ιεραρχίαν» (χρήση της καθαρεύουσας, έναρθρο απαρέμφατο,
συσσώρευση αφηρημένων ουσιαστικών, δηλαδή γλώσσα εξουσίας). Σε άλλη έκθεση
επιθεωρητή, κατά τη δικτατορία, διαβάζουμε: «O διδάσκαλος Δ.Π. ιδιαιτέρως διακρίνεται δια
την πίστιν του εις τα εθνικά ιδανικά. Είναι άριστος οικογενειάρχης και καλός χριστιανός και
εκκλησιάζεται τακτικώς. Πειθαρχεί εκουσίως και γνωρίζει νά άρχη και να άρχηται» (ιδεολογικό
τρίπτυχο: Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια, εκμετάλλευση του αρχαίου λόγου και της
καθαρεύουσας).
Είναι ολοφάνερο ότι όποιος ξέφευγε από αυτά τα πλαίσια ήταν κακός εκπαιδευτικός και μη
«νομιμόφρων». Ο αυταρχισμός και η συμμόρφωση κυριαρχούν, όπως και ο μακροπερίοδος
λόγος και οι αλλεπάλληλες γενικές, που επιβάλλονται στον δέκτη ως ανώτερη γλώσσα,
φορτισμένη πολιτιστικά και ιδεολογικά, π.χ. «μετέστη του βίου» αντί πέθανε.
Διπλωματία
Η καθαρεύουσα γλώσσα ως όργανο των διπλωματών αντιστέκεται στην καθιέρωση της
δημοτικής. Δηλαδή, παρατηρείται το φαινόμενο της γλωσσικής «αντίστασης» σε νευραλγικές
ελληνικές υπηρεσίες στο εξωτερικό. Σε πληρεξούσιο του ελληνικού Προξενείου της
Μελβούρνης, γραμμένο το 1983, έχουμε τις εξής εκφράσεις: «εν όλω, πάσης φύσεως, ίνα
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πράττη παν ό,τι». Αντίθετα το Υπουργείο Εξωτερικών, το 1982, χρησιμοποιεί τη δημοτική, που
με τη σειρά της εκφράζει την επίσημη εξουσία, όπως: «Σας διαβιβάζουμε, κρατήθηκε, άφιξη,
έκδοση» και άλλα. Η γλώσσα σε φυλλάδιο για τον ελληνισμό της διασποράς (1983) από το ίδιο
Υπουργείο αναπτύσσει ένα πιο οικείο επικοινωνιακό πλαίσιο, γραμμένο σε πιο απλή δημοτική,
ώστε να γίνει εύκολα κατανοητό το περιεχόμενό του από τους απόδημους, στοιχείο που
συνδηλώνει ως πρόθεση της νέας κυβέρνησης να είναι κοντά στον απόδημο ελληνισμό (νέο
πολιτικό πνεύμα).
Παρατηρούμε, επίσης, ότι οι επίσημες ανακοινώσεις από τους Υπουργούς Εξωτερικών, αν και
είναι σε προσεγμένη και λακωνική δημοτική, επιτρέπουν πολλές ερμηνείες, ιδιαίτερα, αν
περιλαμβάνονται λατινικοί όροι (π.χ. mea culpa, grosso modo κ.ά.), που προϋποθέτουν ειδικό
ακροατήριο και αφήνουν περισσότερα περιθώρια εξήγησης και παρεξήγησης, αλλά έτσι
ασκούν εξουσία ή προστατεύουν τους διπλωματικούς ελιγμούς τους.
Έντυπα πολιτικοποιημένα ή καλύτερα κομματικά
Και σε αυτά τα έντυπα η γλώσσα περνάει μηνύματα με τις επιλογές της. Έτσι στο περιοδικό,
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (αρ. φύλλου 54, 1993), διαβάζουμε: «Αντιμετώπισαν πολλές
απειλές "έξωθεν" και "έσωθεν" έχουν δεθεί κατεπανάληψη τα χέρια των εργαζομένων στην
Ελλάδα πισθάγκωνα. Μπορούν ν'ανοίγουν το στόμα. Είναι κάτι κι αυτό. Λόγια; Ναι, αλλά όταν
ο λόγος είναι σωστός, έχει τεράστια δύναμη. Φτάνει να το συνειδητοποιήσουμε».
Παρατηρούμε ότι το περιεχόμενο του κειμένου είναι φιλεργατικό, συμβουλευτικό και
υπαινικτικό. Το ύφος είναι φιλικό, απλό, ρητορικό με τις κοφτές προτάσεις, την ελλιπή
ερώτηση, την ιδιότυπη δημοτική «κατεπανάληψη» και τους λόγιους τύπους «έξωθεν, έσωθεν»,
που υπονοούν πολύ περισσότερα απ' όσα λέγονται. Η έντονη προτροπή επιτυγχάνεται με το
"φτάνει να". Μέσα από αυτό το απόσπασμα φαίνεται η μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιεί
ο αριστερός χώρος στην Ελλάδα και ο τρόπος που προσπαθεί να ασκήσει τη δική του εξουσία.
Η Γλώσσα της Γραφειοκρατίας
Η πολιτική εξουσία ασκείται μέσα από τη γλώσσα της γραφειοκρατίας και τους μηχανισμούς
της δημόσιας διοίκησης, που με τη σειρά της δημιουργεί κοινωνικές μικροεξουσίες, που
άλλοτε τις ελέγχει η πολιτική εξουσία, άλλοτε εξουσιάζεται και η ίδια από τον φαύλο κύκλο
των γραφειοκρατικών δομών, με τη γραφειοκρατική τυπικότητα και τις συνεχείς παραπομπές,
όπως: «Έχοντας υπόψη τις διατάξεις και τις προτάσεις και σύμφωνα με […] Αποφασίζουμε ότι
πρέπει να μετακινηθείτε στο 2ο Λύκειο, χωρίς δαπάνες για το δημόσιο κλπ.». Η εξουσία
εμπεριέχεται στο ρήμα «αποφασίζουμε», η νομιμότητα της εξουσίας κατοχυρώνεται με την
αναφορά των σχετικών διατάξεων και με τη λέξη «διάταξη» ως διαταγή, που δεν επιδέχεται
συζήτηση. Άλλο χαρακτηριστικό της γλώσσας της γραφειοκρατίας είναι η αυστηρότητα, η
επανάληψη και η τυπολατρεία, όπως φαίνεται από το ακόλουθο έγγραφο:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βαθμός Ασφαλείας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 10-9-93
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΜΗΜΑ Γ΄
Αριθ.Πρωτ. Α2/33334
Μητροπόλεως 15, 10185, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες τηλ.
ΠΡΟΣ
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ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις καθηγητών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Διευθύνσεις
και Γραφεία Δ.Ε. της χώρας.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις […], τις προτάσεις […], τις πράξεις […] κλπ.
Αποφασίζουμε. 1, 2, 3, 4, κ.λπ.
Ολοκληρώνεται το έγγραφο με τα αποφασίζουμε και την αναφορά νόμων, Π.Δ. και εγκυκλίων,
που είναι αδύνατο να ελέγξει και ένας γνώστης των πραγμάτων. Ακολουθεί η υπογραφή του
εκάστοτε Υπουργού ως εκτελεστέα πράξη όλων των προαναφερθέντων.
Είναι ολοφάνερο ότι η γλώσσα της διοίκησης γίνεται η ίδια δύναμη, που λειτουργεί έξω και
πέρα από τα συμφέροντα του απλού πολίτη, ακόμα και όταν υπαινίσσεται ότι προστατεύει τα
δικαιώματά του. Είναι γλώσσα ψυχρή, κανονιστική, παραπεμπτική, καθώς παραπέμπει από
νόμο σε νόμο, είναι πολύπλοκη, γραφειοκρατική, που απομακρύνει τον πολίτη από το κράτος
και συγχρόνως τον εξουσιάζει, καθώς χρειάζεται κάποιος μεσάζοντας για να κατανοηθούν τα
έγγραφα και να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Πολλά κείμενα της διοίκησης, όπως και το
προαναφερθέν, μας πείθουν ότι η γλώσσα δεν οδηγεί πάντα στην επικοινωνία από πρόθεση,
που σημαίνει ότι δεν είναι κοινωνικά και πολιτικά αθώα. Μια άλλη περίπτωση ιδεολογικά
φορτισμένου λόγου είναι οι βίαιοι εκδημοτικισμοί (απόλαψη αντί απόλαυση, κάλεσμα αντί
πρόσκληση) ή παρατονισμοί (πανεπιστήμιου αντί πανεπιστημίου), με τους οποίους ο ομιλητής
επιδιώκει να δώσει με τον λόγο του μήνυμα «προοδευτικών» πολιτικών πεποιθήσεων.
Σύμφωνα με τον Νόμο Πλαίσιο (1268/82) για τα ΑΕΙ, επίσημη γλώσσα είναι η δημοτική και το
μονοτονικό. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι δεν ασκείται εξουσία και με αυτή τη γλωσσική
επιλογή, καθώς ως Ν.Π. πρέπει να εφορμοστεί, διότι μεταφέρει εξουσία.
Η Γλώσσα του Συντάγματος
Πολύ σημαντική ήταν και η πολιτική απόφαση για μεταγλώττιση του Συντάγματος στη
δημοτική (πρόταση του Α. Παπανδρέου, 12/12/74), που έλεγε τα εξής: «Το νέον Σύνταγμα της
χώρας να συνταχθεί εις γλώσσαν δημοτικήν και εν συνεχεία οι νόμοι του κράτους. Έτσι
γράφεται η Ιστορία. Πρέπει να έχωμε το θάρρος να λύσωμε το Γλωσσικό». Η γλώσσα της
πρότασης είναι πολύ κοντά στη δημοτική, το ύφος είναι επίσημο και προστακτικό, που
συνεπικουρείται από το δεοντολογικό «πρέπει». Η μεταγλώττιση του Συντάγματος έγινε με
επιτυχία από το νομικό Χ. Χρηστίδη, τον Ιούνιο του 1975 και αποτελεί εξαίρετο δείγμα της
Νεοελληνικής Γλώσσας, π.χ.
Άρθρο 1ο. «Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Κοινοβουλευτική Δημοκρατία με Πρόεδρο.».
Άρθρο 2ο. «Ο σεβασμός κι η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν το πρωταρχικό
χρέος του Κράτους».
Η Σχολή Μωραΐτη οργάνωσε Συνέδριο το 1977 με θέμα τον μεταγλωττισμό στη νεοελληνική
γλώσσα ποικίλων επίσημων κειμένων. Εκεί, ο Χρ. Χρηστίδης μίλησε για τη «Νεοελληνική στα
Νομικά» και για τον «Αστικό Κώδικα» στη δημοτική. Ο Σπ. Δοξιάδης μίλησε για τη
«Νεοελληνική στην Ιατρική» και την ανάγκη να χρησιμοποιούν όλοι- γιατροί και διοίκηση- τη
γλώσσα καλά, την οποία θα κατανοούν και οι ασθενείς για να κάνουν τη θεραπεία τους. Μετά
το 1976 η δημοτική στα νομικά γίνεται σταδιακά πράξη και έτσι ο απλός πολίτης μπορεί να
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επικοινωνήσει με τις κρατικές υπηρεσίες, χωρίς το εμπόδιο της γλώσσας, χωρίς τα «ειρκτή,
ευνή, ευπειθέστατος ή αίξ απώλετο» κ.ά.
Το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως κυκλοφόρησε το δικό του φυλλάδιο το 1977 (εθνικό
τυπογραφείο), για τη Νεοελληνική Γλώσσα στη δημόσια διοίκηση, όπου πέρα από τους
βασικούς κανόνες της Νεοελληνικής, δίνει μεταγλωττισμένα υποδείγματα αιτήσεων,
αποφάσεων, ανακοινώσεων κ.ά., π.χ.
Καθαρεύουσα: «Αίτησις. Λαμβάνω την τιμήν να παρακαλέσω Υμάς, όπως
ευαρεστούμενοι, μοι χορηγήσητε πιστοποιητικόν εγγραφής μου εις τα μητρώα του
καθ΄Υμάς Δήμου, προκειμένου να χρησιμοποιήσω τούτο για έκδοσιν εκλογικού
βιβλιαρίου. Μετά τιμής. O αιτών».
Δημοτική: «Αίτηση. Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε πιστοποιητικό εγγραφής
μου στα μητρώα του Δήμου. Το πιστοποιητικό αυτό θα το χρησιμοποιήσω για να
μου εκδοθεί εκλογικό βιβλιάριο».
Το ύφος στο παραπάνω μεταγλωττισμένο κείμενο είναι πιο ζεστό και η γλώσσα δε δηλώνει
εξουσία και υποταγή με τα «ευαρεστούμενοι, λαμβάνω την τιμήν, Υμάς, του καθ' Υμάς», αλλά
εμπεριέχει ευγένεια, με το «Σας παρακαλώ» και αντί για τη φράση «Μετά τιμής και ο αιτών»
υπάρχει η ένδειξη «Υπογραφή». Εκείνο, βέβαια, που προέχει είναι ότι το κείμενο είναι,
γλωσσικά, κατανοητό και δεν ταλαιπωρείται ο πολίτης.
Η δύναμη της γραφειοκρατίας φαίνεται και στις εφημερίδες της κυβερνήσεως, όπου
χρησιμοποιείται η καθαρεύουσα, παρά την επισημοποίηση της δημοτικής, π.χ. Εφημερίς της
Κυβερνήσεως, 15/5/78 (τίτλος), «Συμπλήρωσις της γλωσσικής καταρτήσεως των μαθητών εις
την νεοελληνική (δημοτικήν) γλώσσαν, δια ποικίλων ασκήσεων (ώραι 4). Εξέτασις, εκλεκταί
περικοπαί». Η παρένθεση δείχνει τη βούληση να ταυτιστούν οι έννοιες και να μη φορτίζονται
πλέον πολιτικοϊδεολογικά.
Η Γλώσσα των Δικτατόρων
Οι δικτάτορες με τη γλώσσα, που δεν επιδέχεται κριτική από κανέναν, με την επανάληψη του
μηνύματος, με το ύφος, με την εικόνα και με κάθε μορφή τέχνης επιδιώκουν να κάνουν τον
πολίτη άβουλο πλάσμα, διότι ο λόγος τους ως λόγος εξουσίας εκφράζει πάντα την αλήθεια
(Όργουελ, 1978). Στη γλώσσα των δικτατόρων το σημαινόμενο έχει άλλο νόημα από το
σημαίνον, έτσι οι κυρίαρχοι της εξουσίας διατυμπανίζουν ως δημοκρατικό πολίτευμα τη
δικτατορία, οπότε το σημαινόμενο «δημοκρατία», έχει αντικατασταθεί από το σημαινόμενο
«δικτατορία», που βαφτίζεται «αληθινή δημοκρατία». Η δικτατορία του 1967 στην Ελλάδα
επιστράτευσε και τη λέξη «Επανάστασις» για σύνδεση με την ηρωική επανάσταση του 1821.
Έτσι σημαντικές έννοιες έχασαν το αληθινό νόημά τους και δημιούργησαν αποστροφή, καθώς
συνδέθηκαν με τη μισητή εφτάχρονη δικτατορία.
Η μορφή της γλώσσας από το 1967 έως και το 1974 έγινε αρχαΐ ζουσα καθαρεύουσα, με κακή,
συχνά, χρήση, π.χ. «Εν τη κοινωνία ημών άπασαι αι αρχαί, πάς υπάλληλος, ων η ευθύνη κ.ά.»,
«[…] η διαφύλαξις της μακραίωνος ημίν γλώσσης», όπου κυριαρχεί το ιδεολογικό τρίπτυχο:
Θρησκεία, Πατρίδα, Οικογένεια. Οι λέξεις «δημοκρατία, πατρίδα και θρησκεία» έχασαν το
ουσιαστικό νόημα τους. Όταν όμως οι δικτάτορες είναι χαμηλού πνευματικού επιπέδου, ο
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λόγος είναι προκλητικά αυθάδης (π.χ. οι λόγοι του Γ. Παπαδόπουλου). Ενδεικτικός λόγος,
1/3/68: «Ως προς την γενικοτέραν έκφρασιν της ελευθεροτυπίας, δυστυχώς δεν ημπορώ να
είπω σήμερον πότε θα μπορούσε να συμβή το ίδιο δ’ όλους τους τομείς. Οι συνάδελφοί σας
και υμείς ή τινές εξ υμών, ενδεχομένως, δεν με έχετε βοηθήσει μέχρι σήμερον και επειδή σεις
είσθε το κέντρον που κινεί το νευρικόν σύστημα και υπάρχει περίπτωσις να μου διαταράξητε,
συναισθηματικώς, την ηρεμίαν του ασθενούς κατά την διάρκειαν της εγχειρίσεως, ενώ εγώ έχω
οπωσδήποτε απόφασιν να θεραπεύσω τον "ασθενή" διά της εγχειρήσεως, […] Εάν ηρεμήσητε,
χωρίς να χρησιμοποιήσω βαρβιτουρικά, θα ξανασυζητήσωμεν τό θέμα».
Σε αυτόν τον λόγο εύκολα εντοπίζονται η απειλή, η αρχή της αυθεντίας, ο εκχυδαϊσμός με
φράσεις όπως: «εγχείρισις, βαρβιτουρικά» και άλλα συναφή. Είναι ολοφάνερο ότι η γλώσσα
«ταμπού» προστατεύει τον δικτάτορα και τον βοηθάει, με τη συχνή χρήση της μεταφοράς και
της αλληγορίας, να φοβίζει, να επιβάλεται και να υπαινίσσεται πολύ περισσότερα απ’ όσα λέει.
Τα οργουελικά παράλογα μιμήθηκαν οι απριλιανοί δικτάτορες, που βάφτιζαν κάθε αντίσταση
στο καθεστώς προδοσία και κάθε ελεύθερη φωνή κομμουνιστικό δάκτυλο. Άρα, οι λέξεις όχι
μόνον δεν είχαν σχέση με το βίωμα, αλλά και έμειναν άδειες από τη ζωή και τα πράγματα.
Γλώσσα και Θρησκεία
Η γλώσσα των λειτουργικών βιβλίων της ορθόδοξης εκκλησίας δεν είναι η ομιλούμενη
ελληνική, αλλά η ελληνιστική κοινή, που δεν είναι σήμερα κατανοητή από πλήθος πιστών.
Βέβαια, μερικές εκφράσεις έχουν περάσει στο στόμα του λαού σαν παροιμιακές εκφράσεις
(Μερακλής, 1986), άλλοτε σωστά και άλλοτε λαθεμένα, π.χ. «τα σα εκ των σων» ως Τασά εκ
Τασών, ενώ άλλες είναι κατανοητές, διότι είναι ομιλούμενες έως σήμερα. Έχουν γίνει
προσπάθειες να μεταφραστεί η Αγία Γραφή σε απλή λαϊκή γλώσσα ήδη το 1536, το 1638 και το
1901, όταν προκλήθηκαν τα «Ευαγγελικά». Τα προβαλλόμενα ιδεολογήματα δείχνουν τον
συντηρητισμό της εκκλησίας, η οποία θέλει να επεκτείνει την εξουσία της στο όνομα της
πατρίδας, της παράδοσης, της οικογένειας και της γλώσσας, τα οποία κινδυνεύουν από τους
δημοτικιστές και σοσιαλιστές. Η γλώσσα της Εκκλησίας έχει γίνει ένα είδος «ιερής γλώσσας»,
που δεν πρέπει να μεταβληθεί, αν και θα βοηθούσε αυτό τους πιστούς. Άλλωστε τα πρώτα
χριστιανικά κείμενα ήταν γραμμένα στην ομιλούμενη «Κοινή Ελληνική», αφού απευθύνονταν
στα λαϊκά στρώματα. Το 1632 μεταφράστηκε η Καινή Διαθήκη στην ομιλούμενη από το Μάξιμο
Καλλιπολίτη, με εντολή του Πατριάρχη Κύριλλου Λούκαρη. Σημαντική ήταν η κίνηση των
Κολυβάδων, κληρικών και μοναχών, που στο τέλος του 18ου αρχή 19ου αιώνα μεταγλώττισαν
στη δημοτική κείμενα της πατερικής παράδοσης. Μετά την καθιέρωση της δημοτικής το 1976,
η Εκκλησία συνέχιζε να χρησιμοποιεί την καθαρεύουσα στα έγγραφά της και μόνο μετά το
1981 για πρώτη φορά ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών απηύθυνε στους πιστούς το χριστουγεννιάτικο
μήνυμα στη δημοτική. Ακολουθούν ενδεικτικά κείμενα, όπως:
Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του 1993 είναι γραμμένο στη δημοτική. Η ευχή στο τέλος του
μηνύματος είναι διατυπωμένη σ' ένα συνδυασμό δημοτικής και τυπικής εκκλησιαστικής
έκφρασης, π.χ. «Καλά και αληθινά Χριστούγεννα. Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης πάντων υμών».
Το κήρυγμα στην εκκλησία γίνεται πλέον στη δημοτική, ενώ η γλώσσα των εγγράφων
κυμαίνεται από την καθαρεύουσα ως τη μεικτή, έτσι κρατά κοντά της η Εκκλησία λίγους
παλιούς φανατικούς οπαδούς της γλωσσικής «καθαρότητας».
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Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης γράφεται πάντα στην
καθαρεύουσα και, συμβολικά, αναδεικνύει τη συνέχεια της φαναριώτικης παράδοσης, όπως:
«Ήλθεν αθορύβως η έλλαμψις του Θείου Φωτός, παραγίγνεται του γεννήσαι τον Κύριον,
καθίσταται αφορμή, εξ ύψους» κ.λπ. Θεωρείται, βέβαια, ότι η γλώσσα του Οικουμενικού
Πατριαρχείου δε σημασιοδοτεί αντίθεση στις επιλογές του ελληνικού κράτους στο γλωσσικό,
απλά είναι θέμα μακραίωνης παράδοσης που συνεχίζεται. Μάλιστα, το Οικουμενικό
Πατριαρχείο έχει προσυπογράψει τη μετάφραση της Αγίας Γραφής στη δημοτική και στο
μονοτονικό, που έχει γίνει με επιτυχία τα τελευταία χρόνια και που έχει εγκριθεί από την Ιερά
Σύνοδο ήδη από το 1987.
Αξίζει να προστεθεί ότι η γλώσσα των ιερών κειμένων και της Εκκλησίας, ανεξάρτητα από τη
γλωσσική μορφή της, ασκεί εξουσία με τις απαγορεύσεις, με τις προτροπές και τις νουθεσίες,
όπως: ου φονεύσης, ου μοιχεύσης, ου ψευδομαρτηρήσης κ.ά. Η Εκκλησία γίνεται ρυθμιστής
της ηθικής συμπεριφοράς για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάμει κάποιος. Ακόμα και ο
παραβολικός λόγος των Ευαγγελίων ασκεί τη δική του εξουσία με την παραβολή και το
παράδειγμα, με τη μεταφυσική υπόσχεση για τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Βέβαια, η
παρουσίαση της Εκκλησίας, ως προστάτιδας των εθνικών και παραδοσιακών αρχών, της δίνει
ερείσματα για άσκηση εξουσίας σε ιδεολογικό και εθνικό επίπεδο, με όλες τις αρνητικές
συνέπειες.
Γλώσσα και Εξουσία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
Μεγάλη είναι η ευθύνη του τύπου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου για τον χειρισμό της
γλώσσας και το πρότυπο λόγου που προβάλλουν. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι γίνονται λάθη
λεξιλογικά ή συντακτικά στη χρήση της γλώσσας, όπως: «η μονιμοποίησή του σαν τακτικός
καθηγητής αντί ως τακτικού καθηγητή», ή γραμματικά όπως «της Ειρήνης Παπάς» αντί Παπά,
«στην οδός» αντί στην οδό κ.ά. Λάθη γίνονται και στην προφορά των «γκ, μπ, ντ, κκ» ανάμεσα
σε φωνήεντα, που προφέρονται «g, b, d» αντί «ng, mb, nd» ή τα δύο κάπα (κκ) που
προφέρονται ως ένα, π. χ. εκεντρικός αντί εκ-κεντρικός, εκίνηση (ekinisi) αντί εκ-κίνηση
(ekkinisi). Άλλες πάλι φορές ακούγονται παρατονισμοί ή λαθεμένη καθαρεύουσα, ή ανάμικτη
σύνταξη δημοτικής και καθαρεύουσας, π.χ. θα συμμετέχει, αντί θα συμετάσχει, πολλοί εξ ημών
αντί πολλοί από εμάς. Ακόμα, χρησιμοποιούνται πολλές λέξεις ξένες, που νοθεύουν τον λόγο,
όπως: πλαζ αντί παραλία, κάμπιγκ αντί κατασκήνωση, φαστ φουντ αντί πρόχειρο ή γρήγορο
φαγητό, κομπιούτερ αντί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ), μπρέικ αντί διάλειμμα κ.ά. Η
ονοματική γλώσσα της διαφήμισης, η παραβίαση της συντακτικής δομής, ο ξενισμός και όλα τα
εξελληνισμένα σε –αρω (ρισκάρω αντί διακινδυνεύω, σουτάρω, πασάρω) επηρεάζουν το
γλωσσικό αισθητήριο των δεκτών, οι οποίοι, αν και ενοχλούνται στην αρχή, γρήγορα, με την
επανάληψη, το θεωρούν φυσιολογικό.
Τα ΜΜΕ, ο τύπος και το διαδίκτυο δεν ασκούν μόνο εξουσία, αλλά συγκροτούν τα ίδια
εξουσία, καθώς προβάλλουν πρότυπα ζωής, αξιών και ιδεών. Επίσης, ασκούν εξουσία με την
επιλογή και προβολή της πρώτης ή της δεύτερης είδησης, με τους τίτλους των ειδήσεων, με την
επιλογή της στήλης στην εφημερίδα, με τα μικρά ή μεγάλα γράμματα, με την επιλογή της
εικόνας και με το σχόλιο, που μπορεί να υπερβεί τα όρια της δεοντολογίας. Τέλος πρέπει να
επισημανθεί ότι τα Μ.Μ.Ε., ο τύπος και το διαδίκτυο, πέρα από την επιλογή της γλώσσας και
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την εξουσία που ασκούν, συχνά κατασκευάζουν τη δική τους πραγματικότητα, που είναι άλλη
μορφή εξουσίας.
Γλώσσα και Λογοτεχνία. Η λογοτεχνία και κυρίως η ποίηση με την ειδική και πολύσημη
γλώσσα της ασκεί εξουσία και αντεξουσία
Είναι γνωστό ότι η γλώσσα της λογοτεχνίας υπήρξε πρωτοπόρα στην καλλιέργεια της ζωντανής
γλώσσας και ότι με τον τρόπο της άσκησε και ασκεί αντιεξουσία δίνοντας νέα οράματα και
αισιοδοξία στους ανθρώπους. Η γλώσσα της λογοτεχνίας είναι η γλώσσα της ψυχής και του
πνεύματος, γι'αυτό δεν μπορεί να ψεύδεται και δεν μπορεί να μιλάει de profundis σε μια
γλώσσα πεποιημένη. Γι΄αυτό η λογοτεχνία προτιμάει τη ζωντανή γλώσσα είτε δημώδης
βυζαντινή λέγεται, είτε δημοτική στο δημοτικό τραγούδι, είτε ελληνική με κρητικά ιδιώματα
στην Κρητική Αναγέννηση, είτε δημοτική της Επτανησιακής Σχολής. Τη δημοτική καλλιεργεί με
ιδιαίτερη φροντίδα σε δύσκολες εποχές ο μεγάλος νεοέλληνας ποιητής Παλαμάς Κ., ο
πρόμαχος της δημοτικής και γλωσσοπλάστης (Παλαμάς, 1943), με λεκτικές επιλογές, όπως:
σειούμαι, δυναμάρι, διδάχος, λιόκαμα, ακρούρανο, χοντροκάρφωτος, ασπροχαράσσω,
μαγιάπριλα, ζωντανόνεκρος. Αυτός, όμως, ο ποιητής διώχτηκε από το επίσημο κράτος για τους
γλωσσικούς του αγώνες στην αρχή του αιώνα μας. Σε «πλέρια» δημοτική γράφει και ο Ν.
Καζαντζάκης, διότι η «γλωσσική αναγέννηση αρχίζει πάντα από τη λογοτεχνία», όπως
επισημαίνει και ο Ελ. Γιαννίδης, καθώς η λογοτεχνία συγκινεί όταν βγαίνει από την ψυχή και
αγγίζει την ψυχή και το συναίσθημα με τον ζωντανό και φυσικό λόγο. Ο κάθε δημιουργός και
τεχνίτης του λόγου χειρίζεται το βασικό υλικό του, δηλαδή τις λέξεις και τις έννοιες, όπως τις
βιώνει εκείνος, επιδιώκοντας να δημιουργήσει αισθητικό αποτέλεσμα. Ο Γ. Σεφέρης (1984)
μιλάει για τον πλούτο της δημοτικής, λέγοντας ότι: «Είναι προικισμένη με λεπτήν οξύτητα και
ευλυγισία και είναι αξιοθαύμαστα κατάλληλη να εκφράσει κάθε απόχρωση της αφηρημένης
σκέψης».
Συχνά, η ποιητική γλώσσα ταυτίστηκε με την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη, π.χ. ο Θούριος του
Ρήγα, που από μέσο και φορέας ιδεολογίας, έγινε ο ίδιος ιδέα ταυτόσημη με την Ελευθερία,
ώστε η λέξη «Θούριος» να παραπέμπει ως σήμερα στην Ελληνική Επανάσταση και την
Ελευθερία. Έτσι, συνέβη και με την ποίηση του Κάλβου και του Σολωμού ή με το Άξιον Εστί του
Ελύτη «Της Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ…». Στο απόσπασμα από τον Θούριο του Ρήγα, που
ακολουθεί, χρησιμοποιούνται ρητορικές ερωτήσεις, παρομοιώσεις, πρώτο πληθυντικό
πρόσωπο και συγκριτικός λόγος, που γίνεται αξιολογικός, καθώς δηλώνεται η υπεροχή της
ελεύθερης ζωής έστω για μια ώρα, παρά η σκλαβωμένη ζωή σαράντα χρόνων, π. χ. «κάλιο…
παρά». Επίσης, η μία ώρα ελευθερίας έρχεται σε αντίστιξη με σαράντα χρόνια σκλαβιάς (μία
ώρα vs. σαράντα). Αυτή η οργάνωση του λόγου έχει άμεσο αποτέλεσμα στις ψυχές των
υποδούλων και ο λόγος γίνεται φορέας υψηλής ιδεολογίας, της Ελευθερίας, όπως:
«Ως πότε παλληκάρια, να ζούμε στα στενά,
μονάχοι σα λιοντάρια, στις ράχες στα βουνά;
να φεύγωμ' απ'τον κόσμο, για την πικρή σκλαβιά;
Καλλιό 'ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή!».
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Αξίζει να προστεθεί ότι οι Φαναριώτες πολεμούν το έργο του Ρήγα ως «δόλιο και σαθρό» και ο
Ρήγας ήταν το πρώτο θύμα της πάλης των τάξεων και των πολιτικών ανταγωνισμών των
μεγάλων δυνάμεων σε σχέση με το ελληνικό εθνικό θέμα. Όσον αφορά την καθαρεύουσα,
αυτή ως γλώσσα υπήρξε μόνον γραπτή, καθώς δεν χρησιμοποιήθηκε στον καθημερινό και
αβίαστο λόγο και όπως λέει ο Ε. Γιαννίδης, κανένας δε χρησιμοποίησε τα: «αγαπητή μήτηρ, ω
πάτερ, παιδίον εμόν κ. ά.», αλλά μανούλα, παιδάκι μου κ. ά.
Η ποίηση ξεσήκωνε και ξεσηκώνει τους λαούς να χτίσουν τα οράματά τους, οπότε ασκεί
αντιεξουσία, σε κάθε εξουσία, όπως συνέβη με την ποίηση του Παλαμά (1912, 1940-45), αλλά
και με την ποίηση των: Σεφέρη, Ελύτη, Ρίτσου και άλλων σε εποχές κρίσης και σε δικτατορίες,
καθώς τότε η ποίηση προχωρούσε στα κρυφά από τον φοιτητή στον εργάτη και στον
διανοούμενο, ξεσηκώνοντας συνειδήσεις, π.χ. «Μικρός λαός και πολεμά δίχως σπαθιά και
βόλια/ για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι" (Ρίτσος). Ο ποιητικός λόγος του
Ελύτη, σε μουσική Θεοδωράκη, συγκλόνιζε τα πλήθη κατά τη δικτατορία του 1967 και γινόταν
οδηγός και εμψυχωτής του λαού, π.χ. «Αδελφοί μου, είπα ως κι αυτά μια μέρα/ κι αυτά θα
τ'ατιμάσουν/ Προσωπιδοφόροι μες στον άλλον αιώνα/ τις θηλιές ετοιμάζουν" (Άξιον Εστί).
Συνεπώς, ο ποιητικός λόγος μπορεί να ασκήσει αντεξουσία στην εξουσία, διεγείροντας το
συναίσθημα και κάνοντας τη θέληση πράξη.
Εκτός από αυτά, παρατηρούμε ότι οι ποιητές, παλιοί και σύγχρονοι, χειρίζονται με δεξιοτεχνία
τη νεοελληνική γλώσσα, εμπλουτίζοντάς την από τη συνολική γλωσσική μας παράδοση και
πλάθοντας ακόμα και νέες λέξεις. Μιλώντας, λοιπόν, για την ποιητική χρήση της γλώσσας
(Αργυροπούλου, 2003) εννοούμε τόσο τη συγκινησιακή χρήση της όσο και την οργάνωση του
λόγου, την επιλογή της λέξης, τη θέση της στον στίχο, καθώς όλα αναδεικνύουν στάσεις και
συναισθήματα. Η γλώσσα της λογοτεχνίας είναι η γλώσσα της αλήθειας, του πηγαίου
συναισθήματος, ασκεί αντεξουσία, κινητοποιεί και εμπνέει, π.χ. Ύμνος εις την Ελευθερίαν του
Σολωμού, οι Ωδές του Κάλβου, η ποίηση του Σικελιανού «Εμπρός βοηθείστε να σηκώσουμε τον
ήλιο πάνω απ'την Ελλάδα» κ. ά. Δεν είναι τυχαίο, που και οι δύο νομπελίστες ποιητές μίλησαν
για τη γλώσσα: «Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμουδιές του Ομήρου» (Ελύτης), «Ο Θεός
μας χάρισε μια γλώσσα ζωντανή, εύρωστη, πεισματάρα και χαριτωμένη, που αντέχει ακόμα,
μολονότι έχουμε εξαπολύσει όλα τα θεριά για να τη φάνε» (Σεφέρης, Δοκιμές). Συνεπώς, η
γλώσσα της λογοτεχνίας και κυρίως της ποίησης, έχει δύναμη και δυναμισμό, κινείται σε
πλαίσιο ελευθερίας και ανθρωπισμού.

Πρωτοχρονιάτικα Μηνύματα των εκπροσώπων της Πολιτείας και των Πολιτικών
Παρατάξεων
Ο πολιτικός λόγος και η γλώσσα της πολιτικής εξουσίας, μπορεί να διερευνηθεί σε μορφή και
περιεχόμενο, συγχρονικά και διαχρονικά, μέσα από τα πρωτοχρονιάτικα μηνύματα των
εκπροσώπων της Πολιτείας και των κομμάτων για την περίοδο 1974-94.
Ακολουθεί ενδεικτική αναφορά.
1. Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού Κ.Καραμανλή, 1/1/75:
«Ελληνίδες, Έλληνες,

Γλώσσα και εξουσία

65

Με πολλές και μεγάλες ελπίδες ανατέλλει για την Ελλάδα ο καινούργιος χρόνος. Και
θεωρώ πρωταρχικό μου μέλημα να ευχηθώ εις όλους σας -και στον καθένα
χωριστά- υγεία και ευτυχία. Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να μας δώση
περισσότερη χαρά αλλά και περισσότερη δύναμι δια τον αδιάκοπο αγώνα της ζωής.
Βέβαια, μέσα στην ατελεύτητη διαδρομή των ημερών κάθε χρονική αφετηρία είναι
συμβολική. Αποκτά όμως αληθινή χρησιμότητα όταν μας παρακινεί να
αναλογισθούμε και να σταθμίσωμε την φάσι που έχει συμπληρωθή δια να
σχεδιάσουμε ασφαλέστερα την φάσι που πρόκειται να αρχίση».
Το μήνυμα αυτό δημιουργεί άμεσο επικοινωνιακό πλαίσιο με την προσφώνηση «Ελληνίδες,
Έλληνες». Διατηρείται η απλοποιημένη γραφή της καθαρεύουσας: «δύναμι, να+υποτ.,
δια+αιτ.» , αλλά και της δημοτικής με το για+ αιτ. και την κατάληξη –ουμε. Η φράση «του
τόπου μας» κάνει το επικοινωνιακό πλαίσιο οικείο, με τη χρήση της αντωνυμίας, «μας», που
δίνει αίσθημα ασφάλειας. Το περιεχόμενο του μηνύματος αναφέρεται στην ταπείνωση του
ελληνικού λαού, αλλά τονώνει το ηθικό του με την αναφορά στους αγώνες της Ελλάδας και τη
συμπαράσταση του λαού στην αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών. Στη συνέχεια
συμπληρώνει: «Δυστυχώς κατά καιρούς και ιδίως τελευταία το κλίμα αυτό προσπαθούν
κάποιοι κύκλοι να το διαταράξουν». Η αόριστη αντωνυμία «κάποιοι» ισοδυναμεί με
καταγγελία του Πρωθυπουργού ότι ίσως η δημοκρατία κινδυνεύει από κάποιους
στρατιωτικούς κύκλους. Η λέξη λειτουργεί σημειολογικά και ασκεί εξουσία ή και εκφοβισμό,
καθώς πιο απλά θα μπορούσε να διατυπωθεί: «Μη ζητάτε πολλά, γιατί ο μπαμπούλας
παραμονεύει». Το μήνυμα αναφέρεται στην ευχή «[ …] να επικρατήση κατά το νέον έτος,
σύνεσις και μετριοπάθεια […]. Εύχομαι όπως όλοι κυβερνώντες και κυβερνώμενοι, ηγεσία και
λαός, συμπολιτευόμενοι και αντιπολιτευόμενοι, συνεργαστούμε με αμοιβαία κατανόησι ο
καθένας από τη θέσι που ετάχθη. [ …] Ας μεταβάλουμε, όλοι μαζί, την αισιοδοξία αυτή σε έργο
δημιουργικό, ας ευχηθούμε να τεθούν κατά το 1975 αι βάσεις για την προσωπικήν ευτυχίαν
και την εκπλήρωσιν των εθνικών μας πόθων. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ».
Στο μήνυμα αυτό έχουμε έντονη αναφορά στο παρελθόν, αναζητείται συναίνεση από τον λαό
και τα κόμματα για το καλό του τόπου και εκφράζεται αισιοδοξία για το μέλλον. Το
δεοντολογικό «πρέπει» ακούγεται σαν εθνική επιταγή, η προστακτική «ας + ρήμα» μπορεί να
λειτουργήσει προτρεπτικά και κανονιστικά. Το άρθρο «αι» δίνει έμφαση και βαρύτητα στη
λέξη «βάσεις», που λειτουργεί στους δέκτες δυναμικά για το νέο χτίσιμο της ατομικής ευτυχίας
και της υλοποίησης των εθνικών πόθων.
2. Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Α. Παπανδρέου, την ίδια χρονολογία (1-1-1975), ως
εκπροσώπου της αντιπολίτευσης, έχει ως ακολούθως:
«Ελληνικέ λαέ. Ο χρόνος που πέρασε ήταν χρόνος μεγάλων δοκιμασιών για το λαό
μας. Το Πεντάγωνο, το ΝΑΤΟ και η χούντα των Αθηνών ωργάνωσαν και εξετέλεσαν
την ανατροπήν του Μακαρίου και την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων στη
Μεγαλόνησο με στόχο τον διαμελισμό και την ένταξί της στον ιμπεριαλιστικό
μηχανισμό του ΝΑΤΟ. Αλλά οι αγώνες του λαού μας και το Πολυτεχνείο ωδήγησαν
στην κατάρρευσι της χούντας. Ελληνικέ λαέ, πριν ανατείλη ο νέος χρόνος η
κυβερνητική παράταξι σου παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο Συντάγματος, που
διαπνέεται από την άποψι πως κάποιος ξέρει καλύτερα από το λαό ποια είναι τα
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συμφέροντά του, πώς δηλαδή να προστατευθεί ο ίδιος ο λαός από τον εαυτό του.
Ο νέος χρόνος είναι χρόνος αγώνων του λαού για τη θεμελίωσι της κυριαρχίας του
στα πλαίσια της Εθνικής μας ανεξαρτησίας. Το κυβερνητικό σχέδιο Συντάγματος δεν
πρέπει να περάσει και σ' αυτό έχουν ευθύνη όλοι οι εκλεγμένοι του λαού, να
σταθούν όρθιοι στη Βουλή. Τους κρίνει ο λαός μας και η Ιστορία…».
Παρατηρούμε ότι ο λόγος αυτός αποκτάει δυναμική, καθώς αναφέρεται σε φλέγοντα πολιτικά
και εθνικά θέματα. Το καταγγελτικό ύφος επιστρατεύει το συναίσθημα και χρησιμοποιείται
σαφής αναφορικός λόγος, που ταιριάζει στον ρόλο της αντιπολίτευσης. Η προσφώνηση
εστιάζει στον λαό. Η προσωπική αντωνυμία «μας» προβάλλει ειλικρίνεια και αμεσότητα, οι
λέξεις «ευθύνη» και «ιστορία» κινητοποιούν εθνικά και συναισθηματικά τους δέκτες, όπως και
ο προστακτικός αποφατικός λόγος «δεν πρέπει να περάσει». Η λέξη «όρθιοι» σημασιοδοτείται
κοινωνικά και πολιτικά, με υπαινιγμό για την ξενόδουλη δικτατορία. Η γλώσσα είναι απλή
καθαρεύουσα, όπως φαίνεται από τις υπογραμμίσεις ή κάτι ανάμεσα στη δημοτική με
καταλήξεις καθαρεύουσας.
3. Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Α. Παπανδρέου ως πρωθυπουργού το 1982:
«Έλληνες, Ελληνίδες. Είμαστε (όλη η κυβέρνηση) αποφασισμένοι να
πραγματοποιήσουμε την εντολή σας και να δικαιολογήσουμε τις ελπίδες σας.
Έχοντας υπόψει8 το εθνικό συμφέρον και την ασφάλεια της χώρας, προχωρούμε
στη διασφάλιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και την προάσπιση της εδαφικής
ακεραιότητας και της ειρήνης. Σας στέλνω μήνυμα αισιοδοξίας, ένας άνεμος
αναδημιουργίας (το πρόθεμα ανα-σημασιοδοτεί την έννοια ως δημιουργία σε νέες
βάσεις) πνέει τώρα στη χώρα μας. Η αλλαγή αποτελεί όρο επιβίωσης του Έθνους
κ.λπ.».
Είναι πρόδηλο ότι η γλώσσα είναι προσεγμένη με την επιλογή των ρηματικών τύπων «είμαστε
αποφασισμένοι […]», που δηλώνουν δύναμη, εξουσία, που αυτή τη φορά θα ασκηθεί στο
όνομα του λαού και του έθνους. Η απόφαση αυτή παρουσιάζεται κατηγορηματική με τη χρήση
της μετοχής «αποφασισμένοι», δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, αφού συνεπικουρείται πιο κάτω
με τη βεβαιότητα που εκφράζουν οι γενικές «αισιοδοξίας, αναδημιουργίας, επιβίωσης». Η λέξη
«αλλαγή» αναφέρεται τρεις φορές στο κείμενο και παραπέμπει στις προεκλογικές υποσχέσεις
και θέσεις. Το ύφος, σε σύγκριση με το προηγούμενο μήνυμα, δεν είναι το ορμητικό
αντιπολιτευτικό, η σύνταξη είναι απλή και το επικοινωνιακό πλαίσιο πετυχημένο. Έτσι
λειτουργεί ο πολιτικός λόγος και ασκεί τη δική του εξουσία.
4. Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του ΚΚΕ (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας) για το 1982:
«Προς την εργατική τάξη. Προς το λαό της Ελλάδας. Μπαίνοντας στον καινούργιο
χρόνο το ΚΚΕ με αγωνιστική αισιοδοξία, θα δόσει όλες τις δυνάμεις του για να γίνει
το 1982 χρονιά Ειρήνης και λαϊκών καταχτήσεων στην πραγμάτωση της αλλαγής».
Η γλώσσα είναι δημοτική με το σημασιοδοτημένο πολιτικά χτ αντί κτ, η γραφή του «δόσει»
μάλλον είναι σκόπιμη επιλογή για απλούστευση της ορθογραφίας. Το επικοινωνιακό πλαίσιο
περιχαρακώνεται στην εργατική τάξη, που διακηρύσσει ότι εκπροσωπεί το ΚΚΕ, αλλά κάνει
8
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ανοίγματα και σε όλο τον λαό. Μιλάει για «πραγμάτωση» αντί για υλοποίηση της «αλλαγής»,
που σημαίνει ότι θα δώσει μια περίοδο «χάριτος» στο ΠΑΣΟΚ, γιατί πολύ σύντομα η λέξη
σημασιοδοτήθηκε με το επίθετο «πραγματική αλλαγή» και διαφοροποιήθηκε έτσι από τις
εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ.
5. Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Γ. Ράλλη, 1/1/ 1981, που εκπροσωπεί την κυβέρνηση,
είναι στη δημοτική, σε ήπιο και εξαιρετικά υπεύθυνο ύφος και μεταξύ άλλων λέει:
«Στον πολιτικό τομέα αγωνιζόμαστε, ως κυβέρνηση, για να συντηρήσουμε ένα
κλίμα ηπιότητας.[…]. Αλλά είχαμε μερικές εκδηλώσεις που πρέπει να μας κάνουν
όλους προσεκτικούς. Τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να επαναληφθούν. Είναι
απαραίτητο να ενώσουμε όλοι τις προσπάθειές μας, όλοι συμπολιτευόμενοι και
αντιπολιτευόμενοι. Απέφυγα τα αμφιλεγόμενα θέματα. Μίλησα δίνοντας έμφαση
σε αυτά που πρέπει να μας ενώνουν όλους και παράλειψα αυτά που μας διαιρούν.
Πρέπει να δείξουμε ότι γνωρίζουμε και να συμφωνούμε και να διαφωνούμε κατά
το σωστό τρόπο. Πρέπει ν'αποδείξουμε ότι κατέχουμε την αρετή, που
ονομάζεται΄Δημοκρατική νομιμότητα΄. Είναι ιδιαίτερα απαραίτητη αυτή η αρετή
κατά το 1981, που στο τέλος του θα γίνει η προσφυγή στη Λαϊκή Ετυμηγορία κατά
το Σύνταγμα».
Στο μήνυμα υπάρχουν πέντε (5) πρέπει και δύο (2) συνώνυμα του πρέπει, αυτό δίνει στο
μήνυμα ύφος δεοντολογικό και φανερώνει την άμεση ανάγκη για τη συνεργασία όλων των
πολιτικών και κομματικών φορέων για το μέλλον της χώρας. Κάνει αναφορά στις εκλογές
«Δημοκρατική νομιμοφροσύνη», δηλαδή την απαίτηση για σεβασμό του εκλογικού
αποτελέσματος. Η γλώσσα είναι δημοτική με ευρεία χρήση της κατάληξης -ουμε και με
παράλειψη της αύξησης στο ρήμα «παράλειψα», όχι, όμως, και στο «απέφυγα». Βέβαια η
γλώσσα διατηρεί και στοιχεία από την καθαρεύουσα, όπως την πρόθεση κατά+αιτ. αντί με +
αιτιατική, «με τον σωστό τρόπο». Με τη λεξιλογική και νοηματική επιλογή και με το
δεοντολογικό ύφος ο πομπός επιδιώκει να επηρεάσει τους δέκτες-ακροατές, καθώς υπόσχεται
ότι θα ασκήσει την εξουσία για τον λαό, όπως συνδηλώνει το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο.
Συνεπώς, η γλώσσα της πολιτικής εξουσίας φαίνεται έντονα και στα πρωτοχονιάτικα μηνύματα
και κυρίως στα προεκλογικά συνθήματα. Η πολιτική και η γραφειοκρατική γλώσσα, τόσο με το
λεξιλόγιο και τη συντακτική θέση των κύριων όρων της πρότασης και των διάφορων
προσδιορισμών της, όσο και με τη στίξη, την επανάληψη, την έμφαση χρωματίζει τον πολιτικό
λόγο, κλιμακώνει τα μηνύματα και οργανώνει ανάλογα τη συναισθηματική ατμόσφαιρα,
επιδιώκοντας να επηρεάσει την ανθρώπινη στάση.

Επίλογος
Θεωρούμε ότι έγινε φανερό, ακόμα και μέσα από αυτή τη σύντομη περιήγηση στη συνοπτική
ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας και μέσα από τα επιλεγμένα μικροκείμενα, ότι η κάθε
ομιλούμενη γλώσσα, άρα και η ελληνική, ασκεί εξουσία, καθώς η γλώσσα επηρεάζει τη σχέση
των πολιτών με το κράτος, επηρεάζει και επηρεάζεται από την εξέλιξη της κοινωνίας και
αποτελεί το όργανο μεταβίβασης μηνυμάτων, γραπτών ή προφορικών, σε ατομικό, σε
συλλογικό, σε διοικητικό και, γενικά, σε κάθε επίπεδο. Η γλώσσα υπηρετεί τον άνθρωπο, είναι,
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όμως αξία, αγαθό και ταυτότητα για κάθε λαό. Τέλος, αναδείχθηκε ότι η ζωντανή γλώσσα δεν
μπορεί να παραγκωνιστεί, αλλά ως Νεοελληνική ή ως Δημοτική και ως επίσημη γλώσσα,
σήμερα, των Ελλήνων εμπλουτίζεται καθημερινά. Επίσης, ως γλώσσα του κράτους και της
πολιτείας ασκεί εξουσία μέσα από δημόσια έγγραφα και από ποικίλες διατάξεις και
αποφάσεις.
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«Δυναμικός» διδακτικός κύκλος των Μαθηματικών μέσω
Συνδεόμενων Οπτικών Ενεργών Αναπαραστάσεων
Σταυρούλα Πατσιομίτου
spatsiomitou@gmail.com
Μαθηματικός-Ερευνήτρια
Περίληψη. Στην εργασία θα παρουσιαστούν, αποσπάσματα μιας ποιοτικής μελέτης που
πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια διδακτικού πειράματος,
σχεδιασμένου να μελετήσει την επίδραση την οποία έχει η χρήση του λογισμικού
δυναμικής γεωμετρίας Geometer’s Sketchpad στην ανάπτυξη του γεωμετρικού
συλλογισμού των μαθητών. Η περιγραφή της δράσης της παρούσας εργασίας
θεωρητικά στηρίζεται στο «Δυναμικό» Διδακτικό κύκλο των Μαθηματικών, μέσω
Συνδεόμενων Οπτικών Ενεργών Αναπαραστάσεων (ΣΟΕΑ) που δημιουργούνται κατά τη
διάρκεια κατανόησης των εννοιών σε ένα «δυναμικό» μαθησιακό μονοπάτι. Εξετάζεται
το εννοιολογικό πλαίσιο του διδακτικού κύκλου και επιχειρείται μια επέκταση αναπροσαρμογή του μοντέλου που προτάθηκε από τον Simon στο τέλος της μελέτης.
Ακόμα, για τις ανάγκες της μελέτης μια επέκταση της κατηγοριοποίησης των
τετραπλεύρων του Graumann σε συνδυασμό με το θεώρημα Varignon παρουσιάζεται,
μέσω της οποίας ιεραρχούνται ειδικότερα τα εσωτερικά τετράπλευρα λόγω των
ιδιοτήτων των διαγωνίων του εξωτερικού τετραπλεύρου. Τέλος, συζητείται ο ρόλος των
ΣΟΕΑ στη μελέτη και η επέκταση της έννοιας σε άλλα γνωστικά πλαίσια.
Λέξεις κλειδιά: Δυναμικό υποθετικό μαθησιακό μονοπάτι, Δυναμικός Διδακτικός
κύκλος των Μαθηματικών, κατηγοριοποίηση Graumann

Εισαγωγή
Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών
στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες (Smith, Wiser, Anderson & Krajcik, 2006;
Corcoran, Mosher & Rogat, 2009; Wilson, 2009) «ως αποτέλεσμα της χρήσης ενός ευρέος
πεδίου επιστημονικών μεθοδολογιών, της διατήρησης στενών συνδέσεων μεταξύ
προβλημάτων (tasks) και μαθηματικής σκέψης των παιδιών και της ανάπτυξης κάποιου
μαθησιακού μονοπατιού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει και να
οργανώσει τη μάθηση μέσω αυτής της διαδρομής» (Clements & Sarama, 2004, p.82). Όπως
υποστηρίζουν οι Corcoran et al. (2009) η διαδικασία αυτή «βασίζεται στην έρευνα για τον
τρόπο ανάπτυξης και βελτίωσης της εκμάθησης των μαθητών» (p.8) και αποτελεί «μια
υποθετική περιγραφή των διαδοχικών όλο και πιο σύνθετων τρόπων σκέψης σε μια
σημαντική περιοχή της γνώσης και της πρακτικής που οι μαθητές αναπτύσσουν
[προκειμένου να διεκπεραιώσουν τους στόχους] μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα».
(p.37).
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ένα “υποθετικό” μαθησιακό μονοπάτι, μέσω του
οποίου προέκυψε η μάθηση. Το μαθησιακό μονοπάτι περιγράφει πώς οι μαθητές
μεταβαίνουν σε εννοιολογική κατανόηση ‘κεντρικών ιδεών’ (big ideas) στη γεωμετρία
(Schifter & Fosnot, 1993), τα επίπεδα σκέψης από τα οποία διέρχονται προκειμένου να
αναπτύξουν την κατανόηση και τις δεξιότητες στο θέμα, και τις εκπαιδευτικές
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δραστηριότητες [π.χ. τα μαθηματικά προβλήματα, τα αρχεία ενός λογισμικού που
μεσολαβούν στην εμπειρική κατανόηση των εννοιών] που προσαρμόζονται σε κάθε
επίπεδο σκέψης (Clements & Sarama, 2009, p.2).
Είναι γνωστό ότι η εφαρμογή των Μαθηματικών για να λύσουμε καταστάσεις προβλημάτων
του πραγματικού κόσμου επισημαίνεται από πολλούς ερευνητές (π.χ Burkhardt, 1981;
Pierce & Stacey, 2009; Patsiomitou, 2012; Πατσιομίτου, 2013) ως σημαντική για την
ενίσχυση της κατανόησης και μάθησης των μαθηματικών εννοιών. Στις δράσεις που
περιγράφονται στη συνέχεια η έννοια στην οποία εστίαζαν οι δραστηριότητες ήταν των
τετραπλεύρων --όπως αυτά συναντώνται σε πραγματικά αντικείμενα και ειδικότερα σε
αντικείμενα που εκτίθενται σε μουσεία-- και η διαδικασία με την οποία δημιουργήθηκαν οι
αναπαραστάσεις των μαθητών ήταν οι μετασχηματισμοί σε στατικά και δυναμικά μέσα. Οι
μαθητές εργάστηκαν στο περιβάλλον του σχολείου, κάνοντας εμπειρικές μετρήσεις, με
εργαλεία τους ώστε να αναπαραστήσουν τα σχέδια με υλικά της επιλογής τους (χαρτόνι,
κόλλα, ψαλίδι και άλλα) ή δυναμικά μέσα (π.χ υπολογιστικό περιβάλλον, διαδραστικός
πίνακας). Για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων σε υπολογιστικό περιβάλλον σημαντικό
ρόλο έπαιξε το περιβάλλον του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας Geometer’s Sketchpad
(Jackiw, 1991). Για την ανάρτηση του υλικού των δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκε η
πλατφόρμα της ηλεκτρονικής τάξης της ερευνήτριας. Οι μοντελοποιήσεις των μαθητών
υποστηρίζονται θεωρητικά από την έννοια της αναπαράστασης και τον τρόπο με τον οποίο
αυτοί αντιλαμβάνονται τις αναπαραστάσεις από το περιβάλλον (φυσικό ή φηφιακό), πώς
τις χρησιμοποιούν και επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και πώς οι ίδιοι διαχειρίζονται τις
μαθηματικές δομές νοητικά ώστε να τις αναπαραστήσουν. Σύμφωνα με τον Vergnaud
(1987) «οι αναπαραστάσεις είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη θεωρία της διδασκαλίας και
μάθησης των μαθηματικών… [αφού κυρίως] παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση του
πραγματικού κόσμου». Ειδικότερα, τα προβλήματα πραγματικού πλαισίου που
επιλέχθηκαν, σχεδιάστηκαν ή ανασχεδιάστηκαν μέσω συνδεόμενων οπτικών ενεργών
αναπαραστάσεων σε περιβάλλον λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας Geometer’s Sketchpad.
Οι συνδεόμενες οπτικές ενεργές αναπαραστάσεις (Πατσιομίτου, 2012α; β; 2015;
Patsiomitou, 2008a; b; 2010; 2012) είναι τα διαδοχικά δομικά βήματα των δυναμικών
αναπαραστάσεων ενός προβλήματος ή μεταξύ προβλημάτων που επαναλαμβάνουν τα ίδια
διαδικαστικά βήματα ή βήματα που αποκαλύπτουν την ίδια διαδικαστική δραστηριότητα ή
βήματα που αντιστρέφουν μια διαδικασία, στο ίδιο πρόβλημα ή σε διαφορετικά
προβλήματα, στην ίδια φάση ή μεταξύ διαφορετικών φάσεων ενός υποθετικού μαθησιακού
μονοπατιού. Αυτά τα βήματα αποκαλύπτουν μια συνεχώς αυξανόμενη δομική
πολυπλοκότητα λόγω της εννοιολογικής και δομικής σύνδεσης των μετασχηματιστικών
βημάτων του χρήστη στο λογισμικό (δασκάλου ή μαθητή), ενέργειες που προκαλούνται
μέσω των τεχνικών του λογισμικού με στόχο να εξωτερικεύσουν τα μετασχηματιστικά
βήματα που έχει οπτικοποιήσει νοητικά (ή που υπάρχουν στο νου του) ή που οργανώνει ως
αποτέλεσμα της ανάπτυξης της σκέψης και της κατανόησης των γεωμετρικών εννοιών.
Σκοπός της εργασίας είναι να προβάλει παραδείγματα που περιέχουν πλούσιο μαθηματικό
υλικό, έτσι ώστε η μαθηματική μοντελοποίηση να αποτελέσει το μέσο για την ενίσχυση της
αποκωδικοποίησης της εννοιολογικής γνώσης και των μαθηματικών ιδεών των μαθητών.
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Πώς αναπτύσσεται η σκέψη των μαθητών; Ποιος ο ρόλος των
τεχνουργημάτων (artefacts) στη διαδικασία ανάπτυξης σκέψης;
Κατά τη διάρκεια των περασμένων δεκαετιών οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν
αποδίδουν στο αντικείμενο της Γεωμετρίας (βλ. ενδεικτικά Fuys et al. 1984, 1988). Σε αυτό
συντελούν η δυσκολία των μαθητών «να απελευθερώσουν τη σκέψη τους από το
εξειδικευμένο πλαίσιο» (White & Mitchelmore, 2010, p. 206), να αναπτύξουν τον
«παραγωγικό συλλογισμό» (Peirce, 1998/1903) και την «αφαιρετική ικανότητα» (ενδεικτικά
Skemp, 1986; White & Mitchelmore, 2010) που απαιτείται στη δομή ανάπτυξης του
περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών της Γεωμετρίας, όπως αυτή παρουσιάζεται
μέσω της διδασκαλίας στην τάξη.

Σχήμα 1: Διάγραμμα που αποτυπώνει συνδέσεις θεωριών οι οποίες αξιοποιήθηκαν στη σχεδίαση
του μαθησιακού μονοπατιού.

Το διάγραμμα επάνω αποτυπώνει το σύνολο των θεωριών που η ερευνήτρια αξιοποίησε
προκειμένου να σχεδιάσει το υποθετικό μαθησιακό μονοπάτι της παρούσας εργασίας. Το
υποθετικό μαθησιακό μονοπάτι βασίζεται θεωρητικά στην έννοια του κοινωνικού
κονστρουκτιβισμού (social constructivism), σύμφωνα με την οποία η μάθηση είναι μια
σύνθετη διαδικασία, όντας ταυτόχρονα κονστρουκτιβιστική και αλληλεπιδραστική
(ενδεικτικά αναφέρονται Cobb, Yackel & Wood 1989; Jaworski, 2003). Σύμφωνα με τον
Piaget (1937/1971) η γνωστική ανάπτυξη ενός μαθητή εξαρτάται από τη βιολογική του
ωρίμανση. Η διαπίστωση ότι η γνωστική ανάπτυξη ενός μαθητή εξαρτάται περισσότερο από
τη διδασκαλία έγινε για πρώτη φορά κατά τη διατύπωση της θεωρίας των επιπέδων
γεωμετρικής ανάπτυξης των van Hiele, στις αντίστοιχες διδακτορικές διατριβές της Dina van
Hiele-Geldof και του συζύγου της Pierre van Hiele, το 1957 (Fuys, Geddes & Tischler, 1988).
Η Dina van Hiele (Fuys et al., 1984) θεωρεί ότι «η εργασία πάνω στα γεωμετρικά μοντέλα
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και ειδικότερα, η κατασκευή σχεδίων (drawings) και σχημάτων (constructions), οδηγεί στην
απόκτηση ενός συστήματος σημάτων για αυτά τα σύμβολα» (p. 207). Δηλαδή, ο μαθητής
μετασχηματίζει το χαρακτήρα συμβόλου των σχημάτων σε χαρακτήρα σήματος,
αναπτύσσοντας τη σκέψη του.
Ο Battista (2007) μετά από μια ενδελεχή μελέτη των επιπέδων van Hiele τα διαχωρίζει σε
επίπεδα και υποεπίπεδα ως ακολούθως: Οπτικοποίηση ή Αναγνώριση (Επίπεδο 1),
Ανάλυση (Επίπεδο 2), Θεωρητικό επίπεδο-Άτυπος παραγωγικός συλλογισμός (Επίπεδο 3),
Τυπικός-Παραγωγικός συλλογισμός (Επίπεδο 4).Τα υποεπίπεδα μεταξύ των επιπέδων
προσδιορίζουν τη γνωστική ανάπτυξη ενός μαθητή/-τριας, μέσω της ανάπτυξης
αφαιρετικών ικανοτήτων. Η σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ σκέψης και γλώσσας
διατυπώθηκε από τον Vygotsky (1987), ο οποίος ισχυρίζεται ότι το ένα προκαλεί και
παρακινεί την ανάπτυξη του άλλου. Με τη συμμετοχή του ο μαθητής σε μια μαθηματική
συζήτηση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών εννοιών στην
τάξη «μαθαίνει να σκέφτεται με μαθηματικό τρόπο» (Sfard, 2001, p. 4). Σύμφωνα με την
Sfard (2001) «η σκέψη είναι η ειδική δραστηριότητα της επικοινωνίας, όταν αναφερόμαστε
σε επικοινωνία μέσω λέξεων, εικόνων ή σε άλλη μορφή συμβόλων, καθώς η σκέψη μας
είναι μια διαλογική προσπάθεια μέσω της οποίας επιχειρηματολογούμε» (p.3). Συνεπώς, η
μάθηση ορίζεται ως η ανάπτυξη ικανότητας διαλεκτικών δεξιοτήτων και επίλυσης
προβλημάτων που δεν ήταν δυνατόν να λυθούν στο παρελθόν ή με άλλα λόγια η αλλαγή
των τρόπων που σκεφτόμαστε και το πώς ανταλλάσουμε αυτή τη σκέψη. Με βάση αυτή τη
θεώρηση, η ανάπτυξη της σκέψης επέρχεται μέσα από τον διάλογο που αναπτύσσει τόσο
το υποκείμενο με τον εαυτό του εσωτερικά (ενδοπροσωπικού) όσο και τα άτομα μεταξύ
τους στα πλαίσια μιας ομάδας (διαπροσωπικού) (Πατσιομίτου, 2012α).
Από την άλλη, έχει διαπιστωθεί ότι η ανάπτυξη του επιπέδου γεωμετρικής σκέψης των
μαθητών είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης ικανοτήτων (ενδεικτικά Niss, 1999), όπως:
Οπτικοχωρική ικανότητα, Αναπαρασταστική ικανότητα, Ικανότητα μαθηματικών συμβόλων,
Ικανότητα μαθηματικής σκέψης, Ικανότητα ανάπτυξης εικασιών, γενίκευσης και
αποδεικτικών διαδικασιών κ.λπ). Επομένως, συμπεραίνεται ότι στόχος της διδασκαλίας των
μαθητών είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της
γεωμετρικής τους σκέψης.
Ποιος όμως είναι ο ρόλος των τεχνουργημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη
διδασκαλία των εννοιών; Η διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών στην τάξη είναι μια
κοινωνικοπολιτισμική δραστηριότητα (Vygotsky, 1978; Wertsch, 1998) στην οποία τα υλικά
και ψυχολογικά ‘εργαλεία’ [π.χ σημεία, σύμβολα, τύποι] παίζουν σημαντικό ρόλο ως
διαμεσολαβητές της διαδικασίας κατασκευής των μαθηματικών εννοιών και ειδικότερα των
γεωμετρικών εννοιών. Με την άποψη αυτή συμφωνεί η Kozulin (1998) η οποία ισχυρίζεται
ότι οι υψηλότερου επιπέδου νοητικές λειτουργίες [στις ανώτερες ψυχολογικές λειτουργίες
περιλαμβάνεται η γλωσσική λειτουργία ενώ στις κατώτερες, η αντίληψη (Kozulin, 1998)] είναι
απόρροια μιας κοινωνικοπολιτισμικής δραστηριότητας. Το εργαλείο του λογισμικού τότε
δρα ως ψυχολογικό εργαλείο, κατευθύνει τον τρόπο σκέψης του μαθητή (Sáenz-Ludlow &
Athanasopoulou, 2008) και βοηθά την ανάπτυξη ανώτερων ψυχολογικών λειτουργιών με
την έννοια του Vygotsky (1978) που έχουν άμεση σχέση με την κατανόηση της έννοιας. Ο
μαθητής αλληλεπιδρά με το εργαλείο για την κατασκευή ενός σχεδίου, παράγεται
επομένως μια ανώτερη ψυχολογική λειτουργία και το εργαλείο μετασχηματίζεται σε
ψυχολογικό εργαλείο υπό την έννοια του Vygotsky. Ο Trouche (προσωπική επικοινωνία 2-4
Απριλίου 2008) χαρακτηρίζει τη διαδικασία εργαλειακής γένεσης «ως μια αμφίδρομη
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διαδικασία μεταξύ των υποκειμένων και των τεχνουργημάτων (συμπεριλαμβανομένων των
νοητικών κατασκευασμάτων) με κοινωνικές πτυχές, αναπτυσσόμενη μέσω
ολοκληρωμένων/ οριστικοποιημένων δράσεων εντός ή εκτός των τάξεων». Σύμφωνα με τον
Trouche «κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της εργαλειακής γένεσης ένα τεχνούργημα
(artefact) μετασχηματίζεται σε όργανο (instrument) προσανατολισμένο από
ολοκληρωμένες δράσεις και βοηθούμενο από εργαλειακές ενορχηστρώσεις σε σχέση με το
υποκείμενο και το στόχο που το υποκείμενο θέλει να υλοποιήσει μέσω του εργαλείου»
(προσωπική επικοινωνία, ό.π.).
Το λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας ως εργαλείο /τεχνούργημα διαμεσολαβεί


μεταξύ του γεωμετρικού προβλήματος και της κατασκευής του σχεδίου ή σχήματος
στην οθόνη διευκολύνοντας την κατανόηση ή και την αναθεώρηση των
υπονοούμενων γεωμετρικών σχέσεων μέσα στο πεδίο εμπειρίας (Boero et al., 1995)
των γεωμετρικών κατασκευών του λογισμικού.
 στην αλληλεπίδραση μεταξύ δασκάλου-μαθητή και της γεωμετρικής
δραστηριότητας. Κατά την ανάπτυξη της δραστηριότητας, οι ενέργειες του μαθητή,
οι ενέργειες του δασκάλου ή άλλα γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν μια αλλαγή
στις σχέσεις που χαρακτηρίζουν την ίδια τη δραστηριότητα.
Η επίλυση του προβλήματος αποτελείται από διαδοχικές σχηματοποιήσεις σε διαδοχικές
σελίδες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες γνωστικά και όχι κατ’ ανάγκη κατασκευαστικά. Η
διαδικασία είναι συνδεδεμένη με τις στρατηγικές για την επίλυση του προβλήματος ή την
πρόβλεψη των διαφορετικών μονοπατιών που οδηγούν στην επίλυση σχετικών με
διαδικασίες σκέψης.

O «Διδακτικός κύκλος των Μαθηματικών»
Η περιγραφή της δράσης της παρούσας εργασίας θεωρητικά στηρίζεται στο «Διδακτικό
κύκλο των μαθηματικών» (Simon, 1995). O «Διδακτικός κύκλος των Μαθηματικών» (The
Mathematics Teaching Cycle) (Simon, 1995) είναι ένας εννοιολογικός όρος/ (ή εννοιολογικό
πλαίσιο που αναπτύχθηκε) που περιγράφει τη σχέση της γνώσης και του σχεδιασμού του
δασκάλου με την αλληλεπίδραση του δασκάλου με τους μαθητές. Οι τρεις κύριες
συνιστώσες του μαθηματικού διδακτικού κύκλου σύμφωνα με τον Simon (1995) είναι:






η αξιολόγηση του τι γνωρίζουν οι μαθητές (δηλαδή η επιλογή των μεθόδων για την
επίλυση των προβλημάτων και τον τρόπο που οι μαθητές μοιράζονται τις ιδέες τους
μέσα στο περιβάλλον της τάξης, πώς αναστοχάζονται στα μαθηματικά καθώς και
πώς η μάθηση πληροφορεί ακόμα και για τη γνώση του ίδιου του εκπαιδευτικού)
(Edgington, 2009, p.372)·
ο προσδιορισμός του μαθησιακού και διδακτικού στόχου και των μαθηματικών
εννοιών καθώς και η υπόθεση ενός μονοπατιού μέσω του οποίου οι μαθητές
πρόκειται να κατανοήσουν την έννοια (πρόβλεψη πώς η σκέψη και η κατανόηση των
μαθητών θα προκύψουν μέσα από το πλαίσιο των μαθησιακών δραστηριοτήτων)·
η σχεδίαση, που βασίζεται τόσο στις ίδιες τις γνώσεις του δασκάλου για το
αντικείμενο όσο και στη γνώση του για την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών, για
τη δημιουργία ενός υποθετικού μαθησιακού μονοπατιού και την εφαρμογή των
δραστηριοτήτων στην τάξη. Στο τέλος αυτού του βήματος ο κύκλος συνεχίζει ξανά με
το πρώτο βήμα (p.136).
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Ο διδακτικός κύκλος των μαθηματικών του Simon μπορεί να θεωρηθεί το πρίσμα υπό το
οποίο αντιμετωπίζεται το φαινόμενο (Edgington, 2009, p.371) και στην παρούσα μελέτη, το
μέσο για τη σχεδίαση δραστηριοτήτων στο γεωμετρικό περιβάλλον του λογισμικού
δυναμικής γεωμετρίας που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της σκέψης των μαθητών, οι οποίες
περιγράφονται στη συνέχεια.

Πειραματική διαδικασία σε τάξη
Η μεθοδολογία της πειραματικής διαδικασίας που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα
εργασία μπορεί να «περιγραφεί ως συστηματική, αναστοχαστική σπείρα σχεδιασμού
(προγραμματισμού), των ενεργειών και της παρατήρησης» (Steketee, 2004, p. 876). Ο
συνδυασμός αναστοχασμού και πρακτικής έρευνας είναι η καλύτερη μέθοδος για τη
βελτιστοποίηση των πρακτικών των εκπαιδευτικών και έχει τις ρίζες του στον Dewey (1933)
ο οποίος και εισήγαγε την αναστοχαστική σκέψη (reflective thought) στο εκπαιδευτικό
πλαίσιο. Τόσο το προϊόν όσο και η διαδικασία είναι αναγκαίο να εξετάζονται μαζί όταν
προσπαθούμε να βελτιώσουμε την πρακτική, ώστε να προκαλέσουμε αλλαγές «που είναι
επωφελείς για τους συμμετέχοντες σε αυτή» (Ιωσηφίδης, 2008, σ. 146). Αυτός ο τύπος του
αναστοχασμού, «που συνδυάζει μαζί την έρευνα και τη δράση προβλέπει μια συνεχή
διαδικασία ανάδρασης από την πλευρά του ερευνητή» (Ιωσηφίδης, 2008, σ. 146), κεντρικό
χαρακτηριστικό αυτού που ο Schön's (1983) έχει ονομάσει αναστοχαστική πρακτική
(reflective practice) και άλλοι ονομάζουν έρευνα δράσης (action research).
Η διαδικασία που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς και αναλύει μη συνηθισμένα πραγματικά προβλήματα σε συσχέτιση με τις εργασίες
των μαθητών, οι οποίες προέκυψαν στη διαδικασία επεξεργασίας των προβλημάτων. Η
ερευνήτρια ήταν και δασκάλα των παιδιών και η δημιουργός των δραστηριοτήτων του
μαθησιακού μονοπατιού, οι οποίες είχαν στόχο τη μάθηση των παιδιών και την ανάπτυξη
του επιπέδου σκέψης τους. Η δομή των δραστηριοτήτων του μαθησιακού μονοπατιού
βασίζεται στη δομή του μαθησιακού μονοπατιού της διδακτορικής διατριβής της
ερευνήτριας, στην οποία η λεπτομερειακή ανάλυση των λεκτικών, εικονικών και
συμβολικών αναπαραστάσεων των συμμετεχόντων μαθητών καταδεικνύει την ανάπτυξη
της γεωμετρικής τους σκέψης. Τα υποκείμενα της μελέτης ήταν μαθητές της Β τάξης του
Γυμνασίου ηλικίας 13-14 ετών. Οι πειραματικές διδασκαλίες που περιγράφονται στη
συνέχεια επαναλαμβανόντουσαν κάθε σχολική χρονιά με σχετικά αποτελέσματα. Οι
μαθητές αξιολογούνταν ως προς την ικανότητα τους αναφορικά με τους δυο τύπους
μαθηματικοποίησης (mathematization) την οριζόντια και την κάθετη, δηλαδή: (α) την
ικανότητα μοντελοποίησης του προβλήματος από τον πραγματικό κόσμο στο δισδιάστατο
επίπεδο χαρτιού –μολυβιού καθώς και (β) την ικανότητα να οδηγηθούν σε διαδικασίες που
απαιτούν υψηλότερο επίπεδο αφαιρετικότητας (Drijvers, 1999). Στη συνέχεια
συγκεντρωνόταν το υλικό για να διαπιστωθεί το επίπεδο κατανόησης των μαθητών. Η
διαδικασία συνέχιζε με δραστηριότητες στο περιβάλλον του λογισμικού δυναμικής
γεωμετρίας, στις οποίες αναμορφωνόταν η δραστηριότητα σύμφωνα με τις ανάγκες των
μαθητών. Στη συνέχεια επαναλαμβανόταν η αξιολόγηση τους στο περιβάλλον χαρτιούμολυβιού για να επανεξεταστεί η διαφορά στην κατανόηση λόγω της επίδρασης των
δραστηριοτήτων στο λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας.
Οι καταστάσεις που οι μαθητές θεωρούν προβληματικές έχουν διάφορους τύπους και
προκύπτουν συνήθως όταν οι μαθητές προσπαθούν να κατανοήσουν μια κατάσταση
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βασισμένοι σε προϋπάρχουσες γνώσεις εννοιών και διαδικασιών, όταν διατυπώνουν τη
μαθηματική τους σκέψη προσπαθώντας να εξηγήσουν τη λύση που οι ίδιοι έχουν
ανακαλύψει ή έχει ανακαλύψει κάποιος συμμαθητής τους (Cobb & Steffe, 1983). Τα
προβλήματα παρουσιάζονταν μοντελοποιημένα στο δυναμικό περιβάλλον ή αφηνόταν στο
μαθητή η διαχείριση της εικόνας που εκλάμβανε από το φυσικό περιβάλλον (Πατσιομίτου,
2013). Η ερευνήτρια συμμετείχε στις δράσεις, ξεκινώντας τη δραστηριότητα με
ακολουθιακές ερωτήσεις. Οι μαθητές έπρεπε να κατασκευάσουν μια προσομοίωση της
εικόνας του προβλήματος σε στατικό, ψηφιακό ή άλλο υλικό μέσο, ως μοντέλο του φυσικού
περιβάλλοντος ή να διαχειριστούν την ψηφιακή εικόνα προκειμένου να ανακαλύψουν τις
ιδιότητες του σχήματος. Σε άλλες περιπτώσεις, να διερευνήσουν το σχήμα του φυσικού
περιβάλλοντος και στη συνέχεια να κατασκευάσουν το μοντέλο υπό κλίμακα. Η ψηφιακή
εικόνα μπορεί να παίξει ενισχυτικό ρόλο στην κατανόηση των ιδιοτήτων του σχήματος ή να
φέρει στην επιφάνεια τα γνωστικά εμπόδια των μαθητών και κατά συνέπεια να οδηγήσει
σε λάθη. Τα λάθη αυτά οφείλονται κυρίως στο επίπεδο van Hiele τους (δηλ. στο επίπεδο
γεωμετρικής ανάπτυξης το οποίο από μαθητή σε μαθητή μπορεί να διαφέρει). Έτσι οι
μαθητές μπορεί να έχουν ικανότητα ή όχι αναγνώρισης των ιδιοτήτων του σχήματος,
εφαρμογής των σχετικών κανόνων και γενικότερα ανάπτυξης της λύσης του προβλήματος
με παραγωγικό συλλογισμό.
Για τις ανάγκες της μελέτης η ερευνήτρια εφάρμοσε το αναπροσαρμοσμένο διάγραμμα
μελέτης των μαθησιακών περιόδων και φάσεων (Πατσιομίτου, 2012α, σελ.63) που είχε
κατασκευαστεί από την Teppo (1991), λαμβάνοντας υπόψη τη κατηγοριοποίηση του
Battista (2007) και τις έννοιες του Parsysz (1988) περί σχεδίου και σχήματος.
Οι δράσεις του υποθετικού μαθησιακού μονοπατιού διεξήχθησαν σε φάσεις όπως
αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήμα [Σχήμα 2], όπου έχουν συνδεθεί ενδεικτικά
διαφορετικές οπτικές αναπαραστάσεις στο ψηφιακό ή μη περιβάλλον προκειμένου να
υπάρξει εννοιολογική σύνδεση μεταξύ των εννοιών.
 Δράση 1η: Αναγνώριση τετραπλεύρων και της συμμετρίας τους σε πραγματική
εικόνα σε αντικείμενα του Μουσείου Λαϊκής τέχνης
 Δράση 2η: Εμπειρικές μετρήσεις τετραπλεύρων στον προαύλιο χώρο του σχολείου
 Δράση 3η: Μετασχηματισμοί στα τετράπλευρα με ψηφιδωτά της Στοάς Αττάλου
 Δράση 4η: Δομική ανάλυση των τετραπλεύρων με αξιοποίηση των αγγείων του
Μουσείου της Αρχαίας Αγοράς
 Δράση 5η: Επανάληψη των τετραπλεύρων [Varignon] στο εσωτερικό του Τηνιακού
ευρήματος
Αυτό που επισημάνθηκε ήταν ο τρόπος που οι μαθητές αποκωδικοποίησαν τα αντικείμενα
σε στατικό ή ψηφιακό περιβάλλον. Στην ουσία πρόκειται για μετατροπή της εικόνας του
φυσικού περιβάλλοντος σε εικόνα στο δυναμικό περιβάλλον ή στο περιβάλλον χαρτίμολύβι, η οποία όμως υφίσταται μια νοητική επεξεργασία και μετατροπή ενός νοητικού
μοντέλου σε πραγματικό, δηλαδή μιας νοητικής αναπαράστασης σε εξωτερική. Η
διαδικασία της αποκωδικοποίησης των ενεργειών στο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τα
πρωτότυπα του λογισμικού, τις λειτουργίες κ.λπ. είναι η διαδικασία με την οποία ο μαθητής
μεταφράζει μια εικόνα που έχει σχηματίσει νοητικά για ένα μαθηματικό αντικείμενο με
εργαλεία του λογισμικού. Οι μαθητές εξωτερικεύουν στην οθόνη κατασκευές που έχουν
σχηματίσει νοητικά, χρησιμοποιώντας τα πρωτότυπα γεωμετρικά αντικείμενα του
λογισμικού και τα εργαλεία ή εντολές του μενού, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουν
τις νοητικές τους αναπαραστάσεις σε ενέργειες στο λογισμικό. Επομένως,
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αποκωδικοποιούν εργαλειακά, δηλαδή αποκτούν την ικανότητα να μεταφράσουν ένα
σχήμα με την χρήση εργαλείων του λογισμικού. Το πώς η ικανότητα των μαθητών στην
εργαλειακή αποκωδικοποίηση (instrumental decoding) (Patsiomitou, 2011; Πατσιομίτου,
2011) επιδρά στην ικανότητά τους για κατασκευή εννοιών, μπορεί να οδηγήσει στην
κατανόηση του πώς η χρήση των εργαλείων εκ μέρους τους παίζει θεμελιώδη ρόλο ως μη
γλωσσική εγγύηση με την έννοια που έχει η εγγύηση (warrant) στο μοντέλο Toulmin
(1958/1993).

