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Ενημερωτικά συνεδρίου «Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο
που συνεχώς αλλάζει»
Βασίλης Δημητρόπουλος
vas7@otenet.gr
Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε., Πρόεδρος ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.
Περίληψη. Στον φιλόξενο και άρτια οργανωμένο χώρο του Κολλεγίου Αθηνών
πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 1, το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου
2019, με ελεύθερη συμμετοχή και είσοδο, το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με
θέμα «Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει» που
συνδιοργάνωσαν:
η Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.),
το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών,
το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
και τα Λύκεια Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού.
Λέξεις κλειδιά: Προγράμματα Σπουδών, πρακτικά συνεδρίου, Έρκυνα

Πλαίσιο και αντικείμενο του Συνεδρίου
Σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και ανακατατάξεων, κοινωνικοπολιτικών
διαφοροποιήσεων, πολιτισμικών πιέσεων αλλά και προσδοκιών, είναι κοινά αποδεκτό ότι
το σχολείο αναζητά και οφείλει να διαμορφώσει μια νέα ταυτότητα. Μια ταυτότητα που θα
του επιτρέψει να ανταποκριθεί με επάρκεια στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις,
λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, ενισχύοντας τη διερευνητική
και δημιουργική τους διάθεση, αξιοποιώντας, στην κατεύθυνση αυτή, τις γνώσεις και
εμπειρίες εκπαιδευτικών και ερευνητών.
Ένα σχολείο που θα λειτουργεί ως μια δημιουργική κοινότητα και θα προάγει για τα μέλη
του την οικοδόμηση της γνώσης, ενώ παράλληλα θα ενισχύει δράσεις κοινωνικοποίησης
και πολιτισμού.
Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται ο προβληματισμός του παρόντος Συνεδρίου με θέμα:
«Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει».
Λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά - πολιτισμικά συμφραζόμενα με το βλέμμα στο μέλλον
αλλά και τη δυναμική των κοινοτήτων μάθησης των εκπαιδευτικών, η επιστημονική και
κατά το δυνατό πολύπλευρη διερεύνηση του θέματος, η ανάπτυξη διαλόγου και
προβληματισμού μπορούν να συμβάλουν στη διατύπωση εφικτών προτάσεων για τη
δημιουργία ενός σχολείου με όραμα, που να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της
χώρας μας.
Ενδεικτικοί άξονες του συνεδρίου:
 Κριτική αποτίμηση υπαρχόντων Προγραμμάτων Σπουδών.
 Αναγκαιότητα για μια νέα δομή των Π.Σ. - Εμπειρία από Π.Σ. ξένων χωρών.
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Πανελλήνιο Συνέδριο “Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει”

 Προγράμματα Σπουδών για μαθήματα γενικής παιδείας και για μαθήματα
εξειδίκευσης (Προτάσεις για ενότητες μαθημάτων, προσθήκη/ αφαίρεση ενοτήτων
ανά μάθημα κ.λπ.).
 Προγράμματα Σπουδών και σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις (Εφικτές και
αποτελεσματικές).
 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού της τάξης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των
Προγραμμάτων Σπουδών.
 Προγράμματα Σπουδών και αξιολόγηση μαθητών.
 Προγράμματα Σπουδών STEM, STEAM και STREAM.
 Αναπλαισίωση των Προγραμμάτων Σπουδών για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
 Διαπολιτισμική προσέγγιση.
 Προγράμματα Σπουδών και νέα σχολικά εγχειρίδια. (Συγγραφή, δυνατότητα
επιλογής πολλαπλού βιβλίου και εύκολοι τρόποι επικαιροποίησης ή αναδιάταξης
της ύλης).
 Προγράμματα Σπουδών - Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών.
 Παρακολούθηση της εφαρμογής των Π.Σ., υποδομές και υποστήριξη στο σχολικό
περιβάλλον.

Οργάνωση και διεξαγωγή του Συνεδρίου
Αποστολή προτάσεων
Η ανοικτή πρόσκληση για παρουσίαση εργασιών αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.
(https://papede.wordpress.com/) και το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό Έρκυνα
(https://erkyna.gr/). Ταυτόχρονα κοινοποιήθηκε και σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
Για την υποβολή των προτάσεων δημιουργήθηκε ειδική ηλεκτρονική φόρμα. Η ανάρτηση
των εγκεκριμένων εισηγήσεων του συνεδρίου έγινε στον ιστότοπο της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.
Παράλληλα ενημερώθηκαν όλοι οι εισηγητές με ατομική ηλεκτρονική επιστολή.
Οι εισηγητές που επιθυμούσαν να δημοσιευτεί η εισήγησή τους στην Έρκυνα θα έπρεπε να
την στείλουν (2 μέχρι 4 χιλιάδες λέξεις) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (4papede@gmail.com),
30 μέρες μετά την ολοκλήρωσή του συνεδρίου, τηρώντας επακριβώς τις οδηγίες
μορφοποίησης του περιοδικού.
Διεξαγωγή του συνεδρίου
Στο Συνέδριο παρουσιάσθηκαν η εισήγηση του Φιλανδού Πρέσβη, 6 κεντρικές εισηγήσεις
μελών ΔΕΠ, 2 συμπόσια και 73 εισηγήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, εκπαιδευτικών και στελεχών
της εκπαίδευσης σε 4 παράλληλες συνεδρίες.
Επίσης, μεταδόθηκε μαγνητοσκοπημένη η ομιλία του κοσμήτορα της μηχανικής στο
McNeese State University της Λουιζιάνα των ΗΠΑ κ. Νίκου Κυρίτση. Η ομιλία εστιάζεται στο
πως η μηχανική επιστήμη έχει επηρεάσει και θα συνεχίσει να επηρεάζει την εκπαίδευση και
το περιβάλλον διδασκαλίας στο προσεχές μέλλον. Προτείνονται εφικτές λύσεις που
αποσκοπούν στην εξατομικευμένη διδασκαλία και μάθηση. Για την ομιλία πατήστε στο
σύνδεσμο https://youtu.be/j1JpEBbjXFM.
Για να δείτε την ομιλία του κ. Πρέσβη της Φινλανδίας στα αγγλικά πατήστε εδώ και για τη
μετάφρασή της πατήστε εδώ.

Έρκυνα, Τεύχος 17ο, 2020
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Για να δείτε το ενημερωτικό του Συμποσίου που Συντονιστής ήταν ο Καθηγητής Γ.
Μπαγάκης, πατήστε εδώ.
Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησαν περισσότερα από 300 άτομα.
Βεβαιώσεις παρακολούθησης έλαβαν όσοι είχαν συμπληρώσει σχετική ηλεκτρονική φόρμα
παρακολούθησης και είχαν εγγραφεί στη Γραμματεία κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι
βεβαιώσεις αυτές στάλθηκαν μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που είχαν δηλώσει στη
φόρμα παρακολούθησης.
Για να δείτε το τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου πηγαίνετε στον σύνδεσμο
https://papede.files.wordpress.com/2019/11/programma-synedriou-noe-2019-real.pdf

Δημοσίευση εργασιών
Οι 11 εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το 17ο Τεύχος της Έρκυνας αποτελούν το Α΄
Μέρος αυτών που θα δημοσιευθούν.
Η επιλογή των εργασιών έγινε, μετά την υποβολή τους, από μέλη της Επιστημονικής
Επιτροπής, τόσο για την ακαδημαϊκή τους επάρκεια, όσο και για την πρακτική τους αξία
καθώς και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημοσιευθεί αλλού.

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 17ο, 12-22, 2020

Διερεύνηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του Αναλυτικού
Προγράμματος του δημοτικού σχολείου
Ευπραξία Τριανταφύλλου1, Αναστασία Κοντοσώρου2, Αντώνιος Μπούρας3
efpraxiatr@hotmail.com, akontos@sch.gr, axbouras@hotmail.com
1

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Διδάκτωρ ΠΤΠΕ Θεσσαλίας, 2Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Δ/νση ΠΕ Α΄ Αθήνας,
3
Διδακτικό Προσωπικό Παι.Τ.Δ.Ε. ΕΚΠΑ
Περίληψη. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα καθορίζει τη σχολική γνώση, η οποία επιλέγεται
και οργανώνεται στο πλαίσιο της κυρίαρχης ιδεολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης.
Αποτελεί ουσιαστικά την επίσημη έκφραση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας και
καθορίζει το τι είναι έγκυρη γνώση και με ποιο τρόπο θα πρέπει να προσφέρεται
στους/στις μαθητές/τριες. Σήμερα παρατηρούμε ότι στα δημόσια δημοτικά σχολεία της
χώρας μας συνεχίζεται η εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του
2003. Ωστόσο, πριν λίγα χρόνια είχαν χρησιμοποιηθεί για μικρό χρονικό διάστημα τα
Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών του 2010 στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Τα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών
βασίζονταν στη φιλοσοφία του Νέου Σχολείου αν και κάλυπταν τις ανάγκες των
προηγούμενων σχολικών εγχειριδίων. Κατά την παρούσα εργασία θα καταγράψουμε
τις απόψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας για τον βαθμό επίτευξης των στόχων των
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του 2003 και του 2010. Συγκεκριμένα, η μελέτη
μας έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις εκπαιδευτικές αλλαγές που τυχόν είχε σκοπό να
επιφέρει η εφαρμογή των Πιλοτικών Προγραμμάτων Σπουδών.
Λέξεις κλειδιά: αναλυτικά προγράμματα, στόχοι, δημοτικό σχολείο

Εισαγωγή
Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών αποτελούν τον θεμελιώδη λίθο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, καθώς καθορίζουν όλες εκείνες τις παραμέτρους που θα συμβάλλουν στην
επίτευξη των επίσημων σκοπών της αγωγής (Βρεττός & Καψάλης, 1997; Κουτσελίνη, 2001;
Χατζηγεωργίου, 2003). Πολύ συχνά αποκαλούνται και εκπαιδευτική πυξίδα, αφού
προσανατολίζουν την καθημερινή διδακτική πράξη (Βέικου, Βαρέση & Πατούνα, 2008: 90).
Ο σχεδιασμός τους βασίζεται στις εκάστοτε οικονομικές, πολιτιστικές και μορφωτικές
ανάγκες κάθε κοινωνίας, αφού οι ανάγκες αυτές καθορίζουν τον τύπο του μορφωμένου
ανθρώπου που επιθυμεί η κοινωνία (Χατζηγεωργίου, 2000). Ανάλογα, λοιπόν, με τη
φιλοσοφία και το περιεχόμενο ενός προγράμματος σπουδών διαμορφώνονται τα διδακτικά
αντικείμενα, οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις και η αξιολόγηση των μαθητών/τριών και των
προγραμμάτων (Κουτσελίνη, 1997: 35-36).
Εστιάζοντας στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που εφαρμόστηκαν στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα από τη Μεταπολίτευση μέχρι και το 1997, προκύπτει ότι ανήκουν
στην κατηγορία των παραδοσιακών και κλειστών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά
έδιναν βαρύτητα στην επίτευξη κυρίως των γνωστικών στόχων παραβλέποντας ταυτόχρονα
τις ανάγκες και τις δεξιότητες των μαθητών/τριών. Ουσιαστικά, τα προγράμματα αυτά
ευθύνονται για τη μακροχρόνια αποκλειστική χρήση της δασκαλοκεντρικής μεθόδου
διδασκαλίας καθώς και για την ανάπτυξη του διαχρονικού φαινομένου της «παπαγαλίας».

Διερεύνηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος του δημοτικού
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Οι εκπαιδευτικοί ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθούν πιστά όλες τις οδηγίες των
προγραμμάτων αυτών, έχοντας ταυτόχρονα μια πολύ μικρή δυνατότητα λήψης
πρωτοβουλιών. Η πρώτη προσπάθεια για να αποκτήσουν τα προγράμματα σπουδών πιο
ευέλικτο χαρακτήρα έγινε το 1997. Βασικό χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος ήταν
ότι η μάθηση συνδέθηκε με «τη δημιουργική καλλιέργεια των τρόπων πολυπρισματικής
κατάκτησης της γνώσης μέσα από συμμετοχικές και βιωματικές διαδικασίες» (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, 2008: 1). Ωστόσο, η εφαρμογή των προγραμμάτων του 2003, τα οποία
χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα, συνέβαλε ουσιαστικά στην αλλαγή της ελληνικής
εκπαίδευσης, καθώς «προωθούν την ολιστική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης με
ανακαλυπτικές, συμμετοχικές και βιωματικές μεθοδολογίες» (Αρνίδου κ.ά., 2006: 60). Οι
προσπάθειες, βέβαια, για τη βελτίωση των προγραμμάτων συνεχίστηκαν κι έτσι το 2010
συντάχθηκαν τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τα οποία όμως
εφαρμόστηκαν μόνο στα Πιλοτικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία από το 2011-2016.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι των Αναλυτικών Προγραμμάτων
Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που εφαρμόστηκαν το 2003 κατατάσσονται στην
κατηγορία των Αναλυτικών Προγραμμάτων με τη μορφή Curriculum, αφού εμπεριέχουν τα
τέσσερα δομικά στοιχεία (στόχους, περιεχόμενα μάθησης, μεθόδευση της διδασκαλίας και
αξιολόγηση) καθώς και πρόσθετο βοηθητικό υλικό (οδηγίες και ενδεικτικά σχέδια
μαθήματος) για τον/την εκπαιδευτικό. Ως προς την παρέμβαση του/της εκπαιδευτικού
διακρίνονται σε ανοιχτά curricula, αφού περιέχουν μόνο τους γενικούς στόχους ανά
διδακτική ενότητα και δίνουν τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς να θέσουν τους
ειδικούς στόχους και να επιλέξουν την κατάλληλη μέθοδο διδασκαλίας με βάση τις
ιδιαίτερες ανάγκες της τάξης τους (Βέικου, Βαρέση & Πατούνα, 2008: 92). Αντίθετα, τα Νέα
Προγράμματα Σπουδών (2010) δεν ανήκουν στα Αναλυτικά Προγράμματα με τη μορφή
Curriculum. Συγκεκριμένα, υιοθετούν τις σύγχρονες θεωρίες των προγραμμάτων σπουδών
με βάση τις οποίες «το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι προϊόν, που υπάρχει έξω και πριν
από την ανθρώπινη εμπειρία αλλά είναι μια κοινωνική πράξη» (Μπούντα, 2013: 48-49).
Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί έναν τρόπο οργάνωσης των
εκπαιδευτικών πρακτικών, τον οποίο συμβουλεύονται οι εκπαιδευτικοί. Είναι ανοιχτά και
ευέλικτα ως προς τον/την εκπαιδευτικό, που έχει πλέον ενεργό ρόλο στην επιλογή του
περιεχομένου και της μεθόδου διδασκαλίας (Μπούντα, 2013: 48-51).
Τα Προγράμματα Σπουδών του 2010 στόχευαν στην αλλαγή των ρόλων όλων των
εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έθεταν στο επίκεντρο τα παιδιά, τα οποία
γίνονταν μικροί διανοούμενοι, επιστήμονες και ερευνητές αναπτύσσοντας ταυτόχρονα
αυτόνομη δράση, συλλογικό κοινωνικό πνεύμα και περιβαλλοντική συνείδηση. Αλλά και ο
ρόλος των εκπαιδευτικών ισχυροποιήθηκε με βάση τα νέα προγράμματα. Συγκεκριμένα,
επιζητούσαν ενεργητικούς και μαχητικούς εκπαιδευτικούς που θα έπαιρναν πρωτοβουλίες,
θα υλοποιούσαν καινοτόμα προγράμματα και θα χρησιμοποίησαν πολλαπλό εκπαιδευτικό
υλικό. Εκτός όμως από το θεσμικό πλαίσιο, στην αξιολόγηση ενός προγράμματος σπουδών
απαιτείται να ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του. Ως εκ τούτου,
μετά το πέρας της παρούσας έρευνας δύναται να κριθεί η αποτελεσματικότητα των δύο
προγραμμάτων σπουδών. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε πρόγραμμα σπουδών
αρχίζει ως σχέδιο και γίνεται πραγματικότητα μόνο όταν οι εκπαιδευτικοί το εφαρμόζουν
σε μια πραγματική τάξη.
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Ε. Τριανταφύλλου, Α. Κοντοσώρου, Α. Μπούρας

Μεθοδολογία
Η έρευνά μας είχε ως απώτερο σκοπό την άντληση των απόψεων της εκπαιδευτικής
κοινότητας σχετικά με: α) την επίτευξη των στόχων με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών που ακολουθούν στη σχολική μονάδα όπου υπηρετούν, και β) το περιεχόμενο των
προγραμμάτων που εφαρμόζουν στο σχολείο τους όσο και με την πορεία των Νέων
Προγραμμάτων. Για την επίτευξη των στόχων μας επιλέχθηκε η δειγματοληπτική έρευνα
πεδίου με τη χρήση γραπτού ανώνυμου ερωτηματολογίου. Όσον αφορά τα στάδια, από τα
οποία πέρασε η διαμόρφωση καθώς και η τελική σύνθεση του ερωτηματολογίου, ήταν: α) η
μελέτη σχετικών εμπειρικών ερευνών, β) ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου, γ) η
δημιουργία βάσης δεδομένων και δ) η πιλοτική εφαρμογή του αρχικού ερωτηματολογίου
σε ένα δείγμα 30 συναδέλφων.
Η χορήγηση των ερωτηματολογίων άρχισε τελικά στις 21 Απριλίου 2015 και ολοκληρώθηκε
περίπου στα μέσα του Δεκεμβρίου του 2015. Ως πληθυσμός αναφοράς απετέλεσε το
σύνολο των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) που δίδασκαν κατά τις σχολικές
χρονιές 2014-2015 και 2015-2016 στα δημόσια δημοτικά σχολεία της χώρας, ενώ το τελικό
δείγμα αποτέλεσαν 1422 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (δηλαδή περίπου το 3,1% του πληθυσμού
αναφοράς). Η δειγματοληψία των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε με τη μεθόδου της
στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας με σκοπό να εξασφαλιστεί η
αντιπροσώπευση κάθε τμήματος του πληθυσμού. Επιπλέον, εφαρμόστηκε αναλογική
δειγματοληψία σε κάθε στρώμα, δηλαδή επιλέχθηκε δείγμα τέτοιο ώστε η αναλογία του
μεγέθους του δείγματος στο στρώμα προς το μέγεθος του συνολικού δείγματος να είναι ίση
με την αναλογία του μεγέθους του πληθυσμού του στρώματος προς το μέγεθος του
συνολικού πληθυσμού.
Συνοψίζοντας λοιπόν, κατά την επιλογή του δείγματος ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: α)
Καθορίστηκαν οι 13 Περιφέρειες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως τα στρώματα της
έρευνας. β) Επιλέχθηκαν αναλογικά οι σχολικές μονάδες με βάση την οργανικότητα και το
Πρόγραμμα Σπουδών που εφαρμόζουν (Ολοήμερο Δημοτικό με ΕΑΕΠ, Πιλοτικό Ολοήμερο
Δημοτικό, Κλασικό ολοήμερο δημοτικό, Κλασικό δημοτικό σχολείο). γ) Χορηγήθηκαν τα
ερωτηματολόγια λαμβάνοντας υπόψη δύο βασικές παραμέτρους, το φύλο και την ηλικία
των εκπαιδευτικών. Με τον τρόπο αυτό, έγινε προσπάθεια το δείγμα να αποτελεί μια
αναλογική μικρογραφία του πληθυσμού αναφοράς, έτσι ώστε από τα δεδομένα της
παρούσας έρευνας να μπορέσουν να εξαχθούν συμπεράσματα.
Μετά τη συλλογή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε στατιστική
επεξεργασία των εμπειρικών δεδομένων με τη χρήση του SPSS 21. Οι μεταβλητές
κατανεμήθηκαν σε δύο κατηγορίες, στις ανεξάρτητες και στις εξαρτημένες. Πιο
συγκεκριμένα, την κατηγορία των ανεξάρτητων μεταβλητών απετέλεσαν η Περιφέρεια
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οργανικότητα και ο τύπος της σχολικής μονάδας, το φύλο, η
ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και το μορφωτικό επίπεδο των δασκάλων. Την ομάδα των
εξαρτημένων μεταβλητών συνέστησαν όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές. Όσον αφορά την
ανάλυση και την επεξεργασία των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε τόσο στο περιγραφικό
επίπεδο όσο και στο επίπεδο της επαγωγικής στατιστικής. Έπειτα, με βάση τα
αποτελέσματα της έρευνας και τη βιβλιογραφική επισκόπηση, οδηγηθήκαμε στην
αναλυτική καταγραφή των συμπερασμάτων. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία θα
καταγράψουμε εν συντομία τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας, καταγράφοντάς τα
ανά πεδίο.
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Περιγραφή της σύνθεσης του τελικού δείγματος της έρευνας
Από τους 1422 δασκάλους/ες, που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 742 (52,2%) υπηρετούσαν
σε δωδεκαθέσια δημόσια δημοτικά σχολεία, οι 306 (21,5%) σε εξαθέσια, οι 86 (6%) σε
δεκαθέσια, οι 82 (5,8%) σε οκταθέσια, οι 61 (4,3%) σε επταθέσια, οι 43 (3%) σε εννεαθέσια,
οι 32 (2,3%) σε τετραθέσια, οι 24 (1,7%) σε τριθέσια, οι 23 (1,6%) σε διθέσια, οι 16 (1,1%) σε
πενταθέσια και οι 7 (0,5%) σε μονοθέσια. Επίσης, η ανάλυση του δείγματος ως προς τον
τύπο της σχολικής μονάδας έδειξε ότι οι 481 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (ή ποσοστό 33,8%)
υπηρετούσαν σε Ολοήμερα Δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
(ΕΑΕΠ), οι 427 (ή ποσοστό 30%) σε Κλασικά ολοήμερα δημοτικά, οι 263 (ή ποσοστό 18,5%)
σε Πιλοτικά Ολοήμερα Δημοτικά και οι υπόλοιποι 251 (ή ποσοστό 17,7%) σε Κλασικά
δημοτικά σχολεία.
Όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία, από το σύνολο των υποκειμένων του τελικού
δείγματος τα 430 άτομα (ή το 30,2%) ήταν άνδρες και τα 992 (ή το 69,8%) ήταν γυναίκες. Ως
προς την ηλικία διαπιστώθηκε σχετικά μεγάλη αντιπροσώπευση των ηλικιακών ομάδων 41
έως 50 ετών και 31 έως 40 ετών, που αποτελούν το 46,1% και το 32,3% του τελικού
δείγματος αντίστοιχα. Από τις άλλες ηλικιακές ομάδες έχουμε το 7,6% κάτω των 30, το 8,1%
μεταξύ 51 έως 60 ετών και 6% άνω των 61 ετών. Όσον αφορά τα έτη διδακτικής εμπειρίας,
από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι το 39,2% του τελικού δείγματος
δίδασκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από 11 έως 15 χρόνια, το 37,1% από 16 έως 20
χρόνια, το 7,7% από 6 έως 10 χρόνια και το 5,3% από 26 έως 30 χρόνια. Αντιθέτως, μόνο το
3,1% του δείγματος είχε μέχρι 5 χρόνια υπηρεσίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που είχαν
ξεπεράσει τα 26 χρόνια εργασίας στην εκπαίδευση αποτελούν το 2,8%. Επομένως, η
πλειοψηφία των υποκειμένων (1082 άτομα) εργάζονται στα δημοτικά σχολεία από 11 έως
20 χρόνια.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη διερεύνηση του μορφωτικού επιπέδου των εν ενεργεία
δασκάλων. Με βάση τα δεδομένα της παρούσας έρευνας προέκυψε ότι το 50,7% του
τελικού δείγματος ήταν απόφοιτοι/ες των Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Επιπλέον, από τους
1422 δασκάλους/ες του δείγματος οι 174 απάντησαν ότι κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών (σε ποσοστό 12,2%), εκ των οποίων οι 22 κατείχαν και διδακτορικό δίπλωμα (σε
ποσοστό 1,6%), ενώ 493 υποκείμενα (σε ποσοστό 34,6%) δήλωσαν ότι έχουν κάνει και
άλλες σπουδές.
Αποτελέσματα της έρευνας
Ως προς τον βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων, οι οποίοι προβλέπονται στα
προγράμματα σπουδών του 2003 και του 2010, προέκυψε ότι αν και το 69,4% των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών δήλωσε ότι οι μαθητές/τριες τους απέκτησαν ένα πλήθος
νέων γνώσεων σε πολύ μεγάλο βαθμό, μόνο το 15% υποστήριξε ότι τα παιδιά ήρθαν σε
επαφή με νέες γνώσεις μαθαίνοντας ταυτόχρονα πώς να μαθαίνουν. Επίσης, η πλειοψηφία
των υποκειμένων του δείγματος θεωρεί ότι μέσω της διδασκαλίας έχουν καταφέρει να
αναπτύξουν τις αρετές που προωθούνται από τα Αναλυτικά Προγράμματα. Μάλιστα,
συγκρίνοντας πιο προσεκτικά τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι: α) το 64,2% του δείγματος
θεωρεί ότι έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη των κοινωνικών αρετών των
παιδιών, όπως είναι η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα, β) το 62,2% υποστηρίζει ότι
έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη των ηθικών αρετών, όπως είναι η τιμιότητα και
δικαιοσύνη, και γ) το 60% των δασκάλων καλλιεργεί σχεδόν πάντα τις ψυχικές αρετές, όπως
είναι η υπευθυνότητα, η υπομονή, η επιμονή και το θάρρος. Ωστόσο, μόνο το 41,5% των
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ερωτηθέντων δασκάλων υποστηρίζει ότι μπόρεσε να αναπτύξει την αυτοεκτίμηση και την
αυτοπεποίθηση σχεδόν σε όλα τα παιδιά.
Στο ερευνητικό ερώτημα, αν επιτεύχθηκε η καλλιέργεια της ελεύθερης και δημοκρατικής
έκφρασης, παρατηρείται ότι μόνο το 47,3% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών δηλώνουν είτε
απόλυτα (σε ποσοστό 6,2%) είτε σε μεγάλο βαθμό (σε ποσοστό 41,1%). Αντίστοιχα είναι και
τα αποτελέσματα στην ερώτηση σχετικά με τον βαθμό που έχει επιτευχθεί η ανάπτυξη της
φαντασίας και της δημιουργικότητας. Ωστόσο, το 41,7% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι
μέσα από τα μαθήματά τους τα παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να
μάθουν τις γλώσσες που επιθυμούν, ενώ το 52,3% φαίνεται ότι προσπάθησε – αν και σε
πολύ μικρό βαθμό – να αξιοποιήσει στα μαθήματα στοιχεία άλλων χωρών, έτσι ώστε τα
παιδιά να έρθουν σε επαφή με άλλες γλώσσες και άλλους πολιτισμούς. Επίσης, οχτώ στους
δέκα (περίπου) εκπαιδευτικούς παραδέχτηκαν ότι ελάχιστα επιτεύχθηκε ο στόχος τους: «να
γίνουν οι μαθητές/τριες συνειδητοί Έλληνες Πολίτες - Πολίτες του κόσμου μέσα από τα
μαθήματα». Τέλος, μόνο το 42% των δασκάλων δήλωσαν ότι επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό
να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τα κοινωνικά προβλήματα, ενώ την ίδια στιγμή, σε
ποσοστό 100%, υποστήριξαν ότι σε μικρό βαθμό οι μαθητές/τριες τους κατάφεραν να
γίνουν μικροί επιστήμονες και ερευνητές.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τον στατιστικό έλεγχος με βάση το κριτήριο x 2
έδειξε ότι οι παράγοντες του φύλου και της ηλικίας διαφοροποιούν σε σημαντικό βαθμό τις
απόψεις των δασκάλων του δείγματος. Ειδικότερα, φαίνεται ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί
κατάφεραν: (α) να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του γνωστικού επιπέδου των παιδιών, (β) να
μάθουν στα παιδιά πώς να μαθαίνουν, (γ) να χρησιμοποιούν λίγο περισσότερο τις ξένες
γλώσσες κατά τη διδασκαλία σε σχέση με τους άντρες εκπαιδευτικούς. Όσον αφορά την
ηλικία, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι μέχρι 30 ετών κατάφεραν να καλλιεργήσουν
την ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση καθώς και να αναπτύξουν τη φαντασία και τη
δημιουργικότητα σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί. Αντίθετα, οι
εκπαιδευτικοί που είναι 31 έως και 50 ετών έδωσαν βαρύτητα στην καλλιέργεια τόσο της
εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής ταυτότητας στους/στις μαθητές/τριες.
Στη συνέχεια διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το περιεχόμενο
των Προγραμμάτων Σπουδών που χρησιμοποιούνται στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο. Πιο
συγκεκριμένα, εννιά στους δέκα (περίπου) εκπαιδευτικούς χαρακτηρίζουν ως κλειστό τόσο
το Πρόγραμμα Σπουδών του 2003 όσο και το Πρόγραμμα του 2010, τονίζοντας ότι οι
εκπαιδευτικοί είναι απλά οι εκτελεστές του περιεχομένου και το ακολουθούν τυφλά και
μηχανικά. Επίσης, σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι/ες του δείγματος, σε ποσοστό 96,6%, θεωρούν
ότι οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών που ακολουθούν είναι πολλοί, γενικοί και
αόριστοι και δεν εστιάζουν στις ανάγκες του μέλλοντος. Ταυτόχρονα, εννιά στους δέκα
(περίπου) εκπαιδευτικούς χαρακτηρίζουν ως πολύπλοκο καθώς και χρονοβόρο το
περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών που εφαρμόζουν. Επιπλέον, το 86,8% του
δείγματος πιστεύει ότι δίνει περισσότερη βαρύτητα στους γνωστικούς στόχους σε σχέση με
τους στόχους του συναισθηματικού και του ψυχοκινητικού τομέα.
Όσον αφορά τη σύγκριση των δύο προγραμμάτων, φαίνεται ότι το 87,7% του δείγματος
θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα υπάρχοντα προγράμματα
σπουδών που εφαρμόζονται στα ελληνικά δημοτικά και στα Πιλοτικά Προγράμματα του
2010. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ακόμη ότι οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί πιστεύουν
ότι τα Νέα Προγράμματα Σπουδών δεν θα έχουν καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα
από τα προηγούμενα προγράμματα. Επίσης, εννιά στους δέκα (περίπου) εκπαιδευτικούς
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θεωρούν ότι τα Νέα Προγράμματα Σπουδών δε δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στον/στην
εκπαιδευτικό, δεν θα ενισχύσουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και δεν θα
συμβάλλουν στη μείωση του ποσοστού μαθητών/τριών με χαμηλές επιδόσεις.

Συμπεράσματα –Προτάσεις
Με βάση τα δεδομένα της έρευνας φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του
δείγματος δίνει βαρύτητα: α) στην απόκτηση των νέων γνώσεων, β) στην ανάπτυξη των
κοινωνικών (π.χ. συνεργασία, ομαδικό πνεύμα), των ψυχικών (π.χ. θάρρος, υπευθυνότητα)
και των ηθικών αρετών (π.χ. τιμιότητα, δικαιοσύνη) γ) στην καλλιέργεια της ελεύθερης και
δημοκρατικής έκφρασης, και δ) στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας.
Αντιθέτως, ελάχιστοι εκπαιδευτικοί εστιάζουν και στο: α) να μάθουν στα παιδιά πώς να
μαθαίνουν, β) να τα βοηθήσουν να γίνουν συνειδητοί Έλληνες Πολίτες - Πολίτες του
κόσμου, και γ) να τα φέρουν σε επαφή με τα κοινωνικά προβλήματα. Ωστόσο, αν και οι
βασικές αρχές και οι εκπαιδευτικοί στόχοι των υπαρχόντων προγραμμάτων έχουν
επιτευχθεί επαρκώς σε όλα σχεδόν τα δημοτικά σχολεία, εντούτοις φαίνεται ότι δεν
καλύπτουν τις ανάγκες μια πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
Όσον αφορά την καταλληλότητα των υπαρχόντων Προγραμμάτων Σπουδών, η πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι το πρόγραμμα που ακολουθούν δεν αφήνει πολλά
περιθώρια για να προσαρμόσουν το περιεχόμενο του στις ανάγκες των παιδιών.
Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι οι στόχοι που θέτει το πρόγραμμα είναι πολλοί, γενικοί και
αόριστοι, ενώ ταυτόχρονα η διδακτέα ύλη απαιτεί αρκετό χρόνο για ολοκληρωθεί. Ωστόσο,
υπάρχουν και ορισμένοι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι τα Νέα Προγράμματα Σπουδών θα
έχουν καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, θα ενισχύσουν την καινοτομία και τη
δημιουργικότητα, θα δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στον/στην εκπαιδευτικό και θα
συμβάλλουν στη μείωση του ποσοστού των παιδιών με χαμηλές επιδόσεις. Βέβαια, οι
αντιλήψεις των δασκάλων για τα Προγράμματα Σπουδών καθορίστηκαν από τον τύπο της
σχολικής μονάδας που υπηρετούν, καθώς οι εκπαιδευτικοί που εφάρμοσαν τα Νέα
Προγράμματα Σπουδών είχαν επιμορφωθεί πάνω σε αυτά.

Αναφορές
Αρνίδου, Κ., Βουρτσάκη, Ε., Καραγεωργίου, Ε., Κωνσταντίνου, Κ., Παπαδόπουλος, Δ., Τρώντσιου, Ε.,
Τσιλικίδης Ε., & Χατζηθεοδωρίδου, Μ. (2006). Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα (Δ.Ε.Π.Π.Σ. –
Α.Π.Σ.) και οι εκπαιδευτικοί. Αθήνα: Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος & Ινστιτούτο
Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών.
Βέικου, Χρ., Βαρέση, Ε., & Πατούνα, Αν. (2008). Παιδαγωγικό πλαίσιο: Περιεχόμενο Σπουδών &
Διδακτική Πράξη. Στο Βλάχος, Δ., Δαγκλής, Ι., & Ζουγανέλη, Αικ. (επιμ.) Η Ποιότητα στην
εκπαίδευση: Έρευνα για την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Βρεττός, Ι., & Καψάλης, Α. (1997). Αναλυτικό Πρόγραμμα: σχεδιασμός-αξιολόγηση-αναμόρφωση.
Αθήνα: Γρηγόρης.
Κουτσελίνη, Μ. (1997). Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Η
εγκυρότητα τους για Εκπαίδευση που Προσανατολίζεται στον 21ο Αιώνα. Νέα Παιδεία, 83, 35-49.
Κουτσελίνη, Μ. (2001). Ανάπτυξη προγραμμάτων: Θεωρία- Έρευνα-Πράξη. Λευκωσία: Αυτοέκδοση.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2008). Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Αθήνα.
Χατζηγεωργίου, Ι. (2000). Γνώθι το Curriculum. Αθήνα: Ατραπός.

18

Ε. Τριανταφύλλου, Α. Κοντοσώρου, Α. Μπούρας

Μπούντα, Ε. (2013). Προγράμματα Σπουδών και Εκπαιδευτικό Υλικό: θεωρητικές προσεγγίσειςυφιστάμενα προγράμματα-θεσμικό πλαίσιο-ωρολογίου προγράμματος-αναλυτικό πρόγραμμα και
εκπαιδευτικό υλικό-σχολικά εγχειρίδια. Αθήνα: Ινστιτούτο Επιμόρφωσης.
Χατζηγεωργίου, Ι. (2003). Πρόταση για ένα σύγχρονο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Μια ΟλιστικήΟικολογική Προοπτική. Αθήνα: Ατραπός.

Παράρτημα
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στη συγκέντρωση πληροφοριών με σκοπό τη
σύγκριση των στόχων που επιτυγχάνονται στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε σχέση με τα υπόλοιπα δημοτικά σχολεία.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις.
Σας παρακαλώ να απαντήσετε με ειλικρίνεια διατυπώνοντας και εκφράζοντας τη δική σας
προσωπική άποψη, ώστε να έχουν αξία τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την
έρευνα αυτή. Χρησιμοποιείστε την κλίμακα απάντησης που υπάρχει σε κάθε ερώτηση για
να εκφράσετε την άποψή σας.
Στοιχεία σχολικής μονάδας
1. Περιφέρεια Π.Ε.
Δυτικής Ελλάδας
Πελοποννήσου
Αττικής
Στερεάς Ελλάδας
Ηπείρου
Δυτικής Μακεδονίας
Κεντρικής Μακεδονίας
Ανατολικής Μακεδονίας
Κρήτης
Ιονίων Νήσων
Βορείου Αιγαίου
Νοτίου Αιγαίου
Θεσσαλίας
2. Οργανικότητα Σχολείου
1/θέσιο
2/θέσιο
3/θέσιο
4/θέσιο
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5/θέσιο
6/θέσιο
7/θέσιο
8/θέσιο
9/θέσιο
10/θέσιο
12/θέσιο
3. Τύπος Σχολείου
Ολοήμερο Δημοτικό με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό
Κλασικό ολοήμερο δημοτικό
Κλασικό δημοτικό σχολείο
Στοιχεία εκπαιδευτικού
4. Φύλο
Άνδρας
Γυναίκα
5. Ηλικία
20 – 30 ετών
31 – 40 ετών
41 – 50 ετών
51 – 60 ετών
άνω των 61 ετών
6. Έτη διδακτικής εμπειρίας
1 – 5 έτη
6 – 10 έτη
11 – 15 έτη
16 – 20 έτη
21 – 25 έτη
26 – 30 έτη
πάνω από 30 χρόνια
7. Βασικό Πτυχίο
Παιδαγωγική Ακαδημία
Π.Τ.Δ.Ε.
8. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Δηλώνεται τον τομέα στον οποίο ανήκει.)
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Επιστήμες της αγωγής
Σχολική ψυχολογία
Πληροφορική & Εκπαίδευση
Ειδικής αγωγής
Διδακτική των Μαθηματικών
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Διδακτική της Γλώσσας & Γλωσσολογία
Διδακτική της Λογοτεχνία
Κοινωνία & εκπαίδευση
Λαογραφία
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Οικονομικών
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Άλλο_____________________________________
9. Άλλο πτυχίο (Συμπληρώστε με κεφαλαία και με ελληνικούς χαρακτήρες.)
_____________________________________________________
Για τις ακόλουθες ερωτήσεις χρησιμοποιείτε την κλίμακα από 1 έως 5 για να δηλώσετε το
βαθμό επίτευξης των στόχων με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί
η σχολική μονάδα στην οποία υπηρετείτε. Το «1» αντιστοιχεί στο καθόλου. Το «2» στο
Λίγο, το «3» στο Μέτρια, το «4» στο Πολύ και το «5» στο Πάρα Πολύ.
10. Οι μαθητές/τριες απέκτησαν (αποστήθισαν) ένα πλήθος νέων γνώσεων.

11. Οι μαθητές/τριες ήρθαν σε επαφή με νέες γνώσεις μαθαίνοντας ταυτόχρονα πώς να
μαθαίνουν.

12. Υπήρξε ανάπτυξη των κοινωνικών αρετών των παιδιών, όπως: συνεργασία, ομαδικό
πνεύμα, κ.ά..

13. Υπήρξε ανάπτυξη των ψυχικών αρετών, όπως: υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή και
θάρρος, κ.ά..

Διερεύνηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος του δημοτικού
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14. Υπήρξε ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των παιδιών.

15. Επιτεύχθηκε η καλλιέργεια της ελεύθερης και δημοκρατικής έκφρασης.

16. Υπήρξε ανάπτυξη των ηθικών αρετών, όπως: τιμιότητα, δικαιοσύνη, κ.ά..

17. Υπήρξε ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας.

18. Μέσα από τα μαθήματα οι μαθητές/τριες έγιναν συνειδητοί Έλληνες Πολίτες - Πολίτες
του κόσμου.

19. Οι μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να μάθουν τις γλώσσες
που επιθυμούν.

20. Μέσα από τα μαθήματα οι μαθητές/τριες έγιναν μικροί επιστήμονες και ερευνητές.

21. Μέσα από τα μαθήματα οι μαθητές/τριες ήρθαν σε επαφή με κοινωνικά προβλήματα.

Στις ακόλουθες ερωτήσεις να επιλέξετε εκείνη την απάντηση που σας εκφράζει.
22. Θεωρείτε ότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθείτε είναι:
κλειστό, δηλαδή ο/η εκπαιδευτικός είναι απλά ο εκτελεστής του περιεχομένου και το
ακολουθεί τυφλά και μηχανικά.
ανοιχτό, δηλαδή δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις στον/στην εκπαιδευτικό.
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23. Θεωρείτε ότι οι στόχοι του Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθείτε:
είναι πολλοί, γενικοί και αόριστοι.
εστιάζουν στο μέλλον.
24. Θεωρείτε ότι το περιεχόμενο του Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθείτε
είναι:
πολύπλοκο και απαιτεί αρκετό χρόνο.
ευέλικτο και δίνει τη δυνατότητα ο/η εκπαιδευτικός να εστιάσει σε ορισμένα
γεγονότα.
25. Θεωρείτε ότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθείτε:
δίνει περισσότερη βαρύτητα στους γνωστικούς στόχους.
δίνει βαρύτητα στους στόχους του συναισθηματικού και του ψυχοκινητικού τομέα.
26. Θεωρείτε ότι είναι ουσιαστική η διαφορά ανάμεσα στα υπάρχοντα προγράμματα
σπουδών που εφαρμόζονται στις ελληνικές σχολικές μονάδες.
Ναι
Όχι
27. Θεωρείτε ότι τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα θα έχουν καλύτερα εκπαιδευτικά
αποτελέσματα.
Ναι
Όχι
28. Θεωρείτε ότι τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στον/στην
εκπαιδευτικό.
Ναι
Όχι
29. Θεωρείτε ότι τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα θα ενισχύσουν την καινοτομία και τη
δημιουργικότητα.
Ναι
Όχι
30. Θεωρείτε ότι τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα θα συμβάλλουν στη μείωση του
ποσοστού μαθητών/τριών με χαμηλές επιδόσεις.
Ναι
Όχι

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 17ο, 23-36, 2020

«Κυρία, σε τι μας χρησιμεύουν τα αρχαία;»: Η ανάγκη
αναδιάρθρωσης του Α.Π.Σ. της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο
Γυμνάσιο: Το παράδειγμα της Κύπρου
Κωνσταντίνα Καλαούζη
kalaouzi@sch.gr, kalaouzi@hotmail.com
ΣΕΕ ΠΕ02 2ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΤΜΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου
Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ
Περίληψη. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η ανάδειξη των σημαντικών

αντιφάσεων που διέπουν το πρόγραμμα σπουδών για την Αρχαία ελληνική
γλώσσα στο γυμνάσιο, η ερμηνεία της αρκετά μεγάλης απαξίωσης που δέχεται
το μάθημα και η πρόταση αναδιαμόρφωσής του σε μία συνολική βάση. Η
αναδιαμόρφωση αυτή, χωρίς να απορρίπτει συλλήβδην τη σκοποθεσία και
στοχοθεσία των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών, στηρίζεται στην
εισαγωγή δεικτών επιτυχίας και επάρκειας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αρχές της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας κάτι που από το 2015 έχει εισαχθεί και
εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
Λέξεις κλειδιά: Αρχαία ελληνική Γλώσσα, Α.Π.Σ Ελλάδας – Κύπρου, Δείκτες επάρκειας –
Επιτυχίας .

Εισαγωγή
Το µάθηµα των αρχαίων ελληνικών έχει ομολογουμένως υποστεί πολλές παλινδρομήσεις,
λόγω των μεταρρυθμίσεων και «αντιμεταρρυθμίσεων» που συμβαίνουν στην ελληνική
εκπαιδευτική πραγματικότητα εδώ και 35 χρόνια. Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών
(από το πρωτότυπο) στα σχολεία αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και διχασμού της
εκπαιδευτικής κοινότητας1 (Γκλαβάς, & Καραγεωργίου, 2007: 11-14; Κέφη, 2018; Σακέλλη,
2018) μερίδας της ελληνικής κοινωνίας και διανόησης. Υφίσταται μάλιστα αντιπαράθεση µε
έντονη επιχειρηματολογία από πολλές πλευρές. Ιδιαίτερα η διδασκαλία των αρχαίων
ελληνικών στο Γυμνάσιο δέχεται κατά καιρούς αμφισβήτηση, καθώς δε θεωρείται
δεδομένος ο ευεργετικός µε βάση τα προγράμματα σπουδών, ρόλος της, ούτε φαίνεται να
αποτελεί ευχάριστο για την πλειονότητα των µαθητών µάθηµα. (Δαλβερούδη, 2017).
Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (στο εξής Α.Π.Σ) στην ελληνική εκπαίδευση από τη
Μεταπολίτευση ως το 1997, παρά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις, παρέμειναν
1

Βλ κείμενο 52 πανεπιστημιακών που υποστηρίζουν την ανάγκη κατάργησης διδασκαλίας αρχαίων ελληνικών
από πρωτότυπο στο γυμνάσιο με την παράλληλη αύξηση διδασκαλίας νεοελληνικής γλώσσας
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/187953_na-ayxithoyn-oi-ores-didaskalias-ton-neon-ellinikon-sto-gymnasiona-katargithoyn
όπως
και
το
κείμενο
132
πανεπιστημιακών
και
εκπαιδευτικών
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/190278_neo-ihiro-keimeno-132-panepistimiakon-kai-ekpaideytikon-gia-tididaskalia-ton όπου και πάλι ασκείται με επιστημονικά κριτήρια έντονη κριτική στις στρεβλώσεις που
στηρίζονται σε αμφισβητούμενα ιδεολογήματα.
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παραδοσιακά και κλειστά. Χαρακτηρίζονταν κυρίως από δασκαλοκεντρικές μεθόδους
διδασκαλίας, ήταν συγκεντρωτικά, αποτελούσαν ολοκληρωμένες προτάσεις ως προς τη
διαμόρφωση και τη διεξαγωγή του μαθήματος, έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη
γνωστικών στόχων και ελάχιστη στη μαθησιακή διαδικασία, παραβλέποντας τις ιδιαίτερες
ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών. Συνοπτικά, οι αδυναμίες μπορούν
να συμπυκνωθούν στην ασαφή και αόριστη στοχοθεσία, στη στείρα απομνημόνευση
γνώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, στον αυστηρό προσδιορισμό του περιεχομένου της
διδακτέας ύλης, στον ανελαστικό προγραμματισμό της διδασκαλίας και, κατ’ επέκταση,
στην περιορισμένη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών από τον εκπαιδευτικό.
Με τις εκπαιδευτικές αλλαγές που επιχειρήθηκαν κατά την περίοδο 1997-2003, έγινε
προσπάθεια τα Α.Π.Σ να αποκτήσουν σταδιακά χαρακτήρα ευέλικτων προγραμμάτων, με
στόχο να αντιμετωπιστεί η μάθηση όχι ως συσσώρευση γνώσεων, αλλά ως δημιουργική
καλλιέργεια των τρόπων πολυπρισματικής κατάκτησης της γνώσης μέσα από συμμετοχικές
και βιωματικές διαδικασίες (Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης, 1997). Επίσης, από το 2003, με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και τα Α.Π.Σ για την υποχρεωτική εκπαίδευση,
υιοθετήθηκε η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και επιχειρήθηκε η διασύνδεση των
γνωστικών αντικειμένων. Τα προγράμματα αυτά στόχευαν στη διασφάλιση της συνέχειας
της διδασκόμενης ύλης, στην εξάλειψη της αποσπασματικότητας της γνώσης, στην
αποφυγή επικαλύψεων της ύλης, καθώς και στη δημιουργία ενός πλαισίου που θα
διασφάλιζε μεγαλύτερη αυτονομία στον εκπαιδευτικό.
Οι εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι των Α.Π.Σ των αρχαίων ελληνικών στις διάφορες
ιστορικές περιόδους παρουσιάζουν μεταξύ τους μεγάλη ομοιότητα και οι διαφοροποιήσεις
τους αφορούν μόνον τη σειρά προτεραιότητας, η οποία συνδέεται με τις ιδεολογικοπολιτικές αποκλίσεις των διαφορετικών κυβερνήσεων και την αντίστοιχη άσκηση /
κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πολιτικής (Φλουρής 1992). Το Π.Σ της περιόδου 1997-2005,
η οποία συνδέθηκε με την εκπόνηση ενιαίου πλαισίου προγράμματος σπουδών,
διαθεματικού προγράμματος σπουδών και αναλυτικού προγράμματος σπουδών (Ε.Π.Π.Σ,
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.) όλων των γνωστικών αντικειμένων από το Νηπιαγωγείο μέχρι το
Λύκειο, είναι το μόνο σε σχέση με τα παλαιότερα που έχει τη μορφή curriculum. Παρόλες
τις βελτιώσεις, ωστόσο, δε μπορούμε να αγνοήσουμε ότι, ιστορικά, έχει αναπτυχθεί μια
εγκλειστική σχέση μεταξύ του Προγράμματος Σπουδών, του ενός σχολικού εγχειριδίου και
της μίας αίθουσας διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα, η οποία έχει ως κύριο
χαρακτηριστικό τη συγκεντρωτική και δασκαλοκεντρική αντίληψη των διαδικασιών της
μάθησης καθώς αφήνει ελάχιστα περιθώρια στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών του διδακτικού
προσωπικού και των μαθητών για παρεμβάσεις και ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων
στην οργάνωση και τη μετάδοση της σχολικής γνώσης (Μπονίδης & Χοντολίδου, 1997).
Παράλληλα με το ελληνικό, το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα ακολουθούσε, με μικρές
αποκλίσεις, τις κατευθύνσεις και τα αναλυτικά προγράμματα της Ελλάδας. Το
χαρακτηριστικό αυτό μπορούμε να το διακρίνουμε από την αρχή σχεδόν της Αγγλοκρατίας
στην Κύπρο (1878) με την ίδρυση του Παγκύπριου Γυμνασίου (1893) μέχρι και το τέλος της
ίδιας περιόδου (1959). Είναι χαρακτηριστικό για την τάση αυτή πως, παρά τις κατά καιρούς
πιέσεις της βρετανικής διοίκησης, βασικός τύπος σχολείου μέσης εκπαίδευσης στα χρόνια
της Αγγλοκρατίας παρέμεινε το Κλασικό Γυμνάσιο, το οποίο έδινε ιδιαίτερη έμφαση στη
διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών σε μια προσπάθεια τόνωσης της εθνικής συνείδησης
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των Ελληνοκυπρίων και ενίσχυσης των πολιτισμικών δεσμών τους με την Ελλάδα
(Ιωαννίδου-Κουτσελίνη,1997: 44–88; Περσιάνης, 2006; 2010).
Το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα ακολούθησε πιστά τις αλλαγές που συντελέστηκαν
στον ελλαδικό χώρο ως προς το γλωσσικό ζήτημα: το 1976 υιοθέτησε τη δημοτική γλώσσα
και έναν χρόνο αργότερα κατάργησε τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής στο Γυμνάσιο.
Ακολούθως, η εκ νέου εισαγωγή του μαθήματος στα Γυμνάσια ανά την Ελλάδα
(πειραματικά και σποραδικά κατά το σχολικό έτος 1992–1993, καθολικά στη συνέχεια)
χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό και καθιερώθηκε παράλληλα και στην Κύπρο (ΙωαννίδουΚουτσελίνη 1997: 198–200, 253–55). Η πρώτη έμπρακτη διαφοροποίηση από τα ελλαδικά
εκπαιδευτικά πράγματα συντελέστηκε κατά τη μεταρρύθμιση των ετών 2004–2009 (Ζέκας,
2018: 81). Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής εκπονήθηκε, συνολικά για τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, αναλυτικό πρόγραμμα για τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών και
Λατινικών, που αφορούσε τη διδασκαλία τόσο των κλασικών γλωσσών, όσο και της
κλασικής γραμματείας στο πρωτότυπο και από μετάφραση. (Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών για τα Δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, 2010,
ανακτήθηκε στις 23/12/19 από τη διεύθυνση
http://www.paideia.org.cy/upload/analytika_programmata_2010/0.siniptikaanalitikaprogra
mmata.pdf).
Τα πρώτα βιβλία για την αρχαία ελληνική γλώσσα κυκλοφόρησαν το 2011 για την Α΄
Γυμνασίου και η προσπάθεια ολοκληρώθηκε το σχολικό έτος 2013– 2014 με τα βιβλία για
την τρίτη γυμνασιακή τάξη. Παρόλο που τα νέα εγχειρίδια έτυχαν θετικής αποδοχής από τη
σχολική κοινότητα (Πετρίδης 2015), η εφαρμογή τους διήρκεσε μόλις τέσσερα χρόνια (μέχρι
και το σχολικό έτος 2014–2015), διάστημα μετά το οποίο αντικαταστάθηκαν από
«Δειγματικό Υποστηρικτικό Υλικό» των Ιωάννου, Ν., Θεοδούλου, Φ., Χριστοδούλου, Ν.
Δημητρίου, Σ., Ροδοσθένους, Ε., (2018 – 2019) που αναρτάται στο διαδίκτυο ή διανέμεται
στα σχολεία. Το «Δειγματικό Υποστηρικτικό Υλικό», αν και εκ πρώτης όψεως ακολουθεί τη
δομή των αντίστοιχων ελληνικών σχολικών εγχειριδίων, διαφοροποιείται σημαντικά ως
προς τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, όπως αποκαλύπτεται τόσο από
την επιλογή των κειμένων ανά τάξη, όσο και από το είδος και την ποικιλία των
προτεινόμενων ασκήσεων και δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να
υπηρετούν τους γενικούς και ειδικούς στόχους των Α.Π.Σ.

Το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών για τα Αρχαία ελληνικά στην Ελλάδα.
Ο κύριος σκοπός του Α.Π.Σ – Δ.Ε.Π.Π.Σ για τα Αρχαία ελληνικά που ισχύει από το 2003,
περιγράφεται ως ανθρωπογνωστικός και αρχαιογνωστικός, σκοπός που επιτυγχάνεται
μέσα από την βαθύτερη κατανόηση και ερμηνεία των κειμένων και την παράλληλη μελέτη
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Η μελέτη των κειμένων στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής
σκέψης και τη δημιουργία ελεύθερης και υπεύθυνης προσωπικότητας. (Δ.Ε.Π.Π.Σ – Α.Π.Σ
Αρχαίας ελληνικής γλώσσας, 2003: 78). Ανάμεσα στις γενικές στοχεύσεις περιλαμβάνεται η
γνωριμία με την πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων, ενώ αναγνωρίζεται η άμεση
συσχέτιση του αρχαίου με τον νεοελληνικό πολιτισμό. Η επίτευξη των στόχων βασίζεται
στην κειμενοκεντρική προσέγγιση με επιλογές κειμένων που αντανακλούν μία σφαιρική
εικόνα του αρχαίου κόσμου και συνδέονται με τη σύγχρονη ζωή. Οι γενικοί άξονες του
Δ.Ε.Π.Π.Σ χωρίζονται χονδρικά σε τρεις ενότητες: Το γνωστικό περιεχόμενο, τους γενικούς
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στόχους και τις ενδεικτικές έννοιες διαθεματικής προσέγγισης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο
κομμάτι του γνωστικού περιεχομένου η προβολή των πολιτισμικών θεμάτων, που
συγκροτούν εν πολλοίς τον αρχαιοελληνικό κόσμο, αποτελεί μία σύντομη/ φευγαλέα
αναφορά, ενώ κεντρική θέση έχει η γλωσσική, λεξιλογική και σημασιολογική προσέγγιση
και για τις τρεις τάξεις του γυμνασίου.
Πιο συγκεκριμένα, για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από πρωτότυπο επιδιώκεται
οι µαθητές να αποκτήσουν μία σταδιακή εξοικείωση με τον αρχαίο ελληνικό λόγο σε
επίπεδο συστήματος γλώσσας αλλά και σε λεξιλογικό – σημασιολογικό επίπεδο, να
γνωρίσουν στοιχειώδη και βασικά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χωρίς
επέκταση σε λεπτομέρειες, ώστε να εξοικειωθούν µε τις ιδιοτυπίες της και να μπορούν να
διακρίνουν τις αντιστοιχίες µε τη νέα ελληνική. Ως σημαντικός στόχος, επίσης, προβάλλεται
η συνειδητοποίηση της συνέχειας της ελληνικής γλώσσας, η εξοικείωση µε κείμενα της
αρχαίας ελληνικής, με έμφαση σε κείμενα της αττικής διαλέκτου, και η άσκηση στη
γλωσσική κατανόησή τους µε τη βοήθεια πάντοτε ενός κατάλληλου γλωσσικού
υποµνηµατισµού, χωρίς να επιδιώκεται βαθύτερη ερμηνεία τους. Στη συνέχεια,
προσδιορίζονται οι άξονες ανά τάξη και περιγράφονται οι στόχοι ανά θεματική ενότητα και
προτεινόμενες δραστηριότητες. (Α.Π.Σ Αρχαίων, 2003: 81- 85).
Πέρα από τις σωστές παιδαγωγικές αρχές που διέπουν το Α.Π.Σ, το μάθημα των αρχαίων
ελληνικών από πρωτότυπο χαρακτηρίζεται έντονα από το φαινόμενο της αναντιστοιχίας
που ως έννοια αναφέρεται στον έλεγχο ή στην αξιολόγηση της αντιστοίχισης και
συμβατότητας των διαφόρων παραγόντων του εκπαιδευτικού οικοδομήματος μιας χώρας.
Για παράδειγμα, για να προκύψει ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση
πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση των νομικών κειμένων, συνταγματικών διατάξεων,
προεδρικών και υπουργικών διαταγμάτων και σκοπών της εκπαίδευσης – τα οποία
εκφράζουν τις εκπαιδευτικές προθέσεις της Πολιτείας – με το πρόγραμμα σπουδών και της
στενής διασύνδεσης και επαλληλίας του με πολλαπλές όψεις της εκπαιδευτικής
λειτουργίας, καθώς και με τα ποικίλα εκπαιδευτικά μέσα (π.χ σχολικά εγχειρίδια, συμβατές
διδακτικές δεξιότητες εκπαιδευτικών κ.λπ.) (Φλουρής, 1992; 1995). Εάν τα
αλληλεξαρτώμενα μέρη του εκπαιδευτικού συστήματος (π.χ. διατάγματα, σκοποί
εκπαίδευσης, σχολικό πρόγραμμα, εγχειρίδια, διδακτικές μέθοδοι, αξιολόγηση κ.λπ.) έχουν
συνοχή μεταξύ τους και εναρμονίζονται με τις προθέσεις της Πολιτείας, τότε υπάρχει
αντιστοιχία. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου κάποιο από τα εκπαιδευτικά μέσα (προθέσεις,
πρόγραμμα σπουδών, βιβλία κ.λπ.) δεν συνάδει με τα άλλα ή ακόμη χειρότερο
αντιστρατεύεται, αντιβαίνει ή ανατρέπει τα άλλα, τότε υπάρχει αναντιστοιχία.
Οι έρευνες που έχουν γίνει τόσο στο προηγούμενο αναλυτικό πρόγραμμα της δεκαετίας του
1980 (Φλουρής 1992, 1995), όσο και στο ισχύον (Φλουρής & Ιβρίντελη, 2007) στη χώρα μας,
έχουν δείξει ότι επικρατεί η εκπαιδευτική αντιφατικότητα στα προγράμματα σπουδών και
κατά συνέπεια υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στους εξής λόγους: τον νομοθετικό, τον
πολιτικό, το διοικητικό, τον επιστημονικό, τον παιδαγωγικό και τον εκπαιδευτικό. Η
σύγκρουση των λόγων, που αναδεικνύει το φαινόμενο της αναντιστοιχίας που υφέρπει στο
εκπαιδευτικό οικοδόμημα στη χώρα μας, έχει επιπτώσεις και σε ποικίλες άλλες όψεις της
εκπαιδευτικής λειτουργίας, γιατί προκαλεί «διάρρηξη» στην εναρμόνιση της σχολικής
γνώσης, με τη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τις
διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών. Ο εκπαιδευτικός, επομένως, εξαναγκάζεται να
λειτουργήσει αντισταθμιστικά ως προς τις ποικίλες ελλείψεις που δημιουργούνται, οι
οποίες επηρεάζουν το εκπαιδευτικό και διδακτικό του έργο. Τέτοιου είδους αδυναμίες
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έχουν ως αποτέλεσμα να μην ανανεώνεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα και να
διατηρούνται αναλλοίωτες οι δομές του, αντί να δημιουργούνται οι ευνοϊκές προϋποθέσεις
για τη συνεχή βελτίωση και ριζική αλλαγή του. Όλα τα παραπάνω καθιστούν αναπόδραστη
τη διάσπαση της εσωτερικής συνοχής του εκπαιδευτικού οικοδομήματος. (Κασσωτάκης,
2004; Φλουρής & Ιβρίντελη, 2007).
Πιο συγκεκριμένα, στο ισχύον Α.Π.Σ για τα Αρχαία ελληνικά παρατηρείται θεωρώ μία
βασική αντίφαση ανάμεσα στους γενικούς στόχους και τις κατευθύνσεις που δίνονται ανά
τάξη. Θα έλεγα ότι η στοχοθεσία του Α.Π.Σ δε λαμβάνει υπ’ όψιν της το μείζον ζήτημα της
αρχαιογνωσίας και ανθρωπογνωσίας καθώς φαίνεται το κέντρο βάρους τελικά να πέφτει
στην εκμάθηση και αναγνώριση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Επιπλέον, ο
σχεδιασμός των σχολικών εγχειριδίων σε συνδυασμό με την αναπροσαρμοσμένη ύλη λόγω
της μείωσης κατά μία ώρα της αρχαίας ελληνικής στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου,
δημιουργούν μία αρκετά ηχηρή αναντιστοιχία που εκδηλώνεται στην τάξη ως ένα κυνήγι
της ‘ύλης’ με παράβλεψη αρκετών εκ των ανθολογημένων κειμένων. Μιας ύλης που, κατά
γενική ομολογία, στηρίζεται στη συνεχή αντιμετώπιση από τους μαθητές νέων γραμματικών
και συντακτικών φαινομένων, τα οποία αδυνατούν να παρακολουθήσουν, πόσο μάλλον να
κατανοήσουν, αφού πολλές φορές η διδασκαλία του φαινομένου στα αρχαία (επί
παραδείγματι της μετοχής) προηγείται χρονικά σε σχέση με τη διδασκαλία του στη
νεοελληνική ή το νέο γραμματικό φαινόμενο απαντάται μεμονωμένα στο κείμενο και η
εκμάθησή του γίνεται εντελώς αποπλαισιωμένα σε σχέση με την επικοινωνιακή του
λειτουργία. Επιπλέον, η αναντιστοιχία γίνεται ακόμα πιο κραυγαλέα εξαιτίας των δύσκολων
και αποσπασματικών κειμένων που περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία
όπως προανέφερα, πολλές φορές παρακάμπτονται για να διδαχθεί το λεξιλόγιο ή η
γραμματική της ενότητας. Έτσι όμως ο στόχος της γνωριμίας με τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό μέσα από τη γνωριμία με γραμματειακά είδη θεωρώ ότι αποτυγχάνει.
Δεν πρέπει, λοιπόν, να μας ξενίζει το γεγονός ότι κατά την πλειονότητά τους οι μαθητές δε
βρίσκουν το μάθημα ελκυστικό, ούτε γίνονται αποδέκτες της μορφωτικής του αξίας. Η
μηχανιστική προσέγγιση των κειμένων απομακρύνει από τους ειδικούς σκοπούς, ενώ η
απομάκρυνση από το πνεύμα των διδασκομένων οδηγεί σταδιακά τους μαθητές στον
παραγκωνισμό του μαθήματος.
Και μερικές ακόμα παρατηρήσεις. Επειδή οι στόχοι των Α.Π.Σ συνδέονται άρρηκτα με τη
μεθοδολογία διδασκαλίας και τα διδακτικά εγχειρίδια, χρειάζεται να τονίσουμε ότι
παρατηρείται μία γενικότερη σοβαρή αναντιστοιχία, εάν παρατηρήσουμε προσεκτικά τα
ζητούμενα των Α.Π.Σ σε σχέση με τα υπάρχοντα βιβλία για τα αρχαία ελληνικά από
πρωτότυπο. Καταρχάς, τα κείμενα που έχουν επιλεγεί, για να διδαχθούν στους µαθητές
είναι κατά κανόνα αποσπασματικά, σε αρκετές περιπτώσεις δυσνόητα, και δε «συγκινούν»
τους µαθητές, καθώς, ως επί το πλείστον, τα ζητήματα που παρουσιάζονται ακροθιγώς δε
συνοδεύονται από επιπλέον υλικό που θα ανήγαγε τα προς επεξεργασία θέματα στο
σήμερα, άρα στα βιώματά τους. Επιπλέον, στη Γ΄ Γυμνασίου διδάσκεται η μετάφραση του
βασικού κειμένου της κάθε ενότητας, μια μετάφραση που συνήθως δίνεται έτοιμη και δεν
προκύπτει μέσα από διαδικασίες αποκωδικοποίησης και ερμηνείας του περιεχομένου.
Επίσης, η ύλη της γραμματικής, αλλά και των συντακτικών φαινομένων, παρά τις μειώσεις
που έχουν γίνει, εξακολουθεί να είναι μεγάλη και ο ωφέλιμος διδακτικός χρόνος δεν
επαρκεί, για να καλυφθεί και να αφομοιωθεί. Τα αποτελέσματα για την επίτευξη των
σκοπών σχετικά µε τη γλωσσική και πολιτιστική προσέγγιση είναι αμφισβητούμενα, και μη
μετρήσιμα, καθώς το μάθημα πλέον δε συμπεριλαμβάνεται στις τελικές εξετάσεις, ενώ δεν
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έχουν εφαρμοστεί δείκτες αξιολόγησης, ώστε να υπάρξει ένας γόνιμος αναστοχασμός ως
προς τη βελτίωση ή την αλλαγή επιμέρους στοιχείων που θα βελτίωναν την εκπαιδευτική
διαδικασία.
Επομένως, για να συνοψίσουμε, το ελληνικό Δ.Ε.Π.Π.Σ – Α.Π.Σ για τα αρχαία ελληνικά από
πρωτότυπο, παρά τις σωστές παιδαγωγικές αρχές που το διέπουν, όπως διαγράφονται στη
γενική σκοποθεσία, εμφανίζει σοβαρά προβλήματα γενικεύσεων, ενώ δεν αντικατοπτρίζει
τους στόχους του στα υπάρχοντα διδακτικά εγχειρίδια. Τα Προγράμματα Σπουδών και τα
σχολικά εγχειρίδια δεν ανανεώνονται συχνά, γεγονός που συνδέεται με μια σειρά από
αρνητικές επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα της γενικής εκπαίδευσης καθώς σχετίζεται
με τις διαδικασίες ελέγχου, αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου (Φλουρής 1995).