Σχήμα 2. Εννοιολογικές και διαδικαστικές συνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών δραστηριοτήτων

Η αποκωδικοποίηση της διαδικασίας με τα εργαλεία του λογισμικού οδηγεί στην
διαμόρφωση εννοιών-εν-δράσει τις οποίες ο μαθητής διατυπώνει με τυπικό, άτυπο ή
δυναμικό τρόπο, λόγω του επιπέδου ανάπτυξης της γεωμετρικής του σκέψης. Στον πίνακα
κάτω παρουσιάζονται ορισμένες συνδέσεις μεταξύ εργαλείων του λογισμικού και εννοιών
της γεωμετρίας (Πατσιομίτου, 2012α).
Πίνακας 1. Εννοιολογικές και διαδικαστικές συνδέσεις
Εργαλείο

Έννοια

Εργαλείο σημείου

Έννοια του δυναμικού σημείου (Πατσιομίτου, 2011; Patsiomitou, 2011) ως
αντικειμένου με ένα, δυο ή μηδέν βαθμούς ελευθερίας.

Εργαλείο συρσίματος

Έννοια του σημείου ως εξαρτωμένου αντικειμένου.

Εργαλείο κατασκευής Σύνδεση με το Ευκλείδειο αίτημα.
παραλλήλων
Εργαλείο κατασκευής Συνδέουν την έννοια της καθετότητας με την έννοια της παραλληλίας.
παραλλήλων/
(Patsiomitou, 2008a).
καθέτων
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Εργαλείο συρσίματος

Έννοια του τετραγώνου ως ορθογωνίου με ίσες πλευρές. Γενικότερα
προσθήκη ιδιοτήτων (θεωρητικό σύρσιμο) ή διερεύνηση (πειραματικό
σύρσιμο) (Patsiomitou, 2012, 2014).

Εργαλείο
περιστροφής

Έννοια της ισότητας των περιστρεφόμενων τμημάτων(Patsiomitou, 2008a).

Εργαλείο
περιστροφής

Έννοια των συνευθειακών σημείων με την περιστροφή τμήματος κατά
180ο

Εργαλείο
περιστροφής

Έννοια της ορθής γωνίας λόγω περιστροφής του ευθυγράμμου τμήματος
κατά 90ο και σύνδεση με την έννοια της καθετότητας (Patsiomitou,
2008a).

Εργαλείο ανάκλασης

Σύνδεση της έννοιας του άξονα συμμετρίας με την έννοια της μεσοκαθέτου
τμήματος (Patsiomitou, 2012, 2014).

Ένα σημαντικό σημείο της διαδικασίας ήταν η κατασκευή των τετραπλεύρων από τις
διαγώνιες τους, με νοητική ανάκληση των ιδιοτήτων τους, ως αποτέλεσμα της διερεύνησης
των ιδιοτήτων των διαγωνίων σε προηγούμενη φάση της διαδικασίας. Στη συγκεκριμένη
φάση οι μαθητές έπρεπε να αντικαταστήσουν το σχήμα στο μυαλό τους με ένα σύνολο
ιδιοτήτων και βάσει αυτών των ιδιοτήτων να κατασκευάσουν το σχήμα. Στο σχήμα 3
μπορούμε να παρατηρήσουμε τις συνδεόμενες οπτικές αναπαραστάσεις των διαγωνίων
διαφορετικών παραλληλογράμμων. Η κατασκευή για παράδειγμα δυο τυχαίων διαγωνίων
με χρήση του εργαλείου «συμμετρία ως προς κέντρο» (Patsiomitou, 2012) και στη συνέχεια
η εφαρμογή άλλων εργαλείων οδηγεί στη διαμόρφωση των διαγωνίων του ρόμβου και του
ορθογωνίου, ενώ ο συνδυασμός των εργαλείων στη διαμόρφωση του τετραγώνου με τον
τρόπο που περιγράφηκε προηγουμένως.

Σχήμα 3. Εννοιολογικές συνδέσεις μεταξύ συνδεόμενων οπτικών αναπαραστάσεων των
διαγωνίων τετραπλεύρων.

Στο σχήμα 4 αποτυπώνεται πώς από τα αρχικά σχέδια των μαθητών με κατάλληλη
αλληλεπίδραση μέσω δυναμικών χειρισμών οδηγούνται στο χαρακτήρα συμβόλου του
σχήματος και στη συνέχεια μέσω δυναμικών μετασχηματισμών στην κατανόηση των κοινών
ή μη κοινών ιδιοτήτων των σχημάτων και επομένως το χαρακτήρα σήματος των σχημάτων,
το οποίο είναι ένα βήμα πριν την ικανότητα ιεράρχησης τους. Για παράδειγμα, η συνεχής
διαμόρφωση ενός πλέγματος τετραπλεύρων (Πατσιομίτου, 2009, σελ. 110-122) στο
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λογισμικό με χρήση δυναμικών χειρισμών [σύρσιμο] οδηγεί σε διαφορετικές διαμορφώσεις
τετραπλεύρων, τα οποία διατηρούν κάποιες ιδιότητες σταθερές.

Οι μετασχηματισμοί των τετραπλεύρων με τη κατάλληλη χρήση των εργαλείων μπορούν να
βοηθήσουν το μαθητή να συλλάβει τη διαδοχική σειρά ιεράρχησής τους.

Σχήμα 4. Δυναμικοί χειρισμοί και μετασχηματισμοί που συντελούν στην διαμόρφωση του
χαρακτήρα σήματος των σχημάτων.

Επομένως, οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί στο λογισμικό βοηθούν το μαθητή να
σχηματίσει ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του συγκεκριμένου και του αφηρημένου. Τον
βοηθούν να αποκωδικοποιήσει τα μαθηματικά σύμβολα και να τα συνδέσει με την
προϋπάρχουσα γνώση. Τότε η αντίδραση του στο λογισμικό που περιλαμβάνει τις ενέργειες
νοητικές και πραγματικές διευκολύνει στην κατανόηση και τη λύση (Πατσιομίτου, 2012α,
σελ. 107).
Η παρατήρηση της κατασκευής του εσωτερικού του σχήματος στο αρχαιολογικό εύρημα της
Τήνου (Σχήμα 2,κάτω δεξιά) χρησιμοποιήθηκε ως αφετηρία για να ανακαλύψουν το δίκτυο
των σχέσεων μεταξύ των ιδιοτήτων των τετραπλεύρων εσωτερικού-εξωτερικού, την
κατανόηση του ρόλου που παίζουν οι διαγώνιες του τετραπλεύρου (ποιο σχήμα
διαμορφώνεται από τα μέσα των πλευρών) στο διάγραμμα του τετραπλεύρου και της
ιεράρχησης των τετραπλεύρων λόγω των ιδιοτήτων των διαγωνίων τους (Varignon, 16541722 μ.Χ.). Ακόμα την ανακάλυψη υποδομών στην αρχική δομή του. Στο λογισμικό το
σύρσιμο και η διαμόρφωση του εξωτερικού τετράπλευρου επηρεάζουν και τη διαμόρφωση
του σχήματος του εσωτερικού τετραπλεύρου που σχηματίζεται από τα μέσα των πλευρών.
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Όπως υποστηρίζουν οι Laborde, Kynigos, Hollebrands & Strasser (2006), «τα προβλήματα
αλλάζουν από τη διαμεσολάβηση του δυναμικού περιβάλλοντος, είτε γιατί η στρατηγική
επίλυσης διαφέρει είτε γιατί δεν είναι δυνατά να επιλυθούν εκτός αυτού» (Laborde et al.,
ibid, p. 293).

Σχήμα 5.Το ‘σπίτι των τετραπλεύρων’ του
Graumann (2005)

Σχήμα 6. Αναδιαμόρφωση του ‘σπιτιού των
τετραπλεύρων’ του Graumann ώστε να
προκύψει κατηγοριοποίηση των εσωτερικών
τετραπλεύρων [πρόβλημα Varignon]
(Patsiomitou, 2012).

Η ιεράρχηση των τετραπλεύρων του Graumann (2005, p.194) ως προς τις διαγώνιες τους
παρουσιάζεται στο σχήμα 5. Ο Graumann (ό.π) διακρίνει τετράπλευρα που έχουν ίσες
διαγώνιες, διαγώνιες που τέμνονται κάθετα και διαγώνιες που η μία εξ αυτών διχοτομεί την
άλλη [παραλείπεται η περίπτωση τομής των διαγωνίων σε αυθαίρετο σημείο]. Η ιεράρχηση
των διαγωνίων συνεχίζεται με την προσθήκη ιδιοτήτων στην καθεμιά από τις αρχικές
κατηγορίες μέχρι να οδηγηθούμε στην εξειδικευμένη μορφή του τετραγώνου, του οποίου
οι διαγώνιες του είναι ίσες, κάθετες και διχοτομούνται. Ο συνδυασμός της ιεράρχησης κατά
Graumann και του θεωρήματος του Varignon οδήγησε σε μια νέα κατηγοριοποίηση των
εσωτερικών τετραπλεύρων (Πατσιομίτου, 2012α; Patsiomitou, 2012). Όπως γνωρίζουμε, αν
συνδέσουμε τα μέσα των πλευρών κάθε τετραπλεύρου, το σχήμα που προκύπτει στο
εσωτερικό είναι ένα παραλληλόγραμμο (Θεώρημα Varignon). Η διαμόρφωση των
διαγωνίων του εξωτερικού σχήματος εξειδικεύει τη μορφή του εσωτερικού
παραλληλογράμμου.
Έτσι προκύπτει μια νέα κατηγοριοποίηση εσωτερικών παραλληλογράμμων λόγω των
διαφορετικών ιδιοτήτων των διαγωνίων του εξωτερικού σχήματος. Για παράδειγμα το
τετράπλευρο που προκύπτει από τη σύνδεση των μέσων του τετραπλεύρου που οι
διαγώνιές του τέμνονται κάθετα είναι ένα ορθογώνιο. Το τετράπλευρο το οποίο
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σχηματίζεται από τα μέσα των πλευρών ενός τετραπλεύρου με κάθετες διαγώνιες που
διχοτομούνται μεταξύ τους, είναι και πάλι ένα ορθογώνιο του οποίου, όμως, οι πλευρές
είναι συμμετρικές ως προς τις διαγώνιες του αρχικού τετραπλεύρου. Στο σχήμα 6
απεικονίζεται μια προσαρμογή της κατηγοριοποίησης του Graumann (2005), μέσω του
οποίου ιεραρχούνται ειδικότερα τα τετράπλευρα λόγω των ιδιοτήτων των διαγωνίων τους
(Patsiomitou, 2012).

Συμπεράσματα και συζήτηση επί του μαθησιακού μονοπατιού – Επέκταση
του Διδακτικού κύκλου των Μαθηματικών
Αν συγκριθεί με την παραδοσιακή προσέγγιση, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης των
εννοιών με πραγματικά προβλήματα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, αφού συνιστά «τη
γέφυρα μεταξύ των Μαθηματικών ως εργαλείων για την περιγραφή φυσικών καταστάσεων,
αλλά και για την ανάλυση των αφαιρετικών δομών [στα Μαθηματικά του προβλήματος]»
(De Corte, Verschaffel & Greer, 2000, p.71). Επομένως, τα προβλήματα πραγματικού
πλαισίου αποτελούν το μέσο, αλλά και το εργαλείο, για να αναπτυχθούν μαθηματικές
συζητήσεις, οι οποίες θα διαφωτίσουν το πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές ένα μαθηματικό
αντικείμενο στο φυσικό περιβάλλον. Η μάθηση των Μαθηματικών μπορεί να επιτευχθεί
τότε για τον κάθε (μεμονωμένο) μαθητή μέσω της «συζήτησης, της πραγμάτευσης, της
επιχειρηματολογίας» (Jaworski, 2003, p.3) στο κοινωνικό περιβάλλον της τάξης
συμπεριλαμβανομένης της ατομικής διαπραγμάτευσης των μαθηματικών εννοιών
(Jaworski, 2003). Από την άλλη, οι μαθητές προετοιμάζονται ως πολίτες με κριτική
ικανότητα ανάλυσης των δεδομένων του περιβάλλοντος αλλά και εφαρμογών του στην
μαθηματική εκπαίδευση. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Gravemeijer (2004), «είναι αναγκαίος
ένας εκπαιδευτικός σχεδιασμός που θα υποστηρίξει τη διδασκαλία ώστε να βοηθήσει τους
μαθητές να αναπτύξουν τον τρόπο με τον οποίο αιτιολογούν» (p. 106).
Ο σχεδιασμός και ανασχεδιασμός διδακτικών δράσεων με πραγματικά προβλήματα ή
προσομοιώσεις πραγματικών προβλημάτων μέσω συνδεόμενων οπτικών ενεργών
αναπαραστάσεων σε λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας, καθώς και τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από τα ερευνητικά δεδομένα (Πατσιομίτου, 2012α, β) οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ένας μαθητής αναπτύσσει αφαιρετικές ικανότητες, όταν οι γνωστικές
δομές του συνδέονται μέσα από συνδεόμενες αναπαραστάσεις τις οποίες ο μαθητής
αναπτύσσει στη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Στις δραστηριότητες της παρούσας
εργασίας η κατασκευή των σχημάτων με τη χρήση των εργαλείων του λογισμικού αλλά και
των υποκείμενων κανόνων της θεωρητικής γεωμετρίας, ώστε η κατασκευή να είναι
σταθερή οδήγησε στις ΣΟΕΑ ενός σχήματος, ή σε ΣΟΕΑ μεταξύ διαφορετικών
προβλημάτων/δράσεων. Αναλυτικότερα, συνδεόμενες αναπαραστάσεις μπορεί ο μαθητής
να κατασκευάσει όταν ο μαθητής οικοδομεί μια αναπαράσταση (π.χ. ενός
παραλληλογράμμου) ώστε να προκύψει μια σταθερή κατασκευή (Patsiomitou, 2012;
Πατσιομίτου, 2012α; β).



εξωτερικεύοντας μια νοητική προσέγγιση ή γενικότερα μετατρέποντας μια
εσωτερική αναπαράσταση σε εξωτερική·
προσθέτοντας διαδικαστικά στην κατασκευή ώστε το κατασκευαστικό αποτέλεσμα
αφενός να οδηγεί στη σύνθεση μιας δομής και αφετέρου να γίνεται όλο και
περισσότερο σύνθετο·
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Σχήμα 7: Ο Διδακτικός κύκλος των
Μαθηματικών (Simon, 1995, p.136)



Σχήμα 8. Προσαρμογή του Διδακτικού Κύκλου
των Μαθηματικών για την παρούσα μελέτη
(Patsiomitou, 2014, p.35).

συνδέοντας εννοιολογικά και διαδικαστικά τα βήματα της κατασκευής

τότε κατασκευάζει εξωτερικά συνδεδεμένες αναπαραστάσεις διαδικαστικά, και
εννοιολογικά συνδεδεμένες αναπαραστάσεις εσωτερικά [νοητικά]. Η όλη δράση συνιστά
μια καινοτόμο προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία που στηρίζεται σε θεωρητική
τεκμηρίωση, καθώς εισάγεται για πρώτη φορά στο σχολείο με αποτέλεσμα να προτείνεται
η αναμόρφωση/ανασχεδιασμός μιας καθιερωμένης διδακτικής πρακτικής.
Η ανάλυση των διδακτικών δράσεων και η ανάπτυξη του Διδακτικού κύκλου των
Μαθηματικών οδήγησε την ερευνήτρια να αναπροσαρμόσει το διάγραμμα [Σχήμα 8] που
έχει δημιουργηθεί από τον Simon (1995, p.136) [Σχήμα 7, μετάφραση του σχήματος
(Πατσιομίτου, 2012α)], προκειμένου να ληφθεί υπόψη η χρήση της τεχνολογίας στον
διδακτικό κύκλο, η ικανότητα μοντελοποίησης δραστηριοτήτων με συνδεόμενες οπτικές
ενεργές αναπαραστάσεις στο λογισμικό και η αξιολόγηση των επιπέδων των μαθητών με τη
θεωρία van Hiele. Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών επιτυγχάνεται μέσω
της μαθηματικής συζήτησης σε ακολουθιακές δράσεις: εφαρμογή των δραστηριοτήτων,
αποτελεσματική διδασκαλία και έρευνα στους μαθητές, διερεύνηση της γνώσης τους η
οποία οδηγεί σε ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού για την αναμόρφωση των
δραστηριοτήτων.
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Διεύρυνση της εφαρμογής σε άλλα γνωστικά αντικείμενα
Η γνώση των υποστηρικτικών μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας για το σχεδιασμό των
δραστηριοτήτων μάς επιτρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία
αποτελούν εξωτερικά αναπαραστατικά συστήματα. Η μοντελοποίηση επομένως ενός
προβλήματος με συνδεόμενες οπτικές ενεργές αναπαραστάσεις στο δυναμικό περιβάλλον
μπορεί να ‘φέρει’ οποιοδήποτε αντικείμενο προς μελέτη στην τάξη. Από την άλλη ένα
τεχνολογικό εργαλείο είναι σημαντικό όπως και ο σχεδιασμός τεχνουργημάτων με αυτό,
όταν τα αποτελέσματα στη διδακτική χρήση μπορούν να γενικευθούν και να επαναληφθούν
σε οποιαδήποτε ομάδα μαθητών, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους αλλά και σε
οποιοδήποτε θεματικό πλαίσιο (π.χ. στο αντικείμενο της φυσικής ή της χημείας)
(Πατσιομίτου, 2012β; Patsiomitou, 2014). Σε γενικές γραμμές το όλο ζήτημα έχει σχέση με
τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο -δηλαδή τα φυσικά αντικείμενα- (μη
συνειδητά), και πως τα συγκρίνουμε νοητικά (συνειδητά) με θεωρητικά κατασκευάσματα
της γεωμετρίας με στόχο την αναπαράσταση τους. Η σύνδεση μεταξύ των δυο χώρων, του
αναπαριστώμενου και του αναπαριστώντος, μπορεί να δημιουργήσει εμπλοκές στους
μαθητές καθότι δεν έχουν την δυνατότητα του ελέγχου της πληροφορίας που έρχεται από
τον αναπαριστώντα χώρο (Mesquita, 1998). Πώς θα μεταβληθεί αυτή η αδυναμία όταν οι
μαθητές θα μπορούν να επεξεργάζονται ημιπροκατασκευασμένες δυναμικές
αναπαραστάσεις ΣΟΕΑ σε μια επίσημη πλατφόρμα, όπως του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων; Πόσο θα ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών που
θα χειρίζονται αυτή την πλατφόρμα για τους μαθητές τους, αναστοχαζόμενοι πάνω στις
γνώσεις τους; Πώς θα επηρεαζόταν, για παράδειγμα, η κατανόηση των μαθητών αν
εφαρμοζόταν η ανάπτυξη μιας διδακτικής ενότητας της φυσικής ή των αρχαίων ελληνικών
και της ιστορίας με χρήση των ΣΟΕΑ; Μπορούν να αναπτύξουν οι μαθητές δικές τους
συνδεδεμένες εννοιολογικά και διαδικαστικά αναπαραστάσεις στα αντικείμενα αυτά; Αυτά
τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν και ίσως αποτελέσουν το επόμενο βήμα για την
εξέλιξη της έρευνας σε συνεργασία με τις νευροεπιστήμες.
Σημείωση: Οι δραστηριότητες που αναφέρονται συνοπτικά στην παρούσα εργασία,
περιέχονται σε αναλυτική μορφή στην εργασία «Student’s learning progression through
instrumental decoding of mathematical ideas», όπως αναφέρεται στις βιβλιογραφικές
αναφορές στη συνέχεια.
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Η ηθική διάσταση στην άσκηση καθηκόντων του δημοκρατικού
διευθυντή σχολικής μονάδας
Λουκάς Δημητρίου
loukdimi@gmail.com
Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας
Περίληψη. Η παρούσα εργασία στοχεύει να αναδείξει τη σημασία της δημοκρατίας και
της ηθικής ως πυλώνες για την άσκηση της σχολικής ηγεσίας. Ερευνά και τεκμηριώνει
βιβλιογραφικά, ότι το δημοκρατικό-ηθικό μοντέλο ηγεσίας είναι το καταλληλότερο για
την ανάδειξη ενός κοινού οράματος και πεδίου στόχων, στο οποίο μετέχουν όλοι οι
εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το μοντέλο αυτό βασίζεται αφενός στις
δημοκρατικές έννοιες της ανταπόδοσης, της ισότητας και του σεβασμού των
κοινωνικών ελευθεριών και αφετέρου, σε εφαρμογή της αριστοτελικής προσέγγισης
(Ηθικά Νικομάχεια), στις ηθικές και πνευματικές αρετές. Κάτι τέτοιο κατακτάται με
διαρκή προσπάθεια, κατά την ίδια έννοια που η δημοκρατία και η ηθική κατακτώνται
με διαρκή αγώνα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούνται αυτονόητες ή
δεδομένες.
Λέξεις-κλειδιά: δημοκρατία, ηθική, διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας, πνευματικές
αρετές

Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή σχολείου με
γνώμονα την ηθική. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην έννοια του δημοκρατικού διευθυντήηγέτη, που εκ των πραγμάτων είναι έννοιες αλληλένδετες, στο πλαίσιο του διαρκώς
μεταβαλλόμενου και περίπλοκου σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Κατόπιν,
διερευνάται εκτενώς η έννοια της ηθικής στη σχολική ηγεσία που έχει τις ρίζες της στην
αριστοτελική προσέγγιση της αρετής και της παιδείας. Στόχος της μελέτης, πέρα από την
εκτενή διερεύνηση των θεωρητικών θεμάτων της ηθικής κατά την άσκηση των καθηκόντων
του διευθυντή σχολικής μονάδας, είναι να καταλήξει σε πρακτικά συμπεράσματα, τα οποία
διαμορφώνουν τον ρόλο και τα καθήκοντα του σχολικού διευθυντή στην καθημερινή
πρακτική. Η σχολική μονάδα στην παρούσα μελέτη δεν αντιμετωπίζεται ως ένα κλειστό
σύστημα, αλλά ως ένας ανοικτός κοινωνικός σχηματισμός, ο οποίος είναι διαρκώς σε
επαφή με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον και η άσκηση σχολικής ηγεσίας ως μια
δραστηριότητα η οποία αφορά, επηρεάζει και εξαρτάται από όλους τους εμπλεκόμενους
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στο πλαίσιο της σύγχρονης σχολικής μονάδας θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη ηγετών σε
πολλά επίπεδα, ακριβώς επειδή ένας οργανισμός όπως το σχολείο δεν μπορεί να
ικανοποιεί του στόχους του μόνο με τις ενέργειες του επικεφαλής του. Επομένως, τα
σχολεία χρειάζονται συμμετοχή στην ηγεσία σε όλα τα επίπεδα. Η σχολική ηγεσία έχει
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, όταν κατανέμεται ευρέως μεταξύ του εκπαιδευτικού
προσωπικού (Hartley, 2007). Ο μόνος ο οποίος μπορεί να δώσει αυτή τη δυνατότητα είναι ο
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διευθυντής-ηγέτης του σχολείου, ο οποίος καλείται να εκτελέσει τα καθήκοντα του
στηριζόμενος σε δυο βασικούς πυλώνες: την δημοκρατία και την ηθική.

Η δημοκρατική άσκηση των καθηκόντων της σχολικής ηγεσίας
Για χώρες με δημοκρατικά πολιτεύματα όπως είναι η Ελλάδα τα πλεονεκτήματα της
διασύνδεσης της εκπαιδευτικής ηγεσίας με τη δημοκρατία είναι προφανή τόσο σε ατομικό
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η δημοκρατία στο σχολικό περιβάλλον κατακτάται μέσα από
καθημερινό αγώνα και δεν πρέπει να θεωρείται προφανής και δεδομένη εκ των προτέρων.
Όπως υποστηρίζουν οι Westheimer και Kahne (2003), η δημοκρατία δεν πρέπει να
θεωρείται αυτορρυθμιζόμενη.
Ειδικά, όσον αφορά στον ρόλο του διευθυντή σχολείου στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον,
το οποίο είναι πολυπολιτισμικό, ανταγωνιστικό και στηρίζεται στις αρχές της προάσπισης
της διαφορετικότητας, αυτός καθίσταται πιο περίπλοκος από ποτέ και αποτελεί πεδίο της
σύγχρονης εκπαιδευτικής έρευνας. Η άσκηση δημοκρατικής ηγεσίας στο σχολικό πλαίσιο
αποτελεί βασικό καθήκον του διευθυντή, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Συχνά
αντιλαμβανόμαστε ότι τα σχολεία απομακρύνονται από το βασικό τους σκοπό που είναι η
εκπαίδευση μελλοντικών πολιτών που θα ζουν σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ο σεβασμός
αρχών όπως η υπευθυνότητα, η ισότητα, η διαφορετικότητα των πολιτικών και κοινωνικών
απόψεων – ελευθεριών είναι απαραίτητος για τη θεμελίωση της δημοκρατίας. Η
επιστημονική έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο δεν έδωσε ποτέ στην μέχρι σήμερα
μεγαλύτερη σημασία στο ρόλο που διαδραματίζει η σχολική διεύθυνση στη διασφάλιση
μιας υγιούς δημοκρατικής εκπαίδευσης (Goldring & Greenfield, 2002).
Προκειμένου να μελετήσει κανείς το ρόλο που διαδραματίζει η δημοκρατική σχολική
ηγεσία πρέπει να διερευνήσει ορισμένες βασικές θεωρητικές δημοκρατικές αρχές στο
εκάστοτε πολιτισμικό – κοινωνικό πλαίσιο, τις σχετικές ηθικές προεκτάσεις και εν συνεχεία
να εμβαθύνει σε έννοιες όπως: ανταπόδοση, ισότητα και σεβασμός κοινωνικών και
πολιτικών ελευθεριών στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος.

Βασικές δημοκρατικές έννοιες στο σχολικό περιβάλλον
Το ζήτημα της δημοκρατικής σχολικής ηγεσίας τίθεται διαχρονικά στην ιστορία της
παιδαγωγικής έρευνας και της εκπαίδευσης. Θεωρητικοί και ερευνητές του χώρου έχουν
αναφερθεί σε αυτό πολλές φορές, όπως για παράδειγμα στην θεωρία γνώσης του Dewey, ο
οποίος υποστήριζε ότι η παραγωγή γνώσης είναι μία κοινωνική διαδικασία η οποία
επιτρέπει με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη της δημοκρατικής κοινωνικής
ευφυΐας (Westbrook, 1991). Στο πλαίσιο μιας ηθικά δημοκρατικής κοινωνίας το άτομο
μπορεί να επιτύχει την υψηλότερη ανθρώπινη ολοκλήρωση.
Ο πραγματισμός του Dewey αποτέλεσε τη βάση και ενσωματώθηκε στην θεωρία
δημοκρατικής ηγεσίας που ανέπτυξε ο Starratt (2001), ο οποίος υποστηρίζει ότι οι
άνθρωποι είναι εγγενώς κοινωνικά όντα και ότι ο δημοκρατικός βίος αποτελεί μια μορφή
ηθικής ηγεσίας που απαιτεί πολιτική αρετή και δράση προς όφελος των άλλων ακόμη και
αν χρειαστεί να παραγκωνιστούν τα εκάστοτε προσωπικά οφέλη. Ο Starratt δίνει έμφαση
στην ιδέα της μετατροπής των σχολείων σε δημοκρατικούς μικρόκοσμους και θεωρεί ότι
αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε σχολικό διευθυντή.
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Η επικέντρωση στον ανθρώπινο παράγοντα και η ανάπτυξη της ηθικής διάστασης της
δημοκρατικής ηγεσίας είναι οι βασικοί στόχοι που πρέπει να θέτει ο διευθυντής μιας
σχολικής μονάδας.
Η ηθική διάσταση της δημοκρατικής ηγεσίας
Η εξισορρόπηση αντίρροπων αρχών και δυνάμεων καθορίζει την ανάγκη για την ύπαρξη
ηγεσίας στο σχολικό περιβάλλον (Hodgkinson, 1991). Ο Starratt έρχεται να προσθέσει ότι τα
ζητήματα που προκύπτουν στη σχολική πρακτική και τα αποτελέσματά τους επιβάλλουν την
ανάδειξη μιας ηθικής ηγεσίας. «Τα άτομα στο σχολείο μαθαίνουν να είναι κάποιος ή
κανένας. Μαθαίνουν να είναι κανένας όταν βιώνουν την ταπείνωση, την γελιοποίηση, αλλά
πάνω από όλα την αδιαφορία» (Starratt, 1994, σελ. 23-24). Αυτό συμβαίνει σε πολλά
σχολεία καθημερινά και συσσωρευόμενο διαμορφώνει την προσωπικότητα και την ζωή των
μαθητών. Όπως θα διαμορφωθούν αυτές οι ζωές, έτσι ακριβώς θα διαμορφωθεί η
δημοκρατία του μέλλοντος.
Οι Leithwood και Duke (1999) εστιάζουν την έρευνά τους σχετικά με την ηθική ηγεσία στις
αξίες και την ηθική του ηγέτη. Είναι αλήθεια ότι παραμένουν διφορούμενες οι
συμπεριφορές και οι στάσεις που δηλώνουν το δημοκρατικό ύφος. Παρόλο που οι
συγγραφείς περιγράφουν τη δημοκρατική ηγεσία χρησιμοποιώντας έννοιες, όπως
συμμετοχή, συναδελφικότητα, και δυναμικά διαμορφούμενη ή συμμετοχική διοίκηση,
αποφεύγουν να δώσουν ένα σαφή ορισμό της ηγεσίας που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις
ηθικές διαστάσεις αυτής. Προφανώς και είναι δύσκολο να δοθεί ένας επακριβής ορισμός
του δημοκρατικού ύφους εφόσον προϋπόθεση της δημοκρατίας είναι ότι κανένας δεν είναι
ανώτερος από οποιονδήποτε άλλον. Η ιεραρχική οργανωτική αντίληψη των σχολικών
μονάδων που στηρίζεται σε παραδοσιακές φιλοσοφίες ηγεσίας, καθώς και η θεώρηση του
διευθυντή της σχολικής μονάδας ως ατόμου με ανώτερες δεξιότητες και ταλέντα δεν
συνάδει με αυτό που περιγράφεται ως δημοκρατική προσέγγιση της ηγεσίας.
Η τρέχουσα πρακτική άσκησης εκπαιδευτικής ηγεσίας σύμφωνα με τον Joseph Murphy
(2002), απέχει συχνά τόσο από την ηγεσία όσο και από την εκπαίδευση. Υποστηρίζει ότι
πρέπει να θέσουμε νέες βάσεις κατανόησης της ηγεσίας στηριζόμενοι σε τρεις μεταφορές:
ηθικός επόπτης, παιδαγωγός και δημιουργός κοινότητας. Στηριζόμενος στις έρευνες των
Osin και Lesgold, ο Murphy πιστεύει ότι ο ηθικός επόπτης παρέχει πραγματικές ευκαιρίες
μόρφωσης σε όλους τους μαθητές και δημιουργεί μία ηθική τάξη κοινά διαμοιραζόμενων
αρχών και πιστεύω. Ο δημιουργός της παιδαγωγικής κοινότητας εφαρμόζει μια ανοιχτή
πολιτική που επιτρέπει στα μέλη της κοινότητας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και έκφρασης
στη λήψη αποφάσεων. Αυτές οι μεταφορές όταν συνδυαστούν με την μεταφορά του
παιδαγωγού οδηγούν σε παραδειγματική εφαρμογή της εκπαιδευτικής ηγεσίας σε
δημοκρατικό πλαίσιο.
Πολύ συχνά, όπως παρατηρεί και ο Maxcy, η έννοια της δημοκρατίας χρησιμοποιείται
ακόμη και από τα πιο αυταρχικά πολιτικά καθεστώτα όταν επιχειρούν να περιγράψουν τον
εαυτό τους. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τον όρο δημοκρατικός για να περιγράψει
οποιαδήποτε οργάνωση (Maxcy, 1995, σελ. 57).
Η άσκηση δημοκρατικής ηγεσίας στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί μια ιδιαίτερα περίπλοκη
πρόκληση, γεγονός που έχει τροφοδοτήσει την προβληματική που διατυπώνεται από τους
ερευνητές του χώρου, οι οποίοι συχνά χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο πεδίο ως πεδίο σε
κρίση. Για αυτό το λόγο διατυπώνεται πληθώρα απόψεων και πρακτικών σχετικά με την
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ηθική διάσταση της δημοκρατικής εκπαιδευτικής ηγεσίας. Για πολλούς ερευνητές η
κοινότητα ως σύνολο είναι ο πιο αποτελεσματικός ηθικός διαχειριστής της δημοκρατικής
εκπαιδευτικής ηγεσίας και όχι ατομικά ο ηγέτης. Για τους Furman και Shields (2003), ένας
πολιτισμός ο οποίος στηρίζεται στις ικανότητες και τις πρακτικές της κοινότητας,
αναδεικνύει τα ηθικά ζητήματα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της φυλετικής ισότητας και της
μάθησης για όλα τα παιδιά. Οι εκφράσεις δυσαρέσκειας για την άσκηση της εκπαιδευτικής
διοίκησης στη χώρα μας γίνονται όλο και πιο έντονες. Το ζητούμενο της άσκησης
δημοκρατικής εκπαιδευτικής διοίκησης και των ηθικών διαστάσεων αυτής τίθεται στο
επίκεντρο της τρέχουσας έρευνας, προκειμένου να μετριαστούν ή και να εξαλειφθούν
αυτές οι εκφράσεις δυσαρέσκειας. Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι να μελετήσει τις
ηθικές διαστάσεις της δημοκρατίας, τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν ώστε αυτή να
προαχθεί και να επιλυθούν τα προβλήματα της σχολικής πρακτικής που συχνά οδηγούν
στην έκφραση κοινωνικής δυσαρέσκειας (Diamond & Morlino, 2004).
Οι Diamond και Morlino (2004, σελ. 22), επιχειρώντας να αναλύσουν την πολεμική σχετικά
με τις απόπειρες ορισμού των ποιοτικών διαστάσεων της δημοκρατίας διαπιστώνουν ότι
πρόκειται για ένα αναδυόμενο πεδίο έρευνας που προς το παρόν θέτει κυρίως ερωτήματα
παρά δίνει απαντήσεις. Ωστόσο, είναι πεπεισμένοι ότι η δημοκρατία πρέπει να έχει τρεις
στόχους: ευρείες ελευθερίες, πολιτική ισότητα και έλεγχο στην άσκηση πολιτικών
πρακτικών και στα άτομα που ασκούν πολιτική μέσω της νόμιμης λειτουργίας σταθερών
θεσμών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσδιορίζουν οκτώ διαστάσεις που καθορίζουν την
αρετή μιας δημοκρατίας: κυριαρχία της νομιμότητας, συμμετοχή, ανταγωνισμό, κάθετη
ευθύνη, οριζόντια ευθύνη, σεβασμό των πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών, ισότητα και
ανταπόδοση. Όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των οκτώ διαστάσεων στη δημοκρατική
άσκηση ηγεσίας μπορούν να επιλεχθούν τρεις βασικοί πυλώνες: ανταπόδοση, ισότητα και
σεβασμός των ελευθεριών. Η δυναμική αυτών των τριών πυλώνων στηρίζεται κυρίως σε
αξίες, πιστεύω, στάσεις ζωής και συναισθημάτων και λιγότερο σε μια συγκεκριμένη
πρακτική και ύφος διοίκησης. Με βάση αυτή την παραδοχή η δημοκρατική ηγεσία διέπεται
από τους παράγοντες που καθορίζουν την αρετή μιας δημοκρατίας και διατρέχεται από μια
ευελιξία του πνεύματος, των ιδεών και των συναισθημάτων που είναι απαραίτητα στην
άσκηση της δημοκρατικής εκπαιδευτικής πρακτικής. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιούνται οι
ανάγκες και οι στόχοι διαφορετικών μαθητών και η εκπαιδευτική ηγεσία καθίσταται
αξιόπιστη.
Η δύναμη της δημοκρατίας εδρεύει στο μυαλό, αλλά και στην καρδιά των ανθρώπων. Αυτή
ακριβώς τη δύναμη πρέπει να επιδιώκει και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας κατά την
άσκηση των δημοκρατικών ηγετικών καθηκόντων του. Στη σύγχρονη κοινωνία τα μοντέλα
εκπαιδευτικής διοίκησης συχνά κάνουν τη δημοκρατική ηγεσία να μοιάζει με σχήμα
οξύμωρο. Ωστόσο, είναι ακριβώς αυτή η ηθική που περιγράφει και διαμορφώνει την
άσκηση της δημοκρατικής εκπαιδευτικής ηγεσίας που θα στηρίζεται στους πυλώνες της
ανταπόδοσης, της ισότητας και του σεβασμού των κοινωνικών και πολιτικών ελευθεριών.

Η ηθική άσκηση των καθηκόντων της σχολικής ηγεσίας
Η ηθική διάσταση του ρόλου του διευθυντή σχολικής μονάδας είναι ιδιαιτέρως σημαντική,
όπως συμβαίνει και με την οποιαδήποτε ηγετική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με τη
δημόσια ζωή και την κοινωνική συνεισφορά μέσω της άσκησης οπουδήποτε διοικητικού και
οργανωτικού έργου ή λειτουργήματος. Στον ηγέτη δίνεται εξουσία προκειμένου να
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εξυπηρετήσει τους στόχους των ανθρώπων που του την εμπιστεύονται και ως εκ τούτου η
εξουσία του δομείται στην ηθική βάση της ικανοποίησης αυτής της εμπιστοσύνης.
Η ηθική ηγεσία αποτελεί ζητούμενο, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, στους
οργανισμούς που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, όπως είναι για παράδειγμα οι
κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας και η εκπαίδευση. Το ζήτημα της ηθικής της
σχολικής ηγεσίας τίθεται πιο έντονα τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον το «οποίο δημιουργεί προκλήσεις στην
εκπαιδευτική ηγεσία όπως ποτέ μέχρι σήμερα» (Starratt, 2004, σ.1). Οι διαρκείς αλλαγές
που συντελούνται στην εκπαιδευτική πρακτική και πραγματικότητα δημιουργούν πιέσεις
στη σχολική ηγεσία που σχετίζονται με την εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων απόδοσης,
απαιτήσεις για μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό της διοίκησης της σχολικής μονάδας,
προσδοκίες που σχετίζονται με την καλή διοικητική διαχείριση σε ένα πολυπολιτισμικό
πλαίσιο που σέβεται τη διαφορετικότητα, τις ιδιαιτερότητες και την προσωπικότητα των
εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για αλλαγές οι οποίες
δημιουργούν συνθήκες ασάφειας και περίπλοκων ηθικών επιλογών, γεννώντας σημαντικές
συγκρούσεις ρόλων και «παράδοξα διλήμματα» (Shapiro & Stefcovich, 2005). Δεν είναι
σπάνιο σε ένα διαρκώς ρευστό και μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό πλαίσιο οι προσωπικές και
οι επαγγελματικές αξίες να διαφοροποιούνται περιπλέκοντας τη διαδικασία επίλυσης
προβλημάτων που προκύπτουν στην καθημερινή πρακτική άσκησης της σχολικής ηγεσίας.
Η πολυπλοκότητα που προκύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων της σχολικής ηγεσίας
οδήγησε τους θεωρητικούς του χώρου σε προσεγγίσεις οι οποίες έχουν τις ρίζες τους στη
φιλοσοφία, την ψυχολογία, την παιδαγωγική, την νομική θεωρία, ανάλογα με την εκάστοτε
αντίληψη περί ηθικής της σχολικής ηγεσίας (Stefkovich & Begley, 2007). Οι θεωρητικές
αναφορές και οι αντίστοιχες προσεγγίσεις είναι απαραίτητες, όμως εξίσου απαραίτητες
αποδείχθηκαν και οι εμπειρικές μελέτες που αναδεικνύουν τα ιδεώδη και τις αξίες των
ανθρώπων που αναλαμβάνουν τον ρόλο της σχολικής ηγεσίας, σχετικά με τα διλήμματα με
τα οποία έρχονται αντιμέτωποι και τον τρόπο με τον οποίο τα επιλύουν μέσω διαδικασιών
λήψης ηθικών αποφάσεων.
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη φιλοσοφική προσέγγιση
του θέματος, ανατρέχοντας σε φιλοσοφικές θεωρητικές αναφορές που προκύπτουν από τη
διερεύνηση πρόσφατων μελετών σχετικών με την ηθική της σχολικής ηγεσίας και
ιδιαιτέρως αυτού που αποκαλείται «αυθεντική ηγεσία» (authentic leadership). Αυτή η
προσέγγιση εστιάζει στην λεγόμενη νέο-αριστοτελική ηθική των αρετών επιχειρώντας να
αναδείξει όχι μόνο ένα θεωρητικό μοντέλο που θα οδηγεί στην βαθύτερη κατανόηση των
αξιών, των ηθικών επιλογών και των διλημμάτων που τίθενται στη σχολική ηγεσία, αλλά και
ένα πλαίσιο καθοδήγησης της δράσης μέσω αρχών εφαρμοσμένης ηθικής.
Η αριστοτελική άποψη για την παιδεία
Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην παιδεία των ελεύθερων πολιτών και είναι ενδιαφέρον ότι
υποστηρίζει τη δημόσια εκπαίδευση αιώνες πριν τον Διαφωτισμό. Θεωρεί ότι τα θέματα
της παιδείας τα οποία ρυθμίζονται από τον νομοθέτη, εξασφαλίζουν ότι η παρεχόμενη
παιδεία πρέπει να είναι ίδια για όλους. Για να ακολουθηθεί ο τρόπος ζωής που ταιριάζει
στο κάθε πολίτευμα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη μορφή παιδείας που ποικίλλει ανάλογα
µε τους σκοπούς της κάθε πολιτείας. Το γεγονός ότι η πολιτεία προϋποθέτει και
ταυτόχρονα καθορίζει τον τρόπο ζωής και την παιδεία, η οποία εξασφαλίζει τη

92

Λ. Δημητρίου

σταθερότητά της, επιβεβαιώνει την άποψη του Αριστοτέλη για την αλληλεξάρτηση ηθικής
και πολιτικής (Μπαγιόνας Α., 2003).
Απαραίτητη προϋπόθεση για να οδηγηθεί το σύνολο των πολιτών στην ευζωία είναι να
διαπαιδαγωγηθούν οι πολίτες ηθικά και να καλλιεργηθούν πνευματικά. Μέσω της
κατάλληλης διαπαιδαγώγησης επιτυγχάνεται η ενότητα της πόλης η οποία στηρίζεται στην
παιδεία του κάθε πολίτη ως ατόμου που έχει κατανοήσει την οργανική σχέση του µε το
ευρύτερο πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο εντός του οποίου δραστηριοποιείται. Η παιδεία
συνεπώς είναι έργο του νομοθέτη ο οποίος έχει φροντίσει να διδάξει στο νέο ότι η ηθική
που ισχύει στο κράτος συνολικά είναι όμοια με την ατομική ηθική (Τερέζης Χρ., 1998).
Η παιδεία για τον Αριστοτέλη είναι ζήτημα κατεξοχήν πολιτικό και η εκπαίδευση των
πολιτών πρέπει να έχει συγκεκριμένους στόχους, όπως το να κατακτήσουν οι νέοι την αρετή
(νοούμενη ως διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα), τον καλύτερο τρόπο ζωής, την άσκηση και
καλλιέργεια του νου. Οι απόψεις του Αριστοτέλη επηρέασαν σημαντικά τους θεωρητικούς
του Διαφωτισμού, αλλά αποτελούν και την ρίζα πολλών σύγχρονων προσεγγίσεων
θεωρητικών του χώρου οι οποίοι ανατρέχουν στην αριστοτελική έννοια της ηθικής και της
αρετής προκειμένου να θεμελιώσουν τις απόψεις τους.
Ηθική των αρετών και αυθεντική σχολική ηγεσία
Η έννοια της «αυθεντικότητας» για τους ανθρώπους που εμπλέκονται στη σχολική ηγεσία
δεν είναι νέα (Bhindi και Duignan, 1997), αλλά μόλις πριν μερικά χρόνια άρχισε να τίθεται
στο επίκεντρο του θεωρητικού ενδιαφέροντος. Ο Starratt (2004, σελ. 3), ορίζει την
αυθεντικότητα ως μια από τις τρεις θεμελιώδεις αξίες της ηθικής ηγεσίας, μαζί με την
υπευθυνότητα και την παρουσία. Σύμφωνα με αυτή την ηθική άποψη, οι αυθεντικοί ηγέτες
δρουν σύμφωνα με τις προσωπικές τους αξίες και πεποιθήσεις, προκειμένου να κερδίσουν
τον σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία παραμένοντας αληθινοί και συνεπείς ως
προς τα πιστεύω τους.
Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, είναι ένας ηθικός συντελεστής της εκπαιδευτικής
διαδικασίας του οποίου οι ηθικές αξίες καθορίζουν και οδηγούν τη δράση, στο πλαίσιο μιας
διαρκούς αναζήτησης της αυτογνωσίας (Begley, 2006; Day et al., 2000). Ωστόσο, η
αυθεντική ηγεσία πέρα από το στοιχείο της ατομικότητας, των προσωπικών πεποιθήσεων
και της αυτοαξιολόγησης είναι σχετική, με την έννοια ότι καθορίζεται από το πολιτισμικό
περιβάλλον του ατόμου και τις κοινά διαμοιραζόμενες κοινωνικές αξίες (Woods, 2007, σελ.
295). Η προσέγγιση του Woods η οποία είναι ολιστική, διακρίνει τρεις αλληλοεξαρτώμενες
διαστάσεις αρετών στην πράξη, ως εξής:




προσωπική αυθεντικότητα: που σημαίνει να είναι κανείς αληθινός και ειλικρινής με
τον εαυτό του και να επιδιώκει σε κάθε ευκαιρία να αποκτά μεγαλύτερη
αυτογνωσία που τον οδηγεί στην προσωπική ολοκλήρωση
ιδεώδη αυθεντικότητα: που πηγάζει από τα επαγγελματικά ιδεώδη και την μέγιστη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχει κανείς ως ηθικός ηγέτης
κοινωνική αυθεντικότητα: που αναφέρεται στην ικανοποίηση των προσδοκιών, των
αξιών και των πιστεύω τόσο της σχολικής κοινότητας, όσο και του ευρύτερου
κοινωνικού συνόλου το οποίο υπηρετεί η σχολική μονάδα.

Η ηθική των αρετών αποτελεί τμήμα της ηθικής φιλοσοφίας που έχει τις ρίζες της στις
φιλοσοφικές απόψεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και δίνει έμφαση στην αρετή,
προάγοντας την ευδαιμονία. Η αρετή δεν αποτελεί απλώς θεωρητική ιδέα, αλλά συνδέεται
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ευθέως με την άσκηση συγκεκριμένου έργου, στην προκειμένη περίπτωση αυτό του ηγέτη
της σχολικής μονάδας. Μια άλλη βασική θεωρητική παραδοχή της ηθικής των αρετών είναι
ότι επικεντρώνεται σύμφωνα με νέο-αριστοτελικούς όρους στον ρόλο ως ηθικού
συντελεστή του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ορίζοντάς τον ως «κάποιον που βλέπει ή
αντιλαμβάνεται τι είναι καλό ή σωστό κατά περίπτωση» (Slote, 1997, σ.240).
Η προσέγγιση της ηθικής των αρετών δεν πρέπει να συγχέεται με τη δεοντολογία,
δεδομένου ότι η ηθική αξία οποιασδήποτε πράξης από δεοντολογική σκοπιά αποτιμάται
στη βάση της άσκησης του καθήκοντος στο πλαίσιο προκαθορισμένων γενικών ηθικών
κανόνων και υποχρεώσεων που έχουν ως στόχο να εξυπηρετούν αυτό που είναι ηθικά πιο
σημαντικό για το κοινωνικό σύνολο, παρά για το κάθε άτομο ξεχωριστά. Πιο συγκεκριμένα,
ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να υπηρετεί τον εκπαιδευτικό επαγγελματικό
κώδικα και την νομοθεσία, εφόσον αυτό θεωρείται δεδομένο και προαπαιτούμενο για την
ανάληψη των καθηκόντων του. Μολαταύτα, κάτι τέτοιο δεν είναι αρκετό για την ηθική των
αρετών, αφού δεν επιτρέπει κανενός είδους εξέλιξη του ίδιου του συστήματος και το
καταδικάζει σε μαρασμό, αν όχι σε θάνατο, και εγκλωβίζει το άτομο σε τυπική άσκηση των
καθηκόντων του, στερώντας του τη δυνατότητα ανάδειξης της προσωπικής δυναμικής
του.(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια 1144a).
Γενικά, οι θεωρητικές μελέτες της ηθικής και αυθεντικής ηγεσίας δεν έχουν καταλήξει σε
παράθεση συγκεκριμένων αρετών ηθικής. Ο Maxcy (2002, σελ. 68-69), επιχείρησε να
συγκεκριμενοποιήσει τη διασύνδεση των αριστοτελικών ιδεών της τέχνης και της ποίησης,
με την άσκηση εκπαιδευτικής ηγεσίας που έχει τις ρίζες της στον «δημιουργικό σχεδιασμό
των αρετών» της αριστοτελικής προσέγγισης και κατέληξε σε τρεις βασικές αρετές: το
θάρρος, τη μετριοπάθεια και τη σωφροσύνη. Σε αυτές προσέθεσε και μία επιπλέον, η οποία
ξεφεύγει από τα όρια της νέο-αριστοτελικής παράδοσης: τη δικαιοσύνη.
Ο Woods (2007, σελ. 295), με τη σειρά του υποστηρίζει ότι η αυθεντική ηγεσία «εγείρει
ερωτήματα που σχετίζονται κυρίως με την συμπεριφορά και τον χαρακτήρα του ηγέτη»
εντάσσοντας τον ορισμό του σαφώς στα όρια της ηθικής των αρετών, λαμβάνοντας ωστόσο
ταυτόχρονα υπόψη του και τη σημασία του κοινωνικού πλαισίου εντός του οποίου δρα ο
ηγέτης της σχολικής μονάδας. Στην θεωρία του διαφαίνεται μια σαφής τοποθέτηση ότι η
επίλυση των ηθικών διλημμάτων και η ανάληψη της σχετικής δράσης που προκύπτουν κατά
την άσκηση της σχολικής ηγεσίας εξαρτώνται από την βαθύτερη κατανόηση του κοινωνικού
πλαισίου και της πολυπλοκότητάς του. (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια 1143a-b).
Ο Starratt (2004, σελ. 7) προσδιόρισε τρεις βασικές έννοιες ηθικής στο πλαίσιο της άσκησης
σχολικής ηγεσίας: τη δικαιοσύνη, την κριτική και τη φροντίδα. Και οι τρεις αυτές έννοιες
έχουν τις ρίζες τους σε βασικές παραδοχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
οργανώνονται οι κοινωνίες και οι διάφοροι οργανισμοί. Σε αυτές προσέθεσε άλλες
θεμελιώδεις αρετές: την υπευθυνότητα, την αυθεντικότητα και την παρουσία ως κινητήριες
δυνάμεις των σχολείων, αλλά και των διευθυντών τους (Starratt, 2004, σελ. 9).
Στηριζόμενος σε αυτές τις αρετές αναφέρθηκε στο ζήτημα της ηθικής δράσης και της
εφαρμογής ηθικών αρχών στην καθημερινή άσκηση σχολικής ηγεσίας, αναπτύσσοντας
επίπεδα εμπλοκής και δραστηριοποίησης (Starratt, 2004, σελ. 65). Έτσι, διαμόρφωσε αυτό
που μπορεί να χαρακτηριστεί ως εφαρμοσμένη ηθική των αρετών.
Οι Shapiro και Stefkovich (2005) παρουσίασαν μια προσέγγιση η οποία στηρίζεται ομοίως
στις αρετές της δικαιοσύνης, της κριτικής και της φροντίδας. Σε αυτές πρόσθεσαν την αρετή
του επαγγελματισμού, αναφερόμενοι σε αυτό, που με αριστοτελικούς όρους θα
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αποκαλούσαμε έργο, το οποίο φυσικά και έχει αναφορές στην εκπλήρωση συγκεκριμένων
στόχων από τον ηγέτη της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τις προσδοκίες του κοινωνικού
περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιείται. (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια
1141b).Ο επαγγελματισμός που συνδυάζεται με κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση του
διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι βασικός σε αυτή την προσέγγιση.
Εφαρμοσμένη ηθική των αρετών στο πλαίσιο της σχολικής ηγεσίας
Εφαρμόζοντας την αριστοτελική προσέγγιση (Ηθικά Νικομάχεια), οι αρετές του διευθυντή
της σχολικής μονάδας μπορούν να διακριθούν σε ηθικές και πνευματικές. Η θεωρητική
προσέγγιση της αυθεντικής ηγεσίας υπό το πρίσμα της ηθικής των αρετών, σύμφωνα με την
κατηγοριοποίηση σε ηθικές και πνευματικές αρετές, οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα
διαμορφώνοντας αυτό που θα μπορούσε να οριστεί ως εφαρμοσμένη ηθική των αρετών.
Ηθικές αρετές
Οι ηθικές αρετές προσδιορίζονται με τρόπο ώστε όταν εφαρμόζονται το άτομο να θεωρεί
ότι πράττει το σωστό. Με αυτόν τον τρόπο οδηγείται στην ευδαιμονία και εξασφαλίζει όχι
μόνο το ότι οι επιλογές του ήταν οι κατάλληλες κατά περίπτωση, αλλά και το ότι ήταν
αυθεντικές και προερχόμενες από καλές προθέσεις. Στο πλαίσιο της σχολικής ηγεσίας ως
κύριος παράγοντας διαμόρφωσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων τίθεται «η αυθεντική
προσέγγιση των αναγκών και των προβλημάτων του μαθητή» (Stefkovich & Begley, 2007,
σελ. 205).
Παρόλα αυτά, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας οφείλει να υπηρετεί τα συμφέροντα και
των λοιπών εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, το εκπαιδευτικό προσωπικό επί
παραδείγματι. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να ασχολείται και να διασφαλίζει τα δικαιώματα
της κάθε ομάδας, να προάγει την υπευθυνότητα στην άσκηση των καθηκόντων τους και να
δημιουργεί κλίμα διασφάλισης αμοιβαίου σεβασμού. Τέσσερις βασικές αριστοτελικές
αρετές μπορούν να διασφαλίσουν και να προάγουν τα συμφέροντα των ομάδων που
εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία:





η δικαιοσύνη
η αγάπη
η ομόνοια και
το θάρρος.

Πρόκειται σαφώς για αρετές από τις οποίες η καθεμιά ξεχωριστά, αλλά και όλες μαζί,
γεννούν αναφορές σε μια πληθώρα άλλων αρετών.
Η δικαιοσύνη σύμφωνα με το Starratt (1994, σελ. 51) «ορίζει ότι οι απαιτήσεις του θεσμού
της εκπαίδευσης υπηρετούν τόσο το κοινό καλό, όσο και τα δικαιώματα των ατόμων τα
οποία μετέχουν στο σχολικό περιβάλλον». Η δικαιοσύνη δεν περιορίζεται στην εξασφάλιση
της ισοτιμίας και της ισότητας των ευκαιριών, αλλά αφορά και στην εκπαίδευση των
μαθητών με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι στο μέλλον θα διαμορφωθούν δίκαιοι
άνθρωποι οι οποίοι θα συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
Υπάρχει και το κομμάτι της δικαιοσύνης που είναι απαραίτητη σε συγκεκριμένα γεγονότα
και διαδικασίες που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων της σχολικής ηγεσίας.
Αναμφίβολα, και σε αυτές τις περιπτώσεις ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να
είναι και να φαίνεται δίκαιος. Αυτή η δικαιοσύνη εξαρτάται από δύο παράγοντες: την
ποιότητα λήψης αποφάσεων που πρέπει να είναι ουδέτερη, συνεπής και μη εκβιαζόμενη σε
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κάθε περίπτωση και από την ποιότητα διαχείρισης των διαπροσωπικών σχέσεων,
διασφαλίζοντας ότι όλοι θα τυγχάνουν αξιοπρεπούς μεταχείρισης και ότι θα τους δίνεται το
δικαίωμα να ακούγεται η άποψή τους (Tyler, 2005).
Είναι γεγονός ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας προσπαθώντας να είναι δίκαιος θα
βρεθεί μπροστά σε διλήμματα κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεών του. Δεν είναι
καθόλου εύκολο να υπηρετεί ταυτόχρονα τα ατομικά συμφέροντα και τα συμφέροντα του
συνόλου των μελών της σχολικής κοινότητας. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται να ληφθεί
απόφαση για κάποιον μαθητή, ο οποίος κατ’ επανάληψη δημιουργεί προβλήματα στην
τάξη του, τότε είναι πολύ πιθανόν η απόφαση που θα ληφθεί να εξυπηρετεί περισσότερο το
σύνολο της τάξης και λιγότερο τον μεμονωμένο μαθητή. Κατ’ αναλογία, η επίλυση της
διαμάχης ανάμεσα σε κάποιον μαθητή και τον καθηγητή του στην περίπτωση που
υποστηριχθεί ο μαθητής μπορεί να διαταράξει το συναδελφικό κλίμα και την ατμόσφαιρα
στον σύλλογο διδασκόντων της σχολικής μονάδας. (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια 1129b
1130a).
Όσον αφορά την αρετή της αγάπης, η οποία μπορεί να μεταφραστεί σε γνήσιο ενδιαφέρον,
φροντίδα και συναισθηματικό δεσμό (Roland Martin, 1993), θα έλεγε κανείς ότι η
δικαιοσύνη (η οποία μπορεί να εμπεριέχει κατά περίπτωση και την αυστηρότητα)
ισορροπεί και ολοκληρώνεται με την αρετή της αγάπης (η οποία εμπεριέχει το συναίσθημα
και δεν είναι απρόσωπη). Με αυτόν τον τρόπο η δικαιοσύνη δένεται με έννοιες όπως η
συμπόνια και η καλοσύνη, ειδικά όταν πρόκειται για περιπτώσεις αδύναμων μαθητών ή
μαθητών με προβλήματα, ή ακόμη και εκπαιδευτικούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Το γνήσιο ενδιαφέρον και η φροντίδα συνδέονται με την αρχή της παρουσίας του Starratt
(2004), η οποία μπορεί να λειτουργεί ως «επιβεβαίωση», όταν πρόκειται για παράδειγμα
για κάποια επιβράβευση, ως «κριτική», όταν πρόκειται για την ανάπτυξη διαλόγου πάνω σε
μια σκέψη η οποία διατυπώνεται ώστε αυτή να προαχθεί και ως «υποστήριξη», όταν
πρόκειται για ενίσχυση κάποιας θέσης, κάποιας προσπάθειας ή κάποια σχολικής
δραστηριότητας. Πολύ συχνά η επικέντρωση της σχολικής ηγεσίας στην επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων παραγκωνίζει την ουσιαστική παρουσία που πρέπει να έχει ο
διευθυντής της σχολικής μονάδας και στη θέση της βάζει την τυπική παρουσία η οποία έχει
να κάνει με την επίτευξη και μόνο αυτών των στόχων.
Υπάρχουν περιπτώσεις που το ενδιαφέρον, ή η αγάπη αν θέλουμε να μιλήσουμε με
αριστοτελικούς όρους, έρχεται σε σύγκρουση με την δικαιοσύνη, ειδικότερα σε
περιπτώσεις όπου το καλό της ομάδας πρέπει να μπει πάνω από το καλό και τις ανάγκες
κάποιου συγκεκριμένου μαθητή.
Η αρετή της αρμονίας, ή της ομόνοιας, τις περισσότερες φορές θεωρείται λιγότερο
σημαντική από τις υπόλοιπες και δεν έχει μελετηθεί σε βάθος όσον αφορά τη σημασία της
στην άσκηση της σχολικής ηγεσίας. Ωστόσο, είναι αυτή που μπορεί να θέσει τις βάσεις για
την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας και της
καλής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά
περίπτωση. Όσον αφορά το κομμάτι της επιστήμης της διοίκησης, εκεί τίθεται πολύ συχνά
στο επίκεντρο η αναγκαιότητα για την ανάπτυξη κοινών οραμάτων και αξιών, έτσι ώστε το
περιβάλλον εργασίας να μην καθίσταται απρόσωπο και το άτομο να μην αντιμετωπίζει την
εργασία του ως υποχρέωση και καταναγκαστικό έργο. Μόνο η αίσθηση ότι ανήκει κάποιος
σε μια ομάδα και προσπαθεί για την επίτευξη κοινών στόχων που ανταποκρίνονται στις
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ηθικές αξίες της κοινότητας, μπορεί να τον κάνει να εργαστεί αρμονικά στο πλαίσιο αυτής
της ομάδας.
Η αρετή της αρμονίας εξαρτάται από δύο άλλες αρετές της ηθικής σχολικής ηγεσίας. Η
πρώτη είναι η πραότητα που συμπεριλαμβάνει την καλή διάθεση, συμπεριφορά και
ευγένεια που είναι απαραίτητες ώστε να εξασφαλίζεται ο αλληλοσεβασμός. Η δεύτερη
είναι η γενναιοδωρία των συναισθημάτων που εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη των άλλων. Η
καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, αναγνώρισης και σεβασμού είναι από τα πρωτεύοντα
καθήκοντα του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ιδιαίτερα στο σύγχρονα πολυπολιτισμικά
σχολεία η εξασφάλιση της αρμονίας ανάμεσα στις διάφορες ομάδες μαθητών, αλλά και του
εκπαιδευτικού προσωπικού είναι επιτακτική ανάγκη για την ομαλή ολοκλήρωση της
παιδαγωγικής διαδικασίας. Οι Walker και Chen (2007) κάνουν λόγο για «αυθεντική
διαπολιτισμική ηγεσία», σύμφωνα με την οποία ο ηγέτης πρέπει να είναι ιδιαίτερα
ευαισθητοποιημένος όσον αφορά τις διαφορές των απόψεων και των αξιών μεταξύ των
μαθητών, αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού (π.χ. θρησκευτικές διαφορές, εθνικές
διαφορές κ.λπ.).
Φυσικά, η αρμονία την οποία πρέπει να επιδιώκει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας,
πρώτα και κύρια πρέπει να εκπορεύεται από τον ίδιο. Η εσωτερική αρμονία ή αυτό που
αποκαλείται συναισθηματική ισορροπία εν συνεχεία μπορεί να εξελιχθεί σε αρμονία και
ισορροπία στις διαπροσωπικές του σχέσεις με τους συναδέλφους, τους μαθητές και τους
γονείς. Αυτή η αρμονία κατόπιν μπορεί να εξελιχθεί σε συνολική αρμονία της σχολικής
κοινότητας και αρμονία της μελλοντικής κοινωνίας, της οποίας ενεργά μέλη θα είναι οι
σημερινοί μαθητές της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Η αρμονία σύμφωνα με αυτή την
οπτική δεν πρέπει να θεωρείται ως μια κατάσταση αδιάφορης ηρεμίας, αλλά ως μια
κατάσταση ισορρόπησης των αντίρροπων δυνάμεων που αναπτύσσονται εντός ενός πολύ
ζωντανού πλαισίου, όπως είναι η σχολική κοινότητα. Επιπλέον, απαιτεί οξυδέρκεια, ώστε ο
ηγέτης της σχολικής μονάδας να ισορροπήσει τα αντίρροπα, να συμφιλιώσει τα αντίθετα
και να τα κάνει να εργαστούν για το κοινό καλό της ομάδας και για την επίτευξη των
παιδαγωγικών στόχων που τίθενται κατά περίπτωση.
Το θάρρος είναι η αρετή, απαραίτητα παρούσα, όταν ο διευθυντής του σχολείου καλείται
να λάβει δύσκολες αποφάσεις, ειδικά όταν αυτές έχουν προκύψει από διενέξεις μεταξύ των
εμπλεκομένων μερών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην πραγματικότητα το θάρρος είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη και την ανάπτυξη των υπολοίπων αρετών που
αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με τον Maxcy (2002, σελ. 69), το θάρρος δεν αφορά
μόνο «στη γνώση της ηθικής, των αρετών και των καθηκόντων τα οποία ενεργοποιούνται
κατά την εκτέλεση ηθικών ενεργειών, αλλά αφορά επίσης στη θέληση να τα
χρησιμοποιήσει κανείς».
Ο σχολικός διευθυντής ο οποίος είναι επικεφαλής ενός ζωντανού και πολύπλοκου
οργανισμού, βρίσκεται πολύ συχνά αντιμέτωπος με διλήμματα (συναισθηματικά, ηθικά,
συναδελφικά, ανθρώπινα κ.λπ.). Χρειάζεται θάρρος προκειμένου να λάβει κατά περίπτωση
την απόφαση, η οποία θα είναι πιο δίκαιη, θα εξυπηρετεί το κοινό καλό, θα προάγει την
αρμονία εντός της σχολικής μονάδας, αλλά και με τον περίγυρό της, θα σέβεται τα
δικαιώματα και τις απόψεις του συνόλου, αλλά και των ατόμων. Το να έρχεται κανείς
αντιμέτωπος με τις προκλήσεις και τα διλήμματα και να τα αντιμετωπίζει με
αποφασιστικότητα απαιτεί και προϋποθέτει την αριστοτελική ηθική αρετή του θάρρους.
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Πνευματικές αρετές
Στο πλαίσιο της αριστοτελικής ηθικής, η αρετή με την μεγαλύτερη σημασία είναι αυτή της
φρόνησης, με την έννοια της πρακτικής ευφυΐας (Noel, 1999), καταλυτική για την επίλυση
τιθέμενων πρακτικών διλημμάτων κατά την άσκηση σχολικής ηγεσίας. Οι πνευματικές
αρετές εξετάζονται υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας και της κριτικής θεωρίας, αναλύοντας
τρεις μορφές της φρόνησης:




η φρόνηση ως λογική ιδιότητα
η φρόνηση ως αντίληψη των καταστάσεων
η φρόνηση ως σοφία διαχείρισης των διαπροσωπικών σχέσεων

Όσον αφορά τη φρόνηση ως λογική ιδιότητα αναφέρεται στη διατύπωση πολύπλοκων
προβλημάτων μέσω μιας διαδικασίας λογικών συλλογισμών και περίσκεψης. Απαιτεί τρεις
πνευματικές αξίες και αρετές: την συγκέντρωση, την κριτική και την ανάληψη δράσης.
Η συγκέντρωση αφορά στη διανοητική απεικόνιση του προβλήματος θέτοντας τις τάσεις
και τις αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις που ξεκαθαρίζουν τη βάση του εκάστοτε ηθικού
διλήμματος. Η κριτική αναφέρεται στη διατύπωση θεμελιωδών και συχνά δύσκολων
ερωτημάτων σχετικά την εσωτερική οργανωσιακή πρακτική τη σχολικής κοινότητας, τις
εξωτερικές απαιτήσεις, τις προσδοκίες και την πρακτική άσκησης των καθηκόντων των
μελών της κοινότητας. Πολύ συχνά χρειάζεται προς όφελος της δικαιοσύνης ο διευθυντής
της σχολικής μονάδας να θέτει ηθικά ερωτήματα σχετικά με τη δραστηριότητα των μελών
της σχολικής κοινότητας και να ξεπερνά τους κινδύνους που προκύπτουν από απλή
αναπαραγωγή της πεπατημένης ασκώντας κριτική τόσο στο δικό του έργο, όσο και στο έργο
και τις πρακτικές των υπόλοιπων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η κριτική
αποδεικνύεται ιδιαιτέρως χρήσιμη σε περιπτώσεις κοινωνικής αδικίας, όπως θα την
χαρακτήριζαν οι Bourdieu (1977) και Freire (1998), στο πλαίσιο του ίδιου του εκπαιδευτικού
οργανισμού ή ακόμη και της κοινωνίας στο σύνολό της, ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα
κοινωνικής τάξης, φύλου, εθνικότητας και λοιπών παραγόντων που οδηγούν σε διακρίσεις.
Η ηθική απάντηση στη διατύπωση ηθικών προβλημάτων και διλημμάτων απαιτεί κριτική
σκέψη και ευφυή διοίκηση που φέρνει ως αποτέλεσμα τις απαραίτητες αλλαγές στα κακώς
κείμενα της σχολικής μονάδας. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη χάραξη στρατηγικής και
σχολικών πρακτικών που υποστηρίζουν τις αδύναμες ομάδες ώστε να ξεπεράσουν τα
προβλήματά τους, τα κοινωνικά εμπόδια και τις εξωτερικές πιέσεις που δέχονται συχνά για
να μη θιγούν τα συμφέροντα κοινωνικών ομάδων ή ομάδων εντός της σχολικής μονάδας.
Η ανάληψη δράσης προκύπτει σύμφωνα με την εφαρμογή των λογικών συμπερασμάτων
σχετικά με την επίλυση του οποιουδήποτε ζητήματος ή ηθικού διλήμματος. Στην περίπτωση
που το αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι θετικό, τότε η προηγηθείσα λογική σκέψη
επιβραβεύεται. Σε αντίθετη περίπτωση, απαιτείται από τον διευθυντή της σχολικής
μονάδας η διατύπωση ερωτημάτων σχετικών με τα αίτια της αποτυχίας, ώστε να εξαχθούν
χρήσιμα συμπεράσματα για τη μελλοντική διαχείριση ανάλογων καταστάσεων και ηθικών
διλημμάτων.
Όσον αφορά τη φρόνηση ως αντίληψη συγκεκριμένων καταστάσεων, αυτή σχετίζεται με τις
αρετές της ευθυκρισίας, της διορατικότητας και της ευελιξίας σε σχέση με τις ανάγκες και
τις απαιτήσεις κάθε δεδομένης κατάστασης. Ηθικοί κώδικες και γενικές αρχές και αξίες
είναι αναμφίβολα χρήσιμα όσον αφορά τη διερεύνηση πιθανών σεναρίων δράσης και των
πιθανών αποτελεσμάτων τους. Ωστόσο, ούτε η δεοντολογία ούτε οι θεωρητικές αναφορές
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από μόνες τους θα μπορέσουν να οδηγήσουν στη λύση ηθικών διλημμάτων, τα οποία κατά
περίπτωση είναι μοναδικά και ενδεχομένως ιδιαιτέρως περίπλοκα. Οι αποφάσεις σε αυτή
την περίπτωση απαιτούν κρίση η οποία χαρακτηρίζεται από αυτό που θα ονομάζαμε
πρακτική σοφία. (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια 1140b). Τα ηθικά διλήμματα και τα
περίπλοκα προβλήματα που προκύπτουν κατά την άσκηση της σχολικής ηγεσίας συχνά
μοιάζουν δυσεπίλυτα ή ακόμη και άλυτα, επειδή αφορούν σημαντικές αντιπαραθέσεις και
ασυμβατότητα διαφόρων απόψεων. Οι Swanton και Robinson (2000, σελ. 55-56)
προτείνουν την απο-προσωποποίηση και την από-πλαισίωση της φύσης του διλήμματος,
στις περιπτώσεις που η λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος που αφορά συγκεκριμένα
άτομα σε συγκεκριμένες καταστάσεις, φαντάζει δύσκολη ή αδύνατη. Στόχος είναι για τον
διευθυντή της σχολικής μονάδας, μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο περιορισμών και
διατηρώντας την ακεραιότητά του, να προσαρμόσει τους περιορισμούς που τίθενται από το
πρόβλημα και να τους καταστήσει περισσότερο συμβατούς με τις ηθικές αξίες του. Αυτό
προαπαιτεί από τον διευθυντή να λάβει υπόψη του το σύνολο των παραγόντων που μπορεί
να οδηγήσουν στην επίλυση του προβλήματος, ακούγοντας όλες τις απόψεις που μπορεί να
βοηθήσουν και αναπτύσσοντας παράλληλα αποτελεσματικό διάλογο και κοινωνική
αλληλεπίδραση.
Με αυτόν τον τρόπο ο διευθυντής της σχολικής μονάδας οδηγείται σε αυτό που
αποκαλείται φρόνηση ως σοφία, μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Μέσω του
διαλόγου, του σεβασμού των άλλων και της ταπεινοφροσύνης μπορεί να οδηγηθεί στον
ουσιαστικό προβληματισμό και να βρει λύσεις. Αυτή η οπτική είναι απολύτως σύμφωνη με
την «κοινωνική αυθεντικότητα», όπως περιγράφεται από τον Woods (2007). Απαιτείται
δημιουργικότητα προκειμένου οι περιορισμοί που τίθενται από περίπλοκα ηθικά
διλήμματα και προβλήματα να τεθούν σε ένα πλαίσιο διαβούλευσης και ανταλλαγής
απόψεων. Προφανώς, σε αυτή την περίπτωση απαιτείται να είναι κανείς ανοιχτός στις
απόψεις των άλλων, να είναι σε θέση να τους εμπλέξει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
αφότου τους καταστήσει γνωστούς όλους τους περιορισμούς που τίθενται στο εκάστοτε
πρόβλημα.
Το κάθε πρόβλημα χαρακτηρίζεται κατά περίπτωση από περιορισμούς όσον αφορά τον
χρόνο, τους πόρους και τις ικανότητες των μελών της ομάδας στη συμμετοχή στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ανάλυση επακριβώς των περιορισμών του προβλήματος,
δημιουργεί περισσότερες πιθανότητες εξεύρεσης μιας πρακτικής λύσης. Προκειμένου να
ανθίσει ο κριτικός διάλογος απαιτείται σεβασμός στην ελευθερία των απόψεων,
ανεξαρτήτως της ιεραρχίας που μπορεί να υπάρχει στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Οι
αποφάσεις στις οποίες μετέχουν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και τα
υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας κατά περίπτωση είναι πολύ σημαντικές γι’ αυτό
που αποκαλείται αυθεντική ηγεσία. Κι αυτό γιατί δημιουργεί την αίσθηση ότι το πρόβλημα
είναι κοινό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά και γιατί ακούγοντας ένα μεγάλο
εύρος απόψεων είναι πολύ πιθανόν να διευρυνθεί και το σύνολο των πιθανών λύσεων, οι
οποίες δεν ήταν ενδεχομένως προφανείς εξαρχής.

Συμπεράσματα
Η ελεύθερη και δημόσια παιδεία είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατία (Dewey, 1916;
Starratt, 2004). Η κάθε σχολική μονάδα και η ηγεσία της αποτελούν δημοκρατικούς
μικροοργανισμούς που αντικατοπτρίζουν την κοινωνία στο σύνολό της, μια κοινωνία στην
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οποία η διαφορετικότητα και οι διαρκείς αλλαγές θέτουν διαρκώς νέα και πιο περίπλοκα
προβλήματα στη σχολική ηγεσία, στόχος της οποίας είναι η δημιουργία δημοκρατικού
κλίματος τόσο εντός της σχολικής μονάδας σε όλα τα επίπεδα (οργανωτικά, επικοινωνίας,
λήψης αποφάσεων κ.λπ.), όσο και με το περιβάλλον αυτής (με την ανώτερη διοίκηση της
εκπαίδευσης, τους γονείς, την τοπική κοινωνία, την κοινωνία στο σύνολό της). Ο διευθυντής
της σχολικής μονάδας είναι αυτός που εγγυάται και συμβάλλει με όλες τους τις δυνάμεις
στη δημιουργία ακριβώς αυτού του δημοκρατικού κλίματος και να το κρατά ζωντανό ως
ηθικό καθήκον Diamond και Morlino (2004). Μόνο εντός ενός τέτοιου δημοκρατικού
πλαισίου διαμορφώνονται μαθητές και μελλοντικοί πολίτες οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι,
ίσοι και θα σέβονται τις πολιτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των συμπολιτών τους.
Η ηθική των αρετών φέρνει στο επίκεντρο τον ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας,
καθιστώντας την αυθεντική ηγεσία «πίστη μέσω της πρακτικής σε ένα ιδεώδες των
ανθρώπινων δυνατοτήτων» (Woods, 2007). Ο διευθυντής ωστόσο δεν πρέπει να θεωρεί τον
εαυτό του αυθεντία, όσον αφορά την ηθική ηγεσία, αλλά να θεωρεί τον εαυτό του έναν
διαρκώς «μαθητευόμενο ηγέτη».
Το πρόβλημα είναι ότι τις περισσότερες φορές ο διευθυντής της σχολικής μονάδας χάνεται
σε έναν κυκεώνα υποχρεώσεων (γραφειοκρατικών, οργανωσιακών κ.λπ.) και δεν έχει τον
χρόνο ούτε και την επιμόρφωση ή την καθοδήγηση ώστε να αναπτύξει αυτό που
ονομάζεται αυθεντική ηγεσία και στηρίζεται στην ηθική των αρετών. Ακόμη και η λέξη
αρετή έχει γίνει αρκετά σπάνια στο καθημερινό μας λεξιλόγιο και παραπέμπει σε
θεωρητικές έννοιες, μακριά από οποιαδήποτε άσκηση πρακτικού έργου. Ωστόσο, όπως
αναλύθηκε, στις μέρες μας και μπροστά στα περίπλοκα ηθικά διλήμματα που τίθενται στο
σχολείο της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας, οφείλουμε να μιλάμε και να
ανατρέχουμε σε αυτό που αποκαλείται εφαρμοσμένη ηθική των αρετών. Δεν αρκεί η απλή
εφαρμογή των νόμων και των εκάστοτε αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας προκειμένου να
ικανοποιηθούν οι προσδοκίες και οι στόχοι που θέτουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Χρειάζεται ο διευθυντής του σχολείου να ενεργοποιεί το
οπλοστάσιο των ηθικών αρετών που διαθέτει και να δημιουργεί τις συνθήκες ώστε αυτό το
οπλοστάσιο να αξιοποιείται στην καθημερινή πρακτική. Γι’ αυτό το λόγο οφείλει να είναι
ανοικτός σε αυτό που ονομάζεται «κοινότητες πρακτικής» (Wenger, 1998) ώστε όλα τα
μέλη της σχολικής κοινότητας να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, αλλά και από φορείς
που είναι εξωτερικοί της σχολικής μονάδας.
Είναι προφανές ότι η διερεύνηση των ηθικών ζητημάτων που σχετίζονται με την άσκηση της
σχολικής ηγεσίας πρέπει να γίνει σε μεγαλύτερο βάθος, στο πλαίσιο μάλιστα κοινωνιών
όπως είναι η ελληνική, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες έχει βρεθεί αντιμέτωπη με
σημαντικές αλλαγές. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να εξελίσσεται, να
επιμορφώνεται και να έχει την κατάλληλη υποστήριξη ώστε να εξελίξει τον τρόπο με τον
οποίο ασκεί τα καθήκοντά του και να τα προσαρμόσει σε μια ηθική διάσταση την οποία
συνειδητά θα επιλέξει ερχόμενος σε επαφή με τις θεωρητικές προσεγγίσεις των ερευνητών
του πεδίου.
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Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ανατ. Θεσ/νίκης, 2 Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Πέλλας
Περίληψη. Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση των ποιοτικών αλλαγών στη
διδασκαλία της γραπτής έκφρασης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά την
τριακονταπενταετία 1976-2011. Διερευνώνται οι στόχοι και η διαδικασία παραγωγής
γραπτού λόγου όπως αποτυπώνονται, κυρίως, στα Προγράμματα Σπουδών και
επισημαίνονται οι πρακτικές που υιοθετούνται και οι παράγοντες που επηρεάζουν το
γραπτό λόγο των μαθητών. Με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 καθιερώνεται
η δημοτική και δίνεται δυνατότητα για εκσυγχρονισμό του γλωσσικού μαθήματος.
Κομβικό σημείο θεωρείται η καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος (1982). Με την
εισαγωγή των βιβλίων Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο (1984) και στο Λύκειο
(1988) διαμορφώνεται η γλωσσική διδασκαλία ως μάθημα. Το Διαθεματικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (2003) προωθεί μορφές της κειμενοκεντρικής,
επικοινωνιακής και διαθεματικής προσέγγισης. Στα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών
Γυμνασίου (2011) επιδιώκεται η σύνδεση της γλωσσικής επικοινωνίας με την
προσωπική και κοινωνική ζωή, ενώ, στο Πρόγραμμα Σπουδών Α΄ Λυκείου (2011), η
ενδυνάμωση του γλωσσικού γραμματισμού σε μια κατεύθυνση κοινωνιοκεντρική και
λιγότερο γλωσσοκεντρική.
Λέξεις κλειδιά: Νεοελληνική Γλώσσα, γραπτός λόγος, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση,
Προγράμματα Σπουδών

Εισαγωγή
Το έτος 1976 η ελληνική εκπαίδευση γνωρίζει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, καθοριστική
για τη μετέπειτα πορεία της. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 σηματοδοτεί μεγάλες
αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς μεταξύ άλλων επιδιώκεται η ισότητα ευκαιριών,
η παροχή παιδείας σε όλους και η σύνδεση της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος με την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Με το νόμο 309/1976 (ΦΕΚ
100/1976) «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως» η εξαετής
Υποχρεωτική Εκπαίδευση επεκτείνεται σε εννεαετή και η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
χωρίζεται σε δύο αυτοτελείς κύκλους. Η τριετής γυμνασιακή βαθμίδα γίνεται υποχρεωτική,
προβλέπεται η συνεκπαίδευση των δύο φύλων σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και
εισάγεται η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση. Με τον ίδιο νόμο
καταργούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, ενώ καθιερώνονται
εισαγωγικές εξετάσεις από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Επανέρχεται η δημοτική ως γλώσσα
διδασκαλίας (η δικτατορία είχε επαναφέρει την καθαρεύουσα) και με την καθιέρωσή της
ως επίσημης γλώσσας στην εκπαίδευση δίνεται η δυνατότητα για σταδιακό εκσυγχρονισμό
του γλωσσικού μαθήματος.
Κατά τη διάρκεια της τριακονταπενταετίας 1976-2011 γίνονται σημαντικές εκπαιδευτικές
αλλαγές και στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των Προγραμμάτων Σπουδών του
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Γυμνασίου και του Λυκείου, μεταξύ των οποίων και των Αναλυτικών Προγραμμάτων για τη
διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και, συνακόλουθα,
των διδακτικών εγχειριδίων.
Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση των ποιοτικών αλλαγών στη διδασκαλία της
Νεοελληνικής Γλώσσας που εστιάζονται στη γραπτή έκφραση των μαθητών της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά την τριακονταπενταετία 1976-2011. Διερευνώνται οι
στόχοι και η διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου όπως αποτυπώνονται, κυρίως, στα
Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) και επισημαίνονται οι πρακτικές που υιοθετούνται και οι
παράγοντες που επηρεάζουν το γραπτό λόγο των μαθητών.
Η παραγωγή γραπτού λόγου επιλέχθηκε ως αντικείμενο της εργασίας, καθώς η ανάπτυξη
σχετικών δεξιοτήτων από τους μαθητές παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία. Οι δυσκολίες των
μαθητών στη γραπτή έκφραση εντοπίζονται στο σχεδιασμό, στον προσδιορισμό του σκοπού
για τον οποίο γράφουν (Kress, 1994; Ματσαγγούρας, 2001), στη γραφή, στη διόρθωση και
στη βελτίωση των γραπτών τους. Σε αντίθεση με τον προφορικό λόγο που η διαδικασία
μπορεί να τροφοδοτηθεί από την παρέμβαση του συνομιλητή και να ενισχυθεί από
εξωγλωσσικά ή παραγλωσσικά στοιχεία, στην περίπτωση του γραπτού λόγου ο γράφων
μπορεί να αξιοποιήσει αποκλειστικά μόνο γλωσσικά μέσα και απουσιάζει η παρέμβαση του
συνομιλητή, η οποία γονιμοποιεί τη σκέψη και κατευθύνει την επικοινωνία (Kress, 1994).
Το κυριότερο, όμως, που χρειάζεται να επισημανθεί είναι ότι οι δυσκολίες στο γραπτό λόγο
αποθαρρύνουν το μαθητή, δημιουργούν αρνητική σχέση με το σχολικό περιβάλλον και τη
μάθηση και υποθάλπουν τη σχολική αποτυχία.