Το παράδειγμα των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για την Αρχαία
ελληνική γλώσσα της Κύπρου
Σε αντίθεση με το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, το ισχύον Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών της Κύπρου εισήχθη από το 2008 ενώ το 2013 ξεκίνησε η
αναμόρφωσή του μετά από αξιολόγηση ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής. Η διαπίστωση
προβλημάτων στην εφαρμογή του οδήγησε στην αναδόμησή του με βάση Δείκτες Επιτυχίας
και Δείκτες Επάρκειας. Οι Δείκτες Επιτυχίας αναφέρονται στα μαθησιακά αποτελέσματα, τα
οποία αναμένεται να επιτευχθούν κατά τάξη, ή συνδυασμό τάξεων, και κατά επίπεδο
εκπαίδευσης. Οι Δείκτες Επάρκειας αναφέρονται στο τι πρέπει να διδαχθεί ο μαθητής, για
να επιτύχει καθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Επομένως, οι Δείκτες Επιτυχίας
αναφέρονται στον μαθητή και τα επιτεύγματά του, ενώ οι Δείκτες Επάρκειας αναφέρονται
στον εκπαιδευτικό και τη διδακτική του μεθοδολογία, και καλύπτουν τα διδακτέα για όλα
τα επίπεδα ετοιμότητας των μαθητών, ούτως ώστε να γίνεται διαφοροποίηση σύμφωνα με
τις πραγματικές τους ανάγκες. Η επιλογή αυτή είναι, θεωρώ, πολύ σημαντική γιατί στρέφει
την προσοχή από τη διδακτέα ύλη στις εξατομικευμένες ανάγκες του μαθητή. Οι δείκτες
στην ουσία διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να δουλέψουν σε τάξεις μεικτής
ετοιμότητας.
Στην ουσία υπάρχουν δύο βασικοί άξονες: Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και
τα διδακτέα για την επίτευξή τους, οπότε και η διδασκαλία αποκτά έναν νέο
προσανατολισμό που αφορά τη διδασκαλία του μαθητή και την ικανοποίηση των
μαθησιακών και αναπτυξιακών του αναγκών. Ταυτόχρονα, η οργάνωση με βάση τους
Δείκτες προωθεί την παιδαγωγική αυτονομία των εκπαιδευτικών δίνοντάς τους τη
δυνατότητα να διαγνώσουν τόσο τις αδυναμίες των μαθητών, όσο και τις ιδιαίτερες
ικανότητές τους και να οργανώσουν για όλους ένα επιτυχές μαθησιακό πλαίσιο.
Η εφαρμογή του αναμορφωμένου Α.Π.Σ ακολούθησε όλα τα προαπαιτούμενα στάδια:
Υπήρξε δηλαδή
πιλοτική εισαγωγή, αξιολόγηση, επιμόρφωση στελεχών, συνεχής
επιμόρφωση εκπαιδευτικών, δημιουργία κοινοτήτων μάθησης εντός των σχολικών
μονάδων. Πιο συγκεκριμένα: Οι Δείκτες Επιτυχίας – Δείκτες Επάρκειας στο μάθημα των
Αρχαίων Γυμνασίου αναπτύχθηκαν σε έναν πίνακα ανά τάξη για το κάθε διακριτή ενότητα,
ο οποίος περιλαμβάνει τις πυρηνικές γνώσεις (πληροφορίες, έννοιες, δεξιότητες κ.ά.) που
πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές/μαθήτριες ανά βαθμίδα. Κάθε πίνακας περιλαμβάνει τα
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αξιολογητέα και τα διδακτέα, που αφορούν στις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής
γραπτού λόγου.
Παρόλο που το μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραμένει πρωτίστως γλωσσικό,
ενισχύεται σημαντικά και από στοιχεία αρχαιογνωστικού τύπου (γνώση της εποχής, του
συγγραφέα και του έργου). Συγκεκριμένα: Τα διδασκόμενα αρχαιοελληνικά κείμενα
αντιμετωπίζονται ως αντιπροσωπευτικά δείγματα συγκεκριμένων γενών και ειδών της
αρχαιοελληνικής γραμματείας, τις ειδολογικές συμβάσεις των οποίων ακολουθούν,
μιμούνται και διασκευάζουν –ενίοτε ριζικά, και ως προϊόντα ενός συγκεκριμένου ιστορικού
και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τις αξίες του οποίου αντανακλούν.
Στο Γυμνάσιο, η κλιμάκωση σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να δίνεται έμφαση σε δύο ανά τάξη
κειμενικά είδη: το Απόφθεγμα και τους Μύθους Ζώων στην Α΄ τάξη, στα κειμενικά είδη του
Μύθου και της Ιστοριογραφίας στη Β΄ τάξη, και στα κειμενικά είδη της Ιστοριογραφίας και
του Φιλοσοφικού Λόγου στην Γ΄ Γυμνασίου. Ειδικότερα, στην Α΄ Γυμνασίου, στόχος είναι
κατά κύριο λόγο η γνωριμία των μαθητών/μαθητριών με τον αρχαίο ελληνικό λόγο από το
πρωτότυπο και από μετάφραση, και η μύησή τους στη λειτουργία του, σύμφωνα με τους
Δείκτες Επιτυχίας – Δείκτες Επάρκειας, έτσι ώστε βαθμιαία να αποκτήσουν την ικανότητα
να κατανοούν απλούς αρχαίους Έλληνες συγγραφείς από το πρωτότυπο. Στη Β΄ και Γ΄
Γυμνασίου επιδιώχθηκε η γνωριμία των μαθητών/μαθητριών με συνθετότερα δείγματα
αρχαίου ελληνικού λόγου, καθώς θεωρήθηκε αυτονόητη η σταδιακή άσκηση των νέων στη
γνώση της δομής της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και στη μελέτη των πιο σημαντικών
γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη
συνειδητοποίηση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ Αρχαίας και Νέας Γλώσσας
(στη μορφολογία, τη σύνταξη και το λεξιλόγιο), με ιδιαίτερη προσοχή στο λεξιλόγιο, όπου
κρύβονται οι περισσότερες παγίδες για τον χρήστη της Νέας Ελληνικής, και στη χρήση ενός
λεξικού της Αρχαίας (λ.χ. μέσα από την ηλεκτρονική «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα»). Η
κατάκτηση μεταφραστικής ικανότητας κειμένων απλού λεξιλογίου και απλής δομής είναι η
δεύτερη παράλληλη ικανότητα στην οποία στοχεύει το Α.Π.Σ.
Για να διασαφηνιστούν τα παραπάνω μπορούμε να δούμε ένα συγκριτικό παράδειγμα για
τη διδασκαλία μιας ενότητας που περιλαμβάνεται τόσο στο ελληνικό (Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα, Τάξη Α΄, Ενότητα 6) όσο και στο Κυπριακό διδακτικό εγχειρίδιο (Δειγματικό
Υποστηρικτικό Υλικό, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Α΄ Γυμνασίου, Μέρος Β΄, Ενότητα 6). Η
αντιπαραβολή των προτεινόμενων ασκήσεων σε σχέση με τους στόχους που
επιτυγχάνονται συνιστά ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του τρόπου που το
Αναλυτικό Πρόγραμμα αντανακλάται στο διδακτικό εγχειρίδιο και στη συνέχεια περνά
στους μαθητές και αποδεικνύει ακριβώς τη σύγκλιση ή την απόκλιση από τους σκοπούς και
στόχους που τίθενται.
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Πίνακας 1. Κείμενο: Αισώπου Μύθοι, «Η Ομορφιά δεν είναι το πάν» (διασκευή)

Δομή ενότητας
ελληνικού σχολικού
εγχειριδίου
Α ΜΕΡΟΣ Σύντομο
εισαγωγικό σημείωμα
Παράθεση
διασκευασμένου
μύθου Αισώπου

Γλωσσικά σχόλια

Ερμηνευτικά σχόλια

Παρατηρήσεις

Δομή ενότητας
κυπριακού σχολικού
εγχειριδίου
Σύνθετη γλώσσα
Α ΜΕΡΟΣ Σύντομο
εισαγωγικό σημείωμα
Παράθεση
διασκευασμένου μύθου
Αισώπου
Η επεξεργασία
Χωρισμός του κειμένου
καθοδηγείται από σε νοηματικές ενότητες
τον εκπαιδευτικό.
(κατά κῶλα) με
Συνήθως ως
καθοδηγητικές
άτυπη πρακτική
διευκρινίσεις – Άσκηση
χρησιμοποιείται
συνεργασίας (ομαδική
η διανομή μιας
επεξεργασία) για
έτοιμης
προσπέλαση νοήματος
μετάφρασης.
Σύντομος λεξιλογικός
πίνακας

Δεν υπάρχουν
ασκήσεις
κατανόησης με
βάση το κείμενο,
ούτε
μετάφρασης.

Ασκήσεις κατανόησης
και μετάφρασης

Εξαιρετικά
μεγάλος
κατάλογος. Δε
δίνονται οι λέξεις
κλειδιά που θα
βοηθούσαν τους
μαθητές να
προσπελάσουν
μόνοι το κείμενο,
αλλά σχόλια που
οδηγούν σε μία
τυπική
μετάφραση.
Δίνονται έτοιμα

Έχουν ήδη δοθεί

Δεν δίνονται έτοιμα

Παρατηρήσεις

Απλή γλώσσα

Διευκόλυνση προσέγγισης
νοήματος από τους ίδιους
τους μαθητές, συνεργασία
σε ομάδες, ενσωμάτωση
μαθητών διαφορετικής
μαθησιακής ετοιμότητας

Λέξεις περιορισμένες,
αλλά αρκετές ώστε να
βοηθήσουν στη νοηματική
απόδοση
Δίνονται μεταφραστικές
επιλογές και ζητείται από
τους μαθητές να
τεκμηριώσουν ποια είναι η
σωστότερη μεταφραστική
απόδοση και γιατί –
Εγείρεται διάλογος στην
τάξη, οι μαθητές
αντιλαμβάνονται ότι δεν
υπάρχει μόνο μία αλλά
πολλές μεταφραστικές
εκδοχές.

Προκύπτουν μέσα από την
κατανόηση του νοήματος
που οι ίδιοι οι μαθητές
κατέκτησαν.

«Κυρία, σε τι μας χρησιμεύουν τα αρχαία;»: Η ανάγκη αναδιάρθρωσης του Α.Π.Σ. …
Ερωτήσεις κατανόησης

Απαντώνται
βάσει της έτοιμης
μετάφρασης και
των
ερμηνευτικών
σχολίων

Λεξιλογικός πίνακας με
βάση το ρήμα «πίνω»

Ερωτήσεις κατανόησης

Απαντώνται μέσα από τη
βαθύτερη σταδιακά
κατακτώμενη γνώση και
συζήτηση.

Β ΜΕΡΟΣ Λεξιλόγιο:
Παραγωγή και σύνθεση
με βάση ρήματα του
κειμένου: «μανθάνω»
«προσέχω» -

Ασκήσεις σύγκρισης
νοήματος και εντοπισμού
σημασιολογικών αλλαγών
μέσα από ασκήσεις που
προάγουν την επαγωγική
κατανόηση
Οι ασκήσεις αναδεικνύουν
τις πολλαπλές
σημασιολογικές μεταβολές
των ρημάτων ανάλογα με
το προτασιακό
περιεχόμενο. Π.χ «Να
υπογραμμίσετε τη σωστή
σημασία που έχει το ρ.
μαθαίνω στις πιο κάτω
προτάσεις» - Το κάθε
παράδειγμα αναδεικνύει
μια διαφορετική σημασία.

Λεξιλογικές ασκήσεις

Οι ασκήσεις που
επιλέγονται δεν
αναδεικνύουν τη
σχέση μεταξύ
αρχαίας και νέας
ελληνικής
γλώσσας.

Λεξιλογικές ασκήσεις

Β ΜΕΡΟΣ Παραγωγή
ουσιαστικών από
ρήματα: Θεωρία

Δίνεται ένας
κατάλογος
έτοιμης θεωρίας
που συνήθως δεν
γίνεται
κατανοητή από
την πλειονότητα
των μαθητών
γιατί είναι
υπερβολικά
συμπυκνωμένη
Οι ασκήσεις που
ακολουθούν είναι
λίγες και δε
βοηθούν στην
εμπέδωση.
Βασίζονται στην
μηχανιστική
συμπλήρωση
κενών.
Προτείνεται η
συμπλήρωση των
καταλήξεων με
βάση τον πίνακα
καταλήξεων που
παρουσιάζεται
στο βιβλίο. Δεν

Δε συμπεριλαμβάνεται
το συγκεκριμένο
κομμάτι θεωρίας

Ασκήσεις

Γ ΜΕΡΟΣ Γραμματική –
Ουσιαστικά
Α Κλίσης
Παρατηρήσεις με
δοσμένους κανόνες και
εξαιρέσεις

31

Υπάρχει σύνδεση με
πρότερη γνώση
ουσιαστικών Β΄κλίσης.
Για την Α΄ Κλιση δίνεται
η ρίζα της λέξης και
προτείνεται η
συμπλήρωση των

Οι ασκήσεις ωθούν
σταδιακά τους μαθητές
στη διαπίστωση και
καταγραφή των κανόνων.
Συμπληρώνουν τους
κανόνες στο τέλος μόνοι
τους.
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παρακινούνται οι
μαθητές στη
χρήση βιβλίων
αναφοράς.
Όλες οι ασκήσεις
που προτείνονται
στηρίζονται στην
απομνημόνευση
των τύπων, δεν
υπάρχει
διαβάθμιση, οι
τύποι ζητούνται
ως επί το
πλείστον
αποπλαισιωμένοι
από το κείμενο.

καταλήξεων με
αναζήτηση από τη
γραμματική.
Δίνεται ποικιλία
ασκήσεων εμπέδωσης

Υπάρχει διαβάθμιση στη
δυσκολία των
προτεινόμενων ασκήσεων
– Πολλές από αυτές
στηρίζονται στο υπάρχον
κείμενο

Θα πρέπει να προσθέσω ότι στο Κυπριακό διδακτικό εγχειρίδιο υπάρχει ενσωματωμένο και
τετράδιο ασκήσεων που αξιοποιεί τα διδαχθέντα θέτοντας επιπλέον ασκήσεις
μεταφραστικής και ερμηνευτικής προσέγγισης αξιοποιώντας ουσιαστικά τη διδαχθείσα
θεωρία, κάτι το οποίο δε συμβαίνει στο αντίστοιχο ελληνικό διδακτικό εγχειρίδιο.
Παράλληλα, όπως περιγράφτηκε παραπάνω, το κυπριακό εγχειρίδιο βασίζεται στους
Δείκτες επιτυχίας και επάρκειας του αντίστοιχου Α.Π.Σ. Έτσι λοιπόν, οι δείκτες επιτυχίας και
επάρκειας για τη συγκεκριμένη ενότητα είναι οι παρακάτω.
Πίνακας 2. Δείκτες επιτυχίας και επάρκειας
Δείκτες επιτυχίας
Α.Ι. Κατανοούν και να ερμηνεύουν το
αρχαιοελληνικό κείμενο ως προς το περιεχόμενό
του.
Α.Ι.1. Εντοπίζουν τον χώρο, τον χρόνο, τα πρόσωπα
και τα γεγονότα που αφορούν ένα αρχαιοελληνικό
κείμενο.
Α.Ι.2. Αποδίδουν το περιεχόμενο του κειμένου σε
νεοελληνικό λόγο.

Δείκτες επάρκειας

Α.Ι.1.1. Αναφορά στον χώρο, τον χρόνο, τα
πρόσωπα και τα γεγονότα.
Α.Ι.2.1.1. Κατανόηση της κατὰ κῶλα γραφής και
αναγνώριση του νοηματικού κέντρου, γύρω
από το οποίο οργανώνονται και ιεραρχούνται
τα επιμέρους νοήματα.
Α.Ι.2.1.2. Ερμηνεία λέξεων με βάση τη γνώση
της Νέας Ελληνικής.
Α.Ι.2.1.3. Αλλαγή της σειράς των λέξεων, για να
ανταποκρίνεται στη νεοελληνική σύνταξη, όπου
χρειάζεται.
Α.Ι.3. Συνδέουν τον δημιουργό και το κείμενό του με Α.Ι.3.1. Πληροφορίες για τον δημιουργό.
το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και Α.Ι.3.2. Γραμματειακό είδος: αποφθέγματα,
πολιτιστικό
μύθοι. Αξιοποίηση
Α.Ι.4. Κατανοούν το νόημα του
αρχαιοελληνικού κειμένου, αναγνωρίζουν τα
διαχρονικά μηνύματα και συνειδητοποιούν
την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου
κόσμου.

Α.Ι.4.1. Κατανόηση του νοήματος του
αρχαιοελληνικού κειμένου.
Α.Ι.4.2. Διαχρονικά μηνύματα και ιδέες.
Α.Ι.4.3. Ανθρωποκεντρική διάσταση του
αρχαίου κόσμου.

«Κυρία, σε τι μας χρησιμεύουν τα αρχαία;»: Η ανάγκη αναδιάρθρωσης του Α.Π.Σ. …

Α.Ι.5. Διευρύνουν την κατανόηση ενός κειμένου
με τη συμπληρωματική διδασκαλία
παράλληλων κειμένων του ίδιου ή άλλων
συγγραφέων.
Α.ΙΙ.3.11. Αναγνωρίζουν και
κατανοούν τη
γραμματική και συντακτική λειτουργία του
ουσιαστικού.

Α.Ι.4.3. Επικαιροποίηση του κειμένου.
Α.Ι.5.1.
Συγκριτική
θεώρηση
αρχαιοελληνικών κειμένων
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απλών

Α.ΙΙ.3.11.3.
Γραμματική
λειτουργία
του
ουσιαστικού:
α. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το
ουσιαστικό:
- γένος (αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο)
- κλίση (α΄ και β’)
- πτώση (ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική
και κλητική)
- αριθμός (ενικός και πληθυντικός)
β. Κλίση του ουσιαστικού:
-Διάκριση θέματος, χαρακτήρα, κατάληξης.
-Κλίση ουσιαστικών β’ (αρσενικά και θηλυκά σε
-ος και ουδέτερα σε –ον) και α’ κλίσης
(αρσενικά σε –ας και –ης, θηλυκά σε –α και –η).
-Τα ουδέτερα σχηματίζουν στον ενικό και στον
πληθυντικό τρεις πτώσεις όμοιες: την
ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική.

Η χρήση λοιπόν των δεικτών βοηθά όχι μόνο στην οργάνωση της διδασκαλίας, αλλά και
στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων της. Το διδακτικό εγχειρίδιο, επίσης, είναι απόλυτα
εναρμονισμένο τόσο στους δείκτες, όσο και στις γενικές και ειδικές στοχεύσεις του
αναλυτικού προγράμματος και των παιδαγωγικών αρχών που το διέπουν. Οι Δείκτες
Επιτυχίας – Δείκτες Επάρκειας, λοιπόν, συμβάλλουν τόσο στη διάγνωση των
προαπαιτούμενων γνώσεων (αρχική – διαγνωστική αξιολόγηση,) όσο και στον καθορισμό
των διδακτέων (πληροφορίες, έννοιες, δεξιότητες, τρόπο σκέψης και στρατηγικές, στάσεις
και αξίες), τα οποία πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές/μαθήτριες σε κάθε βαθμίδα, και
στάδιο ανάπτυξής τους στην ίδια τάξη, καθώς και από τάξη σε τάξη και εντάσσονται στην
καθημερινή διδασκαλία και στη διαγνωστική και τελική αξιολόγηση. Σημαντικό κομμάτι της
αξιολόγησης που διευκολύνεται από το παρόν Α.Π.Σ αποτελεί η διαμορφωτική
αξιολόγηση, η συνεχής δηλαδή διαδικασία, κατά την οποία οι μαθητές/μαθήτριες
αξιολογούνται στην κατανόηση κειμένων μέσω της συμμετοχής τους σε ποικίλες ασκήσεις,
οι οποίες ενθαρρύνουν τις συνεχείς διορθώσεις βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που
βοηθούν στην αυτοδιόρθωση και την επαναδιατύπωση για βελτίωση του αρχικού κειμένου.
Τι έχουν μάθει λοιπόν οι μαθητές έχοντας ολοκληρώσει την 6 η ενότητα του βιβλίου Αρχαίας
ελληνικής γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου στην Ελλάδα και τι στην Κύπρο; Κατά τη γνώμη μου
δεν έχουν κατακτήσει τις ίδιες γνώσεις. Το ελληνικό εγχειρίδιο αποτυγχάνει να παρακινήσει
τους μαθητές να αυτενεργήσουν, προάγει μια μηχανιστική αναπαραγωγή κανόνων και την
εφαρμογή τους σε μη διαβαθμισμένης δυσκολίας ασκήσεις και, κυρίως, δεν ωθεί στην
ερμηνεία και εμβάθυνση τόσο σε διεργασίες κατανόησης όσο και επαγωγικής κατάκτησης
της γνώσης. Με την έννοια αυτή, οι στοχεύσεις του Α.Π.Σ δεν επιτυγχάνονται παρόλο που
δεν υπάρχει κάποιος εφαρμόσιμος μηχανισμός αξιολόγησης που να το αποδεικνύει.
Αντίθετα, τα αναμορφωμένα διδακτικά εγχειρίδια της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας της
Κύπρου, παρατηρείται να έχουν μεγάλη σύγκλιση με τους στόχους του Α.Π.Σ, αλλά και
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διαρκή έλεγχο ανά ενότητα των αναμενόμενων γνώσεων που θα πρέπει να κατακτήσει ο
μαθητής, αλλά και των διδακτικών πρακτικών που χρειάζεται να υιοθετήσει ο
εκπαιδευτικός, ώστε να πετύχει τον στόχο του.

Συμπεράσματα – Προτάσεις
Το παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε πριν αποτελεί έναν δείκτη των αποτελεσμάτων της
αντιστοιχίας (Κύπρος) και της αναντιστοιχίας (Ελλάδα) μεταξύ των Α.Π.Σ και των σχολικών
εγχειριδίων που έχει ως συνέπεια την επίτευξη διαφορετικών στόχων στην Αρχαία ελληνική
γλώσσα από πρωτότυπο. Νομίζω δε μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι καθίσταται
αναγκαίος ο συστηματικός συνολικός ανασχεδιασμός του Α.Π.Σ με βάση δείκτες επιτυχίας
και επάρκειας, ώστε να μπορούν συνεχώς να αποτιμώνται τα αποτελέσματα από την
εφαρμογή του και να γίνονται συστηματικές διορθώσεις, για να επιτυγχάνονται καλύτερα
διδακτικά και παιδαγωγικά αποτελέσματα. Επίσης, η αλλαγή των διδακτικών εγχειριδίων
θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένη. Τα υπάρχοντα εγχειρίδια της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας
στο Γυμνάσιο περιλαμβάνουν κείμενα που τελικά δε διδάσκονται, αλλά και κείμενα που
μέσα από τη διδακτική πράξη έχουν αποδειχτεί ακατάλληλα λόγω της αυξημένης
γλωσσικής δυσκολίας που παρουσιάζουν. Επιπλέον, δεν υπάρχει θεματική συνοχή των
κειμένων που παρόλο που είναι ανθολογημένα, θα μπορούσαν να υπακούουν σε κάποιους
γενικούς θεματικούς άξονες που ανταποκρίνονται στην μαθησιακή ετοιμότητα των
μαθητών και τη διευκολύνουν. Η χρήση, επί παραδείγματι, περισσότερων μύθων ή η
συμπερίληψη κειμένων της Βυζαντινής εποχής και του Ευαγγελίου, γλωσσικά
προετοιμάζουν καλύτερα τις δεξιότητες των μαθητών, οι οποίοι εισβαίνουν ομαλότερα
στον αρχαιοελληνικό λόγο που ίσως θα ήταν χρήσιμο να μην ταυτιστεί απόλυτα με την
αττική διάλεκτο. Επιπλέον, η σύνδεση της αρχαιογλωσσίας είναι καλό να συνδέεται
άρρηκτα με την αρχαιογνωσία με πληροφορίες για το συγκείμενο, τους συγγραφείς και την
εποχή τους και τις διαχρονικές ιδέες που συνενώνουν το αρχαίο παρελθόν με το σήμερα. Η
θεματική κατάταξη κειμένων και η χρήση παράλληλων κειμένων, μεταφρασμένων ή
σύγχρονων, θα βοηθούσε σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Οι συζητήσεις περί αναγκαιότητας διδασκαλίας ή όχι της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο
γυμνάσιο θα πρέπει να ανακατευθυνθούν σε μία συζήτηση για το πώς η διδασκαλία τους
θα γίνει πιο ελκυστική και πιο αποτελεσματική. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να
υπογραμμιστεί το γεγονός ότι για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας της Αρχαίας
ελληνικής γλώσσας από αυτό που χαρακτήριζε τη διδασκαλία του μαθήματος στο παρελθόν
χρειάζεται να επιλέγονται λόγοι που ανήκουν σε σύγχρονες παιδαγωγικές παραδόσεις. Με
αυτόν τον τρόπο, η διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας
μετατρέπεται εν μέρει σε μάθημα διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας (Κουτσογιάννης
κ.α., 2018). Αντίθετα, κάθε προσπάθεια των εκπαιδευτικών για προσέγγιση του
αρχαιοελληνικού κειμένου και των γραμματικών δομών που βασίζεται σε παραδοσιακά
διδακτικά σχήματα, σχεδόν ίδια με τις οδηγίες που στέλνονταν στους εκπαιδευτικούς κατά
τα μέσα του 19ου αιώνα (Δημαράς 1973, 1ος τόμ., 99–100) καταλήγει αναπόφευκτα σε
απομάκρυνση από τους επιδιωκόμενους στόχους.
Η αναδιάρθρωση των Α.Π.Σ, η χρήση αξιολογικών δεικτών, η συστηματική επιμόρφωση των
στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, ο σχεδιασμός και σύνθεση νέων
αντίστοιχων με τα Α.Π.Σ εγχειριδίων και η προσαρμογή των ζητούμενων στο υπάρχον
ωρολόγιο πρόγραμμα, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις που μπορούν να στοιχειοθετήσουν

«Κυρία, σε τι μας χρησιμεύουν τα αρχαία;»: Η ανάγκη αναδιάρθρωσης του Α.Π.Σ. …
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μία καλύτερη απορρόφηση και αποδοχή του μαθήματος. Σε αυτά αν προστεθεί και η χρήση
βιωματικών και ομαδοσυνεργατικών μεθόδων στη διδασκαλία, η ενσωμάτωση των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), η επαγωγική αναζήτηση της γνώσης,
οι αναστοχαστικές διαδικασίες και η ένταξη της θεματικής του μαθήματος στη συγχρονία
με παραδείγματα που αγγίζουν το μαθητικό κοινό, μπορούν μεσοπρόθεσμα να αλλάξουν τη
στάση απαξίωσης, ώστε οι εκπαιδευτικοί να πάψουν να ανακαλούν καταλόγους
επιχειρημάτων κάθε φορά που οι μαθητές ρωτούν: «Κυρία, σε τι μας χρησιμεύουν τα
αρχαία»;
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Ο ρόλος της γλώσσας στην ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών
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Περίληψη. Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε τον ρόλο της
γλώσσας, ως αναπόσπαστο τμήμα της σκέψης στην ανάπτυξη των μαθηματικών
εννοιών. Η αποτυχία των μαθητών στα μαθηματικά σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης είναι μεγάλη. Ως εκ τούτου, πολλοί εκπαιδευτικοί ωθούνται στο να
κατανοήσουν ολοένα και περισσότερο τα νοήματα που μεταφέρονται μέσω της
γλώσσας και πολύ περισσότερο τη διαφάνεια αυτών των νοημάτων από τους μαθητές
όταν αναπαριστούν μαθηματικές έννοιες. Η μάθηση και η διδασκαλία των
μαθηματικών περιλαμβάνει τη μεσολάβηση σύνθετων σχέσεων ανάμεσα στις
γλωσσικές, συμβολικές και οπτικές μορφές εκπροσώπησης της μαθηματικής γνώσης.
Αυτές οι σχέσεις αλληλοσυνδέονται και εξελίσσονται καθόλη τη διάρκεια της σχολικής
φοίτησης. Η σχέση γλώσσας και μαθηματικών δεν είναι απαραιτήτως
αμφιμονοσήμαντη, αλλά όπως θα δούμε και στην παρούσα εργασία τα γλωσσικά
επίπεδα λειτουργούν προς επίρρωση αυτής της σχέσης. Η συνολική προσέγγιση της
εργασίας, ως προς τη σχέση της γλώσσας με τις μαθηματικές έννοιες, μπορεί ευέλικτα
να χρησιμοποιηθεί και για βελτιωτικές διδακτικές παρεμβάσεις από πλευράς
εκπαιδευτικών.
Λέξεις κλειδιά: γλωσσικός ντετερμινισμός, προτυπικά/πειθαρχικά χαρακτηριστικά,
γλωσσικά επίπεδα, διδασκαλία

Εισαγωγή – Η σχέση γλώσσας και νόησης
Η γλώσσα πέρα από ένα κώδικα επικοινωνίας, αποτελεί και ένα σύστημα που διευκολύνει
την κατάκτηση, την αναπαράσταση και την έκφραση των εννοιών. Νοήματα και έννοιες,
αισθήματα και συναισθήματα, στάσεις και αντιλήψεις του κοσμοειδώλου ενσωματώνονται,
μορφοποιούνται και εκφράζονται μέσω της ανθρώπινης γλώσσας. Συνεπώς, ότι καλούμε
νόηση υπάρχει μέσω της ανθρώπινης γλώσσας.
Βέβαια, η σχέση γλώσσας και νόησης δεν θεωρείται αμφιμονοσήμαντη. Για παράδειγμα,
στα ζώα παρατηρούνται εκδηλώσεις που προϋποθέτουν τη σκέψη μολονότι αυτά δεν
διαθέτουν γλώσσα όπως τη νοούμε εμείς οι άνθρωποι. Ωστόσο, αξιοκρατικά η γλώσσα
λειτουργεί προς επίρρωση της σκέψης. Η διάκριση αυτή μεταξύ λόγου (γλώσσας) και
διάνοιας (σκέψης) τη βρίσκουμε ήδη διατυπωμένη στον Σοφιστή του Πλάτωνα (263 e).
Στη σύγχρονη ιστορία της Γλωσσολογίας θεμελιωτής αυτής της δυϊστικής διάκρισης μεταξύ
γλώσσας και σκέψης υπήρξε ο Ferdinand de Saussure στις αρχές του εικοστού αιώνα.
Σύμφωνα με τη θεωρία του, οι λέξεις ή αλλιώς τα γλωσσικά σημεία που χρησιμοποιούνται
σε κάθε γλώσσα αποτελούν τα εργαλεία ώστε να εκφράσει κανείς τον διανοητικό του
κόσμο. Αντιμετώπισε, επίσης, αυτή τη διάκριση ως ενιαίο σύνολο και τυχών διαχωρισμός
γίνεται για μεθοδολογικούς- τεχνικούς σκοπούς (Μπαμπινιώτης, 1998).
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Έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες για τη σχέση της γλώσσας με τη νόηση, όπως είναι η
μπιχεβιοριστική, της γλωσσικής σχετικότητας, του Piaget, του Vygotsky (Ανδρέου, 2012: 5870), αλλά δεν είναι σκοπός της εργασίας να δοθεί μεγάλη έμφαση σε όλες αυτές. Εντούτοις,
αξίζει να αναφερθεί εκείνη της γλωσσικής σχετικότητας των Sapir και Whorf. Αδρομερώς, οι
δύο μελετητές γλωσσολόγοι υποστηρίζουν πως η δομή της γλώσσας που μιλάει κάποιος
καθορίζει με τη σειρά της τον τρόπο που ερμηνεύεται η πραγματικότητα. Ως εκ τούτου,
άτομα που μιλούν διαφορετικές γλώσσες έχουν αναπτύξει ένα διαφορετικό μηχανισμό
νοηματοδότησης της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, μια φυλή στη Βόρεια Αμερική δεν
έχει ξεχωριστές λέξεις που να αποδίδουν τις έννοιες του παρόντος, του παρελθόντος και
του μέλλοντος, πράγμα που μας υπαγορεύει πως αντιλαμβάνονται την έννοια του χρόνου
διαφορετικά από έναν ευρωπαίο πολίτη. Έτσι, η γλώσσα που μαθαίνουμε από τα παιδικά
μας χρόνια καθορίζει παράλληλα τον τρόπο αντίληψης του κόσμου. Παιδιά με φτωχό
λεξιλόγιο είναι πολύ πιθανόν να αντιλαμβάνονται τον κόσμο με περιορισμένο τρόπο απ’ ότι
συμμαθητές τους με συνθετότερο και πιο εμπλουτισμένο λεξιλόγιο. Η θέση αυτή των Sapir
και Whorf είναι γνωστή και ως γλωσσικός ντετερμινισμός.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Μπαμπινιώτης(1998: 36) αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η
σκέψη και γενικά ο εσωτερικός μας κόσμος υπάρχει αντικειμενικά για όλους από τη στιγμή
που εκφράζεται, που γίνεται δηλαδή γλώσσα». Άρα, δεν έχει καμία σημασία τι έχει κανείς
στο μυαλό του, με την έννοια πως εάν δεν εκφραστεί γλωσσικά είναι σαν να μην υπάρχει.
Και υπό το πρίσμα αυτό γίνεται αντιληπτή η ρήση του φιλοσόφου της γλώσσας Ludwig
Wittgenstein βάσει της οποίας τα όρια του κόσμου μας συμπίπτουν με τα όρια της γλώσσας
μας: «The limits of my language means the limits of my world» (Wittgenstein, 1978).
Εξάλλου, έχει αποδειχθεί και ιατρικά πως υπάρχουν κέντρα του εγκεφάλου όπου εδράζεται
η γλώσσα, γνωστά και ως τετράπλευρο της γλώσσας (Broca, Exner, Wernicke, Kusmal).
Επιπρόσθετα, από τη σκοπιά της εκμάθησης ενός δεύτερου κώδικα επικοινωνίας, η γνώση
δύο γλωσσών δεν είναι ένα απλό φαινόμενο κατά το οποίο ένας διδασκόμενος απλά
εσωτερικεύει λέξεις και κανόνες συνδυασμού τους για την παραγωγή αποδεκτών
προτάσεων. Ο δεύτερος κώδικας αποτελεί το «διαβατήριο» για μια διαφορετική οργάνωση
των εννοιών και του κόσμου. Αυτή η νέα γνώση είτε θα συμβάλει στη δημιουργία
διαφορετικών νοητικών αναπαραστάσεων, διαφορετικών μοντέλων πρόσληψης και
κατηγοριοποίησης της πραγματικότητας είτε θα ενσωματωθεί αμέσως στις προϋπάρχουσες
εννοιολογικές κατηγορίες (Μπαμπινιώτης, 1998).
Αφού πρώτα επιχειρηματολογήσαμε για την άρρηκτη σχέση μεταξύ γλώσσας και νόησης
στη συνέχεια, παραγωγικά, θα επιχειρηματολογήσουμε υπέρ της σχέσης γλώσσας και
μαθηματικών εννοιών. Αφού η γλώσσα είναι νόηση και τα μαθηματικά, σύμφωνα και με
την περιρρέουσα αντίληψη, είναι έννοιες, άρα προκύπτει πως τα μαθηματικά είναι γλώσσα.
Ένας μαθητής, λοιπόν, που είναι καλός στη γλώσσα δυνάμει μπορεί να είναι καλός και στα
μαθηματικά.

Ακαδημαϊκός λόγος – Ο λόγος την μαθηματικών
Τα παιδιά εισέρχονται στο σχολείο με σχετικά καλές γλωσσικές γνώσεις (σε καμία
περίπτωση βέβαια
ακαδημαϊκές) αλλά ταυτόχρονα με αρκετά διαφορετικές
επικοινωνιακές δεξιότητες. Αυτό οφείλεται εν πολλοίς στους διαφορετικούς τρόπους ζωής,
στις διαφορετικές προσλαμβάνουσες εν γένει. Συνεπώς, υπάρχει μια διάσταση στον τρόπο
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εκφοράς του λόγου που έχουν συνηθίσει τα παιδιά να χρησιμοποιούν στο άμεσα κοντινό
τους περιβάλλον και στον λόγο που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση (Κατή, 2009). Αυτός ο
λόγος θεωρείται και είναι άνω του μετρίου και διαφέρει με βάση το γνωστικό αντικείμενο
που διδάσκεται κάθε φορά.
Ο ακαδημαϊκός λόγος ή αλλιώς το μητρώο ακαδημαϊκών γλωσσών (the academic language
register) αντικατοπτρίζει ένα ξεχωριστό τρόπο επικοινωνίας σε αντίθεση με τον καθημερινό
προφορικό λόγο των συνομιλιών. Όλα τα παιδιά αποκτούν τον προφορικό λόγο επειδή
είναι εξοικειωμένα με την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. Αντίθετα, ο ακαδημαϊκός
λόγος είναι η γλώσσα, τόσο προφορική όσο και γραπτή, των ακαδημαϊκών ρυθμίσεων και
συμβάσεων που διευκολύνουν την επικοινωνία και τη σκέψη. Ο όρος “ακαδημαϊκός λόγος“
αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που κανείς
μπορεί να εκφραστεί προφορικά και γραπτά σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, όπως στα
μαθηματικά, στην ιστορία, στη γεωγραφία, στη φυσική κ.λπ.. Κάθε κλάδος έχει το δικό του
γλωσσικό ρεπερτόριο για την καλλιέργεια της «ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας, σκέψης και
λογικής» (Fang, Scheppegrell & Moore, 2014: 302). Άρα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει να
μπορεί ο μαθητής να μιλήσει με τη γλώσσα των ανωτέρω επιστημών, να εκφράζεται με τα
πειθαρχικά/προτυπικά τους χαρακτηριστικά και να αποδεικνύει μέσω αυτών την επάρκειά
του. Όπως σημειώνουν οι Biber και Conrad (2001) «Η διακύμανση των μητρώων είναι
εγγενής στην ανθρώπινη γλώσσα: ένας ομιλητής θα κάνει συστηματικές επιλογές στην
προφορά, τη μορφολογία, την επιλογή λέξεων και τη γραμματική που θα αντικατοπτρίζει
μια σειρά μη γλωσσικών παραγόντων».
Παρόμοια με άλλους κλάδους, τα μαθηματικά χρησιμοποιούν τη δική τους εξειδικευμένη
γλώσσα, που αναφέρεται ως ο λόγος των μαθηματικών ή αλλιώς ως το μητρώο των
μαθηματικών (the mathematics register) (Halliday, 1975). Το κεντρικό ζήτημα για την
κατανόηση της σχέσης μεταξύ γλώσσας και μαθηματικών είναι ο ενστερνισμός του
μητρώου των μαθηματικών, δηλαδή να μάθει ο μαθητής να μιλάει και να γράφει σύμφωνα
με τα προτυπικά χαρακτηριστικά του λόγου αυτού. Τα μαθηματικά εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από τη γλώσσα, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, και δεν μπορούν να θεωρηθούν
ως ένα μη λεκτικό θέμα, γεγονός που έχει αναγνωριστεί στη βιβλιογραφία από τα μέσα της
δεκαετίας του 1970 (Lemke, 1988; Barwell, 2005; Moschkovich, 2015; Barwell, 2016; Avalos
et al., 2018; Moschkovich, 2018). Όπως σημειώνουν οι Ni Riordain και O' Donoghue (2009:
47) «Τα Μαθηματικά δεν είναι ελεύθερα γλωσσικά, υπάρχουν γλωσσικές προκλήσεις που
είναι εγγενείς στη μάθηση των μαθηματικών». Αυτή η προοπτική ξεκίνησε από το έργο του
Halliday για τα ακαδημαϊκά μητρώα γλωσσών. Η αρχική διατύπωσή του αναγνώρισε ότι η
γλώσσα των μαθηματικών περιλάμβανε τόσο τεχνικό λεξιλόγιο και ορολογία όσο και
γενικό, εν πολλοίς καθημερινό λεξιλόγιο. Η ενασχόληση του Halliday με τον ακαδημαϊκό
λόγο αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η Σχολή του Σίδνεϊ για την ανάπτυξη
του γνωστού ρεύματος της Παιδαγωγικής των κειμενικών ειδών.
Εκτός από το λεξιλόγιο, το μητρώο μαθηματικών περιλαμβάνει τρόπους οργάνωσης του
λόγου, όπως τρόπους παρουσίασης των επιχειρημάτων στο πλαίσιο των μαθηματικών
διαλόγων (Cuevas, 1984). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, συχνά, οι
μαθητές δεν εκφράζουν τη μαθηματική κατανόησή τους με πλήρη χρήση του μητρώου
(Barwell, 2018). Η έρευνα έχει τεκμηριώσει ότι οι μαθητές εκφράζουν ιδέες με παραστάσεις
που έχουν προσωπικό νόημα γι’ αυτούς και είναι συχνά ιδιοσυγκρασιακές (Sigley &
Wilkinson, 2015; Moschkovich, 2018). Συν τω χρόνω, οι μαθητές αφομοιώνουν το μητρώο
των μαθηματικών και παραθέτουν τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους με συνεκτικό
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τρόπο, τεκμηριώνουν τα συμπεράσματά τους και εξηγούν τις μαθηματικές γνώσεις με
ακρίβεια και συνοχή.
Η εκμάθηση και η διδασκαλία των μαθηματικών είναι πολύπλοκη, απαιτώντας από τους
μαθητές και τους δασκάλους να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν ποικίλα είδη γνώσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών γνώσεων, προφορικών και γραπτών, καθώς και
αναπαραστάσεις μαθηματικών ιδεών όπως σύμβολα, οπτικές αναπαραστάσεις γραφήματα
και χειρονομίες (Wilkinson, 2015).
Η γλώσσα των μαθηματικών, λοιπόν, είναι
πολυσημειωτική, μιας και κάθε φορά που ο μαθητής λύνει ένα πρόβλημα ή μία άσκηση
οφείλει να κινείται παράλληλα με αυτά τα σημειωτικά συστήματα (O'Halloran, 1998; 2015).
Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας θα επιχειρηθεί μια εκτενέστερη και πιο λεπτομερής
περιγραφή ορισμένων μαθηματικών εννοιών, αφορμώμενη από διαφορετικά επίπεδα
λειτουργίας της γλώσσας, όπως η φωνητική – φωνολογία, η μορφολογία, η σηματολογία, η
γνωστική γλωσσολογία και η κειμενογλωσσολογία. Αν μη τι άλλο τα μητρώα των
ακαδημαϊκών γλωσσών αντικατοπτρίζουν φωνολογικές, λεξιλογικές, σημασιολογικές,
νοητικές και κειμενικές σχέσεις πράγμα που σημαίνει πως τα στοιχεία που τα απαρτίζουν
υποβάλλονται σε χειραγώγηση.

Ο ρόλος της γλώσσας στην ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών
Υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη αναγνώριση ότι η γλωσσική ικανότητα είναι σημαντική για
τη μαθηματική ανάπτυξη των παιδιών (Carey, 2004; LeFevre et al., 2010; Kleemans et al.,
2011). Πράγματι, έχει υποστηριχθεί σθεναρά πως η γλώσσα στέκεται αρωγός στην
προσπάθεια των παιδιών να αποκτήσουν την εννοιολογική κατανόηση που είναι
απαραίτητη για να κατανοήσουν τον λόγο των μαθηματικών.
Από την προφορική συζήτηση για τα μαθηματικά μέσα στη σχολική τάξη μέχρι την
ανάγνωση και τη συγγραφή με βάση τη δική τους προτυπική γλώσσα, μια χαρακτηριστική
φωνή και ένα σύνολο γλωσσικών δομών χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο αυτών (Halliday,
1975; Silliman & Wilkinson, 2015). Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στον ρόλο της
φωνητικής – φωνολογίας (phonetics – phonology) που κατά κοινή ομολογία κρίνεται
κομβικός στη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής στις πρώτες τάξεις του
δημοτικού σχολείου. Η φωνολογία είναι συγγενής κλάδος με τη φωνητική, η οποία όμως
εστιάζει στη μελέτη της λειτουργίας της φωνής σε αφηρημένο, γλωσσικό επίπεδο. Επίσης,
δεν έχει ως αντικείμενο το τι ήχους παράγει και προσλαμβάνει ο άνθρωπος, πράγμα με το
οποίο ασχολείται η φωνητική. Η φωνολογία ασχολείται με τους ήχους που έχουν διακριτική
– διαφοροποιητική λειτουργία για το νόημα του φωνητικού σήματος καθώς διακρίνουν
λέξεις και σημασίες (Μαγουλά, 2010). Όπως αναφέρει και η Ανδρέου (2012:137-142)
σημαντικό ρόλο παίζει η κατάκτηση του φωνολογικού μηχανισμού, δηλαδή το παιδί να
ακούει, να παράγει και να κατανοεί τα φωνήματα της γλώσσας και τους φθόγγους. Αυτή η
δυναμική διαδικασία συμπληρώνεται από την εκμάθηση της γραφής και των οπτικών
ινδαλμάτων των λέξεων στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, όπου ουσιαστικά γίνεται η
αντιστοίχιση μεταξύ φωνήματος και γραφήματος. Το πέρασμα από το φώνημα π.χ. /t/ στο
γράφημα «τ» συμπίπτει με αυτό που ονομάζουμε φωνολογική επίγνωση ή ενημερώτητα
και εντάσσεται στις μεταγλωσσικές δεξιότητες. Έρευνες έχουν δείξει πως εάν τυχόν
καθυστερήσει να ολοκληρωθεί αυτός ο μηχανισμός, το παιδί θα αντιμετωπίσει προβλήματα
στην κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου. Ως εκ τούτου, αν το παιδί δεν ακούει,
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δεν παράγει και δεν κατανοεί ορθά τον λόγο είναι φυσικό επακόλουθο να μην κατανοεί
τόσο τον προφορικό όσο και τον γραπτό λόγο τον μαθηματικών. Πολλά παιδιά με δυσκολίες
ανάγνωσης έχουν επίσης δυσκολία με την αριθμητική (Dirks et al., 2008; Simmons &
Singleton, 2008; Rubinsten, 2009). Σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου (2017) παιδιά με
ελλείμματα στη φωνολογική ενημερότητα εμφανίζουν πέρα από ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες στη γλώσσα (δυσλεξία) και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά
(δυσαριθμησία).
Τώρα, από άποψη μορφολογίας (morphology) της γλώσσας έχει αποδειχθεί ερευνητικά πως
οι μαθητές πολλές φορές για να αντισταθμίσουν τις μαθηματικές τους δυσκολίες
προβαίνουν στη χρήση λεκτικών στρατηγικών, πράγμα που μας υποδεικνύει ότι οι λεξικές
δεξιότητες πέρα από τη φωνολογική επεξεργασία εμπλέκονται στις μαθηματικές επιδόσεις
(Jordan & Hanich, 2003; Jordan, 2007). Πιο συγκεκριμένα, η αντιστάθμιση των δυσκολιών
αυτών επιτυγχάνεται χάριν στη μορφολογική επίγνωση από μεριάς μαθητών. Ως
μορφολογική επίγνωση (morphological awareness) ορίζεται «η συνειδητή γνώση του
ατόμου για τη μορφολογική δομή της ομιλούμενης γλώσσας και η ικανότητά του να
χειρίζεται αυτή τη δομή με πρόθεση» (Carlisle, 1995: 194). Εν προκειμένω, η μορφολογική
επίγνωση αναφέρεται στη δυνατότητα του μαθητή να αναγνωρίζει τα μορφήματα της
λέξης, δηλαδή τα ελάχιστα συστατικά των λέξεων που είναι φορείς σημασίας και
λειτουργίας, και να μπορεί να τα χειρίζεται ευέλικτα κατά την παραγωγή και
νοηματοδότηση των λέξεων. Εύκολα, λοιπόν, μπορεί να αντιληφθεί κανείς πως ένα μεγάλο
πλήθος λέξεων που συναντά κανείς στα μαθηματικά μπορεί ευέλικτα να χρησιμοποιηθεί
και να νοηματοδοτηθεί από τη στιγμή που ο μαθητής έχει επίγνωση των μορφημάτων των
λέξεων (θέματα, προθήματα, επιθήματα). Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες λέξεις που
συναντάμε στα μαθηματικά προς ενδυνάμωση αυτής της θέσης: ελάχιστο κοινό
πολλαπλάσιο (ΕΚΠ), μέγιστος κοινός διαιρέτης (ΜΚΔ), ανάγωγο κλάσμα, απλοποίηση
κλάσματος, ισοσκελές/ισόπλευρο, τρίγωνο, παραλληλόγραμμο, κάθετη, κατακόρυφη, δι/τρι-/τετραπλάσιος, ρητοί/άρρητοι αριθμοί κ.λπ. Σε συνέχεια των παραπάνω
παραδειγμάτων, κινούμενοι σε επίπεδο ορισμών και μεταγλώσσας μπορούμε να
αναφέρουμε πως ένα ισόπλευρο τρίγωνο είναι ισοσκελές ενώ ένα ισοσκελές δεν μπορεί να
είναι ισόπλευρο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κατάκτησης του φωνολογικού και του μορφολογικού
συστήματος της γλώσσας, έχει αποδειχθεί πως δίγλωσσοι ανακτούν τα νεοαποκτηθέντα
στοιχεία προσθήκης και αφαίρεσης με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη γλώσσα της
κατάκτησης σε σχέση με τη γλώσσα εκμάθησης, πράγμα που υποδηλώνει ότι τα αριθμητικά
στοιχεία αποθηκεύονται με γλωσσικούς τρόπους (Dehaene et. al, 1999; Spelke & Tsivkin,
2001).
Στη συνέχεια, όσον αφορά τον κλάδο της σηματολογίας (semantics) έχουμε να κάνουμε
ορισμένες παρατηρήσεις που ασφαλώς καταδεικνύουν πως τα μαθηματικά έχουν τον δικό
τους λόγο. Αρχικά, θα μπορούσε κανείς αφελώς να υποθέσει πως για κάθε έννοια έχουμε
μία ξεχωριστή λέξη ή το αντίθετο. Φυσικά, αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση μιας και η
γλώσσα διέπεται από την αρχή της οικονομίας. Κατά μέσο όρο κάθε λέξη έχει τρεις έως
τέσσερις σημασίες. Η σηματολογία, λοιπόν, προσεγγίζει και περιγράφει αυτή την εγγενή
πολυσημία των λέξεων σε μία γλώσσα. Αρχικά, στην εισαγωγή του παρόντος άρθρου έγινε
μια μικρή αναφορά στη θεωρία του γλωσσικού σημείου του Ελβετού γλωσσολόγου
Ferdinand de Saussure. Στην παρούσα φάση, η σηματολογία μιλάει για το σημειωτικό
τρίγωνο που αποτελεί μια επιπλέον ανάπτυξη των απόψεων του Ελβετού γλωσσολόγου για
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τη δυϊστική διάκριση του γλωσσικού σημείου σε σημαίνον (signifiant) και σημαινόμενον
(signifie). Η προέκταση έγκειται στο γεγονός ότι κάθε φορά πρέπει να δηλώνεται το
αντικείμενο αναφοράς στον εξωτερικό κόσμο (Driven & Verspoor, 2004: 49-56). Για να γίνει
ευκολότερα κατανοητό αυτό δίνουμε το ακόλουθο παράδειγμα. Το σημαίνον της λέξης
ρίζα είναι /ˈriza/ (φωνολογική αντιπροσώπευση) και «ρίζα» (οπτικό ίνδαλμα). Το
σημαινόμενο (περιεχόμενο) της λέξης σύμφωνα με το ΧΛΝΓ(2014: 1398) εμφανίζει οκτώ
σημασίες για τη λέξη «ρίζα», που ξεκινούν από τη βοτανολογία και την ανατομία μέχρι την
πληροφορική, τα μαθηματικά και τη γλώσσα. Άρα, ένας μαθητής πρέπει να έχει κατά νου
πάντοτε πως άλλη είναι η ρίζα του δέντρου και άλλη είναι η ρίζα του δέκα έξι. Αντίστοιχες
λέξεις από το γλωσσικό ρεπερτόριο των μαθηματικών είναι φερειπείν οι λέξεις παράγοντας,
βάση, όροι κ.λπ.
Ταυτόχρονα, στον τομέα της σημειωτικής θα μπορούσαμε κάλλιστα να αναφερθούμε στον
πολυσχιδή συμβολισμό που διέπει τα μαθηματικά. Αλλά πώς να μην είναι πολυσχιδής
αυτός ο συμβολισμός αφού πολυσχιδής είναι και η φύση της γλώσσας. Τα σύμβολα
χρησιμοποιούνται στα μαθηματικά για να εκφράσουν έννοιες και διαδικασίες. Λειτουργία
του είναι να συμπυκνώνει γλωσσικές δομές σύμφωνα πάντα με την αρχή της οικονομίας και
της συμπερίληψης (Schleppegrel, 2010: 82). Οι μαθητές οφείλουν να αντιλαμβάνονται κάθε
φορά τη χρήση αυτών των συμβόλων πάντα σε σχέση με την περίσταση του προβλήματος
που θέλουν να επιλύσουν. Τα χαρακτηριστικά αυτών σύμφωνα με τους Kersaint, Thompson
& Petkova (2013: 44-45) είναι τα εξής: 1) χρειάζονται την αρωγή διαφόρων λέξεων ώστε να
αποδοθεί η σημασία, 2) μπορούν να λεχθούν με πολλαπλούς τρόπους (α επί β, α φορές το
β, γινόμενο α επί β, β+β+β+β..+β, α φορές), 3) μπορεί να έχουν διάφορες σημασίες τις
οποίες αποκτούν από το συγκείμενο [π.χ. (213)5 : πενταδικό σύστημα αρίθμησης θέσης], 4)
μπορούν να αναπαρασταθούν με περισσότερα από ένα σύμβολα (όπως π.χ. η διαίρεση) και
5) φανερώνουν υπόρρητες σχέσεις οι οποίες όμως είναι κεντρικές στη σημασία (64 = 60+4,
16 = 42).
Ακολούθως, σε μια πιο γνωστική προσέγγιση της γλώσσας (cognitive linguistics) των
μαθηματικών παραθέτουμε στο σημείο αυτό τη θεωρία των εννοιακών πεδίων (domains)
του Langacker (Παναρέτου, 2011: 64-71). Ένα πεδίο απαρτίζεται από πολλές έννοιες,
νοητικές αναπαραστάσεις και πληροφορίες εν γένει, όπου όλες αυτές οι έννοιες
αλληλοσχετίζονται και η καθεμία εδράζει την ύπαρξή της στην άλλη. Συνεπώς, η κατανόηση
μιας λέξης δεν είναι δυνατή παρά μόνο σε σχέση με άλλες συναφείς έννοιες, με τις οποίες
συνδέεται γιατί ανήκουν στο ίδιο εννοιακό πεδίο. Θεμελιακή αρχή για την κατανόηση της
θεωρίας των εννοιακών πεδίων είναι η σχέση βάσης – εξέχουσας οντότητας. Για
παράδειγμα, η έννοια της ΑΚΤΙΝΑΣ δεν νοείται ανεξάρτητα από την έννοια ΚΥΚΛΟΣ. Έτσι, η
βάση αποτελεί ένα πεδίο που παρέχει τη δυνατότητα σε διαφορετικές έννοιες να
προβληθούν ως εξέχουσες οντότητες. Η σχέση βάσης – εξέχουσας οντότητας είναι σχέση
όλου – μέρους θα λέγαμε. Από την έννοια ΚΥΚΛΟΣ, ξεπροβάλλουν επίσης και άλλες
εξέχουσες οντότητες πέρα από την έννοια ΑΚΤΙΝΑ, όπως ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ, ΤΟΞΟ κ.λπ..
Ταυτόχρονα, μία έννοια που λειτουργεί ως βάση για άλλες έννοιες μπορεί να αποτελέσει
και η ίδια εξέχουσα οντότητα για άλλες έννοιες βάσεις. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται
μια ιεραρχική αλυσίδα πεδίων, στο τέλος της οποίας βρίσκονται εκείνα που συνδέονται
άμεσα με την ανθρώπινη εμπειρία, την επαφή με το άμεσο περιβάλλον. Για να κατανοηθεί
καλύτερα η ιεραρχική αυτή αλυσίδα θα πάρουμε πάλι ως παράδειγμα την έννοια ΑΚΤΙΝΑ
που ξεπροβάλλει από την έννοια ΚΥΚΛΟΣ. Αλλά η έννοια ΚΥΚΛΟΣ γίνεται κατανοητή μόνο
εάν γνωρίζουμε τι είναι τα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ, τα οποία με τη σειρά τους τα
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αντιλαμβανόμαστε σε σχέση με την έννοια ΧΩΡΟΣ. Εντούτοις, η έννοια ΧΩΡΟΣ δεν
προϋποθέτει καμία άλλη έννοια για την κατανόησή της, αφού την αντίληψη του χώρου την
αποκτούμε από την εμπειρία μας. Τα βασικά πεδία χαρακτηρίζονται προ-εννοιακά μιας και
η δημιουργία τους είναι άμεση και δεν μεσολαβούν για τη δημιουργία τους άλλες έννοιες.
Αντίστοιχα θεμελιακά πεδία όπως ο χώρος, εν πολλοίς προ-εννοιολογικά, είναι η κίνηση
από την οποία προκύπτει το μέγεθος του μέτρου, η ύλη από την οποία προκύπτει το
μέγεθος της μάζας, ο χρόνος, η θερμοκρασία.
Ένα παράδειγμα από τη γνωστική προσέγγιση στη γλώσσα των μαθηματικών είναι η μελέτη
των Sigley & Wilkinson (2015), που αποκαλύπτει ότι οι μαθητές μπορεί να μην είναι πλήρως
ικανοί να παράγουν και να κατανοούν τον λόγο των μαθηματικών μέχρι να κατανοήσουν τις
πρωταρχικές έννοιες πεδίου. Η μελέτη τους έδειξε ότι ένας μαθητής, ο Ariel, για να
εκφράσει την κατανόησή του χρησιμοποιώντας το μητρώο των μαθηματικών, απαιτούσε να
κατασκευάσει πρώτα μια βαθιά εννοιολογική κατανόηση των υποκείμενων μαθηματικών
εννοιών. Έτσι, αυτό το σώμα της έρευνας δείχνει ότι αν και οι έννοιες, όπως αυτή του
χώρου που αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν ανεξάρτητα από τη γλώσσα, οι ακριβείς
αναπαραστάσεις των γεωμετρικών σχημάτων, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για τα
μαθηματικά, εξαρτώνται από ένα γλωσσικό σύστημα. Αντίστοιχα, η κατανόηση των
ποσοτικών εννοιών θα επιτρέψει στα παιδιά να μιλούν για τις σχέσεις μεταξύ φυσικών
αντικειμένων και μετέπειτα μεταξύ αριθμών στην αριθμογραμμή. Όπως αναφέρει και ο Bill
Barton (2009: 70), η έννοια του αριθμού παρουσιάζεται μαζί με τη γλωσσική ανάπτυξη.
Αυτές οι δεξιότητες, χωρικές και ποσοτικές, κρίνονται πολύ σημαντικές στη μαθηματική
ανάπτυξη στη σχολική ηλικία (Mix & Cheng, 2012).
Τέλος, στην παρούσα εργασία δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε πορίσματα της
κειμενογλωσσολογίας και της ανάλυσης λόγου (text linguistics & discourse analysis), τα
οποία λειτουργούν προς επίρρωση της μαθηματικής εννοιολόγησης και κατηγοριοποίησης.
Αρχές της κειμενικότητας, όπως η συνοχή και η συνεκτικότητα έχουν σημαντικές
προεκτάσεις στα μαθηματικά του δημοτικού και ειδικότερα στην επίλυση του
προβλήματος. Με απλά λόγια, θα λέγαμε ότι συνοχή είναι τα «τουβλάκια» ή αλλιώς οι
γλωσσικές δομές που προσδίδουν κειμενική αυτοτέλεια και δυνάμει επικοινωνιακή
λειτουργία. Από τη στιγμή που επιτυγχάνεται το επικοινωνιακό γεγονός μπορούμε να
μιλήσουμε για συνεκτικότητα. Ο μαθητής δεν πρέπει να κατανοήσει το πρόβλημα μόνο σε
μικροκειμενικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο καθαρά συντακτικό (επιφανειακή δομή: ρήμα,
ορίσματα, προσδιορισμοί, κύριες/δευτερεύουσες προτάσεις, παθητική/ενεργητική
σύνταξη) αλλά οφείλει να το προσεγγίζει και ολιστικά σε ένα μακροκειμενικό επίπεδο.
(Kersaint et al., 2008: 45). Με δύο λόγια, ο μαθητής οφείλει να προσεγγίζει το μαθηματικό
πρόβλημα σε επίπεδο μεγαλύτερο της πρότασης. Έτσι, πρέπει να κατανοεί κάθε φορά τους
μηχανισμούς μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η συνοχή ενός κειμένου (επανάληψη,
συντοπία, υποκατάσταση, έλλειψη, εναλλαγή θέματος – ρήματος) καθώς παράλληλα να
είναι σε θέση να διακρίνει τις σχέσεις αναφορικότητας (ομοιοαναφορικότητα –
ομοιοταξινόμηση – ομοιοεκτατικότητα, αναδρομή/καταδρομή) μεταξύ των κειμενικών
στοιχείων. Επιπρόσθετα, για τις σχέσεις μεταξύ κειμενικών τμημάτων και νοηματικών
μεταβάσεων από περίοδο σε περίοδο σημαντικό ρόλο παίζουν οι δείκτες λόγου
(Χριστοφίδου, 1996; Αρχάκης, 2017: 64-89). Όλα τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να είναι
εμφανή στη διατύπωση ενός προβλήματος μαθηματικών. Παρατηρείται κάποιες φορές πως
οι μαθητές δεν διακρίνουν αυτές τις σχέσεις εντός κειμένου και εφαρμόζουν μηχανιστικά
τις αριθμητικές πράξεις με βάση τη χρονική ακολουθία που τις διδάχτηκαν. Δηλαδή, πρώτα
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κάνουν πρόσθεση, μετά αφαίρεση, στη συνέχεια πολλαπλασιασμό και στο τέλος διαίρεση.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λύνουν λάθος το πρόβλημα. Η αντίληψη των κειμενικών
σχέσεων και των κειμενικών μεταβάσεων από πλευράς μαθητή τον βοηθούν με τη σειρά
τους στη διάκριση μεταξύ δεδομένων και ζητούμενων. Επιπροσθέτως, η επαφή με ποικίλα
κειμενικά είδη, όπως το πρόβλημα των μαθηματικών ή τα σχεδιαγράμματα, οι πίτες
δεδομένων και τα γραφήματα στα μαθηματικά εξοικειώνουν ακόμα περισσότερα τους
μαθητές με διαφορετικούς επικοινωνιακούς διαύλους, άρα επαρκέστερη γνώση του
κόσμου που τους περιβάλλει.
Ακόμη, σε ένα ανώτερο επίπεδο κριτικής ανάλυσης λόγου θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός να
χρησιμοποιήσει το πρόβλημα «Χέλι», όπως αυτό αναφέρεται στην βιβλιογραφία
(Μισαηλίδου, 2019). Συγκεκριμένα αυτό το πρόβλημα είναι το εξής: «Ένα χέλι μήκους 15 εκ.
τρώει 9 εκ. τροφής. Πόση τροφή πρέπει να δοθεί σε ένα χέλι 25 εκ.;». Στις μεγαλύτερες
τάξεις του δημοτικού, όπου διδάσκεται η αναλογία και τα ανάλογα ποσά, το παραπάνω
πρόβλημα μπορεί να εγείρει μεγάλους προβληματισμούς και να ανοίξει έναν κύκλο
συζητήσεων για τα ανάλογα ποσά.

Διδακτικές προεκτάσεις
Η επικοινωνία, προφορική και γραπτή, είναι απαραίτητη για να μπορέσουν οι μαθητές να
ανταποκριθούν και να λειτουργήσουν σύμφωνα με τον λόγο των μαθηματικών. Ο
Moschkovich (2018) έχει υποστηρίξει ότι υπάρχουν πρακτικές μέθοδοι διδασκαλίας που
είναι πολύ πιθανό να υποστηρίξουν τη μάθηση των μαθηματικών για όλους τους μαθητές.
Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:
1. Να υποστηρίζουν τη συμμετοχή των μαθητών σε μαθηματικές συζητήσεις
(Moschkovich, 1999) ενώ παράλληλα να κεντρίζουν την προσοχή και να τους εμπλέκουν
σε επικοινωνιακές περιστάσεις. Ταυτόχρονα, να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να
χρησιμοποιούν το μητρώο των μαθηματικών στο βαθμό που μπορούν κάθε φορά
(Herbel-Eisenmann et al., 2015; Wilkinson, 2018).
2. Να επικεντρωθούν σε πρακτικές, όπως η συλλογιστική, η επιχειρηματολογία και η
δικαιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσφέρουν στους μαθητές
εναλλακτικές ευκαιρίες να σκεφτούν και να κατανοήσουν το μαθηματικό πρόβλημα, το
οποίο συχνά περιλαμβάνει μαθηματικές και λογικές διαδικασίες (Maher, Sullivan &
Wilkinson, 2018). Παράλληλα, οι μαθητές αναπτύσσουν γνωστικά εργαλεία
επιχειρηματολογικού τρόπου λόγου.
3. Να μην επικεντρώνουν τη συζήτηση με τους μαθητές τους αποκλειστικά στο
λεξιλόγιο, αλλά να περιλαμβάνουν επίσης τη σύνταξη και την οργάνωση κειμένου.
4. Να συμπεριλαμβάνουν κατά διαστήματα την Γ1 ως έναν επιπλέον πόρο άντλησης
γνώσης για τους μαθητές που μαθαίνουν την Ελληνική ως Γ2 (Ελληνική ως δεύτερη
ξένη γλώσσα) (Moschkovich, 2000).
5. Να σχεδιάζουν πολλαπλά, μη γλωσσικά ερεθίσματα που θα πρέπει να είναι
διαθέσιμα σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, όπως αντικείμενα, σχέδια, γραφήματα,
πίτες, ραβδογράμματα κ.λπ. Να επιτρέπει ακόμα στους μαθητές να μεταφέρουν τις
μαθηματικές τους αντιλήψεις χρησιμοποιώντας έναν ή περισσότερους σημειωτικούς
πόρους ταυτόχρονα.
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6. Να ενθαρρύνουν τους μαθητές να μοιράζονται τις αντιλήψεις τους με τους
συμμαθητές τους και με τον ίδιο για τα μαθηματικά εν γένει ή για κάτι το οποίο μόλις
διδάχθηκαν. Να γίνεται μια ώσμωση ιδεών, κάτι σαν λογοτεχνικός κύκλος ή αλλιώς
λέσχη ανάγνωσης στα μαθηματικά.
7. Να υιοθετήσουν την άποψη ότι βασικό στοιχείο της δουλειάς τους με τους μαθητές
είναι να τους διδάξουν και να μοντελοποιήσουν ταυτόχρονα το μητρώο των
μαθηματικών. Κομβικό στοιχείο κρίνεται η αναγνώριση της αξίας του λόγου των
μαθηματικών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και της
σπουδαιότητάς του στην εκμάθηση των μαθηματικών από τους μαθητές (HerbelEisenmann et al., 2015).

Συμπεράσματα
Στόχος του σύγχρονου σχολείου δεν είναι μόνο ο γραμματισμός των παιδιών με την έννοια
του αλφαβητισμού, δηλαδή το να μπορεί ένας μαθητής να χειρίζεται με ευελιξία γλωσσικές
και μεταγλωσσικές δομές που προσιδιάζουν κάθε φορά στην περίσταση επικοινωνίας.
Στόχος του σύγχρονου σχολείου οφείλει να είναι ο λειτουργικός γραμματισμός, ο οποίος
λειτουργεί σαν μία «μεγάλη ομπρέλα» και εμπεριέχει τον γλωσσικό γραμματισμό, τον
μαθηματικό γραμματισμό και εν γένει τον γραμματισμό σε κάθε επιστημονική περιοχής.
Όπως θίξαμε και στην παρούσα εργασία, κάθε επιστήμη έχει το δικό της μητρώο
ακαδημαϊκής γλώσσας και αυτή δεν πρέπει να παραμελείται κατά τη διάρκεια της
εκμάθησης του γνωστικού αντικειμένου. Εξάλλου, ως γνωστόν η γλώσσα διδάσκεται
οριζοντίως και καθέτως, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και στο ίδιο καθαυτό. Κομβικό
ρόλο στην πολυεπίπεδη προσέγγιση των επιστημών έχει η έννοια της διεπιστημονικότητας.
Αρκεί κανείς να λάβει υπόψη του ένα πρόσφατο άρθρο της εφημερίδας ¨Η Καθημερινή¨
(Λακασάς: 27/09/19) για να αντιληφθεί τις διαστάσεις που έχουν πάρει τα αρνητικά
επίπεδα λειτουργικού γραμματισμού στη χώρα μας. Εν ολίγοις αυτό τι σημαίνει – ότι οι
μαθητές με το πέρας των σχολικών τους χρόνων δεν έχουν βασικές γνώσεις για να
αντιμετωπίσουν προκλήσεις ζωτικές για την καθημερινότητά τους σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο φυσικό και τεχνητό περιβάλλον. Η όλη προσέγγιση του παρόντος άρθρου
κινήθηκε στο πλαίσιο των κοινωνικοκονστρουκτιβιστικών θεωριών μάθησης, οι οποίες
κρίνονται ως το μέλλον της διδακτικής των μαθηματικών (Schleppegrel, 2010: 76-77).
Κοινωνικές, γιατί λαμβάνουν υπόψη το ρόλο της γλώσσας στην εννοιολόγηση και
κατηγοριοποίηση των μαθηματικών και κονστρουκτιβιστικές, διότι λαμβάνουν υπόψη τις
άτυπες γνώσεις των παιδιών όταν εισέρχονται στην μαθησιακή διαδικασία και χτίζουν με
αυτόν τον τρόπο πάνω σε κάτι που έχει νόημα για τα ίδια τα παιδιά.
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Περίληψη. Στην πολιτική εκπαίδευση συμβάλει ο θεσμός της επιμόρφωσης ενηλίκων,
ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών. Σκοπός είναι η ενίσχυση των γνώσεών τους σε ζητήματα
πολιτειότητας, ώστε να μπορούν βάσει αυτών να αναπτύξουν την πολιτειότητα στους
μαθητές τους. Με την εργασία αυτή διερευνάται η επαύξηση των γνώσεων των
εκπαιδευτικών και μαθητών στα ζητήματα δημοκρατίας και πολιτειότητας για να
επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τα κοινά, να εκφράζουν με επιχειρήματα ιδέες και να
αναλύουν κριτικά πολιτικά φαινόμενα. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η
συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις Google Books & Google Scholar.
Κριτήρια εισαγωγής ήταν: η δημοκρατία, η πολιτική εκπαίδευση και η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών. Κριτήρια αποκλεισμού ήταν η μη διαθεσιμότητα του πλήρους κειμένου
σχετικών άρθρων ή βιβλίων. Οι μελέτες που εντοπίστηκαν μπορούσαν να
ομαδοποιηθούν σε τρεις κεντρικές τάσεις, σε αυτές εκπαιδευτικών συστημάτων που
προωθούσαν αποτελεσματικά την ανάπτυξη της ενεργού πολιτειότητας, σε αυτές
εκπαιδευτικών συστημάτων που παρατηρούνταν σχετικές ενέργειες με περιορισμένη
επιτυχία και σε αυτές εκπαιδευτικών συστημάτων που απουσίαζαν σχετικές ενέργειες
και όπου οι εκπαιδευτικοί είχαν άγνοια ή και αρνητικές στάσεις έναντι της ανάπτυξης
της πολιτειότητας. Επίσης, γίνεται και μία καταγραφή στο τι ισχύει στην Ελλάδα.
Λέξεις κλειδιά: δημοκρατία, εκπαίδευση, πολιτειότητα

Εισαγωγή
Η σύγχρονη εκπαίδευση διαφοροποιείται ουσιωδώς σε σχέση με την εκπαίδευση στο
παρελθόν, λόγω μιας πληθώρας αλλαγών που έχουν επέλθει ως προς τις σχέσεις ισχύος
εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση,
αλλά και τις μεταβολές που αφορούν στον ίδιο το ρόλο του εκπαιδευτικού. Ως προς τους
ίδιους τους εκπαιδευτικούς, μια ιδιαίτερα βασική διαφορά έχει να κάνει με την
παρακολούθηση σεμιναρίων δια βίου μάθησης. Σε παλαιότερες εποχές η εκπαίδευση και η
κατάρτιση του εκπαιδευτικού τερματιζόταν κατά την αποφοίτησή του από τα ακαδημαϊκά
ιδρύματα, καθώς στη συνέχεια αναλάμβανε τα εκπαιδευτικά καθήκοντα και δεν
επανακαταρτιζόταν. Έτσι, υπήρχαν διακριτά όρια μεταξύ της κατάρτισης και της
επαγγελματικής ζωής, αφού η κατάρτιση πραγματοποιούταν μόνο κατά τη διάρκεια των
σπουδών (Kalantzis & Cope, 2013).
Μια δεύτερη βασική διαφορά της σύγχρονης εκπαίδευσης αφορά στο ρόλο του
εκπαιδευτικού ως κοινωνικού επιστήμονα. Σε παλαιότερες εποχές ο εκπαιδευτικός είχε
έναν ιδιαίτερα παθητικό ρόλο, καθώς ασχολούταν αποκλειστικά με την εκτέλεση ενός
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«έργου», που του είχε ανατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Αντίθετα, ο σύγχρονος
εκπαιδευτικός είναι ένας κοινωνικός επιστήμονας που δεν μπορεί να είναι αποκομμένος
από την κοινωνική πραγματικότητα, αλληλεπιδρά με το κοινωνικό περιβάλλον και το
συνδιαμορφώνει μέσω της ίδιας της επαγγελματικής και της διδακτικής του πρακτικής
(Kalantzis & Cope, 2013). Κατά συνέπεια, ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως κοινωνικού
επιστήμονα οφείλει να είναι στο προσκήνιο και να διερευνάται.
Παράλληλα με τις μεταβολές που επέρχονται στο ρόλο του εκπαιδευτικού, παρατηρούνται
και ευρύτερες, άνευ προηγουμένου αλλαγές στην ανθρωπότητα. Κατά τις τελευταίες
δεκαετίες μεταβολές όπως: η κλιματική αλλαγή, η αστικοποίηση, η πρόοδος των
τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης, η στροφή στον τριτογενή τομέα της
εργασίας, η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας σχεδόν στο σύνολο των κρατών του κόσμου, η
μαζική μετανάστευση και η επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού οδήγησαν σε ταχύτατες
μεταβολές του τρόπου ζωής, στις οποίες είναι αμφίβολο εάν ο άνθρωπος κατάφερε να
προσαρμοστεί με την ταχύτητα που απαιτούταν για να αντιμετωπίσει τις σχετικές
προκλήσεις (Kalantzis & Cope, 2013). Η προσαρμογή του ανθρώπου στις μεταβολές αυτές
δεν είναι μια πρόσφατα διαπιστωμένη πρόκληση, καθώς πριν από 50 περίπου χρόνια ο Bell
(1976) ανέπτυξε μια προβληματική σχετικά με το κατά πόσο ο σύγχρονος άνθρωπος θα
μπορούσε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θα επέφερε η προβλεπόμενη από αυτόν
μετάβαση στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες.
Η ταχύτατη μεταβολή των κοινωνιών σηματοδότησε και την αναγκαιότητα για μια
συνεχιζόμενη κατάρτιση των εκπαιδευτικών καθώς με τις γνώσεις, που αποκόμιζαν κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους, ήταν αμφίβολο εάν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις της μετέπειτα επαγγελματικής τους ζωής (Kalantzis & Cope, 2013). Όπως
επισημαίνει ο Banks (2017), μεταβολές όπως η αύξηση των μεταναστευτικών ροών
επιτάσσουν την καλύτερη κατανόηση της διαφορετικότητας, κατανόηση στην οποία η
συμβολή του εκπαιδευτικού είναι καθοριστική, με στόχο την αποφυγή της ενίσχυσης του
λαϊκισμού και του εθνικισμού. Έτσι, κατέστη αναγκαία η εκπαίδευση και κατάρτιση των
εκπαιδευτικών προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες
προκλήσεις της επαγγελματικής τους ζωής (Kalantzis & Cope, 2013).
Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η εξέταση της επαύξησης των
γνώσεων των εκπαιδευτικών και της δυνατότητας μετάδοσης αυτών στους μαθητές τους
σχετικά με τα ζητήματα δημοκρατίας και πολιτειότητας, ιδίως δια μέσου της διδασκαλίας
του μαθήματος της σχολικής Ιστορίας.