Χρονική περίοδος 1974 - 1980
Ένα σημαντικό πρόβλημα της χρονικής περιόδου 1974 – 1976 αποτελούσε η διγλωσσία στο
σχολείο με τη συνύπαρξη στη διδασκαλία της δημοτικής και της καθαρεύουσας, που
αντιμετωπίστηκε με το νόμο 309/1976 (ΦΕΚ 100/1976), με τον οποίο η δημοτική ορίζεται
πλέον ως αποκλειστική γλώσσα της εκπαίδευσης και της δημόσιας ζωής της χώρας. Έτσι,
από το σχολικό έτος 1976-77, σε όλες τις βαθμίδες της Γενικής Εκπαίδευσης καθιερώνεται η
Νεοελληνική, χωρίς ιδιωματισμούς και ακρότητες, ως γλώσσα διδασκαλίας, αντικείμενο
διδασκαλίας και ως γλώσσα των διδακτικών βιβλίων. Ωστόσο, και στη μεταδικτατορική
περίοδο επιβιώνουν απόψεις όπως η «διδασκαλία συντακτικών φαινομένων της συντάξεως
της καθαρευούσης προς κατανόησιν υπό των μαθητών της δομής του νεοελληνικού λόγου»
(Βουγιούκας, 1994).
Κατά τη χρονική περίοδο 1974 – 1980 το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο κυριαρχούσε στη
διδακτική της γλώσσας ήταν εκείνο του παραδοσιακού μοντέλου (Μήτσης, 1999), σύμφωνα
με το οποίο γλώσσα θεωρείται κατεξοχήν ο γραπτός λόγος. Η γλωσσική διδασκαλία δίνει
έμφαση στην οργάνωση της γλώσσας με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, ενώ τα
γλωσσικά λάθη των μαθητών δαιμονοποιούνται και πρέπει να αποφεύγονται (Μήτσης,
1999).
Στα Προγράμματα Σπουδών στη δεκαετία του 1980 παρατηρούνται οι πρώτες τάσεις
εκσυγχρονισμού. Κομβικό σημείο θεωρείται η καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος
(1982). Οι γενικές κατευθύνσεις των Προγραμμάτων Σπουδών για την παραγωγή γραπτού
λόγου από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 ως σήμερα, αναφέρονται ανά
βαθμίδα εκπαίδευσης στα επόμενα κεφάλαια.
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Προγράμματα Σπουδών
Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου
Το μάθημα Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο, κατά το έτος 1977 και
όπως ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 831 (ΦΕΚ 270/1977,τ. α΄), αποτελείται από 3
κλάδους, τη γλωσσική διδασκαλία, τη διδασκαλία κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας και
την έκθεση. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο Π.Δ., το οποίο, μάλιστα, έχει συνταχθεί στη
δημοτική γλώσσα, για τη γραφή της έκθεσης διατίθεται μια διδακτική ώρα. Προβλέπονται
τουλάχιστον 10 γραπτές εκθέσεις το χρόνο.
Το 1984, με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Δ. 413, ΦΕΚ 146/1984), εισάγονται για τη
διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο διδακτικά βιβλία σε τρία τεύχη,
«Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο»1, τα οποία συνοδεύονται και από βιβλίο του
καθηγητή. Στα βιβλία αυτά η γραπτή έκφραση εντάσσεται σε επικοινωνιακό πλαίσιο,
περιλαμβάνονται οδηγίες για τη σύνταξη παραγράφων και κειμένων και θέματα για
συζήτηση και γραπτή έκφραση. Για την Έκφραση – Έκθεση, που στα νέα βιβλία αποτελεί την
υποενότητα Δ΄ κάθε ενότητας, διατίθενται ξεχωριστές ώρες. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα
Σπουδών, οι παραδοσιακοί κλάδοι του γλωσσικού μαθήματος, γραμματική, συντακτικό και
λεξιλόγιο, συνεξετάζονται με την έκθεση. Οι γραπτές εκθέσεις εντάσσονται στο ευρύτερο
πλαίσιο του γραπτού λόγου. Οι μαθητές ασκούνται στις εκθέσεις και γενικότερα στο γραπτό
λόγο, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις τους με πληρότητα, ακρίβεια, σαφήνεια και
κομψότητα.
Το 1985, με το Π.Δ. 438 (ΦΕΚ 158/1985,τ. α΄), για τη γραφή των εκθέσεων όλων των τάξεων
του Γυμνασίου ισχύουν όσα αναφέρονται στο παραπάνω Π.Δ. του 1984. Για τη διδασκαλία
της γραπτής έκφρασης αξιοποιούνται οι γραμματικές και συντακτικές γνώσεις, το λεξιλόγιο
και το περιεχόμενο της θεματικής ενότητας που διδάχθηκε. Το ίδιο ισχύει και το 1988, στο
Π.Δ. 21 (ΦΕΚ 8/1988, τ. α΄), στο οποίο, μεταξύ άλλων, επιδιώκεται η ορθή και με προσωπικό
ύφος γραπτή έκφραση των μαθητών.
Στο τέλος της δεκαετίας του 1990, το 1999, όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του
μαθήματος «Γλωσσική διδασκαλία» στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο (Υ.Α. με αρθμ. Γ2/1088/,
ΦΕΚ 561/1999, τ. β΄), η γλώσσα θεωρείται κοινωνικό και επικοινωνιακό προϊόν και ο
προφορικός θεωρείται ισότιμος με το γραπτό λόγο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω Π.Δ. στο Γυμνάσιο ολοκληρώνεται το γραμματικοσυντακτικό
σύστημα της γλώσσας με έμφαση στο «ακούω, κατανοώ, μιλώ και γράφω» και η εισαγωγή
του μαθητή στα κειμενικά είδη, στοιχεία που μελετώνται πάντα σε σχέση με τα κείμενα.
Στην Α΄ και Β΄ τάξη, δίνεται έμφαση στην περιγραφή και στην αφήγηση, στην παραγωγή
βιωματικού προφορικού και γραπτού λόγου προς οικείο αποδέκτη, ενώ στη Γ΄ τάξη, στον
κριτικό αποφαντικό λόγο - επιχειρηματολογία, προς διευρυμένο ακροατήριο και λιγότερο
οικείο δέκτη.
Το 2003 εκδόθηκε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και τα
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.,
2003, τ. Α), μεταξύ των οποίων και το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη Νεοελληνική Γλώσσα. H

1

Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο, τάξη Α΄, Β΄ και Γ΄, συγγραφική ομάδα: Κάνδρος, Π., Λάναρης, Ε.,
Μουμτζάκης, Α., Τάνης, Δ., Τσολάκης, Χ. ΟΕΔΒ.
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μεθοδολογία της διδασκαλίας της γλώσσας διέπεται από τις βασικές αρχές της
επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας, της κειµενολογίας και της διαθεµατικότητας. Οι
µαθητές ασκούνται σε ποικίλες µορφές προφορικής και γραπτής επικοινωνίας και στην
παραγωγή αποτελεσµατικού λόγου διάφορων κειµενικών ειδών και κειµενικών τύπων.
Παραγωγή λόγου δεν θεωρείται μόνο η παραδοσιακή έκθεση, αλλά όλα τα κείμενα που
παράγουν οι μαθητές σε συγκεκριμένη περίσταση, όπως οι γραπτές ασκήσεις διαφόρων
ειδών στην τάξη, οι εργασίες για το σπίτι, οι συνθετικές εργασίες - διαθεµατικές
δραστηριότητες (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., 2003: 3792).
Το έτος 2006 εισάγονται νέα βιβλία Νεοελληνικής Γλώσσας για όλες τις τάξεις του
Γυμνασίου, τα οποία βρίσκονται σε ισχύ μέχρι και σήμερα και συνοδεύονται από Τετράδια
Εργασιών και από βιβλία του εκπαιδευτικού. Το διδακτικό υλικό συνάδει με το πνεύμα και
τη λογική των Προγραμμάτων Σπουδών του 2003. Εκτός από τη σειρά των διδακτικών
εγχειριδίων (βιβλίο µαθητή, βιβλίο καθηγητή) και τη Γραµµατική, εισάγεται για πρώτη
φορά Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας για σχολική χρήση, καθώς και εποπτικό υλικό,
όπως βιντεοταινίες για την ιστορία και τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας (Δ.Ε.Π.Π.Σ.
και Α.Π.Σ., 2003: 3794). Οι δραστηριότητες των διδακτικών εγχειριδίων αφορούν παραγωγή
προφορικού και γραπτού λόγου, με ύφος και γραμματικοσυντακτικές δομές που καθιστούν
αποτελεσματικό το λόγο και την επικοινωνία. Δίνεται, επίσης, βαρύτητα στην κατανόηση
και παραγωγή πολυτροπικού κειμένου, καθώς η νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα
αναδεικνύει την ανάγκη της παροχής της πληροφορίας με ποικίλους σημειωτικούς τρόπους
(Kress & Leeuwen, 1996) και οι προσλαμβάνουσες των μαθητών εντός και εκτός σχολείου
είναι κυρίως πολυτροπικές (Χοντολίδου, 2005). Οι διδακτικές ενότητες στα βιβλία μαθητή
επιστεγάζονται με εργασίες, σύντομες και εκτενείς διαθεματικές με τη μορφή project2.
Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας, «Σε όλες τις
ενότητες της γλωσσικής διδασκαλίας δίνεται ειδικό βάρος σε ερευνητικές εργασίες οµάδων
µαθητών που συνδυάζουν το επικοινωνιακό πλαίσιο (ποιος µιλάει, σε ποιον, µε ποιο
σκοπό- αποδέκτες της εργασίας) µε το διαθεµατικό πλαίσιο (κοινωνικό, ιστορικό,
επιστηµονικό κ.ά.)» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., 2003: 3792).
Κατά το σχολικό έτος 2011-12 δημοσιεύονται νέα Προγράμματα Σπουδών για την Ελληνική
Γλώσσα και Γραμματεία στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, τα οποία εφαρμόζονται πιλοτικά σε
188 σχολικές μονάδες. Ζητούμενο είναι η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων
σχετικών τόσο με την αποτελεσματικότητα της γλωσσικής επικοινωνίας όσο και με την
προσωπική και κοινωνική ζωή και τη συνδιαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι. Μεταξύ
άλλων επιδιώκεται οι μαθητές να κατανοήσουν ότι τα κειμενικά είδη και η γλωσσική μορφή
μετασχηματίζονται ανάλογα με τις επικοινωνιακές ανάγκες της κοινότητας, αλλά και τις
οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές (Υ.Α. 113734/Γ2/03-10-2011, ΦΕΚ Β΄ 2334).
Η παραγωγή γραπτού λόγου επιδιώκεται μέσα από δραστηριότητες κατανόησης,
παραγωγής και κριτικής επεξεργασίας αυθεντικών κειμένων με σκοπό την κατανόηση της
λειτουργίας του μηχανισμού της γλώσσας. Δίνεται έμφαση όχι μόνο στο τελικό προϊόν αλλά
στην ίδια τη διαδικασία με στόχο την καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων και διαδικαστικών
γνώσεων.
2

Για τη διαθεματικότητα στα φιλολογικά μαθήματα, βλ. και Αργυροπούλου, Χ., Κυρκίνη - Κούτουλα
Α., Πολύζος Γ., Βαρέση Ε., Γατσίου Μ., Γεωργιάδου Α., Γκότσης Κ., Κατσιμπάρδης Μ., Κίσκιρα - Soderquist
Μ., Νικηφοράκη Μ., Πατούνα Α. (2007). Συλλογικό έργο (επιμ. Χ. Αργυροπούλου) Η διαθεματικότητα στα
φιλολογικά μαθήματα και τα σχέδια εργασίας / Project. Από τη θεωρία στη διδακτική πράξη. Αθήνα:
Μεταίχμιο.
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Προγράμματα Σπουδών Λυκείου
Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου του έτους 1978 (Π.Δ. 373, ΦΕΚ 79 /1978, τ.α΄),
επισημαίνεται ότι κύριος στόχος της διδακτικής των εκθέσεων είναι η αρμονική σχέση
μορφής και περιεχομένου και ορίζεται η γραφή μιας έκθεσης ανά δεκαπενθήμερο για
χρονικό διάστημα μιάμισης έως δύο διδακτικών ωρών και τουλάχιστον δέκα εκθέσεων
συνολικά το διδακτικό έτος.
Το 1979, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης (Π.Δ. 826, ΦΕΚ
240/1979) παρατηρείται ότι για τη γλωσσική διδασκαλία δεν διατίθεται ιδιαίτερη ώρα,
αλλά αυτή γίνεται στο πλαίσιο της επεξεργασίας των κειμένων της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας και της διόρθωσης των εκθέσεων. Οι γλωσσικές ασκήσεις γίνονται ευκαιριακά.
Στο Π.Δ. 827 (ΦΕΚ 240/1979) του ίδιου έτους «κάθε έκθεση νοείται ως ένας επιμέρους
κύκλος διδασκαλίας που αρχίζει με τη γραπτή ανάπτυξη ενός θέματος στη τάξη, συνεχίζεται
με την προσεκτική διόρθωση του κειμένου από τον καθηγητή και ολοκληρώνεται με την
επιστροφή των μαθητικών εργασιών και τη διατύπωση γενικών και ειδικών παρατηρήσεων
σχετικά με την επίδοση της τάξεως ή του κάθε μαθητή». Οι εκθέσεις που γράφονται από
τους μαθητές στη διάρκεια ενός διδακτικού έτους δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 10 και
περισσότερες από 12. Σε αυτόν τον αριθμό δεν περιλαμβάνονται οι εκθέσεις που
γράφονται με την ευκαιρία διαφόρων εορτών, γεγονότων, επετείων. Η έκθεση γράφεται σε
δύο διδακτικές ώρες και η διόρθωση στην τάξη διαρκεί μία διδακτική ώρα.
Το 1980, σύμφωνα με το Π.Δ. 922 (ΦΕΚ 230/1980, τ.α΄), εξακολουθεί η γλωσσική
διδασκαλία να γίνεται ευκαιριακά κατά την ερμηνευτική εργασία των κειμένων της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ή κατά τη διόρθωση των εκθέσεων και να μη διατίθενται
ιδιαίτερες διδακτικές ώρες. Οι εκθέσεις στη Β΄ τάξη Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης είναι
μόνο γραπτές, όχι λιγότερες από 10 ούτε περισσότερες από 12 κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους. Κάθε έκθεση αποτελεί ενιαίο κύκλο διδασκαλίας που περιλαμβάνει τη
γραφή και τη διόρθωση και για τον οποίο διατίθενται τρεις διδακτικές ώρες.
Τα Π.Δ. των ετών 1985 (479, ΦΕΚ 170/1985) και 1986 (428, ΦΕΚ 201/1986) δεν περιέχουν
σημαντικές μεταβολές για το μάθημα της έκθεσης στο Λύκειο. Από το έτος 1985 στο Λύκειο
συνδέεται η διδασκαλία των δοκιμίων με το μάθημα της Έκθεσης και προβλέπεται η
άσκηση των μαθητών στο δοκιμιακό λόγο που θα εφοδιάσει το μαθητή με το αναγκαίο
υλικό για την ανάπτυξη της έκθεσης.
Στις οδηγίες του σχολικού έτους 1985-863 και, ενώ στο Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν
αναφέρεται κάτι σχετικό, προτείνονται για τη Γ΄ Λυκείου 10 εκθέσεις, εκ των οποίων τις
τρεις, μία ανά τρίμηνο, μπορούν οι μαθητές να τις γράφουν στο σπίτι. Καθώς η έκθεση
συνδέεται με το δοκίμιο, αξιοποιούνται τα δοκίμια με τις αντίστοιχες ερωτήσεις και
δραστηριότητες του βιβλίου «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» για τη Γ΄ Λυκείου.
Το έτος 1989, με το Π.Δ. 101 (ΦΕΚ 44/1989) «τροποποίηση και συμπλήρωση των ωρολογίων
προγραμμάτων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και με την εισαγωγή των
βιβλίων του μαθητή αλλάζει η μορφή της γλωσσικής διδασκαλίας στο Λύκειο. Τα βιβλία
αυτά σε αναθεωρημένη έκδοση ισχύουν μέχρι σήμερα, με τίτλο «Έκφραση - Έκθεση» και
συνοδεύονται από τα βιβλία του καθηγητή με επιπλέον υλικό για την υποστήριξη του
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Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των μαθημάτων (στο Γυμνάσιο και το Λύκειο), τ. Α΄. ΥΠΕΠΘ,
Κ.Ε.Μ.Ε., Τμήμα Μέσης Εκπαίδευσης, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
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θεωρητικού πλαισίου του μαθήματος και προτάσεις για τη διδασκαλία. Στο Λύκειο η
διδασκαλία και η αξιολόγηση της γλώσσας θεωρούνται συμπληρωματικές και
αλληλοτροφοδοτούμενες διαδικασίες, οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη της γλωσσικής
ικανότητας του μαθητή. Από τους βασικούς στόχους του μαθήματος της Νεοελληνικής
Γλώσσας είναι η συνειδητοποίηση από τους μαθητές της πολλαπλότητας και ποικιλίας του
λόγου προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της επικοινωνιακής περίστασης, η
προσέγγιση διαφόρων κειμενικών ειδών και η αξιοποίηση κατάλληλου λεξιλογίου, ανάλογα
με την επικοινωνιακή περίσταση. Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι να γίνουν οι μαθητές
αποτελεσματικοί χρήστες της γλώσσας και να εκφράζονται σωστά σε προφορικό και γραπτό
λόγο, σε επικοινωνιακό πλαίσιο.
Στις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του σχολικού έτους 1989-19904 εμπεριέχονται
γενικά θεωρητικά στοιχεία της επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας και κατευθύνσεις
για τη διδακτική της έκθεσης. Διευκρινίζεται ότι η συγγραφή έκθεσης ακολουθεί την
επεξεργασία κειμένων και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων από το μαθητή και την
αφομοίωση σχετικού εξειδικευμένου λεξιλογίου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί βασικό
προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη ενός θέματος έκθεσης. Τις οδηγίες του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου ενισχύουν οι υποδείξεις από τη συγγραφική ομάδα των βιβλίων «ΈκφρασηΈκθεση», κατά το ίδιο σχολικό έτος, σύμφωνα με τις οποίες, δίνεται η δυνατότητα της
επιλογής της ύλης, όχι μόνο για οικονομία χρόνου, αλλά και για σκοπούς παιδαγωγικούς,
εφόσον το υλικό του βιβλίου δεν είναι δεσμευτικό και η διδασκαλία θα πρέπει να είναι
προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κάθε τάξης, επομένως ο καθηγητής θα κάνει τις δικές του
διαφορετικές επιλογές.
Στο τέλος της δεκαετίας του 1990, στο Λύκειο5 (Υ.Α. με αρθμ. Γ2/1088/, ΦΕΚ 561/1999, τ. β΄)
δίνεται έμφαση στα κειμενικά είδη, στα επίπεδα ύφους και στην παραγωγή προφορικού
και γραπτού λόγου με κατάλληλο και πλούσιο λεξιλόγιο. Τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα
και το λεξιλόγιο διδάσκονται ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση, ώστε να
διαμορφωθεί το κατάλληλο ύφος. Προτείνεται η χρήση του λεξικού και η αξιοποίηση
σχετικής βιβλιογραφίας για τις μαθητικές εργασίες. Επιπλέον, θεωρείται καινοτομία η
υιοθέτηση ομαδοσυνεργατικών προσεγγίσεων κατάλληλων για ανάπτυξη γνωστικών,
κοινωνικών και ερευνητικών δεξιοτήτων, ενώ οι μαθητές ασκούνται στην παραγωγή
προφορικού και γραπτού λόγου σε αυθεντικά πλαίσια επικοινωνίας. Σε περίπτωση
αδυναμίας στο γραμματικοσυντακτικό σύστημα, στην ορθογραφία και τη στίξη, ο
εκπαιδευτικός καλείται με κατάλληλες διδακτικές διαδικασίες να καλύψει τα κενά. Εκθέσεις
θεωρούνται, εκτός από τα κείμενα που γράφονται σε καθορισμένες ώρες στην τάξη,
ορισμένες από τις εργασίες στο σπίτι και τις γραπτές ασκήσεις στην τάξη, καθώς και οι
συνθετικές/δημιουργικές εργασίες.
Το σχολικό έτος 2011-2012 εισάγεται στην Α' Τάξη Λυκείου Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Νέας Ελληνικής
Λογοτεχνίας, ανοιχτό και στοχοκεντρικό (ΦΕΚ 1562/2011). Η Ελληνική Γλώσσα θεωρείται
ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα
Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία. Επιδιώκεται η ενδυνάμωση του
γλωσσικού γραμματισμού σε μια κατεύθυνση κοινωνιοκεντρική και λιγότερο

4

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των μαθημάτων (στο Γυμνάσιο και το Λύκειο), τ. Α΄. ΥΠΕΠΘ,
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
5
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Γλωσσική διδασκαλία» στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.
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γλωσσοκεντρική. Προτεραιότητα για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί η συνεχής
άσκηση των μαθητών στην παραγωγή ποικίλων κειμένων, μεταξύ των οποίων
συμπεριλαμβάνονται υβριδικά και πολυτροπικά κείμενα. Προτείνονται σύγχρονες μορφές
διδασκαλίας όπως η ομαδοσυνεργατική, στο πλαίσιο ενός διδακτικού σχεδίου με τα
χαρακτηριστικά του σχεδίου εργασίας (project). Οι Νέες Τεχνολογίες κατέχουν σημαντική
θέση στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Α΄ Λυκείου και αξιοποιούνται ως μέσα ανάγνωσης
και γραφής, με δεδομένο ότι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση τους από τα
προηγούμενα χρόνια σχολικής φοίτησης.
Στη Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική εκπαίδευση (ΚΕΤΕ, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ) το μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας διδάσκεται με τρόπο ανάλογο με εκείνο των Λυκείων Γενικής
Εκπαίδευσης (Ενιαίων, Γενικών Λυκείων), με εξαίρεση την περίοδο 1999-2006, κατά την
οποία λειτουργούν τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) και η Γλώσσα και η
Λογοτεχνία δεν αποτελούν χωριστά μαθήματα, όσον αφορά τη διδασκαλία και την
αξιολόγησή τους (Π.Δ., 138α. Π.Δ. 157 (ΦΕΚ 138/2000,τ. α΄). Τα ΤΕΕ ιδρύονται με το Ν.
2640/98 «Δευτεροβάθμια Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με την απόφαση Γ2/3914/18.8.1999 ΥΠΕΠΘ «Καθορισμός Τομέων και
Ειδικοτήτων των ΤΕΕ, Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων», στα γενικά μαθήματα των ΤΕΕ
για όλους τους τομείς περιλαμβάνεται το μάθημα των Νέων Ελληνικών, που διδάσκεται
δύο (2) ώρες την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις. Η Γλώσσα και η Λογοτεχνία συνδιδάσκονται.
Εισάγονται νέα διδακτικά εγχειρίδια6 στα οποία κάθε θεματική ενότητα περιέχει ποικιλία
κειμένων λογοτεχνικών, αλλά και πολλών άλλων κειμενικών ειδών. Μέσα από τη μελέτη
των κειμένων αυτών γίνεται η διδασκαλία των διαφόρων γραμματικοσυντακτικών
φαινομένων, καθώς και η παραγωγή λόγου σε επικοινωνιακό πλαίσιο.
Η Νεοελληνική Γλώσσα και η Λογοτεχνία επανέρχονται ως διακριτά μαθήματα στο
ωρολόγιο πρόγραμμα με τη λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία
ιδρύονται με το Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/2006, τ. α΄), «Οργάνωση και λειτουργία της
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Παραγωγή λόγου και θεματολογία
Έως το 1976 η παραγωγή λόγου είχε τη μορφή έκθεσης ιδεών και η θεματολογία αφορούσε
περιγραφές, διηγήσεις, χαρακτηρισμούς, επιστολές, δημόσια έγγραφα, αρχαία γνωμικά κ.ά.
Το 1977, όσον αφορά τις γραπτές εκθέσεις στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, τα θέματα «μπορεί
μερικές φορές να είναι «ελεύθερα» οπότε ο μαθητής επιλέγει και αναπτύσσει το θέμα της
εκλογής του. Κατά κανόνα όμως οι μαθητές γράφουν πάνω σε κοινό θέμα που προέρχεται
από την τάξη με την καθοδήγηση του καθηγητή. Τα θέματα για την πρώτη τάξη επιλέγονται
α) από τις προσωπικές εμπειρίες, τα βιώματα και γενικά από τον κόσμο των παραστάσεων
των μαθητών… και β) από το λαογραφικό πλούτο του ελληνικού λαού…».

6

«Νέα Ελληνικά» Α΄ τάξης ΤΕΕ 1ος κύκλος. ΟΕΔΒ 1999.
«Νέα Ελληνικά» Β΄ τάξης ΤΕΕ 1ος κύκλος. ΟΕΔΒ 1999.
«Νέα Ελληνικά» Γ΄ τάξης ΤΕΕ 2ος κύκλος. ΟΕΔΒ 2000.
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Στη Β΄ τάξη τα θέματα επιλέγονται «από τα βιώματα και τις παραστάσεις των
μαθητών…περιγραφές προσώπων –επιστολές σε φίλους ή συγγενείς κ.τ.λ.)» (Π.Δ. 831, ΦΕΚ
270/1977,τ. α΄).
Το 1978 τα θέματα των εκθέσεων της Γ΄ τάξης Γυμνασίου «επιλέγονται από τας εμπειρίας
και τους ερεθισμούς των μαθητών εκ του φυσικού περιβάλλοντος, της καθημερινής ζωής
και των πολιτιστικών επιτευγμάτων του κοινωνικού συνόλου.... Εις την τάξιν αυτήν
σκόπιμον είναι να ασκούνται οι μαθηταί εις την σύνταξιν αιτήσεων, αναφορών,
τηλεγραφημάτων, δημοσίων εγγράφων κ.τ.λ.» (Π.Δ. 374, ΦΕΚ 79/1978).
Από το 1984 και εξής, τα θέματα συνδέονται με τις ενότητες του σχολικού βιβλίου. Από την
«έκθεση» περνάμε στη «γραπτή έκφραση». Τα θέματα σχετίζονται με τη σχολική, την
οικογενειακή ζωή των μαθητών και κοινωνικά ζητήματα και στη Γ΄ Γυμνασίου
εμπλουτίζονται με τη σύνταξη επιστολών και δημοσίων εγγράφων (ΠΔ 438, ΦΕΚ
158/1985,τ.α΄).
Σύμφωνα με τις οδηγίες7 που ίσχυαν από το 2000 για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η
γραπτή παραγωγή λόγου σχετίζεται με τις ενότητες που διδάσκονται ή με θεματικό κύκλο
που έχει συζητηθεί στην τάξη. Τοποθετείται σε επικοινωνιακό πλαίσιο και ορίζεται το είδος
του κειμένου, ο δέκτης και ο σκοπός για τον οποίο γράφεται το κείμενο, οπότε οι μαθητές
χρησιμοποιούν το ανάλογο επίπεδο ύφους για το κείμενό τους. Είναι δυνατόν να
προσδιορίζεται και η έκταση του κειμένου των μαθητών.
Σύμφωνα με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του 2003 τα θέματα εξακολουθούν να είναι σχετικά με
την ενότητα που διδάσκεται κάθε φορά και αφορούν το περιβάλλον του μαθητή και
κοινωνικά ζητήματα.
Στο Πρόγραμμα Σπουδών για την Πιλοτική Εφαρμογή του διδακτικού πεδίου Ελληνική
Γλώσσα & Γραμματεία (Υ.Α. 113734/Γ2/03-10-2011, ΦΕΚ Β΄2334) συνεχίζεται η ίδια λογική
στην επιλογή θεμάτων.
Όσον αφορά το Λύκειο, το 1978 (Π.Δ. 373, ΦΕΚ 79/1978) στη θεματολογία των εκθέσεων
περιλαμβάνονται εντυπώσεις από επισκέψεις σε ιστορικούς τόπους, βιομηχανίες, και
ταξίδια, περιγραφές και συγκριτικές περιγραφές και χαρακτηρισμοί αντιθέτων προσώπων,
ομάδων, γεγονότων, καταστάσεων κ.τ.λ. Επίσης, περιλήψεις και στοιχειώδης κριτική
ανάλυση διδαγμένων λογοτεχνικών κειμένων. Επιτρέπεται, σε περιορισμένη κλίμακα, η
ανάπτυξη θεμάτων της προσωπικής προτίμησης κάθε μαθητή.
Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του έτους 1979 (Π.Δ. 826, ΦΕΚ 240/1979), οι
μαθητές, κατά κανόνα, αναπτύσσουν κοινό θέμα που αναφέρεται σε εντυπώσεις, σκέψεις
και ιδέες από επισκέψεις σε χώρους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, σε χαρακτηρισμούς
προσώπων, ενεργειών, καταστάσεων κ.τ.λ., περιγραφή και στοιχειώδη κριτική
λογοτεχνικών και μη κειμένων που διδάχθηκαν στην τάξη, και μικρές πραγματείες με
αντικείμενο θέματα που προκάλεσαν το ενδιαφέρον των μαθητών.
Το 1980, σε Προεδρικό Διάταγμα που αφορά τη Β΄ τάξη Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης (Π.Δ.
922/ΦΕΚ 230/1980, τ.α΄), θεωρείται σημαντική η σαφήνεια στη διατύπωση του θέματος της
έκθεσης και δίνεται η δυνατότητα παρουσίασής του σε πολλούς στίχους, ώστε να
αποφεύγεται, κατά το δυνατόν, η ασάφεια. Όπου το θέμα δεν προσφέρεται για εκτενή
7

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο», σχολικό έτος 2004-2005. ΥΠΕΠΘ,
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
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διατύπωση, μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους ερωτήσεις. Στο συγκεκριμένο Π. Δ. δεν
γίνεται αναφορά σε δυνατότητα ανάπτυξης ελεύθερου θέματος. Τα θέματα μπορεί να
αφορούν ιδέες, κρίσεις, απόψεις για συγκεκριμένα περιστατικά ή κοινωνικά φαινόμενα,
μικρές πραγματείες και μελέτες ποικίλου περιεχομένου, ανάπτυξη γνωμικών, εννοιών,
αποφθεγμάτων, παροιμιών. Ακόμη, θέματα αποτελούν οι σκέψεις και ιδέες με αφορμή ένα
σύντομο κείμενο ή απόσπασμα κειμένου, ποιητικού ή πεζού, όχι αποκλειστικά
λογοτεχνικού. Επίσης, ως θέματα προτείνονται η ανάλυση, η κριτική ή περίληψη ενός
κειμένου που έχουν μελετήσει οι μαθητές με υπόδειξη του διδάσκοντα ή ακόμη και η
αισθητική ερμηνεία έργων τέχνης, καθώς και η κριτική ανάλυση έργων της αρχαίας και νέας
λογοτεχνίας, που έχουν πρόσφατα διδαχθεί οι μαθητές, με γενικές αναφορές ή απαντήσεις
σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.
Από το 1989 η θεματολογία σχετίζεται με τα «θέματα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση»
των βιβλίων «Έκφραση – Έκθεση» για το Λύκειο που αφορούν ζητήματα κοινωνικά,
επιστημονικά, πολιτικά, ηθικά κ.ά.
Το 2011, με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα στην Α΄ Λυκείου (ΦΕΚ
1562/2011) και τις οδηγίες προς τους διδάσκοντες, εισάγονται πολλές αλλαγές όσον αφορά
τις ερωτήσεις, τα κείμενα αφόρμησης και το επικοινωνιακό πλαίσιο για την παραγωγή
γραπτού λόγου. Σύμφωνα με τις οδηγίες «Αυτό που έχει προτεραιότητα στο ΠΣ είναι να
δίνεται η ευχέρεια στα παιδιά να εμπλέκονται σε πρακτικές όπου θα διαβάζουν, θα μιλούν
και θα γράφουν συνεχώς για ποικίλα ζητήματα χρησιμοποιώντας ποικιλία κειμενικών
ειδών. Τα κείμενα είναι κοινωνικές μονάδες η παραγωγή των οποίων δεν κατακτάται, αν
δεν κατανοηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε κειμενικού είδους/ τύπου που
καλούνται τα παιδιά να γράψουν και αν δεν αντιμετωπισθεί η παραγωγή τους ως
διαδικασία, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να δίνεται χρόνος και στην παραγωγή αλλά
και στη βελτίωση των κειμένων που γράφονται. Στο πλαίσιο αυτό η παραγωγή λόγου δε
γίνεται ευκαιριακά κάποιες φορές τον χρόνο, όπως συνηθιζόταν με την «έκθεση ιδεών»,
αλλά αποτελεί οργανικό στοιχείο των σχεδίων εργασίας που διεκπεραιώνουν οι μαθητές
και οι μαθήτριες»8.

Διόρθωση – Αξιολόγηση του γραπτού λόγου
Από τα πρώτα χρόνια της μεταρρύθμισης και μέχρι σήμερα, για τη διόρθωση των γραπτών
των μαθητών τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο αφιερώνεται μία διδακτική ώρα, την
επόμενη εβδομάδα μετά την παραγωγή του γραπτού λόγου, προκειμένου να διατυπωθούν
οι παρατηρήσεις του διδάσκοντα αναφορικά με τα γραπτά των μαθητών (Π.Δ. 831, ΦΕΚ
270/1977,τ. α΄ και οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο
και στο Λύκειο9).
Στις οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο του σχολικού
έτους 2004-2005 δίνεται η κατεύθυνση να γίνεται από το διδάσκοντα η διόρθωση των
8

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 20112012, 124673/Γ2/01-11-2011.
9

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο», σχολικό έτος 2004-2005. ΥΠΕΠΘ,
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα: ΟΕΔΒ και Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γενικό
Λύκειο», σχολικό έτος 2008-2009. ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
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γραπτών των μαθητών και να επισημαίνονται τα λάθη στους μαθητές, ώστε αυτά να
χρησιμοποιηθούν εποικοδομητικά, στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης, η οποία αποτελεί
και το βασικό στόχο της διόρθωσης. Για την αξιολόγηση των γραπτών λαμβάνονται υπόψη
το περιεχόμενο, η χρήση της γλώσσας και η εκφραστική ικανότητα του μαθητή, η οργάνωση
του λόγου, η καταλληλότητα του ύφους και η αποτελεσματικότητα του κειμένου.
Σύμφωνα με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που
άρχισαν να εφαρμόζονται από το 2006, η αξιολόγηση στο γλωσσικό μάθημα «προϋποθέτει
τη συνεργασία ανάμεσα σε μαθητή και καθηγητή και έχει ως τελικό στόχο την
αυτοαξιολόγηση του μαθητή και τη βελτίωση της γλωσσικής του έκφρασης» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και
Α.Π.Σ., 2003, τ. Α). Βασικός σκοπός είναι η βελτίωση του παραγόμενου λόγου-κειμένου και
όχι ο έλεγχος, με τους μαθητές να εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της διόρθωσης. Τα
κριτήρια αξιολόγησης, όπως ορίζονται στα Προγράμματα Σπουδών, αφορούν το
περιεχόμενο του κειμένου, την οργάνωση του λόγου, το είδος του κειμένου που καθορίζει
την οργάνωση των πληροφοριών και τη δομή του, την έκφραση και το ύφος, την
αποτελεσματικότητα (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., 2003, τ. Α). Τελικός στόχος της συμμετοχής του
μαθητή στη διόρθωση του γραπτού του είναι η αυτοαξιολόγηση. Ο μαθητής πρέπει να είναι
ικανός να παρατηρεί την πρόοδό του και να είναι σε θέση να ξέρει πότε η εργασία του είναι
καλή. Το λάθος δεν κατακρίνεται, αλλά αξιοποιείται διδακτικά. Ο μαθητής βλέπει το
κείμενό του ως κάτι που εξελίσσεται και βελτιώνεται με διαδοχικές γραφές.
Η βελτίωση του γραπτού του μαθητή με διαδοχικές γραφές συνεχίζεται και στα νέα
πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών (Υ.Α. 113734/Γ2/03-10-2011, ΦΕΚ Β΄2334) με
δραστηριότητες επαναδιατύπωσης των κειμένων των μαθητών, με σκοπό τη βελτίωση της
επικοινωνιακής τους επάρκειας. Σε αυτή την κατεύθυνση εναλλακτικές μορφές
αξιολόγησης όπως ο φάκελος των γλωσσών (portfolio), η συστηματική παρατήρηση, η
αξιολόγηση μέσω των σχεδίων εργασίας, η αυτοαξιολόγηση και αλληλοαξιολόγηση/
ετεροαξιολόγηση φαίνεται να εξυπηρετούν αποτελεσματικότερα το νέο πλαίσιο για τη
διδασκαλία και μάθηση της γλώσσας.
Αναφορικά με το Λύκειο, όπως αναφέρεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Α΄ τάξης του
έτους 1978 (Π.Δ. 373, ΦΕΚ 79 /1978, τ.α΄), οι εκθέσεις διορθώνονται από τον καθηγητή και
σχολιάζονται στην τάξη κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας. Επισημαίνονται τα
συνήθως επαναλαμβανόμενα σφάλματα, πραγματολογικά, λογικά, συντακτικά,
ορθογραφικά, κυριολεξίας, στίξης, διάρθρωσης κ.ά., με στόχο την αποφυγή επανάληψής
τους σε μελλοντικές εκθέσεις. Ο εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες για τη σωστή σύνταξη των
εκθέσεων. Δίνεται σημασία τόσο στο περιεχόμενο της έκθεσης όσο και στην έκφραση και
στη δομή. Τα κριτήρια για τη σύνταξη καλής έκθεσης είναι η κυριολεκτική και ακριβολογική
έκφραση, η σύντομη, σαφής και παραστατική διατύπωση, η λογική διάρθρωση του
νοήματος και η συνολικά ορθή σύνθεση της έκθεσης. Κύριος στόχος, ο οποίος και τονίζεται,
είναι η «αρμονική σχέσις μορφής και περιεχομένου προς αποφυγήν της κενολόγου γραπτής
φλυαρίας η οποία αποκαλύπτει ανυπαρξίαν διανοημάτων και αδυναμίαν σκέψεως» (Π.Δ.
373, ΦΕΚ 79 /1978, τ.α΄).
Το 1979, στο Π.Δ. 826 (ΦΕΚ 240/1979) καθορίζεται ότι κατά τη διόρθωση θα διατυπώνονται
παρατηρήσεις που αφορούν την επίδοση της τάξης ή του κάθε μαθητή. Επίσης,
επισημαίνεται ότι θα δίνονται οδηγίες για τη σύνθεση και την έκθεση ιδεών, χωρίς να
καθορίζεται κάτι συγκεκριμένο. Η διόρθωση των εκθέσεων στην τάξη συνδυάζεται με τη
γλωσσική διδασκαλία. Η ίδια αναφορά γίνεται και στο Π.Δ. 827 (ΦΕΚ 240/1979) του ιδίου
έτους, στο οποίο, επίσης, καταγράφεται ότι η κατάρτιση των μαθητών στη δημοτική
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γλώσσα συμπληρώνεται με ποικίλες γλωσσικές και, κυρίως, λεξιλογικές ασκήσεις, οι οποίες
γίνονται κατά τη διαδικασία της ερμηνείας των κειμένων ή της διόρθωσης των εκθέσεων.
Ειδικότερα, οι ασκήσεις αναφέρονται σε συνώνυμες και αντίθετες λέξεις, επισήμανση της
κυριολεκτικής και μεταφορικής σημασίας των λέξεων, ξενικές επιδράσεις στη νέα ελληνική
ή εξελληνισμένες ξένες λέξεις, εμπλουτισμό της νέας ελληνικής από την αρχαία και τη
μεταγενέστερη ελληνική. Στο ίδιο Π.Δ., με τη διδασκαλία των εκθέσεων στην Α΄ τάξη
Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης επιδιώκεται η συνέχιση της καλλιέργειας της εκφραστικής
ικανότητας των μαθητών που απέκτησαν στο Γυμνάσιο. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η
ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και καλαισθησία της έκφρασης, η επιτυχής διατύπωση
λεπτών νοηματικών αποχρώσεων και σύνθετων πνευματικών συλλήψεων, καθώς και η
απόκτηση προσωπικού ύφους.
Το 1980, στο Π.Δ. 922 (ΦΕΚ 230/1980 τ.α΄), εκτός από τη διόρθωση των μαθητικών
εκθέσεων που θα γίνεται με προσοχή από τον καθηγητή στο σπίτι, αναφέρεται πως κατά το
σχολιασμό τους στην τάξη σε μια διδακτική ώρα θα επισημαίνονται τα θετικά στοιχεία και
γενικά τα προτερήματα των καλών εκθέσεων, καθώς και τα συνήθη λογικά, συντακτικά,
ορθογραφικά, στίξης, διάρθρωσης και άλλα λάθη, ενώ θα δίνονται οδηγίες για τη σύνθεση
και την έκθεση ιδεών. Επιδιώκεται η αποφυγή κενολογίας και η ορθή διατύπωση και
ανάπτυξη των διανοημάτων των μαθητών.
Μέχρι το 1989 δεν παρατηρούνται μεταβολές ως προς τη διόρθωση των γραπτών των
μαθητών, για την οποία εξακολουθεί να αφιερώνεται έως μία διδακτική ώρα.
Σύμφωνα με οδηγίες που ακολούθησαν την εισαγωγή των βιβλίων «Έκφραση - Έκθεση» για
το Λύκειο που έγινε το 1989 (Π.Δ. 101, ΦΕΚ 44/1989), η αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης
στοχεύει μέσα από συνεργατικές διαδικασίες καθηγητή - μαθητή στην ανάπτυξη της
επικοινωνιακής γλωσσικής ικανότητας του μαθητή. Οι παραπάνω οδηγίες συντάχθηκαν το
σχολικό έτος 1996 – 1997 και ίσχυαν με τις σχετικές αναθεωρήσεις και βελτιώσεις τους έως
το σχολικό έτος 2007 – 200810. Προτείνεται να επικεντρώνεται η διόρθωση σε ορισμένα
σημεία κάθε φορά, ανάλογα με εκείνα που τονίστηκαν στην ενότητα, ενώ παράλληλα θα
παρουσιάζεται στους μαθητές από το διδάσκοντα (προφορικά ή γραπτά) ένας ενδεικτικός
τρόπος σύνταξης του συγκεκριμένου είδους κειμένου.
Το 2009, στις «Οδηγίες για την αξιολόγηση της παραγωγής κειμένου στο μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ» (44135/Γ2/15-04-09), ορίζονται κριτήρια
αξιολόγησης για το περιεχόμενο του παραγόμενου κειμένου, την έκφραση/μορφή του
κειμένου και τη δομή/διάρθρωση του κειμένου. Επιβάλλεται, βέβαια, η συνολική θεώρηση
του παραχθέντος κειμένου, πριν από την τελική αξιολόγησή του.

Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα
Οι ποιοτικές αλλαγές στη διδασκαλία της γραπτής έκφρασης στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση κατά την τριακονταπενταετία 1976-2011 σηματοδοτούνται από την καθιέρωση
της δημοτικής με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976, η οποία συνέβαλε σημαντικά

10

Oδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο», σχολικό έτος 2007-2008.
ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
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στην ανάπτυξη της γλωσσικής επάρκειας των μαθητών, εφόσον λαμβάνεται πλέον υπόψη η
γλωσσική ποικιλία, το πολιτισμικό κεφάλαιο, το γλωσσικό υπόβαθρο και ο μαθητής
εκφράζεται στη γλώσσα που μιλάει. Μετά από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, η
γλωσσική διδασκαλία δεν περιορίζεται στη σχολαστική διδασκαλία της γραμματικής και του
συντακτικού. Μεγάλες αλλαγές στη γλωσσική διδασκαλία γενικότερα, καθώς και στην
παραγωγή λόγου ειδικότερα, ξεκινούν το 1984 στο Γυμνάσιο και το 1989 στο Λύκειο με τα
Προγράμματα Σπουδών και την εισαγωγή νέων βιβλίων, τα οποία εκπονήθηκαν από τον
καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Τσολάκη και τους
συνεργάτες του. Η κατανόηση και παραγωγή λόγου εντάσσεται τώρα στη διδασκαλία της
Νεοελληνικής Γλώσσας, η οποία διαχωρίζεται από τη Λογοτεχνία και αποτελεί διακριτό
μάθημα. Η παραγωγή γραπτού λόγου διδάσκεται συστηματικά, συνδέεται με τις θεματικές
ενότητες, συνεξετάζεται με τους παραδοσιακούς κλάδους της γλωσσικής διδασκαλίας και
αποκτά επικοινωνιακό πλαίσιο (Αδαλόγλου, 2007). Για την παραγωγή γραπτού κειμένου
λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους και του τύπου
κειμένου (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999), η επικοινωνιακή περίσταση και το
κατάλληλο λεξιλόγιο11.
Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και στα Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.) του 2003 συνεχίζεται η ίδια λογική με πιο συστηματικές
κατευθύνσεις και με το γραπτό λόγο να αντιμετωπίζεται ως δυναμική γνωστική διαδικασία
με φθίνουσα καθοδήγηση και στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή για
ετεροαξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση. Υιοθετείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος με τον
εκπαιδευτικό σε ρόλο συντονιστή και συνεργάτη, η οποία, σύμφωνα με τον κοινωνικό
κονστρουκτιβισμό, συμβάλλει στην αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη της κοινωνικής
ταυτότητας των μαθητών (Βυγκότσκι, 1993). Προτείνεται η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) ως παιδαγωγικών μέσων αλλά και ως μέσων
πρακτικής γραμματισμού τόσο στα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. όσο και στο νέο Πρόγραμμα
Σπουδών της Α΄ Λυκείου και στα Προγράμματα που εφαρμόζονται πιλοτικά από το σχολικό
έτος 2010-11.
Αναφορικά με τα θέματα των εκθέσεων, μετά το 1984 συνδέονται άμεσα με τη θεματική
των κειμένων της ενότητας. Στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών της Α΄ Λυκείου και
συγκεκριμένα στις «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας»12 επιδιώκεται,
επιπλέον, η δημιουργική ενσωμάτωση πληροφοριών, γνώσεων και απόψεων από άλλα
κείμενα στα κείμενα των μαθητών, καθώς και η διατύπωση τεκμηριωμένων θέσεων και
κρίσεων ανάλογα με το κειμενικό είδος που έχουν να γράψουν.
Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος, επιχειρείται η μετάβαση από
την επικοινωνιακή προσέγγιση στον κριτικό γραμματισμό και στην παιδαγωγική των
πολυγραμματισμών (Χατζησαββίδης, 2009), όπως διαφαίνεται και στα νέα Προγράμματα
Σπουδών του Λυκείου και του Γυμνασίου, στα οποία περιλαμβάνονται σημαντικές
καινοτομίες που στοχεύουν στη γλωσσική επάρκεια των μαθητών και στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Ζητούμενο είναι η
διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου σε επικοινωνιακό πλαίσιο να αποκτήσει
11

Τα σχετικά Προγράμματα Σπουδών και οι οδηγίες για την παραγωγή κειμένου αναφέρονται παραπάνω, στα
κεφάλαια «Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου» και «Προγράμματα Σπουδών Λυκείου».
12
124673/Γ2/ 01-11-2011, Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄ τάξης Γενικού
Λυκείου για το σχολικό έτος 2011-2012.
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περισσότερο κοινωνιοκεντρικό χαρακτήρα και στοιχεία κοινωνικο−εποικοδομιστικών
αντιλήψεων με στόχο την ενδυνάμωση του γλωσσικού και του κριτικού γραμματισμού.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι οι εκπαιδευτικοί να
ενημερωθούν σε βάθος, να επιμορφωθούν, για να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και το
περιεχόμενο των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να τα εφαρμόσουν συστηματικά στη
σχολική πράξη, με επιτυχία και αποτελεσματικότητα.
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Ιχνηλατώντας την ομαλή κυκλική κίνηση μέσα από ένα διδακτικό
σενάριο
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Φυσικός, καθηγητής Γενικού Λυκείου Νεμέας
Περίληψη: Η παρούσα εργασία βασίζεται σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 19
μαθητές της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου κατά την εφαρμογή ενός διδακτικού
σεναρίου στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Θετικής Κατεύθυνσης. Το διδακτικό
σενάριο που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στο σύνολο των 19 μαθητών αφορούσε
στη μελέτη της ομαλής κυκλικής κίνησης συνδυάζοντας ΤΠΕ και εργαστηριακή
πρακτική. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ανάλυσης βίντεο Tracker σε
συνδυασμό με μια υφιστάμενη πειραματική διάταξη πραγματοποίησης ομαλής
κυκλικής κίνησης. Η δομή του σεναρίου βασίστηκε στις αρχές της ανακαλυπτικής
μάθησης και οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες συμμετείχαν στη μαθησιακή
διαδικασία με σκοπό να ανακαλύψουν τους νόμους που διέπουν την ομαλή κυκλική
κίνηση. Στη συνέχεια της εργασίας παρουσιάζεται το διδακτικό σενάριο που
εφαρμόστηκε στη σχολική τάξη, ο τρόπος με τον οποίο εντάχθηκαν και συνδυάστηκαν
οι ΤΠΕ με την εργαστηριακή πρακτική, καθώς και η μεθοδολογία της έρευνας μέσω της
οποίας αξιολογήθηκε η εφαρμογή της συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής.
Λέξεις κλειδιά: Φυσική, ομαλή κυκλική κίνηση, ανακαλυπτική μάθηση, λογισμικό
Tracker.

Εισαγωγή
Στην καθημερινή τους ζωή οι μαθητές συναντούν πολλές περιπτώσεις κυκλικής κίνησης,
όπως η κίνηση ενός αυτοκινήτου γύρω από μια κυκλική πλατεία, η κίνηση των πτερυγίων
ενός ανεμιστήρα αλλά και η κίνηση της Σελήνης γύρω από τη Γη. Έτσι οι καμπυλόγραμμες
κινήσεις και ειδικά η ομαλή κυκλική κίνηση αποτελούν πάντα ένα βασικό κομμάτι στη
μελέτη των κινήσεων (Βλάχος κ.α., 2014; Δαπόντες κ.α., 1996). Επίσης η γνώση της ομαλής
κυκλικής κίνησης αποτελεί προαπαιτούμενη γνώση για τη διδασκαλία της στροφικής
κίνησης του στερεού σώματος στη Γ΄ Λυκείου.
Γενικά για την πειραματική μελέτη των κινήσεων εξυπηρετεί αρκετά ο προσδιορισμός και η
επεξεργασία των “αποτυπωμάτων” που αφήνει ένα σώμα κατά την κίνησή του (Κασσέτας,
2000). Για το λόγο αυτό οι μαθητές, μελέτησαν την ομαλή κυκλική κίνησης ενός σώματος με
τη βοήθεια του λογισμικού ανάλυσης βίντεο Tracker. Το λογισμικό Tracker προσφέρει
δυνατότητες για την ιχνηλασία της κίνησης των σωμάτων, την επεξεργασία δεδομένων και
την γραφική απεικόνιση της θέσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης των σωμάτων
αυτών. Συγκεκριμένα βιντεοσκοπείται κάθε φορά η κυκλική κίνηση ενός σώματος και στη
συνέχεια με το Tracker η κίνηση αναλύεται “καρέ-καρέ”, ώστε να γίνει η αποτύπωση των
σημείων από τα οποία πέρασε το σώμα. Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν αρκετές αναφορές
σε καλές πρακτικές που να αξιοποιούν το λογισμικό Tracker και επομένως είναι φτωχά και
τα οποιαδήποτε ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή στην τάξη τέτοιων
πρακτικών.
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Έτσι με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκε, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε στην πράξη, ένα
διδακτικό σενάριο που συνδυάζει τη χρήση του λογισμικού Tracker και το κλασικό πείραμα.
Τα νέα δεδομένα που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο είναι η χρήση του
λογισμικού, η σχεδίαση και ο πειραματισμός σε με μια πρωτότυπη πειραματική συσκευή
καθώς και ο συνδυασμός ΤΠΕ και εργαστηριακής πρακτικής. Από την εφαρμογή και την
αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου επιδιώκεται να δοθούν απαντήσεις στα εξής
ερευνητικά ερωτήματα:
- Το λογισμικό Tracker:
α) Ποιο βασικό σκοπό εξυπηρετεί στη μελέτη της ομαλής κυκλικής κίνησης;
β) Είναι εύκολα αξιοποιήσιμο από τους μαθητές;
γ) Μπορεί να ενταχθεί στο μοντέλο της ανακαλυπτικής μάθησης;
δ) Ποιο είδος διδακτικών στόχων (γνωστικών, συναισθηματικών, ψυχοκινητικών) καλύπτει
περισσότερο;
- Το κλασικό πείραμα της ομαλής κυκλικής κίνησης του διδακτικού σεναρίου:
α) Είναι εύκολα πραγματοποιήσιμο από τους μαθητές;
β) Ποιο είδος διδακτικών στόχων εξυπηρετεί περισσότερο;
γ) Μπορεί να ενταχθεί στο μοντέλο της ανακαλυπτικής μάθησης;
- Οι ΤΠΕ μπορούν τελικά να συνδυάζονται και να συνεργάζονται αρμονικά με το κλασικό
πείραμα;
- Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο είναι εύκολα εφαρμόσιμο στην πράξη, ώστε να
προσφέρει συνολικά στη διδακτική μεθοδολογία;

Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου που εφαρμόστηκε στην τάξη
Σχέδιο μαθήματος
Διδακτικοί στόχοι:
Η στοχοθεσία έγινε με βάση την ταξινομία του Klopfer. Η ταξινομία αυτή είναι ίσως η πιο
πλήρης με την έννοια ότι περιλαμβάνει και τους τρεις τομείς συμπεριφοράς, τον γνωστικό,
τον συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό, όπως επίσης και τη μεθοδολογία των φυσικών
επιστημών (Ζησιμόπουλος κ.α., 2002). Έτσι οι μαθητές με τη διδασκαλία αυτού του
μαθήματος έπρεπε:
1. Να εξάγουν τις εξισώσεις κίνησης και ταχύτητας στην ομαλή κυκλική κίνηση.
2. Να σχεδιάσουν γραφικές παραστάσεις και να εξάγουν συμπεράσματα από αυτές.
3. Να διαπιστώσουν ότι η ομαλή κυκλική κίνηση είναι μια περιοδική κίνηση και να
υπολογίσουν την περίοδο και τη συχνότητα της κίνησης αυτής.
4. Να αναγνωρίσουν το αίτιο που συντηρεί την ομαλή κυκλική κίνηση και να υπολογίσουν
τη κεντρομόλο επιτάχυνση και την κεντρομόλο δύναμη.
5. Να πραγματοποιήσουν απλά πειράματα κυκλικής κίνησης εργαζόμενοι σε ομάδες.
6. Να χειριστούν κατάλληλο λογισμικό, εργαζόμενοι σε ομάδες.
7. Να συνδέσουν τη νέα γνώση με φαινόμενα κυκλικής κίνησης που συναντούν στην
καθημερινή τους ζωή.
Εναλλακτικές ιδέες μαθητών:
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Ο όρος εναλλακτικές ιδέες χρησιμοποιείται για όλες τις προϊδεάσεις ή τα νοησιακά μοντέλα
των μαθητών, που έχουν τη δυνατότητα να υπονομεύσουν κάθε μελλοντική μάθηση. Έτσι
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στο γνωστικό αντικείμενο της κυκλικής κίνησης υπάρχουν οι
εξής εναλλακτικές ιδέες (Κασσέτας, 2004):
1. Η ταχύτητα κατά την ομαλή κυκλική κίνηση, εφόσον ούτε αυξάνεται ούτε ελαττώνεται,
διατηρείται σταθερή.
2. Κατά την κυκλική κίνηση ενός σώματος χωρίς αυξομειώσεις ταχύτητας δεν μπορεί να
υπάρχει επιτάχυνση.
3. Κατά την κυκλική κίνηση ενός σώματος χωρίς αυξομειώσεις ταχύτητας δεν χρειάζεται να
ασκείται στο σώμα κάποια δύναμη.
4. Όταν σε ένα σώμα κινούμενο κυκλικά πάψει να ασκείται η απαιτούμενη (συνισταμένη)
δύναμη, το σώμα θα κινηθεί προς το κέντρο κυκλικής τροχιάς.
5. Η κεντρομόλος δύναμη είναι μια ακόμη δύναμη που ασκείται στο κυκλικά κινούμενο
σώμα.
Διδακτική μεθοδολογία:
Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η καθοδηγούμενη ανακάλυψη (Χαλκιά,
2012; Ζησιμόπουλος κ.α., 2002). Οι μαθητές μέσω ενός φύλλου εργασίας καθοδηγήθηκαν
ώστε να χειριστούν κατάλληλη πειραματική διάταξη και κατάλληλο λογισμικό, να λάβουν
πειραματικές μετρήσεις, να τις επεξεργαστούν και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους. Να
σημειωθεί ότι παρόλο που στα πλαίσια της καθοδηγούμενης ανακάλυψης δεν υπήρξε το
στάδιο της ανάδειξης των ιδεών και της γνωστικής σύγκρουσης, οι προϋπάρχουσες ιδέες
των μαθητών ελήφθησαν υπόψη από τον διδάσκοντα, έτσι ώστε «σιωπηλά» μέσα από τις
δραστηριότητες του φύλλου εργασίας και αξιολόγησης να αναδομηθούν όσο ήταν δυνατό
οι ιδέες αυτές.
Διάρκεια διδασκαλίας:
Για την πραγματοποίηση της διδασκαλίας χρειάστηκαν τέσσερεις διδακτικές ώρες. Μία
ώρα για την παρουσίαση του θέματος, της υλικοτεχνικής υποδομής και του λογισμικού
Tracker, δύο ώρες για την πραγματοποίηση του φύλλου εργασίας και μια ώρα για τη
συμπλήρωση του φύλλου αξιολόγησης.
Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών:
Για τη συγκεκριμένη διδασκαλία οι μαθητές όφειλαν να γνωρίζουν:
- Βασικές γνώσεις γεωμετρίας του κύκλου.
- Τις έννοιες/μεγέθη, διάστημα, ταχύτητα, επιτάχυνση, δύναμη και τριβή.
- Τις περιοδικές κινήσεις και τα μεγέθη περίοδος και συχνότητα.
- Τη χάραξη και μαθηματική επεξεργασία γραφικών παραστάσεων.
Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή:
Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στο Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ) με
τον εξής υλικοτεχνικό και εργαστηριακό εξοπλισμό:
- Μια συσκευή πραγματοποίησης ομαλής κυκλικής κίνησης. Στη συγκεκριμένη εργασία
χρησιμοποιείται ένα πικάπ. Στην επιφάνεια του πικάπ τοποθετείται ένας λευκός δίσκος με
σχεδιασμένους ομόκεντρους κύκλους ακτίνων R=3cm, 6cm, 9cm, 12cm και 15cm. Στο δίσκο
τοποθετείται ένα παραλληλεπίπεδο σώμα (μια γόμα). Ο δίσκος τίθεται σε περιστροφή και
επομένως και το σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση (εικόνα 1).
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Εικόνα 1: Συσκευή πραγματοποίησης ομαλής κυκλικής κίνησης (πικάπ)

- Μια βιντεοκάμερα για βιντεοσκόπηση της ομαλής κυκλικής κίνησης του σώματος.
- Ένας βιντεοπροβολέας.
- Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά ομάδα εργασίας.
- Μια φωτοπύλη συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό χρονόμετρο.
- Ένας ορθοστάτης με προσαρμοσμένη μια λαβίδα.
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε:
Η ανάλυση του βίντεο της ομαλής κυκλικής κίνησης έγινε με το λογισμικό Tracker έκδοση
4.86. Το λογισμικό είναι ελεύθερο και αναζητείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker μαζί με τις οδηγίες χρήσεις.
Οργάνωση της τάξης και διαχείριση του διδακτικού χρόνου:
Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και δούλευαν
ομαδοσυνεργατικά. Η σύνθεση των ομάδων έγινε λαμβάνοντας υπόψη ο διδάσκων τα
κοινωνιομετρικά τεστ που συμπλήρωσαν οι μαθητές πριν την έναρξη της διδασκαλίας
(Ματσαγγούρας, 2000) καθώς και την ανομοιογένεια που πρέπει να διακρίνει κάθε ομάδα,
τόσο ως προς τις δεξιότητες των μελών της, όσο και ως προς τις πολιτισμικές τους
καταβολές (Ματσαγγούρας, 2005).
Στην πρώτη διδακτική ώρα ο διδάσκων παρουσίασε στους μαθητές το θέμα με το οποίο θα
ασχολούνταν (στάδιο αφόρμησης), την πειραματική διάταξη την οποία θα
χρησιμοποιούσαν καθώς και το λογισμικό με το οποίο θα ανέλυαν την υπό μελέτη κίνηση.
Στη δεύτερη και τρίτη ώρα οι μαθητές προχώρησαν στη βιντεοσκόπηση της κίνησης και στη
μελέτη της μέσα από τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. Στην τέταρτη ώρα οι
μαθητές συμπλήρωσαν ένα φύλλο αξιολόγησης αφενός για να αξιολογηθεί η επίτευξη των
διδακτικών στόχων και αφετέρου για να ανατροφοδοτηθεί ή όλη διδακτική πρακτική
(Κασσωτάκης, 1981; Gronlund, 1985). Να σημειωθεί ότι επειδή υπήρχε μόνο μια
πειραματική διάταξη, έγινε μια βιντεοσκόπηση της κίνησης και στη συνέχεια κάθε ομάδα
επεξεργάστηκε το ίδιο βίντεο. Όμοια για το φύλλο αξιολόγησης, κάθε ομάδα πέρασε
κυκλικά από την πειραματική διάταξη και έλαβε τις μετρήσεις της.
Φύλλο εργασίας
Στάδιο αφόρμησης:
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Η διδασκαλία ξεκίνησε ζητώντας ο διδάσκων από τους μαθητές να αναφέρουν
παραδείγματα κυκλικών κινήσεων από την καθημερινή τους ζωή και από τις γενικότερες
γνώσεις τους. Οι περισσότεροι μαθητές έδωσαν σωστά παραδείγματα, από τα οποία τα
περισσότερα σχετίζονταν με την κίνηση οχημάτων σε στροφές και γύρω από κυκλικές
πλατείες. Λίγοι μαθητές ανέφεραν την κίνηση της Σελήνης γύρω από τη Γη, την κίνηση τη
Γης γύρω από τον Ήλιο, την κίνηση των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα του ατόμου, ενώ
ένας μαθητής –μάλλον προφητικά- ανέφερε την κίνηση του δίσκου σε ένα πικάπ. Επίσης ο
διδάσκων προβλημάτισε τους μαθητές σε σχέση με το ποιο μπορεί να είναι το αίτιο που
συντηρεί μια κυκλική κίνηση. Το 37% των μαθητών απάντησε ότι η κίνηση συντηρείται από
μόνη της ενώ το 47% θεώρησε ότι υπάρχει μια επιπλέον δύναμη με ακτινική διεύθυνση
υπεύθυνη για την κυκλική κίνηση. Το υπόλοιπο 16% περιόρισε την αιτία στη δύναμη της
τριβής χωρίς όμως να καθορίσει τη διεύθυνσή της. Αφού ακούστηκαν όλες οι απόψεις, ο
διδάσκων χωρίς να δώσει απαντήσεις κάλεσε τους μαθητές να μελετήσουν την κυκλική
κίνηση μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων.
Δραστηριότητες:
1. Οι μαθητές τοποθέτησαν μια γόμα μάζας m=2g και σχήματος ορθογωνίου
παραλληλεπιπέδου στον λευκό δίσκο σε απόσταση R=9cm από το κέντρο του και τον
έθεσαν σε περιστροφή με τον ειδικό μηχανισμό (πικάπ). Έτσι τέθηκε σε κυκλική κίνηση
κέντρου Ο και ακτίνας R=9cm και το υπό μελέτη σώμα μάζας m. Στη συνέχεια
βιντεοσκοπήθηκε η κυκλική κίνηση του σώματος και η κάθε ομάδα μετέφερε το βίντεο στον
υπολογιστή της προκειμένου να το αναλύσει με το λογισμικό Tracker. Η κίνηση
ιχνηλατήθηκε με ανάλυση του βίντεο “καρέ-καρέ”. Στην εικόνα 2 φαίνονται τα
“αποτυπώματα” της κίνησης (μπλε κουκίδες) σε κατάλληλο σύστημα αναφοράς Οxy.
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Εικόνα 2: Τα αποτυπώματα της κυκλικής κίνησης του σώματος στο περιβάλλον του λογισμικού
Tracker

2. Το Tracker προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής της γωνίας θ που διαγράφει η
επιβατική ακτίνα του σώματος. Έτσι οι μαθητές έλαβαν ζεύγη τιμών (χρόνου t,γωνίας θ) τα
οποία καταχώρησαν στον πίνακα 1 και σχεδίασαν τη γραφική παράσταση θ-t (διάγραμμα
1).
Πίνακας 1. Πίνακας τιμών (t,θ)
t(s)

θ(rad)

0

0

0,2

0,51

0,4

1,02

0,6

1,62

0,8

2,21

1,0

2,77

1,2

3,29

1,4

3,79

1,6

4,35

1,8

4,96

2

5,53

2,2

6,05

Διάγραμμα 1: Γραφική παράσταση θ-t

Στη συνέχεια οι μαθητές υπολόγισαν την κλίση της ευθείας στο διάγραμμα θ-t και
διατύπωσαν τη φυσική σημασία της κλίσης. Συγκεκριμένα η κλίση είναι Δθ/Δt=2,74rad/s
και εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της γωνίας θ.
Με τις δραστηριότητες αυτές ο διδάσκων κατάφερε να καθοδηγήσει τους μαθητές να
διαπιστώσουν ότι υπάρχει ανάγκη να εισαχθεί ένα φυσικό μέγεθος που θα εκφράζει το
πόσο γρήγορα (ή αργά) μεταβάλλεται η γωνία που διαγράφει η επιβατική ακτίνα που
παρακολουθεί την κίνηση του σώματος. Αφού πλέον είχε ωριμάσει στο μυαλό τον μαθητών
η ιδέα για ένα καινούργιο φυσικό μέγεθος, παρενέβη ο διδάσκων και όρισε το
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διανυσματικό φυσικό μέγεθος γωνιακή ταχύτητα ω 

Δθ
Δt

(1) και ονομάτισε τη

συγκεκριμένη κίνηση ως ομαλή κυκλική (Βλάχος κ.α., 2014) .
3. Στη δραστηριότητα αυτή ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν την εξίσωση της
γραφικής παράστασης του διαγράμματος θ-t, θ=2,74.t (θ σε rad και t σε s) και στη συνέχεια
να διατυπώσουν τη γενική εξίσωση θ=f(t) που περιγράφει τέτοιου είδους κινήσεις, θ=ω.t
(2). Η εξίσωση (2) αποτελεί την εξίσωση κίνησης για τη γωνιακή θέση στην ομαλή κυκλική
κίνηση (Δαπόντες κ.α., 1996).
4. Σ’ αυτή τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές σχεδίασαν τη γραφική παράσταση ω-t
(διάγραμμα 2) και διατύπωσαν την εξίσωση της γραφικής παράστασης ω=2,74=σταθ. (ω σε
rad/s).

Διάγραμμα 2: Γραφική παράσταση ω-t

Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με τη διατύπωση της γενικής εξίσωσης της γωνιακής

ταχύτητας στην ομαλή κυκλική κίνηση ω  σταθερή (3) (Δαπόντες κ.α., 1996).
5. Με βάση το διάγραμμα θ-t οι μαθητές υπολόγισαν τη μεταβολή της γωνίας Δθ=0,54rad
που διαγράφει η επιβατική ακτίνα του σώματος από τη χρονική στιγμή t1=0,7s έως τη
χρονική στιγμή t2=0,9s. Στη συνέχεια με βάση το διάγραμμα ω-t υπολόγισαν το εμβαδό που
περικλείεται μεταξύ του άξονα του χρόνου από t1=0,7s έως t2=0,9s και της ευθείας που
παριστάνει την γωνιακή ταχύτητα, Ε=0,2.2,74=0,548rad. Από τη σύγκριση των δυο τιμών οι
μαθητές διαπίστωσαν ότι στο διάγραμμα ω-t το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ του άξονα
του χρόνου και της ευθείας που παριστάνει την γωνιακή ταχύτητα, ισούται με τη μεταβολή
της γωνίας Δθ που διαγράφει η επιβατική ακτίνα του σώματος.
6. Όταν η επιβατική ακτίνα του σώματος διαγράφει γωνία θ, τότε το σώμα διανύει τόξο
μήκους S που δίνεται από τη σχέση S=R.θ(4) όπου R=9cm είναι η ακτίνα της κυκλικής
τροχιάς. Με βάση τη σχέση (4) και τα ζεύγη τιμών (t,θ) του πίνακα 1, οι μαθητές
υπολόγισαν και κατέγραψαν στον πίνακα 2 ζεύγη τιμών (t,S) και σχεδίασαν τη γραφική
παράσταση S-t (διάγραμμα 3).
Πίνακας 2. Πίνακας τιμών (t,S)
t(s)

θ(rad)

S(cm)

0

0

0

0,2

0,51

4,6
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0,4

1,02

9,2

0,6

1,62

14,6

0,8

2,21

19,9

1,0

2,77

24,9

1,2

3,29

29,6

1,4

3,79

34,1

1,6

4,35

39,2

1,8

4,96

44,6

2

5,53

49,8

2,2

6,05

54,5

Διάγραμμα 3: Γραφική παράσταση S-t

Στη συνέχεια οι μαθητές υπολόγισαν την κλίση της ευθείας στο διάγραμμα S-t και
διατύπωσαν τη φυσική σημασία της κλίσης. Συγκεκριμένα η κλίση είναι ΔS/Δt=24,9cm/s και
εκφράζει το ρυθμό μεταβολής του τόξου S που διανύει το σώμα. Όμοια με τη 2η
δραστηριότητα, στο σημείο αυτό παρενέβη ο διδάσκων και όρισε το διανυσματικό φυσικό
ΔS
μέγεθος γραμμική ταχύτητα u 
στην ομαλή κυκλική κίνηση (Βλάχος κ.α., 2014):
Δt
7. Στη δραστηριότητα αυτή ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν την εξίσωση της
γραφικής παράστασης του διαγράμματος S-t, S=24,9.t (S σε cm και t σε s) και στη συνέχεια
να διατυπώσουν τη γενική εξίσωση S=f(t) που περιγράφει τέτοιου είδους κινήσεις, S=u.t (6).
Η εξίσωση (6) αποτελεί την εξίσωση κίνησης στην ομαλή κυκλική κίνηση (Δαπόντες κ.α.,
1996).
8. Οι μαθητές σχεδίασαν τη γραφική παράσταση u-t (διάγραμμα 4) και διατύπωσαν την
εξίσωση της γραφικής παράστασης u=24,9=σταθ. (u σε cm/s).
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Διάγραμμα 4: Γραφική παράσταση u-t

Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με τη διατύπωση της γενικής εξίσωσης της γραμμικής
ταχύτητας στην ομαλή κυκλική κίνηση u  σταθερή (7) ως προς το μέτρο (Δαπόντες κ.α.,
1996).
9. Με βάση το διάγραμμα S-t οι μαθητές υπολόγισαν το τόξο ΔS=4,97cm που διανύει το
σώμα από τη χρονική στιγμή t1=0,7s έως τη χρονική στιγμή t2=0,9s. Στη συνέχεια με βάση το
διάγραμμα u-t υπολόγισαν το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ του άξονα του χρόνου από
t1=0,7s έως t2=0,9s και της ευθείας που παριστάνει την ταχύτητα, E=0,2.24,9=4,98cm. Από
τη σύγκριση των δυο τιμών οι μαθητές διαπίστωσαν ότι στο διάγραμμα u-t το εμβαδό που
περικλείεται μεταξύ του άξονα του χρόνου και της ευθείας που παριστάνει την γραμμική
ταχύτητα, ισούται με το τόξο ΔS που διανύει το σώμα.
10. Η “καρέ-καρέ” ανάλυση της κίνησης του σώματος έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές
να παρατηρήσουν ότι κάθε πλήρης περιστροφή του σώματος επαναλαμβανόταν στο ίδιο
πάντα χρονικό διάστημα και επομένως να διαπιστώσουν ότι η ομαλή κυκλική κίνηση είναι
περιοδική. Έτσι δεδομένου ότι ο χρόνος μεταξύ δυο διαδοχικών καρέ ήταν Δτ=0,05s και ότι
μια πλήρης περιστροφή ολοκληρωνόταν σε 46 καρέ, οι μαθητές υπολόγισαν τη περίοδο και
τη συχνότητα της ομαλής κυκλικής κίνησης, Τ=46.Δτ=46.0,05=2,3s και f=1/T=0,43Hz.
11. Στην τελευταία δραστηριότητα του φύλλου εργασίας οι μαθητές προβληματίστηκαν και
καθοδηγήθηκαν κατάλληλα στο να συσχετίσουν την αλλαγή της κατεύθυνσης της
γραμμικής ταχύτητας με την εμφάνιση μιας ακτινικής επιτάχυνσης και επομένως και μιας

ακτινικής συνισταμένης δύναμης. Έτσι ο διδάσκων όρισε την κεντρομόλο επιτάχυνση α Κ



και την κεντρομόλο δύναμη FΚ (Βλάχος κ.α., 2014). Τέλος οι μαθητές για το σώμα μάζας
m=2g που εκτελούσε ομαλή κυκλική κίνηση κέντρου Ο και ακτίνας R=9cm, υπολόγισαν τις

u2
u2
m
 0,689 2 και FΚ  m   0,0014N .
τιμές των δυο αυτών μεγεθών, αΚ 
R
s
R
Κατά τη διεξαγωγή του φύλλου εργασίας, ο διδάσκων παρατήρησε ότι όλες οι ομάδες
μπόρεσαν να αναλύσουν το βίντεο της κίνησης με το λογισμικό Tracker, παρά τις όποιες
μικρές τεχνικές δυσκολίες οι οποίες ξεπεράστηκαν γρήγορα με τη σωστή καθοδήγηση.
Επίσης το 74% των μαθητών σχεδίασε σωστά τις όποιες γραφικές παραστάσεις και εξήγαγε
από αυτές σωστά συμπεράσματα. Το υπόλοιπο 26% των μαθητών αντιμετώπισε
προβλήματα στη σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων, κυρίως διότι δεν χρησιμοποίησε
σωστά την τεχνική της γραφικής παράστασης. Τέλος μέσα από κατάλληλη συζήτηση το 68%
των μαθητών μπόρεσε να συσχετίσει την αλλαγή της κατεύθυνσης της γραμμικής ταχύτητας
με την ύπαρξη μιας ακτινικής επιτάχυνσης και δύναμης. Με την καθοδήγηση όμως του
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καθηγητή, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των μελών κάθε ομάδας, τελικά όλοι οι μαθητές
πραγματοποίησαν τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας.

Η μεθοδολογία της έρευνας
Προκειμένου να αξιολογηθεί η δομή του διδακτικού σεναρίου, η επίτευξη των διδακτικών
στόχων (γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών) και τα διδακτικά εργαλεία
(λογισμικό και πειραματική συσκευή) (Κασσωτάκης, 1981; Gronlund, 1985), ο διδάσκων
συνεκτίμησε και ανέλυσε τα εξής:
- Τις παρατηρήσεις του από την εφαρμογή του φύλλου εργασίας όπως καταγράφηκαν
παραπάνω.
- Τις απαντήσεις των μαθητών στο φύλλο αξιολόγησης, που συμπληρώθηκε μετά την
ολοκλήρωση του φύλλου εργασίας.
- Τις απαντήσεις των μαθητών σε ένα ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου οι μαθητές
αξιολόγησαν από τη μεριά τους την όλη διδακτική προσέγγιση.
Να σημειωθεί ότι τόσο το φύλλο αξιολόγησης όσο και το ερωτηματολόγιο ήταν ανοιχτού
τύπου και συμπληρώθηκε από τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Ως ομάδα οι μαθητές
λειτούργησαν μόνο στη λήψη των πειραματικών μετρήσεων που ήταν απαραίτητες για τη
συμπλήρωση του φύλλου αξιολόγησης.
Περιγραφή του φύλλου αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι μαθητές
Για τη συμπλήρωση του φύλλου αξιολόγησης κάθε ομάδα μαθητών πραγματοποίησε
πείραμα και έλαβε μετρήσεις, με τη βοήθεια της πειραματικής διάταξης που αναφέρεται
και στο φύλλο εργασίας. Συγκεκριμένα οι μαθητές τοποθέτησαν στο δίσκο ένα ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο σώμα (γόμα) και έθεσαν το δίσκο σε περιστροφή. Στη διάταξη ήταν
προσαρμοσμένη μια φωτοπύλη η οποία συνδεόταν με ένα ηλεκτρονικό χρονόμετρο. Καθώς
το σώμα κινείτο διερχόταν μέσα από τη φωτοπύλη. Το χρονόμετρο μετρούσε το χρόνο
διέλευσης Δt του σώματος διάστασης d=2cm μέσα από τη φωτοπύλη (εικόνα 3).

Εικόνα 3: Πειραματική διάταξη ομαλής κυκλικής κίνησης
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Ερωτήσεις και δραστηριότητες:
1. Με βάση την περιγραφή της πειραματικής διάταξης ζητήθηκε από τους μαθητές να
χαρακτηρίσουν την κίνηση του σώματος και ρωτήθηκαν για το φυσικό μέγεθος που
εκφράζει το πηλίκο d/Δt. Σχεδόν το σύνολο των μαθητών χαρακτήρισε σωστά την κίνηση
του σώματος ως ομαλή κυκλική ενώ το 74% απάντησε σωστά ότι πηλίκο d/Δt εκφράζει το
μέτρο της γραμμικής ταχύτητας. Το 16% απάντησε μεν ότι το πηλίκο εκφράζει την ταχύτητα
αλλά χωρίς να διακρίνει αν πρόκειται για τη γραμμική ή τη γωνιακή ταχύτητα. Το 10%
απάντησε με λανθασμένα μεγέθη.
2. Για την κίνηση του σώματος σε κυκλική τροχιά κέντρου Ο και ακτίνας R ζητήθηκε από
τους μαθητές να δείξουν ότι μεταξύ της γραμμικής ταχύτητας u και της γωνιακής ταχύτητας
ω ισχύει η σχέση u=ω.R (9). Το 74% των μαθητών συνδύασε σωστά τις σχέσεις u=2πR/Τ και
ω=2π/Τ και έδειξε τη σχέση (9), ενώ το υπόλοιπο 26% παρόλο που χειρίστηκε κάποιες
μαθηματικές σχέσεις δεν έφθασε στο σωστό αποτέλεσμα.
3. Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές κάθε ομάδας τοποθέτησαν το σώμα σε απόσταση
R=3cm από το κέντρο του δίσκου και τον έθεσαν σε περιστροφή. Καθώς το σώμα κινείτο
διερχόταν από τη φωτοπύλη και το χρονόμετρο μετρούσε το χρονικό διάστημα Δt που
χρειαζόταν για να περάσει το σώμα διάστασης d=2cm από αυτή. Για μεγαλύτερη ακρίβεια
έπαιρναν τρείς μετρήσεις και υπολόγιζαν τη μέση τιμή του χρονικού διαστήματος Δtμ. Από
τη σχέση u=d/Δtμ υπολόγιζαν τη γραμμική ταχύτητα του σώματος. Στη συνέχεια οι μαθητές
τοποθέτησαν διαδοχικά το σώμα σε απόσταση R=6cm, 9cm, 12cm και 15cm από το κέντρο
του δίσκου και επανέλαβαν την παραπάνω δραστηριότητα. Έτσι έλαβαν ζεύγη
πειραματικών τιμών (R,u) που τα καταχώρησαν στον πίνακα 3.
Πίνακας 3. Πίνακας τιμών (R,u)
R(cm)

Δt(s)

Δtμ(s)

u(cm/s)

0

-

-

0

0,244

8,2

0,115

17,4

0,075

26,7

0,056

35,7

0,045

44,4

0,245
3

0,244
0,244
0,115

6

0,115
0,115
0,076

9

0,075
0,075
0,055

12

0,056
0,056
0,045

15

0,045
0,046
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4. Με βάση τις τιμές του πίνακα 3, οι μαθητές προχώρησαν στη σχεδίαση της γραφικής
παράστασης u-R (διάγραμμα 5). Το 84% των μαθητών σχεδίασε σωστά και προσεκτικά τη
γραφική παράσταση φέρνοντας τη «βέλτιστη» ευθεία». Οι υπόλοιποι μαθητές είτε δεν
σχεδίασαν καθόλου τη γραφική παράσταση είτε τη σχεδίασαν λανθασμένα.

Διάγραμμα 5: Γραφική παράσταση u-R

5. Στη δραστηριότητα αυτή ζητήθηκε από τους μαθητές να υπολογίσουν τη γωνιακή
ταχύτητα του σώματος. Το 74% των μαθητών υπολόγισε σωστά την κλίση της ευθείας στο
διάγραμμα u-R και επομένως υπολόγισε σωστά τη γωνιακή ταχύτητα. Συγκεκριμένα
ω=Δu/ΔR=2,93rad/s.
6. Το 74% των μαθητών υπολόγισε επίσης σωστά την περίοδο και τη συχνότητα της ομαλής
κυκλικής κίνησης του σώματος. Συγκεκριμένα T=2π/ω=2,14s και f=1/T=0,47Hz.Το 21% αν
και χρησιμοποίησε τις σωστές σχέσεις δε έφθασε σε τελικό αποτέλεσμα. Το 5% τέλος
διατύπωσε κάποιους λανθασμένους τύπους χωρίς καμία συνοχή.
7. Στην προτελευταία δραστηριότητα -η οποία ίσως ήταν και η πιο απαιτητική- ζητήθηκε
από τους μαθητές να υπολογίσουν την ελάχιστη τιμή μS,min του συντελεστή στατικής τριβής
που πρέπει να παρουσιάζει η επιφάνεια του σώματος με το δίσκο, ώστε το σώμα κινούμενο
σε κυκλική τροχιά κέντρου Ο και ακτίνας R=13cm να μην εκτρέπεται από αυτή.
Από το διάγραμμα u-R (διάγραμμα 5) προκύπτει ότι για R=13cm είναι u=38,2cm/s. Η
στατική τριβή που ασκείται στο σώμα μάζας m παίζει το ρόλο της κεντρομόλου δύναμης,
u2
άρα Tσ  m  . Για να κινείται το σώμα με ασφάλεια στην κυκλική τροχιά θα πρέπει η
R
στατική τριβή Τσ να είναι μικρότερη ή ίση με την οριακή τριβή Τορ. , άρα:
Tσ Τ ορ.  m 

άρα: μ s,min

u2
u2
u2
 μS N  m  μS m g  μS 
R
R
Rg

u2

 0,11 .
Rg

Το 48% των μαθητών απάντησε σωστά στην ερώτηση ενώ το 26% αν και βρήκε την
ταχύτητα από τη γραφική παράσταση και διαπίστωσε ότι η στατική τριβή παίζει το ρόλο της
κεντρομόλου δύναμης, δεν κατάφερε να φθάσει μέχρι τον υπολογισμό του μS,min. Τέλος το
26% των μαθητών είτε δεν απάντησε καθόλου είτε αναλώθηκε σε κάποιους λανθασμένους
συσχετισμούς μαθηματικών σχέσεων.
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8. Στην τελευταία δραστηριότητα ζητήθηκε από τους μαθητές να συσχετίσουν το πείραμα
και τους υπολογισμούς του φύλλου αξιολόγησης με κινήσεις που συναντούν στην
καθημερινή τους ζωή. Το εύρημα ήταν αρκετά ενθαρρυντικό, αφού σχεδόν το σύνολο των
μαθητών συσχέτισε το πείραμα με την κίνηση που κάνει ένα όχημα γύρω από μια πλατεία
καθώς και με τη συνθήκη που θα πρέπει να ικανοποιείται για την ασφαλή κίνηση του
οχήματος σε μια στροφή.
Με τις ερωτήσεις και τις δραστηριότητες του φύλλου αξιολόγησης, πέρα από τις στάσεις
και τις δεξιότητες των μαθητών, αξιολογήθηκε και το κατά πόσο ήταν σε θέση να
συνδυάσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις με την εργαστηριακή πρακτική προκειμένου να
μελετήσουν μια κυκλική κίνηση που συναντούν συχνά στην καθημερινή τους ζωή. Μάλιστα
αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι δραστηριότητες του φύλλου εργασίας όσο και του φύλλου
αξιολόγησης ήταν έτσι δομημένες, ώστε οι μαθητές να διαπιστώσουν ότι η εργαστηριακή
πρακτική όχι μόνο δεν είναι αποκομμένη από τις ασκήσεις και τα προβλήματα που έχουν
συνηθίσει να λύνουν αλλά διευρύνει και προάγει συνολικά τις δεξιότητες των μαθητών.
Περιγραφή του ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι μαθητές
Στην πρώτη ερώτηση, οι μαθητές σχολιάζοντας τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας
απάντησαν σε ποσοστό 84% ότι ήταν σαφείς και κλιμακούμενης δυσκολίας. Επίσης το ίδιο
ποσοστό θεώρησε ότι η παρεχόμενη καθοδήγηση από τον καθηγητή ήταν σε βαθμό που
τους βοήθησε να ανακαλύψουν τη νέα γνώση.
Στη δεύτερη ερώτηση και όσον αφορά στο φύλλο αξιολόγησης, το 79% των μαθητών έκρινε
σαφείς και κλιμακούμενης δυσκολίας τις ερωτήσεις που περιείχε και ότι ήταν σε συμφωνία
με το «πνεύμα» των ερωτήσεων του φύλλου εργασίας. Έτσι θεώρησε ότι το φύλλο
εργασίας τους βοήθησε στο να απαντήσουν στις ερωτήσεις αξιολόγησης. Επίσης το 84%
απάντησε ότι το θέμα που διαπραγματευόταν το φύλλο αξιολόγησης είχε άμεση σχέση με
κινήσεις που οι μαθητές συναντούν στην καθημερινή τους ζωή.
Στην τρίτη ερώτηση οι μαθητές σχολίασαν το χειρισμό του λογισμικού Tracker. Το 79%
απάντησε ότι πρόκειται για ένα μεσαίας δυσκολίας πρόγραμμα, που με λίγη εξάσκηση
προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα να μελετήσει σχετικά εύκολα ,πολλά είδη κινήσεων.
Μάλιστα λίγοι μαθητές -και χωρίς να τους ζητηθεί- πρότειναν κινήσεις που θα μπορούσαν
να μελετηθούν με το συγκεκριμένο λογισμικό, όπως η ευθύγραμμη κίνηση και η ελεύθερη
πτώση.
Στην τέταρτη ερώτηση οι μαθητές ρωτήθηκαν για την εμπειρία τους εργαζόμενοι σε
ομάδες. Το 84% των μαθητών την έκρινε ως μοναδική εμπειρία, διότι αναδείχθηκαν
συναισθήματα και καταστάσεις, όπως ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοβοήθεια, η συνεργασία,
η κατανομή ρόλων, η «ώσμωση» ιδεών και δεξιοτήτων και κυρίως η αποδοχή του
διαφορετικού. Ενδιαφέρον πάντως αποτελεί ότι ένα 16% των μαθητών θεώρησε ότι οι
«καλοί» μαθητές μένουν «πίσω» γνωστικά και δεν φαίνονται οι πραγματικές τους
δυνατότητες μέσα από την εργασία σε ομάδες. Επίσης το 5% απάντησε ότι οι καλοί φίλοι
στην παρέα δεν είναι κατ’ ανάγκη και καλοί συνεργάτες στην ομάδα!
Στην πέμπτη ερώτηση οι μαθητές ρωτήθηκαν σε σχέση με το ποιοι θα μπορούσαν να ήταν
οι στόχοι της διδασκαλίας. Έτσι το 48% των μαθητών διατύπωσε μόνο γνωστικούς στόχους,
ενώ το 42% διατύπωσε και γνωστικούς και συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς. Ένα
μικρό ποσοστό μαθητών δεν απάντησε καθόλου. Το εύρημα αυτό θεωρείται αρκετά
σημαντικό αφού φαίνεται ότι ένας ικανός αριθμός μαθητών δεν συνδέει τη διδασκαλία
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μόνο με την απόκτηση της γνώσης αλλά τη συσχετίζει και με την απόκτηση δεξιοτήτων και
στάσεων.
Στην έκτη και τελευταία ερώτηση ζητήθηκε από τους μαθητές η γνώμη τους για το αν
επιθυμούν τέτοιου είδους διδακτικές πρακτικές. Το 79% των μαθητών φάνηκε να επιθυμεί
τέτοιου είδους προσεγγίσεις, ενώ το 21% εξέφρασε την ανησυχία του ότι τέτοιου είδους
διδασκαλίες αφαιρούν πολύτιμο χρόνο από την επίλυση ασκήσεων. Να σημειωθεί ότι αυτό
το μικρό ποσοστό αφορούσε σε μαθητές που ήταν επιμελείς με πολύ καλή επίδοση κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους!

Συμπεράσματα - συζήτηση
Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία της έρευνας, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η
καθοριστική συμβολή του λογισμικού Tracker έγκειται στην ιχνηλάτηση της κυκλικής
κίνησης, προσφέροντας ένα σύνολο πειραματικών δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία.
Έτσι το λογισμικό μπορεί να ενταχθεί ως διδακτικό εργαλείο σε ένα μοντέλο ανακαλυπτικής
μάθησης, μιας και η συλλογή και η επεξεργασία πειραματικών δεδομένων αποτελεί ένα
από τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου αυτού (Χαλκιά, 2012; Ζησιμόπουλος κ.α.,
2002). Επίσης φάνηκε ότι οι μαθητές εξοικειώθηκαν σχετικά σύντομα με τις βασικές
λειτουργίες του λογισμικού. Δεδομένου όμως ότι η χρήση του λογισμικού σχετίζεται κυρίως
με την αποτύπωση της κίνησης και τη λήψη πειραματικών δεδομένων, το Tracker καλύπτει
κυρίως γνωστικούς στόχους.
Όσον αφορά στην πειραματική διάταξη, οι μαθητές έδειξαν να τη χρησιμοποιούν εύκολα
και στο φύλλο εργασίας και στο φύλλο αξιολόγησης. Μάλιστα η ομαλότητα στην κυκλική
κίνηση που εξασφαλίζεται από τη συγκεκριμένη συσκευή, μειώνει αρκετά τα πειραματικά
σφάλματα. Έτσι η πειραματική διάταξη προσφέρει με ασφάλεια πειραματικά δεδομένα που
με κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να οδηγήσουν τους μαθητές στην ανακάλυψη των
νόμων που διέπουν την ομαλή κυκλική κίνηση. Επομένως η πειραματική διάταξη με το
αντίστοιχο πείραμα μπορούν να ενταχθούν σε μια ανακαλυπτικού τύπου διδακτική
πρακτική ενώ ή διάδραση μεταξύ των μαθητών και της διάταξης καλύπτει και τους
γνωστικούς και τους ψυχοκινητικούς στόχους.
Όπως προαναφέρθηκε, για την πειραματική μελέτη μια κίνησης, εξυπηρετεί αρκετά η
καταγραφής του ιστορικού της (Κασσέτας, 2000). Συνήθως η καταγραφή γίνεται με τη
χρήση στροβοσκοπίου (Αρναουτάκης κ.α., 2005). Το λογισμικό Tracker θα μπορούσαμε να
πούμε ότι παίζει πλέον το ρόλο ενός σύγχρονου ψηφιακού στροβοσκοπίου, γεφυρώνοντας
έτσι τις νέες τεχνολογίες με το κλασικό πείραμα. Μέσα από την εφαρμογή του παραπάνω
διδακτικού σεναρίου αναδεικνύεται ότι εφόσον οι ΤΠΕ χρησιμοποιηθούν την κατάλληλη
στιγμή και στην κατάλληλη «δόση» σε συνδυασμό με το κλασικό πείραμα, μπορούν να
χαράξουν νέες διδακτικές πρακτικές με υπολογίσιμα μαθησιακά αποτελέσματα.
Τέλος το διδακτικό σενάριο στο σύνολό του κρίνεται επιτυχές, αφού κατά μέσο όρο οι
γνωστικοί στόχοι επετεύχθησαν σε ένα ποσοστό περίπου 75%, ενώ οι συναισθηματικοί και
οι ψυχοκινητικοί στόχοι σε ποσοστό 85%. Το δείγμα των 19 μαθητών αφορούσε σε
διδασκόμενους με καλή θεωρητική κατάρτιση στη φυσική και τα μαθηματικά αλλά και
αρκετή εργαστηριακή εμπειρία που τους ακολουθούσε από την Α΄ Λυκείου. Επομένως το
διδακτικό σενάριο στο σύνολό του είναι εφαρμόσιμο στη σχολική τάξη και δημιουργεί
προσδοκίες σε ένα μαθητικό δυναμικό που κατέχει ένα ικανό θεωρητικό και εργαστηριακό
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υπόβαθρο. Έτσι προτείνεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή παρόμοιων διδακτικών
πρακτικών για τη μελέτη και άλλων κινήσεων όπως οι ευθύγραμμες κινήσεις, η οριζόντια
βολή και η ελεύθερη πτώση.
Επίλογος
Η χρησιμοποίηση των λογισμικών ανάλυσης βίντεο στη μελέτη των κινήσεων αποτελεί μια
ξεχωριστή περίπτωση ένταξης νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, αφού η αξιοποίησή
τους ξεφεύγει από τη φιλοσοφία των περισσοτέρων διδακτικών εργαλείων ΤΠΕ όπως π.χ.
τα προγράμματα προσομοίωσης, οι εγκυκλοπαίδειες γνώσης, το διαδίκτυο κλπ. Τα
συγκεκριμένα λογισμικά βρίσκουν εφαρμογή σε πραγματικά πειράματα και έτσι
αναδεικνύεται η καθοριστική συμβολή των ΤΠΕ στην εργαστηριακή πρακτική. Το
συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα για την εφαρμογή
παρόμοιων διδακτικών πρακτικών στη σχολική τάξη, ώστε να αξιολογηθούν τα ποιοτικά και
ποσοτικά αποτελέσματα από την χρησιμοποίηση λογισμικών ανάλυσης βίντεο. Άλλωστε σε
ένα νέο σχολείο που έχει σκοπό να καλλιεργεί τις στάσεις και τις δεξιότητες των μαθητών
και μεταξύ των άλλων να επενδύει και στον τεχνολογικό γραμματισμό τους (Χαλκιά, 2012),
θα πρέπει να αναδεικνύονται όλες οι καινοτόμες προσπάθειες που λαμβάνουν υπόψη τους
τα σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και τις αρχές της παιδαγωγικής και διδακτικής επιστήμης.
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Περίληψη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση των κριτηρίων
αξιολόγησης του σχολικού βιβλίου στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Η
βιβλιογραφική έρευνα έδειξε ότι τα προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης των σχολικών
βιβλίων επηρεάζονται από τις υπάρχουσες θεωρίες της γνώσης. Ωστόσο, υιοθετούν
κάποιες κοινές κατηγορίες αξιολόγησης που αφορούν: α) τις μεθόδους οργάνωσης,
παρουσίασης και εικονογράφησης της σχολικής γνώσης οι οποίες πρέπει να
ανταποκρίνονται στη σκοποθεσία και τη στοχοθεσία των αντίστοιχων προγραμμάτων
σπουδών και στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, β) την προώθηση αξιών και
στάσεων μέσα από την υιοθέτηση κειμένων και δραστηριοτήτων απαλλαγμένων από
προκαταλήψεις, γ) την ανατροφοδότηση του μαθητή αλλά και του συνόλου της
εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από ποικιλία αξιολογικών δραστηριοτήτων, και δ) τη
διαφοροποίηση της διδασκαλίας στη σχολική τάξη.
Λέξεις κλειδιά: σχολικό βιβλίο, κριτήρια αξιολόγησης, ποιότητα, διδακτικές θεωρίες

Εισαγωγή
Το σχολικό βιβλίο αποτελεί μέσο μετάδοσης της γνώσης, μέσο αγωγής και μέσο με τη
βοήθεια του οποίου διαχέονται οι παιδαγωγικές προθέσεις των συγγραφέων. Είναι μοχλός
που συμβάλλει στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του αυριανού ενεργού πολίτη και μέσο
για την προώθηση αξιών και κινήτρων (Π.Ι., 2003). Επιπλέον, υποστηρίζει και καθορίζει τη
μάθηση και τη διδασκαλία στη σχολική τάξη και αποτελεί ένα λειτουργικό εργαλείο τόσο
για τον εκπαιδευτικό όσο και για τον μαθητή, το οποίο αντανακλά τους στόχους, το
περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, όπως αυτά καθορίζονται στο αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών κάθε μαθήματος (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009; Pingel, 1999).
Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2005), το σχολικό βιβλίο αποτελεί την έντυπη παρουσίαση της
διδακτέας ύλης ενός γνωστικού αντικειμένου για μια συγκεκριμένη τάξη και σχολική
βαθμίδα, όπως αυτή καθορίζεται από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών, και εξυπηρετεί τις
ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αποτελεί περισσότερο ένα εργαλείο μέσα από το
οποίο ο μαθητής αντλεί πληροφορίες για ένα γνωστικό αντικείμενο και προσφέρει στον
μαθητή τη δυνατότητα αξιολόγησης της μάθησής του μέσα από ποικίλες ασκήσεις και
δραστηριότητες (Pingel, 1999). Επομένως, το σχολικό βιβλίο υποστηρίζει τη γνωσιακή,
μαθησιακή, διδακτική και κοινωνικοποιητική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
(Ματσαγγούρας, 2004). Ειδικότερα, κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, το σχολικό βιβλίο:
 συνιστά βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής πρακτικής (Καψάλης & Θεοδώρου, 2002;
Chambliss & Calfee, 1998),
 παροτρύνει τους μαθητές: ενδιαφέροντα και ενθουσιώδη βιβλία αναπτύσσουν την
περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα και ενισχύουν τη δια
βίου μάθηση (Mikk, 2000),
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 πληροφορεί και ενημερώνει το μαθητή για μια γνωστική περιοχή και οριοθετεί το
περιεχόμενο του μαθήματος, όπως αυτό ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών, με τη
χρήση κείμενου, εικόνων, σχεδιαγραμμάτων ή γραφικών παραστάσεων (Ξωχέλλης,
2005; Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009; Mikk, 2000),
 συμβάλλει στη διαμόρφωση της διδασκαλίας, εφόσον βοηθά τον εκπαιδευτικό στη
μεθόδευση της διδασκαλίας, στην οργάνωση της ύλης και στη διαφοροποίηση της
σχολικής εργασίας (με διαφορετικά κείμενα και ασκήσεις για κάθε μαθητή ή ομάδες
μαθητών) (Ξωχέλλης, 2005; Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007; Σαλβαράς & Σαλβαρά,
2009),
 ενεργοποιεί τους μαθητές με μαθησιακές δραστηριότητες προκειμένου να
προσεγγίσουν και να παγιώσουν τη μάθηση συνειδητά. Η λειτουργία αυτή
συμπεριλαμβάνει τόσο την καθοδήγηση των μαθητών ώστε να αποκτήσουν γνώσεις
πάνω σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο όσο και την προώθηση στρατηγικών
μάθησης ώστε να καταστούν οι μαθητές ικανοί να αυτορρυθμίζουν τη μάθησή τους.
(Ξωχέλλης, 2005; Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007; Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009),
 αποτελεί το διαμεσολαβητικό μέσο ανάμεσα στο εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών και
τους φορείς της διδακτικής διαδικασίας. Είναι, δηλαδή, η επίσημη ερμηνεία του
προγράμματος σπουδών μέσα από την οποία καθορίζεται η ποιότητα και η
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007),
 προάγει την κοινωνικοποίηση των μαθητών (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007). Το
σχολικό βιβλίο παίζει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της επικοινωνίας και
ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους εταίρους της παιδαγωγικής
διαδικασίας (Mikk, 2000),
 ενθαρρύνει την αυτοαξιολόγηση των μαθητών με ποιοτικές μεθόδους αξιολόγησης
που αποβλέπουν στην απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσης. Τα σχολικά βιβλία
μυούν τους μαθητές στην εκτίμηση του αποτελέσματος της μάθησής τους με τη
χρήση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης προβλημάτων (Καψάλης & Χαραλάμπους,
1995; Mikk, 2000),
 μετασχηματίζει την πληροφορία, εφόσον τα σχολικά βιβλία δεν αποτελούν απλές
συλλογές κειμένων αλλά τα κείμενα που περιέχουν είναι συστηματοποιημένα και
προσαρμοσμένα στους στόχους και τις συνθήκες μάθησης (Mikk, 2000),
 συστηματοποιεί και οργανώνει την πληροφορία με την προσθήκη νέου
εκπαιδευτικού υλικού (Mikk, 2000),
 διαφοροποιεί τη μάθηση, εφόσον προάγει δραστηριότητες που λαμβάνουν υπόψη
τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή και διευκολύνει την εκμάθηση αξιών και
στάσεων (Mikk, 2000),
 λειτουργεί ως εργαλείο απόκτησης πολιτισμικής και πολιτικής συνείδησης (Mikk,
2000), και τέλος
 συνδέεται με τη δωρεάν εκπαίδευση και εκφράζει την εκπαιδευτική φιλοσοφία σε
μια χώρα (Ξωχέλλης, 2005).
Τα σχολικά βιβλία διαφέρουν ως προς τους στόχους, το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά
ανάλογα με το μαθησιακό αντικείμενο και τη σχολική τάξη και πρέπει να χαρακτηρίζονται
από υψηλή ποιότητα, ώστε να ικανοποιούν τις λειτουργίες τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τον Mikk (2000):
 Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τους
διδακτικούς στόχους, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών, να συνδέεται
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με την καθημερινότητα του μαθητή και να παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένη
γνώση.
Το σχολικό βιβλίο πρέπει να είναι ευανάγνωστο και κατανοητό. Έτσι αποφεύγεται η
κόπωση των μαθητών που συχνά οδηγεί στην ανάπτυξη απέχθειας προς το σχολικό
βιβλίο και τη γνώση γενικά και ενθαρρύνεται η ενσυνείδητη αναζήτηση της γνώσης
και η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και μελέτης. Τα σχολικά βιβλία που
είναι κατανοητά κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική και παρωθούν τον μαθητή στη
δια βίου μάθηση. Το επίπεδο κατανοησιμότητας είναι σε άμεση συσχέτιση με το
επίπεδο ενδιαφέροντος του βιβλίου.
Η καλή δόμηση του σχολικού βιβλίου είναι προαπαιτούμενο.
Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες πρέπει να ακολουθούν τις σύγχρονες
παιδαγωγικές αντιλήψεις.
Το σχολικό βιβλίο οφείλει να επιδιώκει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης
Οι διδακτικές μέθοδοι πρέπει να προσαρμόζονται στις νέες στρατηγικές
διδασκαλίας
Η εικονογράφηση καθιστά το βιβλίο πιο ελκυστικό και στοχεύει στην προαγωγή της
κριτικής σκέψης και των αισθητικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Οι δραστηριότητες για αυτοαξιολόγηση επιτρέπουν την επανάληψη του διδακτικού
αντικειμένου, τη σύνδεση διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων της σκέψης και την αξιολόγηση του επιπέδου επίτευξης των μαθησιακών
στόχων κάθε μαθητή.

Εν κατακλείδι,
τα σχολικά βιβλία είναι ανάγκη να περιορίζονται στην επιλογή του ουσιώδους και του
βασικού, να διαρθρώνουν τη διδακτέα ύλη σε ένα ενιαίο σύνολο με σχέσεις
συνάφειας ή ακολουθίας και να την απλοποιούν, ώστε να ανταποκρίνεται το νοητικό
επίπεδο των μαθητών, και συγχρόνως να προτρέπουν σε ανακυκλωτική διαδικασία
μάθησης (Σαλβαράς 1999, σ. 44).
Μέσα από αυτή τη διαδικασία μάθησης καλλιεργούν τις νοητικές δεξιότητες και την κριτική
σκέψη του μαθητή πιο αποτελεσματικά, εφόσον τα γνωστικά αντικείμενα μελετώνται σε
ευρύτερο και υψηλότερο επίπεδο σε κάθε νέα φάση της διαδικασίας, ακολουθώντας τη
σπειροειδή διάταξη της οργάνωσης του περιεχομένου του σχολικού βιβλίου. Η
ανακυκλωτική διαδικασία μάθησης επιτυγχάνεται με την επιλογή αρχών σχεδίασης του
περιεχομένου, του λεξιλογίου του μαθήματος και της εικονογράφησης του σχολικού
βιβλίου που επαναλαμβάνονται με συνέπεια τόσο στα επιμέρους κεφάλαια και ενότητες
του βιβλίου όσο και στο σύνολό του (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009).
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η βιβλιογραφική αναζήτηση κριτηρίων
αξιολόγησης του σχολικού βιβλίου στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

Μέθοδος έρευνας
Η βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία επελέγη ως μέθοδος για τη συγκεκριμένη εργασία,
από καθαρά επιστημολογική οπτική είναι έργο δευτερογενές και αποτελεί επεξεργασία
πρωτογενών πηγών γνώσης. Συγκεκριμένα, επιχειρεί να περιγράψει, να αξιολογήσει, να
διασαφηνίσει, να συνοψίσει και/ή απλά να συμπεριλάβει το περιεχόμενο των πρωτογενών
πηγών σε ένα επιστημονικό κείμενο. H συστηματική επισκόπηση στοχεύει σε μια
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ολοκληρωμένη αναζήτηση σχετικών με ένα συγκεκριμένο θέμα ερευνών, αξιολόγησή τους
και, τελικά, σύνθεσή τους σύμφωνα με μια ρητά προκαθορισμένη μέθοδο ((Klassen, Jadad
& Moher, 1998)
Για την εκπόνηση της παρούσας βιβλιογραφικής επισκόπησης έγινε αρχικά έρευνα σε
πρόσφορες πηγές και συνελέγησαν βιβλιογραφικές πηγές προς μελέτη από τις οποίες
επελέγησαν εκείνες που ήταν περισσότερο σχετικές με βάση τα κριτήρια που ετέθησαν.
Τέλος, καταγράφηκαν οι πιο σημαντικές πληροφορίες και έγινε θεματική ταξινόμηση του
υλικού.
Η παρούσα εργασία συνιστά μια μεθοδολογική επισκόπηση των μεθόδων και διαδικασιών
που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη ενός συγκεκριμένου θέματος, στη συγκεκριμένη
περίπτωση των κριτηρίων αξιολόγησης του σχολικού βιβλίου, και αποβλέπει σε μια όσο το
δυνατόν ολοκληρωμένη κατανόηση του (Onwuegbizie et al., 2011). Η συμπερίληψη κάθε
προτεινόμενου πλαισίου στα μοντέλα αξιολόγησης του σχολικού βιβλίου έγινε με βάση τα
εξής κριτήρια:
 το προτεινόμενο μοντέλο για την αξιολόγηση σχολικών βιβλίων να έχει αξιοποιηθεί
σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, και
 οι κατηγορίες και οι δείκτες αξιολόγησης να είναι χρηστικές και σύμφωνες με τις
σύγχρονες θεωρίες της μάθησης.
Τα ερωτήματα που η συγκεκριμένη βιβλιογραφική επισκόπηση αποβλέπει να απαντήσει
είναι:
 Ποια κριτήρια για την αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων υιοθετούνται από
ερευνητές, εκπαιδευτικές αρχές και οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο;
 Ποιες είναι οι θεωρητικές αρχές στις οποίες στηρίζονται αυτά τα κριτήρια;

Θεωρητικές προσεγγίσεις για την επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης του
σχολικού βιβλίου
Η επιτυχής επιλογή των κριτηρίων για την ανάλυση των σχολικών βιβλίων και την
αξιολόγησή τους εξαρτάται από τη θεωρητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης
η οποία υιοθετείται από τους ερευνητές των σχολικών βιβλίων. Οι πρώτοι ερευνητές
προσέγγισαν την αξιολόγηση του σχολικού βιβλίου στηριζόμενοι στα δομικά, κυρίως,
στοιχεία των βιβλίων, άποψη που βασίζεται στον ορισμό του σχολικού βιβλίου ως ιδιαίτερο
είδος κειμένου με ιδιαίτερη λειτουργία, τονίζοντας τη σπουδαιότητα συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών των σχολικών βιβλίων.
Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ο ερευνητής ελέγχει την ύπαρξη των δομικών στοιχείων
στο σχολικό βιβλίο, εξετάζει αν ο σχεδιασμός κάθε δομικού στοιχείου ανταποκρίνεται στη
λειτουργία του στο βιβλίο, διερευνά αν τα διάφορα δομικά στοιχεία συνεισφέρουν στην
επίτευξη των διδακτικών και μαθησιακών στόχων και, τέλος, αξιολογούν κάθε στοιχείο
χωριστά σε σχέση με την ιδιαιτερότητα της ηλικίας του κάθε μαθητή (Kojanitz, 2006). Η
ανάλυση με αυτού του είδους τα κριτήρια εστιάζει περισσότερο στο ίδιο το σχολικό βιβλίο
και εξετάζει αν αυτό ικανοποιεί τις παραδοσιακές απαιτήσεις της διδασκαλίας, που
εστιάζουν κυρίως στο περιεχόμενο.
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Την ανάλυση του σχολικού βιβλίου με έμφαση στα δομικά του στοιχεία έρχεται να
αμφισβητήσει μια πιο δυναμική προσέγγιση που στηρίζεται στις λειτουργίες που
αναμένεται να υποστηρίζει το σχολικό βιβλίο. Στο πλαίσιο αυτό οι ερευνητές ορίζουν τις
λειτουργίες που επιτελούν τα σχολικά βιβλία και επιλέγουν τα στοιχεία εκείνα και τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά που συμβάλουν στην επίτευξη των λειτουργιών (Mikk, 2000). Οι
λειτουργίες των σχολικών βιβλίων, σύμφωνα με τον Mikk (ό.π.), είναι (Πίνακας 1):
Πίνακας 1. Λειτουργίες και χαρακτηριστικά των βιβλίων
Λειτουργίες
Παρότρυνση

Χαρακτηριστικά
Είναι εικονογραφημένο
Είναι ενδιαφέρον
Περιέχει προβλήματα

Πληροφορία

Είναι ευανάγνωστο
Αναφέρεται σε αυθεντικά γεγονότα
Διακρίνεται για επιστημονική εγκυρότητα

Συστηματοποίηση

Έχει δομή

Διασύνδεση

Συνδέεται με άλλα σχολικά βιβλία

Διαφοροποίηση

Περιέχει διαβαθμισμένο υλικό

Καθοδήγηση της μάθησης

Διδάσκει με στόχο τη μάθηση

Διδασκαλία στρατηγικών
μελέτης

Καλλιεργεί τη σκέψη

Αυτο-αξιολόγηση

Αξιολογεί με ερωτήσεις και διαγωνίσματα

Αγωγή αξιών

Ενσαρκώνει αξίες

Πηγή: Mikk, 2000

Επίσης, ο Λουκέρης (2000) πρότεινε μοντέλο αξιολόγησης του σχολικού εγχειριδίου με
άντληση στοιχείων από τα Α.Π., τις αναθέσεις - εγκρίσεις συγγραφής των διδακτικών
εγχειριδίων, τα διδακτικά εγχειρίδια και τα αντίστοιχα βιβλία του δασκάλου,
διαμορφώνοντας τις παρακάτω τέσσερις θεματικές κατηγορίες με τις αντίστοιχες
υποκατηγορίες που συνιστούν και τα ανάλογα κριτήρια αξιολόγησης ενός μαθήματος:
 Η Α΄ θεματική κατηγορία με τίτλο: "η φυσιογνωμία του μαθήματος", διερευνά τη
φύση του Αντικειμένου, τη σκοποθεσία και τα γνωστικά πεδία του.
 Η Β΄ θεματική κατηγορία με τίτλο: "η διδακτική και μεθοδολογική διάσταση του
μαθήματος", ερευνά τα κριτήρια επιλογής, διάταξης και διάρθρωσης των
περιεχομένων μάθησης, τους στόχους των διδακτικών ενοτήτων, όπως
διατυπώνονται στα Β.τ.Δ. και τις προτεινόμενες διδακτικές-μεθοδολογικές
προσεγγίσεις.
 Η Γ΄ θεματική κατηγορία με τίτλο: "η επιστημονική εγκυρότητα των διδακτικών
αντικειμένων”, ελέγχει την επιστημονική εγκυρότητα των διδακτικών αντικειμένων,
ως αντικείμενα διδασκαλίας και μάθησης από τους μαθητές σχετικά με το αν
συνάδουν με τα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης.
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 Η Δ΄ θεματική κατηγορία με τίτλο: "τα στοιχεία του Διδακτικού Εγχειριδίου", έχει ως
αντικείμενα έρευνας τα κείμενα και το εικονιστικό υλικό.
Περιγράφοντας τις λειτουργίες του σχολικού βιβλίου ο Σαλβαράς (1999) υποστήριξε ότι
αυτές συνδέονται με την οργάνωση, την παρουσίαση και την εικονογράφηση της σχολικής
γνώσης, τις εργασίες και τις ασκήσεις και τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Πιο
συγκεκριμένα, τα σχολικά βιβλία για να είναι ποιοτικά πρέπει να εξασφαλίζουν τις
παρακάτω λειτουργίες:
 Να παρουσιάζουν το ερέθισμα με λόγο, εικόνα, σκίτσο, διάγραμμα, ώστε να
ενεργοποιούν την αισθητηριακή αντίληψη των μαθητών.
 Να καθοδηγούν τις δραστηριότητες του μαθητή για τη συγκρότηση της βασικής
γνώσης και της οργάνωσης αυτής με τη μεσολάβηση των γνωστικών διαδικασιών
ώστε να εξασφαλίζεται η λεκτική και σημασιολογική κωδικοποίηση.
 Να επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα.
 Να ανατροφοδοτούν τη μαθησιακή διαδικασία.
 Να διαμορφώνουν καταστάσεις - προβλήματα, που δημιουργούν εναντιώσεις,
φέρνοντας ρήξη προς τις προηγούμενες αναπαραστάσεις, και κοινωνικο-γνωστική
σύγκρουση.
 Να μετασχηματίζουν τη γνώση.
 Να κάνουν συσχετίσεις των προτύπων γνώσης (εμπειρικών, επιστημονικών), και
 Να εντάσσουν τις γνώσεις σε ευρύτερα πλαίσια με ανάθεση εναλλακτικών
εργασιών.
Ομοίως, οι Nogova και Huttova (2005) υποστήριξαν ότι τα ποιοτικά βιβλία δεν αποτελούν
μόνο την κύρια πηγή γνώσης, αλλά βοηθούν επίσης στην ανάπτυξη της προσωπικότητας
του μαθητή, στον σεβασμό των ατομικών του δεξιοτήτων, την παρότρυνσή του για μάθηση
και την υποστήριξη της διάδρασης και, επομένως, η αξιολόγηση της ποιότητας των βιβλίων
αναφέρεται στην έκταση που αυτά ικανοποιούν τις παρακάτω λειτουργίες:










Παρέχουν την κατάλληλη πληροφόρηση
Αναγνωρίζουν και ενθαρρύνουν διαφορετικές ερμηνείες
Παροτρύνουν τους μαθητές για μάθηση
Αναπτύσσουν τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών
Αναπτύσσουν τις ατομικές ικανότητες
Αναπτύσσουν ποικίλες μαθησιακές προσεγγίσεις
Ενθαρρύνουν την αυτομάθηση των μαθητών
Παρέχουν οδηγίες για τα μαθήματα
Υποστηρίζουν την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση

Σύγχρονοι μελετητές της ποιότητας του σχολικού βιβλίου απορρίπτουν τα κριτήρια που
αναφέρονται στα δομικά στοιχεία των βιβλίων (κείμενο, εικονογράφηση, διδακτικό υλικό,
εργαλεία πληροφόρησης) ή στις λειτουργίες της διδασκαλίας (μεταφορά γνώσης,
παρότρυνση, οργάνωση, συντονισμός, διαφοροποίηση, προσανατολισμός της μάθησης) και
υποστηρίζουν τον προσανατολισμό της διερεύνησης της ποιότητας του σχολικού βιβλίου
στα δομικά στοιχεία της μάθησης (learning components), τα οποία σύμφωνα με τον Kojanitz
(2006) είναι:
 Κατανοώ και αποκτώ γνώσεις
 Μαθαίνω τους χειρισμούς για την εφαρμογή της γνώσης
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Μαθαίνω να αναλύω προβλήματα, προβληματικές καταστάσεις και πώς να τα λύνω
Μαθαίνω πώς να μαθαίνω
Μαθαίνω τρόπους να σκέφτομαι
Μαθαίνω να αναπτύσσω κοινωνικές σχέσεις και στάσεις

Οι Chambliss και Calfee (1998) υποστήριξαν ότι τα σχολικά βιβλία πρέπει να
προσαρμοσθούν στις νέες διδακτικές και μαθησιακές μεθόδους που εστιάζουν στη
μαθησιοκεντρική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διαμορφώνουν τον τρόπο
σκέψης των μαθητών και τους βοηθούν να μαθαίνουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.
Επομένως, τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να προσανατολίζονται στην εξασφάλιση της
ποιότητας και της φιλικότητας του σχολικού βιβλίου. Τα σχολικό βιβλίο είναι ένα εργαλείο
για τη μετάδοση νοημάτων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση των
μαθητών για την απόκτηση στρατηγικών μάθησης με την επανάληψη και την εστίαση σε
μεθόδους επίλυσης προβλημάτων.
Στο παραπάνω πλαίσιο, πρότειναν την υιοθέτηση τριών αρχών σχεδιασμού του σχολικού
βιβλίου (Πίνακας 2) σύμφωνα με τις οποίες τα σχολικά βιβλία πρέπει να είναι προσεκτικά
σχεδιασμένα ώστε να είναι κατανοητά, να αντιπροσωπεύουν ένα παραδειγματικό
πρόγραμμα σπουδών και να υποστηρίζουν τη μαθητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση.
Πίνακας 2. Αρχές σχεδιασμού του σχολικού βιβλίου
Θέματα

Στοιχεία

Σύνδεση

Κατανοησιμότητα
Comprehensibility

Οικείο περιεχόμενο
Ενδιαφέρον περιεχόμενο
Συνεκτικό περιεχόμενο

Λέξεις
Προτάσεις
Παράγραφοι
Κείμενα

Λειτουργικά μέσα
Ρητορικά σχήματα

Παραδειγματικό πρόγραμμα
σπουδών
Exemplary curriculum

Άποψη ειδικού
Μοντέλα διδασκαλίας
Αρχές

Γνώση
Δεξιότητες
Στάσεις

Ακολουθία
Περιγραφή

Μαθητοκεντρική
Διδασκαλία
Student-centered instruction

Μαθητοκεντρικότητα
Κοινότητα έρευνας
Εποικοδομισμός
Περαιτέρω ανάπτυξη του
γνωστικού αντικειμένου

Σύνδεση
Οργάνωση
Στοχασμός
Επέκταση

Προσαρμοστικότητα

Πηγή: Chambliss και Calfee (1998)

Η καταλληλότητα του σχολικού βιβλίου στην τάξη εξαρτάται από την κατανοησιμότητα
(comprehensibility) του περιεχομένου του που είναι απαραίτητο αλλά όχι επαρκές
χαρακτηριστικό των καλοσχεδιασμένων βιβλίων. Το κείμενο πρέπει να είναι οικείο στον
μαθητή, ενδιαφέρον και καλά οργανωμένο, να υπακούει στο παραδειγματικό πρόγραμμα
σπουδών και να υποστηρίζει τη μαθητοκεντρική διδασκαλία. Το παραδειγματικό
πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει σημαντικές γνωστικές περιοχές, μοντέλα διδασκαλίας
και αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης που προτείνονται από τους ειδικούς επιστήμονες
του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Τέλος, η μαθητοκεντρική διδασκαλία συνδέει
τη γνώση, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες των μαθητών ˙ τους βοηθά να οργανώνουν το
περιεχόμενο ˙ τους ενθαρρύνει να αναστοχάζονται σχετικά με τη μάθησή τους και τους
καθιστά ικανούς να επεκτείνουν αυτό που έμαθαν σε άλλα γνωστικά πεδία (Chambliss και
Calfee, 1998).
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Το πιο σημαντικό στοιχείο του προτεινόμενου μοντέλου σχεδιασμού και αξιολόγησης του
σχολικού βιβλίου των Chambliss και Calfee (1998) είναι ότι το βιβλίο πρέπει να εκφράζει τη
νέα θεωρητική προσέγγιση της γνώσης σύμφωνα με την οποία η γνώση είναι ένα σύστημα
που απαρτίζεται από συγκεκριμένα στοιχεία (γνώσεις, ικανότητες, στάσεις, δεξιότητες) η
ποιότητα των οποίων καθορίζεται όχι τόσο από το σύνολο των στοιχείων αλλά από το πόσο
καλά είναι δομημένο το σύστημα. Επομένως, η γνώση πρέπει να καλλιεργείται ως σύστημα
στη διαδικασία της μάθησης. Τα σχολικά βιβλία πρέπει να απεικονίζουν ένα σύστημα
γνώσεων και εργαλείων που είναι δομημένα με βάση συγκεκριμένες αρχές. Για να συμβεί
αυτό τα σχολικά βιβλία πρέπει να υιοθετήσουν τη συστημικότητα στην πορεία της
ανάπτυξης και αξιολόγησής τους.

Κριτήρια ποιότητας του σχολικού βιβλίου
Η αξιολόγηση της ποιότητας του διδακτικού περιεχομένου του σχολικού βιβλίου
αποβλέπει, κυρίως, στην ανάλυση της μεθοδολογικής προσέγγισης του εκάστοτε
διδακτικού θέματος και στην αναζήτηση των παιδαγωγικών αρχών που διατρέχουν το
κείμενο. Η επικρατούσα εκπαιδευτική φιλοσοφία επηρεάζει το εκάστοτε πρόγραμμα
σπουδών το οποίο στη συνέχεια μετασχηματίζεται σε αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και
σε σχολικά βιβλία που καλείται να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός στη σχολική τάξη. Τα
σύγχρονα προγράμματα σπουδών και, επομένως, και τα σχολικά βιβλία οφείλουν να
εστιάζουν σε παιδαγωγικές αρχές που προωθούν:











τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή,
την προαγωγή της κριτικής και δημιουργικής σκέψης,
τη συνεργατική μάθηση και βιωματική μάθηση,
την ανάπτυξη των ιδεών, αξιών και απόψεων των μαθητών,
την ανάπτυξη των μαθητών ως ενεργών διαμεσολαβητών στην κατασκευή της
γνώσης,
τη διερευνητική μέθοδο μάθησης,
τη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση της μάθησης,
την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών μέσα από ανατροφοδοτικές διαδικασίες,
την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών, και , επομένως,
τη διαμόρφωση ενεργών και δημιουργικών πολιτών.

Ο Weinbrenner (1992) εξετάζοντας τα σχολικά βιβλία ως προς την κοινωνιολογική τους
διάσταση υιοθέτησε κατηγορίες αξιολόγησης που εστιάζουν στα ίδια τα σχολικά βιβλία και
όχι στη χρήση τους (Πίνακας 3) και διερεύνησε την ποιότητα του σχολικού βιβλίου σε σχέση
με την υφιστάμενη θεωρία για το σχολικό βιβλίο, τη γενική και ειδική διδακτική του
μαθήματος, την επιστήμη αναφοράς, την εκπαιδευτική θεωρία, την κοινωνική θεωρία και
τη φιλοσοφία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.
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Πίνακας 3. Διαστάσεις και κατηγορίες του σχολικού βιβλίου
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Θεωρία της γνώσης

Σχεδιασμός

Περιεχόμενο του
γνωστικού αντικειμένου

Θεωρία του γνωστικού
αντικειμένου και μέθοδοι

Παιδαγωγική θεωρία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Επιστημολογικό ενδιαφέρον της έρευνας
Ανάλυση δηλώσεων
Σχηματισμός εννοιών
Αξιολογικές κρίσεις
Ιδεολογίες
Εξωτερικός σχεδιασμός
Τυπογραφία
Χρώμα
Γραφιστική
Πραγματολογική εγκυρότητα
Σύγχρονη κατάσταση του περιεχομένου
του γνωστικού αντικειμένου και αλλαγή
των μοντέλων του προγράμματος
σπουδών
Αντιπαράθεση
Μέθοδοι
Προσέγγιση της θεωρίας του γνωστικού
αντικειμένου και μέθοδοι
Προσανατολισμός στην επίτευξη των
εκπαιδευτικών στόχων
Δόμηση και ακολουθία
Απλοποίηση και ερμηνεία
Προσανατολισμός στο πρόβλημα
Μορφές καθοδήγησης
Παράδειγμα της παιδαγωγικής θεωρίας
Είδος σχολικού βιβλίου
Διδακτικές λειτουργίες
Μεθοδολογικές λειτουργίες
Είδη, δομή και κατανόηση κειμένου
Μορφές επικοινωνίας και διάδρασης

Πηγή: Weinbrenner, 1992

Ο Μπονίδης (2004) πρότεινε ένα μοντέλο αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων σύμφωνα με
το οποίο τα σχολικά βιβλία πρέπει να είναι εύχρηστα, επιστημονικά έγκυρα,
διεπιστημονικά και διαθεματικά, να προωθούν την αναζήτηση της πληροφορίας σε
πολυμέσα και στο διαδίκτυο, να είναι παιδαγωγικά έγκυρα και πολυπολιτισμικά, να
προάγουν την κοινωνικοποίηση των μαθητών, την αυτογνωσία, την αυτενέργεια, την
ενεργητική μάθηση, την κριτική και δημιουργική σκέψη και τέλος, να αποβλέπουν στον
εγγραμματισμό στην κοινωνία της πληροφορίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης ενός τέτοιου
μοντέλου παρουσιάζονται στον Πίνακα 4:
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Πίνακας 4. Κριτήρια και Δείκτες Αξιολόγησης του σχολικού βιβλίου
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εξωτερική εμφάνιση, δομικά και τεχνικά
χαρακτηριστικά του κειμένου και του
περικειμένου

Επιστήμη της Αγωγής –παιδαγωγική
καταλληλότητα

Πρόγραμμα σπουδών, διδακτικήμεθοδολογική καταλληλότητα,
ανατροφοδότηση και αξιολόγηση
Επιστήμη αναφοράς
Περιεχόμενο και κοινωνία

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μέγεθος-όγκος
Εξώφυλλο
Πίνακες
Περικείμενο (τυπογραφία, γραφιστική,
εικονογράφηση)
Επιστημολογικό παράδειγμα-θεωρία της
Αγωγής-διδακτικό μοντέλο
Τύπος σχολικού βιβλίου
Μορφές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης
Μεθοδολογικές λειτουργίες
Διδακτικές λειτουργίες
Προσαρμογή περιεχομένου στο αντιληπτικό
επίπεδο των μαθητών
Συμφωνία σχολικού βιβλίου με πρόγραμμα
σπουδών
Διδακτική-μεθοδολογική καταλληλόλητα
Εμπέδωση-αξιολόγηση
Επιστημολογικά και θεωρητικά ζητήματα
Επιστημονική εγκυρότητα
Προθετικότητα του περιεχομένου
Ποιότητα πληροφοριών
Σχέση με τη σύγχρονη κοινωνία

Πηγή: Μπονίδης, 2004

Οι Nogova και Huttova (2005) ανέπτυξαν κριτήρια αξιολόγησης που στηρίζονται στις
λειτουργίες του σχολικού βιβλίου, τα οποία ταξινόμησαν ιεραρχικά σε διαφορετικά
επίπεδα, ώστε να συνιστούν ένα αλληλένδετο επικαλυπτόμενο σύστημα. Η οριζόντια και
κάθετη αυτή ιεραρχική ταξινόμηση των κριτηρίων αποβλέπει στη δημιουργία συνθηκών
κατάλληλων για αντικειμενική ποσοτική αξιολόγηση. Στη συνέχεια, τα κριτήρια
ομαδοποιούνται σε έξι κατηγορίες αξιολόγησης και κάθε κατηγορία βαθμολογείται
ανάλογα με τη σπουδαιότητά της (Πίνακας 5):
Πίνακας 5. Κατηγορίες και κριτήρια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Συμμόρφωση με τα πιο
σημαντικά παιδαγωγικά
έγγραφα
Ατομική πρόοδος-Αξίες,
Ικανότητες, Δεξιότητες
Επιλογή περιεχομένου

Μεθοδολογική
προσέγγιση

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Συμμόρφωση με το πρόγραμμα σπουδών
Λογική δόμηση του περιεχόμενου
Συμμόρφωση με τα πρότυπα του μαθήματος
Ανάπτυξη των στάσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων
Ευκολία του μαθητή να ενσωματωθεί στην ευρύτερη κοινωνία
Χρησιμότητα του γνωστικού αντικειμένου στην καθημερινή ζωή
Το βασικό περιεχόμενο ορίζεται με σαφήνεια
Περιεχόμενο σωστό, ακριβές και σύγχρονο με την επιστήμη
Ισορροπία βασικού και συμπληρωματικού περιεχόμενου
Σύστημα των ερωτήσεων και των εργασιών
Παρουσίαση του περιεχόμενου
Μέθοδοι πρόσβασης στο περιεχόμενο
Υφολογικά χαρακτηριστικά του κειμένου
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Γραφιστική διάταξη

Κοινωνική ορθότητα

Σχηματική παρουσίαση του κειμένου
Συμμόρφωση της εικόνας με το κείμενο
Παρωθητική και αισθητική ποιότητα της εικονογράφησης
Σχηματική παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχόμενου με
σαφήνεια
Σεβασμός στην κοινωνική ορθότητα

Πηγή: Nogova & Huttova, 2005

Το πλεονέκτημα της ανάλυσης του σχολικού βιβλίου που στηρίζεται στις λειτουργίες του
βρίσκεται αφενός στην ικανότητά του να προσαρμόζεται στις εκάστοτε αλλαγές των
γνωστικών θεωριών και προσεγγίσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του
περιβάλλοντος μάθησης και, αφετέρου, να περιγράφει με σαφήνεια τις συνθήκες κάτω από
τις οποίες τα στοιχεία του σχολικού βιβλίου εκπληρώνουν τον ρόλο τους (Kojanitz, 2006). Η
έμφαση σε αυτού του είδους την ανάλυση βρίσκεται στο αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και στις ενέργειες του ίδιου εκπαιδευτικού -και όχι των μαθητών- ο οποίος
είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση της γνώσης, τον προσανατολισμό της μάθησης, την
παρότρυνση του μαθητή, τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και την καλλιέργεια αξιών. Η
χρήση των κατηγοριών που βασίζονται στις λειτουργίες των σχολικών βιβλίων τονίζουν
περισσότερο τον ρόλο του σχολικού βιβλίου στη διδακτική πράξη και όχι τον ρόλο του
σχολικού βιβλίου στη μαθησιακή διαδικασία. Ο Kojanitz (2006), Διευθυντής του Ινστιτούτου
Έρευνας Βιβλίου στην Ουγγαρία, υποστήριξε ότι τα κριτήρια για τα βιβλία πρέπει να είναι
δομημένα και διατυπωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκαλύπτονται ξεκάθαρα τα
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της κατανόησης και της εφαρμογής της
γνώσης, την ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων, τη μάθηση της μάθησης και την
ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να σκέπτονται και να διαμορφώνουν θετικές
στάσεις.
Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, το Ινστιτούτο Έρευνας Βιβλίου στην Ουγγαρία ανέπτυξε
κριτήρια για την αξιολόγηση των νέων βιβλίων που στηρίζονται στα δομικά στοιχεία της
μάθησης. Στη συνέχεια, τα κριτήρια αναλύθηκαν σε επιμέρους δείκτες ποιότητας των
σχολικών βιβλίων (Πίνακας 6).
Πίνακας 6. Κατηγορίες και κριτήρια αξιολόγησης του σχολικού βιβλίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ
Πραγματολογική γνώση

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Δομή του περιεχομένου
Δομή των συστατικών στοιχείων
Περιεχόμενο της πραγματολογικής γνώσης
Ποσότητα της πραγματολογικής γνώσης
Εξήγηση της πραγματολογικής γνώσης
Παρουσίαση των εννοιών
Ποιότητα του λεξιλογίου
Προσαρμογή των κειμένων στα χαρακτηριστικά της
ηλικιακής ομάδας
Κατανόηση των διδακτικών εργαλείων
Εικονογράφηση που υποβοηθά την κατανόηση της
πληροφορίας
Βοηθητικά εργαλεία για προσαρμογή στην αρχική γνώση
των μαθητών

Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των σχολικών βιβλίων
Εφαρμογή της γνώσης

Επίλυση προβλημάτων
Μαθαίνω πώς να
μαθαίνω

Ανάπτυξη σκέψης
Κοινωνικές στάσεις και
συμπεριφορές
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Εργαλεία για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων
Εργαλεία για ολοκληρωμένη ανάπτυξη της γνώσης και
των ικανοτήτων
Συνθήκες εφαρμογής των εννοιών
Συνθήκες για την ανάπτυξη των στοιχείων της γνώσης σε
σύστημα της γνώσης
Εργαλεία για την εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης
στην καθημερινή ζωή
Εργαλεία για τη μάθηση επίλυσης προβλήματος
Υπολογισμός της ηλικιακής ομάδας στον σχεδιασμό της
μάθησης
Εργαλεία για τον σχεδιασμό και τη αξιολόγηση της
μάθησης
Λύσεις για την ανάπτυξη κινήτρων μάθησης
Εργαλεία για την ανάπτυξη ικανοτήτων μάθησης
Εργαλεία για την ενθάρρυνση της έκφρασης προσωπικών
σχολίων
Εργαλεία για την ανάπτυξη ικανοτήτων σκέψης
Εργαλεία για την εκμάθηση διαδικασιών σκέψης
Μετάδοση αξιών
Εργαλεία για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
Εργαλεία για την ανάπτυξη της αυτοεικόνας

Πηγή: Kojanitz, 2006

Η συγκεκριμένη ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων εκφράζει μια
σύγχρονη προσέγγιση στη μάθηση, σύμφωνα με την οποία ο ρόλος του βιβλίου δεν πρέπει
να περιορίζεται στην απλή παρουσίαση της γνώσης αλλά να εστιάζει στην εφαρμογή της
γνώσης, στην εξάσκηση στον τρόπο επίλυσης προβλήματος, στην εκμάθηση των μεθόδων
μάθησης και στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και της προσωπικότητας
του μαθητή. Στηρίζεται στη στρατηγική της Unesco (2005), σύμφωνα με την οποία τα
σχολικά βιβλία πρέπει να υιοθετούν παιδαγωγικές στρατηγικές ένταξης και
διαφοροποιημένο περιεχόμενο τα οποία στοχεύουν στην εμπλοκή του μαθητή στη
διάδραση που οδηγεί στην κατάκτηση δεξιοτήτων και τους καθιστά μετόχους σε
παγκόσμιες αξίες. Επομένως, πρέπει να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των
μαθητών που ζουν μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να
αναγνωρίζουν τις εμπειρίες τους, τις ικανότητες και τις γνώσεις τους για τον κόσμο και να
τους εξοπλίζουν με τα εργαλεία εκείνα που απαιτούνται για να μετατραπούν σε δια βίου
μαθητές.
Στηριζόμενος σε έρευνες και συζητήσεις σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα
καλό σχολικό βιβλίο, ο Ξωχέλλης ( 2005) προτείνει τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια:
 Επιστημονική εγκυρότητα: το σχολικό βιβλίο πρέπει να διακρίνεται για την
πληρότητα, την αντικειμενικότητα και την ακριβή τεκμηρίωση του περιεχομένου
του.
 Αξιοπιστία: απαραίτητη προϋπόθεση καταλληλότητας του σχολικού βιβλίου είναι η
έλλειψη προκαταλήψεων, στρεβλωτικών γενικεύσεων και υποτιμητικών κρίσεων για
τους άλλους λαούς ή πολιτισμικές ομάδες και η διαφάνεια των προϋποθέσεων κατά
την εκπόνηση των σχολικών βιβλίων.
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 Διδακτική καταλληλότητα: το σχολικό βιβλίο πρέπει να διακρίνεται για τη σωστή
οργάνωση της ύλης, λογική συνοχή και επαγωγικότητα της επιχειρηματολογίας,
γλωσσική σαφήνεια, να είναι περιεκτικό και ευσύνοπτο και να περιλαμβάνει
ανακεφαλαιώσεις, περιλήψεις, βιβλιογραφία και πηγές. Σημαντικό ρόλο παίζει η
εικονογράφηση που εξασφαλίζει εποπτικότητα και μεγαλύτερη ελκυστικότητα των
βιβλίων. Είναι γενικότερα απαραίτητη η αντιστοιχία προγράμματος σπουδών και
σχολικού βιβλίου για κάθε γνωστικό αντικείμενο.
 Παιδαγωγική καταλληλότητα: το σχολικό βιβλίο συνεισφέρει στην κοινωνικοποίηση
των μαθητών δεδομένου ότι μέσω αυτού μεταβιβάζονται αξίες και πρότυπα
συμπεριφοράς και διαμορφώνονται στάσεις σε ότι αφορά την επικοινωνία μεταξύ
ατόμων, κοινωνικών ή πολιτισμικών ομάδων και λαών.
Στην προσπάθεια καταγραφής των προσπαθειών διερεύνησης της ποιότητας του σχολικού
βιβλίου που έχουν γίνει από τους ερευνητές διεθνώς πρέπει να προστεθεί η πρωτοβουλία
για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Αμερικάνικης Ένωσης για την Ανάπτυξη των Φυσικών
Επιστημών και των Μαθηματικών που ξεκίνησε το 1995 (Project 2061). Στο πλαίσιο αυτού
του έργου η ομάδα εργασίας για την ποιοτική αξιολόγηση του σχολικού βιβλίου (Kulm,
Roseman & Treistman, 1999) προσδιόρισε τα κριτήρια που αποβλέπουν στον καλό
σχεδιασμό του σχολικού βιβλίου (Πίνακας 7). Η ομάδα εργασίας του Project 2061
υποστηρίζει ότι τα κριτήρια εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της
αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων εφόσον είναι συγκεκριμένα και επαρκώς καθορισμένα
και καθένα ερμηνεύεται και διευκρινίζεται από δείκτες και παραδείγματα. Μελέτες της
ομάδας σχετικά έδειξαν υψηλό ποσοστό συμφωνίας μεταξύ των αξιολογητών στην
αξιολόγηση δυο σχολικών βιβλίων των Μαθηματικών και ένα των Φυσικών επιστημών 80% , 97% και 87% αντίστοιχα.
Πίνακας 7. Κριτήρια αξιολόγησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Προσδιορισμός του σκοπού

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Αποτελεσματικότητα του υλικού στο να εκφράζει τον
σκοπό της ενότητας και του μαθήματος και να
αιτιολογεί την ακολουθία των δραστηριοτήτων
Οικοδόμηση πάνω στις ιδέες Αποτελεσματικότητα του υλικού να ορίζει με
των μαθητών
σαφήνεια την προαπαιτούμενη γνώση, να βοηθά τον
εκπαιδευτικό να αναγνωρίζει τις ιδέες των μαθητών
και να επιλαμβάνεται των παρανοήσεων
Εμπλοκή των μαθητών
Αποτελεσματικότητα του υλικού να παρέχει ποικιλία
φαινομένων ή μαθηματικών δομών και να τα
παρουσιάζει παραστατικά, ιδιαίτερα μέσα από
άμεσες εμπειρίες.
Ανάπτυξη ιδεών
Αποτελεσματικότητα του υλικού να αιτιολογεί τις
έννοιες, να εισάγει όρους και διαδικασίες, να
αναπαριστά ιδέες, να συνδέει έννοιες, να
προσομοιώνει τις διαδικασίες και τις εφαρμογές της
γνώσης και να παρέχει ευκαιρίες πρακτικής
εφαρμογής.
Προαγωγή της σκέψης των
Αποτελεσματικότητα του υλικού να ενθαρρύνει τους
μαθητών
μαθητές να εξηγούν τον συλλογισμό τους, να
καθοδηγεί τους μαθητές στην εξήγηση/ερμηνεία και
τον συλλογισμό τους και να τους ανατροφοδοτεί.

Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των σχολικών βιβλίων
Αξιολόγηση της προόδου
των μαθητών

Βελτίωση του μαθησιακού
περιβάλλοντος
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Αποτελεσματικότητα του υλικού να αξιοποιεί
μεθόδους αξιολόγησης που ευθυγραμμίζονται με
τους μαθησιακούς στόχους, αξιολογούν την
ικανότητα των μαθητών να τους εφαρμόζουν και να
χρησιμοποιεί την αξιολόγηση για να βελτιώνει τη
διδασκαλία
Αποτελεσματικότητα του υλικού να παρέχει
υποστήριξη του εκπαιδευτικού, να διαμορφώνει ένα
κλίμα πρόκλησης και να υποστηρίζει τους μαθητές.

Πηγή: Project 2061, 1999

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1999) στις προδιαγραφές για την έκδοση και συγγραφή
διδακτικών βιβλίων καθόρισε, επίσης, τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των σχολικών
βιβλίων (Πίνακας 8) εντάσσοντάς τα σε ένα πλαίσιο αξιολόγησης το οποίο αναφερόταν στο
περιεχόμενο του κειμένου, τον τρόπο παρουσίασής του και τη διδακτική
αποτελεσματικότητά του.
Πίνακας 8. Κριτήρια αξιολόγησης των διδακτικών βιβλίων
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Περιεχόμενο του κειμένου
Τρόπος παρουσίασης του κειμένου

Διδακτική και μεθοδολογική διάσταση

Άλλα αξιολογικά κριτήρια

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Να είναι επιστημονικά έγκυρο
Να εστιάζει στην κοινωνικοποίηση του μαθητή
Εικονογράφηση
Εμφάνιση του βιβλίου
Μορφή κειμένου
Πηγές
Πίνακας περιεχομένων
Ευρετήριο
Περιλήψεις
Ασκήσεις
Γλώσσα
Κινητροποίηση του μαθητή
Αξιολόγηση του μαθητή
Αναγνωσιμότητα
Διάταξη της ύλης
Παρουσίαση της πραγματικότητας
Συνάφεια με το εκάστοτε Πρόγραμμα Σπουδών
Δυνατότητα για ανατροφοδότηση
Ρόλος του εκπαιδευτικού
Ρόλος του μαθητή

Πηγή: Π.Ι. (1999)

Συμπεράσματα –Προτάσεις
Αν και το σχολικό βιβλίο δεν είναι η μόνη πηγή μάθησης στη τρέχουσα εκπαιδευτική
πραγματικότητα, ωστόσο εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μάθηση.
Επιπλέον, το σχολικό βιβλίο θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς αναπόσπαστο στοιχείο της
διδασκαλίας παρά τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς από πολλούς
ερευνητές σχετικά με τη δυνατότητά του να μεταφέρει τις σύγχρονες παιδαγωγικές
πρακτικές στη σχολική τάξη.
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Οι υποστηρικτές της αναγκαιότητας συνύπαρξής του με άλλα διδακτικά υλικά θεωρούν ότι
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία εφόσον αποτελεί
σημαντικό μέσο για την επικοινωνία στη σχολική τάξη, υποστηρίζει διαφορετικά μαθησιακά
στυλ, προτείνει μεθόδους και τεχνικές για τον εκπαιδευτικό και παρέχει τόσο στον μαθητή
όσο και τον εκπαιδευτικό τα μέσα για αξιολόγηση και ανατροφοδότηση σχετικά με τις
αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες. Επιπλέον, αποτελεί πηγή πληροφοριών σχετικά με το
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται και είναι μέσο καλλιέργειας
αξιών.
Επομένως, η αξιολόγηση του σχολικού βιβλίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την
αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας της εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό οι
εκπαιδευτικές αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα του σχολικού βιβλίου.
Αρκετοί ερευνητές στην εκπαίδευση έχουν προτείνει κριτήρια για την αξιολόγηση του
βιβλίου τα οποία, όμως, διαφέρουν ανάλογα με τη θεωρητική προσέγγιση της γνώσης που
υποστηρίζουν. Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν αρκετές κοινές κατηγορίες αξιολόγησης στις
προτάσεις των ερευνητών για τα κριτήρια αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων που αφορούν
περιοχές όπως το περιεχόμενο, η μαθησιακή και διδακτική διαδικασία, η δομή και η
οργάνωση, η γλώσσα, και η διάταξη του βιβλίου.
Σε ένα μαθητοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα η ποιότητα των σχολικών βιβλίων
εξασφαλίζεται όταν το σχολικό βιβλίο συνδέεται άμεσα με τα βασικά στοιχεία του
προγράμματος σπουδών του γνωστικού αντικειμένου, προτείνει στρατηγικές μάθησης,
αναπτύσσει την ικανότητα των μαθητών να μαθαίνουν, είναι διαδραστικό, διεγείρει το
ενδιαφέρον των μαθητών, και τους εμπλέκει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης.
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Περίληψη. Είναι κοινός τόπος ότι τις τελευταίες δεκαετίες πολλοί οργανισμοί σε
διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), και το
Συμβούλιο της Ευρώπης, έχουν θεσπίσει πολιτικές που αφορούν στην προώθηση των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω της εκπαίδευσης. Ειδικά, ο ΟΗΕ τις τελευταίες δύο
δεκαετίες έχει αναλάβει ενεργό δράση προκειμένου τα κράτη μέλη του να εφαρμόσουν
την εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΑΔ) σε όλες τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες. Στην παρούσα ερευνητική μελέτη εξετάζεται μέσω των ετήσιων εκθέσεων
που αποστέλλει το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠ)1 προς την Εθνική Επιτροπή για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), αν έχουν υιοθετηθεί και εφαρμοστεί εκπαιδευτικές
δράσεις σχετικές με τα ΑΔ. Τα ερευνητικά αποτελέσματα που προήλθαν μέσω της
ανάλυσης περιεχομένου έδειξαν ότι στις εκθέσεις του ΥΠ προς την ΕΕΔΑ υπάρχουν
αναφορές στα ΑΔ. Αναφορές που κυρίως αφορούν στην πρωτοβάθμια και τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κινούνται σε τρία επίπεδα: αυτό των μαθητών, αυτό
των εκπαιδευτικών και σε αυτό που αφορά στην παραγωγή διδακτικού και
εκπαιδευτικού υλικού. Το θέμα προς συζήτηση που προκύπτει είναι με ποιον τρόπο τα
ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν ισχυρή βάση για μια
εκπαίδευση για τα ΑΔ στο πεδίο.
Λέξεις κλειδιά: Ανθρώπινα Δικαιώματα, πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, εκθέσεις
της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα
Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΑΔ) και η ιδέα της πραγμάτωσής τους, ως ένα ζήτημα ανοιχτό,
βρίσκονται διαρκώς στην καρδιά του λόγου της κοινωνικοπολιτικής ζωής κάθε κοινωνίας
ακόμα και αυτών των δυτικών δημοκρατιών που τα γέννησαν, καθώς είναι μακρύς ο
δρόμος για την προώθηση και υλοποίησή τους (Μπάλιας, 2004).
Παρά τις διακηρύξεις διεθνών οργανισμών με πρωτοπόρο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
(ΟΗΕ) ότι κάθε άνθρωπος δικαιούται να έχει επαρκές βιοτικό επίπεδο και πρόσβαση σε
βασικά αγαθά, η εικόνα που παρουσιάζει στην εποχή μας η ανθρωπότητα δεν είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντική, διότι υπάρχει διευρυμένος αριθμός ανθρώπων που δεν
απολαμβάνει ούτε τα στοιχειώδη αγαθά, ώστε να μπορούν να έχουν που να τους
επιτρέπουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Συνάμα, σε πολλές χώρες η διακυβέρνηση έχει
1

Στην παρούσα μελέτη οι συγγραφείς υιοθετούν το γενικό όνομα του Υπουργείου Παιδείας λόγω των
συνεχών αλλαγών του από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Στην ανάλυση των εκθέσεων το αναφέρουν όπως το
συναντούν.
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υπονομευθεί από τη διαφθορά, την κακοδιαχείριση, την κατάχρηση εξουσίας και την
πολιτική βία. Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, που ολοένα εντείνεται, υπονομεύει τα ΑΔ
στο όνομα της ασφάλειας και της ειρήνης. Άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες αντιμετωπίζουν διακρίσεις. Επιπρόσθετα, νέες προκλήσεις, όπως η κλιματική
αλλαγή, η χρηματοπιστωτική κρίση, η παγκοσμιοποίηση, οι νέες και οι επανεμφανιζόμενες
επιδημίες προκαλούν τριγμούς στα θεμέλια των ΑΔ (Δουζίνας, 2006; Ishay, 2008).
Οι προκλήσεις αυτές, που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή, οδηγούν σε πολλαπλές
συγκρούσεις και κρίσεις σε κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό επίπεδο και επιζητούνται
μέσα και τρόποι για την επίλυσή εξομάλυνσή τους. Τα ΑΔ, μπορούν να λειτουργήσουν ως
παράγοντας ειρήνευσης και κατευνασμού των κοινωνικών αντιθέσεων και συγκρούσεων,
αν γίνουν γνωστά, κατανοητά και εδραιωθούν στη συνείδηση όλων των πολιτών. Η
θεμελίωση αυτή μπορεί να πραγματωθεί μέσω της εκπαίδευσης κάθε ατόμου από τα
πρώτα κιόλας χρόνια του (Osler & Starkey, 2010). Αν τα άτομα αρχικά δεν γνωρίζουν και δεν
δύνανται να ξεχωρίσουν ποια είναι τα δικαιώματά τους και οι υποχρεώσεις τους που
αντλούνται κατά κύριο λόγο από την Οικουμενική Διακήρυξη των ΑΔ, δεν θα είναι σε θέση
να αναπτύξουν συνείδηση περί του περιεχομένου τους (Banks, 2009; 2010). Αν δεν υπάρχει
γνώση και συνείδηση των ΑΔ, δεν είναι εφικτό να υπάρξει και εκπαίδευση για τα ΑΔ.
Ουσιαστική εκπαίδευση για τα ΑΔ είναι εφικτό να υπάρξει όταν τα ΑΔ θεωρούνται στην
παιδαγωγική πράξη ως αρχές και όταν καθορίζονται με την κατάλληλη μεθοδολογία οι
σκοποί, οι στόχοι, τα μέσα, οι διαδικασίες με τις οποίες το άτομο μπορεί να αναπτύξει μια
συνείδηση περί αυτών (Tibbitts, 2002; 2005). Μια συνείδηση που θα έχει αναπτυχθεί μέσα
σε ένα είδος εκπαίδευσης που στηρίζει και προωθεί τη δημοκρατία, την ανεκτικότητα, την
ισότητα, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την ελευθερία του λόγου, τη διαφύλαξη της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και του δικαιώματος του ατόμου για
αυτοπροσδιορισμό (Μπάλιας, 2008; Osanloo, 2009). Ο δρόμος προς την επίτευξη των
προαναφερθέντων περαιώνεται εποικοδομητικά, όταν το άτομο ως διδασκόμενος έχει τη
δυνατότητα να αποκτά και να παράγει γνώση ενεργητικά μέσω καθημερινών διαδικασιών
απαλλαγμένων από χειραφέτηση (Dias, 2005). Διαδικασίες που καθιστούν το άτομο ικανό
να αναγνωρίζει και να προασπίζεται τα ΑΔ και την ισχύ τους, ώστε να συμβάλλει στην
προώθηση της κουλτούρας των ΑΔ και στον μετασχηματισμό της κοινωνίας.

Η προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω της εκπαίδευσης την
τελευταία εικοσαετία
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρείται μια στενή συνεργασία ανάμεσα σε διεθνείς
οργανισμούς, ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση και Μη Κυβερνητικών
Οργανισμών, που αφορά στον τομέα της προώθησης των ΑΔ μέσω της εκπαίδευσης. Μια
συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια είναι αυτή του ΟΗΕ όπου ανακήρυξε τη
δεκαετία 1995-2004 ως Δεκαετία για την εκπαίδευση για τα ΑΔ και ακολούθησαν τα σχέδια
δράσης 2005-2009 και 2010-2014 (United Nations General Assembly, 1994; 1996; 2005a;
2005b; 2005c; 2010a; 2010b). Το πρώτο σχέδιο εστίαζε στην προώθηση των ΑΔ μέσω της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ το δεύτερο εστίαζε τόσο στην
προώθηση των ΑΔ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και στην εκπαίδευση των
μελλοντικών εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών, δημοσιών υπαλλήλων, νομικών και
στρατιωτικών.
Μέσω των πολιτικών αυτών τα κράτη μέλη καλούνται να:
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«καταβάλουν προσπάθειες για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού και να
κατευθύνουν την εκπαίδευση προς την πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης
προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και των θεμελιωδών ελευθεριών. Η Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα καλεί όλα τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα να συμπεριλάβουν τα
ανθρώπινα δικαιώματα, το ανθρωπιστικό δίκαιο, τη δημοκρατία και το κράτος
δικαίου ως θέματα στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών όλων των ιδρυμάτων
εκπαίδευσης στα τυπικά και μη τυπικά της πεδία» (Vienna Declaration and
Programme of Action, 1993: §33).
Επιπρόσθετα η διάχυση των ΑΔ στην εκπαίδευση:
«δεν θα πρέπει απλά να αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών, αλλά θα πρέπει να
αποτελεί μια πλήρη δια βίου διαδικασία μέσω της οποίας άνθρωποι από όλα τα
επίπεδα ανάπτυξης και όλα τα στρώματα της κοινωνίας μαθαίνουν για το σεβασμό
της αξιοπρέπειας των άλλων καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που είναι
απαραίτητα για την εξασφάλιση του σεβασμού σε όλες τις κοινωνίες».(United
Nations General Assembly, 1994).
Με βάση τα προαναφερθέντα καλούνται τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να συμβάλουν με
ουσιαστικό τρόπο στην ένταση των προσπαθειών τους για την εξάλειψη του
αναλφαβητισμού και την εξασφάλιση μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης για το σύνολο του
πληθυσμού, ως ουσιώδες στοιχείο που θα οδηγεί το κάθε άτομο στην πλήρη ανάπτυξή του.
Για όσα κράτη έχουν ήδη υιοθετήσει και εισάγει τα ΑΔ στο επίσημο σύστημα της
εκπαίδευσής τους, η αρμόδια Επιτροπή του ΟΗΕ για θέματα εκπαίδευσης ΑΔ στηρίζει τις
προσπάθειές τους, ενώ για τα κράτη που δεν το έχουν πράξει ακόμη, τα καλεί να
εισαγάγουν στο σώμα της επίσημης εκπαίδευσης των χωρών τους το θέμα των ΑΔ ως
ζήτημα υψηλής προτεραιότητας.
Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη κρίθηκε απαραίτητη η παρούσα μελέτη για να
διαπιστωθεί αν το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας (ΥΠ) υιοθέτησε εκπαιδευτικές πρακτικέςδράσεις τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τα
ΑΔ ή τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ) κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών.
Για το λόγο αυτό μελετώνται οι εκθέσεις του προς την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου2 (ΕΕΔΑ) και συγκεκριμένα προς το Δ’ Τμήμα, Τμήμα Προώθησης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο Τμήμα διότι οι ενέργειές
του αφορούν κυρίως στην προώθηση των ΔτΑ στην εκπαίδευση, την εξέταση της πρακτικής
των ελληνικών σχολείων, τη μετάδοση των αρχών και των αξιών των ΔτΑ στους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, τη διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων, την έκδοση
εκπαιδευτικού υλικού και τη συμβατότητά του με τις αρχές των ΔτΑ, τη δημιουργία νέου
πλαισίου αναλυτικών προγραμμάτων.

2

Η ΕΕΔΑ αποτελεί σημαντικό συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής πολιτείας και του ΥΠ σε θέματα
προστασίας των ΔτΑ. Ιδρύθηκε με το νόμο 2667/1998. Κεντρική ιδέα που ενέπνευσε τη δημιουργία της είναι η
συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης των θεμάτων προστασίας των ΔτΑ, η συνεχής ενημέρωση, η ανταλλαγή
εμπειριών σε διεθνές επίπεδο με αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, Συμβούλιο Ευρώπης, ΟΑΣΕ).
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Μεθοδολογία Έρευνας
Ερευνητικός σκοπός
Όπως ήδη προαναφέρθηκε σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει αν το ΥΠ υιοθέτησε
εκπαιδευτικές πρακτικές-δράσεις στις δύο πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης που αφορούν τα
ΑΔ ή τα ΔτΑ το χρονικό διάστημα 2000-2011 σύμφωνα με τις εκκλήσεις του ΟΗΕ. Αναλύει
τις ετήσιες εκθέσεις του ΥΠ προς την ΕΕΔΑ και στοχεύει να πυροδοτήσει ένα διάλογο που
αφορά στην εισαγωγή των ΑΔ ή των ΔτΑ στον εκπαιδευτικό χώρο, δηλαδή στο πεδίο, και
να εμπλουτίσει τη σχετική ελληνική βιβλιογραφία ως προς το εξεταζόμενο θέμα.
Ερευνητικό δείγμα
Το ερευνητικό δείγμα αποτελείται από όλες τις ετήσιες εκθέσεις που έχει υποβάλει το ΥΠ
προς την ΕΕΔΑ και στο σύνολό τους είναι 9. Οι εκθέσεις συλλέχθηκαν σε ηλεκτρονική
μορφή από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΔΑ3. Συγκεκριμένα, οι εκθέσεις αφορούν
τα έτη από το 2002 ως και το 2009 και το έτος 2011. Υπάρχουν δύο πρότερες εκθέσεις του
2000 και του 2001 αυτές όμως δεν εξετάστηκαν διότι στο περιεχόμενο τους δεν
περιλαμβάνονται εκθέσεις των υπουργείων, άρα και του ΥΠ.
Ερευνητικά Ερωτήματα
Με βάση τα προαναφερόμενα τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν για τη
συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη είναι τα ακόλουθα:





Το ΥΠ στις ετήσιες εκθέσεις του προς την ΕΕΔΑ αναφέρει πρακτικές-δράσεις που
έχουν στον πυρήνα τους τα ΑΔ ή ΔτΑ;
Αν ναι, ποιες είναι οι πρακτικές-δράσεις αυτές;
Οι πρακτικές-δράσεις αυτές εφαρμόζονται αποκλειστικά από το ΥΠ ή σε συνεργασία
με άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που προασπίζονται τα ΑΔ;
Οι πρακτικές-δράσεις αυτές εμφορούνται από το πνεύμα διεθνών και ευρωπαϊκών
οργανισμών που προωθούν τα ΑΔ;

Μέθοδος και Διαδικασία
Ως μεθοδολογικό εργαλείο στην προσπάθεια να απαντηθούν τα προαναφερόμενα
ερευνητικά ερωτήματα χρησιμοποιείται η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου η οποία
εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια που έχει καταβληθεί στο χώρο των κοινωνικών
επιστημών για τη δημιουργία εναλλακτικών ερευνητικών ποιοτικών παραδειγμάτων, που
δε διακρίνονται από τη φιλοσοφία των θετικιστών. Πολλά έχουν γραφεί για να αποδώσουν
τα χαρακτηριστικά της ανάλυσης περιεχομένου. Κατά τον Krippendorff (1980:21) «η
ανάλυση περιεχομένου είναι μία τεχνική έρευνας για την εξαγωγή έγκυρων και
επαναλήψιμων συμπερασμάτων από τα δεδομένα, σύμφωνα με το πλαίσιό τους». Με τα
παραπάνω ο Krippendorff αναφέρεται στην αντικειμενικότητα, την εγκυρότητα και τη
συστηματικότητα που διακρίνει τη μέθοδο, κάνει όμως λόγο και για τη σχέση που υπάρχει
ανάμεσα στο περιεχόμενο των δεδομένων και το θεσμικό, κοινωνικό και πολιτισμικό τους
πλαίσιο (Weber, 1990), απόπειρα που επιχειρείται και με την εν λόγω έρευνα.