Η έρευνα
Στόχος
Διερευνάται η επαύξηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών και μαθητών στα ζητήματα
δημοκρατίας και πολιτειότητας για να επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τα κοινά, να εκφράζουν
με επιχειρήματα ιδέες και να αναλύουν κριτικά πολιτικά φαινόμενα (ιδίως εξ αυτών που
μελετώνται στο πλαίσιο της διδασκαλίας του Μαθήματος της Σχολικής Ιστορίας).
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Μεθοδολογία έρευνας
Η ανά χείρας εισήγηση ανήκει μεθοδολογικά στο είδος της συστηματικής βιβλιογραφικής
ανασκόπησης. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκε σημαντική βιβλιογραφική έρευνα στις
βάσεις Google Books & Google Scholar. Κριτήρια εισαγωγής ήταν οι εξής λέξεις κλειδιά:
δημοκρατία, πολιτική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Κριτήρια αποκλεισμού
ήταν: η μη διαθεσιμότητα του πλήρους κειμένου σχετικών άρθρων / βιβλίων. Τα προς
εξαγωγή δεδομένα ομαδοποιήθηκαν σε δύο κατηγορίες, μία για την πραγματικότητα εκτός
Ελλάδας και μία για την εγχώρια. Συνολικά, η αρχική έρευνα κατέληξε στην επιλογή 130
σχετικών ερευνών. Ωστόσο η τελική προς αποδελτίωση και επεξεργασία επιλογή
περιλάμβανε μόλις 15 μελέτες που εξέταζαν την ανάπτυξη της πολιτειότητας μέσω της
εκπαίδευσης. Παρά την πρόθεση για διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων στις μελέτες που
αφορούσαν την Ελλάδα από την μια και τις μελέτες που αφορούσαν τις χώρες του
εξωτερικού από την άλλη, δεν εντοπίστηκαν σχετικές μελέτες για την Ελλάδα,
παρεμποδίζοντας έτσι τη δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης των δεδομένων.
Αποτελέσματα
Μια από τις πρώτες χώρες που επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη της ενεργού πολιτειότητας
ήταν η Σουηδία. Όπως υποστηρίζεται από μια σχετική μελέτη του Evertson (2015), η
Σουηδία ήταν η πρώτη χώρα, στην οποία δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη της ενεργού
πολιτειότητας δια μέσου της εκπαίδευσης λόγω του ότι, όπως αναφέρει, κατά την
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της περιόδου 1860-1900 προωθήθηκε η αποκοπή από τη
θρησκευτικού χαρακτήρα εκπαίδευση. Για να προχωρήσει η Σουηδία σε μια τέτοιου αν η
ανάπτυξη της ενεργού πολιτειότητας. Έτσι, εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα δόθηκε η
αναγκαία βαρύτητα στη σύνδεση ανάμεσα στο τοπικό και το παγκόσμιο με αποτέλεσμα η
Σουηδία να είναι η πρώτη χώρα της οποίας το εκπαιδευτικό σύστημα επικεντρώθηκε στην
ανάπτυξη της ενεργού πολιτειότητας.
Σε μια άλλη έρευνα οι Nieuwenhuyse & Wils (2012) μελέτησαν τη διαπολιτισμική
διδασκαλία της Ιστορίας σε σχολεία του Βελγίου, όπου διδάσκονταν από κοινού άτομα με
κύρια τη γλώσσα τη γαλλική, τη γερμανική και την ολλανδική. Όπως επισημαίνουν, στο
Βέλγιο μια πρώτη προσπάθεια ανάπτυξης της πολιτειότητας δια μέσου του Μαθήματος της
Ιστορίας παρατηρήθηκε ήδη από τη δεκαετία του 1970, όταν πραγματοποιήθηκε σχετική
κατάρτιση των εκπαιδευτικών και μεταβολή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών,
ώστε να αναπτύσσεται η παγκόσμια πολιτειότητα και να αποφεύγεται η αναβίωση των
γεγονότων εντάσεων του παρελθόντος. Οι προσπάθειες αυτές εντάθηκαν στη δεκαετία του
1980 και του 1990, όπου στόχος κατέστη η ανάπτυξη της ιστορικής συνειδητότητας και η
προετοιμασία των μαθητών ώστε να μπορούν να ζήσουν σε μια παγκόσμια κοινωνία. Εν
συνεχεία, το 2000 τέθηκε ως βασικός στόχος της διδασκαλίας της Ιστορίας η ανάπτυξη της
κοινωνικής ανθεκτικότητας, δηλαδή της ανθεκτικότητας της Βελγικής κοινωνίας έναντι της
αρμονικής συμβίωσης επιμέρους εθνοτήτων. Αξίζει αναφοράς το γεγονός πως μετά το 2010
διαπιστώθηκε πως η έμφαση μόνο στην Ιστορία δεν αρκούσε ώστε να αναπτυχθεί η ενεργή
πολιτειότητα των εκπαιδευομένων. Έτσι, θεωρήθηκε αναγκαία η επέκταση του στόχου
ανάπτυξης της πολιτειότητας και σε άλλα Μαθήματα, κάτι που οδήγησε και σε
στοχοθέτηση περαιτέρω πτυχών της πολιτειότητας. Για παράδειγμα, πλέον το εκπαιδευτικό
σύστημα στόχευε στη διδασκαλία της βιώσιμης ανάπτυξης και στην ανάπτυξη κριτικής
ικανότητας έναντι του περιεχομένου των μέσων κοινωνικών δικτύωσης κ.α. Για την
επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ιδίως ως προς τη διδασκαλία του Μαθήματος της Ιστορίας,
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το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας οδηγήθηκε στη διαπίστωση πως οι υπάρχοντες
εκπαιδευτικοί δεν διέθεταν τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να υλοποιήσουν το
εγχείρημα. Στο πλαίσιο αυτό, το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας προχώρησε σε
τοποθέτηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες που θα μπορούσαν να
υλοποιήσουν το εγχείρημα.
Μια άλλη περιοχή διαπολιτισμικών εντάσεων στην οποία η διδασκαλία της ιστορίας έχει
συμβάλλει στην άμβλυνση αυτών είναι το Κεμπέκ του Καναδά. Στο Κεμπέκ από το 2006 και
ύστερα προωθείται η διαπολιτισμική διδασκαλία της Ιστορίας ως ενός μέσου άμβλυνσης
των εντάσεων και ανάπτυξης της πολιτειότητας των μαθητών. Τη χρονιά εκείνη
προωθήθηκε στα σχολεία της χώρας ένα πρόγραμμα με τον τίτλο “History and Citizenship
Education”. Το πρόγραμμα αυτό είχε δύο παράλληλους και αλληλοσυμπληρωματικούς
στόχους. Ο πρώτος στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη της δυνατότητας των
μαθητών για κριτική επισκόπηση της Ιστορίας και γενικότερα της κοινωνικής
πραγματικότητας. Ο δεύτερος στόχος του προγράμματος αφορούσε στην ανάπτυξη ενός
ισχυρού αισθήματος του ανήκειν στο Κεμπέκ, δηλαδή της ανάπτυξης μιας συλλογικής
ταυτότητας που θα ενώνει τις επιμέρους εθνότητες της περιοχής. Ωστόσο, είναι αμφίβολο
το κατά πόσο οι στόχοι αυτοί επετεύχθησαν, αφού το εκπαιδευτικό σύστημα του Κεμπέκ
αναλώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διδασκαλία του συνόλου της διδακτέας ύλης, με
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν στους ανωτέρω στόχους να έχει έναν
δευτερεύοντα ρόλο στο εκπαιδευτικό σύστημα, οδηγώντας έτσι σε αποσιώπηση της
αναγκαιότητας ανάπτυξης της πολιτειότητας των μαθητών (Éthier & Lefrançois, 2012).
Σε μια επιπρόσθετη έρευνα συνολικά στον Καναδά ο Schweisfurth (2006) μελέτησε τις
στάσεις των εκπαιδευτικών έναντι της πολιτειότητας, καθώς και τη φιλικότητα των
Αναλυτικών Προγραμμάτων για την προώθηση αυτής. Όπως διαπίστωσε, τα διδακτικά
εγχειρίδια του Καναδά είναι ιδιαίτερα φιλικά ως προς την προώθηση των ευρύτερων
παγκόσμιων πολιτειακών ζητημάτων, ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα θετικά
διακείμενοι έναντι της ανάπτυξης αυτής στους μαθητές.
Στο σύστημα εκπαίδευσης της Αγγλίας, η ανάπτυξη της πολιτειότητας τέθηκε ως στόχος το
1990, με τις σχετικές ενέργειες να επιταχύνονται μετά το 1997. Ωστόσο, παρά τις όποιες
σχετικές προσπάθειες το σύστημα εκπαίδευσης της Αγγλίας θεωρείται πως οδηγεί σε
ελάχιστο βαθμό στην ανάπτυξη της πολιτειότητας, έχοντας αποτύχει στην ανάπτυξη του
σχετικού στόχου. Τα αίτια της αποτυχίας του συστήματος εκπαίδευσης της Αγγλίας στην
ανάπτυξη της πολιτειότητας μπορούν, κατά τον Heater (2001), να ομαδοποιηθούν σε τρεις
κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τα πολιτικά αίτια, αφού στην Αγγλία επικρατεί σε
μεγάλο βαθμό η θεώρηση πως τα σχολεία οφείλουν να είναι πολιτικά ουδέτερα και να μην
οδηγούν κατά κανένα τρόπο στην πολιτική «κατήχηση» των μαθητών. Η δεύτερη κατηγορία
από αίτια αφορά τα κοινωνικά αίτια, με κυριότερο την έλλειψη ενδιαφέροντος από
πλευράς της κοινωνίας, και των μαθητών, για τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Τέλος, η
τρίτη κατηγορία εξετάζει τα αίτια από πλευράς του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος,
αφού δεν δόθηκε η αναγκαία βαρύτητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών
στην πολιτειότητα, ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν το σχετικό εγχείρημα.
Στην περίοδο του πολέμου του Αφγανιστάν η ενεργός πολιτειότητα των εκπαιδευτικών και
των μαθητών στην Αγγλία διερευνήθηκε μέσω μιας σχετικής μελέτης με τη χρήση
συνεντεύξεων. Όπως διαπιστώθηκε από τη μελέτη, οι μαθητές είχαν ένα έντονο
ενδιαφέρον για την κατανόηση των παγκόσμιων ζητημάτων, όπως ο πόλεμος του
Αφγανιστάν και οι σχέσεις της Αγγλίας με άλλους πολιτισμούς. Ωστόσο, οι συνεντεύξεις με
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τους εκπαιδευτικούς οδήγησαν στη διαπίστωση πως οι εκπαιδευτικοί είχαν ιδιαίτερα
χαμηλές δεξιότητες διδασκαλίας για αυτά τα ζητήματα και πως διακρίνονταν από ένα
έντονο αίσθημα ανεπάρκειας. Παρομοίως, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν άγνοια για το
θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο οφείλει να προάγεται η ανάπτυξη της ενεργού
πολιτειότητας στους μαθητές (Yamashita, 2006).
Στα μέσα του 2000 διαπιστώθηκε επίσης πως πραγματοποιούνταν ορισμένες εναλλακτικού
χαρακτήρα κινήσεις για την κάλυψη της έλλειψης επικέντρωσης από πλευράς του
εκπαιδευτικού συστήματος στην ανάπτυξη της πολιτειότητας των μαθητών. Πιο
συγκεκριμένα, λόγω της ανεπάρκειας του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος να
οδηγήσει σε ανάπτυξη της ενεργού πολιτειότητας, πραγματοποιήθηκαν πρωτοβουλίες από
πλευράς μη κυβερνητικών οργανισμών για την αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων, μέσω
διερεύνησης των αδύναμων και ισχυρών σημείων τους ως προς την προώθηση της
πολιτειότητας (Ibrahim, 2005).
Σε άλλη έρευνα του εκπαιδευτικού συστήματος της Αγγλίας μελετήθηκε η ενεργός
πολιτειότητα ως προς το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, καθώς και η σχετική έμφαση από
πλευράς του εκπαιδευτικού συστήματος. Όπως διαπιστώθηκε από τη μελέτη των
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών φαίνεται πως το εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας
επικεντρώνεται σε μικρό βαθμό στην παρουσίαση του Ολοκαυτώματος, ενώ το γεγονός
αυτό αλληλοδιαπλέκεται με διακριτό τρόπο από τα ευρύτερα γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Παράλληλα, είναι αμφίβολο το κατά πόσο οι λειτουργοί του εκπαιδευτικού
συστήματος της χώρας διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για να διδάξουν την
εμπειρία του Ολοκαυτώματος κατά τρόπο που θα αναπτύσσεται η πολιτειότητα των
μαθητών (Brown & Davies, 1998).
Παρά τα ανωτέρω, το εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας προωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό
την ενεργό πολιτειότητα εν σχέση με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων κρατών. Ιδιαίτερα
διαφωτιστική είναι μια σχετική συγκριτική επισκόπηση του Μαθήματος της Ιστορίας στην
Ελλάδα, την Αγγλία και τη Γερμανία ως προς το κατά πόσο προωθούν την ανάπτυξη της
ιστορικής εθνικής συνείδησης εις βάρος της παγκόσμιας πολιτειότητας. Όπως
διαπιστώνεται από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, στην Ελλάδα
υπάρχει ένα πιο εθνοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα με μεγαλύτερη έμφαση στην
ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης μέσω της Ιστορίας σε σχέση με τη Γερμανία και με την
Αγγλία. Μεταξύ δε των κρατών αυτών φαίνεται πως τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
της Γερμανίας, ιδίως τα σχετικά με την Ιστορία, προάγουν σε μεγαλύτερο βαθμό την
ανάπτυξη της εθνοκεντρικής συνείδησης σε σχέση με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
της Αγγλίας (Faas,2011).
Σε μια επιπρόσθετη μελέτη στην Ουαλία διερευνήθηκαν οι στάσεις των εκπαιδευτικών και
των φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων έναντι της διδασκαλίας της πολιτειότητας. Στη
μελέτη αυτή οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο
επίγνωσης για ζητήματα πολιτειότητας. Με βάση την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε πως η
πλειονότητα των εκπαιδευτικών θεωρούσε ότι η πολιτειότητα θα όφειλε να αποτελεί
κεντρικό αντικείμενο διδασκαλίας (76%). Ένα δεύτερο εύρημα της παρούσας μελέτης
αφορούσε στη διαπίστωση πως οι εκπαιδευτικοί της έρευνας είχαν, βάσει των αναφορών
τους, ελάχιστες γνώσεις και δεξιότητες για την ανάπτυξη της πολιτειότητας στους μαθητές.
Έτσι, παρατηρείται μια αντίθεση ανάμεσα στις στάσεις και την ακολουθούμενη πρακτική.
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας θεώρησαν πως η ανάπτυξη της
πολιτειότητας, ιδίως της παγκόσμιας πολιτειότητας, μπορεί να αναπτυχθεί με
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αποτελεσματικότερο τρόπο μέσα από συγκεκριμένα Μαθήματα, ιδίως μέσω της
Γεωγραφίας, σε σχέση με τα υπόλοιπα (Robins et al., 2003).
Ένα άλλο ενδιαφέρον πλαίσιο εξέτασης της πολιτειότητας και του τρόπου προώθησης
αυτής παρουσιάζεται μέσα στη μελέτη των σοσιαλιστικών κοινωνιών. Στα κράτη της πρώην
Ε.Σ.Σ.Δ. που προέκυψαν μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, μια κεντρική
πρόκληση αφορούσε τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας, η οποία και αποτέλεσε
βασική αιτία των συγκρούσεων κατά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Έτσι, η
εκπαίδευση στα κράτη αυτά όφειλε να στοχεύει στην ανάπτυξη της πολιτειότητας των
εκπαιδευομένων με γνώμονα την αποφυγή των συγκρούσεων των επιμέρους εθνικών
ομάδων και την ανάπτυξη ενός ευρύτερου συλλογικού αισθήματος ευαισθητοποίησης για
τα τοπικά και τα ευρύτερα ζητήματα. Παρά την πρόθεση για ανάπτυξη της ενεργού
πολιτειότητας στις κοινωνίες αυτές, φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν επιτεύχθηκε. Για
παράδειγμα, οι μαθητές στην Εσθονία διάκεινται ιδιαίτερα αρνητικά έναντι των Ρώσων.
Μάλιστα, ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 1/3 των εκπαιδευομένων θεωρεί πως η συμμετοχή
του στα πολιτικά ζητήματα δεν έχει νόημα, αφού δεν μπορεί να συμβάλλει στη μεταβολή
της υφιστάμενης πραγματικότητας. Εν μέρει, ως αίτιο για τη συγκεκριμένη κατάσταση
μπορεί να θεωρηθεί η απουσία επικέντρωσης στην ανάπτυξη της πολιτειότητας, τόσο από
πλευράς του εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και από την πλευρά των ίδιων των
εκπαιδευτικών (Golubeva, 2010).
Σε μια άλλη έρευνα εξέτασης στάσεων μαθητών μελετήθηκαν οι αντιλήψεις των μαθητών
του εκπαιδευτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ως προς την
πολιτειότητα. Οι μαθητές αυτοί διέμεναν στο Οχάιο, το οποίο αποτελεί μια μητροπολιτική
περιοχή της πολιτείας της Τζόρτζια. Οι μαθητές της παρούσας έρευνας ρωτήθηκαν για μια
σειρά ζητημάτων ως προς τα δικαιώματά τους ως πολίτες, τον τρόπο με τον οποίο
κυβερνώνται οι Ηνωμένες Πολιτείες και την ιστορία της χώρας. Όπως διαπιστώθηκε από
την ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι συμμετέχοντες αγνοούσαν βασικά σημεία της
ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπως για παράδειγμα, το ποιοι ήταν ο
Benjamin Franklin και ο Abraham Lincon (Feinberg & Doppen, 2010).
Παρά την απουσία ικανής επίγνωσης για την πολιτειότητα ως προς παραμέτρους της ίδιας
της χώρας, υπάρχει μια αυξημένη επίγνωση για τα ευρύτερα και παγκόσμιου χαρακτήρα
ζητήματα. Μετά τις αρχές της δεκαετίας διαπιστώθηκε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
αναδύονται σε ρυθμιστικό παράγοντα της παγκόσμιας οικονομικής αγοράς. Έτσι, το
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας οδηγήθηκε στη διαπίστωση της αναγκαιότητας
ανάπτυξης της παγκόσμιας πολιτειότητας από πλευράς των μαθητών του, κάτι που
οδήγησε στην αναθεώρηση του περιεχομένου της εκπαίδευσης, προκειμένου οι πολίτες να
μπορούν να δρουν μετέπειτα ως επαγγελματίες εντός της ευρύτερης παγκόσμιας
κοινότητας (Schattle, 2010).
Ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο δεν προάγεται σε μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη της
ενεργού πολιτειότητας είναι αυτό της Νοτίου Αφρικής. Στη Νότιο Αφρική το εκπαιδευτικό
σύστημα της χώρας στοχεύει σε μεγάλο βαθμό στην καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας
των μαθητών, κάτι που αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθμό στα εγχειρίδια, τα Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών του εκπαιδευτικού συστήματος και τις διδακτικές πρακτικές των
διδασκόντων. Κατά συνέπεια, στο εκπαιδευτικό σύστημα της συγκεκριμένης χώρας δεν
υπάρχει το αναγκαίο έδαφος και οι απαιτούμενες συνθήκες για την καλλιέργεια της
ενεργού πολιτειότητας (Chisholm, 2008). Στο ίδιο μήκος κύματος, μια άλλη μελέτη σε
εκπαιδευτικούς στο Ισραήλ οδηγήθηκε στη διαπίστωση μη επαρκούς αριθμού ενεργειών
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ανάπτυξης της παγκόσμιας πολιτειότητας από πλευράς των εκπαιδευτικών, αφού υπήρχε
μια μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης μέσω της διδακτικής πρακτικής
εις βάρος της ανάπτυξης της παγκόσμιας συνείδησης (Goren & Yemini, 2016).

Συμπεράσματα-προτάσεις
Η πολιτειότητα αναφέρεται στην ιδιότητα του ανήκειν σε μια κοινή ομάδα ανθρώπων
(Yuval ‐ Davis, 2007). Κατά συνέπεια, στη σύγχρονη εποχή έχει αναπτυχθεί η έννοια της
παγκόσμιας πολιτειότητας, με στόχο την ανάπτυξη ενός αισθήματος ανήκειν στην ευρύτερη
παγκόσμια κοινότητα (Reysen & Katzarska-Miller, 2013). Η εκπαίδευση οφείλει να έχει έναν
κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της μορφής πολιτειότητας (Kalantzis & Cope, 2013),
κάτι που εξετάστηκε μέσω της παρούσας εργασίας.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται πως υπάρχουν τρεις κεντρικές τάσεις. Η πρώτη τάση
εστιάζει σε εκπαιδευτικά συστήματα κρατών όπως η Σουηδία, τα οποία έχουν επιχειρήσει
την ανάπτυξη της πολιτειότητας μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος και έχουν πετύχει
τους σχετικούς στόχους. Η δεύτερη τάση εστιάζει σε χώρες όπως η Αγγλία, στις οποίες έχει
επιδιωχθεί η ανάπτυξη της πολιτειότητας μέσω της εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο αυτό να
έχει καταστεί εφικτό. Η τρίτη τάση εστιάζει σε χώρες όπως η Νότιος Αφρική και το Ισραήλ,
στις οποίες το εκπαιδευτικό σύστημα συμβάλλει ελάχιστα στην ανάπτυξη της
πολιτειότητας, με το χαρακτήρα της να είναι αυστηρά τοπικός και όχι παγκόσμιος.
Μεταξύ των μελετών, που εξετάστηκαν μέσω της συγκεκριμένης ανασκόπησης, καμία δεν
είχε διεξαχθεί στην Ελλάδα με στόχο τη διερεύνηση της ανάπτυξης της πολιτειότητας μέσω
του τοπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στην Ελλάδα, εντοπίζονται δύο προγράμματα που
απευθύνονται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, τα οποία, διοργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής
των Ελλήνων. Το μεν πρώτο έχει τίτλο: «Δημοκρατία & Εκπαίδευση», το δε δεύτερο έχει
τίτλο: «Καλοκαιρινό Εργαστήρι Δημοκρατίας των Εκπαιδευτικών». Ωστόσο, καμία μελέτη
δεν εντοπίζεται ως προς τη μελέτη της ανάπτυξης της πολιτειότητας στην Ελλάδα, καθώς
δεν έχει διερευνηθεί η επίδραση των σχετικών αυτών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η
απουσία ερευνών στο ελληνικό περιβάλλον και η σημασία διερεύνησης αυτού του
ζητήματος στην Ελλάδα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα μελέτης της επίδρασης των
προγραμμάτων αυτών στους εκπαιδευτικούς του εγχώριου εκπαιδευτικού συστήματος.
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Περίληψη. Παρουσιάζεται και αξιολογείται μια ολιστική πρόταση εκπαίδευσης για την
ηθική ανάπτυξη, η οποία κατά τη διετία 2016-2018 εφαρμόστηκε στο 1ο Πειραματικό
Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μ. Ανδρόνικος». Συνδυάζοντας διάφορες φιλοσοφικές και
ψυχολογικές θεωρήσεις περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες-δεξιότητες: Ηθική
ευαισθησία: αποσκοπεί να καλλιεργήσει γνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες
πρόσληψης και ερμηνείας ηθικής υφής καταστάσεων. Ηθική κρίση: αποσκοπεί να
βελτιώσει το επίπεδο ηθικής επιχειρηματολογίας των μαθητών. Γνωρίσματα
χαρακτήρα: αποσκοπεί να συνδέσει τον ιδιαίτερο εαυτό κάθε μαθητή με τις αρετές.
Κοινότητα Δημοκρατίας και Ευθύνης-ΚΔΕ: αποσκοπεί να μετασχηματίσει τη σχολική
κοινότητα σε διαβουλευτική δημοκρατία. Η πρόταση αξιολογείται βάσει δύο
εργαλείων: το πρώτο είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο ερωτηματολόγιο Defining Issues
Test-DIT και το δεύτερο ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς των μαθητών. Μέσω
αυτών δείχνουμε ότι η πρόταση βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες
ηθικής ευαισθησίας, να οξύνουν την ηθική τους κρίση -και, ειδικότερα, να
προσεγγίσουν το μετασυμβατικό επίπεδο ηθικής ανάπτυξης- να καλλιεργήσουν αρετές
και να κάνουν ηθικές επιλογές στη ζωή τους.
Λέξεις κλειδιά: Ηθική ανάπτυξη, πρόγραμμα σπουδών, ηθικές δεξιότητες

Εισαγωγή
Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται και αξιολογείται μια ολιστική πρόταση εκπαίδευσης
για την ηθική ανάπτυξη, η οποία κατά τη διετία 2016-2018 εφαρμόστηκε στο 1ο
Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Σκοπός της πρότασης είναι οι μαθητές να
καλλιεργήσουν ηθική αυτονομία και ηθική ταυτότητα (Συκάς, 2017). Η ολιστικότητα της
πρότασης αναλύεται σε τρεις διαστάσεις: Πρώτον, οι παρεμβάσεις της αφορούν τόσο στο
επίπεδο της τυπικής διδασκαλίας, όσο και στο επίπεδο του ηθικό-κοινωνικού κλίματος του
σχολείου. Ως προς το πρώτο, περιλαμβάνει δραστηριότητες εντός τάξης για την καλλιέργεια
ηθικών δεξιοτήτων πρόσληψης της ηθικότητας. Ως προς το δεύτερο, επιχειρεί να
μετασχηματίσει τη σχολική κοινότητα σε διαβουλευτική δημοκρατία. Δεύτερον, δέχεται ότι
η ηθικότητα εδράζεται συνολικά στον εαυτό του ατόμου και όχι σε μία ή ορισμένες μόνο εκ
των διαστάσεών του (π.χ., ηθική κρίση, ηθικό συναίσθημα) (Narvaez, 2008). Τρίτον,
συνδυάζει δύο μεγάλες παραδόσεις στην ηθική εκπαίδευση, τη γνωστική ηθική εκπαίδευση
και την εκπαίδευση χαρακτήρα. Περαιτέρω, μέσω της αξιολόγησης της πρότασης,
διερευνάται ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές έχουν αναπτύξει τις ηθικές δεξιότητες που η
πρόταση προσπαθεί να καλλιεργήσει.
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Θεωρητικό πλαίσιο της πρότασης
Θεωρητικός πυρήνας της παρούσας πρότασης είναι το νέο-κολμπεργκιανό Μοντέλο των
Τεσσάρων Συνιστωσών (ΜΤΣ-Four Component Model) του J. Rest (Rest, Narvaez, Bebeau, &
Thoma, 1999; Bebeau & Monson, 2008; Narvaez, 2008), το οποίο συμπληρώνεται και από
άλλες ψυχολογικές και φιλοσοφικές θεωρήσεις. Σύμφωνα με το ΜΤΣ, η ηθική λειτουργία
του ατόμου συνίσταται στην αλληλεπίδραση τεσσάρων ψυχικών διεργασιών-συνιστωσών.
Αυτές είναι η ηθική ευαισθησία, η ηθική κρίση, η ηθική υποκίνηση και ο ηθικός
χαρακτήρας.
Ειδικότερα, ηθική ευαισθησία σημαίνει το ενδιαφέρον ενός προσώπου για τον αντίκτυπο
των πράξεών του στους άλλους ανθρώπους (Rest et al., 1999) και συνίσταται στη
συναισθηματική και γνωστική πρόσληψη της ηθικότητας. Τα ηθικά συναισθήματα
αποτελούν δομικό στοιχείο της ηθικής εμπειρίας των ανθρώπων (Hume, 1983), επιδρούν
στην ηθική τους κρίση (Haidt, 2012) και κατευθύνουν τις ηθικές αξιολογήσεις τους (D’ Arms
& Jacobson, 2000). Επίσης, καλλιεργούν ενδιαφέρον για την ηθικότητα (Blasi, 2004) και
υποκινούν ηθικές συμπεριφορές (Nucci, 2001). Η ηθική κρίση εκφράζει το επίπεδο ηθικής
κατανόησης και αιτιολόγησης. Οι σημαντικότερες θεωρήσεις στο πλαίσιο της γνωστικοαναπτυξιακής ψυχολογίας θεμελίωσαν τον γνωστικό χαρακτήρα της ηθικής ανάπτυξης και
την εξελικτική μετάβαση της ηθικής κρίσης από το ετερόνομο στο αυτόνομο στάδιο (Piaget,
1948) και από το προσυμβατικό στο μετασυμβατικό επίπεδο (Kohlberg, 1984; Snarey &
Samuelson, 2008). Την ανάπτυξη της ηθικής κρίσης σηματοδοτεί η ηθική επιχειρηματολογία
στη βάση θεμελιωδών ηθικών αρχών (Moshman, 2011). Η ηθική υποκίνηση απηχεί τον
βαθμό στον οποίο ένα πρόσωπο προτάσσει στη ζωή του ηθικές αξίες έναντι άλλων αξιών
(π.χ. αισθητικών, προσωπικών). Μάλιστα, ο Blasi (1983; 2004) υποστήριξε πειστικά, ότι η
ιεραρχική αυτή τοποθέτηση των ηθικών αξιών αποκαλύπτει τον βαθμό στον οποίο οι αξίες
αποτελούν στοιχείο αυτό-αναγνώρισης και αυτό-κατανόησης ενός ατόμου και, από τη
σκοπιά αυτή, τον βαθμό συγκρότησης της ηθικής του ταυτότητας. Ηθικό χαρακτήρα φέρει
το πρόσωπο που δρα σε συμφωνία προς τις ηθικές του αρχές. Οι τρεις πρώτες συνιστώσες
(ευαισθησία, κρίση, υποκίνηση), αν και παρωθούν, δε διασφαλίζουν την εκδήλωση ηθικής
συμπεριφοράς, παρά μόνο στον βαθμό που ο χαρακτήρας του ατόμου παρέχει το
απαραίτητο εκείνο σθένος για τη μετατροπή των ηθικών αρχών σε ηθική συμπεριφορά.
Οι τέσσερις, παραπάνω, συνιστώσες της ηθικότητας βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση.
Ομοίως, η κρίση και το συναίσθημα συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν σε όλο το φάσμα της
ηθικής λειτουργίας (Rest et al., 1999).
Μολονότι το ΜΤΣ αναλύει επαρκώς τις ενδοατομικές ψυχικές λειτουργίες πρόσληψης της
ηθικότητας, παραγνωρίζει το κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου διαμορφώνεται ο ηθικός
εαυτός. Ενδεικτική της σημασίας του κοινωνικού πλαισίου είναι η θέση του Durkheim
(1925) ότι το άτομο είναι ηθικό ον στον βαθμό που είναι κοινωνικό ον. Υπό αυτή την έννοια,
η ηθικότητα δεν αναπτύσσεται σε κοινωνικό κενό. Αναπτύσσεται μέσα από το πλέγμα
κοινωνικών σχέσεων του μαθητή στο σχολείο (Ντιούι, 2016). Για τον Piaget (1948), ένα
σχολικό περιβάλλον συνεργασίας, αμοιβαιότητας και ισότητας συμβάλλει στην αυτόνομη
ηθική ανάπτυξη του μαθητή. Στις μεταγενέστερες έρευνές του, o Kohlberg και οι
συνεργάτες του εισάγουν την έννοια της «ηθικής ατμόσφαιρας» και συνδέουν την
αποτελεσματική της καλλιέργεια με την ύπαρξη μιας δημοκρατικά λειτουργούσας σχολικής
κοινότητας. Όταν, μάλιστα, αυτή λειτουργεί με όρους ηθικού διαλόγου συμβάλλει στην
ανάπτυξη του 6ου και ανώτερου σταδίου ηθικής κρίσης (Kohlberg, Boyd & Levine, 1990). Ο
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ηθικός διάλογος κατατείνει στην έλλογη καθολίκευση ηθικών κανόνων καλλιεργώντας,
συγχρόνως, συναίνεση στην κοινότητα και την ηθική ανάπτυξη των μελών της (Habermas,
2007). Για την ηθική της μέριμνας, το κατάλληλο κοινωνικο-ηθικό κλίμα στο σχολείο
προάγει σχέσεις αμοιβαίας φροντίδας (Noddings, 2002).

Δομή και περιεχόμενο της πρότασης
Οι προαναφερθείσες ψυχικές λειτουργίες πρόσληψης της ηθικότητας έχουν στην παρούσα
πρόταση αναπτυξιακή διάσταση, εκλαμβάνονται, δηλ., ως ηθικές δεξιότητες που μπορούν
να αναπτυχθούν μέσω της μάθησης (Συκάς, 2018). Με βάση την παρατήρηση αυτή και το
παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο η πρόταση απαρτίζεται από τέσσερις ενότητες–
δεξιότητες: Ηθική ευαισθησία, Ηθική κρίση, Γνωρίσματα Χαρακτήρα και Κοινότητα
Δημοκρατίας και Ευθύνης – ΚΔΕ. Οι τρεις πρώτες αφορούν στην τυπική διδασκαλία και
περιέχουν ποικίλες δραστηριότητες εντός τάξης. Η τέταρτη δίνει έμφαση στο κοινωνικόηθικό κλίμα του σχολείου και στην έμπρακτη άσκηση των τριών πρώτων ενοτήτωνδεξιοτήτων μέσα από τη μετατροπή της σχολικής κοινότητας σε διαβουλευτική δημοκρατία.
Ειδικότερα:
Η ηθική ευαισθησία αποσκοπεί στην καλλιέργεια γνωστικών και συναισθηματικών
δεξιοτήτων πρόσληψης και ερμηνείας ηθικών καταστάσεων. Οι δεξιότητες αυτές
καλλιεργούνται μέσα από ατομικές, ομαδικές και στην ολομέλεια της τάξης δραστηριότητες
που βασίζονται σε πραγματικά και υποθετικά περιστατικά της κοινωνικής εμπειρίας των
μαθητών. Η θεματική της ενότητας καλύπτει μια σειρά διαστάσεων της ηθικής
ευαισθησίας, όπως αναγνώριση και ερμηνεία ηθικών καταστάσεων, αναγνώριση και
έκφραση συναισθημάτων, προκαταλήψεις και στερεότυπα, εναλλαξιμότητα οπτικής και
ενσυναίσθηση, συμπόνια, αίσθημα ευθύνης κ.α. Οι διδακτικές πρακτικές ανάπτυξης των
δεξιοτήτων αυτών περιλαμβάνουν συζήτηση στην τάξη, στην παρέα, και στην οικογένεια,
παρατήρηση, αυτοπαρατήρηση, προσομοιώσεις, συνεντεύξεις, παιχνίδια ρόλων,
αναγνώριση και έμπρακτη εκδήλωση συναισθημάτων, ασκήσεις αποτελεσματικής
ακρόασης κ.α..
H ηθική κρίση αποσκοπεί να προάγει το επίπεδο ηθικής επιχειρηματολογίας των μαθητών
με βασικό διδακτικό εργαλείο την ανάλυση ηθικών διλημμάτων. Η εντός τάξης επεξεργασία
τους παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: Πρώτον, περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες
διλημμάτων: τα διλήμματα μακρο-ηθικής (αφορούν σε ζητήματα της επίσημης κοινωνικής
δομής, π.χ., θεσμοί, κανόνες) και τα διλήμματα μικρο-ηθικής (αφορούν σε ζητήματα
διαπροσωπικών σχέσεων) (Rest et al., 1999). Δεύτερον, για την ανάλυση των διλημμάτων
αξιοποιούνται θεωρίες της ηθικής φιλοσοφίας (π.χ., συμβολαιϊκή ηθική, αρεταϊκή ηθική,
ωφελιμισμός, ηθική του Kant), καθώς το περιεχόμενο και η λογική δομή των ηθικών
θεωριών προάγουν το συμβατικό και μετασυμβατικό επίπεδο ηθικής κρίσης στη γνωστή
ταξινομία των σταδίων ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg (Lapsley, 2008). Επομένως, με την
κατάλληλη αξιοποίηση των ηθικών θεωριών οι μαθητές προσεγγίσουν τα ανώτερα στάδια
ηθικής κρίσης. Τρίτον, τα διλήμματα δεν τίθενται μόνο σε τριτοπρόσωπη διατύπωση, όπως
συμβαίνει στην πλειονότητα των προγραμμάτων ηθικής ανάπτυξης, αλλά και σε
πρωτοπρόσωπη διατύπωση. Έτσι, ηθικός δρων του διλήμματος καθίσταται ο ίδιος ο
μαθητής και το δίλημμα αποκτά χαρακτήρα ερωτήματος αυτογνωσίας και επιλογής βίου.
Τέταρτον, κάθε δίλημμα υφίσταται ατομική και ομαδική επεξεργασία. Με την ατομική
επεξεργασία, ο μαθητής ασκείται σε όλη τη διανοητική διεργασία που απαιτεί η ανάλυσή
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του. Κατά την ομαδική επεξεργασία, η προηγούμενη ατομική επεξεργασία τίθεται σε
γνωστική αντιπαράθεση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Καλλιεργείται, έτσι, η
εναλλαξιμότητα οπτικής και προάγεται η ηθική κρίση (Piaget, 1948).
Η θεματολογία των διλημμάτων μακρο-ηθικής αντλείται από σύγχρονα ζητήματα
εφαρμοσμένης ηθικής φιλοσοφίας (π.χ., βιοηθική, επιχειρηματική ηθική, περιβαλλοντική
ηθική, κοινωνικές ανισότητες κ.α.), ενώ αυτή των διλημμάτων της μικρο-ηθικής από
περιστατικά της ζωής των μαθητών (π.χ. φιλικές, διαφυλικές, οικογενειακές σχέσεις κ.α.).
Τα γνωρίσματα χαρακτήρα αξιοποιούν τη σημαντική συμβολή της εκπαίδευσης χαρακτήρα που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη άνθηση σε ΗΠΑ και με βραδύτερους ρυθμούς
στην Ευρώπη- στη σύγχρονη ηθική εκπαίδευση. Ως εκπαίδευση χαρακτήρα ορίζεται η
εμπρόθετη προσπάθεια του σχολείου, της οικογένειας και των τοπικών κοινωνιών να
βοηθήσουν τους νέους να κατανοήσουν, να ενδιαφέρονται και να δρουν σύμφωνα με
βασικές ηθικές αξίες (Lickona, 2004). Σε σχέση με την παραδοσιακή της μορφή στις αρχές
του 20ου αι., η σύγχρονη εκπαίδευση χαρακτήρα έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη εξέλιξη ως
προς τη σκοποθεσία, το εννοιολογικό της πλαίσιο, τη φιλοσοφική και ψυχολογική της
θεμελίωση και τις διδακτικές της πρακτικές (βλ. Wynne & Ryan, 1993; Lickona, 2004).
Ωστόσο, καίρια ερωτήματα και διχογνωμίες εξακολουθούν να υφίστανται στην οικεία
βιβλιογραφία σχετικά με τον αριθμό των αξιών που πρέπει να διδαχθούν, τα κριτήρια
επιλογής τους, τη διδακτική τους μεθοδολογία, την ψυχική διεργασία πρόσληψης των
αξιών από τον μαθητή κ.α..
Προκειμένου η παρούσα πρόταση να απαντήσει σε ορισμένα από τα ερωτήματα αυτά
προσπαθεί να συνδέσει τις αξίες με θεμελιώδη υπαρκτικά ερωτήματα, π.χ., «ποιος (θα
ήθελα να) είμαι;», «ποιον βίο αξίζει να ζω;», όπως αυτά αναφύονται «φυσικά» μέσα από τη
ζώσα κοινωνική εμπειρία των μαθητών (σχολική και εξωσχολική). Με άλλα λόγια,
αξιοποιώντας την κοινωνική τους πραγματικότητα, οι μαθητές συζευγνύουν θεμελιώδη
υπαρκτικά ερωτήματα με τις αξίες. Με τη σύζευξη αυτή το επίκεντρο του ενδιαφέροντος
μετατοπίζεται από τις αξίες στον εαυτό του μαθητή: το μείζον ερώτημα δεν είναι αν οι αξίες
βρίσκουν τη θέση τους στον εαυτό του μαθητή, αλλά αν και με ποιο τρόπο ο μαθητής
βρίσκει τον εαυτό του μέσα στις αξίες, δηλ., αν και ποιο νόημα λαμβάνουν οι αξίες στο
πλαίσιο της ιδιοπροσωπίας του μαθητή, σε μια προσπάθεια αμοιβαίας αλληλονοηματοδότησης του εαυτού και των αξιών. Υπό το πρίσμα αυτό, δίνεται έμφαση στα
γνωρίσματα χαρακτήρα-αρετές που ο Α. Blasi αποκαλεί ανώτερης τάξης: πρόκειται για
εκείνα τα γνωρίσματα χαρακτήρα που αποτελούν δομικά συστατικά της ηθικής ταυτότητας
του ατόμου, όπως η συνέπεια λόγων και πράξεων, η αυτογνωσία, η αυτοκριτική, η
ακεραιότητα κ.α.. Μέσω αυτών το άτομο αυτοαναγνωρίζεται, αυτοκατανοείται και αποκτά
τη βαθύτερη αίσθηση του εαυτού του (Blasi, 2004; Lapsley, 2008). Παράλληλα, στην ίδια
ενότητα συμπεριλαμβάνονται κοινά αποδεκτές αξίες που πηγάζουν από φιλοσοφικές και
θρησκευτικές θεωρήσεις (δικαιοσύνη, ανεκτικότητα, ειλικρίνεια κ.α.).
H διδασκαλία των Γνωρισμάτων Χαρακτήρα αρθρώνεται σε τρία αλληλοτροφοδοτούμενα
επίπεδα: Γνώση της αρετής: αναφέρεται στην αναγνώριση και στην κατανόηση μιας αρετής
μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο όπου εμφανίζεται. Εξατομίκευση της αρετής: συνιστά την
οικοδόμηση του νοήματος μιας αρετής από κάθε μαθητή ξεχωριστά. Ο μαθητής στρέφεται
ενδοσκοπικά στον εαυτό του και ρωτά τι σημαίνει η αρετή αυτή για μένα, γιατί με
ενδιαφέρει ή όχι κ.α.. Πράξη: οι μαθητές εφαρμόζουν την αρετή που επεξεργάστηκαν εντός
τάξης σε πραγματικές συνθήκες (π.χ. στην οικογένεια, στο σχολείο, στην παρέα). Στην
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ενότητα αυτή χρησιμοποιείται, επίσης, ποικιλία δραστηριοτήτων: συζήτηση, βιωματικά
παιχνίδια, αυτοπαρατήρηση, μελέτες περίπτωσης κ.α..
Προκειμένου οι ψυχικές λειτουργίες πρόσληψης της ηθικότητας να μετατραπούν σε ηθική
συμπεριφορά απαιτείται η συνδρομή του κατάλληλου κοινωνικο-ηθικού σχολικού κλίματος
και η παροχή ευκαιριών στους μαθητές να ασκηθούν σε ηθικές πράξης. Η παρούσα
πρόταση προσπαθεί να καλλιεργήσει θετικό κοινωνικο-ηθικό κλίμα και να συνδέσει τις
τρεις πρώτες ενότητες με την ηθική πράξη μέσω της ΚΔΕ. Η ΚΔΕ συνιστά προσπάθεια να
μετασχηματιστεί το σχολείο σε διαβουλευτική δημοκρατία. Το πρότυπο της διαβουλευτικής
δημοκρατίας, εκδοχές του οποίου υποστηρίζονται από σημαντικούς στοχαστές (Cohen,
1989; Habermas, 2007; Fishkin, 2009), συνιστά μια εφαρμογή στον χώρο της πολιτικής, της
διαλογικής θεωρίας για τη θεμελίωση της ηθικής. Σύμφωνα με αυτό, οι κανόνες συμβίωσης
στην κοινότητα είναι το αποτέλεσμα αυθεντικής διαβούλευσης που θεμελιώνεται σε έναν
πραγματικό και υπό αυστηρές προϋποθέσεις και κανόνες διεξαγόμενο διάλογο.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΔΕ παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: οι εκλεγμένοι στα πενταμελή
συμβούλια μαθητές κατανέμονται σε τρεις Ομάδες Αρμοδιοτήτων (βλ. παρακάτω). Με τη
βοήθεια ενός Συντονιστή Εκπαιδευτικού και με άξονα έναν υπό αυστηρούς κανόνες
διεξαγόμενο επιχειρηματολογικό διάλογο (Κανόνες Διαλόγου), προσπαθούν να καλύψουν
ανάγκες, να επιλύσουν προβλήματα και να συνδιαμορφώσουν τους κανόνες συμβίωσης της
σχολικής κοινότητας. Από την πρώτη αυτή διαβούλευση προκύπτει μία εισήγηση, η οποία
τίθεται σε διαβούλευση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το κεντρικό όργανο λήψης
αποφάσεων της κοινότητας, στην οποία όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετέχουν
ισότιμα, τηρώντας και πάλι αυστηρά τους Κανόνες Διαλόγου. Η ΚΔΕ περιλαμβάνει τις εξής
Ομάδες Αρμοδιοτήτων: Ομάδα Κοινωνικού κλίματος, Ομάδα Δικαιοσύνης και Προεδρείο της
ΓΣ. Σκοπός της πρώτης είναι η καλλιέργεια θετικού κοινωνικο-ηθικού κλίματος στην
κοινότητα, της δεύτερης η ανάπτυξη αισθήματος δικαιοσύνης, μέσω κυρίως της
διαμόρφωσης του Σχολικού Κανονισμού και της τρίτης η διεξαγωγή των ΓΣ και η τήρηση
των κανόνων διαλόγου.

Αξιολόγηση της πρότασης
Μεθοδολογία και αξιολογικά εργαλεία
Οι τρεις πρώτες ενότητες της πρότασης εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε τυχαίο δείγμα 40
μαθητών της Α΄ Λυκείου του 1ου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης «Μ. Ανδρόνικος» τη
διετία 2016-2018 και, συγκεκριμένα, σε τυχαίο δείγμα 20 μαθητών ανά έτος, στο πλαίσιο
του μαθήματος Ερευνητική Εργασία (Project). Οι υπόλοιποι μαθητές, 34 τη χρονιά 20162017 και 36 τη χρονιά 2017-2018 αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.
Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της πρότασης που παρουσιάζεται εδώ αφορά μόνο στις τρεις
πρώτες ενότητες, καθώς η τέταρτη ενότητα, η ΚΔΕ, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τη
σχολική χρονιά 2018-2019 και η αξιολόγησή της βρίσκεται εν εξελίξει.
Για την αξιολόγηση των τριών ενοτήτων χρησιμοποιήθηκαν δύο εργαλεία:
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Το πρώτο είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο και έγκυρο ερωτηματολόγιο Defining Issues Test
(DIT)1 (Rest 1979; Rest et al., 1999). Το DIT περιλαμβάνει έξι ηθικά διλήμματα επί των
οποίων οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν συγκεκριμένες, έτοιμες προτάσεις
που λέγονται ζητήματα, με κριτήριο την ηθική σημαντικότητά τους σε μια πενταβάθμια
κλίμακα τύπου Likert. Ακολούθως, καλούνται να ιεραρχήσουν τα ζητήματα αυτά μεταξύ
τους και πάλι με γνώμονα την ηθική τους σημαντικότητα. Το ζητήματα αυτά αντιστοιχούν
σε ηθικά σχήματα –ευρύτερες κατηγοριοποιήσεις των σταδίων ηθικής ανάπτυξης του
Kohlberg- που αποτυπώνονται στις απαντήσεις των ερωτώμενων. Από τις απαντήσεις αυτές
προκύπτουν μια σειρά δεικτών, μεταξύ των οποίων το P-σκορ, που δείχνει το επίπεδο της
ηθικής τους κρίσης σε σχέση με το μετασυμβατικό –και ανώτερο- επίπεδο ηθικής κρίσης
(Bebeau & Monson, 2008). Το DIT υποβλήθηκε στις δύο ομάδες μαθητών της Α’ τάξης (τους
συμμετέχοντες στην πρόταση και στην ομάδα ελέγχου) δύο φορές κατ’ έτος τη διετία 20162018, μία κατά την έναρξη εφαρμογής της πρότασης και μία μετά το πέρας της.
Το δεύτερο εργαλείο, που αφορά και στις τρεις υπό αξιολόγηση ενότητες της πρότασης,
είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς με ποσοτικές και ποιοτικές ερωτήσεις που
αποτυπώνουν αντιλήψεις και στάσεις των μαθητών για την πρόταση που εφαρμόστηκε και
τις ηθικές δεξιότητες που περιλαμβάνει. Το είδος αυτό αξιολογικού εργαλείου υιοθετείται
ευρέως από διάφορα ολιστικά προγράμματα ηθικής εκπαίδευσης και το βασικό του
πλεονέκτημα είναι ότι προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής
παρέμβασης στην οποία αναφέρεται (Narvaez, 2008). Το ερωτηματολόγιο αυτό τέθηκε μία
φορά κατ’ έτος, μετά το πέρας εφαρμογής της πρότασης.
Εμπειρικά ευρήματα
Πίνακας 1. Μέσοι Όροι P-σκορ στο DIT πριν και μετά την εφαρμογή της πρότασης

1

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα στο Rest (1979, σ. 289-296). Ο γράφων το
μετέφρασε στα ελληνικά και οι μαθητές το συμπλήρωσαν στη μεταφρασμένη του εκδοχή.
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Στον Πίνακα 1 παραπάνω παρουσιάζονται κατ’ έτος τα P-σκορ που πέτυχαν οι δύο ομάδες
μαθητών στην αρχή (P-αρχικό) και στο τέλος (P-τελικό) εφαρμογής της πρότασης. Από τα
ευρήματα αυτά προκύπτει ότι η συμβολή της πρότασης στην ηθική κρίση των
συμμετεχόντων μαθητών είναι αναμφίβολα θετική. Συγκεκριμένα, το P-τελικό που πέτυχαν
οι συμμετέχοντες υπερβαίνει τόσο το αρχικό τους σκορ (P-αρχικό) -γεγονός που
καταδεικνύει τη στατιστικά σημαντική βελτίωση της ηθικής κρίσης τους διαχρονικά, δηλ.,
μετά την εφαρμογή της πρότασης- όσο και το P-τελικό της ομάδας ελέγχου. Αντίθετα, η
διαχρονική μεταβολή του P-σκορ για τους μη συμμετέχοντες μαθητές είναι στατιστικά μη
σημαντική.
Περαιτέρω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, μετά την εφαρμογή της
πρότασης, οι συμμετέχοντες μαθητές παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική αύξηση στα
ζητήματα του DIT που αφορούν στο μετασυμβατικό επίπεδο ηθικής κρίσης και τα οποία
δήλωσαν στις απαντήσεις τους ως σημαντικά και πολύ σημαντικά. Τούτο αληθεύει, τόσο
διαχρονικά, τόσο δηλ., σε σχέση με την έναρξη εφαρμογής της πρότασης, όσο και σε σχέση
με την ομάδα ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εφαρμογή της πρότασης οι
συμμετέχοντες μαθητές εξοικειώνονται με τη λογική δομή του μετασυμβατικού επιπέδου
ηθικής κρίσης, σύμφωνα με τη γνωστή ιεράρχηση του Kohlberg (Πίνακας 2).
Πίνακας 2. Μέσο ποσοστό των ζητημάτων του DIT που αναφέρονται στο μετασυμβατικό επίπεδο
ηθικής κρίσης (5ο και 6ο Στάδιο στην ιεράρχηση του Kohlberg) και δηλώθηκαν ως σημαντικά και
πολύ σημαντικά από τους συμμετέχοντες και μη συμμετέχοντες μαθητές

Στο παρακάτω Σχήμα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι κατ’ έτος των απαντήσεων (1:
Διαφωνώ πλήρως έως 5: Συμφωνώ πλήρως) που έδωσαν οι συμμετέχοντες μαθητές στις
ερωτήσεις του δεύτερου αξιολογικού εργαλείου, δηλ., του ερωτηματολογίου
αυτοαναφοράς.
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Σχήμα 1. Μέσοι όροι απαντήσεων στις ποσοτικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου
αυτοαναφοράς
Πηγή: Επεξεργασία ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς

Οι μαθητές αποτιμούν ιδιαίτερα θετικά την επίδραση της πρότασης στην καλλιέργεια των
ηθικών δεξιοτήτων στις οποίες απευθύνεται. Αυτό ισχύει και για τα δύο χρόνια υποβολής
του ερωτηματολογίου, με τις διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεων μεταξύ των
δύο ετών να είναι στατιστικά μη σημαντικές.
Αναφορικά με την ηθική ευαισθησία, οι μαθητές δηλώνουν ότι η πρόταση τους βοήθησε να
αντιλαμβάνονται την ηθική διάσταση της κοινωνικής πραγματικότητας, να αναπτύξουν
εναλλαξιμότητα οπτικής και ενσυναίσθηση και να σκέφτονται σε μεγαλύτερο βαθμό τον
αντίκτυπο των πράξεών τους στους άλλους. Ως προς την ηθική κρίση, δηλώνουν ότι τους
βοήθησε να σκέφτονται σε μεγαλύτερο βάθος τα ηθικά διλήμματα και τους εξοικείωσε με
τις ηθικές θεωρίες ως εργαλείο επεξεργασίας τους. Ως προς τα γνωρίσματα χαρακτήρα,
δηλώνουν ότι τους βοήθησε να κατανοήσουν το περιεχόμενο ορισμένων αξιών, να
γνωρίσουν καλύτερα πτυχές του χαρακτήρα τους, να ασκούν αυτοκριτική και να σκέφτονται
περισσότερο πριν πράξουν. Επίσης, η πρόταση επηρέασε θετικά και την ηθική πράξη,
καθώς τους παρείχε κίνητρο να πράττουν στη βάση ηθικών αρχών. Συνολικά, θεωρούν τη
συμμετοχή τους στην παρούσα πρόταση ιδιαίτερα χρήσιμη εμπειρία για τη ζωή τους.
Η θετική αποτίμηση της πρότασης δηλώνεται εμφατικά παρακάτω, στον Πίνακα 3, στον
οποίο και παρουσιάζονται αυτούσιες ορισμένες από τις απαντήσεις των μαθητών στις
ποιοτικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς.
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Πίνακας 3. Απαντήσεις των μαθητών στις ποιοτικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου
αυτοαναφοράς

Σε σχέση με τον Πίνακα 3 αξίζει να γίνουν τρεις παρατηρήσεις: Πρώτον, οι μαθητές
αναγνωρίζουν τη συμβολή της πρότασης σε συγκεκριμένες ηθικές δεξιότητες και αρετές.
Δεύτερον, η πρόταση φαίνεται να επηρεάζει έμπρακτα ποικίλες πτυχές του ηθικού τους
βίου (π.χ. σχέσεις με τον εαυτό και τους άλλους). Τρίτον, οι μαθητές αναφέρονται στην ίδια
τη διδακτική εμπειρία της πρότασης με ενθουσιασμό, γεγονός που σημαίνει ότι τους κίνησε
το ενδιαφέρον και ότι αποτέλεσε για αυτούς ένα έντονο μαθησιακό βίωμα.

Συμπεράσματα –Προτάσεις
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα από τη διετή εφαρμογή στο 1ο
Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μ. Ανδρόνικος» μιας ολιστικής πρότασης για την ηθική
ανάπτυξη των μαθητών. Συνδυάζοντας μια σειρά φιλοσοφικών και ψυχολογικών θεωριών,
η πρόταση αρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες-δεξιότητες: Ηθική ευαισθησία, Ηθική κρίση,
Γνωρίσματα χαρακτήρα και ΚΔΕ. Οι τρεις πρώτες αφορούν στη διδασκαλία στην τάξη, ενώ η
τέταρτη στο κοινωνικο-ηθικό κλίμα του σχολείου και στη δημοκρατική λειτουργία της
σχολικής κοινότητας.
Η αξιολόγηση των τριών πρώτων ενοτήτων της πρότασης με δύο εργαλεία, το διεθνώς
αναγνωρισμένο ερωτηματολόγιο Defining Issues Test-DIT και ένα ερωτηματολόγιο
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αυτοαναφοράς των μαθητών δείχνει ότι η πρόταση: βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν
δεξιότητες ηθικής ευαισθησίας (π.χ. ενσυναίσθηση, εναλλαξιμότητα οπτικής), να
βελτιώσουν την ηθική τους κρίση -και, ειδικότερα, να εξοικειωθούν με το μετασυμβατικό
επίπεδο ηθικής ανάπτυξης- να καλλιεργήσουν αρετές (π.χ., αυτοκριτική, αυτογνωσία) και
να κάνουν ηθικές επιλογές στη ζωή τους. Ταυτόχρονα, οι μαθητές εκφράζουν ιδιαίτερα
θετική στάση ως προς τη θεματολογία και τις διδακτικές πρακτικές της πρότασης.
Η σημαντικότερη, ίσως, επίδραση της πρότασης είναι ότι διανοίγει στους μαθητές τον
ορίζοντα της ηθικότητας, δηλ., τη δυνατότητα και τη σημασία ενός ηθικού βίου, την
υπαρκτική, με άλλα λόγια, δυνατότητα που πηγάζει από μια θέαση του εαυτού και του
άλλου με ηθικούς όρους. Μέσα στον ορίζοντα αυτό, ερωτήματα όπως, τι πρέπει να πράξω,
ποιος είναι ο αντίκτυπος των πράξεών μου στους άλλους, ποιες πράξεις εμπίπτουν στο
πεδίο της ηθικής υποχρέωσης, τι είναι ηθικά σημαντικό, τί σημαίνει και πώς ασκείται μια
αρετή, αποτελούν διαρκές αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον εαυτό και τους
συμμαθητές. Υπό αυτή την έννοια, η πρόταση συνιστά έμπρακτη άσκηση νοηματοδότησης
και διαμόρφωσης του ηθικού εαυτού και των σχέσεών του μαθητή με τους άλλους. Αυτός
είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους οι μαθητές ανέμεναν κάθε εβδομάδα με
ενθουσιασμό «το δίωρο της ηθικής».
Σταδιακά, και μέσω αυτής της άσκησης, τα ηθικά ερωτήματα, οι ηθικές κρίσεις, οι ηθικές
πράξεις και οι ηθικές θεωρήσεις που τις ερμηνεύουν αρχίζουν να αποκτούν σημασία και
προτεραιότητα στη ζωή των μαθητών. Και αυτή ακριβώς η σταδιακή οικοδόμηση του
νοήματος του ηθικού βίου και της σημασίας του, ενδέχεται να γεννά τη διάθεση και το
ενδιαφέρον στον μαθητή να διάγει ένα ηθικό βίο ως μια σταθερή και αυτόνομη επιλογή
στο μέλλον. Το ενδεχόμενο αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη να αναβαθμιστεί ο ρόλος της –
παραμελημένης στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα- ηθικής ανάπτυξης των
μαθητών, να αναδειχθεί σε πρωτεύον παιδευτικό πρόταγμα και να καταστεί κεντρική
επιδίωξη, τόσο της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής, όσο και της καθημερινής
παιδαγωγικής πρακτικής του σχολείου και των εκπαιδευτικών.
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Σχολικά κτήρια και προγράμματα σπουδών: μία σχέση εξάρτησης
σε αδιέξοδο
Δρ. Ίλια Λακίδου
ilakidou@theatre.uoa.gr
Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ
We shape buildings and the buildings shape us
Winston Churchill
Περίληψη. Η μελέτη εξετάζει τις αίθουσες που διαθέτει ένα σχολικό κτήριο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή που
πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της Πανελλήνιας Παιδαγωγικής Εταιρείας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ «Προγράμματα
Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει» (1-3/11/2019). Επιχειρεί να
αποτυπώσει την τρέχουσα κτηριολογική δυναμική των Γυμνασίων και Λυκείων της
χώρας σε πλήθος και είδος ειδικών αιθουσών, να εντοπίσει τους πληθωρισμούς και τις
ελλείψεις και να ελέγξει σε ποιο βαθμό ο εκπαιδευτικός χώρος αποτυπώνει τα
προβλήματα περιεχομένου και μεθόδου υλοποίησης του προγράμματος σπουδών των
επιμέρους διδακτικών αντικείμενων αυτής της βαθμίδας της εκπαίδευσης. Προκύπτει η
ανάγκη άμεσης αλλαγής διαχείρισης των υπαρχόντων κτηρίων και αναθεώρησης του
σχεδιασμού των νέων σχολικών υποδομών.
Λέξεις κλειδιά: Ειδικές αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες
καλλιτεχνικών μαθημάτων

Εισαγωγή
Είναι ο σχολικός χώρος κατά τον 21ο αιώνα αρωγός ή σκόπελος στην υλοποίηση του
προγράμματος σπουδών; Ποιο είναι το κτήριο που προτείνει το κράτος που τα
χρηματοδοτεί και τα χτίζει; Έχει κατακτήσει η Ελλάδα, 60 χρόνια μετά το πρόκριμα για
εξειδικευμένους χώρους διδασκαλίας, όπως είχαν επιδιώξει οι χώρες της Δύσης (Κύρου,
1979, σ. 159), και σχεδόν 40 χρόνια μετά την ίδρυση των πολυκλαδικών Λυκείων, ένα
σχολικό περιβάλλον με αίθουσες κατάλληλα εξοπλισμένες ή και διαρρυθμισμένες για τα
διδακτικά αντικείμενα που το απαιτούν; Κι αν όχι, πόσο κοντά είναι σε ένα σύγχρονο κτήριο
που είναι μορφολογικά ανοιχτό ώστε οι ελεύθεροι χώροι, οι διάδρομοι, τα χωλ, τα
ημιυπαίθρια προαύλια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις μορφωτικές και
διδακτικές ανάγκες από τους έφηβους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς; (Χάικου, 2016, σ.
42-43)

Ιστορική αναδρομή – Κτηριολογικοί κανόνες
Η εξέλιξη της σχολικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα μαρτυρεί την εξάρτησή της από το
περιεχόμενο σπουδών κάθε εκπαιδευτικής περιόδου: από τα αλληλοδιδακτικά σχολεία
προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες διδακτικές ανάγκες, το σχολικό κτήριο υιοθέτησε το
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τυπικό νεοκλασικού ύφους κτήριο, το πρότυπο Καλλία, το οποίο επαναλαμβάνεται
πανομοιότυπο σε όλη χώρα κατά τον ύστερο 19ο αιώνα, αδιάσειστος μάρτυρας ενός
καθαρευσιάνικου σχολαστικισμού (Χάικου, 2016, σ. 80-85). Στις νέες σχολικές υποδομές
κατά τη φιλευλεύθερη, βενιζελική περίοδο 1928-1932, την περίοδο των κτηρίων του
ελληνικού μοντερνισμού, της προόδου και της ανάγκης, απαντώνται για πρώτη φορά
ειδικές αίθουσες για τις επιστήμες και τις Τέχνες (χειροτεχνία), όπως επιτάσσει η νέα
παιδαγωγική, υλοποιούνται όμως όπου θα το επιτρέψει το οικόπεδο ή τα ασφυκτικά
οικονομικά δεδομένα. (Ζήβας & Καρδαμίτση-Αδάμη, 1979, σ. 181). Μετά την ίδρυση του
ΟΣΚ το 1962, τα κτήρια τυποποιούνται ξανά, σπάνια ανατίθενται σε νέους αρχιτέκτονες και
τελικά, κτήρια που ακολουθούν έναν κτηριολογικό κανόνα, τον «Κάλβο» και τις παραλλαγές
του, επαναλαμβάνονται σε όλη τη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς καμία
προσαρμογή στις πορίσματα των νεότερων αρχιτεκτονικών ερευνών (Κουτσάκου,
Καλοφωλιάς, Φεσσά & Ζαφειρίου, 1979, σ. 185). Η τυπολογία αυτή θα εγκαταλειφθεί μόλις
το 2008, οπότε και θα κωδικοποιηθούν πλήρεις οδηγίες για βιοκλιματικά σχολεία και το
κτήριο κατασκευάζεται, ναι μεν με άξονα και υπό το πρίσμα της βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής, αλλά σχεδιαστικά μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να την υπηρετήσει
σύμφωνα με το διαθέσιμο οικόπεδο, τη θέση του κτηρίου σε αυτό κ.λπ. (Μπενετάτου &
Παπαδόπουλος, 2008, σ. 5-6).
Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι και από αυτό το νέο κτήριο, το κτήριο του σχολείου του
21ου αιώνα, στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια προβλέπονται μόνο οι ειδικές αίθουσες
Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνολογίας, Πολλαπλών Χρήσεων και
Βιβλιοθήκη. Απουσιάζουν από την επίσημη πρόβλεψη η αίθουσα Μουσικής, που θα
απαιτούσε και ειδικές προδιαγραφές, η αίθουσα Εικαστικών, καθώς αίθουσες Γραμμικού
και Ελευθέρου Σχεδίου προβλέπονται μόνο για τα Επαγγελματικά Λύκεια - ΕΠΑΛ, η
αίθουσα Ξένων Γλωσσών και η αίθουσα Βιολογίας, οι οποίες προβλέπονται μόνο για τα
ΕΠΑΛ - η δεύτερη μάλιστα μόνο στις σχετικές ειδικότητες. Για δε το θέατρο, που ως τέχνη
απουσιάζει ως διδακτικό αντικείμενο παντελώς στο Γυμνάσιο και έχει ελάχιστη παρουσία
στο Γενικό Λύκειο, μόλις την τελευταία εικοσαετία, θα πρέπει να το υποδεχτεί η Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων, όπως και κάθε καλλιτεχνική, επιμορφωτική εκδήλωση ή δράση που
απαιτεί συνάθροιση της σχολικής μονάδας.1 Από τον κανόνα δεν εξαιρείται κανείς, ούτε τα
Πρότυπα ή Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια.
Τα σχολικά κτήρια, λοιπόν, κατασκευάζονταν και κατασκευάζονται ως άθροισμα ομοειδών
αιθουσών διδασκαλίας, με πρόβλεψη μόνο για πέντε ειδικούς χώρους στο σύνολο του
διδακτηρίου, είτε πρόκειται για ολιγοθέσιο Γυμνάσιο είτε για μεγαλύτερες σχολικές
μονάδες. Διακρίνονται έτσι από μονοτονία και μονολιθικότητα, ενώ τελικά στο πέρασμα
παραπάνω από 100 χρόνων είναι έτσι φτιαγμένα, αυστηρά, λιτά και αμετάβλητα και
προσκαλούν τους μαθητές και τις μαθήτριες του 21ου αιώνα να προσαρμοστούν ή να
αποτύχουν σε ένα περιβάλλον μάθησης από άλλη εποχή, όπως εύστοχα παρατηρεί ο
Δημήτρης Γερμανός, ο οποίος διαπιστώνει ότι το δομημένο σχολικό περιβάλλον
αντικαθρεφτίζει και μια παρωχημένη εκπαιδευτική πρακτική. (Γερμανός, 2010, σ. 27)
Αντίθετα, το σχολείο θα έπρεπε να χτίζεται και να λειτουργεί ως μια μικρή πόλη με δρόμους
και πλατείες που να ενισχύει τα ποικίλα ερεθίσματα, τις συναντήσεις, τις επαφές, τις
ανακαλύψεις, την περιπέτεια (Hertzberger, 2008; 2012).
1

Σύμφωνα με τον Οδηγό Μελετών για τα διδακτήρια όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, η αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων δύναται να φιλοξενήσει: «διάλεξη, προβολή, εορταστική εκδήλωση, μουσική,θέατρο,
εκθέσεις, χορός, διαταξική δουλειά, γυμναστική, διάλειμμα» (Μπενετάτου & Παπαδόπουλος, 2008, σ. 47).
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Η έρευνα
Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας θα πρέπει να εξεταστούν υπό τον πρίσμα των
περιορισμένων προδιαγραφών της πολιτείας και να ειδωθούν, όπου ξεφεύγουν από τον
κανόνα, ως προσπάθειες επί τω βελτίω του Συλλόγου Διδασκόντων και φυσικά της τοπικής
κοινωνίας, που ενισχύει την προσπάθεια παρέχοντας υλικοτεχνική υποστήριξη. Η έρευνα
διεξήχθη τον τελευταίο μήνα πριν το συνέδριο της Πανελλήνιας Παιδαγωγικής Εταιρείας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κολλέγιο Αθηνών από 1 έως 3 Νοεμβρίου 2019, μέσω
ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, τα οποία προσκλήθηκαν να συμπληρώσουν Διευθύντριες
και Διευθυντές Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων της χώρας.2
Εστάλησαν 1540 προσκλήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Γυμνάσια που φέρουν
την αρίθμηση 1ο ή 2ο και στα Γενικά Λύκεια της χώρας που φέρουν την αρίθμηση 1ο, καθώς
και στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η επιλογή αυτή
αποσκοπούσε να συγκεντρωθούν δεδομένα από όλη τη χώρα, ακόμα και από περιοχές με
μικρό πληθυσμό, όπου μπορεί να λειτουργεί μόνο ένα Γυμνάσιο ή Λύκειο. Επίσης με αυτήν
την επιλογή, συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα παλαιότερα κτήρια, μιας και τα σχολεία που
φέρουν τον αριθμό 1 ή 2 μιας περιοχής είναι συνήθως τα παλαιότερα σε λειτουργία. Έτσι,
το τελικό δείγμα δεν θα κινδύνευε να περιλαμβάνει μόνο νεότερα κτήρια ή μόνο από τις
πιο αστικές περιοχές. Από τα 1540 emails, 284 έφτασαν στους παραλήπτες και συμμετείχαν
τελικά στην έρευνα 100 δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ολόκληρη τη
χώρα.
Σύμφωνα με την επεξεργασία των απαντήσεων, το 97% των μονάδων διαθέτουν αίθουσα
πληροφορικής, το 78% αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, το 75% εργαστήριο Φυσικών
Επιστημών, κοινό για τα μαθήματα Φυσικής, Χημείας ή και της Βιολογίας, ενώ 22% έχουν
εργαστήριο Φυσικής και 16% εργαστήριο Χημείας. Βιβλιοθήκη τα 3 στα 4 σχολεία και
αίθουσα τεχνολογίας μόλις 4 στα 10. Στο επίπεδο των αιθουσών των αφιερωμένων σε
μαθήματα τέχνης, για το θέατρο, διαφορετική αίθουσα από αυτήν των πολλαπλών
χρήσεων, διαθέτει μόνο το 5% των σχολείων ενώ μουσικής διαθέτει μόλις το 19% και
εικαστικών 3 στα 10 σχολεία.