3

http://www.nchr.gr/index.php/el/2013-04-03-11-07-36/115-etisies. Τελευταία προσπέλαση 19 Ιανουαρίου
2015.
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Για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί ως μονάδα καταγραφής
χρησιμοποιείται η συμβολική μονάδα «θέμα». Η μονάδα αυτή «συνιστά μια πρόταση, μια
δήλωση, μια διαβεβαίωση, μια ιδέα, ένα επιχείρημα, μια διαπίστωση, αναφορικά με
κάποια από τις υποθέσεις της έρευνας» (Μπονίδης, 2004: 54). Εξαιτίας του γεγονότος ότι το
θέμα αποτελεί μία πολύπλοκη μονάδα καταγραφής (Berelson, 1971), θεωρείται αναγκαίο
να καθοριστεί και μία μονάδα περιεχομένου που θα αποτελέσει και τη βάση για τον
καθορισμό του νοήματος (Crano & Brewer, 2002). Ως μονάδα περιεχομένου καθορίσαμε τη
«λέξη».
Ως «λέξη» θεωρούνται μόνο τα ΑΔ ή ΔτΑ και όχι οποιοδήποτε άλλος λεκτικός συνδυασμός.
Ο όρος ΑΔ ή ΔτΑ θεωρείται ομότιμος απλά ο όρος ΑΔ υιοθετείται από τον ΟΗΕ ενώ ο όρος
ΔτΑ από την ΕΕΔΑ, για τον προαναφερόμενο λόγο και για σεβασμό προς το έργο και των
δύο αρχών-οργανισμών εξετάζουμε και τους δύο αυτούς όρους.

Ερευνητικά Αποτελέσματα
Ετήσια Έκθεση του 2002
Με βάση την ετήσια έκθεση του 2002, μετά από πρόταση της Ειδικής Γραμματέως του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) αποφασίστηκε συνεργασία με το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) και την κ.Φραγκουδάκη. Από τη συνεργασία αυτή
δημιουργήθηκαν δύο ενότητες, μία για την πρωτοβάθμια και μία για τη δευτεροβάθμια με
οδηγίες, ιδέες και υλικό για τη δημιουργία σχεδίου εργασίας σχετικά με τα ΔτΑ, με έμφαση
στα Δικαιώματα του Παιδιού. Παράλληλα, προστέθηκε ένα κεφάλαιο στο διαθεματικό
βιβλίο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αναφορά στα ΔτΑ.
Ετήσια Έκθεση του 2003
Στην συγκεκριμένη έκθεση του ΥΠ δεν αναφέρεται τόσο ο όρος ΑΔ όσο και ΔτΑ.
Ετήσια Έκθεση του 2004
Στην συγκεκριμένη έκθεση του ΥΠ δεν αναφέρεται τόσο ο όρος ΑΔ όσο και ΔτΑ4.
Ετήσια Έκθεση του 2005
Στην ετήσια έκθεση του 2005, η Ελλάδα, ως μέλος της Unesco, συμμετέχει στο πρόγραμμα
«Δίκτυο Συνεργαζόμενων σχολείων» με 200 περίπου σχολικές μονάδες από την
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για το έτος 2004-2005 το ΥΠΕΠΘ έχει
4

Ενδιαφέρον όμως θεωρήθηκε και παρατίθεται το ακόλουθο απόσπασμα: η διδασκαλία των ΔτΑ πρέπει να
αποτελεί:
«τη γενική κατεύθυνση της δημόσιας εκπαίδευσης και όχι ένα μεμονωμένο μάθημα, η διδασκαλία
του οποίου θα εξαντλείται σε ορισμένες, ποσοτικά περιορισμένες διδακτικές ώρες και κατά τα λοιπά
θα διδάσκονται μαθήματα με περιεχόμενο αδιάφορο ή πιθανώς αντίθετο προς την προστασία και
την προαγωγή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» (Ετήσια Έκθεση 2004:77).
Με το παραπάνω πνεύμα το Δ΄ Τμήμα, συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το
ΠΙ στην προώθηση δημιουργίας υλικού για εκπαιδευτικούς και μαθητές πάνω στη θεματική των ΑΔ, υλικού
που θα προσεγγίζεται με διαθεματικό τρόπο. Η τότε Υπουργός Παιδείας, Μαριέττα Γιαννάκου, αναγγέλλει
πως το ΥΠ επεξεργάζεται μελέτη για την εισαγωγή των ΔτΑ στην παιδεία, είτε στο πλαίσιο της Ευέλικτης
Ζώνης είτε ως εισαγωγή σχετικού μαθήματος στο βασικό πρόγραμμα των σχολείων είτε ως εισαγωγή του
μαθήματος στις εκτός του αναλυτικού προγράμματος δραστηριότητες.
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προτείνει στα σχολεία – μέλη την ενασχόληση με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ΑΔ,
πολιτισμικής διαφορετικότητας και διαπολιτισμικής προσέγγισης. Σύμφωνα με την ίδια
έκθεση, ως νέο μέλος του οργανισμού Task Force for the International Cooperation on
Holocaust Research and Remembrance (οργανισμός σχετικός με την έρευνα και τη μνήμη
του Ολοκαυτώματος), το ΥΠΕΠΘ εισάγει στο επόμενο σχολικό έτος τη διδασκαλία της
ιστορίας της εβραϊκής κοινότητας στο πλαίσιο του μαθήματος της τοπικής ιστορίας. Με
εγκύκλιό του το ΥΠΕΠΘ, στις 24-1-05, προτρέπει τους διευθυντές σχολείων να οργανώσουν
επισκέψεις στα εβραϊκά μουσεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ρόδου. Το ΥΠΕΠΘ συγκρότησε
ειδική επιτροπή για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3064/2002 για την
«Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων» και έχει αποφασίσει να συμπεριλάβει σχετικό
κεφάλαιο στα νέα σχολικά εγχειρίδια περί των ΑΔ με σκοπό την ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση των μαθητών. Η Διεύθυνση Ετερόδοξων και Ετερόθρησκων και το Γραφείο της
Ολυμπιακής Παιδείας του ΥΠΕΠΘ αποστέλλει έγγραφα, στα οποία περιγράφονται οι
σχετικές με τα ΑΔ δράσεις τους.
Ετήσια Έκθεση του 2006
Με την ετήσια έκθεση του 2006, το Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου, 2.000 καθηγητές φυσικής
αγωγής επιμορφώθηκαν σε σεμινάριο 40 ωρών σχετικά με το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα»,
το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του προγράμματος «Ολυμπιακή Παιδεία». Βασικές του
ενότητες αποτελούν: η ισότητα των δυο φύλων στην εκπαίδευση, τα ΑΔ, η ανοχή στη
διαφορετικότητα, η πολυπολιτισμικότητα, η αντιμετώπιση της ξενοφοβίας και του
ρατσισμού, η κοινωνική αλληλεγγύη, η φυσική αγωγή και τα ολυμπιακά ιδεώδη. Στο
πλαίσιο του προγράμματος σχεδιάζεται και παράγεται υποστηρικτικό υλικό με έμφαση
στον τρόπο διδασκαλίας και τη χρήση της βιωματικής προσέγγισης. Επίσης, αξιοποιείται το
εγχειρίδιο «ABC: Teaching Human Rights, Practiced Activities for Primary and Secondary
schools (ABC: Διδάσκοντας τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Πρακτικές Δραστηριότητες για
Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)» της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τα ΑΔ. Δράσεις που άπτονται των ΑΔ είναι και το πρόγραμμα του Συμβουλίου της
Ευρώπης «Παιδεία της Δημοκρατίας», το οποίο ξεκίνησε το 1997 κι επικεντρώνεται στο
δεσμό μεταξύ της «Παιδείας της Δημοκρατίας» και της εκπαίδευσης σε θέματα ΑΔ. Το
2006-2009 διεξάγεται η τρίτη φάση του προγράμματος και περιλαμβάνει πολλές διαστάσεις
της εκπαίδευσης: διαπολιτισμική, εκπαίδευση σε θέματα ΑΔ, εκπαίδευση για την ειρήνη,
την ανεκτικότητα. Συμμετοχή στην τρίτη αυτή φάση είχαν δηλώσει 40 σχολεία από όλη την
Ελλάδα. Επιπλέον, το ΠΙ έχει δημιουργήσει νέα αναλυτικά προγράμματα για την
υποχρεωτική εκπαίδευση, όπου έμφαση δίνεται στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, στην
ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής
κοινωνίας, στην ευαισθητοποίηση σε θέματα ΑΔ, παγκόσμιας ειρήνης και διασφάλισης της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το πρόγραμμα αυτό, σύμφωνα με την έκθεση του 2009, από το
2007 και μετά μετεξελίχθηκε σε «Παιδεία για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα» κι έχει εγκριθεί η συνέχισή του μέχρι το 2014. Στο πρόγραμμα της Ευέλικτης
Ζώνης προτείνονται ως σχέδια εργασίας τα εξής: η δημιουργική αξιοποίηση της γλωσσικής
και πολιτισμικής διαφορετικότητας μέσα από τους μαθητές, η διαπολιτισμική εργασία, ένα
σχολείο για όλους, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Επιπλέον, τα θέματα διακρίσεων,
ρατσισμού, ξενοφοβίας και ΑΔ βρίσκονται στην «Ημερήσια Διάταξη» του ΠΙ και διαχέονται
σε όλη την εκπαίδευση, τόσο στα βιβλία και τις οδηγίες όσο και στις σχετικές
δραστηριότητες των στελεχών του ΠΙ. Παράλληλα, το ΠΙ, την περίοδο 2005-2006
πραγματοποιεί ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικά με τη διαχείριση
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προβλημάτων στην τάξη, στο οποίο συμμετείχαν 5.000 εκπαιδευτικοί. Έμφαση δόθηκε στη
διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας του σχολείου και στους τρόπους στήριξης μαθητών
με πολιτισμικές διαφορές έχοντας ως γνώμονα το σεβασμό των ΑΔ τους. Το πρόγραμμα
επαναλαμβάνεται την περίοδο 2006-2007, λόγω διευρυμένης απήχησης.
Ετήσια Έκθεση του 2007
Στην ετήσια έκθεση του 2007, το Δ΄ Τμήμα επισημαίνει προς το ΥΠΕΠΘ την ανάγκη
ουσιαστικής δέσμευσής του και την ανάγκη ορισμού μιας συγκεκριμένης Διεύθυνσης που
θα είναι αρμόδια για το συντονισμό, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής
του Παγκόσμιου Προγράμματος της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ.
Σύμφωνα με την έκθεση του 2007, το Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνών
Εκπαιδευτικών Σχέσεων του ΥΠΕΠΘ ορίστηκε Υπεύθυνος Φορέας Συνεργασίας για το
Παγκόσμιο Πρόγραμμα της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το εν λόγω τμήμα
θα είναι αρμόδιο τόσο για τη σύνταξη όσο και για την επικαιροποίηση των στοιχείων του
Επιχειρησιακού Σχεδίου περί των ΑΔ όσον αφορά σε θέματα εκπαίδευσης. Επιπλέον,
ορίστηκε ότι το προαναφερόμενο Τμήμα είναι υπεύθυνο και για το λόγο αυτό έχει
συνταχθεί από την υπηρεσία του σχέδιο που αφορά στην πρώτη φάση του Παγκοσμίου
Προγράμματος για την Εκπαίδευση περί των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο στοχεύει
στη σταδιακή ενσωμάτωση της διδασκαλίας τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, αλλά και στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση των φορέων εκπαίδευσης και των
εκπαιδευομένων σε θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Επίσης, η Ελλάδα, ως μέλος της Unesco, συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμά της «Δίκτυο
Συνεργαζόμενων Σχολείων» με 100 περίπου σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βασικά θέματα αποτελούν η ενασχόληση με θέματα ΑΔ,
πολιτισμικής διαφορετικότητας, βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2007, επίσης, από το ΥΠΕΠΘ, την
Unesco και το ίδρυμα Gestalt, διοργανώνονται δύο βιωματικά εργαστήρια, και δύο
ημερίδες αξιολόγησης αντίστοιχα, για εκπαιδευτικούς, με θέμα: «Ευαισθητοποίηση σε
θέματα Επίλυσης Συγκρούσεων στο σχολείο με άξονα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».
Στο παραπάνω πνεύμα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα του Συμβουλίου της
Ευρώπης «Παιδεία για τη Δημοκρατία/ Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»
(Education for Democratic Citizenship/Human Rights Education)». Προς την κατεύθυνση
αυτή τα αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
έχουν αναδιαμορφωθεί και υιοθετήσει την διαθεματική προσέγγιση, ώστε να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, στην εξοικείωση των
μαθητών με νόμους και δημοκρατικούς θεσμούς, θέματα ΑΔ, ειρήνης, αλληλεγγύης,
ανεκτικότητας, δημοκρατικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού, κοινωνικών επιστημών. Προς
τούτο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εισάγονται τα σχετικά μαθήματα: α) στην Α΄ τάξη
του Λυκείου το μάθημα: «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι Ρίζες του», β) στη Β΄ τάξη του
Λυκείου τα μαθήματα: «Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Πολιτικούς Θεσμούς», «Κοινωνική
και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα», «Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών» και γ)
στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου, οι μαθητές διδάσκονται είδη δημοκρατικής αγωγής, οργάνωση
κοινωνικών θεσμών και κοινωνικών ομάδων, θέματα σχετικά με τη διαδικασία της
κοινωνικοποίησης και του εκδημοκρατισμού του πολίτη, το Ελληνικό Σύνταγμα, θεσμούς
και αρχές της Ε.Ε. καθώς και βασικές πτυχές διεθνών σχέσεων.
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Από την άλλη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα μέσα
από τη Μελέτη Περιβάλλοντος να καλλιεργήσουν δεξιότητες που ενθαρρύνουν την ενεργό
συμμετοχή τους στα κοινά και στο σεβασμό των ΑΔ.
Παράλληλα για το έτος 2006-2007 εφαρμόζεται στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολυμπιακή Παιδεία», το πρόγραμμα
«Καλλιπάτειρα», το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, στα ΑΔ, την πολυπολιτισμικότητα, την
αντιμετώπιση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.
Επιπρόσθετα, από τον Οκτώβριο του 2005 όπου η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται επισήμως
στις χώρες εκείνες που καθιερώνουν την 27η Ιανουαρίου ως «Ημέρα Μνήμης Εβραίων
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος», με απόφαση της Ολομέλειας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), δίνεται έμφαση στη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στα σχολεία,
με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών και την προάσπιση της Δημοκρατίας, της
Ελευθερίας και του σεβασμού των ΑΔ.
Το 2006, υλοποιήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το Εθνικό
Συμβούλιο Νεολαίας η εκστρατεία «Όλοι διαφορετικοί – Όλοι ίσοι», όπου το Εθνικό
Συμβούλιο είχε θέσει ως προτεραιότητα της πολιτικής του, την εφαρμογή δράσεων
σχετικών με την αντιμετώπιση οποιασδήποτε μορφής παραβίασης ΑΔ, έχοντας ως κύριο
στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων στην κατεύθυνση αυτή.
Τέλος, το 2007, εγκρίθηκε πρόταση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τιτλοφορείται: «Ας σπάσουμε το τείχος των διακρίσεων», και
υλοποιήθηκε την άνοιξη του 2008 σε περιοχές της Αττικής που είτε είναι απομακρυσμένες
είτε είναι πολυπολιτισμικές. Κύριος στόχος της δράσης είναι να ευαισθητοποιήσει τους
νέους κατά των διακρίσεων, υπέρ των ΑΔ, δίνοντας έμφαση στους μαθητές της
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οικογένειές τους, καθώς και στις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις Νέων.
Ετήσια Έκθεση του 2008
Η έκθεση του 2008 ακολουθεί το πνεύμα των εκθέσεων του 2006 και 2007, συνεχίζει να
εφαρμόζει τις εκπαιδευτικές δράσεις των δύο προηγούμενων εκθέσεων όμως στην εν λόγω
έκθεση αναφέρεται επιπρόσθετα ότι η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης προέβη
σε μια σειρά από καινοτόμες παρεμβάσεις που στόχο έχουν και τη διαφύλαξη των ΔτΑ. Τη
χρονιά εκείνη για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ορόσημο αποτελεί και ο Νόμος
3699/2008 ΦΕΚ Α΄ 199.
Επιπλέον, κατά το σχολικό έτος 2008-2009 ύστερα από θετική γνωμοδότηση του ΠΙ το ΥΠ
αποφασίζει να διανέμει το εγχειρίδιο «Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού» στην Ε΄
και ΣΤ΄ του δημοτικού σχολείου. Εγχειρίδιο που δύναται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της
Ευέλικτης Ζώνης. Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο, οι Σχολικοί Σύμβουλοι παρακινούνται να
υλοποιήσουν επιμορφωτικές δράσεις με θέμα τα ΑΔ και οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της
Ευέλικτης Ζώνης να υλοποιήσουν σχετικά σχέδια εργασίας.
Ετήσια Έκθεση του 2009
Το Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του
ΥΠΕΠΘ παραμένει Υπεύθυνος Φορέας Συνεργασίας για το Παγκόσμιο Πρόγραμμα της
Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
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Επίσης, η Ελλάδα, ως μέλος της Unesco, συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμά της
«Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων» με 100 περίπου σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας
και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την έκθεση του 2009, τα σχολεία του
δικτύου, στο πλαίσιο των λεγόμενων «Πρωτοποριακών Προγραμμάτων» πραγματοποίησαν
ποικίλες δράσεις, όπως, σχέδια δράσης σχετικά με τα Δικαιώματα του παιδιού, συνεργασία
με την Action Aid, συμμετοχή επτά σχολείων στην πιλοτική φάση της «Αυτοβιογραφίας
Διαπολιτισμικών συναντήσεων» του Συμβουλίου της Ευρώπης, με στόχο τη δημιουργία
ενός προσωπικού ντοκουμέντου και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα
Επίλυσης Συγκρούσεων στο σχολείο με άξονα τα ΑΔ.
Επιπλέον, εξακολουθεί να λειτουργεί το Πρόγραμμα «Παιδεία για τη Δημοκρατία», το
οποίο μετεξελίχθη σε «Παιδεία για τη Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα».
Επιπρόσθετα στην παρούσα έκθεση αναφέρεται ότι:
Η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξοπλίζει τους μαθητές με τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να μπορέσουν να «χτίσουν» και
να υπερασπιστούν μια παγκόσμια κουλτούρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην
κοινωνίας μέσω της προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
των βασικών ανθρώπινων ελευθεριών (Ετήσια Έκθεση 2009:274).
Επιπρόσθετα, στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τα Γενικά
Αρχεία του Κράτους μέσα από τις δράσεις τους εξυπηρετούν τα ΑΔ στην παιδεία και στον
πολιτισμό.
Επιπλέον, η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠΔΒΜΘ προχώρησε στην
παραγωγή οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού, «Σεβασμός στην Ανεκτικότητα και τη
Διαφορετικότητα» με στόχο την προώθηση των ΔτΑ. Επίσης, προέβη και στην παραγωγή
δύο εκπαιδευτικών ταινιών «Ευμενίδες: Η άρνηση της βίας» και «Ο Πάνω και ο Κάτω».
Το ΠΙ στο πνεύμα των προαναφερόμενων εκθέσεων έχει συντάξει καινούργια Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στα οποία
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που άπτονται των ΑΔ. Επιδιώκουν, δηλαδή, την
ενθάρρυνση, προβολή και ανάπτυξη θεμάτων για τα ΑΔ. Γενικώς, τα ΑΔ βρίσκονται στην
«Ημερήσια Διάταξη» του ΠΙ και διαχέονται όχι μόνο στα σχολικά εγχειρίδια των μαθητών
και στα βιβλία των εκπαιδευτικών αλλά και στις δραστηριότητες των στελεχών του ΠΙ
(ημερίδες, συνέδρια, επισκέψεις, αφίσες κτλ). Συνάμα, η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα, η οποία συστάθηκε στο ΠΙ με την υπ’ αριθμ. 6/08.02.2001 Πράξη του
Συντονιστικού Συμβουλίου συνεχίζει το έργο της σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στην
εκπαίδευση στα ΔτΑ (επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ανάπτυξη σχετικών προγραμμάτων,
διάχυση αξιών των δικαιωμάτων στα Αναλυτικά Προγράμματα) ενώ ο δεύτερος άξονας
στοχεύει στη διασφάλιση της εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού μέσα στο
εκπαιδευτικό σύστημα. Τέλος, το ΠΙ συμμετέχει στα προγράμματα του Συμβουλίου της
Ευρώπης Pestalozzi που αφορούν στην εκπαίδευση εκπαιδευτών και στην παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού στον τομέα «Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την
Πολιτειότητα».
Αξιοσημείωτα είναι και τα ακόλουθα νομικά κείμενα του ΥΠ που αναφέρονται και
στοχεύουν στην προώθηση των ΔτΑ μέσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. 55565/Γ2 υπουργική απόφαση καθορίστηκαν
θέματα σχετικά με τις εγγραφές των μαθητών στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια, που
λειτουργούν στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, με την υπ’ αριθ.
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91109/Γ2/10.07.2008 και 104071/Γ2/4.8.2008 εγκύκλιο παρέχεται το δικαίωμα απαλλαγής
από το μάθημα των θρησκευτικών και με την αρ. πρωτ. 31915/Γ2/19.03.2009 εγκύκλιο
οργανώθηκαν σε όλα τα λύκεια και τα γυμνάσια συζητήσεις από τους εκπαιδευτικούς με
αφορμή τη διεθνή ημέρα για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων (21 Μαρτίου).
Ετήσια Έκθεση του 2010
Για το συγκεκριμένο έτος το ΥΠ δεν επέβαλε ετήσια έκθεση προς την ΕΕΔΑ.
Ετήσια Έκθεση του 2011
Στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας έκθεσης αναφέρεται ότι το ΥΠ διαρκώς μεριμνά για
την εξασφάλιση και κατοχύρωση των ΔτΑ και για αυτό το λόγο τοποθετούνται στο κέντρο
αρκετών δράσεων και πρωτοβουλιών που παίρνει τόσο το ΥΠ όσο και οι επιμέρους Ειδικές
Γραμματείες και Διευθύνσεις. Τέτοιες δράσεις, που υλοποιούνται από ελληνικά
Πανεπιστήμια, αφορούν την Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών,
παιδιών Ρομά καθώς και παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.
Επιπλέον, το ΥΠ προσπαθεί σταδιακά να ενσωματώσει τις διαστάσεις της Εκπαίδευσης για
τα ΔτΑ στο θεσμό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που σκοπεύουν στην άρση
των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών στο σχολείο,
σε περιοχές με χαμηλό συνολικό εκπαιδευτικό δείκτη.
Στην υπ’ αριθ. 119236/Γ7/24.09.2010 εγκυκλίου του ΥΠ με θέμα «Σχεδιασμός και
Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής
Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και
eTwinning) για το σχολικό έτος 2010-2011 στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ανακηρύσσεται το Θεματικό έτος 2010- 2011: Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Συγκεκριμένα στην τέταρτη σελίδα της εν λόγω εγκυκλίου αναφέρεται ότι:
…το σχολικό έτος 2010-2011 είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα. Μπορούν λοιπόν τα σχολεία με την καθοδήγηση των Υπευθύνων
Σχολικών Δραστηριοτήτων να λάβουν υπόψη και την διάσταση αυτή στα φετινά
τους προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις ιστοσελίδες που ακολουθούν,
περιέχονται αφενός η Διακήρυξη της Χιλιετίας του Οργανισμού των Ηνωμένων
Εθνών και βοηθητικό υλικό, ώστε να αντλήσουν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν,
ιδέες για να εντάξουν στα προγράμματά τους την εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα. (Σε οποιοδήποτε διαθεματικό πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων
μπορεί να εξεταστούν όψεις που αφορούν και τα δικαιώματα αλλά και τη σύνδεσή
τους με την αντίστοιχη ατομική και συλλογική ευθύνη. Ενδεικτικές θεματικές είναι
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο καθαρό περιβάλλον, στην υγεία, στον πολιτισμό,
στην εργασία, στην οικογένεια, στην ποιότητα ζωής , τα δικαιώματα των παιδιών
κ.ά.).
Το κάλεσμα το παραπάνω είχε ιδιαίτερη απήχηση στην εκπαιδευτική κοινότητα, εφόσον
σύμφωνα με το αρμόδιο τμήμα του ΥΠ, εκείνη τη σχολική χρονιά υλοποιήθηκαν 953
προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που άπτονταν του θέματος των ΑΔ. Επιπρόσθετα,
υλοποιήθηκαν 177 σεμινάρια, 39 λοιπές δράσεις και 43 σεμινάρια από τα ΚΠΕ.
Συγκεκριμένα,
σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκπονήθηκαν συνολικά 608 προγράμματα
Σχολικών Δραστηριοτήτων (196 Περιβαλλοντικής Αγωγής, 110 Αγωγής Υγείας, 302
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Αισθητικής Αγωγής- Πολιτιστικών Θεμάτων), 90 σεμινάρια (29 Περιβαλλοντικής
Αγωγής, 22 Αγωγής Υγείας, 39 Αισθητικής Αγωγής- Πολιτιστικών Θεμάτων ) και 5
λοιπές δράσεις (2 Περιβαλλοντικής Αγωγής, 1 Αγωγής Υγείας, 2 Αισθητικής ΑγωγήςΠολιτιστικών Θεμάτων)»
ενώ «σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εκπονήθηκαν συνολικά 345 προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (9 Αγωγής
Σταδιοδρομίας, 99 Περιβαλλοντικής Αγωγής, 122 Αγωγής Υγείας, 115 Αισθητικής
Αγωγής- Πολιτιστικών Θεμάτων), 87 σεμινάρια (28 Περιβαλλοντικής Αγωγής, 30
Αγωγής Υγείας, 29 Αισθητικής Αγωγής- Πολιτιστικών Θεμάτων) και 34 λοιπές
δράσεις (19 Αγωγής Σταδιοδρομίας, 1 Περιβαλλοντικής Αγωγής, 2 Αγωγής Υγείας, 12
Αισθητικής Αγωγής- Πολιτιστικών Θεμάτων), (Ετήσια Έκθεση 2011:372).
Για μια ακόμα χρονιά το ΥΠ στοχεύοντας στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση αλλά και
την εκπαίδευση για τα ΑΔ προωθεί τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εβραϊκού
Μουσείου, ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν τι συνέβη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου και να μάθουν τις συνέπειες του Ολοκαυτώματος.
Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι δράσεις και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας
Γενιάς που στοχεύουν στην ενίσχυση του σεβασμού των ΑΔ και στην προώθηση της
εκπαίδευσης για τα ΑΔ. Ένα πρόγραμμα, που απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταναστευτικών ομάδων και με διαφορετικό κοινωνικό
υπόβαθρο, Ρομά, είναι το «IRIS- Καταπολέμηση κοινωνικών διακρίσεων και στερεοτύπων».
Το μέρος του προγράμματος που απευθύνεται στους παραπάνω μαθητές υλοποιείται από
το Συνήγορο του Πολίτη. Το μέρος του προγράμματος που διοργανώνει
εργαστήρια/σεμινάρια για εκπαιδευτικούς σε θέματα ΑΔ και ένα κύκλο διαδραστικών
εκπαιδεύσεων για μαθητές Γ’, Δ’ και Ε’ τάξης που βασίζονται στο σύστημα της μη τυπικής
ΕΑΔ του Συμβουλίου της Ευρώπης υλοποιείται από το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Τέλος, στους κόλπους του ίδιου προγράμματος το Κέντρο Παιδαγωγικής και
Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «ΣΧΕΔΙΑ» πραγματοποιεί καλλιτεχνικά εργαστήρια, θεατρικής
και εικαστικής έκφρασης για μαθητές Γυμνασίων και ή Λυκείων της Αττικής με στόχο την
προώθηση των ΑΔ, την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, της σχολικής διαρροής και της
ενδοσχολικής βίας μέσω της τέχνης.

Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων
Η ανάλυση των ερευνητικών ευρημάτων φανερώνει ότι το ΥΠ μέσω των εκθέσεών του, που
έχει αποστείλει προς την ΕΕΔΑ, έχει λάβει υπόψη του αρχικώς την περιρρέουσα κατάσταση
των ΑΔ σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο κατά δεύτερον τις εκπαιδευτικές
πρακτικές οργανισμών που άπτονται των ΑΔ, όπως η Unesco, το Συμβούλιο της Ευρώπης
και κατά τρίτον τα καλέσματα του ΟΗΕ προς τα κράτη μέλη του σχετικά με την προώθηση
των ΑΔ μέσω της εκπαίδευσης. Αυτό διαπιστώνεται τόσο από τις αναφορές στα ΑΔ που
συναντάμε στις εκθέσεις όσο και από τις σχετικές δράσεις που υλοποίησε το ΥΠ σχετικά με
τα ΑΔ.
Συγκεκριμένα η προώθηση των ΑΔ γίνεται κυρίως μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων
σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία» που
μετεξελίχθηκε σε «Καλλιπάτειρα» με την Unesco, το πρόγραμμα «Δίκτυο Συνεργαζόμενων
Σχολείων», με τον οργανισμό Task Force for the International Cooperation on Holocaust
Research and Remembrance (οργανισμός σχετικός με την έρευνα και τη μνήμη του
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Ολοκαυτώματος), με το Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόγραμμα για την «Παιδεία της
Δημοκρατίας» που μετεξελίχθηκε σε «Παιδεία για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα» και το πρόγραμμα Pestalozzi, με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Εθνικό
Συμβούλιο Νεολαίας, εκστρατεία «Όλοι διαφορετικοί- Όλοι ίσοι», με τη Γενική Γραμματεία
Νέας Γενιάς, πρόγραμμα «IRIS- Καταπολέμηση κοινωνικών διακρίσεων και στερεοτύπων»,
με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
πρόγραμμα «Ας σπάσουμε το τείχος των διακρίσεων», με ελληνικά πανεπιστημιακά
τμήματα για την υλοποίηση προγραμμάτων σχετικά με την εκπαίδευση των Ρομά, των
παλιννοστούντων και αλλοδαπών, της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Στις
παραπάνω συνεργασίες έρχονται να προστεθούν και αυτές με το Συνήγορο του Πολίτη, το
Εβραϊκό Μουσείο, το Ίδρυμα Gestalt, την Action Aid, τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, τα Γενικά
Αρχεία του Κράτους, το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το Κέντρο
Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «ΣΧΕΔΙΑ».
Άξια ιδιαίτερης μνείας είναι η θετική ανταπόκριση του ΥΠ προς το κάλεσμα του ΟΗΕ για την
υλοποίηση του Παγκόσμιου Προγράμματος για τα ΑΔ. Μπρος σε αυτό το κάλεσμα το ΥΠ
ορίζει το Τμήμα «Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων»
ως Υπεύθυνο Φορέα Συνεργασίας. Αρμοδιότητα του συγκεκριμένου τμήματος είναι τόσο η
σύνταξη όσο και η επικαιροποίηση των στοιχείων του Επιχειρησιακού Σχεδίου περί των ΑΔ
όσον αφορά σε θέματα εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, το Τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη
σύνταξη σχεδίου το οποίο στοχεύει στη σταδιακή ενσωμάτωση της διδασκαλίας των ΑΔ
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στην ευρύτερη
ευαισθητοποίηση των φορέων εκπαίδευσης και των εκπαιδευομένων σε θέματα που
άπτονται των ΑΔ. Συνάμα, το ΥΠ δεν ανταποκρίνεται μόνο στο κάλεσμα του ΟΗΕ αλλά
αξιοποιεί συνάμα και το εγχειρίδιο «ABC: Teaching Human Rights, Practiced Activities for
Primary and Secondary schools (ABC: Διδάσκοντας τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Πρακτικές
Δραστηριότητες για Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)» της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα ΑΔ.
Οι παραπάνω συνεργασίες και δράσεις που έχουν στον πυρήνα τους τα ΑΔ προωθούν
αρχές, όπως η ισότητα, η εξάλειψη διακρίσεων, η ανοχή, η κοινωνική δικαιοσύνη, η
διαφορετικότητα, η πολυπολιτισμικότητα, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η κοινωνική
αλληλεγγύη, τα Ολυμπιακά ιδεώδη, η βιώσιμη ανάπτυξη, ο αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα
στους λαούς και τους πολιτισμούς.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το ΥΠ κινείται σε τρία επίπεδα, στο επίπεδο των
μαθητών, στο επίπεδο των εκπαιδευτικών και σε αυτό που αφορά την παραγωγή
διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού. Σε ό,τι αφορά τις μειονοτικές μαθητικές ομάδες,
βασικοί στόχοι του ΥΠ είναι η επιτυχής ένταξη των μαθητών και ο περιορισμός της σχολικής
διαρροής μέσα κυρίως από αντισταθμιστικούς θεσμούς (τμήματα ένταξης, υποδοχής και
φροντιστηριακά, ενισχυτική διδασκαλία, κτλ.). Προς αυτή την κατεύθυνση, παράγεται
κατάλληλο υλικό, συγγράφονται νέα αναλυτικά προγράμματα και νέα σχολικά εγχειρίδια,
ενθαρρύνεται η βιωματική και διαθεματική προσέγγιση. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει
και η τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω του διδακτικού προσωπικού της. Σε επίπεδο μαθητών,
οι δράσεις αφορούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους, στην καλλιέργεια
κατάλληλων δεξιοτήτων που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά και στη
διαμόρφωση στάσεων που χαρακτηρίζουν τον ενεργό πολίτη. Σε επίπεδο επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ανταποκρίνονται θετικά, στόχος είναι η
ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση, η διαχείριση προβλημάτων στην τάξη και η συμμετοχή σε
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βιωματικά εργαστήρια. Η θετική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών διαπιστώνεται με τη
συμμετοχή τους σε ολοένα και περισσότερα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων
σχετικών με τα ΑΔ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το σχολικό έτος 2010-2011, έτος
αφιερωμένο στα ΑΔ υλοποιήθηκε πλείστος αριθμός σχετικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Διαπιστώνεται, λοιπόν, μέσω των εκθέσεων του ΥΠ η υιοθέτηση και εφαρμογή ποικίλων
προγραμμάτων σχετικά με τα ΑΔ στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η παρουσία
ελάχιστων αναφορών για τα ΑΔ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θετικό θα ήταν να μην μείνει
απαρατήρητη, διότι οι φοιτητές-τριες, ως ενήλικες και ως αυριανοί επαγγελματίες,
μπορούν ευκολότερα να αναπτύξουν δράση και να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή και
προάσπιση των ΑΔ αν έχουν διδαχθεί για αυτά και στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών τους
σπουδών. Πολύ περισσότερο όταν οι φοιτητές αυτοί φοιτούν στα Παιδαγωγικά Τμήματα ή
σε καθηγητικές σχολές και θα είναι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, που θα κληθούν να
γαλουχήσουν τους μαθητές με τις αρχές των ΑΔ. Αρχές που είναι αναγκαίο να αποτελέσουν
βίωμα, ώστε να είναι σε θέση, αρχικώς, να αναγνωρίζουν τις παραβιάσεις που άπτονται
των ΑΔ, κατά δεύτερον να υπερασπίζονται ενεργά οι ίδιοι τα ΑΔ και κατά τρίτον η
συμπεριφορά τους να αποτελεί πρότυπο μίμησης για να την υιοθετήσουν και οι μαθητέςτριες τους.
Τέλος, αν και διαπιστώνεται η ύπαρξη των ΑΔ στις εκθέσεις του ΥΠ προς την ΕΕΔΑ δεν
μπορεί μέσω αυτών να διαφανεί αν οι περισσότερες προσπάθειες αφορούν μόνο στην
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα ΑΔ, ή και στο μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών
θεμάτων που άπτονται των ΑΔ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα αν οι
εκπαιδευτικές δράσεις που αναφέρθηκαν περιορίζονται στο γνωστικό επίπεδο και στο
επίπεδο ευαισθητοποίησης ή πηγαίνουν ένα επίπεδο παραπέρα σε αυτό που οδηγεί στην
ενεργοποίηση και στη δράση υπέρ των ΑΔ. Η διερεύνηση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει
την προέκταση της παρούσας ερευνητικής μελέτης, να διερευνηθεί, δηλαδή, ο τρόπος
εφαρμογής αυτών στο πεδίο, στη σχολική τάξη.
Συνοψίζοντας, αυτό που οφείλεται να τονιστεί και να ερμηνευτεί με ένα αισιόδοξο τρόπο
είναι οι εκπαιδευτικές δράσεις του ΥΠ για τα ΑΔ που διαπιστώθηκαν και αποτυπώθηκαν με
την συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη. Με βάση τους Cohrs et al. (2007) η επίδραση στο
γνωστικό επίπεδο των ατόμων που διατίθενται ευνοϊκά υπέρ των ΑΔ είναι δυνατόν να
οδηγήσει σε ένα ουσιαστικό προσανατολισμό υπέρ αυτών. Οπότε αν οι εκπαιδευτικές
δράσεις του ΥΠ για τα ΑΔ έχουν συνέχεια, υπάρχει σύνδεση αυτών και στα τρία επίπεδα της
ελληνικής εκπαίδευσης και βασίζονται πάνω σε κατάλληλη μεθοδολογία τότε θα μπορεί να
επιτευχθεί όχι μόνο η αύξηση του γνωστικού επιπέδου αλλά και η ενίσχυση της
ευαισθητοποίησης και της ενεργοποίησης των ατόμων σε θέματα που αφορούν σε
καταπατήσεις και παραβιάσεις των ΑΔ. Αυτό συνεπάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι
θετικό θα ήταν να μην είναι μόνο γνωστικοί και μετρήσιμοι, αλλά να στοχεύουν κυρίως
στην αλλαγή των στάσεων και στη διαμόρφωση μιας συμπεριφοράς των εκπαιδευόμενων
που θα διέπεται και θα εμπνέεται από την κουλτούρα των ΑΔ (Niens et al., 2006).
Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να παρατηρηθεί η εφαρμογή μιας ισχυρής εκπαίδευσης
για τα ΑΔ που θα ξεκινά από τα πρώτα έτη της εκπαίδευσης του ατόμου και θα συνεχίζει να
λαμβάνει χώρα αδιάκοπα σε όλη την πορεία του, εφόσον είναι μια διαρκής, δια βίου
εκπαίδευση που περαιώνεται σε τυπικές και άτυπες μορφές (Vergara & Estevez, 1994;
Pettman, 1995; Osler & Starkey, 1999).
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Παρακολούθηση και αξιολόγηση διδασκαλίας με τη χρήση
εντύπων παρακολούθησης για διαμορφωτικούς σκοπούς
Φωτούλα Κατσούλου
fkatsoulou@sch.gr
Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ06, Δ.Δ.Ε. Αρκαδίας
Περίληψη. Το άρθρο εξετάζει την παρατήρηση διδασκαλίας στην τάξη, στην οποία
βασίζεται η κλινική επιθεώρηση, ως μορφή αξιολόγησης του διδακτικού έργου των
εκπαιδευτικών. Η επιτυχής διαδικασία εξασφαλίζεται από τη δημιουργία θετικού
κλίματος, την αμοιβαία υποστήριξη και ανατροφοδότηση και την εφαρμογή των
σταδίων του κύκλου αξιολόγησης. Αρχικά περιγράφονται τα τρία στάδια μιας
παρατήρησης ενός φιλολογικού μαθήματος σε δημόσιο Γυμνάσιο. Η αδυναμία της μιας
και μοναδικής επίσκεψης στην τάξη μετριάστηκε από τη χρήση πολλαπλών εργαλείων
συλλογής δεδομένων και παρατηρητών. Η εγκυρότητα και αξιοπιστία της αξιολόγησης
καθιερώθηκε με την τεχνική της τριγωνοποίησης για διασταύρωση των
αποτελεσμάτων, τα οποία συνδέθηκαν με την αποτελεσματική διδασκαλία.
Ακολούθως, παρουσιάζονται τα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης και συστηματικής
παρατήρησης διδασκαλίας. Το συμπέρασμα είναι ότι η συστηματική παρατήρηση για
διαμορφωτικούς σκοπούς συντελεί στην εσωτερική βελτίωση της διδασκαλίας και
ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και αυτάρκειας των εκπαιδευτικών, μέσω συνεργασίας
και επαγγελματικού διαλόγου. Τέλος, κατατίθενται προτάσεις με αναφορά στο
ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο.
Λέξεις κλειδιά: κλινική επιθεώρηση, παρατήρηση διδασκαλίας, διαμορφωτική
αξιολόγηση.

Εισαγωγή
H ενασχόληση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την εκπαιδευτική
αποτελεσματικότητα δεν αποτελεί πρόσφατο θέμα συζήτησης. Τα τελευταία χρόνια
υπάρχει μια κοινή τάση που περιγράφεται ως κρίση εμπιστοσύνης στους επαγγελματίες,
απόρροια της αυξημένης απαίτησης για δημόσια λογοδοσία και βελτίωση της ποιότητας
διδασκαλίας και μάθησης (Πασιαρδής & Σαββίδης, 2011α). Μια μορφή αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών είναι η κλινική επιθεώρηση, που βασίζεται στην παρατήρηση της
διδασκαλίας στην τάξη. Μέσω ενός κύκλου κρίσιμων σταδίων επιτυγχάνεται ο κύριος
στόχος της διαμορφωτικής αξιολόγησης, δηλαδή η παροχή ευκαιριών ανάπτυξης και
βελτίωσης στους εκπαιδευτικούς με βάση τις δικές τους ανάγκες (Πασιαρδής & Σαββίδης,
2011β). Δεν αποτελεί απειλή, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει μέσα από μια αναπτυξιακή στη
φύση της διαδικασία (Bouchamma, 2007). Οι παρατηρητές προκαλούν ενθουσιασμό και
ενσυναίσθηση στους εκπαιδευτικούς, που αποκτούν διαφορετικές διδακτικές απόψεις
μέσω της κουλτούρας της ανοιχτής πόρτας και η υποστήριξη από συναδέλφους ή
εξωτερικούς παρατηρητές καθιερώνει συνεργατικές σχέσεις (Holzman & Scotti, 2013). Άρα,
γίνεται αξιολόγηση για διδασκαλία και όχι αξιολόγηση της διδασκαλίας (Ing, 2010).
Αυξάνεται πρώτα η αυτοπεποίθηση, γιατί δημιουργείται πλαίσιο ανάλυσης γεγονότων και
λήψης αποφάσεων και στη συνέχεια η αυτάρκεια, μέσω του πειραματισμού και της
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ανάληψης ρίσκου, στοιχεία που έχουν τη δυναμική να βελτιώσουν ολιστικά το σχολείο
(Putnam & Borko, 2000).
Η παρατήρηση είναι ένας από τους πιο άμεσους και κοινούς τρόπους να γίνει αντιληπτό τι
συμβαίνει ακριβώς ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές στον πιο
συνηθισμένο τόπο εργασίας τους, στην τάξη (Peterson, 2000). Ωστόσο επηρεάζεται από
διάφορους παράγοντες. Η βιβλιογραφία αναφέρει τις ικανότητες και επιδόσεις των
μαθητών, τα χαρακτηριστικά του μαθήματος και της τάξης, τη διδακτική εμπειρία του
εκπαιδευτικού, τις σχολικές εμπειρίες του παρατηρητή, την κατάρτιση και την
επαγγελματική ιδιότητά του, επιφέροντας επιλεκτική εστίαση, υποκειμενικότητα και
προσωπικές μεροληψίες (Πασιαρδής & Σαββίδης, 2011α). Γενικά, οι παρατηρήσεις
διδασκαλίας δε συμβαίνουν σε κενό, καθώς διαφορετικά περιβάλλοντα συνυπάρχουν και
συνεπηρεάζουν οτιδήποτε συμβαίνει στην τάξη (Beddoe & Davys, 2010).
Ο σκοπός του άρθρου είναι διττός: αρχικά θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί μια
παρατήρηση διδασκαλίας σε τάξη Γυμνασίου για σκοπούς διαμορφωτικής αξιολόγησης.
Δεν εμπεριέχει κίνδυνο ή πίεση για τον εκπαιδευτικό, γιατί παρέχει βοήθεια και
ανατροφοδότηση για αλλαγή και βελτίωση των διδακτικών πρακτικών του (Bouchamma,
2007; Μιχαήλ κ.ά., 2003). Στη συνέχεια, θα καταγραφούν οι αρχές που πρέπει να διέπουν
μια ολοκληρωμένη διαδικασία παρατήρησης διδασκαλίας για διαμορφωτικούς σκοπούς.
Επειδή στην Ελλάδα η κάθε είδους αξιολόγηση αποτελεί ευαίσθητο θέμα με δυσκολία
εφαρμογής (Ζουγανέλη κ.ά., 2007), το άρθρο καθίσταται αναγκαίο και σημαντικό. Αν και
στο παρελθόν έχει πραγματοποιηθεί παρατήρηση διδασκαλίας στο σχολείο, δεν είχαν
ληφθεί υπόψη τα στάδια του κύκλου αξιολόγησης και ιδιαίτερα αυτό της συζήτησης μετά
την παρατήρηση.

Παρατήρηση διδασκαλίας σε τάξη
Η παρατήρηση διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς επικεντρώνεται στη συμπεριφορά του
διδάσκοντα με συστηματικό τρόπο και στη συναδελφική κρίση αυτής (Eisenbach & Curry,
1999). Άρα, οι εκπαιδευτικοί «βγαίνουν από την απομόνωση που βιώνουν στο σχολείο»
(Sergiovanni & Starratt, 2002, σ. 5) και συμμετέχουν ενεργά για να αναλύσουν το δικό τους
συγκείμενο. Προϋποθέσεις για την επιτυχία της διαδικασίας θεωρούνται ο εκ των
προτέρων σαφής καθορισμός της ατζέντας της αξιολόγησης με ξεκάθαρα κριτήρια και η
πιστή εφαρμογή του κύκλου της κλινικής αξιολόγησης με συγκεκριμένες ενέργειες πριν,
κατά και μετά την παρατήρηση διδασκαλίας (Σαββίδης, 2011β). Σύμφωνα με τους
Sergiovanni και Starratt (2002), τα βασικά συστατικά του κύκλου είναι η δημιουργία ενός
υγιούς κλίματος εμπιστοσύνης, η παρακίνηση του εκπαιδευτικού στο ρόλο του
συναξιολογητή, ο κοινός σχεδιασμός της στρατηγικής της επιθεώρησης, η αμοιβαία στήριξη
και ευθύνη μέσα από συνομιλία, παρατήρηση στην τάξη, ανάλυση των προτύπων και
ανάπτυξη τεχνικών βελτίωσης. Όπως διαπιστώνεται από τη μελέτη της σχετικής
βιβλιογραφίας, ο κύκλος της κλινικής επιθεώρησης μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές,
που διαφοροποιούνται ως προς τον αριθμό των σταδίων διεξαγωγής της επιθεώρησης.
Συνήθως, ακολουθούνται πέντε στάδια του κύκλου, όπως παρατίθενται στο Διάγραμμα 1
(Glickman et al., 2010).
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Διάγραμμα 1. Ο κύκλος της κλινικής επιθεώρησης

Δραστηριότητες πριν την παρατήρηση
Η παρατήρηση διδασκαλίας στην Ελλάδα δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική και
συμβαίνει μόνο από το σχολικό σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας (Μαντάς κ.ά., 2009).
Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα δεν «ανοίγουν» τις πόρτες της αίθουσας και αντιμετωπίζουν
την παρατήρηση με απορία και έκπληξη. Όμως, η παρατηρήτρια ανήκει οργανικά σε
Γυμνάσιο, όπου το 2011-12 εισήχθη πιλοτικά αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών
(Υ.ΠΑΙ.Θ., 2011). Έτσι, τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν νέα
μαθήματα με αναβαθμισμένες διδακτικές μεθόδους (νέες τεχνολογίες, portfolio, πολλαπλό
βιβλίο, ομαδοσυνεργατικότητα, βιωματικές δράσεις, διαθεματικότητα, αυτοαξιολόγηση,
παιχνίδι ρόλων, project), μέσω μιας κουλτούρας ανοικτοσύνης που διέπει όλο το
πρόγραμμα.
Πριν τη διεξαγωγή της παρατήρησης ο παρατηρητής και ο παρατηρούμενος θα πρέπει να
αναζητήσουν συμφωνίες πάνω σε ουσιώδεις αξίες (Σαββίδης, 2011β). Αυτές είναι οι
ακαδημαϊκές, σχετικές με παιδαγωγικά θέματα, οι κοινωνικές, δηλαδή η αποδοχή ατόμων
διαφορετικών τάξεων ή εθνικών υπόβαθρων και η συνεργασία για να λειτουργεί ομαλά η
δημόσια ζωή και οι προσωπικές, που σχετίζονται με την ανάπτυξη του ατόμου ως κοινωνικό
ον, που γνωρίζει τα δικαιώματά του και σέβεται τα δικαιώματα των άλλων. Συνεπώς, η
επιλογή της υποδιευθύντριας-Φιλολόγου για την παρατήρηση διδασκαλίας έγινε με βάση
το κοινό σύστημα αξιών, πεποιθήσεων και πρακτικών που έχει υιοθετήσει και η
παρατηρήτρια. Ανήκει στη μόνιμη τυπική ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου (Μπρίνια,
2008), είναι έμπειρη, στη φάση του ανώτατου ορίου επαγγελματισμού (23 έτη υπηρεσίας)
(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008), με υψηλές προσδοκίες για τους μαθητές της.
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Έχει παρατηρηθεί ξανά από τη σχολική σύμβουλο και την ομάδα Φιλολόγων του σχολείου,
πραγματοποιώντας δειγματική διδασκαλία με χρήση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών
(χρήση διαδραστικού πίνακα, φιλολογικά σενάρια και λογισμικά). Όμως, δεν είχαν
ακολουθηθεί τα στάδια του κύκλου αξιολόγησης. Επρόκειτο για μια απλή επίδειξη νέων
τεχνικών και όχι τη συστηματική ανάλυση των γεγονότων και των διδακτικών συμπεριφορών
που συμβαίνουν στην τάξη. Έτσι, χάθηκε η ευκαιρία της επίδρασης και βελτίωσης της
διδασκαλίας, καθώς και της μαθησιακής εμπειρίας για τον παρατηρητή και για τον
παρατηρούμενο (Schuck et al., 2008). Επειδή υπάρχουν άριστες επαγγελματικές και φιλικές
σχέσεις με τη διευθυντική ομάδα του σχολείου, η πρόταση παρατήρησης έγινε πρόθυμα
δεκτή.
Α. Εξωτερικός ή εσωτερικός αξιολογητής;

Η παρατηρήτρια χαρακτηρίζεται ως εξωτερικός αξιολογητής, καθώς δεν υπηρετεί
προσωρινά στο σχολείο. Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζεται και ως κριτική φίλη που εμπλέκεται
για να βοηθήσει και όχι να ελέγξει. Ως ίση στην επαγγελματική εμπειρία με την
εκπαιδευτικό, εξοικειωμένη με τη διοικητική και παιδαγωγική οργάνωση και το συγκείμενο
του σχολείου, αντλεί προσωπική πηγή εξουσίας όχι βάσει της ιεραρχίας (παρατηρήτρια),
αλλά της ικανότητας συλλογής πληροφοριών και καθοδήγησης για την αποτελεσματική
αξιοποίησή τους (Σαββίδης, 2011β). Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχική αντίληψη
της αξιολόγησης, προτάθηκε και στη διευθύντρια του σχολείου να εμπλακεί. Οι διευθυντές
που αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση, εξυπηρετούν ως πολύτιμη προαιρετική
πηγή δεδομένων, καθιστώντας τη διαδικασία πολύ αποτελεσματική (Μιχαήλ κ.ά., 2003;
Peterson, 2000).
Β. Η διευθύντρια ως παιδαγωγικός ηγέτης και αρωγός

Οι διευθυντές, ως παιδαγωγικοί προϊστάμενοι, θεωρούνται υπόλογοι για την απόδοση του
προσωπικού και της επίδοσης των μαθητών τους (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Αν και η
επίδρασή τους είναι έμμεση στη σχολική αποτελεσματικότητα (Αντωνίου κ. ά., 2006; Hoy &
Miskel, 2013), οφείλουν να προωθούν τη βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης για την
επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων, να παρωθούν και να είναι ορατοί στην τάξη και όχι στο
γραφείο (Ing, 2010). Ένα από τα στοιχεία της παιδαγωγικής ηγεσίας είναι η ικανότητα
κατανόησης και αποτίμησης της ποιότητας της αποτελεσματικής διδασκαλίας (Holzman &
Scotti, 2013). Έτσι, η έμπειρη διευθύντρια, Φυσικός, αντιλαμβανόμενη ότι το σχολείο θα
μπορούσε να βελτιωθεί με τις δικές του δυνάμεις και εκτιμώντας ότι της ανατέθηκε ρόλος
που υπερβαίνει τα παραδοσιακά καθήκοντα, δέχτηκε να συμμετάσχει. Η εμπλοκή της
εξασφαλίζει τη θεώρηση της διδασκαλίας από διαφορετικές προοπτικές (Sinnema &
Robinson, 2007) και παρέχει ποικιλία πληροφοριών σε σχέση με αυτές που θα συνέλεγε
ένας μόνο αξιολογητής. Ταυτόχρονα, η συνδρομή στη συλλογή δεδομένων, εξαιτίας της
τριγωνοποίησης, θα αυξήσει την εσωτερική αξιοπιστία της αξιολόγησης (Peterson, 2000).
Σύμφωνα με τις Eisenbach και Curry (1999), υπάρχει μεγάλη αξία στις ομάδες αξιολόγησης
εκπαιδευτικών που δεν μοιράζονται το ίδιο διδακτικό αντικείμενο, διότι άτομα που
μοιράζονται την ίδια ειδικότητα, αξιολογούν το περιεχόμενο και όχι τη διαδικασία.
Αντίθετα, η έλλειψη γνώσης του διδακτικού αντικειμένου εστιάζει την παρατήρηση μόνο
στην παιδαγωγική και μετριάζει το φόβο, γιατί οι παρατηρούμενοι γνωρίζουν ότι το
αντικείμενο εξέτασης θα είναι μόνο η διδακτική συμπεριφορά και όχι η αμφισβήτηση της
πραγματοσύνης τους. Η παρατηρήτρια, με ειδικότητα στην Αγγλική Φιλολογία, επέλεξε
διαφορετικές ειδικότητες (Φιλόλογος, Φυσικός) και όχι τη συνάδελφο της Αγγλικής για έναν
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επιπλέον λόγο: το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στα Γυμνάσια διδάσκεται σε επίπεδα
αρχαρίων-προχωρημένων με βάση σταθμισμένο κριτήριο επίδοσης (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1996).
Σύμφωνα με τους Πασιαρδή και Σαββίδη (2011β), η κρίση του παρατηρητή επηρεάζεται
από τάξεις μαθητών που είναι όλοι καλοί ή το αντίστροφο «ώστε να βλέπει τα πάντα με το
φακό αυτό και να επαληθεύει τις προσδοκίες του» (σ. 194). Έτσι, ένα μάθημα σε τμήμα
μεικτών ικανοτήτων και επιδόσεων κρίθηκε καταλληλότερο για τους σκοπούς της
παρατήρησης.
Γ. Συζήτηση πριν την παρατήρηση με την εκπαιδευτικό

Η διαπραγμάτευση με καλό σχεδιασμό και λεπτομερείς οδηγίες για τους εμπλεκόμενους
διασφαλίζει την αποδοχή και την ανταποδοτικότητα (Madaus, 1995). Έτσι έγιναν δύο
προκαταρκτικές συναντήσεις για να συζητηθεί η επίσκεψη, η προετοιμασία των δύο
εκπαιδευτικών και να εκφραστούν προσωπικές ανάγκες (Kalule & Bouchamma, 2014).
Τέσσερις ημέρες πριν την επίσκεψη στην τάξη υπήρξε πρώτα συνάντηση με την
εκπαιδευτικό στο σπίτι της παρατηρήτριας. Η Hanson (1993) θεωρεί το χώρο συνάντησης
ως συστατικό μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς πράγματι συντέλεσε στην
πραγματοποίηση της συζήτησης σε φιλικό κλίμα. Είχε αποφασιστεί εκ των προτέρων να μην
αποκαλυφθεί το κύριο εργαλείο αξιολόγησης (έντυπο Flanders, 1970). Η επίδειξη θα
μπορούσε να επιφέρει άγχος, εξαιτίας της εξαιρετικά γρήγορης καταγραφής γεγονότων και
της πεποίθησης ότι κάθε συμπεριφορά έπρεπε να είναι παρούσα για να αποδειχθεί η
αποτελεσματικότητα του μαθήματος (Powell & Napoliello, 2005). Όμως, κάποια γεγονότα
δεν συμβαίνουν και δεν χρειάζεται να συμβαίνουν κάθε φορά στην τάξη (van de Grift,
2007).
Έτσι, η παρατηρήτρια περιορίστηκε σε γενικές πληροφορίες σχετικά με το σκοπό («επειδή
γίνονται πολλά πράγματα και δεν υπάρχει χρόνος να τα σκεφτούμε», «θα παρατηρηθεί η
αλληλεπίδραση με τους μαθητές»), ενώ συμφωνήθηκε το στυλ παρατήρησης (μη συμμετοχικό), η εμπιστευτικότητα, η ακριβής αναφορά των ευρημάτων και η
ανατροφοδότηση μετά την παρατήρηση (Gigante & Firestone, 2008). Για να μην νοιώσει η
εκπαιδευτικός αντικείμενο παρατήρησης αλλά συμμετέχουσα, ενθαρρύνθηκε να επιλέξει το
μάθημα που θεωρούσε αντιπροσωπευτικό της διδασκαλίας της (Νεοελληνική Γραμματεία,
Α΄ τάξη), καθώς και να προτείνει σε ποια στοιχεία θα ήθελε να επικεντρωθεί η
παρατηρήτρια. Υπήρξαν ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό των μαθητών (23), το φύλο (12
αγόρια, 11 κορίτσια), το κλίμα της τάξης (ευχάριστο), τη χωροταξία (κανονική διάταξη
θρανίων, διαδραστικός πίνακας), τη διάρκεια (40΄), το περιεχόμενο (πεζό κείμενο-λαϊκό
παραμύθι), τους αντικειμενικούς σκοπούς του μαθήματος (διαθεματική σύνδεση με τη
Νεοελληνική Γλώσσα, χρονολογική σειρά και αιτιακή σχέση γεγονότων, έλεγχος
κατανόησης με ερωτήσεις και δημιουργία πολυτροπικού παραμυθιού), και τέλος την
ύπαρξη προβλημάτων (-).
Ζητήθηκε η αποστολή της προφορικής βαθμολογίας των μαθητών του Α΄ τριμήνου στο
συγκεκριμένο μάθημα και του σχεδίου μαθήματος με τους στόχους της διδασκαλίας. Στη
συνέχεια, η παρατηρήτρια ενημέρωσε για τη συμμετοχή της διευθύντριας στην
παρατήρηση και έδειξε σύντομο ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές για διανομή και
άμεση συλλογή μετά το τέλος του μαθήματος. Τέλος, συμφωνήθηκε η θέση των
παρατηρητριών και η αυτοαξιολόγηση των εμπλεκομένων. Έτσι, συντάχθηκε αξιολογικό
συμβόλαιο με τη μεγαλύτερη δυνατή ανταλλαγή πληροφοριών και αμοιβαίο σεβασμό.
Δ. Συζήτηση πριν την παρατήρηση με τη διευθύντρια
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Αργότερα ακολούθησε συνάντηση με τη διευθύντρια. Ως διδάσκουσα στο τμήμα, ανέφερε
ότι γίνεται συχνή χρήση του διαδραστικού πίνακα, ενώ υπάρχει προθυμία και συμμετοχή.
Στη συνέχεια η προσοχή εστιάστηκε στα τρία εργαλεία συλλογής δεδομένων: το
ερωτηματολόγιο των μαθητών, το έντυπο της παρατηρήτριας και το δικό της έντυπο. Αν και
οι διευθυντές δεν αναμένεται να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα στοιχεία του μαθήματος
κατά την παρατήρηση, μπορούν σε εστιάσουν σε πιο γενικές, προσανατολισμένες προς τη
διαδικασία πρακτικές, όπως την οργάνωση και δομή της διδασκαλίας, την καθαρότητα και
στυλ παρουσίασης και την επίτευξη των στόχων του μαθήματος (Ing, 2010). Ακολούθως,
συζητήθηκαν τα πέντε στάδια της αποτελεσματικής διδασκαλίας της έρευνας των Kyriakides
et al. (2009) (βασική άμεση διδασκαλία, ποιότητα άμεσης και αρχή έμμεσης/ενεργού
διδασκαλίας, ποιότητα ενεργού διδασκαλίας, διαφοροποιημένη διδασκαλία, ποιότητα
διαφοροποιημένης διδασκαλίας).
Ακολούθησε πιλοτική δοκιμή της εγκυρότητας περιεχομένου του εργαλείου της
διευθύντριας για αναδιατύπωση προτάσεων και πρακτική εξάσκηση στη γλώσσα του
εργαλείου (Mathers & Oliva, 2008). Της ζητήθηκε να συστήσει σύντομα την παρατηρήτρια
και να καθίσουν σε δύο θρανία, διακριτικά στο τέλος της αίθουσας. Η διευθύντρια τόνισε
ότι είναι πρωτόγνωρη εμπειρία, θέλει πολύ να εμπλακεί και χαίρεται που θα εκπαιδευτεί
μέσω ζωντανής πρακτικής στην τάξη. Η εμπλοκή της στο σχεδιασμό εξασφάλισε την
προσωπική δέσμευση και αφοσίωση στην επιτυχία του κοινού σκοπού και στον
αναστοχασμό, επιβεβαιώνοντας τους Davys και Beddoe (2010), ότι η κλινική επιθεώρηση
είναι τόπος συζήτησης για μάθηση, κριτική και διάλογο με αλληλεπίδραση, μια
επαγγελματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου. Πράγματι, η παρατηρήτρια την
αντιμετώπισε ως επαγγελματία που αναγνώρισε ευκαιρίες και προβλήματα, ενώ
συνειδητοποίησε ότι δεν έπρεπε να απογοητεύσει τις δύο συμμετέχουσες που ήθελαν να
διδαχθούν από αυτήν.
Ε. Έντυπα καταγραφής ή εργαλεία αξιολόγησης

Για να πετύχει η συστηματική παρατήρηση, ο παρατηρητής πρέπει να ξέρει τι να ψάξει και
να επιλέξει το κατάλληλο εργαλείο συλλογής δεδομένων (Zepeda & Kruskamp, 2012). Η
διαδικασία περιλαμβάνει παρατήρηση και καταγραφή στοιχείων της παρατηρούμενης
συμπεριφοράς σε έντυπα καταγραφής ή παρατήρησης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
μετέπειτα ανάκληση και μελέτη. Για διαμορφωτικούς σκοπούς προτιμάται η προσαρμογή
εργαλείων και κριτηρίων για τη συλλογή δεδομένων. Θεωρείται περισσότερο επαρκής
πρακτική σε σχέση με μια καθορισμένη ομάδα κριτηρίων που ταιριάζουν σε όλες τις
περιπτώσεις (Muijs & Reynolds, 2011). Ως αποτέλεσμα, τροποποιήθηκαν δύο από τα τρία
εργαλεία παρατήρησης.
Το ερωτηματολόγιο των μαθητών είναι τροποποίηση του ερωτηματολογίου των Gall και
Acheson (2011) και περιέχει δέκα κλειστού τύπου ερωτήσεις σε κλίμακα πέντε
διαβαθμίσεων και τρεις ερωτήσεις συμπλήρωσης για ελεύθερη έκφραση. Αν και η
συμπλήρωση ερωτηματολογίων περιέχει προκατάληψη για το τι είναι κοινωνικά
επιθυμητό, αποτελεί τον πιο σύντομο και εύκολο τρόπο συλλογής πλούσιων δεδομένων
(Robson, 2010). Ταυτόχρονα, έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές αποτελούν αξιόπιστη και
έγκυρη πηγή πληροφόρησης, όταν οι πληροφορίες που δίνουν αφορούν την απλή
περιγραφή γεγονότων της τάξης (Kalule & Bouchamma, 2014).
Το έντυπο της παρατηρήτριας είναι το σύστημα μέτρησης Flanders (1970), ένα δομημένο
σύστημα κωδικοποίησης και ανάλυσης της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και μαθητών
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στην τάξη στο επίπεδο της λεκτικής επικοινωνίας με τη βοήθεια 10 κατηγοριών (Πασιαρδής
& Σαββίδης, 2011β). Παρέχεται η δυνατότητα καταμέτρησης των ποσοστών έμμεσης (1.
αποδέχεται συναισθήματα, 2. επιβραβεύει ή ενθαρρύνει, 3. αποδέχεται ή χρησιμοποιεί
ιδέες των μαθητών, 4. θέτει ερωτήσεις) και άμεσης επίδρασης του εκπαιδευτικού (5. κάνει
διάλεξη, 6. δίνει οδηγίες, 7. κριτικάρει ή δικαιολογεί την εξουσία), οι απαντήσεις (8) και
πρωτοβουλίες των μαθητών (9), καθώς και ο χρόνος σιωπής ή σύγχυσης στην τάξη (10). Οι
διαδικασίες για το χρόνο και τη διάρκεια παρατήρησης είναι σαφείς, προκειμένου να
καταγραφεί η συχνότητα εμφάνισης των συγκεκριμένων παρατηρήσιμων συμπεριφορών
(π.χ. ερώτηση-απάντηση) και όχι μη-παρατηρήσιμων (π.χ. μάθηση-αντίληψη) (Creemers et
al., 2012). Το εργαλείο ονομάζεται «χαμηλού συμπεράσματος» (low inference), διότι μπορεί
να χρησιμοποιηθεί χωρίς μεγάλη ανάλυση και κρίση της συμπεριφοράς και θεωρείται
αντικειμενικό, ενώ για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιείται μια μήτρα
δεδομένων (matrix) (Antoniou & Kyriakides, 2013; Muijs & Reynolds, 2011).
Για τη συγκεκριμένη περίπτωση προτιμήθηκε η καταγραφή να γίνεται κάθε 5
δευτερόλεπτα, ανάλογα με τον τύπο επικοινωνίας που θα εμφανιζόταν τη δεδομένη στιγμή.
Οι κωδικοί εμπλουτίστηκαν με υποπεριπτώσεις (π.χ. 10,: κοιτούν βιβλία-σημειώσεις, 10,,:
απρόβλεπτα γεγονότα). Σύμφωνα με τον Flanders (οπ. αναφ. στους Gall & Acheson, 2011), ο
παρατηρητής είναι σχετικά εύκολο να μάθει τη δεξιότητα καταγραφής της αλληλεπίδρασης
με μερική εξάσκηση και καθοδήγηση. Η παρατηρήτρια πραγματοποίησε δύο πιλοτικές
δοκιμές με παρακολούθηση ενός βίντεο διδασκαλίας προκειμένου να διαπιστωθούν
προβλήματα πριν την εφαρμογή (http://www.youtube.com/watch?v=OIhbDWx_rK8).
Το έντυπο παρακολούθησης της διευθύντριας αποτελείται από δύο μέρη. Η πρώτη σελίδα
συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της παρατήρησης και στόχος είναι να καταγραφεί ο
αριθμός ερωτήσεων και απαντήσεων κάθε μαθητή/τριας σύμφωνα με τη βαθμολογία
του/της στο Α΄ τρίμηνο: Υπάρχει ίση συμμετοχή αγοριών-κοριτσιών; Οι μαθητές κάνουν
αυθόρμητες ερωτήσεις; Η εκπαιδευτικός ρωτά πιο πολύ τους καλούς από τους αδύναμους
μαθητές; Τέλος, στη στήλη «Παρατηρήσεις» σημειώνονται πιθανές συμπεριφορές μαθητών
εκτός στόχου (off task) (Muijs & Reynolds, 2011). Η δεύτερη σελίδα συμπληρώνεται μετά
την παρακολούθηση. Δημιουργήθηκε μετά από τροποποίηση των εντύπων
παρακολούθησης του van de Grift (2007) και των Harris & Hill (1982). Στόχο έχει την
αποτίμηση του μαθήματος με δεκαπέντε κλειστού τύπου ερωτήσεις σε κλίμακα πέντε
διαβαθμίσεων και μια ερώτηση συμπλήρωσης, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της
αποτελεσματικής διδασκαλίας: ευκαιρίες και χρόνος διδασκαλίας και μάθησης, διαχείριση
τάξης, μαθησιακό κλίμα, προσαρμοσμένες προσεγγίσεις, παρακολούθηση αποτελεσμάτων
και εμπλοκή μαθητών (van de Grift, 2007).