2

Σε αυτό το σύνδεσμο είναι διαθέσιμο το σχετικό ερωτηματολόγιο: https://forms.gle/6JhxUDAtGLTybPar9
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Πίνακας 1. Ειδικές αίθουσες σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ύπαρξη όμως των ειδικών αιθουσών δεν σημαίνει ότι αυτές χρησιμοποιούνται πάντα για
τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις, το ένα
τρίτο των αιθουσών υπολειτουργεί. Το 18% αυτών γίνεται αίθουσα Τμήματος, το 46%
υπολειτουργεί λόγω ελλείψεων κάθε είδους (διδακτικού χρόνου, υλικών, επάρκειας χώρου,
αναγκαίου προσωπικού), ενώ ένα 14% μετατρέπεται σε αίθουσες προβολών και μόνο. Από
τις απαντήσεις προκύπτει ότι πολλές αίθουσες είναι απλά «κελύφη» που δεν
διαφοροποιούνται από τις κοινές αίθουσες διδασκαλίας, καθώς τους λείπει ο απαραίτητος
εξοπλισμός, ενώ ενίοτε ο ελλιπής εξοπλισμός των υπολοίπων αιθουσων οδηγεί στην
αποκλειστική χρήση των ειδικών αιθουσών, όχι για τον σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκαν,
αλλά ως χώροι που δεξιώνονται τους χρήστες οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν τον
συγκεκριμένο εξοπλισμό που διαθέτουν.
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Πίνακας 2. Οι αίθουσες ειδικών μαθημάτων που αλλάζουν χρήση.

Στην ερώτηση, όμως, αν κάποια ειδική αίθουσα αποκτά άλλη χρήση, από τις απαντήσεις
προκύπτει ότι στο 50% των σχολείων τροποποιείται η λειτουργία της αίθουσας, κυρίως για
να γίνει αίθουσα τμήματος. Αυτόματα, κατανοούμε ότι οι μισές σχολικές μονάδες
υποδέχονται μεγαλύτερο πληθυσμό από αυτόν που μπορούν να διαχειριστούν και
αναδιοργανώνουν τη χρήση των χώρων τους, υποβιβάζοντας την πολυλειτουργικότητα του
κτηρίου. Η καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική οδηγεί στη μείωση του αριθμού των ειδικών
αιθουσών, που βρίσκονται τελικά σε πλήρη λειτουργία και χρήση από τους μαθητές και τις
μαθήτριες.
ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

37%

2%9%
Α.Π.Χ.; 59%

Θέατρο / αμφιθέατρο; 4%
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14%
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Χημείας
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Πληροφορικής
Τεχνολογίας
Γυμναστήριο
Άλλο

16%

Πίνακας 3. Η τελική εικόνα των πραγματικών αιθουσών διδασκαλίας ειδικών και μη μαθημάτων.
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Το πιο σημαντικό, όμως, εύρημα αυτής της μικρής έρευνας είναι το πλήθος των ειδικών
αιθουσών που υπάρχει ανά σχολείο, ανεξάρτητα από το διδακτικό αντικείμενο που
υπηρετούν. Τα σχολεία που έχουν μία αίθουσα για κάθε ειδικό εκπαιδευτικό αντικείμενο
είναι ελάχιστα. Μόλις ένα σχολείο διαθέτει δώδεκα ειδικές αίθουσες, ένα σχολείο έχει
δέκα, επτά σχολεία διαθέτουν εννέα ειδικές αίθουσες, τέσσερα σχολεία έχουν οκτώ, τρία
έχουν επτά αίθουσες, έντεκα έχουν έξι, τριάντα δύο έχουν πέντε αίθουσες (αυτές που
ορίζει και ο νομοθέτης), είκοσι ένα έχουν τέσσερις, δεκαπέντε έχουν τρεις, τρία σχολεία
διαθέτουν δύο τέτοιες αίθουσες και δύο σχολεία έχουν μία μόνο ειδική αίθουσα, εκείνη
των πολλαπλών χρήσεων.
ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ
35%
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1%

1%

ΔΕΚΑ
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Πίνακας 4. Πλήθος ειδικών αιθουσών ανά σχολικό κτήριο.

Η μέση τιμή αφορά, εξίσου, αστικά σχολεία και σχολεία της περιφέρειας όπως και στις
υψηλές τιμές με τέσσερα επαρχιακά και πέντε σχολεία της πρωτεύουσας, αντίστοιχα. Στις
τιμές ανάμεσα στη μέση και την υψηλή τιμή, έχουμε ανάλογη ισορροπία 4 προς 3. Στην
κατηγορία με τέσσερις ή τρεις αίθουσες στην συντριπτική τους πλειοψηφία ανήκουν
Γυμνάσια ή Λύκεια της επαρχίας, ενώ με μία ή δύο ειδικές αίθουσες πρόκειται
αποκλειστικά για σχολικά κτήρια της περιφέρειας. Η πληθώρα των ειδικών αιθουσών δεν
σχετίζεται με την ηλικία του κτηρίου, καθώς άλλωστε και ο νομοθέτης δεν έχει ανάλογες
απαιτήσεις. Έτσι, τα κτήρια με τις περισσότερες αίθουσες είναι της δεκαετίας του 1980, ενώ
λειτουργεί και σχολείο του 2008 με μία μόνο ειδική αίθουσα, ενώ, από την άλλη, σύμφωνα
με την έρευνα, χτίστηκε σχολείο το 2013 χωρίς αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
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ΠΕΡΙΟΧΗ

Διδυμότειχο, Λεπτοκαρυά
Κόνιστρα, Θούρια, Λάρισα (1ο Γυμν.)
Επαρχία όλα πλην 1ο ΓΕΛ Συκεών
Θεσ/κης
Επαρχία όλα πλην Φάληρο, Ν. Ιωνία,
Κορυδαλλός
Τα 17 επαρχιακά, τα 15 αστικά σχολεία
5 επαρχιακά, 6 αστικά (Αθήνα /
Θεσσαλονίκη)
Ξυλόκαστρο, Καβάλα, Πύργος
Κάλυμνος, Νίκαια, Ελληνικό, Βύρωνας
Ορεστιάδα Έβρου, Σιάτιστα Κοζάνης,
Σύρος, Πειραιάς, Δραπετσώνα,
Αιγάλεω, Βύρωνας
2ο Γυμνάσιο Λάρισας
2ο Γυμνάσιο Ελληνικού

Πίνακας 5. Πλήθος ειδικών αιθουσών σε σχέση με την χρονολογία ανέγερσης και την γεωγραφική
θέση των σχολικών κτηρίων.

Παρατηρούμε ότι το 64% των σχολείων διαθέτει μόνο ορισμένες ειδικές αίθουσες, που
ευνοούν τις θετικές επιστήμες σε αντιδιαστολή με τις Γλώσσες και της Τέχνες, με μόνη
εξαίρεση τη Βιβλιοθήκη, η οποία φαίνεται να «διασώζεται», όταν φυσικά μπορεί να
λειτουργήσει. Ουσιαστικά, με βάση την έρευνά μας, ούτε το 10% των σχολείων δεν
επιχειρεί να δημιουργήσει ειδικές συνθήκες μάθησης για κάθε διαφορετικό διδακτικό
αντικείμενο, αλλά προσπαθεί να υπηρετήσει το κάθε επιμέρους αναλυτικό πρόγραμμα στις
ομοιόμορφες και τελικά αδιάφορες αίθουσες ενός παρωχημένου αρχιτεκτονικού μοντέλου.
Παράλληλα, διακριτές αίθουσες για κάθε μάθημα διαθέτει μόλις το 1% των κτηρίων, με
αίθουσες και για τη βιολογία, την ιστορία κ.λπ.

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Ας σκεφτούμε μια πόλη χωρίς καταστήματα, χωρίς δημόσια κτήρια και πλατείες, χωρίς
χώρους αναψυχής και διασκέδασης. Αλήθεια, υπάρχει τέτοια πόλη; Ή πρόκειται για ένα
απομονωμένο χωριό, σε μία ορεινή ίσως περιοχή; Ένας τόπος από όπου ο κάθε νέος και η
κάθε νέα θα ήθελε να δραπετεύσει γιατί δεν θα είχε τίποτα να μάθει ούτε αφορμές να
πειραματιστεί και να ονειρευτεί. Κάπως έτσι πρέπει να βλέπουν οι μαθητές και οι
μαθήτριες της χώρας το σχολικό κτήριο: ως τον μικρό τόπο που δεν παρέχει καμία
πρόκληση, στον οποίο πηγαίνουν όσο δεν έχουν πού αλλού να καταφύγουν, αλλά από
όπου το σκάνε με κάθε ευκαιρία. Κάθε αναλυτικό πρόγραμμα χτίζεται αγνοώντας το
περιβάλλον στο οποίο θα εφαρμοστεί ή επικαλείται χώρους που ακόμη δεν υφίστανται ή
που ποτέ δεν θα είναι εφικτό να δημιουργηθούν. Και όπου υπάρχουν τα εργαστήρια, δεν
υπάρχουν τα υλικά ή όπου υπάρχει μία καλά εξοπλισμένη ηλεκτρονικά αίθουσα,
υποκαθιστά και τα εποπτικά μέσα που απουσιάζουν από τις απλές αίθουσες γενικής
διδασκαλίας. Οι τέχνες, που έχουν μικρή παρουσία στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, λάμπουν δια της απουσίας τους και από το κτηριολογικό πρόγραμμα των
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σχολικών υποδομών. Βλέπουμε τα άχρωμα και μονότονα σχολεία και συνειδητοποιούμε
πόσο άχρωμο, μονότονο και μη ελκυστικό είναι και το σχολικό πρόγραμμα.
Αναδεικνύονται όμως και άλλα ερωτήματα: η κάθε σχολική κοινότητα μπορεί να
αναδιατάξει τη χρήση του κελύφους που διαθέτει; Μπορεί να μοιράσει τις αίθουσες στα
μαθήματα αντί στα τμήματα; Μπορεί να αναθέσει στους μαθητές και στους καθηγητές την
ευθύνη των χώρων και της αλλαγής της μορφής τους; Πόση αλλαγή θα επιφέρει στην
εκπαιδευτική διαδικασία μια τέτοια διαχείριση; Έχουν δικαίωμα τα μαθήματα που έχουν
λίγο χρόνο στο ωρολόγιο πρόγραμμα να διεκδικήσουν ειδικό χώρο διδασκαλίας, που να
εξυπηρετεί τους σκοπούς του μαθήματος; Καθώς φαίνεται, στα «μικρά» μαθήματα,
μουσική, εικαστικά, θέατρο και τεχνολογία, αντιστοιχεί και το λιγότερο εμβαδό στο σχολικό
χώρο. Παρατηρούμε ότι ένα μάθημα με μεγάλη ιστορία, όπως η μουσική, που υπάρχει
εντός του σχολικού προγράμματος από καταβολής ελληνικής εκπαίδευσης, παραγκωνίζεται
μπροστά στην επιστήμη του μέλλοντος που λέγεται πληροφορική. Κρίνεται, επομένως,
απαραίτητο να μελετηθούν και να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές χρήσης των χώρων,
ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία των υπαρχουσών υποδομών και, παράλληλα, να
εξεταστούν εκ νέου οι γενικές προδιαγραφές και να καταρτιστεί ένα μεγάλο πρόγραμμα
κατασκευής νέων, φιλικών και σύγχρονα δομημένων σχολικών χώρων.
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Περίληψη. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την ανάλυση των Αναλυτικών Προγραμμάτων
(Α.Π.) των Κοινωνικών Επιστημών (Κ.Ε.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), η
οποία εκτείνεται σε τρεις διακριτές περιόδους σύμφωνα με τις επιχειρούμενες
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στη χώρα μας: Α΄ περίοδος (1982-1997), Β΄ περίοδος
(1998-2000) και Γ΄ περίοδος (2001-2004). Η μέθοδος προσέγγισης είναι η «ποιοτικήερμηνευτική». Κατά την περίοδο που εξετάζουμε εκπονήθηκαν 45 Προγράμματα, τα 33
από τα οποία χαρακτηρίζονται ως «Παραδοσιακά», καθώς εντάσσονται στο διδακτικό
παράδειγμα του συμπεριφορισμού, ενώ τα 12 «Προγράμματα μορφής ή τύπου
curriculum» αναπτύσσουν χαρακτηριστικά του κριτικού πλαισίου προδιαγραφών, αν
και διαφοροποιούνται ουσιαστικά από αυτά.
Λέξεις κλειδιά: Επιστημολογία,
Πρόγραμμα, Κοινωνικές Επιστήμες

Κοινωνιολογία

της

Εκπαίδευσης,

Αναλυτικό

Εισαγωγή
Η γνώση γύρω από το Αναλυτικό Πρόγραμμα συμβάλλει στη διαδικασία σχεδιασμού και
στη βελτίωσή του και γενικότερα στη συγκρότηση της εκπαιδευτικής θεωρίας, η οποία
βοηθά την εκπαιδευτική πράξη (Schwab, 1970). Κατά συνέπεια, η ανάλυσή τους βοηθά
στην καλύτερη γνώση του πεδίου και στον καλύτερο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πράξης.
Έχουν γίνει διάφορες μελέτες πάνω στο πεδίο αυτό της ανάλυσης των αναλυτικών
προγραμμάτων, όπως θα δούμε παρακάτω. Στην Ελλάδα η συζήτηση γύρω από το Α.Π.
άνοιξε μετά τη δεκαετία του ΄90.
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο
εκφράζει, σε μεγάλο βαθμό, το είδος και το μοντέλο του ανθρώπου που θέλουμε να
δημιουργήσουμε μέσα από την εκπαίδευση. Χρησιμοποιούνται οι όροι Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Πρόγραμμα Διδασκαλίας προκειμένου
να περιγράψουν ένα διάγραμμα ή τους σκοπούς της διδασκαλίας, της διδακτέας ύλης ανά
μάθημα, τάξη, σχολικό τύπο και εκπαιδευτική βαθμίδα (Δενδρινού & Ξωχέλλης, 1999). Τα
Α.Π. διακρίνονται σε «παραδοσιακά» και σε «curricula» (Βρεττός & Καψάλης, 1997). Τα
πρώτα αποτελούν συνήθως καταλόγους συνοπτικών διαγραμμάτων των περιεχομένων
διδασκαλίας, καθώς και των προβλεπόμενων για κάθε γνωστικό αντικείμενο διδακτικών
ωρών. Τα δεύτερα έχουν, αντίθετα, πιο συγκεκριμένο και στενό περιεχόμενο, καθώς
αναφέρονται συνήθως στη λεπτομερή περιγραφή μιας διαδικασίας μάθησης, για έναν
συγκεκριμένο κύκλο μαθητών και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το περιεχόμενο του
curriculum, ο τρόπος και η μέθοδος διδασκαλίας του είναι δεσμευτικά για τον/την
εκπαιδευτικό.
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Η έννοια του Α.Π. στην ελληνική γλώσσα αντιστοιχεί στον όρο curriculum που σημαίνει
κύκλο σε στάδιο (από τη λατινική ρίζα currere που σημαίνει τρέχω) και αναμφισβήτητα
σχετίζεται με την αγγλική λέξη «course» που σημαίνει πορεία (Χατζηγεωργίου, 2012). Ο
όρος «Πρόγραμμα Σπουδών» αναφέρεται σ’ ένα πλαίσιο παιδαγωγικών αρχών το οποίο
καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς, χωρίς ωστόσο να τους υποδεικνύει μια συγκεκριμένη
μεθοδολογία, ενώ συνιστά υποκατηγορία του Α.Π. το οποίο περιλαμβάνει επιμέρους
σχέδια ανάπτυξης, μια οργανωμένη ύλη ενός γνωστικού αντικειμένου ανά επίπεδο
επίδοσης ή ανά τάξη και είναι οργανωμένο σε διδακτικές ενότητες, στις οποίες
αναφέρονται αναλυτικά οι δραστηριότητες ή τα κοινά προς μελέτη θέματα και ζητήματα
(Κουλουμπαρίτση, 2004).
Ταυτόχρονα, το Α.Π. ως ιδεολογικό και πολιτικό κείμενο φανερώνει παιδαγωγικές,
ιδεολογικές-πολιτικές και κοινωνικές επιλογές (Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, 2013). Οι γνώσεις
που επιλέγονται ως «έγκυρες» για κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο δεν είναι κοινωνικά
«ουδέτερες», αλλά μέσω της λειτουργίας του κοινωνικού ελέγχου που ασκούν,
συμβάλλουν στη διατήρηση του statusquo (Queiroz, 2000). Έρευνες έχουν δείξει ότι τα Α.Π.
χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικά ως μέσα κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού ελέγχου
(Νούτσος, 1979), αλλά και ως μέσα ανάπτυξης και ως μηχανισμοί παραγωγής ιδεολογίας
(Τσουκαλάς, 1987).
Οι έρευνες που αντικείμενό τους έχουν τη μελέτη των Α.Π. μπορούν, εν γένει, να
συμβάλλουν σημαντικά στην εκπόνηση νέων Προγραμμάτων ή στην αναθεώρησή τους.

Ο ρόλος των Κοινωνικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και
στην Ελλάδα
Η «αγωγή του πολίτη» ήταν το κυρίαρχο μοντέλο διαπαιδαγώγησης από την μεταπολεμική
περίοδο και μέχρι το 1982. Το μοντέλο αυτό διαπαιδαγώγησης αποσκοπούσε στον εθνικό
προσηλυτισμό, το φρονηματισμό, στην ενδυνάμωση της σχέσης με το έθνος, την πατρίδα
και τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό και αντανακλάται στα Α.Π. των αντίστοιχων
μαθημάτων: «Αγωγή του Πολίτη» (1961), «Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος» (1966),
“Αγωγή του Πολίτου” (1967-1969), «Πολιτική Αγωγή» (1970-1973, 1975), «Στοιχεία
Δημοκρατικού Πολιτεύματος» (1975, 1976-1979) (Καρακατσάνη, 2004).
Μετά το 1982 εισήχθησαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση νέα μαθήματα Κοινωνικών
Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομικά μαθήματα, κ.ά.), ενώ παράλληλα διατηρήθηκε το
μάθημα “Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος στο Γυμνάσιο/Λύκειο για το οποίο όμως
εκπονήθηκαν νέα Α.Π. Θετικό στοιχείο ήταν, κυρίως, η ίδια η ένταξη των μαθημάτων στη
Δ.Ε., η οποία συνάδει με την επιδίωξη αναβάθμισης της γενικής παιδείας και των
δυνατοτήτων που αυτή δίνει στο να εντάσσονται «αρμονικά» τα άτομα στη σύγχρονη
κοινωνία. Ιδιαίτερα δε βοηθά στην ομαλή ένταξη στην κοινωνική, πολιτική και
επαγγελματική ζωή του ατόμου.
Τα γνωστικά αντικείμενα των Κ.Ε. διατήρησαν επί σειρά ετών έναν περιφερειακό ρόλο στο
Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Ω.Π.) της Δ.Ε., δηλαδή διατηρήθηκε μια ιεράρχηση της σχολικής
γνώσης, μια διάκριση σε «πρωτεύοντα» και «δευτερεύοντα» μαθήματα, η οποία
καταδεικνύεται από τον διατιθέμενο χρόνο στο Ω.Π. της εν λόγω περιόδου. Ο
περιορισμένος χρόνος διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών, η θέση τους μέσα στο σχολικό
Πρόγραμμα, άλλοτε ως μαθήματα κατεύθυνσης, άλλοτε ως επιλογής, καθώς επίσης και το
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αν εξετάζονταν ή όχι στις Πανελλήνιες, τους προσέδιδαν ή όχι το ανάλογο κύρος.
Επιπρόσθετα, η διδασκαλία αυτών των μαθημάτων έγινε για μεγάλο χρονικό διάστημα
αντικείμενο διδασκαλίας, κυρίως των φιλολόγων, με συνέπεια να δημιουργούνται πολλά
προβλήματα στη διδασκαλία και κατανόηση της ύλης των μαθημάτων αυτών. Η εισαγωγή ή
η απαλοιφή, ωστόσο, κάποιων μαθημάτων σχετίζονταν και με τα συντεχνιακά συμφέροντα
άλλων ειδικοτήτων τα οποία ασκούσαν επιρροή επί σειρά ετών στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, και όχι αναγκαστικά με μια σχεδιασμένη εκπαιδευτική πολιτική.
H εμφάνιση και η εξέλιξη των Κ.Ε. συνδέεται άμεσα με τη νεότερη πολιτική ιστορία της
Ελλάδας. Αν και ο κάθε κλάδος των Κ.Ε. στην Ελλάδα αναπτύχθηκε με διαφορετικούς
ρυθμούς, ωστόσο, στο σύνολό τους δεν κατάφεραν να παίξουν έναν καταλυτικό ρόλο στη
νεοελληνική κοινωνία, αντίστοιχο με εκείνον που έπαιξαν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης
λόγω της αντίστασης που βρήκαν από τις συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες
εκδήλωσαν την εχθρική τους στάση άμεσα και αντιτάχθηκαν σε καθετί που στηλίτευε την
κείμενη κατάσταση. Η εξαρχής σύνδεση της Κοινωνιολογίας με την κοινωνική
μεταρρύθμιση (Ομάδα των Κοινωνιολόγων), η οποία επιχείρησε να χρησιμοποιήσει την
επιστημονική ανάλυση στην εφαρμοσμένη πολιτική, προκάλεσε ισχυρούς κλυδωνισμούς
στο πολιτικό σύστημα. Οι συντηρητικές δυνάμεις συντάχθηκαν ενάντια σε κάθε τι που
αμφισβητούσε τον ρόλο τους, μέρος του οποίου αντιλαμβάνονταν να είναι και οι Κ.Ε.
Η επικράτηση του επιστημολογικού κλίματος του θετικισμού, στο πλαίσιο του οποίου
κινούνταν η Νομική Επιστήμη, κατάφερε να ασκήσει τον έλεγχο πάνω σε άλλες Κ.Ε.
(Οικονομία, Κοινωνιολογία). Η ιδεολογική «καθαρότητα» που επιβλήθηκε στα
Πανεπιστήμια υποστηρίχθηκε από τη συντηρητική τότε ντόπια διανόηση, η οποία ήταν
αποκομμένη από τα ακαδημαϊκά ρεύματα της Δύσης, και δεν επιδίωκε κανενός είδους
μεταρρύθμιση της εκπαιδευτικής ή κοινωνικο-οικονομικής ζωής. Το προβάδισμα δόθηκε
συνειδητά στις θετικές επιστήμες, οι οποίες ήταν άλλωστε «ακίνδυνες» ιδεολογικά.

Η Μεθοδολογία της έρευνας
Ελάχιστες έρευνες έχουν εκπονηθεί στη χώρα μας σχετικά με τα Α.Π. των Κοινωνικών
Επιστημών. Πιο κοντά στο ερευνητικό πεδίο της εργασίας μας βρίσκονται δύο διατριβές:
του Πλιάκη (2015) και της Κουγιουμουτζάκη (2001). Η πρώτη επικεντρώνεται στο πώς
προωθείται η διεπιστημονικότητα στην Κοινωνιολογία και την Πολιτική Παιδεία, ενώ η
δεύτερη εξετάζει το πώς οι διδάσκοντες του μαθήματος της Κοινωνιολογίας
αναπλαισιώνουν την ήδη αναπλαισιωμένη από το Α.Π. κοινωνιολογική γνώση μέσω των
σχολικών βιβλίων και των οδηγιών των βιβλίων ύλης της Κοινωνιολογίας και της Πολιτικής
Οικονομίας του 1997/1998. Άλλη μία εργασία που διερευνά τα Α.Π. είναι του Φωτεινού
(2004), η οποία εξετάζει τα Α.Π. στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική εκπαίδευση. Δυο ακόμη
διατριβές, του Ζεύλα (1999) και της Παπαδοπούλου (2007) μελετούν την κοινωνική και
πολιτική αγωγή-εκπαίδευση, οι οποίες, ωστόσο, δεν σχετίζονται με τα Αναλυτικά
Προγράμματα.
Η μέθοδος προσέγγισης που εφαρμόσθηκε ήταν η ποιοτική ή ερμηνευτική, η οποία
αποσκοπεί στη σφαιρική προσέγγιση των υπό έρευνα θεμάτων και θεμελιώνεται στην
«ερμηνευτική», δηλαδή επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται, κατανοείται
ή βιώνεται ο κοινωνικός κόσμος (Mason, 2003). Επιπρόσθετα, αυτή η μέθοδος δίνει τη
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δυνατότητα ένταξης των παιδαγωγικών φαινομένων μέσα στο κοινωνικο-πολιτιστικό και
ιστορικό τους πλαίσιο σε μια προσπάθεια να τα ερμηνεύσει (Ξωχέλλης, 1987).
Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε η «ανάλυση περιεχομένου» η οποία εφαρμόζεται στην
περίπτωση που υπάρχουν γραπτά τεκμήρια και χρησιμοποιεί συγκεκριμένους κανόνες για
την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων (Weber, 1990). Η διαδικασία της ανάλυσης
περιεχομένου περιλαμβάνει (Τζάνη, 2005): α) τον ορισμό και την επιλογή της ενότητας
ανάλυσης (η λεξικολογική, η φραστική και η θεματική ή σημασιολογική), β) τον ορισμό και
επιλογή της μονάδας μέτρησης, που στις ποιοτικές έρευνες το ενδιαφέρον στρέφεται στο
καινούργιο, το ενδιαφέρον και την αξία που παρουσιάζει η ενότητα ανάλυσης, ως προς το
σκοπό της έρευνας, ανεξάρτητα με τη συχνότητα εμφάνισης κάθε στοιχείου, γ) τη
δημιουργία ενός συστήματος κατηγοριών, δηλαδή επιλέγεται η μονάδα μέτρησης, η οποία
υποβάλλεται σε αυστηρή παρατήρηση του περιεχομένου και του υλικού επικοινωνίας. Η
διάκριση σε κατηγορίες αποτελεί την πεμπτουσία της ανάλυσης περιεχομένου, επειδή οι
ομάδες των κατηγοριών χρησιμεύουν ως πλαίσιο για τη διαλογή του υπό ανάλυση υλικού.
Η εφαρμογή της μεθόδου στην παρούσα έρευνα περιλαμβάνει τα εξής βήματα: αρχικά
καταγραφή και αποτύπωση των θεματικών κατηγοριών. Η μέτρηση βασίσθηκε στην
παρουσία των Α.Π. και όχι/ή και στην απουσία αυτών. Η ανάλυση εστίασε σε έννοιες,
νοήματα ή θέματα που ανακαλούνται αναφορικά με το αντικείμενο μελέτης. Το «θέμα»
χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την επιλογή και την ορθολογική οργάνωση των κατηγοριών οι
οποίες συμπυκνώνουν το περιεχόμενο ενός κειμένου. Το περιεχόμενο διακρίθηκε σε
ενότητες ανάλυσης, επιτρέποντας τη σύγκριση, με προϋπόθεση τον ισότιμο υπολογισμό
των μονάδων της κατηγοριοποίησης. Κάθε ενότητα ανάλυσης έλαβε υπόψη μόνο μια φορά
τα αναζητούμενα πληροφοριακά στοιχεία. Η κωδικοποίηση έγινε με τον τεμαχισμό του
κειμένου σε κατηγορίες με βάση το θέμα. Οι κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν
διαμορφώθηκαν μέσα από το αναλυτικό πεδίο, δηλαδή προσαρμόσθηκε το σύστημα
κατηγοριών στο υπάρχον υλικό. Τα Α.Π. αρχικά ομαδοποιήθηκαν σε ευρύτερες κατηγορίες
μέχρι να καταλήξει η κατηγοριοποίηση αυτή στο τελικό σχήμα.
Το σύστημα κατηγοριών και υποκατηγοριών διαμορφώθηκε προοδευτικά με κριτήριο τη
νοηματική συνάφεια των θεμάτων, ώστε να τηρηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η λογική των κειμένων της ανάλυσης. Οδηγός ήταν το ίδιο το
περιεχόμενο των υπό ανάλυση εγγράφων (ΦΕΚ, έντυπα ΥΠ.Ε.Π.Θ, Π.Ι.) στη συγκρότηση των
κατηγοριών. Στην αρχή αναγνώστηκαν όλα τα Α.Π. και στη συνέχεια κατασκευάσθηκε ένας
σκελετός ταξινόμησης, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η τελική γενίκευση των
δεδομένων. Ο τελικός στόχος, όπως επισημαίνει ο Berelson (1952) είναι η θεμελίωση ενός
δεσμού μεταξύ εμπειρικών δεδομένων και του θεωρητικού πλαισίου, ώστε να
εξασφαλιστεί η επαλήθευση του συνόλου των υποθέσεων από τα δεδομένα της ανάλυσης
περιεχομένου.
Η έρευνα αποσκοπούσε στην καταγραφή του έκδηλου περιεχομένου, το οποίο μας
επέτρεψε να εκτιμήσουμε άμεσα και με ασφάλεια τα σημαντικά χαρακτηριστικά του
corpus. Η πρώτη αυτή ταξινόμηση μας έδωσε τη δυνατότητα να απαντήσουμε στο ερώτημα
«ποια είναι τα κεντρικά θέματα που σχετίζονται με το υπό ανάλυση ζήτημα». Πιο
αναλυτικά, οι βασικές κατηγορίες που κατασκευάσθηκαν είναι:
Ι. Τα αναλυτικά προγράμματα Γυμνασίου-Λυκείου: Συνολικά ταξινομήθηκαν και
αναλύθηκαν επτά (07) Αναλυτικά Προγράμματα του Γυμνασίου και τριάντα οκτώ (38) του
Λυκείου, συνολικά 45 Α.Π., ως εξής:
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α) Όλα τα Αναλυτικά Προγράμματα στη βάση τριών ερευνητικών περιόδων, όπως αυτές
προκύπτουν με βάση τα σημαντικά μεταρρυθμιστικά επεισόδια στη χώρα μας (Κυπριανός,
2004), αλλά και σύμφωνα με τις αλλαγές που επιχειρήθηκαν στα Α.Π. της Δ.Ε., οι οποίες
διαδέχονται η μία την άλλη: Α΄ περίοδος (1982-1997) στην οποία ψηφίζεται ο Ν. 1566/85
που επέφερε καθοριστικές αλλαγές στη δομή της εκπαίδευσης, Β΄ περίοδος (1998-2000),
όπου σχεδιάσθηκε το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) και Γ΄ περίοδος
(2001-2004), κατά την οποία θεσμοθετήθηκε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.). Τα
Α.Π. ταξινομήθηκαν και αναλύθηκαν ως εξής: Α΄ ερευνητική περίοδος: 17, Β΄ περίοδος: 16
και Γ΄ περίοδος: 12.
β) Τα Α.Π. στη βάση του τύπου σχολείου και του γνωστικού τους αντικειμένου:
1) Αναλυτικά Προγράμματα του Γυμνασίου: Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος (02) και
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (05).
2) Αναλυτικά Προγράμματα του Λυκείου: Β΄ Λυκείου: Α.Π. μαθημάτων Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών (10) και Γ΄ Λυκείου: Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος (03),
Κοινωνιολογία (08), Α.Π. Οικονομικών μαθημάτων Α΄ Λυκείου: Αρχές Οικονομίας (03), Α.Π.
Οικονομικών μαθημάτων 5ης Δέσμης (03), Α.Π. Οικονομικών μαθημάτων 4ης Δέσμης (11).
Ο γενικός σκοπός της έρευνάς μας είναι η ανάδειξη των επιστημολογικών επιλογών της
Διδακτικής, όπως αυτές εγγράφονται στο προτεινόμενο μοντέλο Προγράμματος των Α.Π.
των Κοινωνικών Επιστημών. Η ανάλυση αυτή καθώς, επίσης, και η διερεύνηση σύμπλευσης
των διδακτικών σκοπών των Προγραμμάτων με τους σκοπούς της εκπαίδευσης επιδιώκουν
την αποσαφήνιση του ρόλου των Κ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Αφετηρία αυτής της μελέτης στάθηκε η χρονολογία ένταξης νέων μαθημάτων
(Κοινωνιολογία, Οικονομία, κ.ά.) των Κοινωνικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (1982), ενώ η λήξη της ορίζεται το 2004, περίοδος δημοσίευσης του τελευταίου
Α.Π. στο Λύκειο («Πολιτική και Δίκαιο»).
Η έρευνα δεν συμπεριέλαβε τα Α.Π. των μαθημάτων «Βασικές Αρχές Κοινωνικών
Επιστημών» και «Πολιτική Παιδεία» (Α΄& Β΄ Λυκείου) διότι τα προγράμματα αυτά
συνιστούν μέρος μιας εσωτερικής μεταρρύθμισης η οποία επιχειρήθηκε το 2011 και η
οποία συμπεριελάμβανε γενικότερες αλλαγές (Νέο Σχολείο). Η εκπαιδευτική πολιτική της
περιόδου εκείνης αποσκοπούσε στην περεταίρω σύνδεση του εκπαιδευτικού μας
συστήματος με τους στόχους της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, και θα μπορούσε να
αποτελέσει ένα νέο πεδίο έρευνας το οποίο μπορεί να μελετηθεί υπό το πρίσμα των
αλλαγών που συντελούνται στο χώρο της εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής:
1) Ποιο μοντέλο Α.Π. αναδείχθηκε από τη μελέτη των Προγραμμάτων. Για το ερώτημα αυτό
εξετάσθηκαν: α) τα σημαντικά χαρακτηριστικά των Α.Π. στη βάση των εξής κύριων δομικών
στοιχείων (Βρεττός & Καψάλης, 2009): γενική περιγραφή, Σκοποί και Στόχοι, Περιεχόμενο,
Διδακτική Μεθοδολογία και Αξιολόγηση, χαρακτηρισμός και σύγκριση των Α.Π., β) αν και
κατά πόσο δίνεται έμφαση στο περιεχόμενο της γνώσης, στο «τι» θα μάθουν οι
μαθητές/μαθήτριες. Τα κριτήρια με βάση τα οποία ανιχνεύθηκε η μορφή περιεχομένου
ήταν: η εννοιολογική, η θεματική, η ιστορική, η κριτική, κατά σχολές, κατά κλάδους και
κατά επιστήμη, γ) Τέλος, ερευνήθηκε αν και κατά πόσο δίνεται έμφαση στον τρόπο σκέψης
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των μαθητών/μαθητριών, δηλαδή στο «πώς» θα μάθουν. Κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν
ήταν αν το ΑΠ αναφέρει βασικό σκοπό ή αξιολόγηση, ποιες βασικές αρχές της
αναδεικνύονται και ποιοι τρόποι αξιολόγησης προτείνονται.
2) Ποιες επιλογές διδακτικής αναδεικνύονται μέσα από την ανάλυση των Α.Π. και ποια
επιστημολογική παραδοχή βρίσκεται στη βάση των προτεινόμενων διδακτικών επιλογών.
3) Ποιος είναι ο ρόλος των Κοινωνικών Επιστημών, όπως αυτός αναδεικνύεται από τα
χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων.