Παρατήρηση διδασκαλίας
Για να γίνουν αντιληπτές οι διδακτικές πρακτικές πρέπει «να εξεταστεί το μαύρο κουτί της
τάξης» (Stronge et al., 2011, σ. 342). Έτσι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μια τυπική ημέρα,
όχι πριν ή μετά από διακοπές ή αργίες και μια ενδιάμεση ώρα στο ωρολόγιο πρόγραμμα
(4η ώρα). Η εκπαιδευτικός συνόδευσε τη διευθύντρια και την παρατηρήτρια στην αίθουσα
στη διάρκεια του διαλείμματος, άνοιξε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μοίρασε το σχέδιο
μαθήματος στα θρανία και περίμενε τους μαθητές. Οι παρατηρήτριες κάθισαν και
ετοίμασαν τα έντυπά τους. Όταν χτύπησε το κουδούνι, οι μαθητές μπήκαν στην αίθουσα.
Υπήρξε αρχικά έκπληξη, όμως η διευθύντρια ανακοίνωσε ότι θα παρακολουθούσαν το
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σημερινό τους μάθημα. Οι μαθητές δεν έδωσαν μεγάλη σημασία και το μάθημα μετά την
οδηγία της εκπαιδευτικού ξεκίνησε αμέσως.
Η καταγραφή εξελίχθηκε αβίαστα. Η αλληλεπίδραση της εκπαιδευτικού με τους μαθητές
ήταν συνεχής, επιβεβαιώνοντας τους Gall & Acheson (2011) ότι στο πολύπλοκο περιβάλλον
της τάξης ο παρατηρητής αντιμετωπίζει πολλές μεταβλητές σε δεδομένο χρόνο. Η συνεχής
και ακριβής καταγραφή είναι σημαντική, καθώς «δεν είναι ρεαλιστικό να προσπαθήσεις να
θυμηθείς τα πάντα» (Muijs & Reynolds, 2011, σ.292). Η εκπαιδευτικός τελείωσε έγκαιρα το
μάθημα και ζήτησε να συμπληρώσουν οι μαθητές το ερωτηματολόγιο. Εντύπωση
προκάλεσε το γεγονός ότι, αν και είχε χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα, όλοι οι μαθητές
συμπλήρωσαν τις ερωτήσεις της κλίμακας και τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Τέλος, αφού
συλλέχθηκαν όλα τα ερωτηματολόγια, η παρατηρήτρια ευχαρίστησε τους μαθητές και
αποχώρησε. Ακολούθησε ολιγόλεπτη συνάντηση των τριών εμπλεκομένων για άμεση
προφορική ανατροφοδότηση (Putnam & Borko, 2000). Επισημάνθηκε η θετική πορεία του
μαθήματος, το καλό κλίμα της τάξης, η σαφήνεια των οδηγιών και η πρόθυμη συμμετοχή
των μαθητών. Η παρατηρήτρια παρέλαβε τα ερωτηματολόγια και το δεύτερο έντυπο
παρακολούθησης της διευθύντριας, προγραμμάτισε συνάντηση δύο ημέρες αργότερα και
αποχώρησε για να ολοκληρώσει λεπτομερώς τις σημειώσεις της.
Ήταν αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η διαδικασία, που μόλις είχε ολοκληρωθεί, είχε
αποτυπώσει τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική στιγμή των συγκεκριμένων μαθητών και της
εκπαιδευτικού, μέσα στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό συγκείμενο της κοινωνικοοικονομικής
πραγματικότητας της κοινωνίας, της πολιτισμικής σύνθεσης των οικογενειών των μαθητών
και του ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνικού κεφαλαίου που αυτή η σχολική κοινότητατμήμα αντιπροσώπευε (Sergiovanni & Starratt, 2002).
Συζήτηση μετά την παρατήρηση
Η συνάντηση μετά την παρατήρηση είχε διαφάνεια στις πληροφορίες και αμφίδρομη
ανατροφοδότηση. Αρχικά, έγινε ενημέρωση για τα έντυπα που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς
και τα είδη των εντύπων παρατήρησης διδασκαλίας γενικά. Η εκπαιδευτικός κλήθηκε να
απαντήσει σε ανοικτές στοχαστικές ερωτήσεις, που προσαρμόστηκαν ανάλογα από τους
Beddoe & Davys (2010), Nolan & Hoover (2011) και Powell & Napoliello (2005). Μέσω της
άτυπης συνέντευξης αναγνωρίσθηκε το είδος, τα δυνατά σημεία και οι περιορισμοί της
διδασκαλίας και η εκπλήρωση των διδακτικών στόχων (Clifford et al., 2005). Στη συνέχεια, η
διευθύντρια επεσήμανε την καθολική, εθελοντική συμμετοχή των μαθητών, τον καθαρό
λόγο της εκπαιδευτικού, την υπομονετική αλλά σταθερή επανάληψη των ερωτήσεων και
την πλήρη αξιοποίηση όλου του ενεργού διδακτικού χρόνου. Σύμφωνα με τον van de Grift
(2007) η έγκαιρη έναρξη και λήξη του μαθήματος, η μείωση του χρόνου μετάβασης
ανάμεσα στις δραστηριότητες, η καλή δομή και η κανονική πρόοδος του μαθήματος
αποτελούν καλές ενδείξεις της αποτελεσματικής διδασκαλίας. Ακολούθως, οι δύο
συνάδελφοι συζήτησαν για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος στο διδακτικό τους
αντικείμενο (παράλληλα κείμενα, μέθοδοι σύνδεσης προηγούμενων και επόμενων
μαθημάτων, κινητοποίηση μαθητών), επιβεβαιώνοντας ότι η εποικοδομητική
ανατροφοδότηση σε αυτό το στάδιο της αξιολόγησης είναι πρωταρχικής σημασίας στην
επαγγελματική ανάπτυξη κάθε εκπαιδευτικού (Tang & Chow, 2007).
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Α. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Αφού ποσοτικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν τα δεδομένα της παρατήρησης, τα
αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στις δύο εκπαιδευτικούς. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός
ότι δεν είχαν ξανά έρθει σε επαφή με ποσοτικά δεδομένα του μαθήματός τους.
Συχνότητα παρατηρήσεων στο σύστημα Flanders
10. Σιωπή ή σύγχυση

5,8

9. Παίρνει πρωτοβουλία

7,2

Κατηγορία

8. Απαντά

13,2

7. Κριτικάρει ή δικαιολογεί την εξουσία

0,9

6. Δίνει οδηγίες

11,3

5. Κάνει διάλεξη

23,6

4. Θέτει ερωτήσεις

13,7

3. Αποδέχεται ή χρησιμοποιεί ιδέες των μαθητών του

11,3

2. Επιβραβεύει
ή ενθαρρύνει
Συχνότητα παρατήρησης

8

1. Αποδέχεται συναισθήματα

5
0

5

10
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20

25

Σχήμα 1. Ποσοστά συχνότητας παρατηρήσεων στο σύστημα Flanders

Η παρατηρούμενη εκπαιδευτικός εστίασε με ενδιαφέρον στα ποσοστά (βλέπε Σχήμα 1).
Παρατήρησε ότι ο κωδικός 5 «κάνει διάλεξη» ήταν αυξημένος, διότι ανέγνωσε το
λογοτεχνικό κείμενο και είπε ότι θα ήθελε να ήταν πιο αυξημένος ο κωδικός 9 «ο μαθητής
παίρνει πρωτοβουλία». Αντίθετα, η διευθύντρια επεσήμανε θετικά τα ποσοστά συχνότητας
παρατήρησης των κωδικών 3 «αποδέχεται ή χρησιμοποιεί ιδέες των μαθητών του» και 4
«θέτει ερωτήσεις» που αποδεικνύουν την παρακίνηση των μαθητών για συμμετοχή και
εμπλοκή στο μάθημα, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα της έρευνας των Stronge et al.
(2011). Η εκπαιδευτικός συμπλήρωσε ότι ήταν ένα τυπικό μάθημα, τη βοήθησε που δεν
ήξερε τι ακριβώς μετριέται, τόνισε «τη συγκινητική προσπάθεια των μαθητών της» και την
ικανοποίηση των διδακτικών στόχων της συγκεκριμένης ενότητας. Τόνισε ότι της άρεσε η
διαδικασία, θα ήθελε να παρατηρήσει κι αυτή άλλους εκπαιδευτικούς, όμως θα επέλεγε
κάποιο έντυπο με μεγαλύτερη συχνότητα καταγραφής. Ακολούθως, παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου των μαθητών. Το συνολικό α του Cronbach για τις 8
μεταβλητές της αποτελεσματικής διδασκαλίας ήταν <0.70 (ικανοποιητικός δείκτης),
συμφωνώντας με τα ευρήματα της έρευνας του van de Grift (2007) (Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Περιγραφή μεταβλητών και δείκτες αξιοπιστίας

Μεταβλητές
αποτελεσματικής
διδασκαλίας

Αριθμός ερωτημάτων

Δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας

(κλίμακα μέτρησης)

(Cronbach’ s alpha)

8 (5-βάθμια)

0.77
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Πίνακας 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των μαθητών
Μέσος Όρος α

Τυπική Απόκλιση

Αρκετός χρόνος για απάντηση μαθητών

4.4

.14

Ρωτά τη γνώμη μαθητών

4.1

.20

Εξηγεί το μάθημα με σαφήνεια

4.8

.13

Ευχάριστο μάθημα

4.5

.20

Ενθάρρυνση τι έμαθαν

4.1

.21

Εξηγεί τι κάνουν λάθος

4.3

.20

Σωστή χρήση χρόνου

4.2

.17

Ρωτά εάν κατάλαβαν το μάθημα

4.1

.21

Διαφορετικές ασκήσεις

4.1

.22

Δίκαιη με όλους

4.5

.20

α

Πιθανές απαντήσεις σε 5-βάθμια κλίμακα όπου (1)=‘Ποτέ’ και (5)=‘Πάντα’

Στον Πίνακα 2 δίνονται οι μέσοι όροι των απαντήσεων των μαθητών. Τα υψηλότερα
ποσοστά σημειώνονται στις απαντήσεις σχετικά με τη σαφήνεια του μαθήματος, το
ευχάριστο κλίμα και τον επαρκή χρόνο αναμονής στις απαντήσεις των μαθητών,
συμπεραίνοντας την εκτίμηση και αποδοχή που τυγχάνει η εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο
τμήμα. Στην ανοικτή ερώτηση «Τι σου άρεσε πιο πολύ στο σημερινό μάθημα;», το 40% των
μαθητών απάντησε το κείμενο και το 18,1% το σχέδιο του μαθήματος, ενώ στην ερώτηση
«αν ήσουν ο καθηγητής, πως θα κινητοποιούσες τους μαθητές σου;», το 55,2% απάντησε το
ίδιο, ενώ το 44,8% με περισσότερες ερωτήσεις και ανάλυση. Ακολούθως, το 82,3%
απάντησε ότι τους άρεσε η παρατήρηση του μαθήματος από επισκέπτες. Το 17,7% των
μαθητών, που απάντησαν ότι δεν τους άρεσε η παρουσία των επισκεπτών, ανέφεραν ότι
υπήρξε μεγαλύτερη ησυχία και συμμετοχή από το κανονικό σε ποσοστό 19%, ενώ το 38,2%
επεσήμανε ότι οι μαθητές έκαναν επίδειξη του επιπέδου τους.
Στη συνέχεια, ξεκίνησε συζήτηση για την αξιοποίηση των απόψεων των μαθητών και
ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία, σύμφωνα με τις απαντήσεις στις ανοικτού τύπου
ερωτήσεις. Η υποβολή περισσότερων ερωτήσεων, η συχνότερη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή και η αβίαστη παρουσία των παρατηρητριών έδωσαν αφορμή για περαιτέρω
σκέψεις και προτάσεις. Επίσης, πρωτόγνωρη χαρακτηρίστηκε η εμπειρία άμεσης
ανατροφοδότησης για τη διδασκαλία από τους ίδιους τους μαθητές.
Στο εργαλείο παρατήρησης της διευθύντριας διενεργήθηκε t-test για ανεξάρτητα δείγματα,
προκειμένου να διερευνηθεί πιθανή διαφορά στους μέσους όρους των ερωτήσεων που
έκανε η εκπαιδευτικός στους μαθητές με βάση τη βαθμολογία του Α΄ τριμήνου. Η ανάλυση
δεν κατέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους μεταξύ των μαθητών με
βαθμολογία <16 και >16 (2.0±1.0 και 1.9±1.0 αντίστοιχα). Το αποτέλεσμα ήταν παρόμοιο
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και στη διενέργεια του ίδιου κριτηρίου προκειμένου να διερευνηθεί εάν η εκπαιδευτικός
ρωτά περισσότερο αγόρια ή κορίτσια (2.2±1.0 και 1.8±1.0 αντίστοιχα). Έτσι,
επιβεβαιώθηκαν τα ευρήματα από τα ερωτηματολόγια των μαθητών ότι η εκπαιδευτικός
αντιμετωπίζει δίκαια όλους τους μαθητές. Οι περιορισμένες καταγραφές της διευθύντριας
για τους μαθητές που απεμπλάκησαν από το μάθημα, επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της
έρευνας των Stronge et al. (2011), ότι οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί έχουν λιγότερα
περιστατικά διάσπασης/διακοπής από τους μη αποτελεσματικούς, δε ξοδεύουν χρόνο στη
διαχείριση της τάξης και έχουν καλύτερες σχέσεις με μαθητές τους. Οι καταγραφές
συμφωνούν με αυτές της παρατηρήτριας, όπου o κωδικός 7 «Κριτικάρει ή δικαιολογεί την
εξουσία», καταλαμβάνει μόλις το 0,9% του διδακτικού χρόνου, διότι χρειάστηκε ελάχιστη
διόρθωση μη επιτρεπτής συμπεριφοράς.
Στο δεύτερο έντυπο της διευθύντριας, με ερωτήσεις-μεταβλητές της αποτελεσματικής
διδασκαλίας, οι απαντήσεις κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Έρευνες έδειξαν ότι οι
αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί ξοδεύουν 50% περισσότερο χρόνο στη διδασκαλία, στην
αλληλεπίδραση με τους μαθητές, στην παροχή διορθωτικής ανατροφοδότησης και 15%
λιγότερο χρόνο στη διαχείριση τάξης (van de Grift, 2007). Η εκπαιδευτικός διατήρησε
σωστή ισορροπία δραστηριοτήτων, καθώς οι παραπάνω παράγοντες αθροίζουν στο έντυπο
Flanders το 76,7% των δραστηριοτήτων της τάξης (κωδικοί 2, 3, 4, 5, 8, 9), με τον κενό χρόνο
να φτάνει το 5,8%, εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων (βλάβη ηλεκτρονικού υπολογιστή).
Ο χρόνος εμπλοκής των μαθητών (20,4%) πλησιάζει εν μέρει τα αποτελέσματα της έρευνας
του van de Grift (2007), όπου η μέση εμπλοκή μαθητών κυμαίνεται από 30-70%.
Μετά την αφήγηση του παραμυθιού, οι καταγραφές των κωδικών στο έντυπο Flanders
κινούνται σταδιακά από την άμεση επίδραση με ποσοτικά χαρακτηριστικά (διαχείριση
τάξης, απλές ερωτήσεις, οδηγίες, αποδοχή: κωδικοί 1, 4, 8, 6) στην έμμεση επίδραση με
ποιοτικά χαρακτηριστικά (παροχή κατάλληλης ανατροφοδότησης, πλούσιος διάλογος με
ερωτήσεις αιτίας-αποτελέσματος, διαφοροποιημένες ασκήσεις, διδασκαλία νοητικών
μοντέλων για την εμπλοκή μαθητών με συγκεκριμένο προσανατολισμό: κωδικοί 2, 3, 4, 8, 9)
(Antoniou & Kyriakides, 2013). Το ποσοστό της άμεσης διδασκαλίας (35,8%) είναι μικρότερο
από αυτό της έμμεσης (38%), ενώ στη μήτρα ανάλυσης δεδομένων οι μετρήσεις
πλησιάζουν την κεντρική γραμμή του πλέγματος, καταδεικνύοντας ζεστό κλίμα και μη
αυταρχικό διδακτικό στυλ. Η εκπαιδευτικός στο σχέδιο εργασίας περιγράφει ποικιλία
μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιεί στο συγκεκριμένο μάθημα (αναλυτική, συνθετική
και ερμηνευτική μέθοδος, πολυτροπικό κείμενο), οι οποίες σε συνδυασμό με τα έγκυρα και
αξιόπιστα ευρήματα, επιδεικνύει δεξιότητες των υψηλότερων σταδίων της
αποτελεσματικής διδασκαλίας της έρευνας των Kyriakides et al. (2009), καθιστώντας την
αποτελεσματική εκπαιδευτικό. Αυτό της προκάλεσε έκπληξη, καθώς για πρώτη φορά η
εκπαιδευτικός συνέδεσε τις στρατηγικές που χρησιμοποιούσε με την έρευνα και τη θεωρία.
Στη συνέχεια, επισημάνθηκε η μεγάλη συμβολή της διευθύντριας που παρατηρούσε
διαφορετικά πράγματα και ακολούθησε η αξιολόγηση της παρατηρήτριας από τις δύο
εκπαιδευτικούς. Η διευθύντρια ζήτησε από την εκπαιδευτικό να την παρακολουθήσει, είπε
ότι θα προτείνει το ίδιο στο σύλλογο μαζί με τη δημιουργία φακέλου επιτευγμάτων
εκπαιδευτικού, στοχεύοντας στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος (Creemers et al.,
2012). Παραδόθηκε το έντυπο «Διαμορφωτικό Σύστημα Aξιολόγησης του EκπαιδευτικούΔιΣAE» των Harris & Hill (1982) για διενέργεια αυτοαξιολόγησης. Τέλος, διεξήχθη συζήτηση
σχετικά με τις πρακτικές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε άλλες χώρες.
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Κριτική τοποθέτηση μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης διδασκαλίας για
διαμορφωτικούς σκοπούς
Η παρατήρηση της τάξης βελτιώνει τη διδασκαλία και αυξάνει την επαγγελματική
ανάπτυξη, διότι οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν αξιολογικές ικανότητες μέσα από την
ανάλυση των δικών τους πρακτικών και ανακαλύπτουν ευέλικτες διδακτικές μεθόδους,
δίνοντας έμφαση στις πτυχές της αποτελεσματικής διδασκαλίας (Kalule & Bouchamma,
2014). Η καλή επικοινωνία και η νοητική κινητοποίηση του επαγγελματικού διαλόγου στα
στάδια πριν και μετά την παρατήρηση, χτίζουν κοινότητες μανθανόντων εκπαιδευτικών,
που αποτελούν σημαντικό βαρόμετρο της σχολικής βελτίωσης (Powell και Napoliello, 2005).
Επειδή η ενσυνείδητη αξιολόγηση απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια είναι
σημαντικό να μεγιστοποιούνται τα οφέλη (Ing, 2010). Σύμφωνα με τους Muijs & Reynolds
(2011) μια αξιολόγηση είναι ποιοτική εάν είναι κατάλληλη, χρήσιμη, έγκαιρη, εφικτή και
ακριβής. Συνεπώς, η συστηματική παρατήρηση πρέπει να έχει πέντε βασικές προϋποθέσεις:
 Ο παρατηρητής να είναι ουδέτερος, εξωτερικός, τεχνικά καταρτισμένος και
αξιολογημένος για την αξιοπιστία του
 Οι παρατηρήσεις να προέρχονται από αξιόπιστο αριθμό (3-6) μη-ανακοινώσιμων
επισκέψεων που θα αντικατοπτρίζουν ορθά τη διδασκαλία
 Η εστίαση να είναι περιορισμένη σε λίγες κατηγορίες γεγονότων και όχι σε ευρείς,
ελκυστικούς αλλά ακαθόριστους παράγοντες
 Τα συστήματα καταγραφής να είναι συστηματικά, έγκυρα και να έχει καθιερωθεί η
αξιοπιστία τους στην πράξη
 Τα δεδομένα να αναλυθούν σε πλαίσιο έγκυρο, συμφωνημένο και συνδεδεμένο με
τη μάθηση των μαθητών (Stronge, 2006).
Εκτός από τα βασικά στοιχεία της παρατήρησης (η δημιουργία κλίματος αξιολόγησης, η
αμοιβαία στήριξη και η εφαρμογή των σταδίων του κύκλου της παρατήρησης), η ικανότητα
του παρατηρητή να λειτουργεί με διαφάνεια, να παραμένει ανοιχτός και περίεργος, να
αναγνωρίζει ότι ο αξιολογούμενος συμπεριφέρεται στο βέλτιστο της ικανότητάς του και να
ζητά ανατροφοδότηση (Beddoe & Davys, 2010), συμβάλλουν στην επιτυχία της διαδικασίας.
Πλήθος ερευνών επισημαίνουν ότι το έντυπο καταγραφής δεν πρέπει να είναι η μοναδική
πηγή συλλογής πληροφοριών. Η ενσωμάτωση πολλαπλών πηγών δεδομένων προσφέρει
πιο ρεαλιστική εικόνα της διδασκαλίας, παρέχει ισχυρότερη βάση για να χτιστούν σχέδια
βελτίωσης και αυξάνει την εγκυρότητα και χρησιμότητα της διαδικασίας (Ing, 2010). Επειδή
η παρατήρηση αποτελεί μικρό δείγμα της εκπαιδευτικής απόδοσης, προτείνεται η χρήση
επιπλέον εργαλείων, όπως: σχέδιο μαθήματος, βιντεοσκόπηση, ερωτηματολόγια μαθητών,
συνεντεύξεις διευθυντών, παραδείγματα διδακτικού υλικού, ανάλυση επιτευγμάτων
μαθητών, αυτοαξιολόγηση (Sinnema & Robinson, 2007). Μειονέκτημα επίσης αποτελεί, εάν
η παρατήρηση ως μοναδικό στιγμιότυπο, ερμηνεύεται από έναν μόνο αξιολογητή, ειδικά
εάν συνδυάζεται από ένα αδύναμο εργαλείο. Σύμφωνα με τον Scriven (οπ. αναφ. στον
Peterson, 2000), οι επισκέψεις -ειδικά οι επίσημες που έχουν ανακοινωθεί- αλλάζουν την
απόδοση των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις παρατηρητή και παρατηρούμενου απειλεί την
ακρίβεια της αναφοράς, οι επισκέπτες δεν σκέφτονται όπως οι μαθητές, τα διαθέσιμα
συστήματα καταγραφής είναι πολύ απλά για να συλλάβουν την πολυπλοκότητα της
αληθινής τάξης, υπάρχει τάση για υπερερμηνεία των ευρημάτων, ενώ οι προδραστικές
συμπεριφορές των εκπαιδευτικών αγνοούνται ή δεν είναι ορατές. Υπάρχουν συμπεριφορές
που δεν εξηγούνται, διότι ο παρατηρητής δεν γνωρίζει τις αλληλεπιδράσεις που έχουν
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συμβεί νωρίτερα στο χρόνο, ενώ, η επιλογή ορισμένων παραγόντων με ένα συγκεκριμένο
αξιολογικό σύστημα είναι υποκειμενική πράξη και όχι αντικειμενική (Peterson, 2000).
Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία βελτιώνεται εάν οι παρατηρήσεις είναι συχνές, με
προσεκτική ανάπτυξη καθορισμένων μη-υποκειμενικών κριτηρίων στα εργαλεία
αξιολόγησης και πιλοτική εφαρμογή πριν τη χρήση από εκπαιδευμένους αξιολογητές
(Mathers & Oliva, 2008). Σημαντικές παράμετροι, εάν ληφθεί υπόψη το περίπλοκο καθήκον
της διδασκαλίας, το πλήθος των συγκειμένων εργασίας των εκπαιδευτικών, το ότι η
αποτελεσματικότητα είναι πολυεπίπεδη έννοια και δεν υπάρχει συναίνεση για τα κριτήρια
αξιολόγησης (Stronge et al., 2011). H υψηλής ποιότητας ανατροφοδότηση μετά την
παρατήρηση είναι απαραίτητη, καθώς οι αξιολογητές αποιδιωτικοποιούν την
πραγματοσύνη τους, οδηγώντας τους εκπαιδευτικούς στην κατανόηση αξιολογικών
κριτηρίων μέσω επαγγελματικών εμπειριών, σε άνοιγμα διαφορετικής προοπτικής και
προαγωγή της αυτομάθησης (Tang & Chow, 2007).
Η πιο πρόσφατη θεώρηση της κλινικής επιθεώρησης εισηγείται το μοντέλο επιθεώρησης
360ο ή δημοκρατικό μοντέλο (Kalule & Bouchamma, 2014). Εστιάζει στην αυξανόμενη χρήση
πολλαπλών συστημάτων ανατροφοδότησης, όπου γονείς, συνάδελφοι, διευθυντές, μέλη
σχολικών συμβουλίων και άλλοι μέτοχοι εμπλέκονται στην αξιολογική διαδικασία για
αξιοπιστία, εγκυρότητα και ανατροφοδότηση, προσαρμόζοντας την επιθεώρηση στα
ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, η έρευνα των Kyriakides και
Demetriou (2002, οπ. αναφ. στους Kyriakides & Campbell, 2003) στην Κύπρο κατέδειξε ότι
οι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν τα κριτήρια ικανοποίησης γονέων και μαθητών κατάλληλα
για διαμορφωτική ή συγκριτική αξιολόγηση εκπαιδευτικών.
Σε σχέση με την παρακολούθηση διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο
διαπιστώνεται η πιστή εφαρμογή των σταδίων του κύκλου παρατήρησης, η συλλογή
πολλαπλών δεδομένων, η πιλοτική εφαρμογή και τα έγκυρα εργαλεία, η τριγωνοποίηση
των αποτελεσμάτων και η σύνδεση της ανάλυσής τους με τη μάθηση, η εποικοδομητική
ανατροφοδότηση, η διάχυση της γνώσης και η λήψη αποφάσεων για σχολική βελτίωση. Αν
και απαιτείται επιπλέον αριθμός παρατηρήσεων για εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων,
η μία επίσκεψη, η ελλιπής κατάρτιση και προκατάληψη της παρατηρήτριας και η πιθανή
«επίδειξη» του υπό παρατήρηση μαθήματος δεν μειώνουν την πολύτιμη εμπειρία που
βίωσαν οι τρεις εκπαιδευτικοί, μοναδική έως τώρα στον επαγγελματικό τους βίο. Κατά
γενική ομολογία άξιζε ο χρόνος που δαπανήθηκε, ενώ οι αξιολογικές γνώσεις και
ικανότητες που αποκτήθηκαν θεωρήθηκαν απαραίτητες ενόψει της επικείμενης εισαγωγής
του νέου τρόπου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Αναπτύχθηκαν επιτυχώς βασικά στοιχεία
της παρατήρησης διδασκαλίας: της ενσυναίσθησης, δηλαδή της θεώρησης των γεγονότων
από διαφορετικές οπτικές και της εκτίμησης της ερμηνείας τους από άλλους, της
καθιέρωσης συνεργατικών σχέσεων και του ενθουσιασμού για υιοθέτηση εναλλακτικών
πρακτικών (Acheson & Gall, 2011).
Όπως οι περισσότεροι, ομοίως και οι τρεις εκπαιδευτικοί, δεν είχαν ενδείξεις σχετικά με το
τι συνιστά μια αποτελεσματική διδασκαλία, γιατί οι δείκτες συχνά επικεντρώνονται στα
αποτελέσματα και όχι στη διδακτική διαδικασία (Σαββίδης, 2011β). Μέσω της
παρατήρησης απέκτησαν επίγνωση και ρεαλισμό της διδακτικής και μαθησιακής
συμπεριφοράς. Τέλος, επιτεύχθηκε ο πιο σημαντικός στόχος της κλινικής επιθεώρησης, η
ανάπτυξη αυτάρκειας. Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν ένα επαγγελματικό
πλαίσιο, όπου ερμήνευσαν γεγονότα, διερεύνησαν λύσεις σε διδακτικά προβλήματα και
καθόρισαν προσωπικές διδακτικές δυνατότητες. Ταυτόχρονα, η εμπλοκή της διευθύντριας
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στις διαδικασίες αξιολόγησης του διδακτικού έργου αποτελεί ένα από τα στοιχεία του
παιδαγωγικού στυλ ηγεσίας (Πασιαρδής, 2012). Το στυλ εστιάζει στη βελτίωση της
ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, αναπτύσσει κλίμα υψηλών προσδοκιών για
τους μαθητές, καθιστώντας τους διευθυντές σταθερούς εμψυχωτές της εισαγωγής
καινοτομιών. Αυτό οδηγεί σταδιακά σε αλλαγή της κουλτούρας (reculturing), που
προκύπτει ως αποτέλεσμα ισχυρής εσωτερικής λογοδοσίας και όχι εξωτερικά
επιβαλλόμενης (Fullan, 2000). Συνεπώς, η δέσμευση στην κλινική επιθεώρηση δείχνει
δέσμευση στη δια βίου μάθηση (Hanson, 1993), η οποία ενδυναμώνει αυτούς που είναι
αφοσιωμένοι στο επάγγελμα, βελτιώνοντας ολιστικά την εκπαίδευση.

Συμπεράσματα
Η συστηματική παρατήρηση στην τάξη συντελεί στην επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών, εξυψώνει τις διδακτικές πρακτικές και αναβαθμίζει τις επιδόσεις των
μαθητών, αποδεικνύοντας τη συστημικότητα της διαδικασίας (Antoniou & Kyriakides,
2013). Αυτή η μορφή επιθεώρησης επιτρέπει στην αξιολόγηση να γίνεται με τους
εκπαιδευτικούς και όχι στους εκπαιδευτικούς (Isoré, 2009). Έτσι αλλάζει ο ρόλος τους στο
σχολείο, καθώς σταδιακά δημιουργούνται ηγέτες εκπαιδευτικοί που καθοδηγούν τους
συναδέλφους τους στην εφαρμογή αποτελεσματικής διδασκαλίας (Gigante & Firestone,
2008). Οι διευθυντές, ως «δρώντα συνυποκείμενα» (Σαββίδης, 2011β, σ.35), οφείλουν να
λαμβάνουν παιδαγωγικές αποφάσεις, επηρεάζοντας την ποιότητα της διδασκαλίας και της
ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών τους, στηρίζοντας και ενθαρρύνοντας τέτοιες
πρακτικές, με απώτερο στόχο την προώθηση μιας ατζέντας αναδόμησης και
μετασχηματισμού του σχολείου (Sergiovanni & Starratt, 2002).
Στην Ελλάδα υπάρχει μηδενική κουλτούρα αξιολόγησης που αποτελεί σοβαρό εμπόδιο
κάθε αξιολογικής προσπάθειας (Μαντάς κ.ά., 2009). Επίσης, η έλλειψη επαγγελματικού
κώδικα, αφού η περιγραφή του ρόλου του εκπαιδευτικού είναι γενικόλογη, αποτελεί
παράγοντα που δυσκολεύει τον καθορισμό κριτηρίων, το πιο βασικό αξίωμα ενός
συστήματος αξιολόγησης που στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα (Σαββίδης, 2011β).
Πρόσφατα, η πολυσυζητημένη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (Προεδρικό Διάταγμα
152, 2013) προκάλεσε την αντίσταση και αμφισβήτηση των εκπαιδευτικών και επέφερε
τελικά την κατάργησή του. Η υιοθέτηση του μοντέλου της αυτοαξιολόγησης, που
υποχρεωτικά καθιερώθηκε στα σχολεία της χώρας, αν και αποτέλεσε μια πρώτη
προσπάθεια, αμφισβητήθηκε έντονα λόγω ζητημάτων υποκειμενικότητας, μονοδιάστατης
θεώρησης των γεγονότων και άνωθεν επιβολής (Σαββίδης, 2011α). Αυτό απέδειξε ότι ο
σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος
αξιολόγησης θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συζήτησης όχι μόνο της πολιτείας, όσο και
ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Αντίθετα, η δημοκρατική πρόθεση της παρατήρησης διδασκαλίας μπορεί να μετατρέψει
τους εκπαιδευτικούς σε φορείς αλλαγής (Morgan & Ashbaker, 2012), αλλάζοντας πρώτα την
τάξη και μετά το σχολείο. Η αλλαγή μπορεί να προέλθει με αναδιάρθρωση δομών και
ρόλων (διευθυντών, εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών), ισορροπία στις ατομικές ανάγκες
και προσδοκίες και αλλαγή κουλτούρας (Kyriakides & Campbell, 2003). Έτσι, θα
αναθεωρηθεί δυναμικά η εκπαιδευτική πλατφόρμα των εκπαιδευτικών που καθορίζει τη
φύση και την ποιότητα της ζωής στην τάξη με επικέντρωση στη στοχαστική πρακτική, στη
διαμορφωτική αξιολόγηση και στην ανάπτυξη του προσωπικού (Sergiovanni & Starratt,

Παρακολούθηση και αξιολόγηση διδασκαλίας

175

2002). Άλλωστε, ο κοινός παρανομαστής της σχολικής βελτίωσης και επιτυχίας των
μαθητών είναι ο εκπαιδευτικός και όχι το σχολείο (Muijs & Reynolds, 2011). Όσοι έχουν
σχέση με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πρέπει να απαιτούν υψηλής ποιότητας
αξιολόγηση που θα υπηρετεί καλύτερα τους μαθητές και θα επιφέρει ολική ποιότητα
διδασκαλίας στα σχολεία του 21ο αιώνα. Συνεπώς, κάθε νέο σύστημα αξιολόγησης που
χαράσσει την εκπαιδευτική πολιτική μιας χώρας πρέπει να τύχει προσεκτικής μελέτης και
επεξεργασίας, γιατί από αυτό θα κριθεί, κατά ένα μέρος, το μέλλον της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης.
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Περίληψη. Οι αλλαγές στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού επιβάλλονται συνήθως από
εξωτερικούς παράγοντες, χωρίς να έχουν προηγουμένως συζητηθεί με τους ίδιους. Στην
παρούσα εργασία αποτυπώνεται η άποψη των καθηγητών για τις αλλαγές, που έχουν
συμβεί στην επαγγελματική τους ζωή στην Ελλάδα παράλληλα με την οικονομική κρίση
και λόγω αυτής. Φαίνεται ότι δυσκολεύτηκαν να εφαρμόσουν τις συσσωρευτικές σε
μικρό διάστημα αλλαγές, που ήταν κυρίως θεσμικές και για τις οποίες δεν
ενημερώθηκαν, ούτε επιμορφώθηκαν επαρκώς. Προτείνεται οι καθηγητές να
εμπλέκονται στην διαδικασία για την διαμόρφωση των επιχειρούμενων αλλαγών, αλλά
και να τολμούν να αποδεχτούν το «καινούριο». Θα μπορούσαν επίσης οι αλλαγές να
εφαρμόζονται πιλοτικά και στη συνέχεια να βελτιώνονται πριν την καθολική τους ισχύ.
Λέξεις κλειδιά: Αλλαγές, οικονομική κρίση, επαγγελματική ζωή, καθηγητές

Εισαγωγή
Το επάγγελμα των εκπαιδευτικών είναι από τα πλέον απαιτητικά καθώς συνδέεται άμεσα
με την ανάπτυξη και την διατήρηση λειτουργικών διαπροσωπικών σχέσεων με πολλούς και
διαφορετικούς ανθρώπους. Το έργο τους σε οποιασδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης είναι
πολυδιάστατο και ιδιαίτερο. Εξ άλλου η επαγγελματική ζωή τους συνδέεται εγγενώς με
πολλές αλλαγές (Nias, 1989, σελ. 62; Kelchtermans, 1993; Hargreaves, 2004), όπως η
μετάθεση σε άλλο σχολείο, η αλλαγή διευθυντή ή κτιρίου, το τέλος και η αρχή της σχολικής
χρονιάς οπότε διακόπτεται η σχέση με μια συγκεκριμένη ομάδα μαθητών και στη συνέχεια
δημιουργείται νέα με άλλη ομάδα, η διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων
κάθε χρονιά και πολλές άλλες.
Επιπροσθέτως οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τις εξωτερικά επιβαλλόμενες αλλαγές, οι
οποίες είναι κυρίως θεσμικές και προέρχονται από την εκπαιδευτική ηγεσία. Ιδιαιτέρως τα
τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο παρατηρείται ριζική αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών
συστημάτων (Flores, 2013, σελ. 406; Karakhanyan κ.ά., 2011; Azevedo, 2000 στο Bolivar &
Domingo 2006). Όπως φαίνεται οι μεταρρυθμίσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν κατά την
τελευταία δεκαετία στις περισσότερες από τις ανεπτυγμένες χώρες (π.χ. Eurydice, 1997,
2013), καθώς και σε πολλές αναπτυσσόμενες (World Bank, 2005 στο Bolivar & Domingo,
2006). Η αναδιάρθρωση αυτή επηρεάζει ιδιαίτερα σημαντικά την επαγγελματική ζωή των
καθηγητών, προκαλώντας συνολική αναθεώρηση των συνθηκών εργασίας τους (Eurydice,
2002; 2004), εφόσον η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η βαθμίδα με τη μεγαλύτερη
πολυπλοκότητα, όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο και στα αναλυτικά προγράμματα. Η
γενική αυτή παγκόσμια τάση επηρέασε και τις διαρθρωτικές αλλαγές, που θεσμοθετήθηκαν
ή εξαγγέλθηκαν τα τελευταία χρόνια και στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Προέρχονται
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από τη οικονομική ύφεση παράλληλα με την ποικιλία των θεσμικών αλλαγών στο Ελληνικό
Εκπαιδευτικό Σύστημα. Οι χώρες, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί βιώνουν αυτό το δίπτυχο των
εξωτερικών επεμβάσεων στην επαγγελματική τους ζωή δεν είναι πολλές. Εξάλλου
εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια και επομένως οι ερευνητικές εργασίες είναι σε
περιορισμένο αριθμό συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών (π.χ. Νίκα, 2014; Φαδάκη,
2014; Hulme & Menter, 2014; Flores, 2013).
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας και προσπαθεί να
αποτυπώσει πώς, ένας μικρός αριθμός σκόπιμα επιλεγμένων εκπαιδευτικών της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφέρεται στις πολλαπλές αλλαγές, που θα αναλυθούν
εκτενέστερα πιο κάτω. Κυρίως διερευνάται ποιες αλλαγές θεωρούν πιο σημαντικές εν μέσω
της οικονομικής κρίσης και πως τις βιώνουν αλληλεπιδρώντας με τους συναδέλφους, τους
μαθητές τους και την εκπαιδευτική ηγεσία κυρίως του σχολείου τους. Τα αποτελέσματα της
έρευνας οδηγούν σε διαπιστώσεις για ένα τομέα που δεν έχει διερευνηθεί στο παρελθόν
και επομένως δεν μπορούν να γενικευτούν. Σκιαγραφούν όμως τις συνθήκες της
επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο παρόν.

Οι αλλαγές στη ζωή των εκπαιδευτικών
Οι κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που συντελούνται στη σύγχρονη εποχή θέτουν τα
εκπαιδευτικά συστήματα ενώπιον νέων απαιτήσεων και νέων προσδοκιών (Day, 2000 στο
Φωτοπούλου 2008). Δημογραφικές μεταβολές, μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτικές
καινοτομίες, κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές λόγω των πληθυσμιακών ανασυνθέσεων,
κατακλύζουν τα σχολεία. Αυτά υποχρεώνονται, ακόμη, να ικανοποιήσουν πολύπλοκες
απαιτήσεις για αναδιοργάνωση, ώστε να δημιουργήσουν ευκαιρίες αλλαγής σε τοπικό
επίπεδο ενισχύοντας την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων των μαθητών (Van Veen & Sleegers,
2009).
Παράλληλα, αναγνωρίζεται από κυβερνητικούς φορείς και υπερεθνικούς οργανισμούς (π.χ.
Temple, 2002; OECD, 2013; UNESCO, 2010) η αξία της εκπαίδευσης και η συμβολή της στην
προσωπική, στην κοινωνική και στην οικονομική ευημερία, με αποτέλεσμα την εφαρμογή
αναμορφώσεων και αλλαγών στα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλον τον κόσμο (Eurydice,
1997 στο Φωτοπούλου, 2008). Όμως, η διαδικασία που ακολουθείται για τις αλλαγές είναι
συνήθως αυτή της λογικής του ανταγωνισμού. Προβάλλεται ως κεντρικός στόχος το
συμφέρον της εθνικής οικονομικής αποτελεσματικότητας. Η προτεινόμενη αλλαγή δεν
συνοδεύεται με αυξήσεις των διατιθέμενων πόρων για την εκπαίδευση, επικεντρώνεται στη
διοίκηση των σχολείων δίνοντας έμφαση στα μετρήσιμα αποτελέσματα σε εξετάσεις και
διαγωνισμούς και στην απόδοση λόγου στους γονείς - πελάτες (Ζμας, 2007; Meghir et al.,
2010; Levin, 1998). Η στροφή αυτή, είναι απόρροια ποικίλων παραγόντων, ανάμεσα στους
οποίους είναι η παγκοσμιοποίηση, οι οικονομικές ανακατατάξεις, η ραγδαία εξάπλωση των
εφαρμογών της τεχνολογίας κ.ά.
Οι εκπαιδευτικές αλλαγές δεν είναι διαδικασίες, που συμφωνούνται από κοινού με τους
εκπαιδευτικούς. Συχνά προωθούνται από την ηγεσία και δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες
τους (Day, 2000 στο Φωτοπούλου 2008). Όπως και οι περισσότερες από τις κοινωνικές
μεταρρυθμίσεις αποτυγχάνουν με εντυπωσιακό τρόπο, διότι υποτιμάται το πώς οι
άνθρωποι βιώνουν πραγματικά τις αλλαγές, κάτι που είναι πολύ διαφορετικό από τις
προσδοκίες που μπορεί να είχαν από αυτές οι εμπνευστές τους (Fullan, 1982, p. 4 στο
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Hardgeaves, 2004). Τα τελευταία είκοσι χρόνια, που σημαδεύονται με την εισαγωγή
εκτεταμένης κλίμακας μεταρρυθμίσεων στην τυπική σχολική εκπαίδευση, παρατηρείται ότι
οι εκπαιδευτικοί βιώνουν στο χώρο της εργασίας τους περισσότερο αισθήματα επιβίωσης
παρά επαγγελματικής ανάπτυξης (Day, 2000 στο Φωτοπούλου 2008). Οι αλλαγές αυτές
συχνά είναι πολύπλοκες και απαιτούν από τον εκπαιδευτικό να παίξει ρόλους τους οποίους
ενδεχομένως ποτέ ως τώρα δεν είχε αντιμετωπίσει ή δεν είχε διδαχθεί (Hargreaves, 2000)
κάτω από τις νέες συνθήκες της οικονομικής ύφεσης (Hulme & Menter, 2014; Νίκα, 2014;
2014; Φαδάκη, 2014; Flores, 2013; Bolívar & Domingo, 2006).
Στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες η οικονομική κρίση συντελεί στο να γίνουν οι αλλαγές και
οι επιπτώσεις τους περισσότερο πολύπλοκες. Εάν οι εκπαιδευτικοί θα επικρίνουν ή θα
αποδεχτούν τις αλλαγές, θα εξαρτηθεί από το νόημα που έχουν γι’ αυτούς προσωπικά και
από το κλίμα που θα δημιουργηθεί στο ιδιαίτερο επαγγελματικό τους πλαίσιο (σχολείο,
συνάδελφοι, προϊστάμενοι) (Hopkins, 2001 στο Kelchtermans et al., 2009).

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στα εκπαιδευτικά συστήματα
Η κρίση που βιώνουμε σήμερα είναι η πρώτη παγκοσμιοποιημένη σοβαρή και
πολυδιάστατη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Παράλληλα στα πλαίσια της
παγκοσμιοποίησης γίνεται προσπάθεια εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών συστημάτων, που
θα διέπονται από τις ίδιες κατευθυντήριες αρχές, αποτέλεσμα μιας παγκόσμιας
εκπαιδευτικής πολιτικής που προωθούνται κυρίως από τους υπερεθνικούς οργανισμούς
(Ζμας, 2007; Νίκα, 2014). Είναι προφανές ότι ο πληθυσμός που έχει μορφωθεί είναι
περισσότερο παραγωγικός, διότι μπορεί πιο εύκολα να εκπαιδευτεί, ώστε να αποκτήσει
νέες δεξιότητες, όπως η τεχνογνωσία που απαιτείται για την ανάπτυξη των οικονομιών. Στη
μελέτη του ΟΟΣΑ «Η εκπαίδευση με μια ματιά 2014» ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις
επιπτώσεις από την οικονομική κρίση σε πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και η χώρα μας.
Υπογραμμίζεται ότι έχει επίδραση στην ποιότητα στην εκπαίδευση, χωρίς να σημαίνει πως
αυτή θα βελτιωθεί μόνο με την αύξηση των δαπανών. Όμως από τον μισθό και τις συνθήκες
εργασίας εξαρτάται αν θα προσέλθουν στο επάγγελμα καθηγητές ειδικευμένοι και με
υψηλά προσόντα (OECD, 2014).
Ταυτόχρονα παρατηρείται η προσπάθεια εκ μέρους των κρατών να αυξήσουν τα επίπεδα
των επιδόσεων σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς (π.χ. το πρόγραμμα PISA) και
ταυτόχρονα να βελτιώσουν τη θέση τους στην κατάταξη της παγκόσμιας οικονομίας,
μειώνοντας και την ανεργία. Οι επιλογές αυτές οδηγούν σε ενεργητικές παρεμβάσεις στα
εκπαιδευτικά συστήματα. Έτσι ενώ η κρίση έχει επηρεάσει τις συνθήκες διαβίωσης του
μαθητικού πληθυσμού, των οικογενειών τους και βέβαια των εκπαιδευτικών (Νίκα, 2014) η
πίεση για καλύτερες αποδόσεις και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυξάνεται σε όλα τα
εμπλεκόμενα στην εκπαίδευση πρόσωπα.
Μία ευρωπαϊκή χώρα που η οικονομική της πορεία είναι παρόμοια με της Ελλάδας, είναι η
Πορτογαλία. Η Flores (2013) αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια σ’ αυτήν, οι εκπαιδευτικοί,
ιδιαίτερα στην αρχή της επαγγελματικής τους ζωής, βιώνουν την ανασφάλεια της ανεργίας
και το φόβο της απόλυσης. Αυτή η επώδυνη εμπειρία προστέθηκε στις περικοπές μισθών
και σε υψηλότερους φόρους. Στη Ρουμανία (Tomuletiu κ.ά., 2011) οι επιπλέον ώρες
εργασίας των εκπαιδευτικών δεν πληρώνονται και η επιμόρφωσή τους έχει περιορισθεί. Τα
κίνητρα για εργασία μειώνονται και η ποιότητα στην εκπαίδευση επηρεάζεται αρνητικά.
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Στην Σκωτία (Hulme & Menter, 2014) οι θέσεις εργασίας περιορίζονται για τους
εκπαιδευτικούς στον δημόσιο τομέα. Έτσι κυρίως νέοι εκπαιδευτικοί, παρόλο που
προσπάθησαν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα, δυσκολεύονται να βρουν μία θέση για
να εργαστούν. Επομένως η συζήτηση για την ποιότητα των εκπαιδευτικών παραμένει
μετέωρη.
Οι συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να
αναφέρονται και στην Ελλάδα, δημιουργώντας ένα πλαίσιο, όπου οι εκπαιδευτικοί
εργάζονται σε συνθήκες συσσωρευτικών αλλαγών. Δεδομένου ότι η στάση τους εξαρτάται
από τις προσωπικές απόψεις των ίδιων για τους εαυτούς τους και για τα πλαίσια μέσα στα
οποία εργάζονται, καλούνται να αναζητήσουν νέες ισορροπίες στην επαγγελματική τους
ζωή, ανάλογα με την προηγούμενη εμπειρία και τις πεποιθήσεις τους (Bullough, 1997 στο
Φωτοπούλου, 2013).

Η έρευνα
Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί πώς βίωσαν τις αλλαγές των
τελευταίων ετών στο ελληνικό σχολείο οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα είναι:


Ποιες αλλαγές στην επαγγελματική τους ζωή κατά τη διάρκεια της οικονομικής
κρίσης, θεωρούν οι καθηγητές ως πιο σημαντικές.



Ποιες είναι οι απόψεις και οι στάσεις τους έναντι αυτών των αλλαγών.

Μεθοδολογία: Οι απαντήσεις αναζητήθηκαν μέσω ποιοτικής έρευνας, που θεωρήθηκε ως
πλέον κατάλληλη, διότι δεν υπήρχαν προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα για το θέμα και
αντίστοιχα εργαλεία, που θα επέτρεπαν την ποσοτικοποίηση των απόψεων των
συμμετεχόντων στην έρευνα. Η ποιοτική ερευνητική προσέγγιση παράγει γνώση τοπική και
συγκεκριμένη, που χαρτογραφεί τις ατομικές αντιδράσεις και αναζητεί τη σημασία τους,
αναφερόμενη πάντα στα συγκεκριμένα υποκείμενα και στις ιδιαίτερες συνθήκες, στο
πλαίσιο των οποίων εξετάζονται (Σαραφίδου, 2011, σελ. 16). Μέσω ημιδομημένης
συνέντευξης προσεγγίσαμε πώς βιώνουν οι εκπαιδευτικοί τις τρέχουσες αλλαγές στο
Εκπαιδευτικό μας Σύστημα, ανάλογα με την βαθμίδα στην οποία διδάσκουν (Γυμνάσιο –
Λύκειο). Ο οδηγός της ημιδομημένης συνέντευξης (Παράρτημα Ι) περιλαμβάνει 4 ανοιχτού
τύπου ερωτήσεις που διαμορφώθηκαν με βάση τα δύο ερευνητικά ερωτήματα σε
συνδυασμό με την επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, όπως παρουσιάστηκε στην
εισαγωγή της εργασίας αυτής.
Πίνακας 1: Οι συμμετέχοντες στην έρευνα καθηγητές
α/α

Φύλο

1

Γυναίκα

2

Γυναίκα

Ειδικότητα
Φιλόλογος

Αγγλικών

Προϋπ/σία

Τύπος
Σχολείου

Πρόσθετες
Σπουδές

Κωδικός

12 (+ 10
φροντ/ριο)

Μουσικό

Μεταπτυχιακό

Σ1

12 (+1 ΙΕΚ)

Γυμνάσιο
(μικρό
επαρχ.)

2 Μεταπτυχιακά

Σ2
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3

Άνδρας

Ηλεκτρολόγος
ΑΣΕΤΕΜ

18

ΕΠΑΛ

-

Σ3

4

Γυναίκα

Οικονομολόγος

34

Γεν. Λύκειο

Μεταπτυχιακό,
εκπονεί 2ο

Σ4

5

Γυναίκα

Γαλλικών

15

Γυμνάσιο

Μεταπτυχιακό,
Διδακτορικό

Σ5

6

Γυναίκα

Φιλόλογος

12

Γυμνάσιο

-

Σ6

7

Άνδρας

Φιλόλογος

32

Γεν. Λύκειο

-

Σ7

8

Γυναίκα

Πληροφορικής

20

Γεν. Λύκειο

Εκπονεί
Μεταπτυχιακό

Σ8

9

Γυναίκα

Φιλόλογος

18

Γεν. Λύκειο

-

Σ9

10

Άνδρας

Κοινωνιολόγος

18

Γεν. Λύκειο

-

Σ10

11

Γυναίκα

Φυσικός

25

Γεν. Λύκειο

2 Μεταπτυχιακά

Σ11

Μεταπτυχιακό,
εκπονεί
Διδακτορικό

Σ12

12

Άνδρας

Φυσικός

3

2 Γυμνάσια
+ Γεν.
Λύκειο (σε
3 χωριά)

13

Άνδρας

Γυμναστής

28

Γεν. Λύκειο

-

Σ13

14

Άνδρας

Γυμναστής

30

Γυμνάσιο

-

Σ14

15

Άνδρας

Βιολόγος

12 (+ 10
φροντ/ριο)

Γεν. Λύκειο

-

Σ15

16

Άνδρας

Νοσηλευτικής

12

ΕΠΑΛ (σε
διαθ/τητα)

Μεταπτυχιακό

Σ16

17

Γυναίκα

Χημικός

6

Γεν. Λύκειο
(επαρχιακό)

-

Σ17

Ταυτότητα των συμμετεχόντων και κριτήρια επιλογής τους
Στην έρευνα συμμετείχαν 17 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Τα κριτήρια επιλογής τους καθορίστηκαν
έτσι, ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη ετερογένεια ως προς τις αλλαγές που μπορεί να
βιώνουν και είναι τα εξής: Το φύλο, η ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας (για να διαπιστωθεί
εάν π.χ. οι νεοδιόριστοι καθηγητές βιώνουν τις αλλαγές και σχεδιάζουν το επαγγελματικό
τους μέλλον σχετικά με αυτές διαφορετικά από τους πιο έμπειρους), οι ειδικότητες των
καθηγητών (κάποιες έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τις θεσμικές αλλαγές κυρίως),
καθηγητές γυμνασίου ή λυκείου (οι αλλαγές και οι απαιτήσεις διαφέρουν), καθηγητές σε
μικρά επαρχιακά (που μπορεί να κλείσουν) και κεντρικά μεγάλα σχολεία, από σχολεία με
μαθητές από διαφορετικό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον, από σχολεία
που καινοτομούν ή όχι, καθηγητές με αυξημένα προσόντα. Αναλυτικά οι δημογραφικές
πληροφορίες για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1.
Συλλογή και Ανάλυση δεδομένων: Οι ατομικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το
χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014. Η ταξινόμηση σε θεματικές ενότητες -
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κατηγορίες και υποκατηγορίες και η σύνδεση μεταξύ τους βασίστηκε στο περιεχόμενο των
συνεντεύξεων και το νόημα που αναδύονταν από την ανάλυσή τους με την βοήθεια του
λογισμικού MAXqda (http://maxqda.com). Η τελική κατηγοριοποίηση, πραγματοποιήθηκε
μέσα από τη συνεχή, δυναμική αντιπαραβολή μεταξύ των εννοιών - θεμάτων που
σταχυολογήθηκαν επαγωγικά από τις συνεντεύξεις.

Αποτελέσματα και συζήτηση
Οι σημαντικότερες αλλαγές που βιώνουν οι καθηγητές στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα
τελευταία 3-4 χρόνια, όπως αναδεικνύονται από την παρούσα έρευνα είναι κυρίως δύο: η
οικονομική κρίση και οι πολλές θεσμικές αλλαγές. Οι δύο αυτές μορφές των αλλαγών δεν
φαίνεται να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, δεδομένου, ότι πολλές θεσμοθετημένες
αλλαγές υπαγορεύτηκαν από την οικονομική κρίση, η οποία δεν αφορά, βεβαίως, μόνο
στον εκπαιδευτικό χώρο. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της
έρευνας.
Είναι γεγονός, ότι για να ενσωματωθεί μια αλλαγή στο Εκπαιδευτικό Σύστημα, οι
εκπαιδευτικοί χρειάζονται χρόνο για να περάσουν από το στάδιο των προσωπικών
ανησυχιών (ερωτήσεις, απορίες, έλλειψη δεξιοτήτων), στην εφαρμογή των αλλαγών
(προσωπική δέσμευση και εμπλοκή) και στη συνέχεια στον αναστοχασμό γι’ αυτήν
(μαθησιακά αποτελέσματα, προτάσεις για βελτίωση) (Sauders, 2013). Ο χρόνος αυτός
υπολογίζεται σε 5-10 χρόνια, όταν πρόκειται για αλλαγές μεγάλης κλίμακας (Fullan 2001 και
Hall & Hord 2006 στο Sauders, 2013). Αντίθετα στη χώρα μας μία πληθώρα θεσμικών
αλλαγών επιχειρήθηκε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα 3-4 χρόνων. Οι αλλαγές αυτές
φαίνεται να επηρέασαν δυσμενώς τη ζωή στο σχολείο με πολλούς τρόπους. Αυτό
καταγράφεται από το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα.
Ένας καθηγητής αναφέρει χαρακτηριστικά: Παρότι εγώ διορίστηκα μετά τις αλλαγές, τις
κατάλαβα γιατί καταρχήν εγώ ως ιδιώτης έπαιρνα περισσότερα. Επιπλέον, δεν είχα το σοκ
των μετακινήσεων. Αυτό το θεσμικό που βίωσα… Την 1η χρονιά ενώ προλάβαινα να
διορθώσω όλα τα διαγωνίσματα που είχα στο σχολείο, τη 2η ανακαλύφθηκαν τρόποι για να
μην το κάνουμε… Δεν προλαβαίνουμε να ενεργήσουμε ανθρώπινα, να μείνουμε στο
σχολείο, να γνωριστούμε. Το θεωρώ τραγικό. (Σ12)
Οι αλλαγές που θεωρούν σημαντικότερες οι εκπαιδευτικοί και επισημαίνουν, φαίνεται να
εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από το σχολείο που δουλεύουν τώρα και την γενικότερη
εργασιακή τους εμπειρία. Ο καθηγητής που μιλάει πιο πάνω εργάζεται σε τρία
περιφερειακά σχολεία (1 Γυμνάσιο και 2 Γενικά Λύκεια) και έχει διοριστεί πρόσφατα, ενώ
άλλη καθηγήτρια που εργάζεται σε μικρό ορεινό γυμνάσιο αναφέρει:
Ως αρνητική αλλαγή είναι το κλείσιμο σχολείων σε συνδυασμό με την αύξηση του ωραρίου,
που δημιουργεί αναστάτωση στους εκπαιδευτικούς.(Σ2)
Η συνάδελφός της που εργάζεται σε κεντρικό Λύκειο της Λάρισας και είναι οικονομολόγος,
υπογραμμίζει για την κρίση και τις αλλαγές στα σχολεία:
Εμένα το 2009 με είχε πιάσει πανικός για το τι θα γίνει. Η κρίση στο σχολείο από πρόπερσι
ξεκίνησε δειλά - δειλά. Πέρσι άρχισε η ένταση. Οι διαθεσιμότητες πέρσι ξεκίνησαν. …Τώρα
φέτος δεν βγαίνει εκτός, αλλά τσακωνόμαστε μέσα στο χώρο. Ανθρωποφαγία… (Σ3)
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Πίνακας 2: Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας

Κατηγορίες

Υποκατηγορίες
Οικονομική Κρίση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ

Θεσμικές Αλλαγές

Περιγραφή
Στο σχολείο και την κοινωνία γενικότερα
Συνθήκες Εργασίας
 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) & Εκπαιδευτικών,
 Διαχείριση προσωπικού (Αύξηση Ωραρίου Διδασκαλίας,
Κλείσιμο μικρών σχολείων, Μετατάξεις, Διαθεσιμότητες,
Υπεραριθμίες, Μετακινήσεις σε πολλά σχολεία,
Επιστράτευση)
Εκπαιδευτική Διαδικασία
 Νέο Λύκειο: Αλλαγές σημαντικές για το Λύκειο σύμφωνα
με το Νόμο 4186 - 17/9/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» σε
αυτές συμπεριλαμβάνεται και η Τράπεζα Θεμάτων
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας: Από αυτή αντλείται το 50%
των Θεμάτων για τις Γραπτές Εξετάσεις Μαΐου για τις Β, Γ
τάξεις Ημερησίων Λυκείων και Α, Β, Γ Εσπερινών,
 Αλλαγές στο Γυμνάσιο: Βιωματικές Δράσεις, Φυσική στην
Α΄ Γυμνασίου, μείωση ωρών στη Γυμναστική
 Ετήσιος προγραμματισμός της ύλης των διδασκομένων
μαθημάτων

Οι αλλαγές έχουν διαταράξει την ισορροπία του Εκπαιδευτικού Συστήματος, ιδιαίτερα όσο
αφορά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας με την οποία ασχολείται η εργασία
αυτή. Αντιπροσωπευτικές είναι οι απόψεις των καθηγητών που αποτυπώνονται στα πιο
κάτω αποσπάσματα δύο συνεντεύξεων:
Οι αλλαγές έγιναν χωρίς προγραμματισμό, σχέδιο, άκριτα. Μια αρνητική εξέλιξη. (Σ1)
Ψυχολογικά κανένας δεν είναι καλά. Πάνε σε 4-5 σχολεία. Είναι πολλοί που πάνε και
έρχονται. Πως μπορεί να έχουν ιδέα τί γίνεται στο σχολείο μας, ακόμα και η γραμματέας
που έχουμε, πάει και έρχεται. Είναι 1 ώρα γραμματεία σε μας γιατί πρέπει να πάει και σε
άλλο σχολείο, 2 μέρες σε κάποιο χωριό και μετά δεν ξέρω… Δεν ξέρω ούτε τι ειδικότητα
είναι. (Σ5)
Φαίνεται ότι η συγκυρία αυτή των αλλαγών σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποσυντόνισε
την μικροκοινωνία των σχολείων σε μεγάλο βαθμό.
Οικονομική Κρίση
Η οικονομική κρίση στην παρούσα έρευνα διερευνάται ως προς την σχολική
πραγματικότητα όπως περιγράφεται από τους ίδιους τους καθηγητές ως επαγγελματίες
στον συγκεκριμένο χώρο. Ο απόηχος αυτής της επίδρασης έφτασε και μέσα στο σχολείο.
Αναφέρεται από όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα ως κυρίαρχη αλλαγή, από την
οποία οι συνθήκες εργασίας τους έγιναν δυσμενέστερες. Περιγράφουν πώς αυτή άλλαξε
τους ίδιους και τα πρόσωπα στο εργασιακό τους περιβάλλον, δηλαδή στο σχολείο.
Πιστεύουν ότι η οικονομική κρίση επηρέασε όλες τις πτυχές της επαγγελματικής τους ζωής.
Πιο συγκεκριμένα:
• Έχουν πιεστεί ψυχολογικά
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Σίγουρα πιο σημαντικές οι αλλαγές που συνδέονται με το οικονομικό κομμάτι είναι ζωτικής
σημασίας και επηρεάζουν όλα τα υπόλοιπα. Βασικά στο σχολείο είναι ψυχολογικό πιστεύω
το θέμα είναι η επίπτωση των οικονομικών δυσχερειών (Σ15)
• Η οικονομική κρίση επηρεάζει το επίπεδο της προσωπικής ζωή τους και της ζωής των
μαθητών τους, αλλά και τις δυνατότητες προγραμματισμού για το μέλλον τους.
Σε προσωπικό επίπεδο επηρεαστήκαμε από όλες τις οικονομικές περικοπές και γενικότερα
την εξαφάνιση του κράτους κοινωνικού δικαίου. Αυτές ήταν οι κύριες αλλαγές χωρίς λεφτά
να πληρώνουμε τα πάντα. (Σ2)
Όταν έχεις υπολογίσει τη ζωή σου μ’ ένα συγκεκριμένο ποσό και κάθε χρόνο αυτό αυξάνεται
δεν μπορείς να υπολογίσεις τι θα γίνει όταν αυτό μειωθεί. Κι όταν μειώνεται και
αναγκάζεσαι να κόβεις, πραγματικές ανάγκες να τις καταπιέζεις ή άλλες να τις εξαφανίζεις
τελείως ή να τις διαμορφώνεις διαφορετικά, σίγουρα αυτό έχει αντίκτυπο στην ποιότητα
ζωής και της δικής σου και της οικογένειάς σου και βέβαια και του παρεχόμενου έργου που
δίνεις εσύ προς τα έξω. (Σ3)
Το βλέπεις μέσα στην τάξη, το αισθάνεσαι στους μαθητές όταν δεν μπορούν να
συμμετέχουν σε δράσεις του σχολείου, όταν χρειάζονται βοήθεια του συλλόγου καθηγητών.
(Σ9)
• Τα κίνητρα για εργασία ελαττώνονται. Ομολογούν ότι έρχονται ή συνεχίζουν να μένουν
όσοι αγαπούν αυτή την δουλειά ή έχουν πιο ρεαλιστικές απόψεις δεδομένης της
ανεργίας (Βλ. Σ17).
Πέρα από το να θέλει να είναι δάσκαλος και να ικανοποιεί αυτό που θέλει, τίποτα. Κανένα
άλλο κίνητρο. Να αγαπάει τη δουλειά του και να είναι δάσκαλος. (Σ14)
Σε σχέση με παλιά τα κίνητρα έχουν αλλάξει. Η αναλογία ωραρίου με το τί κάνεις και ο
τρόπος ζωής την έκαναν την πιο ωραία δουλειά. Τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα να κάνει ένα
τουρ στα νησάκια να δει κάτι διαφορετικό και να κάνει και ιδιαίτερα. Παλιά ήμουν πολύ
κατά, πλέον αν έβρισκα θα έκανα. (Σ17)
Η οικονομική κρίση ως κυρίαρχη αλλαγή, δημιουργεί πρωτόγνωρες και πολύ δύσκολες
συνθήκες για τους καθηγητές. Ο τρόπος που τις βιώνουν διαπνέει όλες σχεδόν τις
απαντήσεις τους.
Θεσμικές Αλλαγές
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι θεσμικές αλλαγές στην Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, που νομοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια και εφαρμόζονται μέχρι σήμερα.
Είναι καινούριες και είναι πάρα πολλές. Κατανεμήθηκαν σε δύο ομάδες: Στις Συνθήκες
Εργασίας των καθηγητών και στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. Οι θεσμικές αυτές αλλαγές στη
συντριπτική τους πλειοψηφία παρουσιάζονται ως αρνητικές, που δυσκόλεψαν τους ίδιους
στο έργο τους.
Μία καθηγήτρια επισημαίνει:
Νομίζω ότι οι αλλαγές είναι επιπόλαιες και δεν στοχεύουν στο να βγαίνει το παιδί και
πραγματικά να μαθαίνει. Μας ξεφεύγει η ουσία. Ιδιαίτερα αναφέρομαι στην τράπεζα
θεμάτων και στην αύξηση της ύλης. (Σ1)
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Γενικότερα, θεωρούν ότι σε μια πολύ δύσκολη εποχή, οι αλλαγές αυτές απαιτούν
υπερβολικό φόρτο εργασίας από τους ίδιους, χωρίς να δίνουν αντίστοιχα σημαντικά
βελτιωτικά αποτελέσματα στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Ι. Συνθήκες Εργασίας


Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) και των Εκπαιδευτικών

Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) εφαρμόσθηκε το 2013-14 και συνεχίστηκε
στην αρχή επόμενης σχολικής χρονιάς. Όταν πραγματοποιήθηκε η έρευνα βρίσκονταν σε
εξέλιξη η αξιολόγηση των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων και φαίνονταν ότι θα
ακολουθούσε η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η πρώτη δεν ολοκληρώθηκε και η δεύτερη
δεν υλοποιήθηκε. Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες του δείγματος της έρευνας
ομολογούσαν με ικανοποίηση ότι με την ΑΕΕ βελτιώθηκε η συνεργασία μεταξύ των μελών
Συλλόγων Διδασκόντων (ΣΔ) και αναδείχθηκε η δουλειά που γίνεται στα σχολεία.
Θεωρήθηκε όμως ως επιπλέον φόρτος δουλειάς.
Πέρυσι κάναμε τα στατιστικά και γράψαμε μια έκθεση. Απλά ήθελε χρόνο. Απ’ αυτό εμείς
συνειδητοποιήσαμε πόσα πολλά κάνουμε για το σχολείο μας. Και τώρα δεν υπάρχει καμία
αρνητική εικόνα. Τώρα φαίνεται η δουλειά μας. Και η συνεργασία βοήθησε. Ήμασταν
διαφορετικές ειδικότητες αλλά ο ένας είπε στον άλλον. Και μιλούσαμε παραπάνω απ’ ότι
πριν.
Όμως στη συνέχεια αναφέρει: Και με την αξιολόγηση ήταν επιπλέον δουλειά. Γιατί με τους
συναδέλφους βρισκόμασταν στο σχολείο. Και φέτος θα έχουμε ομάδες δράσεις για την
διαμόρφωση καθηκοντολογίου στο σχολείο. (Σ8)
Παράλληλα, ανέμεναν την αξιολόγησή τους με δυσπιστία ως προς την αντικειμενικότητα
των αποτελεσμάτων της. Δέχονταν ότι είναι απαραίτητη για να βελτιωθεί η ποιότητα της
εκπαίδευσης, αλλά ανησυχούσαν για την σαφήνεια των κανόνων με τους οποίους θα
υλοποιούνταν. Φοβούνταν ότι δεν θα ήταν αντικειμενική. Γενικότερα, σηματοδοτούσε μια
νέα πραγματικότητα που τους επηρέαζε σημαντικά. Το κλίμα στη σχολική κοινότητα είχε
ενταθεί:
Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αξιολόγηση και αιωρείται πάνω από το κεφάλι μας σαν
«δαμόκλειος σπάθη», όλοι κοιτάνε πως θα βγάλουν τα μάτια του άλλου. (Σ6)
Έχω δει συναδέλφους που δεν έπρεπε να είναι στην εκπαίδευση και τους καλύπτουμε.
Πιστεύω στον εαυτό μου και έκανα τα πάντα μέσα στον προγραμματισμό, αλλά επειδή δεν
βλέπω σαφείς κανόνες στην αξιολόγηση ανησυχώ. (Σ13)
Επισήμαιναν ακόμη ότι η αξιολόγηση ενώ θα έπρεπε καταρχήν να εφαρμοσθεί ως
διαμορφωτική κατέληξε να είναι τελική.
Ενώ η πρόταση ήταν να υπάρξει μια αξιολόγηση διαμορφωτική, να πηγαίνει ο
εκπαιδευτικός και αν δεν κρίνεται επαρκής στα κριτήρια που θέτει η αξιολόγηση, το πρώτο
πράγμα που γίνεται είναι η επιμόρφωση. Αυτό το αλλάξαν είναι διαμορφωτική, το
συνδέσαν με τον υπαλληλικό κώδικα και αν είναι κάποιος επαρκής δεν θα ανεβαίνει βαθμό.
Άρα από διαμορφωτική έγινε τελική. Ενώ τα κριτήρια είναι καλά.(Σ16)
Δεν προσδοκούσαν επιβράβευση για τη δουλειά τους μέσα από την αξιολόγηση. Όταν
εργάζονται στο σχολείο υλοποιώντας έργα που οι ίδιοι τα θεωρούν σημαντικά, είναι
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ικανοποιημένοι, ενώ μπορεί να υποβόσκει μια πικρία για την μη αναγνώριση του κόπου
τους. Φαίνεται, επίσης, να πιστεύουν ότι η αξιολόγηση/επιβράβευση αφορά σε αυτούς που
θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά, για τους καθηγητές ως διδάσκοντες του σχολείου,
δεν είναι απαραίτητη.
ΕΡΩΤ.: Το να σε επιβραβεύσουν όμως δεν είναι κάτι καλό;
Καθηγητής: Δεν θα το κάνει κανείς. Και δεν το αναζητά κανείς. Αλλά δεν περιμένω
αναγνώριση μέσω της αξιολόγησης. Η δουλειά μου είναι αυτή.
ΕΡΩΤ.: Ναι αλλά δεν θα νιώσεις καλύτερα με θετική αξιολόγηση ως επιβράβευση;
Καθηγητής: Όταν πήγα στην Κοζάνη, μόλις είχαν ρίξει την άσφαλτο και δεν υπήρχε κανείς να
βοηθήσει. Πήρα μια μπογιά, πινέλα και 2 παιδιά και χαράξαμε τις γραμμές για το γήπεδο.
Δεν άκουσα κανέναν καλό λόγο από κανέναν.
ΕΡΩΤ.: Δεν ήθελες η υπηρεσία να στο αναγνωρίσει αυτό με κάποιο τρόπο;
Καθηγητης: Δεν με ένοιαζε, δεν νομίζω. Για να το αναγνωρίσει θα πρέπει να έχω εγώ
βλέψεις ψηλές. Εγώ ήθελα να το κάνω και το έκανα. (Σ13)


Διαχείριση του Προσωπικού

Στην διαχείριση του προσωπικού, που αφορά στους καθηγητές τα τελευταία χρόνια
περιλαμβάνονται πολλές θεσμικές αλλαγές ή επιπτώσεις από αυτές. Παρόμοιες ή και
όμοιες αναφέρονται και σε άλλες χώρες σε οικονομική ύφεση (Φαδάκη, 2014· Hulme &
Menter, 2014 · Flores, 2013· Tomuletiu et all., 2011 · Meghir et all., 2010· Bolívar &
Domingo, 2006). Από την αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας προέκυψαν η
αύξηση του αριθμού των καθηγητών που κρίνονταν ως υπεράριθμοι στις οργανικές του
θέσεις («υπεραριθμίες») και οι μετακινήσεις σε πολλά σχολεία πιθανά και την ίδια μέρα. Το
μοίρασμα ενός καθηγητή σε 2-3 σχολεία προέκυψε και από την αλλαγή του νόμου για τις
αναθέσεις μαθημάτων. Έτσι ένας καθηγητής πρέπει να συμπληρώνει καταρχήν το ωράριό
του με μαθήματα 1ης ανάθεσης (ο φυσικός διδάσκει φυσική, ο βιολόγος διδάσκει βιολογία
κ.λπ). Η διοικητική ηγεσία της εκπαίδευσης εφαρμόζοντας κάποιες φορές την νομοθεσία με
ακραίο τρόπο μετακινεί έναν φυσικό π.χ. σε 2 σχολεία, ενώ θα μπορούσε να μείνει σε ένα
και να συμπληρώσει με γεωγραφία. Αυτή η αλλαγή αύξησε σε μεγάλο βαθμό τις τριβές
τους με την Ηγεσία, αλλά και μεταξύ τους, παράλληλα με τη σύγχυση που τους διακατέχει.
Άλλες μεταρρυθμίσεις είναι οι διαθεσιμότητες κυρίως συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι
μετατάξεις και η επιστράτευση που συνέβη μία φορά και ανήκει στην κατηγορία αυτή με
μια γενικότερη σημασία.
Η αβεβαιότητα για την επαγγελματική τους εξέλιξη έχει επίσης αυξηθεί και είναι εμφανής.
Λόγω αυτής οι προσδοκίες τους αναμένουν ότι θα διαψευστούν και θεωρούν ότι μπορεί να
χειροτερέψουν οι συνθήκες δουλειάς στο μέλλον σε απροσδιόριστο βαθμό. Η Αύξηση του
Ωραρίου Διδασκαλίας αναφέρεται πολύ συχνά, διότι από αυτήν ξεκίνησε μια σειρά
μεγάλων αναταράξεων στην επαγγελματική ζωή τους. Το σχολικό έτος 2013-14 το ωράριο
των καθηγητών αυξήθηκε κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως. Η αύξηση αυτή σχολιάζεται
αρνητικά, διότι αύξησε το φόρτο εργασίας τους, όχι μόνο κατά δύο διδακτικές ώρες, αλλά
και με τον χρόνο προετοιμασίας για τις ώρες αυτές, τα επιπλέον διαγωνίσματα, την ποικιλία
των διδακτικών αντικείμενων που ανέλαβαν για να συμπληρώσουν το μεγαλύτερο ωράριο
ή την μετακίνησή τους σε περισσότερα από ένα σχολεία. Από τον φόρτο δουλειάς και στο
σπίτι έχουν λιγότερο χρόνο για προσωπική και οικογενειακή ποιοτική ζωή.
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Στον κόσμο έχει περάσει ότι δουλεύουμε πολύ λίγο. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι
διαθέτουμε και ώρες σπίτι για την προετοιμασία και όλα αυτά. Ή ότι πέρσι ήμουν σε 3
σχολεία και έπρεπε ανά πάσα ώρα και στιγμή να είμαι και για τα 3μηνα (Γυμνάσιο) και τα
4μηνα (Λύκειο) και με την βαθμολογία, τα τεστ, την μετακίνηση από τη μία άκρη στην άλλη.
Όλα αυτά και το πως συμπληρώνεται ένα ωράριο ενός καθηγητή, που πρέπει πρώτα να
συμπληρώσει τις ώρες ειδικότητας και ας πάει και σε 3-4 σχολεία. Ενώ μπορούσε να μείνει
στο σχολείο και να λειτουργήσει με πλήρες ωράριο, συγκεντρωμένος σε ένα περιβάλλον και
με τους ίδιους μαθητές. (Σ13)
Άλλες μεταρρυθμίσεις είναι οι διαθεσιμότητες κυρίως συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι
μετατάξεις και η επιστράτευση που συνέβη μία φορά και ανήκει στην κατηγορία αυτή με
μια γενικότερη σημασία.
Ένα που θεωρώ ισχυρό πλήγμα είναι οι διαθεσιμότητες. Με κάποιο τρόπο βίαιο απορρίψαν
τη θέση της μονιμότητας, τη θέσανε σε αμφισβήτηση. Οπότε αυτό θεωρώ, άσχετα ότι δεν
υπήρχε η αντίδραση που έπρεπε, τους ταρακούνησε όλους.(Σ16)
Περισσότερο μας πείραξαν οι μετατάξεις. Συνάδελφοι, πολύ κοντινά μου πρόσωπα, πήγαν
σε δημοτικό που δεν ήθελαν καθόλου(Σ17)
Η αβεβαιότητα για την επαγγελματική τους εξέλιξη έχει επίσης αυξηθεί και είναι εμφανής.
Λόγω αυτής οι προσδοκίες τους αναμένουν ότι θα διαψευστούν και θεωρούν ότι μπορεί να
χειροτερέψουν οι συνθήκες δουλειάς στο μέλλον σε απροσδιόριστο βαθμό.
Υπεραριθμίες, πρόβλημα στη διαχείριση του προσωπικού, συνάδελφοι σε διαθεσιμότητα,
εμείς όλοι σε αναστάτωση χωρίς να ξέρουμε πως θα εξελιχθούμε επαγγελματικά. (Σ2)
Η Αύξηση του Ωραρίου Διδασκαλίας αναφέρεται πολύ συχνά, διότι από αυτήν ξεκίνησε μια
σειρά μεγάλων αναταράξεων στην επαγγελματική ζωή τους. Το σχολικό έτος 2013-14 το
ωράριο των καθηγητών αυξήθηκε κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως. Η αύξηση αυτή
σχολιάζεται αρνητικά, διότι αύξησε το φόρτο εργασίας τους, όχι μόνο κατά δύο διδακτικές
ώρες, αλλά και με τον χρόνο προετοιμασίας για τις ώρες αυτές, τα επιπλέον διαγωνίσματα,
την ποικιλία των διδακτικών αντικείμενων που ανέλαβαν για να συμπληρώσουν το
μεγαλύτερο ωράριο ή την μετακίνησή τους σε περισσότερα από ένα σχολεία.
Η αύξηση του ωραρίου σίγουρα επηρέασε. Αυτές τις 2 ώρες θα μπορούσαν (οι καθηγητές)
να τις αξιοποιήσουν διαφορετικά είτε σε κάποια διοικητική εργασία… Τα διαγωνίσματα
είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα και θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Αυτό κυρίως μπορεί να
σου δημιουργεί πρόβλημα και στην οικογενειακή σου ζωή. Όταν πρέπει να αφιερώσεις
χρόνο στο σπίτι τότε αυτές τις ώρες θα τις πάρεις από την οικογένεια. Έχει επίπτωση και
στην προσωπική σου ζωή. (Σ10)
Η αύξηση του ωραρίου.. όταν είμαστε σ’ ένα χώρο όταν σου έρχονται τα χειρότερα και δεν
ξέρεις στο μέλλον τι θα ακολουθήσει, εμένα ψυχολογικά με πειράζει. Με γειώνει.(Σ15)
Πολλές απαιτήσεις και σε ωράριο και σε δουλειά (Σ17)
Μία μόνο καθηγήτρια που όμως μένει γενικά στο σχολείο πολλές ώρες για την υλοποίηση
προγραμμάτων αναφέρει:
Όσο αφορά το ωράριο, οι 2 ώρες επιπλέον δεν επιβάρυναν πάρα πολύ το πρόγραμμα, που
βλέποντας πόσο πολύ δουλεύει ο κόσμος έξω, πόσο έχει αυξηθεί το δικό τους ωράριο.
Πιστεύω δεν ήταν δραματική αλλαγή. (Σ9)
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Το σύνολο σχεδόν των αλλαγών που αναφέρονται στις συνθήκες εργασίας παρουσιάζονται,
από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, ως αρνητικά γεγονότα, τα οποία εφαρμόστηκαν
ταυτόχρονα στην Εκπαίδευση. Τους έχουν ενοχλήσει πολύ και εκφράζονται με μεγάλη
αρνητική συναισθηματική φόρτιση, όπως φαίνεται από τα πιο πάνω αποσπάσματα των
συνεντεύξεων.
ΙΙ. Εκπαιδευτική Διαδικασία


Το Νέο Λύκειο

«Νέο Λύκειο», ονομάσθηκε η θεσμοθέτηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων για το Λύκειο.
Πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι ο βαθμός υποστήριξης αυτού του είδους των αλλαγών
από τους εκπαιδευτικούς ποικίλλει και εξαρτάται από τις θέσεις τους, τις ταυτότητές τους
και τα συναισθήματα που υποβόσκουν (Vähäsantanen & Anneli, 2011), καθώς και τις
συνέπειες που πιστεύουν ότι θα έχουν και το πλαίσιο μέσα στο οποίο υλοποιούνται
(Kennedy & Kennedy, 1996). Καθοριστικής σημασίας για αποδοχή των αλλαγών και την
θετική συνεισφορά στην εφαρμογή τους παίζει και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται ως προς
την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Maskit, 2011). Οι καθηγητές που έλαβαν μέρος στη
έρευνα είναι οι περισσότεροι αρκετά επιφυλακτικοί, έως αρνητικοί.
Αναζητούν
περισσότερη ενημέρωση και επιμόρφωση. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναγγέλθηκαν οι
μεταρρυθμίσεις δεν είναι καθόλου κατάλληλο και είναι δύσπιστοι λόγω των γενικότερων
αλλαγών, καχύποπτοι απέναντι στην Εκπαιδευτική Ηγεσία. Το πιο κάτω απόσπασμα
συνηγορεί σε αυτό.
Αλλά σημαντικές είναι και οι αλλαγές στη διδασκαλία, μέσα στην τάξη, στα προγράμματα,
όπως και οι γενικότερες αλλαγές που γίναν τώρα τελευταία με το Νέο Λύκειο. Επηρεάζουν
το ίδιο το έργο. Δυστυχώς και για τις δύο δεν υπάρχει επιμόρφωση. Δεν υπάρχει
ενημέρωση. (Σ9)
Όσον αφορά στην εισαγωγή των Ερευνητικών Εργασιών, διατυπώνουν την άποψη ότι η θα
μπορούσε να είναι θετική. Όμως το πλαίσιο αυτή τη χρονική περίοδο δεν βοηθάει. Η
φιλοσοφία αυτών των μαθημάτων είναι σε σύγκρουση με το «Νέο Λύκειο» και την ένταση
που επέβαλε σε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για την εφαρμογή του.
Θα μπορούσε να ισχύει αυτή η φιλοσοφία βιωματικών δράσεων και των ερευνητικών
εργασιών. Εκτός και αν το Λύκειο δεν εφαρμόζει τη φιλοσοφία του ανοιχτού σχολείου. Στην
τελική αν αποφασίσουν ότι είναι έτσι ας γίνουν μόνο συγκεκριμένα πράγματα, τώρα δεν
ξέρεις πώς να δουλέψεις. Βγάλε ύλη και κάνε ταυτόχρονα και δράσεις. Και μετά
αξιολογήσου. Δεν υπάρχει πολιτική είναι ένας αχταρμάς. Στην πράξη δημιουργεί πρακτικά
προβλήματα. Οι καθηγητές σε σύγχυση, γκρίνια και με άγχος. Κάνουν ότι καλύτερο μπορούν
για να διασωθούν. (Σ2)
Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ), συμπεριλήφθηκε στο σύστημα
αξιολόγησης των μαθητών στο Λύκειο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από
το Σχολικό Έτος 2013-14. Οι καθηγητές επισημαίνουν ότι άρχισε να εφαρμόζεται ξαφνικά.
Διαμαρτύρονται διότι η διδασκαλία γίνονταν με μεγάλη πίεση για τους ίδιους και τους
μαθητές, ενώ ως θεσμός είχε και θετικά στοιχεία.
Κυρίως η τράπεζα θεμάτων. Το ξαφνικό περισσότερο και όχι η τράπεζα ως θεσμός. Αν ήταν
πιο οργανωμένη και να υπήρχε ισορροπία φαίνεται ότι έχει καλά στοιχεία. Όταν δεν το
ξέρεις χρειάζεται παραπάνω χρόνο. (Σ10)
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Για ποιά τράπεζα θεμάτων μιλάμε όταν ξεκινάει 3 μέρες πριν αρχίσουν οι εξετάσεις. Τα
παιδιά έγιναν πειραματόζωα. Φέτος 2η χρονιά, υπάρχουν μαθήτριες που παθαίνουν κρίσεις
πανικού, κορίτσια που διάβαζαν. (Σ4)


Οι Αλλαγές στο Γυμνάσιο

Ως σημαντικές αλλαγές στο Γυμνάσιο αναφέρθηκαν η εισαγωγή των «Βιωματικών
Δράσεων», που όμως διδάσκονται από καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, η εισαγωγή της
Φυσικής ως νέο μάθημα στη Α΄ Γυμνασίου (2013-14) και η μείωση των ωρών της
Γυμναστικής.
Για την Φυσική είχε έρθει βιβλίο αργά και δεν ήταν γνωστή η ύλη όταν άρχισε το σχολικό
έτος. Αν και δόθηκε έμφαση στο πείραμα, τα παιδιά καλούνταν να διαβάσουν στο σπίτι
ουσιαστικά από τις σημειώσεις τους στην ηλικία των 13 ετών. Θετική θεωρούν ότι ήταν η
εισαγωγή των «Βιωματικών Δράσεων», αν και το αναλαμβάνουν, κυρίως, οι καθηγητές
ειδικοτήτων που δεν καλύπτουν το ωράριό τους εύκολα, χωρίς ιδιαίτερη επιμόρφωση για
να ανταποκριθούν στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του μαθήματος.
Ιδιαίτερα η Σχολική Κοινωνική Ζωή στην Α΄ φαίνεται ενδιαφέρουσα. Προσπαθώ να
κινητοποιήσω τους μαθητές να εκφραστούν, αλλά δεν έχω την εμπειρία… (Σ2)
Οι δύο γυμναστές που συμμετείχαν στην έρευνα επισημαίνουν την ελάττωση των ωρών
γυμναστικής στο γυμνάσιο ως πολύ αρνητική συνέπεια για τον κλάδο τους, αλλά και τους
σημερινούς μαθητές: Μία αλλαγή είναι με την αφαίρεση των ωρών φυσικής αγωγής.
Αφαίρεσαν μια ώρα από την πρώτη γυμνασίου και μία από την Δευτέρα. Στην ηλικία των
13-14-15 ετών θα έπρεπε τα παιδιά, επειδή κάνουν ακριβώς έναν τρόπο καθιστικό και
κλεισμένα στα διαμερίσματα, να κάνουν περισσότερο γυμναστική. (Σ13)
Οι άλλοι συμμετέχοντες στην έρευνα, δεν αναφέρονται καθόλου στο ωράριο των
μαθημάτων της ειδικότητάς τους.


Ο Προγραμματισμός διδασκαλίας της ύλης κατά την διάρκεια τους έτους κάθε
διδακτικού αντικειμένου

Αν και πρόκειται για μια αλλαγή που τους αφορούσε όλους, δύο μόνο καθηγητές
αναφέρθηκαν στην υποχρέωσή τους να προγραμματίζουν στη αρχή του σχολικού έτους την
διδασκαλία της ύλης ενός διδακτικού αντικειμένου, ανάλογα με τις διαθέσιμες ώρες που
κατ’ εκτίμηση θα έχουν στη διάθεσή τους. Ήταν η μόνη θεσμική αλλαγή που δήλωσαν ότι
λειτούργησε θετικά στο έργο τους. Κανένας από τους υπόλοιπους δεν αναφέρθηκε σε άλλη
θετική αλλαγή.
Για το «Νέο Λύκειο», την εισαγωγή των Βιωματικών Δραστηριοτήτων στο Γυμνάσιο, των
Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο, την εισαγωγή της Φυσικής στην Α΄ Γυμνασίου, οι
καθηγητές επιμορφώθηκαν πλημμελώς από τους Σχολικούς Συμβούλους, διότι οι
τελευταίοι ήταν αδύνατο να επωμισθούν το βάρος ενός εγχειρήματος τόσο μεγάλης
έκτασης. Δεν ήταν επομένως δυνατόν να εμπεδώσουν την φιλοσοφία των αλλαγών και να
τις εφαρμόσουν, χωρίς αντιστάσεις. Όπως έχει ήδη επισημανθεί οι έρευνες δείχνουν ότι οι
αλλαγές επιτυγχάνουν όταν δεν επιβάλλονται, αλλά σχεδιάζονται με την συνεργασία των
εκπαιδευτικών, έχουν νόημα για αυτούς και εξελίσσονται ομαλά (Sauders, 2013; Van Veen
& Sleegers, 2009; Fullan, 2006; Hardgraves, 2004; Day, 2000 στο Φωτοπούλου 2008).
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Συμπεράσματα – Προτάσεις
Οι αλλαγές στην Εκπαίδευση είναι σύνθετες και δυναμικές διαδικασίες. Οι εμπνευστές των
αλλαγών δεν θα πρέπει να θεωρούν ότι είναι ένα μηχανικό ταξίδι στο οποίο άτομα και
οργανισμοί θα προχωρήσουν ακολουθώντας συγκεκριμένα στάδια (Cross and Hong 2009
στο Sauders, 2013). Επιπλέον την τελευταία περίοδο, στην Ελλάδα πολλές θεσμικές αλλαγές
κατέκλυσαν τον εκπαιδευτικό μας χώρο, ενώ η χώρα βρίσκεται σε οικονομική ύφεση, χωρίς
την απαραίτητη ενημέρωση και σταδιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι καθηγητές
κλήθηκαν να υλοποιήσουν αλλαγές σε ένα εργασιακό περιβάλλον, που υποβαθμίζεται,
δυσχεραίνοντας περισσότερο την γόνιμη δέσμευσή τους στην επιτυχία τους.
Από την ποιοτική μελέτη αυτή, λαμβάνοντας υπόψη, ότι τα δεδομένα δεν μπορούν να
γενικευτούν, διαπιστώθηκε ότι αναφέρθηκαν όλες οι εκπαιδευτικές αλλαγές που
θεσμοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια, εν μέσω οικονομικής κρίσης. Διαφαίνεται η αρνητική
στάση των καθηγητών της απέναντι στα νέα δεδομένα της επαγγελματικής τους ζωής, όπως
εκτενώς παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Ως ένα βαθμό ενισχύεται η
άποψη πώς τα βιώματά τους και οι πεποιθήσεις τους για το έργο τους διαμορφώνουν τη
στάση τους απέναντι σε αλλαγές που επιχειρούνται, όταν δεν έχει εξασφαλιστεί
αποτελεσματικά η υποστήριξη τους (Flores, 2013; Sauders, 2013). Αυτή η τακτική αναίρεσε
μια ζωτικής σημασίας διάσταση της αλλαγής. Σε συμφωνία με την άποψη του Hardgraves
(2004), οι εκπαιδευτικοί στράφηκαν ενάντια στις αλλαγές ακόμη και σε περιπτώσεις που θα
μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναβάθμιση της ποιότητας του έργου τους,
απογοητευμένοι από τις διαρκείς μεταρρυθμίσεις χωρίς συνέπεια. Ένα τέτοιο παράδειγμα
είναι η ΑΕΕ που εφαρμόσθηκε το σχολικό έτος 2013-14 στα σχολεία με πολλές δυσκολίες.
Μετά την εφαρμογή της, πολλοί εξέφρασαν την άποψη, ότι τα μέλη του ΣΔ συνδέθηκαν πιο
ουσιαστικά. Επίσης, για την εισαγωγή της Φυσικής στην Α΄ Γυμνασίου, ως νέου μαθήματος
οι διδάσκοντες πρόβαλαν δικαιολογημένα μεγάλες αντιστάσεις, ενώ πολλές φορές στο
παρελθόν είχε ζητηθεί η εισαγωγή της.
Προτείνονται ως μέθοδοι που θα διευκόλυναν τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα η
εφαρμογή τους πιλοτικά, η διαμόρφωση ενός θετικού και φιλικού συναισθηματικού
κλίματος και δια μέσου κινήτρων από τους εμπνευστές των αλλαγών, η επιλογή
εκπαιδευτικών και ομάδων που βασίζονται σε θετικές συναισθηματικές στάσεις απέναντι
στις αλλαγές. Ακόμη θα πρέπει να επιδιωχθεί μακροπρόθεσμα η αλλαγή κουλτούρας, η
περιβαλλοντική και εργασιακή αλλαγή μέσω ανασχεδιασμού του έργου και του ρόλου του
εκπαιδευτικού, καθώς και ατομική αλλαγή μέσω της ευρύτερης συνεπούς και συνεχούς
πληροφόρησης (διαμορφωμένο από Clore, 1994 στο Δήμου, 2011). Είναι γνωστό ότι οι
αλλαγές επιφέρουν ψυχική καταπόνηση (Abrahamson, 2004). Η υποστήριξη, η ενημέρωση
και η ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με βιωματικό τρόπο είναι ο μόνος τρόπος
για να τους εμπλέξουμε ενεργά στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με
σύγχρονες μεθόδους. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποστηριχτούν από την πολιτεία, αλλά
και οι ίδιοι με τόλμη να προχωρήσουν προς το «καινούριο».
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Παράρτημα
Οδηγός συνέντευξης
1.
2.

3.
4.

Τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πολλές αλλαγές στο σχολείο και στη ζωή μας. Ποιες
θεωρείς πιο σημαντικές;
Δυσκόλεψαν μόνο ή μήπως και κάποιες από αυτές διευκόλυναν τη δουλειά σου;
Έχουν νόημα για σένα ως καθηγητή κάποιες από αυτές; Είναι ουσιαστικές αλλαγές για
την βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος;
Πώς επέδρασαν στην καθημερινότητά σου οι οικονομικές αλλαγές; Πώς εσύ τις
αντιμετωπίζεις;
Άλλαξε η ζωή σου μετά από τους πρόσφατους νόμους για το εκπαιδευτικό σύστημα;
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Περίληψη. Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Comenius Regio 2013 - 2015 με τίτλο: «Εκφοβισμός των Εφήβων:
Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου»
από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και στοχεύει στην ανάδειξη
των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν ως
πολλαπλασιαστές του προγράμματος στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης, καθώς
επίσης στη διερεύνηση των απόψεών τους για την αναγκαιότητα, το περιεχόμενο, την
οργάνωση και τη μορφή επιμορφωτικών προγραμμάτων με αντικείμενο την πρόληψη
και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Με βάση τα ευρήματα της μελέτης
διαφαίνεται έντονη η επιθυμία των εν λόγω εκπαιδευτικών για επιμόρφωση στην
πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού η οποία θα συζευγνύει τη
θεωρία με την πράξη μέσα από μια ολιστική προσέγγιση του φαινομένου.
Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, διερεύνηση
επιμορφωτικών αναγκών

Εισαγωγή
Στα κείμενα εθνικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2008), αλλά και υπερεθνικών οργανισμών (OECD, 1998; E.C.
2005; 2007) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αναγορεύεται σε έναν από τους
θεμελιώδεις παράγοντες ανανέωσης και βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Λόγω
των συνεχών και ραγδαίων μεταβολών στη σύγχρονη κοινωνία, η επαγγελματική ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών, μέσα από τη διαρκή επιμόρφωση, καθίσταται αναγκαία και επιτακτική.
Ο εκπαιδευτικός, ως βασικός συντελεστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καλείται να
εμπλουτίζει και να ανανεώνει τις γνώσεις του, να επαναπροσδιορίζει στάσεις και απόψεις,
ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις ιδιαίτερες,
λόγω κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, απαιτήσεις του εκπαιδευτικού του έργου.
Στη σχετική με το αντικείμενο βιβλιογραφία (Eraut, 1995; Duncombe & Armour, 2004;
Βεργίδης, 2008) επισημαίνεται ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι
αποτελεσματικότερη, όταν σχεδιάζεται και υλοποιείται με βάση τις επιμορφωτικές
ανάγκες.
Ως εκ τούτου αναδύεται ως επιτακτική η ανάγκη διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών
των εκπαιδευτικών που σύμφωνα με τον Καραλή (2005) ορίζεται ως η συστηματική
ερευνητική διαδικασία η οποία προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός πληθυσμού-
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στόχου σε ένα δεδομένο πλαίσιο αναφοράς. Η διαδικασία αυτή καταλήγει στον
προσδιορισμό του εκπαιδευτικού περιεχομένου μιας παρέμβασης, αποσκοπώντας στην
αντιμετώπιση συγκεκριμένων ελλειμμάτων του πληθυσμού-στόχου σε σχέση με το πλαίσιο
αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι η διερεύνηση αναγκών
αποτελεί μια συνεχή διαδικασία η οποία δεν καταλήγει σε ένα άκαμπτο πρόγραμμα, αλλά
σε έναν συνεχώς αναπροσαρμοζόμενο προγραμματισμό (Βεργίδης, 2003).
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο αφενός τη διερεύνηση των επιμορφωτικών
αναγκών των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius Regio
2013 - 2015 με τίτλο: «Εκφοβισμός των Εφήβων: Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης στο
σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου» της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’
Αθήνας και αφετέρου την ανάδειξη των απόψεών τους για τα επιθυμητά χαρακτηριστικά
ενός επιμορφωτικού προγράμματος με αντικείμενο την πρόληψη και αντιμετώπιση του
σχολικού εκφοβισμού.
Οι ερευνητικές μελέτες που επικεντρώνονται στη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών
των εκπαιδευτικών σε ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού
είναι ελάχιστες. Βέβαια είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι ο σχολικός εκφοβισμός
αποτελεί ένα σύγχρονο φαινόμενο με ολοένα και αυξανόμενες διαστάσεις (Δεληγιάννη –
Κουιμτζή κ.ά., 2005; Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007; Κωνσταντίνου, 2008). Ως εκ τούτου, η
παρούσα ερευνητική μελέτη παρουσιάζει αφενός μεν θεωρητικό ενδιαφέρον αφετέρου
πρακτικό, εφόσον η αποτελεσματικότητα ενός επιμορφωτικού προγράμματος
διασφαλίζεται μέσα από τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών της ομάδας-στόχου
(Βεργίδης, 2008). Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να
αποτελέσουν κίνητρο για περαιτέρω διερεύνηση με στόχο την αναβάθμιση του
επιμορφωτικού έργου γενικότερα.

Το πλαίσιο της έρευνας
Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius
Regio της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας με τίτλο: «Εκφοβισμός των Εφήβων: Τρόποι πρόληψης και
αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου». Στο πρόγραμμα
συμμετέχουν εκτός από τη Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, το Επαρχιακό Γραφείο Μέσης Εκπαίδευσης
Πάφου, το 3ο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου Αττικής, το Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Πάφου, το
Πανεπιστήμιο Αθηνών - Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής «Π. & Α.
Κυριακού» Νοσοκομείου Παίδων - και το Neapolis University of Pafos. Το πρόγραμμα
υλοποιείται από τον Αύγουστο του 2013 έως και τον Αύγουστο του 2015 σε συνεργασία με
σχολεία και άλλους φορείς από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάλυση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, η
διερεύνηση μεθόδων και τρόπων προσέγγισης του φαινομένου και η διοργάνωση δράσεων
που θα διασφαλίζουν την καλή επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα σε εφήβους,
εκπαιδευτικούς και γονείς με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού.
Για την ενεργή συμμετοχή όλων των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης, η Δ.Δ.Ε. Β’
Αθήνας προσκάλεσε τα σχολεία να εμπλακούν στο έργο προτείνοντας έναν εκπαιδευτικό,
ανεξαρτήτως ειδικότητας, ως συνεργάτη (Καθηγητή - Σύνδεσμο με τη Δ.Δ.Ε. για το Σχολικό
Εκφοβισμό) με την ομάδα υλοποίησης στο πλαίσιο παρακολούθησης βραχείας διάρκειας
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ημερίδων, σεμιναρίων, βιωματικών εργαστηρίων και συναντήσεων εργασίας, συμμετοχής
σε δράσεις του έργου και τελικά λειτουργίας ως πολλαπλασιαστή του έργου στα σχολεία.
Το δείγμα της έρευνας αφορά τους εκπαιδευτικούς που ορίστηκαν από τα σχολεία ως
συνεργάτες με την ομάδα υλοποίησης.

Περιγραφή της έρευνας
Όπως προαναφέρθηκε, βασικοί στόχοι της έρευνας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών
αναγκών των εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας που συμμετείχαν στη δράση με την
ιδιότητα των Καθηγητών - Συνδέσμων με τη Δ.Δ.Ε. για το Σχολικό Εκφοβισμό, σε ζητήματα
πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού και η καταγραφή των απόψεών
τους για την αναγκαιότητα, το περιεχόμενο, την οργάνωση και τη μορφή σχετικών με τον
σχολικό εκφοβισμό επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε είναι η ποσοτική και ως μέσο συλλογής
των δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο. Η εν λόγω επιλογή του ερευνητικού
εργαλείου εδράζεται στο γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο ενδείκνυται σε περιπτώσεις που
σε μικρό χρονικό διάστημα και με μικρό κόστος ο ερευνητής επιθυμεί να συγκεντρώσει
δεδομένα για πολλά θέματα, διατηρώντας τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ ερευνητή και
υποκειμένου (Παρασκευόπουλος, 1993; Javeau, 2000). Εκτός αυτού, το ερωτηματολόγιο
αποτελεί την πλέον διαδεδομένη ερευνητική τεχνική στο πλαίσιο διερεύνησης
επιμορφωτικών αναγκών (Καραλής, 2005).
Έχοντας ως βάση τον σκοπό του προγράμματος αναφορικά με την προσέγγιση του
φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού μέσα από τη διοργάνωση υποστηρικτικών δράσεων
που θα στοχεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου, τα ερευνητικά
ερωτήματα διατυπώνονται ως εξής:
1. Ποια είναι η εκπαίδευση – επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα σε ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού;
Ενδιαφέρει να διαπιστωθεί, εάν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
έχουν λάβει εκπαίδευση ή επιμόρφωση με αντικείμενο την πρόληψη και αντιμετώπιση του
σχολικού εκφοβισμού, καθώς και να εντοπιστεί ο βαθμός ικανοποίησής τους από τη
συγκεκριμένη εκπαίδευση ή επιμόρφωση.
2. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχετικά με
την οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε ζητήματα πρόληψης και
αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού;
Ενδιαφέρει να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με επιμέρους
χαρακτηριστικά που αφορούν την επιμόρφωση και συγκεκριμένα το χρόνο διεξαγωγής και
τη χρονική διάρκεια, τη μεθοδολογία και τις εκπαιδευτικές τεχνικές, καθώς επίσης τους
φορείς επιμόρφωσης.
3. Πώς προσεγγίζουν οι εκπαιδευτικοί μέσα από την καθημερινή σχολική πράξη το ζήτημα
του σχολικού εκφοβισμού;
Ενδιαφέρει να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί βιώνουν το φαινόμενο
του σχολικού εκφοβισμού, καθώς επίσης να εντοπιστούν οι παράγοντες που σύμφωνα με
την άποψη των εκπαιδευτικών συμβάλλουν στην εμφάνιση και εξάπλωση του φαινομένου.
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4. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχετικά με
την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού;
Ενδιαφέρει να διαπιστωθεί ποιες παρεμβάσεις θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως
αποτελεσματικές στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας με στόχο την πρόληψη και
αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.
Ζητούμενο είναι η επίτευξη μιας σκιαγράφησης της σχολικής πραγματικότητας αναφορικά
με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, ώστε μέσα από την αξιολόγηση των δεδομένων
να διασφαλιστεί η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης υποστηρικτικών δράσεων με
βάση τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα στα
τοπικά σχολικά περιβάλλοντα.
Για τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο (βλέπε σχετικά: http://srv3dide-v-ath.att.sch.gr/com-regio/all_docs/ellada/ereynes/Questionnaire.pdf)
με
5
ερευνητικούς άξονες: 1. Ατομικά χαρακτηριστικά, 2. Εκπαίδευση – επιμόρφωση στην
πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, 3. Απόψεις σχετικά με την
επιμόρφωση στην πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, 4. Αποτύπωση
του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, 5. Πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού.
Η έρευνα διενεργήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του σχολικού έτους 2013-14, δηλαδή
κατά το διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου 2014. Το τελικό δείγμα της έρευνας αποτελούν 66
εκπαιδευτικοί (Ν=66) που υπηρετούν στη Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και όπως προαναφέρθηκε
αποτελούν τους Καθηγητές – Συνδέσμους με τη Διεύθυνση για το Σχολικό Εκφοβισμό στο
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Comenius Regio 2013 - 2015. Το δείγμα θεωρείται
αντιπροσωπευτικό για το συγκεκριμένο πλαίσιο. Άλλωστε στη σχετική βιβλιογραφία
(Παρασκευόπουλος, 1993) επισημαίνεται ότι σε καμιά περίπτωση το μέγεθος του
δείγματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο του «30».
Με δεδομένο ότι η ποιότητα μιας ερευνητικής μελέτης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
αποδοτικότητα των μεθόδων συλλογής δεδομένων, έτσι ώστε η μελέτη να μπορεί να
καταλήγει σε ασφαλή συμπεράσματα και να συλλέγει πληροφορίες που συνάδουν με τα
ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας (Φίλιας, 2003), καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε τα
ερευνητικά αποτελέσματα να είναι έγκυρα και αξιόπιστα.
Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του εργαλείου μέτρησης διασφαλίστηκε μέσα από μια
πιλοτική διεξαγωγή της έρευνας σε μικρό αριθμό εκπαιδευτικών με στόχους: 1. Τη
διαπίστωση του βαθμού κατανόησης των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και της
ακρίβειας με την οποία δίνονται οι απαντήσεις, με στόχο τον εντοπισμό των ερωτήσεων
εκείνων που μπορεί να οδηγούν σε μεροληπτικές ή αόριστες απαντήσεις. 2. Τον
προσδιορισμό του βαθμού αξιοποίησης των απαντήσεων με βάση τα ερωτήματα του
ερευνητικού εργαλείου. 3. Τον έλεγχο της ακρίβειας και της πληρότητας του
δειγματοληπτικού πλαισίου (Κυριαζή, 2002; Creswell, 2011).

Παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 66 εκπαιδευτικοί (Ν=66), οι οποίοι ορίστηκαν
Σύνδεσμοι με τη Δ.Δ.Ε. για το Σχολικό Εκφοβισμό στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος.
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Στην ενότητα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της Περιγραφικής
Στατιστικής. Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το Στατιστικό Πακέτο για τις
Κοινωνικές Επιστήμες (Statistical Package for the Social Sciences/ SPSS). Η σειρά
παρουσίασης των αποτελεσμάτων είναι αντίστοιχη με τη σειρά που εμφανίστηκαν τα
ερωτήματα στο ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.
Το προφίλ των εκπαιδευτικών
Αναφορικά με το φύλο των εκπαιδευτικών τα δεδομένα αναδεικνύουν υπεροχή των
γυναικών με ποσοστό 82% (Ν=54) έναντι των ανδρών, οι οποίοι εκπροσωπούνται με
ποσοστό 18% (Ν=12).
Ως προς την ειδικότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρούμε ότι χαρακτηρίζεται ως
ιδιαίτερα ικανοποιητική, εφόσον στο δείγμα αντιπροσωπεύονται όλες σχεδόν οι
ειδικότητες. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών συγκεντρώνεται στις λεγόμενες Θεωρητικές
Επιστήμες με ποσοστό 74% (Ν=49). Οι Θετικές Επιστήμες εκπροσωπούνται με ποσοστό 26%
(Ν=17).
Ένα σημαντικό ποσοστό, 88% (Ν=58) των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα έχει
εκπαιδευτική υπηρεσία περισσότερη από 10 έτη. Μόνο ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτικών
με ποσοστό 12% (Ν=8) εμφανίζει λιγότερα από 10 έτη εκπαιδευτική υπηρεσία. Ως εκ
τούτου, η ιδιαίτερα μεγάλη εκπαιδευτική υπηρεσία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν
στην έρευνα αποδίδει στα στατιστικά ευρήματα της μελέτης βαρύνουσα σημασία.
Από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι το 56% (Ν=37) των εκπαιδευτικών υπηρετεί σε
Γυμνάσιο, το 36% (Ν=24) των εκπαιδευτικών υπηρετεί σε Γενικό Λύκειο, ενώ το υπόλοιπο
6% (Ν=4) υπηρετεί σε Επαγγελματικό Λύκειο.
Σχετικά με τις σπουδές των εκπαιδευτικών του δείγματος είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι
σχεδόν δύο στους πέντε, δηλαδή το 41% (Ν=27) έχουν σπουδές πέρα από τις βασικές,
δηλαδή διαθέτουν κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο, είτε επιπέδου master, είτε διδακτορικού
επιπέδου.
Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευτικοί που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συνεργαστούν και
συμμετείχαν στην έρευνα είναι κυρίως γυναίκες με θεωρητικές σπουδές, με πολυετή
εκπαιδευτική υπηρεσία και έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές.
Εκπαίδευση – επιμόρφωση στην πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού
Η πρώτη ερώτηση του δεύτερου άξονα του ερωτηματολογίου αφορά την παρακολούθηση
κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών μαθημάτων σχετικών με την πρόληψη και
αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών
του δείγματος, δηλαδή το 85% (Ν=56), δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα στο
πλαίσιο των βασικών σπουδών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού.
Το 67% (Ν=44) των εκπαιδευτικών έχει παρακολουθήσει σχετικά επιμορφωτικά
προγράμματα. Μόνο το 33% (Ν=22) δηλώνει ότι δεν έχει παρακολουθήσει προγράμματα
επιμόρφωσης με αντικείμενο το σχολικό εκφοβισμό.
Η συμβολή των επιμορφωτικών προγραμμάτων στην αντιμετώπιση ζητημάτων σχολικού
εκφοβισμού αποτυπώνεται στο Σχήμα 1:
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Σχήμα 1. Συμβολή των επιμορφωτικών προγραμμάτων

Αναφορικά με τη συμβολή των επιμορφωτικών προγραμμάτων το 57% (Ν=25) θεωρεί ότι
αυτά συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων
διαχείρισης σχολικού εκφοβισμού.
Το 34% (Ν=19) των εκπαιδευτικών που έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα
για τον σχολικό εκφοβισμό δηλώνει ότι αυτά συνέβαλαν σε μέτριο βαθμό στην απόκτηση
γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο την αποτελεσματική ανταπόκριση σε ζητήματα
διαχείρισης σχολικού εκφοβισμού.
Επιπλέον, το 9% (Ν=6) θεωρεί ότι τα εν λόγω προγράμματα συνέβαλαν σε ελάχιστο βαθμό
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων διαχείρισης σχολικού εκφοβισμού.
Απόψεις σχετικά με την επιμόρφωση στην πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού
Ο τρίτος άξονας του ερωτηματολογίου επικεντρώνεται σε θέματα που άπτονται των
απόψεων των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση στην πρόληψη και αντιμετώπιση του
σχολικού εκφοβισμού.
Στη συντριπτική πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό 90% (Ν=59) θεωρούν ότι το
ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Επίσης, το σύνολο των εκπαιδευτικών (100%) θεωρεί
αναγκαία την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για την πρόληψη και
αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τον καταλληλότερο φορέα ανάληψης του σχεδιασμού
και της υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων για το σχολικό εκφοβισμό
καταγράφονται στον Πίνακα 1:

Πίνακας 1. Φορέας υλοποίησης δράσεων
Φορέας

Συχνότητα

Ποσοστό %

Δ.Δ.Ε.

46

70%

Α.Ε.Ι.

36

55%
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Σύλλογος Διδασκόντων

27

41%

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

25

38%

Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα

19

29%

Επιστημονικά Σωματεία

7

11%

Οι εκπαιδευτικοί, σε ποσοστό 70% (Ν=46), θεωρούν τις κατά τόπους Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης ως τον πλέον αρμόδιο φορέα ανάληψης του σχεδιασμού και της υλοποίησης
επιμορφωτικών δράσεων. Ακολουθούν σε σημαντικότητα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα με ποσοστό 55% (Ν=36), καθώς επίσης ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολικής
μονάδας με ποσοστό 41% (Ν=27). Αντίθετα μικρά είναι τα ποσοστά που θεωρούν
κατάλληλο φορέα τα Επιστημονικά σωματεία (11%) καθώς και τα Περιφερειακά
Επιμορφωτικά Κέντρα αλλά και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Αναφορικά με τη μορφή επιμόρφωσης που εκλαμβάνεται ως αποτελεσματικότερη για την
πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού οι εκπαιδευτικοί έδωσαν απαντήσεις
που αποτυπώνονται στον Πίνακα 2:
Πίνακας 2. Μορφή επιμόρφωσης
Μορφή επιμόρφωσης

Συχνότητα

Ποσοστό %

Ημερίδες

50

76%

Ταχύρυθμα σεμινάρια

27

41%

Μέσης διάρκειας

31

47%

Εξ αποστάσεως

17

26%

Ενδοσχολική επιμόρφωση

52

79%

Φαίνεται ότι αποτελεσματικότερη μορφή επιμόρφωσης θεωρείται με ποσοστό 79% (Ν=52)
η ενδοσχολική επιμόρφωση. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί, σε ποσοστό 76% (Ν=50),
προτιμούν την παρακολούθηση ημερίδων, έναντι των ταχύρυθμων και μέσης διάρκειας
προγραμμάτων.
Καταλληλότερος χρόνος υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης στην πρόληψη και
αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού θεωρείται με ποσοστό 60% (Ν=39) η αρχή της
σχολικής χρονιάς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 34% (Ν=26) θεωρεί ότι τα επιμορφωτικά
σεμινάρια θα πρέπει να υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, ως
καταλληλότεροι επιμορφωτές στα συγκεκριμένα προγράμματα θεωρούνται οι ειδικευμένοι
επιστήμονες με ποσοστό 98% (Ν=65) και οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία με ποσοστό 73%
(Ν=48).
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τη σημαντικότητα των γνωστικών αντικειμένων που
περιλαμβάνονται σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης σχολικού
εκφοβισμού αποτυπώνονται στον Πίνακα 3:
Πίνακας 3. Γνωστικά αντικείμενα
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Γνωστικά αντικείμενα επιμόρφωσης

Συχνότητα

Ποσοστό %

Σχολική Ψυχολογία

47

72

Κοινωνική Ψυχολογία

41

63

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

21

32

Γνωστική Ψυχολογία

10

15

Συμβουλευτική

60

92

Οι εκπαιδευτικοί ιεραρχούν τις προτιμήσεις τους έχοντας ως πρώτη επιλογή με ποσοστό
92% (Ν=60) τη Συμβουλευτική, με έμφαση στις μεθόδους και πρακτικές αντιμετώπισης του
σχολικού εκφοβισμού. Στη δεύτερη θέση προτίμησης με ποσοστό 72% (Ν=47) βρίσκεται η
Σχολική Ψυχολογία και στην τρίτη θέση με ποσοστό 63% (Ν=41) η Κοινωνική Ψυχολογία.
Ακολουθούν η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με ποσοστό 32% (Ν=21) και η Γνωστική
Ψυχολογία με ποσοστό 15% (Ν=10).
Στο Σχήμα 2 αποτυπώνονται τα κίνητρα των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή σε ένα
πρόγραμμα επιμόρφωσης που αφορά στο σχολικό εκφοβισμό:
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Σχήμα 2. Κίνητρα συμμετοχής

Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών, με ποσοστό 97% (Ν=64), θεωρεί ως το
σημαντικότερο κίνητρο για τη συμμετοχή σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα την πληρέστερη
απόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις του σχολείου. Με μικρή διαφορά και ποσοστό 92%
(Ν=61) ακολουθεί ως ιδιαίτερα σημαντικό κίνητρο η απόκτηση δεξιοτήτων για τη
διευκόλυνση του καθημερινού έργου στο σχολείο. Στην τρίτη θέση με ποσοστό 77% (Ν=51)
ορίζεται ως σημαντικό κίνητρο η επέκταση των γνώσεων, ενώ στην τελευταία θέση με
ποσοστό 35% (Ν=23) τοποθετείται η επαγγελματική εξέλιξη.
Αποτύπωση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στον τέταρτο άξονα του ερωτηματολογίου
επιβεβαιώνουν τη θέση που διατυπώνεται στη σχετική βιβλιογραφία αναφορικά με την
ανησυχητική έκταση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού (Δεληγιάννη - Κουιμτζή
κ.ά., 2005; Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007; Κωνσταντίνου, 2008). Το 76% (Ν=50) των
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εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην έρευνα έχει αντιληφθεί και αντιμετωπίσει
φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού στη σχολική μονάδα που υπηρετεί. Αντίθετα, μόνο το 24%
(Ν=16) δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο περιστατικό εκφοβισμού.
Η συναισθηματική εμπλοκή των εκπαιδευτικών που έχουν αντιμετωπίσει φαινόμενα
σχολικού εκφοβισμού αποτυπώνεται στον Πίνακα 4:
Πίνακας 4. Συναισθηματική εμπλοκή
Συναισθηματική εμπλοκή

Συχνότητα

Ποσοστό %

Αβοήθητος

20

40

Πίεση - Άγχος

24

48

Θυμός προς το θύμα

4

8

Θυμός προς το θύτη

14

28

Συμπόνια προς το θύμα

32

64

Συμπόνια προς το θύτη

22

44

Ένα σημαντικό ποσοστό 40% (Ν=20) δηλώνει ότι κατά την αντιμετώπιση φαινομένων
σχολικού εκφοβισμού αισθάνεται αβοήθητο. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που
αντιμετώπισαν φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού δηλώνουν σε ποσοστό 48% (Ν=24) ότι
αισθάνθηκαν πίεση και άγχος. Το 64% (Ν=32) των εκπαιδευτικών εκφράζει συμπόνια προς
το θύμα, ενώ μόλις το 44% (Ν=44) συμπόνια προς το θύτη. Το συναίσθημα του θυμού που
αφορά στο θύτη εμφανίζεται με ποσοστό 28% (Ν=14), ενώ το αντίστοιχο που αφορά στο
θύμα περιορίζεται στο 8% (Ν=4). Αναφορικά με τη συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων
μορφών εκφοβισμού στη σχολική μονάδα οι απαντήσεις αποτυπώνονται στο Σχήμα 3:
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Σχήμα 3. Μορφές σχολικού εκφοβισμού

Όπως παρατηρούμε, ο λεκτικός εκφοβισμός αποτελεί το συχνότερο είδος εκφοβισμού που
παρατηρείται στα σχολεία. Ακολουθούν με μικρότερη συχνότητα ο κοινωνικός, ο σωματικός
και ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός.
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Οι παράγοντες που σχετίζονται με το οικογενειακό περιβάλλον και ενισχύουν την εμφάνιση
του σχολικού εκφοβισμού αποτυπώνονται στο Σχήμα 4:
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Σχήμα 4. Επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος

Οι ανεπαρκείς συναισθηματικοί δεσμοί μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον με ποσοστό
91% (Ν=60) αποτελούν για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα τον
σημαντικότερο παράγοντα ενίσχυσης της εμφάνισης του σχολικού εκφοβισμού. Ακολουθεί
με ποσοστό 76% (Ν=50) η μίμηση προτύπων από το μαθητή. Μικρότερης σημαντικότητας
παράγοντες αποτελούν για τους εκπαιδευτικούς το χαμηλό μορφωτικό και οικονομικό
επίπεδο της οικογένειας καθώς επίσης και τα επιεική μέτρα πειθάρχησης στην οικογένεια.
Οι παράγοντες που σχετίζονται με το σχολικό περιβάλλον και ενισχύουν την εμφάνιση του
σχολικού εκφοβισμού αποτυπώνονται στο Σχήμα 5:

Σχήμα 5. Επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος

Η έλλειψη υποστηρικτικών δομών με ποσοστό 86% (Ν=57) και η οργάνωση και διοίκηση
του σχολείου με ποσοστό 83% (Ν=55) αποτελούν για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν
στην έρευνα τους σημαντικότερους παράγοντες που ενισχύουν την εμφάνιση του σχολικού
εκφοβισμού. Μικρότερης σημαντικότητας παράγοντες αποτελούν η συμπεριφορά του
εκπαιδευτικού και η διευθέτηση του σχολικού χώρου.
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Την εμφάνιση του σχολικού εκφοβισμού ενισχύουν επίσης παράγοντες που σχετίζονται με
το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή όπως αποτυπώνονται στο Σχήμα 6:
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Σχήμα 6. Επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος

Οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 94% (Ν=62) θεωρούν την κρίση των αξιών ένα σημαντικό
παράγοντα ενίσχυσης της συχνότητας και έντασης της εμφάνισης του σχολικού
εκφοβισμού. Ωστόσο, σημαντικοί επίσης παράγοντες θεωρούνται η προβολή μοντέλων
συμπεριφοράς από τα Μ.Μ.Ε., αλλά και η οικονομική κρίση.
Με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού οι αξιοποιούν
συγκεκριμένες πρακτικές οι οποίες αποτυπώνονται στο Σχήμα 7:
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Μερικές φορές

Συχνά

Πολύ συχνά

Σχήμα 7. Πρακτικές αντιμετώπισης του φαινομένου

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7 η συζήτηση με το μαθητή αποτελεί πρακτική υψηλής
σημαντικότητας με ποσοστό 95% (Ν=63). Σε σειρά σημαντικότητας ακολουθούν η
συνεργασία με συναδέλφους εκπαιδευτικούς και η συνεργασία με την οικογένεια. Χαμηλής
σημαντικότητας πρακτική αποτελεί η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες σε θέματα
διαχείρισης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.
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Οι πρωτοβουλίες με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού
επικεντρώνονται τόσο στο μαθητή και την οικογένεια, όσο και στους εκπαιδευτικούς.
Οι πρωτοβουλίες με επίκεντρο το μαθητή αποτυπώνονται στο Σχήμα 8:

Σχήμα 8. Πρωτοβουλίες με επίκεντρο το μαθητή

Με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών η συζήτηση σε επίπεδο σχολικής τάξης
αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας με στόχο
την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Επίσης αρκετά σημαντικό θεωρούν την
ύπαρξη κανονισμού λειτουργίας και μικρότερης σημαντικότητας πρωτοβουλία αποτελεί η
δημιουργία ομάδων παρέμβασης και διαμεσολάβησης.
Οι πρωτοβουλίες στις οποίες εμπλέκεται η οικογένεια αποτυπώνονται στο Σχήμα 9:

Σχήμα 9. Πρωτοβουλίες με επίκεντρο την οικογένεια

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών κυρίαρχη θέση στις πρωτοβουλίες με
επίκεντρο την οικογένεια έχουν η ενημέρωση και η συμβουλευτική υποστήριξη.
Οι πρωτοβουλίες σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς αποτυπώνονται στο Σχήμα 10:
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Σχήμα 10. Πρωτοβουλίες με επίκεντρο τους εκπαιδευτικούς

Οι πρωτοβουλίες επικεντρώνονται στη συνεργασία μεταξύ συναδέλφων και την ενημέρωση
σε σχετικά ζητήματα. Παράλληλα, η συνεργασία με αρμόδιους φορείς, καθώς επίσης η
εκπαίδευση σε στρατηγικές αντιμετώπισης, αποτελούν πρωτοβουλίες με χαμηλό βαθμό
εμφάνισης.
Πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού
Ο τελευταίος άξονας του ερωτηματολογίου επικεντρώνεται στην πρόληψη και
αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής κοινότητας.
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις αποτελεσματικότερες πρακτικές στο πλαίσιο
λειτουργίας της σχολικής μονάδας και με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του
σχολικού εκφοβισμού αποτυπώνονται στο Σχήμα 11:

Σχήμα 11. Αποτελεσματικές πρακτικές

Με ποσοστό 74% (Ν=49) οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη διαμόρφωση καλού σχολικού
κλίματος επικοινωνίας, διαλόγου και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και
μαθητές ως τη σημαντικότερη πρακτική με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του
σχολικού εκφοβισμού. Ακολουθούν με ποσοστό 52% (Ν=34) η ενίσχυση του ρόλου των
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μαθητών στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, μέσα από τη δημιουργία ομάδων φιλίας
ή διαμεσολάβησης. Τέλος, με ποσοστό 39% (Ν=26) θεωρείται ότι η ανάθεση ρόλων
συμβούλων σε εκπαιδευτικούς με ειδικές γνώσεις και δεξιότητες θα συμβάλλει
αποτελεσματικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικές με τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Πολιτεία, ώστε
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα ο σχολικός εκφοβισμός, αποτυπώνονται στον
Πίνακα 5:
Πίνακας 5. Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης
Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης

Συχνότητα

Ποσοστό %

Συστηματική διερεύνηση του φαινομένου

21

34

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

56

90

Ανάπτυξη προγραμμάτων αντιμετώπισης

44

71

Δημιουργία υποστηρικτικών δομών

57

92

Η δημιουργία υποστηρικτικών δομών σε επίπεδο σχολικής μονάδας με ποσοστό 92%
(Ν=57) αποτελεί μέτρο υψηλής σημαντικότητας για τους εκπαιδευτικούς με στόχο την
πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Σε σειρά σημαντικότητας
ακολουθούν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με ποσοστό 90% (Ν=56), η ανάπτυξη
προγραμμάτων επιμόρφωσης με ποσοστό 71% (Ν=44) και η συστηματική διερεύνηση του
φαινομένου με ποσοστό 34% (Ν=21).

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Βασικός στόχος της έρευνας ήταν αφενός η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Comenius Regio με την ιδιότητα των
Καθηγητών - Συνδέσμων με τη Δ.Δ.Ε. για το Σχολικό Εκφοβισμό σε ζητήματα πρόληψης και
αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού και αφετέρου η καταγραφή των απόψεών τους
για την αναγκαιότητα, το περιεχόμενο, την οργάνωση και τη μορφή σχετικών με τον
σχολικό εκφοβισμό επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων καταδεικνύει την ύπαρξη ενός σημαντικού ελλείμματος
αναφορικά με την εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και
αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, αναδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη διά βίου
μάθηση ως καταλύτη για την κάλυψη των εν λόγω εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών
κενών (Μπαγάκης, 2005). Τα αποτελέσματα συνάδουν με αυτά αντίστοιχων ερευνών στις
οποίες επισημαίνεται η αναποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων και τα
χαμηλά ποσοστά θετικής άποψης των εκπαιδευτικών που τα παρακολούθησαν
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010; Λαγουδάκος, 2012).
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, αναδεικνύεται ένα ιδιαίτερο
ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής υπηρεσίας, για τα ζητήματα
που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Στην πλειονότητά
τους οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα, διαπιστώνουν ότι το ζήτημα του
σχολικού εκφοβισμού αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη λειτουργία του σχολείου,
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επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις σχετικές έρευνες των τελευταίων ετών
(Δεληγιάννη-Κουιμτζή, 2005 κ.ά.; Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007; Λαγουδάκος &
Καραγεώργος, 2014).
Μέσα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφαίνεται η αδυναμία ανταπόκρισης με
επάρκεια σε καταστάσεις και φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού. Έτσι, τονίζεται ιδιαίτερα
από τους εκπαιδευτικούς η ανάγκη στήριξής τους με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων, ώστε
να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα σε ζητήματα που αναδύονται καθημερινά στο
εκπαιδευτικό τους έργο, θέση που συνάδει με τη σχετική βιβλιογραφία (Παλαιοκρασάς κ.ά.,
2008).
Ως καταλληλότερο φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων
οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ακολουθούν
τα Α.Ε.Ι. και ο Σύλλογος Διδασκόντων, άποψη που δεν συνάδει με τα αποτελέσματα
αντίστοιχων ερευνών με αντικείμενο την επιμόρφωση γενικά, όπου καταλληλότεροι φορείς
θεωρούνται τα Α.Ε.Ι. και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Παλαιοκρασάς κ.ά., 2008;
Λαγουδάκος, 2012). Προφανώς η ιδιαιτερότητα του αντικειμένου του σχολικού εκφοβισμού
αιτιολογεί τις παραπάνω διαφορές.
Αναφορικά με τη μορφή των επιμορφωτικών προγραμμάτων οι εκπαιδευτικοί που
συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι η ενδοσχολική επιμόρφωση είναι
αποτελεσματικότερη, άποψη που συνάδει με τη σχετική βιβλιογραφία (Μαυρογιώργος,
1999). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί εκλαμβάνουν ως αποτελεσματικότερη μορφή
επιμόρφωσης αυτή που βασίζεται κυρίως στη σχολική πράξη με τη χρήση συγκεκριμένων
παραδειγμάτων και όχι σε θεωρητικές προσεγγίσεις. Τέλος, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη να
δοθεί έμφαση σε ενεργητικές συμμετοχικές μεθόδους και τεχνικές που προσιδιάζουν στην
εκπαίδευση ενηλίκων.
Για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρείται αναγκαίο η επιμόρφωση
να αντλεί το περιεχόμενό της από γνωστικά αντικείμενα με έμφαση τόσο στη θεωρία όσο
και στην πράξη. Ως εκ τούτου, έμφαση δίνεται στη Σχολική Ψυχολογία και τη
Συμβουλευτική με επικέντρωση στις μεθόδους και πρακτικές αντιμετώπισης του σχολικού
εκφοβισμού, καθώς επίσης και στα μοντέλα διαχείρισης της σχολικής τάξης. Η τάση αυτή
καταγράφεται στα αποτελέσματα σχετικών ερευνών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010).
Ισχυρό κίνητρο για τη συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης θεωρούν οι εκπαιδευτικοί
που συμμετείχαν στην έρευνα την απόκτηση δεξιοτήτων με στόχο την πληρέστερη
απόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις του σχολείου. Σε σχετικές έρευνες καταγράφονται ως
σημαντικά κίνητρα η πιστοποίηση της επιμόρφωσης και η οικονομική ενίσχυση
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010).
Αναφορικά με την αποτύπωση του φαινομένου στις σχολικές μονάδες φαίνεται ότι ο
λεκτικός εκφοβισμός αποτελεί τη συχνότερη μορφή που εμφανίζεται στα σχολεία.
Ακολουθούν ισοδύναμα ο κοινωνικός, σωματικός και ηλεκτρονικός εκφοβισμός.
Σχετικά με τους παράγοντες που ενισχύουν την εμφάνιση φαινομένων σχολικού
εκφοβισμού συνάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι ο
σχολικός εκφοβισμός είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων που
σχετίζονται με την προσωπικότητα του μαθητή, την οικογένεια, το στενό και ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον και το σχολικό θεσμό, στοιχεία που καταγράφονται στη σχετική με το
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αντικείμενο βιβλιογραφία
Γεωργοπούλου, 2004).

(Olweus,

209

1996;

Παπαστυλιανού,

2000;

Αγάθωνος

–

Η διαμόρφωση καλού σχολικού κλίματος επικοινωνίας, διαλόγου και εμπιστοσύνης
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές εκλαμβάνεται από τους εκπαιδευτικούς ως η
σημαντικότερη πρακτική με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού. Σε παρόμοια αποτελέσματα καταλήγουν σχετικές έρευνες (Γιαννακοπούλου
κ.ά., 2010).
Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού χρήζει
συστηματικής διερεύνησης σε όλες του τις διαστάσεις. Ωστόσο, η δημιουργία
υποστηρικτικών δομών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αποτελεί ένα μέτρο που οι
εκπαιδευτικοί θεωρούν ως ιδιαίτερα σημαντικό για την πρόληψη και αντιμετώπιση του
σχολικού εκφοβισμού.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης χρονιάς υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Comenius Regio 2013 - 2015 με τίτλο: «Εκφοβισμός των Εφήβων: Τρόποι πρόληψης και
αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου» εφαρμόζονται επιστημονικά
και παιδαγωγικά πιλοτικά προγράμματα στα σχολεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης με
στόχο την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, όπως αυτές
αναδείχθηκαν μέσα από την ερευνητική μελέτη.
Οι παρεμβάσεις ολιστικού τύπου περιλαμβάνουν βιωματικά εργαστήρια, πιλοτικά
προγράμματα από Ομάδα Ειδικών της Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας, Διασχολικά
Προγράμματα διαθεματικής – διεπιστημονικής προσέγγισης, συγκρότηση και λειτουργία
Δικτύου Ειδικοτήτων με αντικείμενο τη διάχυση καλών πρακτικών – στρατηγικών για την
πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού σε συνεργασία με
επιστημονικούς φορείς και ειδικούς επιστήμονες.
Μέσα στο σχεδιασμό για τη δεύτερη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος
περιλαμβάνεται η εκπόνηση έρευνας με αντικείμενο την αξιολόγηση των παρεμβάσεων και
την αποτύπωση της αλλαγής σε στάσεις και συμπεριφορές των εμπλεκόμενων στο
φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.
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Τα «Γλωσσικά παιχνίδια» στον ύστερο Wittgenstein
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Περίληψη. Ο βασικότερος σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιαστούν τα γλωσσικά
παιχνίδια στην ύστερη σκέψη του φιλοσόφου Ludwig Wittgenstein, να εξετασθεί η έννοια
του «γλωσσικού παιχνιδιού», αλλά και να γίνει αντιληπτό από πού δημιουργείται η ανάγκη
για τη μελέτη τους. Κατά τον Wittgenstein κάθε έκφραση ανήκει σε κάποιο γλωσσικό
πλαίσιο, το οποίο είναι αυτό που δίνει στην κάθε έκφραση το συγκεκριμένο νόηµά της. Το
πλαίσιο αυτό το ονομάζει «γλωσσικό παιχνίδι». Οι ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούνται στα
γλωσσικά παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιούνται και σε άλλα γλωσσικά πλαίσια με
διαφορετικό τρόπο. Τότε όμως έχουν διαφορετική σημασία. Αυτή η άποψη οδηγεί στο
συμπέρασμα πως, η αλήθεια μιας πρότασης καθορίζεται από το νόημα που παίρνει η κάθε
«λέξη» από τους κανόνες που χτίστηκαν μέσα στο πλαίσιο όπου αυτή υπάρχει. Γι' αυτό
συμβαίνει η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται σε δύο διαφορετικά γλωσσικά πεδία, σε δύο
γλωσσικά παιχνίδια όπου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, να έχει διαφορετικό νόημα.
Λέξεις κλειδιά: γλώσσα, γλωσσικά παιχνίδια, νόημα, λέξη, σημασία

Σημασιολογία – τα προβλήματά της
Σημασιολογία της ανθρώπινης γλώσσας ορίζεται η επιστημονική μελέτη της γλωσσικής
σημασίας, ο τρόπος με τον οποίο μεταβιβάζουμε νοήματα με τη χρήση της γλώσσας. Η
σημασία μιας πρότασης συντίθεται από τις σημασίες των λέξεων που την αποτελούν (αρχή της
συνθετικότητας: compositionality), οι οποίες δίνονται από ορισμούς όπως αυτούς που βρίσκει
κανείς στα λεξικά. Αυτή η αντιμετώπιση παρουσιάζει τρία βασικά προβλήματα (Saeed, 1997):
1. Αν προσπαθήσουμε να ορίσουμε τη σημασία των λέξεων μιας γλώσσας με τη βοήθεια
ορισμών που δίνονται στην ίδια γλώσσα, τότε, για να καθορίσουμε τη σημασία μιας λέξης, θα
πρέπει να καθορίσουμε τη σημασία του ορισμού της. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει για κάθε
λέξη του ορισμού να ανατρέξουμε και πάλι στο «λεξικό» μας για να καθορίσουμε τη σημασία
της κ.ο.κ. Δεδομένου όμως ότι όλες οι λέξεις ορίζονται με τη βοήθεια του «λεξικού», αργά ή
γρήγορα θα οδηγηθούμε σε φαύλους κύκλους.
2. Το δεύτερο πρόβλημα έγκειται στη διασφάλιση ακριβών ορισμών. Το νόημα των λέξεων
βρίσκεται στο μυαλό των ανθρώπων που μιλούν τη γλώσσα –είναι ένα είδος γνώσης. Η γνώση
αυτή μάλιστα –η γλωσσική γνώση– είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γενική γνώση μας για τον
κόσμο.
3. Μια άλλη μεγάλη αδυναμία της θεωρίας μας είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη της τις
ιδιαιτερότητες της περίστασης στην οποία χρησιμοποιείται μια λέξη ή πρόταση.
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Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Για το πρώτο
πρόβλημα έχει προταθεί η χρήση μιας μεταγλώσσας για την περιγραφή των λέξεων. Για το
δεύτερο έχει προταθεί ο διαχωρισμός της σημασίας μιας λέξης ή φράσης σε δύο συνιστώσες,
μία συνιστώσα ανεξάρτητη από τα συμφραζόμενα, που να ισχύει για κάθε χρήση, και μία που
να εξαρτάται από την περίσταση. Το τρίτο πρόβλημα αφορά τη μη κυριολεκτική χρήση της
γλώσσας. Φαινόμενα όπως η μεταφορά, η ειρωνεία, η υπερβολή κ.ά. αφθονούν στη γλώσσα
και το νόημα μιας πρότασης στην οποία παρουσιάζεται ένα από αυτά τα φαινόμενα δεν μπορεί
να συντεθεί από τους ορισμούς των λέξεων που την αποτελούν (Lakoff & Johnson, 1999).
Τα γλωσσικά παιχνίδια του Wittgenstein
Μία από τις ιδέες που επηρέασαν περισσότερο τη σκέψη μας για τη σημασιολογία της
γλώσσας είναι αυτή του «γλωσσικού παιχνιδιού», που ανέπτυξε ο φιλόσοφος L. Wittgenstein
(1889-1951)(Βουδούρης, 1977). Στο έργο του Φιλοσοφικές Έρευνες αντιμετωπίζει τη γλώσσα
ως μια σύνθεση από γλωσσικά παιχνίδια, ενώ γλωσσικό παιχνίδι ονομάζει μια συγκεκριμένη
χρήση της γλώσσας από κάποιους ανθρώπους για κάποιο σκοπό.
Οι ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούνται σε ένα γλωσσικό παιχνίδι μπορούν να χρησιμοποιούνται
και σε άλλα με διαφορετικό τρόπο, τότε όμως έχουν διαφορετική σημασία.
Το επιχείρημα αυτό ίσως αναδειχθεί με την πρόταση: «Ο Γιώργος μπήκε στη φυλακή». Η
πρόταση αυτή θα έχει πολύ διαφορετική σημασία σε μια συζήτηση για τον Γιώργο, που
ξέρουμε ότι τελευταία είχε κατηγορηθεί για ένα αδίκημα, από ό, τι όταν ακουστεί σε μια παρέα
που παίζει monopoly.
Για τον Wittgenstein οι λέξεις είναι «πιόνια» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά
διαφορετικά παιχνίδια. Ο Sowa (1984b)επιδεικνύει αυτήν την ιδέα με την ακόλουθη μεταφορά.
Στην εικόνα 1 φαίνονται δύο θέσεις από παιχνίδια.

Εικόνα 1:Θέσεις από τα παιχνίδια go και go-moku

Η πρώτη θέση είναι από το παιχνίδι go και η δεύτερη από το go-moku. Και τα δύο παιχνίδια
παίζονται με τον ίδιο τρόπο: δύο παίκτες τοποθετούν εναλλάξ πετραδάκια σε ένα πλέγμα
19x19. Όμως ο σκοπός του παιχνιδιού είναι τελείως διαφορετικός: Στο πρώτο παιχνίδι πρέπει ο
παίχτης να περικλείσει περιοχές με τα πετραδάκια του, στο δεύτερο να σχηματίσει πεντάδες σε

Τα «Γλωσσικά παιχνίδια» στον ύστερο Wittgenstein

213

ευθεία γραμμή. Έτσι, αν και μία κίνηση εξωτερικά φαίνεται ίδια και στα δύο παιχνίδια, η
«σημασία» της ωστόσο, ο ρόλος της δηλαδή στο παιχνίδι, είναι πολύ διαφορετική. Το ίδιο
συμβαίνει και με τις λέξεις.
Τι είναι γλωσσικό παιχνίδι
Τι είναι όμως αυτό που ονομάζεται γλωσσικό παιχνίδι; Πώς ορίζεται από τον ίδιο τον
Wittgenstein; Σύμφωνα με τον φιλόσοφο, κάθε έκφραση ανήκει σε κάποιο γλωσσικό πλαίσιο,
το οποίο δίνει σε αυτή το συγκεκριμένο νόημά της. Κάθε φορά που µια λέξη ή πρόταση
εκφέρεται δημόσια στην καθημερινή ζωή, το νόημά της μεταβάλλεται. Αυτό το πλαίσιο, καθώς
και η διαδικασία παραγωγής νέων φράσεων ονομάζεται «γλωσσικό παιχνίδι». Τα γλωσσικά
παιχνίδια μπορεί να περιλαμβάνουν προτάσεις, θεωρίες, κανόνες, νόμους, χειρονομίες,
βλέμματα, μορφασμούς κ.λπ. Καταργούν λοιπόν την αυτονομία και την απομόνωση της
γλώσσας και την τοποθετούν στη ζωή.
Με τον όρο «γλωσσικά παιχνίδια» δηλώνονται τα διάφορα πεδία στα οποία χωρίζεται η
γλώσσα. Τέτοια γλωσσικά πεδία είναι, π.χ., η γλώσσα που μεταχειρίζονται οι χριστιανοί, η
γλώσσα των επιστημόνων, η γλώσσα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή επικοινωνία µας ή
η φιλοσοφική γλώσσα. Παρομοιάζει τις λέξεις µε τα πιόνια στο σκάκι. Όπως το κάθε πιόνι, έτσι
και η κάθε λέξη υπόκειται σε ορισμένους κανόνες λειτουργίας.
Για τον λόγο αυτό συμβαίνει η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται σε δύο διαφορετικά γλωσσικά
πεδία, σε δύο γλωσσικά παιχνίδια όπου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, να έχει διαφορετικό
νόημα,– όπως π.χ. στην περίπτωση της λέξης «πατέρας», που χρησιμοποιείται στην καθημερινή
επικοινωνία µας για να δηλωθεί ο άρρην γεννήτορας, ενώ στην Αγία Γραφή για να δηλωθεί ο
Θεός. Στην πρώτη περίπτωση η λέξη «πατέρας» σημαίνει ένα συγκεκριμένο ον µε ορισμένα
χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το σώμα του και τα μέρη του, ενώ στη δεύτερη περίπτωση
ένα άυλο ον, το οποίο στερείται, ως τέτοιο, των οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών που
αναφέρονται στο σώμα.
Η σύγχυση των γλωσσικών παιχνιδιών –για την ακρίβεια, η σύγχυση των κανόνων που ισχύουν
σε διαφορετικά παιχνίδια– είναι, η αιτία για τη δημιουργία σοβαρών φιλοσοφικών λαθών και
αδιεξόδων. Ο Wittgenstein υπονόμευε επί πολλά χρόνια την πρώιμη φιλοσοφία του. Το
πέρασμα στη νέα φιλοσοφία του ήταν γι’ αυτόν μια πορεία απελευθέρωσης από τον αρχικό,
απόλυτο, άκαμπτο και μονομερή τρόπο σκέψης του.
Η κριτική του Wittgenstein εντοπίζεται σε τρία κύρια σημεία της νέας φιλοσοφίας του: την
υπέρβαση του απόλυτου τρόπου σκέψης, την απόρριψη της ιδεώδους ακριβείας και την
απομάκρυνση από την έννοια της ανάλυσης ως διαδικασίας που θέλει να αποκαλύπτει το
αληθινό νόημα των εκφραστικών μορφών (Βέικος, 1990).
Έντονο ήταν το ενδιαφέρον και του πρώιμου και του ύστερου Wittgenstein για τη «γλώσσα». Ο
πρώιμοςWittgensteinπίστευε ότι η συνηθισμένη γλώσσα που χρησιμοποιούμε καθημερινά
χαρακτηρίζεται από αταξία και ότι, αν ασχοληθούμε με τη λανθάνουσα δομή της γλώσσας, θα
μπορέσουμε να λύσουμε τους γρίφους τις φιλοσοφίας. Αντίθετα, σύμφωνα με την ύστερη
φιλοσοφική του σκέψη θεωρούσε ότι θα λύσουμε τους γρίφους αν ασχοληθούμε με την
επιφάνεια της γλώσσας και ότι τα προβλήματά μας ξεκινούν από την προσπάθειά μας να
σκάψουμε κάτω από αυτήν την επιφάνεια. Δεν πίστευε πλέον ότι η γλώσσα είναι
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προσδεδεμένη με οποιονδήποτε τρόπο στον κόσμο των αντικειμένων. Αντίθετα, θεωρούσε ότι
η γραμματική είναι αυτόνομη, είναι ελεύθερη να πάει όπου θέλει. Εμείς οι ίδιοι, και όχι ο
κόσμος, είμαστε οι κυρίαρχοι. Μπορούμε να κάνουμε ό, τι θέλουμε με τη γλώσσα.
«Ο θεωρητικός άξονας της παραδοχής ενός κοινού λόγου ο οποίος διαποτίζει πλήρως την
υποκειμενική συνείδηση καθώς και η οριοθέτηση του νοήματος κατέχει κεντρική θέση στο
ώριμο έργο του Wittgenstein, στις Φιλοσοφικές Έρευνες» (Grayling1, 2006). Μέσα στις αμέσως
επόμενες δεκαετίες οι ιδέες αυτές επρόκειτο να επηρεάσουν τις νομικές σπουδές, την
κοινωνιολογία και τη φιλολογία σε όλο τον κόσμο (Edmonds & Eidinow, 2004).
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η φιλοσοφία του Wittgenstein διαιρείται στην
πρώιμη περίοδο, με χαρακτηριστικότερο έργο το Tractatus, και την ύστερη περίοδο που
αποτυπώνεται στις Φιλοσοφικές Έρευνες. Ο πρώιμος Wittgenstein ενδιαφέρθηκε για τη λογική
σχέση μεταξύ των προτάσεων και του κόσμου και πίστευε ότι έλυσε όλα τα φιλοσοφικά
προβλήματα επειδή έδωσε εξηγήσεις για τη λογική που υποκρύπτεται στη σχέση αυτή. Η
πρώιμη περίοδός του, όμως, αποκαλύπτει έναν λανθάνοντα μυστικισμό, καθώς ο φιλόσοφος
θεωρεί ότι οι λέξεις «φθάνουν» στους ανθρώπους που τις προφέρουν δίχως να τους αγγίζουν.
Στο χαρακτηριστικότερο έργο της ώριμης σκέψης του, τις Φιλοσοφικές Έρευνες, απέρριψε
πολλές από τις υποθέσεις του πρωιμότερου Tractatus, υποστηρίζοντας ότι το νόημα των
λέξεων συνίσταται στη λειτουργία που αυτές επιτελούν εντός κάθε γλωσσικού παιχνιδιού. Στις
Φιλοσοφικές Έρευνες αναλύεται η χρήση της γλώσσας, την οποία ο Wittgenstein περιγράφει
ως ένα σύνολο από γλωσσικά παιχνίδια, μέσα από τα οποία οι λέξεις που απαρτίζουν τη
γλώσσα αποκτούν νόημα και λειτουργία. Σε αυτόν τον τομέα η σκέψη του φιλοσόφου
διαφοροποιείται σε σχέση με το Tractatus καθώς δεν εστιάζει στην απεικονιστική προσέγγιση,
αλλά συνδέει πλέον το νόημα της λέξης με τη χρήση της. Σε μια απλοϊκή προσέγγιση μπορούμε
να περιγράψουμε την ιδέα αυτή λέγοντας πως ορίζουμε τις λέξεις συνδέοντάς τες όχι με τα
αντικείμενα (εικόνες), αλλά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Σε αντίθεση με το
πρώιμο έργο του τώρα αλλάζει οπτική και αποφαίνεται ότι: «Το νόημα μιας έκφρασης είναι η
χρήση της» (Wittgenstein, 1977). Αυτή είναι η αφορμή για να επισκοπήσουμε τη χρήση ενός
σημείου μέσα στον ευρύτερο γλωσσικό μηχανισμό.
Η χρήση της έκφρασης παράγεται μέσα σε συγκεκριμένα κάθε φορά πλαίσια επικοινωνιακής
πρακτικής, τα οποία μεταβάλλονται ανάλογα µε τους υπαρκτικούς προσανατολισμούς των
μετεχόντων. Πρόκειται για τις «μορφές ζωής» οι οποίες, σύμφωνα με τη θεωρία του
Wittgenstein, επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες. Είτε ταυτίζονται µε τον χαρακτηριστικό τρόπο
µε τον οποίο κάποιοι χειρίζονται µια γλώσσα είτε µε συγκεκριμένα στοιχεία της συμπεριφοράς
µας, είτε, τέλος, σηματοδοτούν ένα πολιτικό μόρφωμα και έναν τρόπο ζωής ιστορικά
προσδιορισμένο. Οι μορφές ζωής επιβάλλουν στα µέλη τους µια γενική εικόνα του κόσμου, η
οποία αντικατοπτρίζεται και εκδηλώνεται στο επίπεδο της γλώσσας. Εκείνο που δικαιολογεί,
λοιπόν, τις διάφορες χρήσεις της γλώσσας είναι η κοινή μορφή ζωής που μοιραζόμαστε και που
βρίσκεται πίσω από αυτές τις χρήσεις.

1

Ο Anthony Clifford Grayling γεννήθηκε το 1949 και είναι Άγγλος φιλόσοφος. Μέχρι το 2011 ήταν καθηγητής
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, αλλά από το 2011 και μετά δημιούργησε δικό του Κολέγιο.
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Επομένως, είναι φανερό ότι µια πρόταση κατανοείται µε πολλαπλούς τρόπους, τόσους όσες
μπορεί να είναι οι χρήσεις της. Η διαδικασία παραγωγής κάποιας νέας φράσης, κάποιου νέου
νοήματος ονομάζεται «γλωσσικό παιχνίδι». Τα γλωσσικά παιχνίδια, καταργούν την αυτονομία
και την απομόνωση της γλώσσας και την τοποθετούν στη ζωή.
Κανένα γλωσσικό παιχνίδι δεν υφίσταται απομονωμένο, αλλά πάντοτε βρίσκεται σε σχέση με
το ευρύτερο όλο, από το οποίο λαμβάνει την εγκυρότητά του. Ο όρος «γλωσσικό παιχνίδι» δεν
νοείται, λοιπόν, ανεξάρτητα από την έννοια «μορφή ζωής». Η «μορφή ζωής» διέρχεται μέσω
των γλωσσικών παιχνιδιών, εκφράζεται με αυτά και τονίζει ότι τα διάφορα παιχνίδια της
γλώσσας δεν αποτελούν σταθερές περιοχές του λόγου που διέπονται από αμετάβλητους
κανόνες, αλλά είναι δραστηριότητες οι οποίες νοούνται πάντα σε σχέση με το ευρύτερο
ζωντανό όλον, το οποίο υπάρχει ως η μορφή ζωής των ανθρώπων ενός πολιτισμού. Το όλον
αυτό, το οποίο διαφοροποιείται από τους εκάστοτε ανθρώπους που το απαρτίζουν, αποτελεί
τη «φυσική» ιστορία του ανθρώπου. Ο Wittgenstein τονίζει τη σύνδεση ανάμεσα στη γλώσσα
και τις μορφές ζωής. Ισχυρίζεται πως το να μιλάμε μια γλώσσα είναι μέρος του να
συμμετέχουμε σε μια μορφή ζωής και το να φανταζόμαστε μια γλώσσα σημαίνει να
φανταζόμαστε μια μορφή ζωής (Wittgenstein,1977). Το να μπορεί κανείς να καταλαβαίνει τον
άλλο προϋποθέτει το να μοιράζεται μαζί του ένα ελάχιστο κοινό υπόβαθρο, να μετέχει σε έναν
κοινό τρόπο του βίου. «Η μορφή ζωής συνιστά προϋπόθεση της καταληπτότητας και της
αποδεικτικής ισχύος των επιχειρημάτων που διατυπώνονται στο πλαίσιό της. Δεν μπορούμε να
δικαιολογήσουμε μια μορφή ζωής με επιχειρήματα. Αυτή είναι το έσχατο δεδομένο» (Κωβαίος,
1995).
Κατά τον ύστερο Wittgenstein, τα κύρια ονόματα έχουν νόημα που δεν ταυτίζεται προς το
πρόσωπο ή πράγμα το οποίο ονομάζουν. Το κύριο όνομα δεν είναι ένα σύμβολο άνευ
νοήματος, αλλά επιτελεί ορισμένη λειτουργία στη γλώσσα. Γι’ αυτό και έχει νόημα.
Αποδεχόμενος ο φιλόσοφος αυτήν τη θέση, ότι δηλαδή τα κύρια ονόματα έχουν νόημα,
επιχειρεί να δείξει τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει αυτό όταν δεν υπάρχει το αντικείμενο
που φέρει το όνομα. Έτσι καταφεύγει στη μέθοδο των γλωσσικών παιχνιδιών: «το να μιλάμε
μία γλώσσα είναι μέρος μιας δραστηριότητας ή μιας μορφής ζωής και αυτό τονίζεται μέσα από
την έννοια του γλωσσικού παιχνιδιού» (Wittgenstein, 1977).
Ο όρος «παίγνιο» χρησιμοποιείται από τον φιλόσοφο αναλογικά για να διαφωτίσει τη φύση
της γλώσσας και το νόημα του λόγου. Θεωρεί ότι στη γλώσσα παίζουμε παιχνίδια με τις λέξεις
και τις προτάσεις. Το γλωσσικό παιχνίδι είναι ένα σύνολο το οποίο αποτελείται από τη γλώσσα
και τις πράξεις με τις οποίες αυτή συνυφαίνεται. Είναι «πράξη του λόγου» (speech-act), μία
«γλωσσική παράσταση».
Η έννοια του παιχνιδιού, πέρα από την έννοια της χρήσεως, φανερώνει περισσότερο την
κοινωνική φύση της γλώσσας. Πρόκειται για μια διασαφητική αναλογία η οποία έχει σκοπό να
μας βοηθήσει να αντιληφθούμε ορθότερα τη φύση της σκέψης και της γλώσσας. Και, όπως
κάθε αναλογία είναι δυνατόν να ερμηνευθεί ή κυριολεκτικά ή ευρύτερα, το ίδιο συμβαίνει και
με το γλωσσικό παιχνίδι. Στην περίπτωση όμως αυτή δεν ενδείκνυται η κατά λέξη ερμηνεία.
Από το είδος της ερμηνείας αυτής προσπαθεί να μας διαφυλάξει ο Wittgenstein, καθώς σκοπός
του είναι να εξάρει ορισμένες όψεις οι οποίες φωτίζουν το φαινόμενο της γλώσσας. Άρα τα
γλωσσικά παιχνίδια είναι κάτι περισσότερο από απλά παιχνίδια και όχι απλώς σταθεροί και
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αμετακίνητοι κανόνες οι οποίοι διέπουν το φαινόμενο του λόγου. Η σύγκριση της γλώσσας
προς τα παιχνίδια δηλώνει ότι ορισμένες γλωσσικές πράξεις ή γλωσσικές καταστάσεις έχουν
ομοιότητες με τα παιχνίδια σε κάποια σημεία, αλλά δεν ταυτίζονται με αυτά (Βουδούρης,
1977).
Πώς όμως διασαφηνίζεται η υφή της γλώσσας; Ήδη στο έργο του Φιλοσοφικές παρατηρήσεις ο
Wittgenstein είχε διατυπώσει την άποψη ότι το ερώτημα «τι πράγματι είναι μία λέξη;» είναι
εντελώς ανάλογο με το ερώτημα «τι είναι ένα πιόνι του σκακιού;». Επίσης ο φιλόσοφος μας
παροτρύνει να θεωρήσουμε τις λέξεις ως τα πιόνια αυτού του παιχνιδιού και τις προτάσεις ως
τις κινήσεις στις οποίες προβαίνουμε κατά το παιχνίδι. Η γλώσσα, τονίζει ο φιλόσοφος, είναι
φαινόμενο το οποίο λαμβάνει χώρα σε πραγματικό τόπο και χρόνο και όχι μια φανταστική και
μυθώδης κατάσταση. Κατ’ ανάλογο τρόπο με το σκάκι, το νόημα μιας λέξης μέσα στη γλώσσα
προσδιορίζεται από τους «γραμματικούς κανόνες» οι οποίοι διέπουν τη χρήση της στην
πρόταση. Παρόμοια και το νόημα της πρότασης είναι κάτι ανάλογο προς την κίνηση του
συγκεκριμένου παιχνιδιού. Η σύγκριση αυτή της γλώσσας με το παιχνίδι του σκακιού δείχνει
ότι η γλώσσα είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων, πράξεων που διέπονται από ορισμένους
κανόνες, οι οποίοι προσδιορίζουν τις ποικίλες χρήσεις των λέξεων σε αυτή.
Ωστόσο, όπως τα παιχνίδια είναι πολλά και διαφορετικά, έτσι και τα γλωσσικά παιχνίδια είναι
πολυπληθή. Αυτό δηλώνει ότι η λειτουργία της γλώσσας είναι πολύπλοκη και η χρήση του
λόγου από τον άνθρωπο ανεξάντλητη. Με άλλα λόγια, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις λέξεις
και τις προτάσεις με πολλούς τρόπους για να επιτελέσουμε έργα που δηλώνονται με τα
γλωσσικά παιχνίδια.
Οι διαφορετικές αυτές γλωσσικές πράξεις επιτελούν διαφορετικούς σκοπούς. Οι σκοποί τους
προσδιορίζονται από τις διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες στις οποίες βρίσκεται κάθε
φορά αυτός που χρησιμοποιεί τον λόγο. Άρα η διαφορετικότητα του λόγου προσδιορίζεται από
το περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα το γλωσσικό παιχνίδι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει
ότι τα διάφορα γλωσσικά παιχνίδια είναι τμήματα της σκέψης στεγανά διαχωρισμένα μεταξύ
τους, ώστε να αποκλείουν το ένα το άλλο. Η έμφαση που δίνεται στην πολλαπλότητά τους
αποσκοπεί κυρίως στο να κάνει φανερές τις διαφορές των όψεων του λόγου και να τονίσει το
άτοπο της αναγωγής του λόγου σε ένα ή σε λίγα πρότυπα2.Επιπλέον, ο φιλόσοφος αναφέρει
σχετικά με το θέμα αυτό: «Εάν δεν έχεις ενώπιόν σου την πολλαπλότητα των γλωσσικών
παιγνίων, ίσως θα τείνεις να υποβάλλεις ερωτήματα όπως: Τι είναι ερώτημα; Είναι τούτο η
πρόταση ότι δεν γνωρίζω τούτο και εκείνο, ή η πρόταση ότι επιθυμώ να μου πει το άλλο
πρόσωπο;» (Wittgenstein, 1977). Από την παρατήρηση αυτή τονίζεται ότι τα γλωσσικά
παιχνίδια δεν είναι δυνατόν να αναχθούν σε πιο συγκεκριμένα νοήματα και ότι μεταξύ τους δεν
υπάρχουν μόνο διαφορές αλλά και ομοιότητες. Η πολλαπλότητα των γλωσσικών παιχνιδιών, η
πολυπλοκότητα του λόγου προέρχεται από τη δυνατότητα που έχει ο ομιλών να χρησιμοποιεί
τον λόγο κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει δηλαδή πλήθος δυνατοτήτων χρήσεως των

2

Πράγμα το οποίο έκανε και ο ίδιος στο έργο του Tractatus.
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προτάσεων. Έτσι ο Wittgenstein επιμένει περισσότερο στις διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων
γλωσσικών πράξεων (speech-acts)3.
Επίσης, υπάρχει κάτι ιδιάζον στα γλωσσικά παιχνίδια, το οποίο είναι δυνατόν να δώσει σε αυτά
ταυτότητα και σταθερότητα. Δεν είναι παροδικά, ευμετάβολα και επιπόλαια δημιουργήματα,
αλλά αντίθετα ανταποκρίνονται σε βαθύτερες ανάγκες των ανθρώπων, καθώς διαθέτουν μια
αυτοδυναμία. Όμως η αυτοδυναμία τους είναι περιορισμένη επειδή αυτά δεν υφίστανται
καθαυτά, αλλά πάντα σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι δημιουργείται εντός ενός
περιβάλλοντος, «κτίζεται» εντός μίας «γειτονιάς», όπου ήδη υπάρχουν οικοδομήματα προς τα
οποία συνάπτεται και με τα οποία επικοινωνεί.
Τοπογραφία των γλωσσικών παιχνιδιών
Υπάρχει μια τοπογραφία των γλωσσικών παιχνιδιών, εντός της οποίας όταν χρησιμοποιούνται
οι λέξεις και οι προτάσεις, προσλαμβάνουν το ιδιαίτερο νόημά τους. Η τοπογραφία του
γλωσσικού παιχνιδιού περιλαμβάνει: τη γραμματική, τους κανόνες, τη λογική, τον τόνο της
εκφράσεως, τα στοιχεία της παραδόσεως και, τέλος, το ανθρώπινο στοιχείο των προσώπων που
τελούν τον διάλογο.
Τα γλωσσικά παιχνίδια δεν έχουν μεταξύ τους απολύτως σαφή όρια και δεν αποτελούν
αυτόνομες περιοχές της γλώσσας, καθεμιά από τις οποίες έχει ιδιαίτερη λογική. Παρ’ όλο που ο
φιλόσοφος δέχεται ότι υπάρχουν διακεκριμένα γλωσσικά παιχνίδια, δηλαδή γλωσσικές
δραστηριότητες, δεν αναιρεί ωστόσο την πλαστικότητα του λόγου. Καθένα γλωσσικό παιχνίδι
έχει ένα όριο, το οποίο εμείς χαράσσουμε για ειδικούς σκοπούς. Οι σκοποί αυτοί
υπαγορεύονται από τα ιδιαίτερα γνωρίσματα, τα οποία χρωματίζουν την εντός ορίου περιοχή
για κάποιο χρονικό διάστημα.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια του «γλωσσικού παιχνιδιού» εξυπηρετεί και
ένα άλλον σκοπό όσον αφορά την αντίληψη του Wittgenstein περί γλώσσας. Ο στοχαστής
κατασκευάζει γλωσσικά παιχνίδια, τα οποία χρησιμοποιεί ως πρότυπα λόγου. Τα πρότυπα
αυτά, ως φανταστικές καταστάσεις, ως πιθανές μορφές ζωής, διασαφηνίζουν μέσω της
σύγκρισης τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των ποικίλων πραγματικών γλωσσικών
καταστάσεων4.
Με την αναλογία του γλωσσικού παιχνιδιού ο Wittgenstein στοχεύει αφενός να μας απαλλάξει
από την αντίληψη περί γλώσσας ως ιδεώδους λογισμού, αφετέρου δε να τονίσει ότι εξαιτίας
των γλωσσικών παιχνιδιών ο λόγος μας έχει σταθερότητα και ενότητα και ότι μπορούμε να
χρησιμοποιούμε φράσεις ή προτάσεις με το ίδιο νόημα. Αυτό συμβαίνει επειδή τα γλωσσικά
παιχνίδια έχουν κάτι το ιδιαίτερο και αποκλειστικό, για όσο χρόνο βέβαια εξακολουθούν να
γίνονται αποδεκτά και να έχουν κύρος ως μορφές ζωής.
Χαρακτηριστικό των γλωσσικών παιχνιδιών είναι η πολλαπλότητα. Αυτό σημαίνει ότι τα είδη
και οι χρήσεις των προτάσεων δεν είναι κάτι το σταθερό και δεδομένο άπαξ και διαπαντός.
3

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο (Wittgenstein, 1977) «Δεν έχουμε συνείδηση της τεράστιας ποικιλίας όλων των
γλωσσικών παιχνιδιών της καθημερινής γλώσσας, διότι η ‘‘ενδυμασία’’ της γλώσσας μας τα δείχνει όλα όμοια».
4
Στο μπλε και το καφέ βιβλίο τα γλωσσικά παιχνίδια θεωρούνται συστήματα επικοινωνίας, ιδεώδεις γλώσσες: 17,
103-105
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Αντιθέτως, νέοι τύποι γλώσσας γεννιούνται, νέα γλωσσικά παιχνίδια, όπως θα μπορούσαμε να
πούμε, και άλλοι παλιώνουν και ξεχνιούνται (μια αντίστοιχη εικόνα του φαινομένου αυτού της
γέννησης και τη «φθοράς» των γλωσσικών τύπων συναντάται και στις μεταβολές στα
μαθηματικά).
Ένα άλλο ουσιώδες γνώρισμα των γλωσσικών παιχνιδιών είναι η έννοια του κανόνα. Οι κανόνες
στα γλωσσικά παιχνίδια αποκαλύπτουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της γλώσσας. Υπάρχουν
δηλαδή πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στις σχέσεις με κοινές συνήθειες, ήθη, έθιμα. Μέσα
στα γλωσσικά παιχνίδια, δηλαδή, το «ἀκολουθεῖν κανόνα τινά» έχει σημασία μόνο ως πρακτική
ενέργεια. Η γνώση των κανόνων του παιχνιδιού δεν αποτελούν πρακτική δραστηριότητα, αλλά
ούτε και η πεποίθηση ότι συμβαίνει ένα γεγονός, μία πράξη μόνο και μόνο επειδή ακολουθεί
κάποιον κανόνα. Επομένως φαίνεται πως είναι δυνατόν να έχει κάποιος τη δυνατότητα να
παίζει ένα παιχνίδι χωρίς να μπορεί να διατυπώσει τους κανόνες που το διέπουν.
Το ίδιο συμβαίνει και στη γλώσσα. Το να γνωρίζουν τα διαλεγόμενα πρόσωπα εκ των προτέρων
κάποιους κανόνες (λογικούς, γραμματικούς) δεν σημαίνει ότι μπορούν και να τους
κατανοήσουν. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι επικοινωνούν κάνει τους κανόνες του παιχνιδιού που
παίζεται έγκυρους και αρκετά σαφείς (Wittgenstein,1977). Κατά συνέπεια αυτό σημαίνει ότι
δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό, τι θέλει, αλλά ότι η έννοια του κανόνα πρέπει να συναφθεί με
την έννοια της συμφωνίας. Το να ακολουθεί κάποιος έναν κανόνα δεν σημαίνει να αποδέχεται
απλώς την κατάσταση μηχανικά και ασυνείδητα (έθιμο, συνήθεια), αλλά αντίθετα να την
αποδέχεται συνειδητά και να την εμπιστεύεται.
Συμπερασματικά η έννοια του κανόνα, αν και διασαφηνίζει όψεις του λόγου, εντούτοις δεν
αποτελεί την ουσία του παιχνιδιού. Περισσότερο, δηλαδή, το παιχνίδι αποτελεί δραστηριότητα
και ικανότητα του ανθρώπου να επιτελέσει κάποιο έργο, η οποία αποτελεί περισσότερο μέρος
της μορφής ζωής, παρά κάτι που προσδιορίζεται μόνο από την έννοια του κανόνα
(Wittgenstein, 1977).
Οι τρόποι λειτουργίας των γλωσσικών παιχνιδιών
Τα γλωσσικά παιχνίδια λειτουργούν με ποικίλους τρόπους (Hoche & Strube, 1985). Πρώτον,
λειτουργούν ως απλά γλωσσικά μοντέλα που χρησιμεύουν για να συγκριθούν και να
διαφωτιστούν πολύπλοκες και προβληματικές καταστάσεις της γλώσσας. Για να μελετήσουμε
δηλαδή προβλήματα που αφορούν την αλήθεια και το ψεύδος, τη συμφωνία και τη διαφωνία
των προτάσεων με την πραγματικότητα, ή τη φύση του ισχυρισμού, της υπόθεσης και του
ερωτήματος, μπορούμε να προσφύγουμε στην παρατήρηση πρωτόγονων μορφών γλώσσας
όπου εμφανίζονται αυτές οι σκέψεις, αλλά «δίχως το παραπλανητικό υπόστρωμα των
εξαιρετικά περίπλοκων διαδικασιών σκέψης. Παρατηρώντας τέτοιες απλές μορφές γλώσσας,
βλέπουμε πως εξαφανίζεται η πνευματική αχλύς που φαίνεται να τυλίγει τη συνηθισμένη
χρήση της γλώσσας»(Wittgenstein, 1984).
Έτσι, οι προτάσεις ξεκαθαρίζονται, οι αμφιβολίες διαλύονται καθώς φτάνουμε με την ανάλυση
σε προτάσεις που ακριβολογούν απόλυτα, στο ιδανικό μιας τέλεια ακριβούς και ολοκάθαρης
γλώσσας –κάτι αναπόφευκτο. Αντί γι’ αυτό, μπορούμε να αντιπαραθέτουμε σε προβληματικές
καταστάσεις παραδείγματα απλών γλωσσικών παιχνιδιών. Σε περιπτώσεις, δηλαδή, σύγχυσης
και ασάφειας, αβεβαιότητας και αμφιβολίας, το νόημα μπορεί να ξεκαθαριστεί αν δοθεί μια
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παραδειγματική περίπτωση. Στη θέση της επαλήθευσης έρχεται τώρα η χρήση: το νόημα μιας
λέξης είναι η χρήση της στη γλώσσα (Βέικος, 1990).
Δεύτερον, τα γλωσσικά παιχνίδια λειτουργούν ως ομιλητικές πράξεις, ως σύνολο
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τον φιλόσοφο, ως: «Το σύνολο που αποτελείται από τη γλώσσα
και τις δραστηριότητες με τις οποίες είναι συνυφασμένη» (Wittgenstein,2006). Το σύνολο αυτό
παρουσιάζει απέραντη ποικιλία. Τρίτον, τα γλωσσικά παιχνίδια μπορούν να λειτουργήσουν ως
«φυσικοί τόποι» μιας λέξης ή πρότασης, με άλλα λόγια ως γλωσσικό και εξωγλωσσικό
περιβάλλον. Γλωσσικά παιχνίδια, δηλαδή, είναι οι λεγόμενοι «λογότοποι5», οι οποίοι
λειτουργούν γλωσσικά όπως λειτουργούν βιολογικο-οικολογικά οι βιότοποι (Hoche & Strube,
1985).
Η χρησιμότητα των γλωσσικών παιχνιδιών στην διδασκαλία
Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι η ύστερη φιλοσοφική πρακτική του Wittgenstein,
οφείλει πολλά στην εμπλοκή του με την διδακτική. Κατά την περίοδο 1919-1929. Θεωρώντας
ότι με το έργο του Tractatus είχε προσφέρει οριστική λύση στα προβλήματα της φιλοσοφίας,
επέλεξε να εκπαιδευτεί και να εργαστεί ως δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η θητεία
του Wittgenstein στην εκπαίδευση συμπίπτει χρονικά με το «Κίνημα της Σχολικής
Μεταρρύθμισης» στην Αυστρία και οι ειδικές αρχές, τα δόγματα και τα συνθήματα που έχουν
διαποτίσει το εν λόγω κίνημα άσκησαν κάποια επιρροή στη σκέψη του φιλοσόφου. Του δόθηκε
η δυνατότητα να επανεκτιμήσει τις απόψεις του όσον αφορά την πρόσκτηση και τη χρήση της
γλώσσας. Οι αξίες που προτάσσει το Εκπαιδευτικό αυτό Κίνημα παρουσιάζουν έναν νέο ρόλο
για τον δάσκαλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μία βασική παραδοχή του μεταρρυθμιστικού
προγράμματος ήταν ότι, αν ένα παιδί κατανοήσει επαρκώς ένα πρόβλημα μέσω μιας
διαδικασίας διερεύνησης, τότε θα επιδείξει αγνό ενδιαφέρον για τη συνέχιση της μαθησιακής
διαδικασίας. Επιπλέον, ως στόχος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης τίθεται η προώθηση της
ιδέας της ενεργού μάθησης. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να είναι προσανατολισμένο
όχι μόνο προς την προώθηση της γνώσης αλλά και προς τη μύηση σε μια κουλτούρα
αναζήτησης και γενικότερα στην καλλιέργεια μιας θετικής στάσης απέναντι στην παιδεία.
Κυρίαρχο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία διαδραματίζει η μέθοδος «Arbeitsschule»
(μάθηση μέσω της πράξης), η οποία συνοψίζεται σε τρεις αρχές διδασκαλίας: η διδασκαλία θα
πρέπει, πρώτον, να συνάδει με τη φύση του παιδιού, δεύτερον, να συμπεριλαμβάνει την αυτοδραστηριοποίηση του μαθητή και, τρίτον, να είναι ολοκληρωμένη, δηλαδή να παρέχει στον
μαθητή πλήθος ερεθισμάτων που να του επιτρέπουν να επιτύχει διασυνδέσεις ανάμεσα στις
εμπειρίες και στις γνώσεις του. Ο καθηγητής, επομένως, αναλαμβάνει έναν ρόλο ενορχηστρωτή
στη μαθησιακή διαδικασία με απώτερο σκοπό την αυτό-δραστηριοποίηση του μαθητή και την
καλλιέργεια της κριτικής του σκέψης. Η επίδραση αυτών των σκέψεων στον Wittgenstein,
αντηχεί στην φράση του: «ό, τι μπορεί να κάνει μόνος του ο αναγνώστης άφηνέ τον μόνο του»6.
Πολλές φορές, όταν φιλοσοφούμε, γινόμαστε θύματα της γοητείας που ασκεί η ίδια η γλώσσα
στη νόησή μας και εγκλωβιζόμαστε μέσα σε εικόνες που μας επιβάλλει η γλώσσα, όταν
5

«Λογότοπος» είναι ο φυσικός τόπος μιας λέξης ή πρότασης, το κληρονομικό της γλωσσικό και εξωγλωσσικό
περιβάλλον.
6
Wittgenstein, 1986, Πολιτισμός και αξίες, 117.
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παραγνωρίζουμε ή λησμονούμε τη λογική και τη λειτουργία της. Τα ερωτήματα που
διατυπώνουμε υπό την επήρεια της ψευδαίσθησης του βάθους είναι από μόνα τους
παραπλανητικά και μπορούν να μας οδηγήσουν στο απόλυτο σκοτάδι. Για τον Wittgenstein τα
φιλοσοφικά προβλήματα δεν επιδέχονται λύση ή θεωρητικο-τεχνική πραγμάτευση, αλλά
διάλυση και θεραπεία (Davidson, 1979).
Οι βασικές αυτές ικανότητες θα πρέπει να επιτρέπουν στον αρχάριο να διακρίνει αντικείμενα
εντός του περιβάλλοντός του, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι χρησιμοποιεί πρότυπα, νόρμες
ή τη σημασιολογικά φορτισμένη έννοια της ονομάτισης. Η εκπαίδευση μέσω «κατάδειξης», σε
αντίθεση με την κλασική αντίληψη για τον «καταδεικτικό ορισμό», δεν αποδίδει γνωστικές
ικανότητες ανώτερου επιπέδου στον αρχάριο, ούτως ώστε να εξηγήσει χαμηλού επιπέδου
μορφές συμπεριφοράς. Το παιδί απλώς μαθαίνει να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του σε
νόρμες, για τις οποίες είναι εκ των πραγμάτων αναγκαία η απόκτηση επάρκειας στη γλώσσα. Ο
«καταδεικτικός» ορισμός, όπως θα έλεγε και ο στοχαστής, απευθύνεται σε κάποιον που ξέρει
πώς να τον χρησιμοποιήσει, δηλαδή σε κάποιον που είναι ήδη μυημένος στο περιβάλλον της
γλώσσας.
Ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τον Wittgenstein σε όλη την πορεία της σκέψης του φαίνεται να
είναι η αντίληψή του για τη σημασία, τον ρόλο και τη λειτουργία της φιλοσοφίας. Η αντίληψή
του αυτή θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: πρώτον, ο σκοπός της φιλοσοφίας είναι να
δώσει μια ορθή περιγραφή και κατά συνέπεια να φθάσει σε μια ορθή κατανόηση του κόσμου
και, δεύτερον, μία τέτοια περιγραφή δεν είναι επιστημονικού χαρακτήρα. Δηλαδή η φιλοσοφία
δεν είναι επιστήμη, αλλά ένας αυτόνομος κλάδος με τα ιδιαίτερα προβλήματά του που χρήζουν
και ιδιαίτερης αντιμετώπισης –προφανώς διαφορετικής από κάθε άλλο κλάδο ακαδημαϊκής
έρευνας. Κατά συνέπεια δεν είναι ιστορία, λογοτεχνία, γλωσσολογία ή ψυχολογία. Δεν είναι
κάποιο είδος επιστήμης. Η φιλοσοφία για τον Wittgenstein είναι η διαδικασία διασάφησης των
συγχύσεων που προκαλεί η γοητεία της γλώσσας. Αυτή είναι για πολλούς η σημαντικότερη και
η πλέον καινοτόμος συνεισφορά του στη φιλοσοφία.
Στον χώρο της διδασκαλίας μπορούμε να υποθέσουμε πως αυτή η θεωρία θα ήταν ίσως
χρήσιμη στην καθημερινή διαδικασία. Αρχικά, βοηθά να κατανοήσουμε πως η πραγματικότητα
της σχολικής τάξης καθορίζεται από τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο δάσκαλος, μέσα από
τις οποίες παρουσιάζονται οι έννοιες. Η προσεκτική και μελετημένη χρήση των ποσοδεικτών
στην μαθηματική λογική7 μπορεί να αποτελέσει μεγάλη βοήθεια στην κατανόηση νέων
εννοιών.
Ο φιλόσοφος, ωστόσο, που κατανόησε τη δύναμη και ανέπτυξε τη σκέψη του Wittgenstein,
αλλά και ξεκίνησε από αυτήν, είναι ο Jaakko Hintikka8, στο έργο του Principles of Mathematics
Revisited,πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο του βιβλίου αυτού µε τον τίτλο The Game of Logο
7

Κατηγορηματικός λογισμός http://www.softlab.ntua.gr/~fotakis/discrete_math/data/07_FirstOrderLogic.pdf
O Kaarlo Jaakko Juhani Hintikka, που είναι Φιλανδός φιλόσοφος, γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου του 1929 στο
Vantaa της Φινλανδίας. Είναι καθηγητής της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, όπου συνήθιζε να
διδάσκει μαθήματα που σχετίζονται τη Φιλοσοφία της Γλώσσας, τη Φιλοσοφία των Μαθηματικών, τον
Αριστοτέλη, τον Wittgenstein και την Επιστημολογία. Ο Hintikka θεωρείται ο θεμελιωτής των σημασιολογικών
παιχνιδιών για τη λογική. Έχει κάνει εξαιρετική ερμηνευτική δουλειά πάνω στον Αριστοτέλη, τον Καντ, τον
Wittgenstein και τον Peirce.
8
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Hintikka. Μελετά τα γλωσσικά παιχνίδια στο πλαίσιο των λογικών γλωσσών, τα οποία ονομάζει
GTS σημασιολογικά-θεωρητικά παιχνίδια (game theoretical semantics) (Hintikka, 1996).Είναι
βέβαιο πως τα GTS μπορεί να αναφέρονται σε παιχνίδια μέσα στο αυστηρό πλαίσιο μιας
λογικής γλώσσας, κάτι που δεν εφαρμόζεται στην καθημερινή σχολική διαδικασία, αλλά το
φιλοσοφικό τους συμπέρασμα είναι κάτι που θα έπρεπε να το γνωρίζουν όλοι οι δάσκαλοι.
Σύμφωνα με την σκέψη του Hintikka, ο όρος «γλωσσικό παιχνίδι» έχει προορισμό να τονίσει ότι
το να μιλάμε μια γλώσσα αποτελεί μέρος μιας δραστηριότητας ή μιας μορφής ζωής. Πώς,
όμως, τότε ερμηνεύει ο δάσκαλος στον μαθητή τον κανόνα; (Διότι σίγουρα πρέπει να του δώσει
μια συγκεκριμένη ερμηνεία). Μα, πώς αλλιώς, παρά με λόγια και εκπαίδευση; Κι αν ο μαθητής
αντιδρά σ’ αυτά αλλιώς, τότε κατέχει τον κανόνα (ερμηνευμένο κατ’ αυτόν τον τρόπο). Τούτο
όμως είναι σημαντικό, ότι αυτή η αντίδραση, που αποτελεί εγγύηση της κατανόησής μας,
προϋποθέτει ως περιβάλλον ορισμένες συνθήκες, ορισμένες μορφές ζωής και γλώσσας (όπως
δεν μπορεί να υπάρχει έκφραση προσώπου χωρίς πρόσωπο).
Η ιδέα ότι η σημασία μιας λέξης καθορίζεται από τη χρήση της στα γλωσσικά παιχνίδια είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη και για την κατανόηση της γλώσσας στον τομέα της πληροφορικής. Είναι
πολύ δύσκολο να βρει κανείς για μια λέξη έναν ορισμό, όπως αυτούς που βρίσκουμε σ’ ένα
λεξικό, που να είναι χρήσιμος για τον υπολογιστή, όμως είναι εύκολο να δώσουμε εντολή στον
υπολογιστή τι να κάνει όταν βρει μια λέξη, πώς να τη χρησιμοποιήσει. Έτσι, ο John Sowa
(1984a) επινόησε τα λεγόμενα “conceptual” graphs, ένα είδος σημασιολογικών δικτύων. Τα
σημασιολογικά αυτά δίκτυα τα εμπνεύστηκε από τα “existential graphs” του φιλοσόφου Peirce,
(Fisch, 1981), τα οποία αποτέλεσαν σημαντικό σταθμό στην ιστορία της μαθηματικής λογικής.
Τα conceptual graphs μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση της γνώσης με τρόπο
λογικά ακριβή, κατανοητό από τον άνθρωπο, άμεσα μεταφράσιμο σε φυσική γλώσσα και
αντιστρόφως και, τέλος, εύκολα επεξεργάσιμο από τον υπολογιστή. Έχουν υλοποιηθεί και
χρησιμοποιηθεί σε πολλές πραγματικές εφαρμογές: στην αναζήτηση πληροφοριών, στον
σχεδιασμό βάσεων δεδομένων, στα έμπειρα συστήματα, δηλαδή τα συστήματα τεχνητής
νοημοσύνης και, τέλος, στην επεξεργασία της φυσικής γλώσσας. Έχουν προταθεί δε ως διεθνές
πρότυπο (ISO).
Στη σύγχρονη εποχή οι ιδέες του φιλοσόφου αποτελούν σημαντικότατο εργαλείο για τον
εκπαιδευτικό. Η φιλοσοφική σημασία της μάθησης στον ύστερο Wittgenstein συνάδει με τις
σύγχρονες θεωρίες μάθησης9, την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και την αλληλεπίδραση
δασκάλου –μαθητή επίσης παρέχει πλήθος ερεθισμάτων που επιτρέπουν στον μαθητή να
κάνει διασυνδέσεις ανάμεσα στις εμπειρίες και τις γνώσεις του. Ο καθηγητής, επομένως,
αναλαμβάνει τον ρόλο του ενορχηστρωτή στη μαθησιακή διαδικασία με απώτερο στόχο την
αυτο-δραστηριοποίηση του μαθητή και την καλλιέργεια της κριτικής του σκέψης –όχι της
παθητικής πρόσληψης «έτοιμης» γνώσης. «Ό,τι μπορεί να κάνει ο μαθητής μόνος του, θα
πρέπει να γίνεται από τον μαθητή, όχι από τον δάσκαλο». Η επίδραση που ασκεί το σύνθημα
αυτό στη σκέψη του στοχαστή αντηχεί στις προσωπικές του σημειώσεις: «Ό,τι μπορεί να κάνει
ο αναγνώστης μόνος του άφηνέ το στον αναγνώστη» (Wittgenstein, 1986).

9

«Ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισμός»(η θεωρία του Piaget) και «Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός»(η θεωρία του
κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου του Vygotsky).
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Ο Wittgenstein μέσω της μορφής και του περιεχομένου των ύστερων γραπτών του φαίνεται να
ενθαρρύνει και να επιδιώκει την ενεργό εμπλοκή των αναγνωστών του. Ιδιαίτερη σημασία
αποδίδεται και στο περιβάλλον της μάθησης· η εκπαίδευση θεωρείται ότι έχει τις ρίζες της όχι
μόνο στα σχολικά εγχειρίδια, αλλά και στον κόσμο που περιβάλλει τους συμμετέχοντες στη
μαθησιακή διαδικασία. Γίνεται προσπάθεια, δηλαδή, η διδασκαλία να σεβαστεί την
ιδιαιτερότητα του ρόλου που ούτως ή άλλως επιτελεί το περιβάλλον, –καθώς αυτό
συνδιαμορφώνει τις παραστάσεις και τις εμπειρίες του ατόμου. Η κατανόηση του κόσμου θα
πρέπει να έχει ως αφετηρία την κατανόηση του «μικρόκοσμου», του περιβάλλοντος δηλαδή
του μαθητή. Υπάρχουν ώρες διδασκαλίας κατά τις οποίες ο δάσκαλος συγχωνεύει όλα τα
μαθήματα σε ένα κεντρικό θέμα: Η γλώσσα, η γραφή, η ζωγραφική, η χειροτεχνία, η
αριθμητική και γεωμετρική αντίληψη του παιδιού για το περιβάλλον απορρέουν με φυσικό
τρόπο από το εκάστοτε αντικείμενο διδασκαλίας. Με τη μέθοδο αυτή αναδεικνύεται η
διασύνδεση των διαφόρων τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας και γνώσης και
ταυτόχρονα περιορίζονται τα συμπτώματα του κατακερματισμού της γνώσης στα διάφορα,
δήθεν στεγανά διαχωρισμένα, πεδία της.
Γίνεται αντιληπτή η ομοιότητα που παρουσιάζουν τα προστάγματα της Αυστριακής Σχολικής
Μεταρρύθμισης, η οποία έχει επηρεάσει τη σκέψη του φιλοσόφου, με τα κεντρικά μοτίβα που
έχουν επικρατήσει στη σύγχρονη Διδακτική. Ο λόγος που γίνεται τα τελευταία χρόνια για τη
σημασία της αυτονομίας, της αυτενέργειας και της αυτορρύθμισης του μαθητή, της ενεργού
και ολοκληρωμένης μάθησης, της ανάπτυξης της κυριότητας στη γνώση από πλευράς του
μαθητή, των θετικών συναισθημάτων που πρέπει να αποκομίζει ο μαθητής από τη μαθησιακή
διαδικασία και, τέλος, της διαθεματικότητας φαίνεται να συντονίζεται με τα αιτήματα που
προέταξε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που έλαβε χώρα στην Αυστρία (1919-1926) και που
συνέπεσε με τη θητεία του Wittgenstein ως δασκάλου. Οι διδακτικές μέθοδοί του ήταν
διαποτισμένες από το πνεύμα της Σχολικής Μεταρρύθμισης και το γεγονός αυτό διαφωτίζει και
σε κάποιο βαθμό εξηγεί τα μεθοδολογικά εργαλεία που αναπτύσσει στα ύστερα γραπτά του.
Είναι λοιπόν φανερό ότι η ύστερη φιλοσοφική πρακτική του οφείλει πολλά στην εμπλοκή του
φιλοσόφου με τη διδακτική (Savickey, 1999).
Το σημαντικότερο, λοιπόν, χαρακτηριστικό της γλώσσας είναι το γεγονός ότι
«χρησιμοποιείται».10 Η γλώσσα χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους και πάντοτε μέσα σε ένα
πλαίσιο ζωής. Επομένως, η φύση της γλώσσας δεν θα πρέπει να εξετάζεται απομονωμένη από
τις δραστηριότητες με τις οποίες είναι συνυφασμένη η γλώσσα. Μια τέτοια θέση είναι άραγε
ενδεικτική της στάσης του Wittgenstein όσον αφορά τα ζητήματα κατανόησης και μάθησης; Η
πρόταση μοιάζει να αναγνωρίζει και ταυτόχρονα να επισημαίνει μια κρίσιμη πτυχή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, ούτως ώστε η τελευταία να αποβεί ωφέλιμη και εποικοδομητική
για τον μαθητή· ο μαθητής πρέπει να δραστηριοποιηθεί, να αυτορυθμιστεί και να
πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διασυνδέσεις στις γνώσεις και την κατανόησή τους. Δηλαδή
ο Wittgenstein αναγνωρίζει ότι η μαθησιακή διαδικασία πρέπει να ενθαρρύνει την
αυτοδραστηριοποίηση του μαθητή και να του προσφέρει μια αίσθηση αυτονομίας: να
παραχωρεί ένα πεδίο στο οποίο ο μαθητής μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες και,
ενδεχομένως, να εκφραστεί μέσω των δικών του επιλογών.
10
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Συμπεράσματα
Η επαφή με το έργο του Ludwig Wittgenstein μπορεί να προαγάγει την κατανόηση του τρόπου
με τον οποίο λειτουργεί η γλώσσα. Η χρήση της λέξης στη γλώσσα προσδίδει σε αυτήν τη
σημασία της. Η γραμματική περιγράφει τη χρήση των λέξεων στη γλώσσα. Έχει, λοιπόν, με τη
γλώσσα την ίδια σχέση που έχει η περιγραφή ενός παιχνιδιού και των κανόνων του με το ίδιο το
παιχνίδι (Καλοσπύρος,2007). Η γλώσσα βέβαια μπορεί να μας καταστήσει πιο ευαίσθητους και
οξυδερκείς παρατηρητές των φαινομένων του νοήματος, καθώς και να μας βοηθήσει να
χειριζόμαστε τη ομιλία με μεγαλύτερη επιδεξιότητα και αποτελεσματικότητα. Οι διεισδυτικές
παρατηρήσεις του φιλοσόφου μπορούν να ενεργοποιήσουν τον αναγνώστη καθώς είναι
γραμμένες με έναν τρόπο που απαιτεί την ουσιαστική εμπλοκή του. Αναμφισβήτητα ο
Wittgenstein είχε κατανοήσει πως μόνο ό, τι ο αναγνώστης επεξεργάζεται και κατακτά μόνος
του, μόνο η γνώση που αποκομίζει μέσω της δικής του προσπάθειας και των δικών του
εμπειριών μπορεί να θεωρείται αδιαμφισβήτητη ιδιοκτησία του.
Ο μεταγενέστερος Wittgenstein δεν πίστευε πλέον ότι η γλώσσα είναι προσδεδεμένη με
οποιονδήποτε τρόπο στον κόσμο των αντικειμένων. Αντίθετα, πίστευε ότι η γραμματική είναι
αυτόνομη, ότι είναι ελεύθερη να πάει όπου θέλει. Εμείς οι ίδιοι, και όχι ο κόσμος, είμαστε οι
κυρίαρχοι. Μπορούμε να κάνουμε ό, τι θέλουμε με τη γλώσσα.
Όσον αφορά τα γλωσσικά παιχνίδια ο Wittgenstein αναφέρει, ότι δεν έχουν κανένα κοινό
μεταξύ τους εκτός του ότι είναι παίγνια. Αυτή η απάντηση συνδυάζει στοιχεία και των
ονοματοκρατών, αποφεύγοντας όμως την αυθαιρεσία τους, και των πραγματιστών,
απορρίπτοντας όμως την αλόγιστη τάση τους προς την αναζήτηση της ουσίας. Έτσι γνωρίσαμε
το εμφανές, ότι δηλαδή το νόημα του γενικού όρου της γλώσσας δεν έγκειται στο γεγονός ότι
τα πράγματα έχουν μεταξύ τους κοινά χαρακτηριστικά, από τα οποία αναγκαστικά
προσλαμβάνουν το νόημά τους, αλλά αντίθετα έγκειται στον τρόπο με τον οποίο αυτό το κοινό
στοιχείο τους χρησιμοποιείται προκειμένου να μιλήσουμε για μια κατάσταση πραγμάτων,
βάσει βέβαια κριτηρίων.
Η «χρήση της γλώσσας»11 στα διάφορα γλωσσικά παιχνίδια είναι ό, τι προσδιορίζει το νόημά
της. Ό, τι ισχύει για τη λέξη και την έκφραση, το ίδιο ισχύει και για την πρόταση: το νόημα μιας
πρότασης εξαρτάται από το πώς αυτή χρησιμοποιείται στην πράξη. Και είναι το γλωσσικό
παιχνίδι που δίνει στην πρόταση το νόημά της. Για τον λόγο αυτό η ιδιαίτερη κάθε φορά
σημασία της εξαρτάται από την ορισμένη χρήση της.
Επίσης, η άρνηση του Wittgenstein, αλλά και του Saussure, να περιορίσουν τη λειτουργική
σημασία του όρου «γραμματική» στη συνηθισμένη της σημασία έως την εποχή τους (Harris,
1988) αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το μέλλον της γλωσσολογίας αλλά και των φιλολογικών
επιστημών συλλήβδην, καθώς η ομολογουμένως αμφίδρομη σχέση της φιλοσοφικής
προσέγγισης και της επιστημονικής ερμηνείας επιτάσσει τη διερεύνηση κάθε πιθανότητας
γειτνίασης ή συνοδοιπορίας σε ζητήματα γνωσιολογικών και γνωσιοθεωρητικών κωδίκων
επικοινωνίας. Η φιλοσοφική σκέψη τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από την επιστημονική
πρόοδο. Έμμεση ήταν και η συμβολή του Wittgenstein στην εμβάθυνση προς τις θεωρητικές
11
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μεθόδους της «Φιλολογικής Κριτικής Κειμένου». Οι παρατηρήσεις του φιλοσόφου μπορούν να
λειτουργήσουν –όχι όμως και να αποτελέσουν– ως μεθοδικές αρχές για τον έλεγχο της
συντακτικής διάταξης και στις κλασικές γλώσσες, με κειμενοκριτικές εφαρμογές σε ζητήματα
θεωρητικής προσέγγισης του γραμματικώς και συντακτικώς ορθού, όχι όμως και του
ορθότερου, που είναι και το ζητούμενο (Καλοσπύρος, 2007).
Επιπροσθέτως, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τη βιτγκενσταϊνική ευφυΐα στην προοπτική
εμβάθυνσης των μεθόδων και των πορισμάτων της φιλολογικής επιστήμης, η οποία βοήθεια
γίνεται αντιληπτή ήδη από την πρώιμη φάση της διδασκαλίας του (Wittgenstein, 1992). Μέσα
στις αμέσως επόμενες δεκαετίες οι ιδέες αυτές επρόκειτο να επηρεάσουν τις νομικές σπουδές,
την κοινωνιολογία και τη φιλολογία σε όλο τον κόσμο (Edmonds & Eidinow, 2004). Την
τελευταία εικοσαετία η φιλοσοφία του Wittgenstein γνωρίζει μια άνευ προηγουμένου
διάδοση. Η παρουσία της έχει γίνει αισθητή σχεδόν σε κάθε πεδίο των ανθρωπιστικών και
κοινωνικών επιστημών. Εκδόσεις, θεατρικά έργα, κινηματογραφικές ταινίες και άφθονες
δημοσιογραφικές αναφορές γύρω από τη ζωή και το έργο του φιλοσόφου συνθέτουν ένα είδος
βιτγκενσταϊνικής «μόδας». Αν και αυτή η ατμόσφαιρα δεν συμβαδίζει ούτε με τη φιλοσοφία εν
γένει ούτε με τη συγκεκριμένη διδασκαλία ειδικότερα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκφράζει
μια γνήσια απαίτηση του ανθρώπου στις παρυφές του 21ου αιώνα να είναι σε θέση να κατανοεί
το νόημα μιας φράσης της γλώσσας (Κωβαίος, 1996).
Στο παρόν άρθρο έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί ο Wittgenstein ως σημαντικός πρόδρομος
των σύγχρονων αντιλήψεων στον χώρο της διδακτικής, καθώς ήταν από τους πρώτους που
κατανόησαν τη γλώσσα ως μια ανθρώπινη πρακτική. Ο φιλόσοφος, κατανοώντας τον
χαρακτήρα του νοήματος ως εγγενώς κοινωνικού –δηλαδή το γεγονός ότι βρίσκεται σε αρμονία
με το έργο του Vygotsky–, επιχείρησε να περιγράψει –όχι να αναθεωρήσει– τα μαθηματικά με
όρους χρήσης στο πλαίσιο κοινοτικών πρακτικών που συνδέονται με μορφές ζωής.
Η αναφορά στις αστάθμητες μαρτυρίες και την ωφελιμότητα των φιλοσοφικών σκέψεων του
στοχαστή έγινε με στόχο τη συνειδητοποίηση της ανάγκης να διατηρηθεί ακέραιο ένα μη
επιστημονικό είδος κατανόησης, το είδος της κατανόησης που χαρακτηρίζει τις τέχνες. Αυτό το
είδος κατανόησης ή διαίσθησης λειτουργεί σε καθημερινή βάση στην επικοινωνία μας με τους
άλλους και αναπόφευκτα κάνει την εμφάνισή του και εντός της σχολικής τάξης.
Βέβαια, υπάρχουν ευρέως αποκλίνουσες ερμηνείες της θεωρίας και της σκέψης του. Οι
«λογοκράτες»12 διαφώνησαν με τον φιλόσοφο πάνω στη φιλοσοφία της γλώσσας. Κατά την
άποψή τους η γλώσσα έχει µία και μοναδική λογική δομή. Η μεγάλη ποικιλία, ωστόσο, των
γλωσσικών παιχνιδιών αποδεικνύει ότι η θέση αυτή ήταν εσφαλμένη. O Wittgenstein,
χρησιμοποιώντας τον όρο «παιχνίδι», δεν υπονοεί ότι οι διαφορετικές γλωσσικές
δραστηριότητες της αναφοράς, της περιγραφής, της ερώτησης κ.ά. είναι επιπόλαιες ή
ασήμαντες. Μάλλον το αντίθετο. Ο όρος «γλωσσικά παιχνίδια» λαμβάνει ευρύτερο νόημα και
σημαίνει οποιαδήποτε από τις πολλές και ποικίλες δραστηριότητες της χρήσης της γλώσσας με
τις οποίες ασχολούμαστε: η έκφραση «γλωσσικό παιχνίδι» έχει σκοπό να τονίσει ότι το να
μιλάμε µια γλώσσα αποτελεί μέρος μιας δραστηριότητας ή μιας μορφής ζωής13.
12
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Ο φίλος και συνεργάτης του Wittgenstein, Georg Wright14 αναφέρει για τον φιλόσοφο: «Είχε
την άποψη[...] ότι οι ιδέες του έχουν γενικώς παρεξηγηθεί και διαστρεβλωθεί, ακόμη και από
εκείνους που δηλώνουν μαθητές του. Αμφέβαλλε ότι θα κατανοηθεί καλύτερα στο μέλλον.
Είχε πει κάποτε ότι ένιωθε σαν να έγραφε για ανθρώπους που σκέφτονται διαφορετικά, που
αναπνέουν διαφορετικό αέρα από ό, τι οι σημερινοί άνθρωποι» (Nagasawa, 2014).
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Δημιουργία και υποστήριξη Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων:
η μελέτη περίπτωσης Κοινότητας Κατάρτισης Εκπαιδευτικών με
στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών
Κατερίνα Ρίβιου, Σοφοκλής Σωτηρίου
kriviou@ea.gr, sotiriou@ea.gr
Ελληνογερμανική Αγωγή, Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης
Περίληψη. Η απόκτηση βασικών ικανοτήτων από τους νέους είναι ένας από τους
στόχους του αναθεωρημένου στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία. Τα
περισσότερα μέλη της ΕΕ έχουν ξεκινήσει να διαμορφώνουν και να υλοποιούν
πολιτικές που οδηγούν το σχολικό σύστημα από το να είναι προσανατολισμένα στην
απόκτηση γνώσεων προς αναλυτικά προγράμματα που περιέχουν ικανότητες,
διαθεματικές δραστηριότητες, ενεργή μάθηση, καθώς και εστίαση στα μαθησιακά
αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, οι τρέχουσες εξελίξεις δεν οδηγούν απαραίτητα σε
σημαντικές εξελίξεις στην πρακτική –δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι
μαθησιακές εμπειρίες στους μαθητές. Η δυσκολία βρίσκεται στο γεγονός ότι οι
πολιτικές αυτές οφείλουν να γίνουν απτή πραγματικότητα. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
TRANSIt έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών
μέσω της ενίσχυσης/υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Η συγκεκριμένη εργασία
παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την έρευνα ανάλυσης αναγκών στην Ελλάδα, καθώς
και τη σχεδίαση και προσαρμογή του πλαισίου κατάρτισης με βάση τις απαντήσεις που
συλλέχθηκαν και τις προδιαγραφές του αναλυτικού προγράμματος, τους μηχανισμούς
υποστήριξης της κοινότητας που αναπτύχθηκε καθώς και τον αντίκτυπο που είχαν με
βάση δείκτες και αποτελέσματα από σχετική έρευνα αξιολόγησης με
συμμετέχοντες/χρήστες.
Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακές κοινότητες, μάθηση μέσω project, ηλεκτρονικός φάκελος,
επαγγελματική ανάπτυξη

Εισαγωγή
Η καλλιέργεια των βασικών ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση από τους νέους είναι ένας
από τους στόχους του πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης (Education and Training 2010 Work Programme). Η έννοια
των βασικών ικανοτήτων προήλθε από την υιοθέτηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας
(2000) και είχε ως αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (European Commission,
2006). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς «οι βασικές ικανότητες για τη δια
βίου εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελούν συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων.
Είναι ιδιαίτερα αναγκαίες για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την κοινωνική
ένταξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και την απασχόληση». Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς (2006) οι βασικές ικανότητες είναι οι εξής οκτώ:
1.
2.

επικοινωνία στη μητρική γλώσσα
η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες
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3.

μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και στην
τεχνολογία
4.
η ψηφιακή ικανότητα
5.
οι μεταγνωστικές ικανότητες (learning to learn)
6.
κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη
7.
το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα
8.
η πολιτιστική γνώση και έκφραση
εκ των οποίων οι τελευταίες πέντε (5) θεωρούνται εγκάρσιες/οριζόντιες. Τα περισσότερα
κράτη μέλη έχουν διαμορφώσει ή κινούνται προς την κατεύθυνση δημιουργίας αναλυτικών
προγραμμάτων, τα οποία αποσκοπούν όχι μόνο στην κατάκτηση γνώσης, αλλά στην
καλλιέργεια των ικανοτήτων των μαθητών. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Ελλάδα,
όπου το σχολικό έτος 2011-2012 έγινε εισαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων σπουδών για
την εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων. Παρόλα αυτά σε χώρες όπως η
Αυστρία, η προώθηση ολιστικών μεθόδων διδασκαλίας υποστηρίζεται σε επίπεδο
εκπαιδευτικής πολιτικής εδώ και πολλά χρόνια. Σε άλλες χώρες (π.χ. Γαλλία, Ολλανδία)
καινοτόμες πολιτικές είναι ήδη ενσωματωμένες στην εθνική στρατηγική και σε ορισμένες
περιπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλες δομικές αλλαγές, όπως την εισαγωγή νέων
πλαισίων προσόντων ή την αναδιαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος γύρω από τις
βασικές ικανότητες. Γενικά, παρατηρείται ποικιλία μοντέλων ικανοτήτων στις Ευρωπαϊκές
χώρες (European Commission/EACEA/Eurydice, 2012).
Παρόλα αυτά, στην καθημερινή σχολική πράξη παρατηρείται δυσκολία στην υλοποίηση της
συγκεκριμένης πολιτικής. Ένα από τα βασικά προβλήματα για την αποτελεσματική
υλοποίηση των παραπάνω πολιτικών είναι η έλλειψη αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
καθώς και η έλλειψη συστηματικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Ένας ακόμη
περιορισμός υφίσταται στην έλλειψη αποτελεσματικών πρακτικών αξιολόγησης των
ικανοτήτων. Η αξιολόγηση των ικανοτήτων αποτελεί έναν από τους παράγοντες που
μπορούν να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς, ώστε να πραγματοποιήσουν την αλλαγή
παραδείγματος (Black & William, 1998). Το γεγονός αυτό ορίζει νέες απαιτήσεις για τις
ικανότητες εκπαιδευτικών και επιμορφωτών και επομένως στη δομή και το περιεχόμενο της
αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης τους. Η πρωτοβουλία “TRANSIt - TRANSversal key
competences for lifelong learning: TraIning teachers in competence based education” έχει
ως στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη γεφύρωση του χάσματος αυτού μεταξύ
πολιτικής και πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται οι στόχοι και η μεθοδολογική προσέγγιση του
έργου “TRANSIt”, η υπάρχουσα κατάσταση γύρω από την εκπαίδευση και μάθηση με στόχο
την ανάπτυξη ικανοτήτων στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα από την έρευνα ανάλυσης
αναγκών, καθώς και τη σχεδίαση και προσαρμογή του πλαισίου κατάρτισης με βάση τις
απαντήσεις που συλλέχθηκαν και τις προδιαγραφές του αναλυτικού προγράμματος. Ακόμη
παρουσιάζονται οι μηχανισμοί υποστήριξης της κοινότητας που αναπτύχθηκε καθώς και ο
αντίκτυπος που είχαν με βάση δείκτες και αποτελέσματα από σχετική έρευνα αξιολόγησης
με συμμετέχοντες/χρήστες.

Πλαίσιο
Σύμφωνα με την έκθεση TALIS (OECD, 2014), τα είδη των δραστηριοτήτων επαγγελματικής
ανάπτυξης, στα οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν
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της έρευνας σε φθίνουσα σειρά είναι: δια ζώσης μαθήματα/εργαστήρια με ποσοστό 71%,
εκπαιδευτικά συνέδρια (44%) και η τρίτη σε σειρά επιλογή είναι μέσω της συμμετοχής σε
δίκτυα που σχηματίζονται ειδικά για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με
σημαντικό ποσοστό 37%. Τα δεδομένα αυτά λήφθηκαν υπόψη τόσο κατά το συνολικό
σχεδιασμό της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Open Discovery Space, όσο και της
συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης. Επίσης, οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη και για τη
σχεδίαση αντίστοιχων πρωτοβουλιών/προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης για τους
εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της εισαγωγής καινοτόμων
προσεγγίσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
Τρέχουσες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
Στόχος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας TRANSIt είναι η δημιουργία θετικού αντίκτυπου στην
ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών μέσω της καλλιέργειας των ικανοτήτων των
εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ. Για να το επιτύχει, μια πιλοτική
μεθοδολογία κατάρτισης των εκπαιδευτικών αναπτύχθηκε σχετικά με τη διδακτική και την
αξιολόγηση των ικανοτήτων/αξιολόγηση με χρήση «αυθεντικών μεθόδων» των μαθητών.
Οι μέθοδοι του έργου βασίζονται σε ολιστική προσέγγιση της μάθησης, πέρα από τα όρια
των γνωστικών αντικειμένων και βρίσκουν εφαρμογή σε ένα εύρος γνωστικών
αντικειμένων. Η προσέγγιση TRANSIt συνεισφέρει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας,
των διαπολιτισμικών και πολυγλωσσικών ικανοτήτων της κοινωνικής ανάπτυξης και των
μεταγνωστικών ικανοτήτων. Επίσης, στόχος είναι η δημιουργία πυρήνα συνεργαζόμενων
εκπαιδευτικών/ενδιαφερόμενων στο χώρο της εκπαίδευσης που θα έχουν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν καλές πρακτικές και εκπαιδευτικά σενάρια μέσω δημιουργίας κοινοτήτων
πρακτικής.
Η προσέγγιση βασίζεται στη μεθοδολογική προσέγγιση της συμμετοχικής σχεδίασης με τις
ομάδες χρηστών στην ανάπτυξη του πλαισίου κατάρτισης. Με αυτό το στόχο, υλοποιήθηκε
έρευνα ανάλυσης αναγκών και το πλαίσιο κατάρτισης περιλαμβάνει κύκλο εφαρμογής σε
σχολικές δραστηριότητες, ώστε να καταγραφεί η ανάδραση των εκπαιδευτικών σχετικά με
τις εμπειρίες τους από την εφαρμογή στην τάξη κατά την υλοποίηση των προτεινόμενων
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ η βελτίωση και ποιότητα της κατάρτισης των
εκπαιδευτικών μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των
μαθητών (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2007). Το έργο Open Discovery
Space (ΟDS) (Athanasiadis et al., 2014) αποτελεί μια συντονισμένη πανευρωπαϊκή
προσπάθεια με στόχο την ενθάρρυνση και υποστήριξη των σχολείων της Ευρώπης για την
αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στη διδασκαλία. Το έργο συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Policy Support Program (PSP) και υλοποιεί
τους βασικούς στόχους της «Digital Agenda for Europe - Action 68». Στο έργο συμμετέχουν
ως εταίροι 50 φορείς από 25 ευρωπαϊκές χώρες, όπως Πανεπιστήμια, Εταιρείες,
Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Κέντρα και πολυάριθμες εκπαιδευτικές κοινότητες από όλες
τις χώρες της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο του Open Discovery Space δημιουργείται μια πολύγλωσση πύλη κοινωνικής
δικτύωσης που θα αποτελεί ενιαίο σημείο πρόσβασης για τους εκπαιδευτικούς και τους
γονείς στους ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους πολλών Ευρωπαϊκών Αποθετηρίων
εκπαιδευτικού υλικού. Ειδικότερα, το Open Discovery Space παρέχει μια εξελιγμένη μηχανή
αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού, η οποία προσαρμόζει τα αποτελέσματα αναζητήσεων
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στις δυνατότητες και προτιμήσεις των χρηστών και συνδέει το υλικό με τη διδακτέα ύλη
κάθε χώρας. Επιπλέον, το Open Discovery Space παρέχει στον εκπαιδευτικό τα κατάλληλα
εργαλεία, για να δημιουργήσει, να αποθηκεύσει και να μοιραστεί με άλλους τα δικά του
εκπαιδευτικά σχέδια και σενάρια, κατεβαίνοντας ακόμη και σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
Πέρα από εκπαιδευτικό υλικό το Open Discovery Space δίνει τη δυνατότητα σε κάθε
σχολείο να δημιουργήσει γρήγορα, εύκολα και χωρίς κόστος τη δική του σχολική πύλη ή
στον κάθε εκπαιδευτικό να αναπτύξει την δική του εκπαιδευτική κοινότητα. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο καινοτομίας, τις παρεχόμενες μέσω του ODS υποδομές,
μηχανισμούς και εργαλεία με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών κοινοτήτων
παρουσιάζονται στην παρακάτω σχετική ενότητα.
Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα
Σε αυτή την ενότητα εστιάζουμε σε συγκεκριμένες θεματικές σχετικά με την πολιτική και
την πρακτική σχετικά με τη μάθηση με βάση τις ικανότητες στην Ελλάδα. Αρχικά, δίνεται
μια σύνοψη των χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού συστήματος, τα οποία μπορεί να
έχουν αντίκτυπο στην τρέχουσα πρακτική και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα από την έρευνα αναγκών.
Πολιτική
Η μέθοδος με την οποία εισάγονται οι ικανότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα ποικίλει
μεταξύ χωρών. Κάποιες έχουν εισάγει αυτές τις προσεγγίσεις μέσω προσαρμογής του
αναλυτικού προγράμματος, ενώ άλλες μέσω νομικών αλλαγών. Η Ελλάδα αποτελεί ένα
τέτοιο παράδειγμα, όπου το σχολικό έτος 2011-2012, εισήχθηκαν πιλοτικά προγράμματα
για εκπαίδευση με στόχο την καλλιέργεια ικανοτήτων με βάση τη στρατηγική του «Νέου
Σχολείου» από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (http://dschool.edu.gr/).
Ανάλυση αναγκών σχετικά με τη μάθηση με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων από
εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα
Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να παρουσιάσει την ανάδραση από τις ομάδες στόχους
(Εκπαιδευτικοί, Επιμορφωτές Εκπαιδευτικών, Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικής Πολιτικής) στη
διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα την περίοδο Ιούνιος – Ιούλιος
2013. Το LimeSurvey χρησιμοποιήθηκε ως διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, με στόχο τον
προσδιορισμό του προφίλ των πιθανών συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κατάρτισης,
την τρέχουσα πρακτική γύρω από τη διδασκαλία/αξιολόγηση με στόχο την ανάπτυξη
ικανοτήτων καθώς και τις ανάγκες κατάρτισης. Η έρευνα ανακοινώθηκε μέσω της λίστας
eΤwinning και συλλέχθηκαν 648 απαντήσεις. Η έρευνα, καθώς και τα αποτελέσματα της,
παρουσιάζεται αναλυτικά στη δημοσίευση Riviou & Sotiriou (2013).
Προφίλ Συμμετεχόντων
Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 196 (30%) ήταν άνδρες και 452 (70%) γυναίκες με την
πλειοψηφία στην ηλικιακή ομάδα 41 – 51. Οι συμμετέχοντες ήταν Εκπαιδευτικοί
Δευτεροβάθμιας (74,80%), Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας (48,60%), Διευθυντές σχολικής
μονάδας (11%), Εκπαιδευτές/Επιμορφωτές Εκπαιδευτικών (10,40%), Φοιτητές (Pre-service
Teachers) (3,60%), Υπεύθυνοι ανάπτυξης αναλυτικών προγραμμάτων/εκπαιδευτικού
σχεδιασμού (1%) και Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικής Πολιτικής (1%), ενώ ποσοστό 3,40% επέλεξε
Άλλος Ρόλος. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχει περισσότερο από 15 χρόνια
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προϋπηρεσία (43,83%). Όσον αφορά το Επίπεδο σπουδών των συμμετεχόντων ακολουθούν
οι απαντήσεις: Βασικές Σπουδές (50,31%), Μεταπτυχιακό (41,67%) και Διδακτορικό (7,10%).
Όσον αφορά τις Προσωπικές δεξιότητες σχετικά με τις ΤΠΕ ποσοστό (56,64%) δήλωσε ότι
είναι Έμπειροι χρήστες, ενώ ποσοστό 55,25% δήλωσε ότι έχει συμμετάσχει σε
κατάρτιση/επιμορφώσεις που αφορούν την ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών.
Καταγράφηκε εύρος δραστηριοτήτων κατάρτισης καθώς και η ανάγκη για περισσότερες
ευκαιρίες κατάρτισης, ειδικά από την περιφέρεια της χώρας.
Τρέχουσα υλοποίηση διδακτικής και αξιολόγησης των βασικών ικανοτήτων
Στην έρευνα, όταν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να περιγράψουν την εμπειρία τους στη
διδασκαλία των οριζοντίων ικανοτήτων, δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοί στη διδασκαλία της
ψηφιακής ικανότητας (49%). Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων
αναφέρουν τη συνεργασία μεταξύ συναδέλφων για τη σχεδίαση και υλοποίηση
διαθεματικών εργασιών ως κρίσιμο παράγοντα. Σχετικά με τα εργαλεία αξιολόγησης η
χρήση ηλεκτρονικού φακέλου και κλιμάκων διαβαθμισμένων κριτηρίων έχουν τα
χαμηλότερα ποσοστά χρήσης με ποσοστά 57% και 52% αντίστοιχα. Γενικά, οι
συμμετέχοντες αναφέρουν έλλειψη γνώσης σχετικά με τη χρήση αυθεντικών μέσων
αξιολόγησης.
Περιορισμοί σχολικής πρακτικής/ ευκαιρίες για εφαρμογή
Σχετικά με τους περιορισμούς/εμπόδια κατά τη σχεδίαση δραστηριοτήτων για την
ανάπτυξη ικανοτήτων οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρουν ως κυριότερο την έλλειψη
χρόνου καθώς και περιορισμούς που σχετίζονται με τους διαθέσιμους πόρους, όπως για
παράδειγμα εργαστήριο πληροφορικής και έλλειψη ευελιξίας στη χρήση του. Δεδομένων
των περιορισμών, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν επίσης ευκαιρίες στην υλοποίηση
δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων. Όπως δήλωσαν οι συμμετέχοντες
σε ποσοστό 23,55% τέτοιες δραστηριότητες συνήθως υλοποιούνται με την εφαρμογή
εργασιών (projects) με τους μαθητές τους εντός τάξης.
Ανάγκες επιμόρφωσης/κατάρτισης
Σχετικά με τις θεματικές επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους
κυρίως για διδακτικές μεθόδους και ιδιαίτερα σε θέματα που διατρέχουν ορίζονται τις
ικανότητες: κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, επίλυση προβλήματος, ανάληψη ρίσκου,
λήψη αποφάσεων και διαχείριση συναισθημάτων. Η δεύτερη σημαντικότερη ανάγκη είναι
η αξιολόγηση των ικανοτήτων. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να
μάθουν για συγκεκριμένα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση
των ικανοτήτων. Σχετικά με τις επιθυμητές δραστηριότητες/μεθόδους για ενσωμάτωση στα
εργαστήρια επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους κυρίως για
Επίδειξη εργαλείων (60,80%), Βιωματικές δράσεις/πρακτικές εργασίες (56,20%) και στη
συνέχεια Παραδείγματα καλών πρακτικών (53,90%), επιδεικνύοντας την ανάγκη για
βιωματική/πρακτική κατάρτιση.

Σχολικές κοινότητες/κοινότητες πρακτικής και μάθησης
Ο όρος «κοινότητα πρακτικής» είναι σχετικά πρόσφατος, παρόλο που το φαινόμενο στο
οποίο αναφέρεται δεν είναι. Η έννοια τελικά βρήκε εφαρμογή και στην εκπαίδευση και
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παρέχει μια χρήσιμη άποψη/προοπτική σχετικά με τη γνώση και τη μάθηση. Ένας
αυξανόμενος αριθμός ατόμων και φορέων σε διάφορους τομείς επικεντρώνονται πλέον
στις κοινότητες πρακτικής για τη βελτίωση των επιδόσεών τους. Οι Κοινότητες Πρακτικής
(Communities of Practice (CoPs)) είναι οµάδες επαγγελµατιών που διαµοιράζονται τη
γνώση τους, συζητούν το νόηµα της επαγγελµατικής τεχνογνωσίας τους, και παράγουν νέες
ιδέες για τις καθηµερινές πρακτικές τους (Wenger, 1998).
Οι πρώτες εφαρμογές των κοινοτήτων πρακτικής στην εκπαίδευση ήταν στην κατάρτιση
εκπαιδευτικών και στην παροχή της δυνατότητας σε διαχειριστές να έχουν πρόσβαση σε
συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Ενώ υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με εννοιολογικά
και θεωρητικά ζητήματα που σχετίζονται με τις κοινότητες πρακτικής, εμπειρικές μελέτες
έχουν πρόσφατα αρχίσει να αναδύονται που δείχνουν πώς οι Κοινότητες Πρακτικής
μπορούν να λειτουργήσουν και ως Κοινότητες Μάθησης (Domingo et al., 2015; Riviou et al.,
2015 in press; Riviou et al., 2015; Kirschner & Lai, 2007). Μελέτες όπως το έργο ITCOLE
(Leinonen et al., 2001) δείχνουν ότι η διαμοίραση παρελθοντικών εμπειριών μπορεί να
οδηγήσει σε καινοτόμες μελλοντικές πρακτικές και, επιπλέον, ότι τα μέλη της κοινότητας
είχαν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν πιο ενεργή συμμετοχή στη δραστηριότητα
και τη δημιουργία νέας γνώσης (Printy, 2008; Barwick et al., 2009). Οι Κοινότητες Πρακτικής
συνεισφέρουν και μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση της γνώσης, και των εκπαιδευτικών
πόρων (Bond & Lockee, 2014).
Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης μπορούν να αξιοποιηθούν για να υποστηρίξουν
αποτελεσματικά καινοτόμους εκπαιδευτικούς σε σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Καινοτόμες
στρατηγικές μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο κοινοτήτων πρακτικής (Sobrero &
Craycraft, 2008) και να κοινοποιηθούν μέσω αυτών σε άλλους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν
τέσσερις βασικοί τομείς που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη νέων κοινοτήτων
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης: I. Ονοματοδότηση της Κοινότητας, ΙΙ. Σύνδεση
της μελών της Κοινότητας, ΙΙΙ. Παροχή πόρων στην Κοινότητα, και IV. Ανάδειξη και
κατανόηση της κοινότητας. Σύμφωνα με τους McLaughlin και Talbert (2006) σε όλες τις
σημαντικές περιπτώσεις αλλαγής σχολικής κουλτούρας, η ηγεσία εντός ή εκτός σχολείου
συμμετείχε στην έναρξη της διαδικασίας ανάπτυξης της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η ενεργή συμμετοχή της ηγεσίας των σχολικών μονάδων στην διαδικασία της
αλλαγής/καινοτομίας είναι ζωτικής σημασίας (Fullan, 1997), καθώς δίνει κίνητρο τόσο
στους εμπνευστές της αλλαγής, καθώς και σε όσους την υιοθετούν στη συνέχεια. Η ηγεσία
στη συνέχεια μπορεί να κατανεμηθεί, και οι ακόλουθοι ρόλοι και λειτουργίες
προσδιορίζονται κατά την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών κοινοτήτων στα σχολεία: Ο
διαχειριστής κοινότητας οφείλει να: εντοπίσει σημαντικά ζητήματα για να εστιάσει στις
εργασίες της κοινότητας, να σχεδιάσει και να διευκολύνει δράσεις της κοινότητας, να
συνδέσει τα μέλη της κοινότητας μεταξύ τους, να ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη
των μελών της κοινότητας, να βοηθήσει στη δημιουργία πρακτικής/συνηθειών της ομάδαςσυμπεριλαμβανομένων γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών, εργαλείων και μεθόδων, καθώς και
εκπαιδευτικών γεγονότων και τέλος να αξιολογήσει την κοινότητα και τη συμβολή της, τόσο
σε επίπεδο μεμονωμένων μελών, όσο και σε επίπεδο φορέα/σχολικής μονάδας. Σύμφωνα
με τον Sprague (2006) υπάρχει μια ποικιλία μοντέλων για συνεχιζόμενη επαγγελματική
ανάπτυξη, αλλά απαιτείται περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα θέματα αποτελεσματικότητάς
τους και τον αντίκτυπό τους στην σχολική πρακτική.
Ακολουθεί η περιγραφή του μοντέλου καινοτομίας του Open Discovery Space για την
εισαγωγή της καινοτομίας στα σχολεία καθώς και των παρεχόμενων μηχανισμών
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υποστήριξης κοινοτήτων, καθώς και την υλοποίησή τους συγκεκριμένα στην περίπτωση της
κοινότητας «Κατάρτιση εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη ικανοτήτων».

Το μοντέλο καινοτομίας της πρωτοβουλίας ODS, οι υποδομές και οι
μηχανισμοί υποστήριξης των σχολικών κοινοτήτων
Το μοντέλο καινοτομίας του ODS απαιτεί την εμπλοκή των τελικών χρηστών στο σχεδιασμό
της καινοτομίας και τη δημιουργία συνεργατικών σχέσεων που μπορούν να αποκαλύψουν
τις πολλές μεταβλητές που υπάρχουν στα πραγματικά μαθησιακά περιβάλλοντα (Brown &
Campione, 2006). Υπό το πρίσμα αυτό, το μοντέλο σχολικής καινοτομίας καθώς και η
πρακτική εφαρμογή του, αποτελείται από τρία στάδια: κινητοποίηση, εμπέδωση και
διάχυση της αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών ηλεκτρονικής μάθησης σε σχολικές
κοινότητες και εθνικές πολιτικές (Σχήμα 1).

Σχήμα 1. Γραφική αναπαράσταση του μοντέλου σχολικής καινοτομίας Open Discovery Space

Στόχος της πρώτης φάσης είναι η επιλογή των πιο καινοτόμων σχολείων καθώς και
εκπαιδευτικών με βάση το ενδιαφέρον τους σε καινοτόμες πρακτικές και τον πειραματισμό
με εφαρμογές χρήσης των ΤΠΕ. Προς αυτή την κατεύθυνση το ΟDS παρέχει σχετικά
εργαλεία: εργαλείο αποτίμησης της αξιοποίησης των ΤΠΕ σε επίπεδο σχολικής μονάδας
(Sotiriou & Riviou, 2012), το οποίο βασίστηκε σε αντίστοιχο μοντέλο που υπάρχει στην
Ιρλανδία (Digital Schools (2014) και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προφίλ ικανοτήτων
των εκπαιδευτικών.
Στόχος της δεύτερης φάσης είναι η εμπέδωση της υιοθέτησης πρακτικών αξιοποίησης
ψηφιακών πόρων και η υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων σε διάφορους τομείς του
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αναλυτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και η παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με τη
χρήση των παρεχόμενων εργαλείων, πόρων και πρακτικών μέσω μιας σειράς εργαστηρίων.
Στόχος της τρίτης φάσης (διάχυση) είναι οι όποιες μικρές ή και μεγάλες αλλαγές να
επεκταθούν σε όλη τη σχολική μονάδα, αλλά και να μεταφερθούν σε γειτονικές σχολικές
μονάδες ή/και στην τοπική κοινωνία.
Ακαδημίες και κοινότητες για την υποστήριξη της εισαγωγής της καινοτομίας στα σχολεία
Το ODS αναπτύσσει μια υποδομή Ανοικτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, η οποία
συγκεντρώνει υπάρχοντα αποθετήρια όπως το COSMOS (Sotiriou et al., 2011) και εργαλεία
σε μια κρίσιμη μάζα πόρων ψηφιακού περιεχομένου, περίπου 1.000.000 ψηφιακές πηγές
ηλεκτρονικού περιεχομένου και 75 αποθετήρια/ψηφιακές βιβλιοθήκες. Επιπλέον, το ODS
υιοθετεί εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, πύλες που αναπτύσσονται σε επίπεδο σχολικής
μονάδας, υποστηρίζει την ανάπτυξη περιεχομένου και εκπαιδευτικών σεναρίων, τα οποία
παράγονται από σχολεία, καθώς και εργαλείων για την αποτίμηση της αξιοποίησης των ΤΠΕ
σε επίπεδο σχολικής μονάδας (Sotiriou & Riviou, 2012) και για την ανάπτυξη σχεδίων
δράσης (Σχήμα 2).
Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (2005), η
συνεργατική επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών έχει θετικό αντίκτυπο στο
ρεπερτόριο των στρατηγικών διδασκαλίας που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί, στην ικανότητά
τους να τις συνδέουν με τις ανάγκες των μαθητών τους, την αυτοπεποίθησή τους και τη
δέσμευσή τους για συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Αποδείχθηκε επίσης ότι τέτοιες
δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης έχουν θετικό αντίκτυπο στις διαδικασίες, στα κίνητρα
και τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν οι μαθητές. Με αυτό το στόχο, και την υποστήριξη
της εμπλοκής των εκπαιδευτικών αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ODS ένα σύνολο
παρεχόμενων υπηρεσιών, εργαλείων δημιουργίας περιεχομένου και μηχανισμών
κατάρτισης των εκπαιδευτικών, τα οποία περιγράφονται στις επόμενες ενότητες.
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Σχήμα 2. Υποδομή της πρωτοβουλίας Open Discovery Space

Υποστηρίζοντας την κοινότητα με ψηφιακό περιεχόμενο
Πρόσφατες μελέτες υπογραμμίζουν την αξία της εμπλοκής των εκπαιδευτικών με τον
εκπαιδευτικό σχεδιασμό για την επαγγελματική ανάπτυξή τους (Sagi & Kali, 2014; Voogt et
al., 2012; Voogt et al., 2011). Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να διευκολυνθεί η
υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην καταγραφή και ανταλλαγή των πρακτικών τους,
δημιουργήθηκαν πρότυπα για τις διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικά
μοντέλα (Sotiriou et al., 2011; Hatzilakos et al., 2013; Riviou & Kouroupetroglou, 2014;
Ρίβιου, 2015). Tα πρότυπα αναπτύχθηκαν μετά την ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας
και πιο συγκεκριμένα με βάση το Learning Activity Reference Model (LARM) (Conole & Fill,
2005), έτσι ώστε να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συνάφεια όσον αφορά τα στοιχεία και
τα μεταδεδομένα για την καταγραφή τους. Στη συνέχεια με βάση τα πρότυπα αυτά
σχεδιάστηκαν σενάρια και σχέδια μαθήματος από την ομάδα έργου, ώστε να αποτελέσουν
παραδείγματα καλής πρακτικής για την περαιτέρω αξιοποίηση από τα μέλη των κοινοτήτων
με στόχο την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών στη δημιουργία και συνεισφορά του δικού
τους εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Τα πρότυπα που σχεδιάστηκαν με περιγραφή των προσεγγίσεων με στόχο την ανάπτυξη
ικανοτήτων εμπλουτίστηκαν με περιεχόμενο οδηγώντας στη δημιουργία σεναρίων και
σχεδίων μαθήματος. Τέτοια παραδείγματα σεναρίων είναι η “τριδιάστατη σχεδίαση και
εκτύπωση μινωικού αγγείου”1. Τα σενάρια είναι διαθέσιμα στην κοινότητα με άδεια

1

http://portal.opendiscoveryspace.eu/scenarios-view/5amZfByXvkZGSJSgqJ9MKQ$3D$$3D$
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Creative Commons 3.0 ως υπόδειγμα και καλές πρακτικές με στόχο την κινητοποίηση των
εκπαιδευτικών στη δημιουργία και συνεισφορά του δικού τους εκπαιδευτικού
περιεχομένου.
Eργαλείο Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
Το εργαλείο δημιουργίας εκπαιδευτικού περιεχομένου/εκπαιδευτικού σχεδιασμού του
Open Discovery Space επιτρέπει τη δημιουργία και διαμοίραση εκπαιδευτικού
περιεχομένου μέσω ψηφιακών κοινοτήτων εκπαιδευτικών. Οι υποστηριζόμενες μορφές
περιεχομένου είναι (Hadzilacos et al., 2013):


Εκπαιδευτικά αντικείμενα που είναι η μικρότερη μονάδα, εκπαιδευτικού υλικού
(βίντεο, αρχεία ήχου, αναφορές, προσομοιώσεις, εικόνες, αρχεία, κ.λπ.)



Τα Σχέδια Μαθήματος παρέχουν στους εκπαιδευτικούς οδηγίες για ένα μάθημα και
περιλαμβάνουν πληροφορίες για εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκειά του, καθώς καθορίζουν και τους εκπαιδευτικούς
στόχους, τις μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης.



Τα Εκπαιδευτικά Σενάρια αποτελούν εκτεταμένα Σχέδια Μαθήματος, τα οποία
μπορούν να υλοποιηθούν και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας.

Προφίλ ικανοτήτων του εκπαιδευτικού στη χρήση ΤΠΕ
Όταν οι εκπαιδευτικοί εγγράφονται στη δικτυακή πύλη έχουν τη δυνατότητα
παρακολούθησης της εξέλιξης των ικανοτήτων τους συμπληρώνοντας το προφίλ τους στο
σχετικό εργαλείο αυτο-αξιολόγησης που έχει αναπτυχθεί (Zervas et al., 2014) με βάση το
Πλαίσιο Επάρκειας Εκπαιδευτικών για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) της UNESCO (2011). Η συμπλήρωση του προφίλ επιτρέπει την προσαρμογή των
αποτελεσμάτων αναζήτησης στις δυνατότητες και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών
(εκπαιδευτικό περιεχόμενο, σχέδια μαθήματος και εκπαιδευτικών σεναρίων). Το πλαίσιο
αποτελείται από τρία επίπεδα: Τεχνολογικός Εγγραμματισμός, Εμβάθυνση στη γνώση, και
Δημιουργία Γνώσης. Κάθε επίπεδο ικανότητας αναφέρεται στις εξής έξι περιοχές:
Κατανόηση χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Αναλυτικό πρόγραμμα & αξιολόγηση,
Παιδαγωγική, ΤΠΕ, Οργάνωση & διαχείριση, Επαγγελματική γνώση.
Μηχανισμοί κατάρτισης (δια ζώσης & μέσω διαδικτύου)
Κατάρτιση μέσω του διαδικτύου παρέχεται μέσω των Ακαδημιών Κατάρτισης
Εκπαιδευτικών στην πύλη ODS. Πιο συγκεκριμένα, με βάση το ατομικό προφίλ ικανοτήτων
του εκπαιδευτικού (με χρήση του εργαλείου που έχει δημιουργηθεί με βάση το Πλαίσιο
Επάρκειας Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ της UNESCO (2011) και το σχέδιο ανάπτυξης του κάθε
εκπαιδευτικού, παρέχονται στοχευμένες συστάσεις σχετικά με τις παρεχόμενες ευκαιρίες
κατάρτισης.
Σο πλαίσιο κατάρτισης γύρω από τη θεματική της ανάπτυξης ικανοτήτων καθορίστηκαν τα
κριτήρια με βάση τα οποία είναι δυνατό για τον εκπαιδευτικό να καθορίζει πόσο έμπειρος
είναι όσον αφορά τη διδακτική και την αξιολόγηση των εγκάρσιων ικανοτήτων με χρήση
ηλεκτρονικών μέσων (χρήση κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων/ρουμπρίκας). Το πλαίσιο
ικανοτήτων που σχεδιάστηκε αποτελείται από τέσσερις διαστάσεις και τρία στάδια. Οι
τέσσερις διαστάσεις είναι:
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1.
Διευκόλυνση της μάθησης των μαθητών
2.
Αξιολόγηση και αναφορά των μαθησιακών αποτελεσμάτων
3.
Εμπλοκή σε διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση
4.
Δημιουργία συνεργασιών
με ποιοτική κλίμακα για κάθε ικανότητα. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες βοηθούν τους
εκπαιδευτικούς να προσδιορίζουν το στάδιο στο οποίο βρίσκονται. Καθώς οι εκπαιδευτικοί
προσδιορίζουν περιοχές για βελτίωση όσον αφορά συγκεκριμένες ικανότητες, συστήνεται
να επισκέπτονται τις αντίστοιχες περιοχές του μαθήματος/πλαισίου κατάρτισης. Με βάση
την ανάλυση αναγκών το πλαίσιο κατάρτισης TRANSIt σχεδιάστηκε σε ενότητες (modules)
έτσι ώστε να είναι εύκολη η προσαρμογή τους στις ανάγκες των εμπλεκόμενων
διαφορετικών ευρωπαϊκών εταίρων/χωρών. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν η
εποικοδομητική. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο μάθημα ή σε επιμέρους ενότητες
του αποκτούν το ρόλο του μαθητή συμμετέχοντας σε αυθεντικές μαθησιακές
δραστηριότητες, δημιουργώντας τους δικούς τους ηλεκτρονικούς φακέλους ως μέρος της
διαδικασίας επιμόρφωσης.
Εκτός από τις δυνατότητες μέσω διαδικτύου, παρέχονται επίσης δια ζώσης δράσεις
κατάρτισης, που προσφέρονται είτε σε μεμονωμένα σχολεία ή ομάδες γειτονικών
σχολείων, με τη μορφή εργαστηρίων επαγγελματικής ανάπτυξης, σεμιναρίων ή
επισκέψεων. Μεταξύ αυτών πενθήμερα θερινά σχολεία στην Ελλάδα όπου
παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και έγινε χρήση εργαλείων ΤΠΕ από τους συμμετέχοντες
εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα:
Tο πρώτο Καλοκαιρινό Σχολείο έλαβε χώρα στην Κρήτη, τον Ιούλιο 2013. Στο πλαίσιο αυτό
δημιουργήθηκε η κοινότητα "Training teachers in competence based education: TRANSIt @
the Crete Summer School 2013", http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/trainingteachers-competence-based-educationtransit-crete-summer-school-2013-1167. Περιγραφή
δραστηριοτήτων, υλικού κατάρτισης υπάρχει διαθέσιμο στο
http://portal.opendiscoveryspace.eu/activities/1167.
Οι συμμετέχοντες δούλεψαν ατομικά και σε ομάδες και σχεδίασαν διαθεματικά
εκπαιδευτικά σενάρια με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων χρησιμοποιώντας το σχετικό
εργαλείο εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Τα εκπαιδευτικά σενάρια/περιεχόμενο που
σχεδιάστηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς αφορούν μια ευρεία θεματικών
περιοχών όπως Κοινωνικές επιστήμες, Τέχνες, Επιχειρηματικότητα & συνδυασμός με
Μαθηματικά, ΤΠΕ και υπάρχουν διαθέσιμα στο
http://portal.opendiscoveryspace.eu/search-resources-in-community/1167
Δεύτερο καλοκαιρινό Σχολείο, Ιούλιος 2014: δημιουργήθηκε η κοινότητα Summer School
2014, http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/ods-summer-school-2014-673531.
Περιγραφή δραστηριοτήτων, υλικού κατάρτισης υπάρχει διαθέσιμη στο
http://portal.opendiscoveryspace.eu/activities/673531.
Τα εκπαιδευτικά σενάρια/περιεχόμενο που σχεδιάστηκαν από τους συμμετέχοντες
εκπαιδευτικούς αφορούν μια ευρεία θεματικών περιοχών από Μαθηματικά, Αστρονομία,
Χημεία, Τεχνολογία, Τέχνη και υπάρχουν διαθέσιμα στο
http://portal.opendiscoveryspace.eu/educational-scenarios/673531
Τα ακόλουθα εργαστήρια κατάρτισης έλαβαν χώρα σε Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο:
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• Εργαστήριο 1: «Σχεδιασμός Διαθεματικών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με στόχο
την ανάπτυξη ικανοτήτων», 24.6.2014 (Αθήνα, Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική
Αγωγή)
• Εργαστήριο 2: «Αξιοποίηση ηλεκτρονικού φακέλου μαθητή στα projects», 3.7.2014
(Αθήνα, Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή)
• «Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Διαθεματικών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με στόχο
την ανάπτυξη ικανοτήτων», 1.7.2014 (Πάτρα, Διόφαντος)
• «Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Διαθεματικών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με στόχο
την ανάπτυξη ικανοτήτων», 19.9.2014 (Ηράκλειο σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου)
Ενημερώσεις σχετικά με τη διοργάνωση των δραστηριοτήτων στάλθηκαν μέσω της λίστας
eTwinning. Επίσης δόθηκαν οδηγίες στη δικτυακή κοινότητα για εγγραφές/εκδήλωση
ενδιαφέροντος. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ήταν πολλές αλλά καθώς μπορούσε να
φιλοξενηθεί περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων μετά την υλοποίησή τους όλες οι
δραστηριότητες/παρουσιάσεις φορτώθηκαν στην ψηφιακή κοινότητα, ώστε όλα τα μέλη να
έχουν πρόσβαση σε αυτές.
Επίσης, διοργανώθηκε ημερίδα με Διεθνή Συμμετοχή, «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, Εθνικές
Πολιτικές και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών», η οποία έλαβε
χώρα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 και στην οποία συμμετείχαν 200 εκπαιδευτικοί
διαφόρων ειδικοτήτων, βαθμίδων, επιμορφωτές εκπαιδευτικών, σχολικοί σύμβουλοι,
διευθυντές σχολείων καθώς και υπεύθυνοι χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στόχος
της ημερίδας ήταν η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για μεθόδους και πρακτικές
καινοτόμου αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών πηγών στη διδασκαλία
μέσα στο πλαίσιο τόσο των εθνικών σχεδιασμών, όσο και των ευρωπαϊκών τάσεων, με
απώτερο στόχο την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση. Στο πλαίσιο
της ημερίδας παρουσιάστηκαν η Ευρωπαϊκή, πολυγλωσσική εκπαιδευτική πύλη κοινωνικής
δικτύωσης Open Discovery Space, καθώς και η ψηφιακή κοινότητα συνεργαζόμενων
εκπαιδευτικών/ενδιαφερόμενων. Παραδείγματα καινοτόμων δράσεων, όπως αυτές έχουν
εφαρμοστεί στη σχολική πράξη, παρουσιάστηκαν επίσης από εκπαιδευτικούς και
πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) παράλληλα εργαστήρια επιμόρφωσης στις θεματικές:
• Σχεδίαση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη
ικανοτήτων,
• Μάθηση μέσω διερεύνησης και ψηφιακά διακριτικά (Badges),
• Ψηφιακά διακριτικά (Open Badges),
• Καλλιέργεια των εγκαρσίων ικανοτήτων με τις μεθόδους project και διερεύνησης,
• Ερευνητικές Εργασίες. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και σχετικές παρουσιάσεις
υπάρχουν διαθέσιμες εδώ: www.transit-project.eu/conference/
Οργανώθηκε μια σειρά από διαδικτυακές δράσεις (webinars):
• «Δημιουργία ομάδων, αξιολόγηση και εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ στα projects»,
https://www.youtube.com/watch?v=cqzesbcq4f8, 23.6.2014, 1.600 προβολές
• “Φέτος
θα
αναλάβω
project,
τι
πρέπει
να
γνωρίζω;’’,
https://www.youtube.com/watch?v=LGD_AtBXnxM 15.9.2014
• «Αυθεντική αξιολόγηση: χρήση ηλεκτρονικού φακέλου μαθητή στα projects»,
https://www.youtube.com/watch?v=UhfJAyOx7Xc, 23.10.2014
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• Δυνατότητες επιμόρφωσης και χρήση του Εργαλείου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
ODS: https://plus.google.com/u/0/events/cqpikfjcmvg41dupj2olij16960
Tα webinars ήταν διαδραστικά, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν
ερωτήσεις και να υποβάλουν σχόλια κατά τη διάρκεια τους. Ο αριθμός των προβολών που
υπάρχουν διαθέσιμες ως video (περισσότερες από 1600 στην πρώτη περίπτωση)
επιδεικνύει την αξία της διαμοίρασης αντίστοιχων γεγονότων στο πλαίσιο ψηφιακών
κοινοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης.

Αξιολόγηση
Η ελληνική ψηφιακή κοινότητα «Κατάρτιση εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη ικανοτήτων»
στη δικτυακή πύλη Open Discovery Space απαριθμεί αυτή τη στιγμή (Μάρτιος 2014) 729
μέλη (Σχήμα 3). Ακολουθεί περιγραφή σχετικά με τους δείκτες/εξέλιξη της ψηφιακής
κοινότητας.
Δείκτες
Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες της ελληνικής κοινότητας σχετικά
με τη θεματική της ανάπτυξης ικανοτήτων. Για την εξαγωγή τους έχει χρησιμοποιηθεί το
σχετικό εργαλείο δημιουργίας αναφορών (ODS Analytics). Η εξέλιξη στις εγγραφές των νέων
μελών έλαβε χώρα σε άμεση σχέση με τις δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών.

Σχήμα 3. α. Εξέλιξη της εγγραφής νέων χρηστών στην κοινότητα (αριστερά) – β. Συνολικός
αριθμός επισκέψεων στην κοινότητα (δεξιά)

Η ελληνική κοινότητα στη θεματική της ανάπτυξης ικανοτήτων είναι δημόσια, και επιτρέπει
την πρόσβαση όλων των μελών της πύλης ODS σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Καθώς
φαίνεται υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση ενδιαφέροντος στην κοινότητας, καθώς ο αριθμός
των επισκέψεων στις σελίδες επιδεικνύει, ιδιαίτερα στις ημερομηνίες που έλαβαν χώρα
δράσεις υποστήριξης της κοινότητας, όπως η κυκλοφορία ενημερωτικών δελτίων και η
διεξαγωγή εργαστηρίων (έχουν σημειωθεί με αστερίσκους).
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Σχήμα 4. Κοινωνικά δεδομένα στην κοινότητα TRANSIt (αριστερά) - Κοινωνικά δεδομένα στο
περιεχόμενο της κοινότητας (π.χ. σχόλια, ετικέτες, σελιδοδείκτες) (δεξιά)

Το σχήμα 4 απεικονίζει τη χρήση κοινωνικών δεδομένων (σχόλια, σελιδοδείκτες, ακόλουθοι
χρήστες) στην κοινότητα, καθώς και τον κοινωνικό σχολιασμό του εκπαιδευτικού
περιεχομένου/πόρων. Παρατηρείται ξανά έντονη δραστηριότητα γύρω από τις ημέρες που
οι προαναφερόμενες δράσεις έλαβαν χώρα.

Σχήμα 5. α. Εξέλιξη στη δημιουργία νέου περιεχομένου και στην εγγραφή νέων μελών (αριστερά)
– β. Ποσοστό χρηστών που συνεισφέρουν περιεχόμενο στη δικτυακή πύλη (δεξιά)

Στο Σχήμα 5.α απεικονίζεται η εξέλιξη των μελών της κοινότητας σε σχέση με τη δημιουργία
περιεχομένου. Η εξέλιξη αυτή είναι σύμφωνη με τον White (2012) ότι οι περισσότεροι
χρήστες δικτυακών τόπων σε ποσοστό έως και 80%, οι οποίοι συνδέονται σε ένα δικτυακό
τόπο δεν είναι ενεργοί χρήστες – παρακολουθούν τις σχετικές δημοσιεύσεις αλλά δε
συμμετέχουν, και το ποσοστό αυτών που δημοσιεύει είναι μειοψηφία. Όπως απεικονίζεται
στο Σχήμα 5.β σχεδόν ένας στους δέκα χρήστες δημιουργούν και συνεισφέρουν
περιεχόμενο στη δικτυακή πύλη. Μια από τις προκλήσεις είναι επομένως η δημιουργία
τέτοιας κουλτούρας στους συμμετέχοντες, ώστε να διαμοιράζονται το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο.
Στο Σχήμα 6.α παρουσιάζεται η συνεισφορά των μελών της κοινότητας στην ODS πύλη.
Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της συνεισφοράς
γενικά (δραστηριότητα στις κοινότητες) σε σχέση με τη δημιουργία νέου περιεχομένου. Οι
συμμετέχοντες είναι αρκετά διστακτικοί στην ανταλλαγή εκπαιδευτικών πόρων, επομένως
αντίστοιχη στάση χρειάζεται να καλλιεργηθεί. Από τον αριθμό των χρηστών, το 90%
θεωρούνται ως «παλιοί» χρήστες, με πάνω από 3 μήνες παρουσίας και οι συνεισφέροντες
περιεχόμενο είναι όλοι παλιοί χρήστες. Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους
συνεισφέροντες πιστεύουν ότι είναι ικανοί έχοντας αυτο-αξιολογήσει τις ικανότητές τους
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στο Επίπεδο 3, έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους με βάση το πλαίσιο της UNESCO
(Σχήμα 6.β).

Σχήμα 6. α. Συνεισφορά /εγγεγραμμένο χρήστη (αριστερά) – β. Προφίλ ικανοτήτων μελών
(Πλαίσιο Επάρκειας Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ της UNESCO, 2011)

Αποτελέσματα αξιολόγησης από τους χρήστες
Αξιολογήθηκαν θέματα σχετικά με την οργάνωση, καθώς και το περιεχόμενο των
δραστηριοτήτων κατάρτισης. Οι κύριες περιοχές αξιολόγησης ήταν: ενημέρωση σχετικά με
τις βασικές ικανότητες, διδασκαλία & αξιολόγηση ικανοτήτων, καθώς και η καταγραφή του
αντίκτυπου των δραστηριοτήτων κατάρτισης. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε
ερωτηματολόγιο ικανοποίησης καθώς και συνεντεύξεις. Το ερωτηματολόγιο
συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά από 316 συμμετέχοντες και έλαβαν χώρα 38 συνεντεύξεις.
Προφίλ συμμετεχόντων
Σχετικά με την ιδιότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα αξιολόγησης, 59% των
συμμετεχόντων ήταν εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας, 32% εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας,
5% διευθυντές, 1% επιμορφωτές και 1% λοιπές κατηγορίες (ψυχολόγοι, κτλ) με ποσοστό
37% να έχει προϋπηρεσία πλέον των 15 χρόνων.
Δεδομένα από τις συνεντεύξεις
Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν επέτρεψαν την απόκτηση βαθύτερης γνώσης σε
συγκεκριμένες απόψεις της ανάπτυξης ικανοτήτων, καθώς και καταγραφή του αντίκτυπου
του προγράμματος κατάρτισης.
Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση σχετικά με τις Εγκάρσιες Ικανότητες
Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι δηλώνουν ότι ως αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυξήθηκε
η ενημέρωσή τους σχετικά τις εγκάρσιες ικανότητες, τις θεματικές που υπάρχουν σε όλες
(κριτική σκέψη, επικοινωνία, δημιουργικότητα), καθώς και τους τρόπους με τους οποίες οι
Εγκάρσιες Ικανότητες επηρεάζουν την τρέχουσα πρακτική τους.
Επαγγελματικές δεξιότητες σχετικά με τη διδασκαλία των Εγκάρσιων Βασικών Ικανοτήτων
Οι συμμετέχοντες δήλωσαν απέκτησαν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες γύρω από τη
διδακτική των οριζοντίων ικανοτήτων. Έμαθαν το πώς εκπαιδευτικές πρακτικές που
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βασίζονται στη μάθηση με χρήση Projects μπορούν να βοηθήσουν στη σχεδίαση και
υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων που αναπτύσσουν τις ικανότητες των μαθητών.
Επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την αξιολόγηση των Ικανοτήτων με
χρήση ΤΠΕ
Τέσσερις εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η αξιολόγηση των ικανοτήτων με ηλεκτρονικό τρόπο
είναι δύσκολη και ότι τα εργαλεία ΤΠΕ είναι ένα μέσο για την απόκτηση των ικανοτήτων
των πολιτών του 21ου αιώνα. Έξι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στα οφέλη από την
ηλεκτρονική καταγραφή των επιτευγμάτων των μαθητών τους με τη μορφή ηλεκτρονικού
φακέλου.
Αντίκτυπος
Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις πρακτικές που παρουσιάστηκαν,
καθώς και από τις δεξιότητες που ανέπτυξαν στη διαδικασία σχεδίασης, δόμησης
διαθετικών δραστηριοτήτων με εργαλεία ΤΠΕ. Ιδιαίτερα, οι συνεντευξιαζόμενοι εκτιμούν
την αξία της εκμάθησης μέσω της διαμοίρασης πόρων και πρακτικών, εμπειριών και
συνεργασίας με άλλους εκπαιδευτικούς. Σχετικά με την αξιοποίηση της εφαρμογής
ποσοστό 65% δηλώνει ότι θα εφαρμόσουν το επόμενο σχολικό έτος στην τάξη τους μέρος
από αυτά στα οποία καταρτίστηκαν. Όλοι οι συμμετέχοντες (100%) θα σύστηναν τις
δράσεις κατάρτισης σε συναδέλφους, γεγονός που επιδεικνύει την ικανοποίηση για αυτές.

Συμπεράσματα
Η ΕΕ έχει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, ώστε να έχει
άμεσα αποτελέσματα στις ικανότητες των μαθητών. Επομένως, η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών είναι βασική προϋπόθεση προς αυτή την κατεύθυνση (European
Commission, 2013). Η έρευνα ανάλυσης αναγκών που περιγράφηκε επιβεβαιώνει ότι
δεδομένων των περιορισμών που επιβάλλει το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα οι
εκπαιδευτικοί έχουν γενικά κίνητρο για να κάνουν την αλλαγή παραδείγματος όσον αφορά
τη διδασκαλία για την ανάπτυξη ικανοτήτων.
Το προφίλ των συμμετεχόντων επιδεικνύει ότι παρουσιάζεται ενδιαφέρον ιδιαίτερα από
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας για επιμόρφωση και ανταλλαγή εμπειριών με
συναδέλφους σε δίκτυα και κοινότητες πρακτικής. Το γεγονός αυτό σχετίζεται άμεσα με τη
βιβλιογραφία σχετικά με την ισχύουσα κατάσταση, καθώς η αρχική επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας δεν τους έχει προετοιμάσει σε μεγάλο βαθμό για τη χρήση
ολιστικών μεθόδων και διαθεματικής διδασκαλίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας
ενδέχεται να έχουν περισσότερη εμπειρία σε διαθεματικές προσεγγίσεις.
Η προτίμηση των εκπαιδευτικών να επιμορφωθούν κυρίως από την επίδειξη εργαλείων,
παραδειγμάτων καλών πρακτικών και πρακτικών αναθέσεων/εργασιών επιδεικνύει την
ανάγκη των ενδιαφερομένων να αναλάβουν βιωματική επιμόρφωση και ότι οι
εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη υποστήριξης για την καθημερινή τους εργασία/πρακτική εντός
τάξης. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα επίσης εκφράζουν την ανάγκη για επιμόρφωση
σχετικά με την αξιολόγηση ικανοτήτων. Προς αυτή την κατεύθυνση σχεδιάστηκε και
παρουσιάστηκε το πλαίσιο κατάρτισης TRANSIt. Το περιβάλλον σχεδιάστηκε με χρήση
ανοικτού λογισμικού (Moodle, Mahara), καθώς και τη χρήση Ψηφιακών Διακριτικών (Open
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Badges), ως μηχανισμού αναγνώρισης των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές κοινότητες. Το
περιεχόμενο περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα/καλές πρακτικές και προσπαθεί να
καλύψει τις ανάγκες επιμόρφωσης με έμφαση στις μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης,
λαμβάνοντας υπόψη ευρωπαϊκές αναφορές (Redecker, 2013), καθώς και τις εθνικές
προδιαγραφές του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.
Παράγοντας επιτυχίας για την επιτυχή επαγγελματική ανάπτυξη είναι η οργάνωση
έμπειρων εκπαιδευτικών ώστε να συνεργαστούν με συναδέλφους με ψηφιακά μέσα. Η
συνεργασία και ανταλλαγή πρακτικών χρειάζεται να ενθαρρύνεται μέσω της κατάρτισης,
και όπως προκύπτει και από την έρευνά μας οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν τα
πλεονεκτήματα συνεργασίας με συναδέλφους. Το TRANSIt έχει δημιουργήσει σχετικές
κοινότητες όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδημιουργήσουν να ανταλλάξουν
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, καθώς και να συνεργαστούν για την υλοποίηση από κοινού
δράσεων με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών τους.
Στο πλαίσιο της παρούσης παρουσιάστηκαν το μοντέλο καινοτομίας καθώς και οι
μηχανισμοί υποστήριξης των μελών κοινοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης και
συγκεκριμένα στην περίπτωση της κοινότητας γύρω από την ανάπτυξη ικανοτήτων.
Επίκεντρο ήταν η εξέλιξη της κοινότητας γύρω από τη θεματική της ανάπτυξης ικανοτήτων
καθώς και η εμπλοκή των μελών/εκπαιδευτικών. Εξετάστηκαν μετρικές σχετικά με την
εξέλιξη της κοινότητας σχετικά με την εγγραφή νέων μελών, τη δημιουργία περιεχόμενου,
καθώς και η συσχέτιση τους με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Όλα τα
σχετικά ευρήματα παρουσιάστηκαν σε σχέση με τη διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος, η
εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλων των κρατών στην πρωτοβουλία έχει δείξει ότι η
σχεδίαση παρόμοιων πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη με την
εκάστοτε κατά τόπους εθνική εκπαιδευτική πολιτική.
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