Τα συμπεράσματα της έρευνας
Τα χαρακτηριστικά των Αναλυτικών Προγραμμάτων και το αναδυόμενο μοντέλο
Ως προς τον σκοπό των Προγραμμάτων, η έρευνα έδειξε ότι τα 16/45 Προγράμματα
επαναλαμβάνουν τον σκοπό άλλου, 2/45 δεν αναφέρουν κανένα σκοπό, 40/45
διατυπώνουν σκοπούς σύμφωνα με τη στοχοταξινομία του Bloom et al. (1956). Ως προς τη
μορφή περιεχομένου τα 11/45 επαναλαμβάνουν το περιεχόμενο άλλων Προγραμμάτων,
1/45 είναι χωρίς περιεχόμενο. Ως προς τη μορφή τους, αυτή είναι κυρίως εννοιολογική,
θεματική και ιστορική, που σημαίνει ότι αναδεικνύουν μια συγκεκριμένη οπτική της
επιστήμης, η οποία στη συνέχεια αναπλαισιώνεται1 με συνέπεια να εκλαμβάνεται ως
πραγματικότητα ένα μόνο μέρος της επιστήμης. Ως προς τη Διδακτική Μεθοδολογία
διαπιστώθηκε ότι τα 13/45 Προγράμματα πρότειναν διάφορες δραστηριότητες, ενεργητικές
και παθητικές, ενώ τα 32/45 δεν ανέφεραν καμία διδακτική μεθοδολογία. Ως προς την
Αξιολόγηση, τα 42/45 Προγράμματα δεν αναφέρουν κάποιο είδος. Τέλος, τα 33/45
Προγράμματα χαρακτηρίζονται «Παραδοσιακά» και τα 12/45 «μορφής ή τύπου
curriculum».
Τα χαρακτηριστικά των Α.Π. (16/17) της πρώτης και δεύτερης περιόδου (10/16)
προσιδιάζουν στο διδακτικό παράδειγμα του συμπεριφορισμού (θετικιστικό μοντέλο), το
οποίο ως προς το επιστημολογικό επίπεδο καθορίζεται από την αντίληψη ότι η γνώση
πηγάζει από την εμπειρία. Η εξήγηση επιχειρείται από το γενικό στο ειδικό, ενώ θεμελιακό
στοιχείο συνιστά η «λέξη». Ως προς το επίπεδο των διδακτικών αρχών οι στόχοι είναι
προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα, αποσκοπούν στη δηλωτική γνώση2, η οποία είναι
συσσωρευτική, ενώ η διδακτέα ύλη οργανώνεται σε ξεχωριστά μαθήματα ανά ενότητα,
χωρίς όμως δομή και με γραμμική διάταξη. Διερευνάται το «τι» της γνώσης, ενώ επικρατεί
η μετάδοση αυτής από τον δάσκαλο στους μαθητές, εφόσον οι τελευταίοι δεν εμπλέκονται
στη μαθησιακή διαδικασία.
Στο επίπεδο του διδακτικού σχεδιασμού τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην μάθηση
μέσω της επανάληψης, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να διατηρήσουν την
κατακτημένη γνώση, η οποία ανασύρεται με αναπαραγωγική ανάκληση. Τα λάθη
1

Η λειτουργία της αναπλαισίωσης, διαδικασία αναγκαία και αναπόφευκτη, η οποία πραγματώνεται στο πεδίο
της παιδαγωγικής και αφορά στη μεταφορά και τον μετασχηματισμό των επιλεγμένων επιστημονικών
Παραδειγμάτων σε σχολική επιστήμη έχοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συνέπειες (Κουγιουμουτζάκη
2001).
2
Η γνώση που κατέχουμε στη μνήμη μακράς διάρκειας είναι δύο ειδών: η δηλωτική (declarative knowledge),
δηλαδή γνώση που έχουμε για τα αντικείμενα (objects-data), τα γεγονότα (facts)και τα συμβάντα (events) και
η διαδικαστική (procedural knowledge), δηλαδή εκείνη η γνώση την οποία έχουμε για τις δεξιότητες που
απαιτούνται και η οποία προκύπτει από τις άμεσες και έμμεσες διαδικασίες μάθησης (Γεωργούλης, 2015).
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ερμηνεύονται ως γνωστικό έλλειμμα που έχουν την αιτία τους στη βιασύνη και την
επιπολαιότητά. Έμφαση δίνεται στην αποδεικτική αξιολόγηση. Ο μηχανισμός της
αξιολόγησης και ειδικότερα, οι τεχνικές της εξέτασης και της βαθμολογίας, συνιστούν την
πιο σημαντική λειτουργία αυτών των προγραμμάτων υπό την έννοια ότι εξασφαλίζουν την
αναπαραγωγή της επιλεκτικής διαφοροποίησης μορφών γνώσεων οι οποίες ενυπάρχουν
από τη μια στον εκπαιδευτικό Λόγο και από την άλλη το αντίστοιχό του διδακτικό μοντέλο
(Κουζέλης, 1997). Ως προς το επίπεδο της διδακτικής πράξης οι μαθητές και οι μαθήτριες
αναφέρονται στη γνώση που συγκράτησαν, μέσω πολλών παραδειγμάτων για την
πληρέστερη κατανόηση της ύλης, ενώ όσοι τα «καταφέρνουν» ενισχύονται θετικά. Η γνώση
αξιολογείται με ερωτήσεις κλειστού τύπου.
Αντίθετα, τα έξι από τα δεκαέξι (6/16) Προγράμματα, τα οποία αναπτύσσουν
χαρακτηριστικά Προγραμμάτων τύπου curriculum, πλησιάζουν περισσότερο προς το κριτικό
πλαίσιο προδιαγραφών των Προγραμμάτων, αν και διαφοροποιούνται σε βασικά σημεία
από αυτά. Ως προς το επιστημολογικό επίπεδο διέπονται από την αντίληψη ότι η γνώση
συλλαμβάνεται με τον νου, δίνεται βάρος στη μορφή και τη φόρμα, οι μαθητές/μαθήτριες
επεξεργάζονται πρόσθετους κώδικες, και δίνεται έμφαση στο «πως το λέει» και όχι στο «τι
λέει». Τα Προγράμματα αυτά πρότειναν ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας3 μέσω των
οποίων επιχειρήθηκε μία αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας. Ωστόσο, η έλλειψη πρόσθετου
διδακτικού υλικού και μιας οργανωμένης πρότασης αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης των
μαθητών/μαθητριών άφησε σημαντικά κενά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το κριτικό
πλαίσιο προδιαγραφών συνυφαίνει μαθήματα κατά κλάδους και εξαίρει ως κυρίαρχο
στοιχείο το επιχείρημα. Στην εκπαιδευτική πράξη, ωστόσο, το πλαίσιο αυτό εμφανίζεται
περισσότερο σε επίπεδο ρητορικής και όχι εκπαιδευτικής πράξης.
Ως προς το επίπεδο διδακτικών αρχών ενώ οι στόχοι των Προγραμμάτων, που έχουν
σχεδιασθεί με βάση το κριτικό πλαίσιο προδιαγραφών, προσανατολίζονται στην
ενεργοποίηση των γνωστικών διαδικασιών, στα Α.Π. των Κ.Ε. αποδείχθηκε ότι: α) αυτό δεν
υπήρχε, β) δεν δίνεται έμφαση στη διαδικαστική γνώση και στην κριτική γνώση, γ) δεν
διαπιστώθηκε η διδακτέα ύλη να είναι οργανωμένη διακλαδικά, και δ) τέλος, αν και θα
έπρεπε να δίνεται βάρος στη διαμορφωτική αξιολόγηση αυτό δεν αποδείχθηκε.
Ως προς το επίπεδο διδακτικού σχεδιασμού το ενδιαφέρον στα Προγράμματα αυτά
συγκεντρώνεται στη διαδικαστική γνώση. Η διδασκαλία ξεκινάει με την επισήμανση του
θέματος διερεύνησης και οι διδακτικοί στόχοι υλοποιούνται με τη χρησιμοποίηση του
μοντέλου επεξεργασίας πληροφοριών, κινούνται δε σε επίπεδο αφαίρεσης (κατανόηση,
διάκριση) και η γνώση ανασύρεται με μορφή αναγνώρισης (αντικειμενικά τεστ) και κριτικής
ανάκλησης. Ωστόσο, τα Προγράμματα τύπου curriculum παρατηρήσαμε ότι στο επίπεδο
διδακτικού σχεδιασμού απέχουν πολύ από το κριτικό πλαίσιο προδιαγραφών, λόγω του ότι
ως προς τους στόχους που έχουν θέσει δεν προκύπτει η επιδίωξη της διαδικαστικής γνώσης

3

Όπως: Παρατήρηση, περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία ενός κοινωνικοπολιτικού φαινομένου, έρευνα, η
διερεύνηση δηλαδή ενός ζητήματος τοπικού, εθνικού ή διεθνούς ενδιαφέροντος καθώς και η εύρεση και
διατύπωση λύσεων για την αντιμετώπισή του, επισκέψεις στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές),
επιδείξεις με τη χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, εκπόνηση συνθετικών
δημιουργικών εργασιών, παιχνίδια ρόλων και δραματοποίηση, δηλαδή βιωματική προσέγγιση με στόχο την
καλύτερη κατανόηση της πραγματικότητας, έρευνα με ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις, διοργάνωση ομαδικών
συζητήσεων για διάφορα επίκαιρα θέματα, κ.ά.
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και ότι η έλλειψη οποιουδήποτε είδους αξιολόγησης δεν συνηγορεί προς το επίπεδο
αντίστοιχου διδακτικού σχεδιασμού.
Ως προς το επίπεδο διδακτικής πράξης στο κριτικό μοντέλο επισημαίνεται το θέμα της
διερεύνησης της γνώσης. Αντίθετα, τα Προγράμματα τύπου curriculum μπορούμε να
ισχυρισθούμε ότι αναφέρουν ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας. Έχουμε να
παρατηρήσουμε ότι η έλλειψη του είδους της αξιολόγησης, που συνιστά ένα από τα δομικά
στοιχεία των Προγραμμάτων αυτών, δεν συνηγορεί υπέρ του παραδείγματος του κριτικού
πλαισίου προδιαγραφών.
Tα Προγράμματα της δεύτερης περιόδου προσιδιάζουν προς το συμπεριφορικό μοντέλο,
ενώ τα έξι αναπτύσσουν ορισμένα μόνο από τα χαρακτηριστικά του κριτικού
παραδείγματος.
Συνοψίζοντας, η πλειοψηφία των Προγραμμάτων της τρίτης περιόδου (7/12) εντάσσονται
στο διδακτικό παράδειγμα του συμπεριφορισμού, ενώ τα 5/12 αναπτύσσουν κάποια
χαρακτηριστικά του κριτικού μοντέλου.
Οι επιλογές διαδικασιών μάθησης και οι επιστημολογικές παραδοχές των προτεινόμενων
διδακτικών επιλογών
Αφετηρία της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας αποτελούν οι ιδέες των παιδιών. Η
επιστημολογική αυτή τοποθέτηση εδράζεται στην ασυνέχεια της επιστημονικής ανάπτυξης
και στην ασυμμετρία των διαδοχικών επιστημονικών θεωριών ενός κλάδου. Το
επιστημολογικό αλλά ταυτόχρονα παιδαγωγικό ζήτημα που αναδεικνύεται είναι ο τρόπος
χειρισμού της καθημερινής γνώσης των μαθητών/μαθητριών από το σχολείο.
Η διδακτική παρέμβαση σχετίζεται με τους δεσμούς και την επικοινωνία μεταξύ των τριών
«γνωστικών πλαισίων», δηλαδή της επιστήμης, της σχολικής επιστήμης και της προσχολικής
γνώσης. Ο χειρισμός της «πρότερης γνώσης» από το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο στη
διαδικασία της μάθησης. Η επιστημολογική επιλογή γύρω από το ζήτημα των διαδικασιών
μάθησης συνδέεται με συγκεκριμένες επιλογές διδακτικής οι οποίες είναι (Κουλαϊδής &
Κουζέλης, 1990): α) η σχετικιστική, η οποία αφορμάται από τις αναλύσεις του Feyerabend
και εστιάζει στα «εναλλακτικά πλαίσια» των εννοιών των παιδιών. Η επιλογή αυτή εισάγει
ένα αντιαυταρχικό διδακτικό μοντέλο προσαρμοσμένο στις γνωστικές ανάγκες κάθε
μαθητή, β) η ενδιάμεση βελτιωτική, η οποία αναδεικνύει ότι το πλαίσιο της «σχολικής
επιστήμης» είναι ιδιόμορφο και αυτόνομο, προτείνοντας μια διδακτική διαδικασία
παρεμβολής «οργανωτών προώθησης» (δηλαδή τεχνικών και μηχανισμών, οι οποίοι
αποσκοπούν στην οργάνωση και επιτάχυνση της αναμόρφωσης των ιδεών των μαθητών και
της σταδιακής συμμόρφωσής τους με τις επιστημονικές) ανάμεσα στην επιστημονική και
την προσχολική γνώση, και γ) η παραδοσιακή, γνωστή ως μοντέλο της «αντικατάστασης»
των «λανθασμένων αντιλήψεων» των παιδιών, η οποία εδράζεται στον κλασικό θετικισμό,
και επικρατεί στη σχολική εκπαίδευση, η οποία εστιάζει ελάχιστα στα χαρακτηριστικά της
προσχολικής γνώσης.
Οι επιλογές της διδακτικής αφορούν στο χειρισμό των πρώτων ιδεών των παιδιών, οι
οποίες μπορούν είτε να βελτιωθούν προς την κατεύθυνση της επιστημονικής γνώσης είτε
να ανατραπούν ή να μείνουν ως έχουν.
Τα 33/45 Α.Π. που προσιδιάζουν στο μοντέλο των Περιεχομένων, προκρίνουν την επιλογή
της βελτίωσης/αντικατάστασης, το οποίο παρουσιάζει την εξέλιξη της επιστήμης ως συνεχή
και ευθύγραμμη, είναι προσανατολισμένο στη βεβαιότητα του αλάνθαστου της επιστήμης
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και υποκρύπτει έναν θετικισμό. Βασική επιστημολογική παραδοχή του μοντέλου αυτού
είναι ότι η λογική οργάνωση των διαδικασιών μάθησης στηρίζεται στη μεθοδολογική αρχή
του εμπειρισμού, δηλαδή, χαρακτηρίζεται από διαδικασίες σταδιακής μετάβασης από τις
ιδέες των παιδιών στις επιστημονικές εξηγήσεις μέσω της μετάβασης από τις μεμονωμένες
εμπειρίες και τις πρώτες ερμηνείες στη θεωρητική γενίκευση και τη διατύπωση νόμων. Άρα,
κάθε προσπάθεια απλοποίησης των επιστημονικών θεωριών βασίζεται στις μεθόδους της
επαγωγής, της γενίκευσης και της εμπειρικής τεκμηρίωσης. Ακριβώς σ΄ αυτή τη σταδιακή
επιστημονικοποίηση των ιδεών των παιδιών έγκειται η λειτουργία του σχολείου και της
ιδιαίτερης σχολικής επιστήμης, δια της οποίας το περιεχόμενο των επιστημών, κατάλληλα
επεξεργασμένο, διοχετεύεται στη σχολική τάξη. Η επιλογή της βελτίωσης «…οικοδομεί
πάνω στην «πρότερη γνώση», αδιαφορεί όμως για την εσωτερική συνοχή των
Παραδειγμάτων επειδή θεωρεί δεδομένη τη θέση και το περιεχόμενο κάθε έννοιας»
(Κουζέλης, 2005, 2). Το βασικό πρόβλημα με τη σύλληψη της μάθησης ως επαγωγικής
πορείας είναι η επιστημολογική προσήλωσή της στον εμπειρισμό» (Κουζέλης, 1995). Αυτή η
εμπειριστική λογική είναι που χαρακτηρίζει, κυρίως, την κοινωνική αναπαραγωγή της
(επιστημονικής) γνώσης.
Τα Α.Π. τύπου curriculum στηρίζονται στην παραδοχή της επιλογής της αντικατάστασης, η
οποία πιστεύει στην «ασυνέχεια» της εξέλιξης της επιστήμης, παρά το γεγονός ότι τα
παραδείγματα μπορεί να επικοινωνούν μεταξύ τους έστω και ελάχιστα, απορρίπτει τη
σωρευτική αντίληψη της γνώσης και άρα κάθε παραδοσιακή σχολική πρακτική. Η επιλογή
αυτή επιδιώκει να αντικαταστήσει τα υποκειμενικά νοήματα ως λαθεμένα, επειδή κρίνει ως
ανώτερα τα νοήματα της επιστημονικής γνώσης. Η κατάκτηση της επιστημονικής γνώσης
εκκινεί από την επιστήμη, η οποία έρχεται σε αντιπαράθεση και σύγκρουση με την
καθημερινή, εμπειρική γνώση του μαθητή. Μέσα από αυτή τη σύγκρουση, τα παιδιά
επεξεργαζόμενα κριτικά την πρότερη γνώση τους με τη βοήθεια των εργαλείων που τους
προσφέρει η επιστήμη επιτυγχάνουν την ανακατασκευή αυτής της (πρότερης) γνώσης. Η
επιλογή της αντικατάστασης, εν τέλει, ενδιαφέρεται να μυήσει τα παιδιά στην εσωτερική
λογική και δομή του διδασκόμενου Παραδείγματος (Κουζέλης, 1991).
Η επιλογή αυτή επικρίθηκε κυρίως στο σημείο ακριβώς της υποβάθμισης της πρότερης
γνώσης των μαθητών, επειδή δεν είναι δυνατό να αντικατασταθούν οι πρώτες ιδέες των
παιδιών από την επιστημονική γνώση (Κουγιουμουτζάκη, 2001). Ακόμα κι όταν τα παιδιά
διδάσκονται τις «επιστημονικά ορθές θεωρίες», ωστόσο ακόμα και τότε δε θα πάψουν να
σκέφτονται, να δρουν και να λειτουργούν στη βάση του πρακτικο-βιωματικού Λόγου.
Η επιλογή αυτή δεν ταυτίζεται και δε συμβιβάζεται με θετικιστικές ερμηνείες της γνώσης,
επειδή επιχειρεί να μεταδώσει στα παιδιά την εσωτερική λογική και οργάνωση της
επιστήμης εξοπλίζοντάς τα με νέα εργαλεία αντίληψης της πραγματικότητας, ώστε να
μπορούν να κατανοήσουν πώς παράγεται η γνώση μέσα στην επιστήμη.
Η επιλογή της αντικατάστασης, που είναι η «ήπια», αποσκοπεί στην παρουσίαση του
συνόλου των ισχυόντων επιστημονικών παραδειγμάτων και στην ανάδειξη του ασυνεχούς
χαρακτήρα της επιστημονικής γνώσης (Λάσκος, 2006). Η πρακτική υποτίμησης της
«πρότερης γνώσης» παραμένει ένα εμπόδιο, η οποία αν αμβλυνθεί τότε καθίσταται ως το
συνεκτικότερο και επιστημολογικά συνεπέστερο πρότυπο που μπορεί να υποστηρίξει η
μαθησιακή διαδικασία, χωρίς μάλιστα τα προβλήματα που έχουν άλλες επιλογές.
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Συμπεράσματα – Προτάσεις
Τη δεκαετία του ’80 καταγράφεται μια προσπάθεια μετάβασης από ένα πατερναλιστικό σε
ένα εκσυγχρονιστικό σύστημα εκπαίδευσης που στη βάση του όμως διατήρησε τα
χαρακτηριστικά του συγκεντρωτισμού. Οι προσπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων για
δραστικές μεταρρυθμίσεις αποτέλεσαν μέρος των αλλαγών προς μια φιλελεύθερη,
εκσυγχρονιστική κοινωνία, η οποία θα είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις
του μέλλοντος και θα μπορούσε να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις (Καλδή &
Κόνσολας, 2002).
Στη δεκαετία του ΄80 το κύριο μέλημα ήταν η επούλωση των τραυμάτων των πολιτικών
ανωμαλιών τις οποίες βίωσε η χώρα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, ενώ, στη
δεκαετία του ’90, η Ελλάδα προσπάθησε να βρει μια θέση σε έναν κόσμο σε πλήρη
αναδόμηση, κυρίως μέσω των Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προώθησης της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής
(Σταμέλος κ.ά., 2015). Σύμφωνα με την ίδια άποψη, η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση μοιάζει να έχουν απωλέσει την παλαιότερη αποστολή τους, χωρίς να την έχουν
αντικαταστήσει με μία καινούργια.
Οι κοινοτικές πολιτικές στην εκπαίδευση, αργότερα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
2000 μέσα από τις διαδικασίες της Λισαβόνας, της Κοπεγχάγης και της Μπολόνια
αποσκοπούσαν στην προώθηση της «διά βίου» εκπαίδευσης και των πολιτικών της γνώσης,
με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου ο
οποίος θα συνέβαλε στην ανάδειξη ενός λιγότερο «εθνικού» και περισσότερο «κοινοτικού»
χαρακτήρα της εκπαιδευτικής πολιτικής των χωρών της Ε.Ε. (Πασιάς, 2006).
Η χρηματοδότηση από το Β΄ Κ.Π.Σ. φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συγγραφή ή
και την αντικατάστασή των Α.Π.Σ. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επιχείρησε να
εναρμονιστεί με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και αυτό δεν καταδεικνύεται από
τη μελέτη των Α.Π. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στα περιεχόμενά τους
γίνεται ελάχιστη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους θεσμούς της. Τα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι
& ΙΙ έδωσαν την ευκαιρία στις Ελληνικές κυβερνήσεις να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν
μια μεταρρύθμιση με κατεύθυνση τόσο τον εκσυγχρονισμό όσο και τον εκδημοκρατισμό
του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Πασσιάς & Ρουσάκης, 2002). Στον άξονα αυτό
την αντίστοιχη περίοδο το Π.Ι. το 2001 σχεδίασε με χρηματοδότηση από το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ., ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των οποίων
εκδήλωσε δριμύτατες κριτικές. Οι χρηματοδοτήσεις, τέλος, που προέρχονται από τα
Προγράμματα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της ενίσχυσης της «διά βίου» μάθησης στην
Ε.Ε. για την περίοδο 2000-2013 ολοκλήρωσαν ένα επιχειρούμενο πλαίσιο διαμόρφωσηςεισαγόμενων-πολιτικών, αμφίβολης σχέσης με το ελληνικό συγκείμενο, που η ελληνική
εκπαίδευση όφειλε να ενσωματώσει (Σταμέλος, κ.ά., 2015).
Τα Αναλυτικά Προγράμματα των Κοινωνικών Επιστημών συντάχθηκαν/ή και
αναμορφώθηκαν στο πλαίσιο κυρίως της χρηματοδοτούμενης από τα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ Ι & ΙΙ
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αναπλαισίωσαν μια συγκεκριμένη μορφή κοινωνικής
γνώσης, η οποία αναπαρήγε, τελικά, μια συγκεκριμένη εκδοχή των Κοινωνικών Επιστημών
την υπό έρευνα περίοδο.
Μέσα σ΄αυτό το πλαίσιο οι Κ.Ε. αναπλαισιώθηκαν στη Δ.Ε., δηλαδή η σχολική επιστήμη δεν
αντιστοιχούσε σε μια ρεαλιστική εικόνα της επιστήμης, με συνέπεια, μέσα από την
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ανάδειξη μιας συγκεκριμένης μορφής γνώσης και τις αντίστοιχες διδακτικές επιλογές των
διαδικασιών μάθησης, να καλλιεργείται ένα παρωχημένο μοντέλο πολίτη, αν και την υπό
έρευνα περίοδο το κοινωνικό και ιστορικό συγκείμενο αναδείκνυε το συνεχώς
εξελισσόμενο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονταν οι διαφορετικές εκδοχές και διαστάσεις
της ιδιότητας του πολίτη.
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Περίληψη. Το γεγονός ότι έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια δραματική αύξηση της ροής

μεγάλου κύματος μεταναστών σε διάφορες χώρες, έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για
προγράμματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν ή και να προλάβουν την εμφάνιση
ρατσιστικής συμπεριφοράς με στόχους που συνδέονται με την προώθηση της
δημοκρατίας και των πανανθρώπινων αξιών στο επίπεδο του σχολείου και της
κοινωνίας γενικότερα. Η έννοια της ειρηνικής συμβίωσης και της Δημοκρατίας είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη µε την έννοια της πολιτότητας η οποία σχετίζεται με την
καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών που στόχο έχουν να οδηγήσουν στην
ανάπτυξη δημοκρατικών και ενεργών πολιτών που συνεργάζoνται με τους άλλους για
το κοινό καλό. Υπάρχει πλέον ανάγκη για την εδραίωση µιας όσο το δυνατόν πιο
αλληλέγγυας κοινωνίας και την ενίσχυση της εθελοντικής δράσης, επομένως, υπάρχει η
αναγκαιότητα να ενισχυθεί ο ρόλος της εκπαίδευσης σε σχέση με τον πιο πάνω στόχο.
Λέξεις κλειδιά: Αναλυτικά προγράμματα, ενεργός πολιτότητα, διαπολιτισμικότητα

Εισαγωγή
Στη σύγχρονη εποχή συγκεκριμένα γεγονότα και ανησυχητικά φαινόμενα αποδυναμώνουν
τη λειτουργία της κοινωνίας. Η διαφθορά, ο λαϊκισμός, τα fake news, επηρεάζουν τους
πολίτες και τους κάνουν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους κοινωνικούς και
δημοκρατικούς θεσμούς. Η κρίση που επέρχεται στους θεσμούς μπορεί να επηρεάσει την
παιδεία και αντίστοιχα η κρίση στη παιδεία μπορεί να επηρεάσει στο μέλλον τη
δημοκρατία. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, είναι αυτό της μετανάστευσης και της
πολυμορφίας, με αποτέλεσμα τα σχολεία να καλύπτουν παιδιά από διαφορετικό
πολιτισμικό υπόβαθρο. Η αντιμετώπιση κάποιων μορφών διακρίσεων έχει ξεκινήσει από
προηγούμενες δεκαετίες στις εκδημοκρατικοποιημένες χώρες κάτω από την επίδραση της
διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με την Unesco (1998), η πολυμορφία
που παρατηρείται στις κοινωνίες θα πρέπει να θεωρηθεί ευκαιρία και όχι ανασταλτικός
παράγοντας για την εκπαίδευση των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα κάθε κοινωνίας τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο,
για την αντιμετώπιση ανησυχητικών φαινομένων (όπως ο ρατσισμός, ο ριζοσπαστισμός, η
μετα-αλήθεια, ο λαϊκισμός, η διαφθορά), είναι η καλλιέργεια ενεργών δημοκρατικών
πολιτών που χρησιμοποιούν την κριτική σκέψη και προωθούν τη δημοκρατία και τις
πανανθρώπινες αξίες. Η εκπαίδευση των πολιτών εκτός από το να μάθει τα παιδιά να
αλληλεπιδρούν, να μαθαίνουν και να κατανοούν διαφορετικές κοινωνικές συνήθειες και
πολιτιστικές πρακτικές και διαφορετικούς πολιτισμούς από τους δικούς τους, μπορεί (και
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πρέπει) να αποδώσει την αξία των διαφορών, σεβόμενη και επιβεβαιώνοντας την
καθολικότητα των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Unesco, 1998). Εντοπίζεται κατά
συνέπεια, η αναγκαιότητα κατανόησης των πολιτιστικών διαφορών, η δημιουργία
εναλλακτικών τρόπων για υγιή αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων και ο κοινωνικός
γραμματισμός, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες και θα πρέπει να αναπτυχθούν
περαιτέρω. Θα πρέπει να ενσωματωθούν στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα οι αξίες της
κοινωνικής συνοχής, της ισότητας, της μη διάκρισης και των πολιτικών ικανοτήτων και να
ενισχυθούν μέσω της εκπαίδευσης του πολίτη και της διαπολιτισμικής μάθησης.
Oι στόχοι που έθεσε η Ευρώπη ταυτίζονται με τους στόχους της Unesco στο πλαίσιο της
παγκόσμιας πολιτότητας και σχετίζονται με στάσεις και συμπεριφορές που αφορούν την
ισότητα, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την αποχή από τη βία, τον σεβασμό στην ανθρώπινη
αξιοπρέπεια. Ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνεται η όλη στρατηγική της Eυρωπαϊκής
Ένωσης από την αρχή της δημιουργίας της μέσα από τις αποφάσεις, τις δράσεις και τις
Συνθήκες που υπογράφηκαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως πρωταρχικό στόχο την
καλλιέργεια αξιών (όπως είναι η συμμετοχή στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες),
τη συνεργασία, την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, την προώθηση των
ίσων ευκαιριών. Ένα σημαντικό τμήμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν έκφραση
της ενεργού πολιτότητας, είναι ο εθελοντισμός. Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα Ευρώπη
για τους πολίτες 2007- 2013, «ο εθελοντισµός αποτελεί σηµαντική πτυχή της ιδιότητας του
ενεργού πολίτη. ∆ιαθέτοντας τον χρόνο τους προς όφελος των συµπολιτών τους, οι
εθελοντές υπηρετούν την τοπική κοινωνία και αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στο ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον τους» (Europa. eu, 2013).
Τα νέα δεδομένα που δημιούργησε το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και η ανάπτυξη
στον τομέα της τεχνολογίας και της γνώσης αναγνωρίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
στη συνάντηση της Λισσαβόνας το 2000, με αποτέλεσμα, να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι
που αφορούσαν την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων της δια βίου μάθησης, την
απασχολησιμότητα, την ένταξη και τα δικαιώματα των μειονεκτούντων ομάδων και την
ενεργό ιδιότητα του πολίτη. Σκοπός είναι, η σύνδεση μεταξύ παγκόσμιων, εθνικών και
τοπικών συστημάτων και διαδικασιών ώστε να αναπτυχθούν κρίσιμες δεξιότητες για την
παιδεία των πολιτών, όπως, «η κριτική τεχνολογία, η παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, η
κριτική σκέψη, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση προβλημάτων, η διαπραγμάτευση, η
οικοδόμηση της ειρήνης και η προσωπική και κοινωνική ευθύνη» (Unesco, 2015). Στόχος
είναι, οι μαθητές «να αναγνωρίζουν και να εξετάζουν τις πεποιθήσεις και τις αξίες και τον
τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την πολιτική και κοινωνική λήψη αποφάσεων, τις
αντιλήψεις για την κοινωνική δικαιοσύνη και τη συμμετοχή των πολιτών· να αναπτύξουν
συμπεριφορές φροντίδας και συμπάθειας για τους άλλους και το περιβάλλον και σεβασμό
της διαφορετικότητας‧ να αναπτύξουν αξίες αμεροληψίας και κοινωνικής δικαιοσύνης και
ικανότητες για την κριτική ανάλυση των ανισοτήτων που βασίζονται στο φύλο, την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, την ηλικία και άλλα
ζητήματα· να συμμετέχουν και να συμβάλλουν σε σύγχρονα παγκόσμια ζητήματα σε
τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο ως ενημερωμένοι, αφοσιωμένοι, υπεύθυνοι και
ενεργοί πολίτες, ανταποκρινόμενοι σε παγκόσμιους πολίτες» (Unesco, 2015).
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Η σημασία της εκπαίδευσης για ενεργό πολιτότητα και κοινωνική
ενσωμάτωση στα πλαίσια της δημοκρατίας
Η σημασία και ο ρόλος της εκπαίδευσης για την καλλιέργεια της ενεργού συμμετοχής του
πολίτη τονίζεται στη συνάντηση κορυφής στο Γκέτεμποργκ το 2017 που είχε στην ατζέντα
της το θέμα εκπαίδευση και πολιτισμός. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «η Ευρώπη
χαρακτηρίζεται από ελευθερία και κοινές αξίες, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στα
θεμελιώδη δικαιώματα και στην ανοιχτή κοινωνία» (COM, 2017). Υπ’ αυτό το πρίσμα οι
σκοποί που αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια πολιτών με ηθικές
ιδιότητες που γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους (πολιτικές και κοινωνικές), που σέβονται και
εφαρμόζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς οποιεσδήποτε διακρίσεις και δρουν,
αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται με τους συμπολίτες τους για το κοινό καλό, με στόχο την
ειρηνική συνύπαρξη, την αειφορία και την πρόοδο σε όλους τους τομείς.
Η έκθεση Crell (Crell Research) σχετικά με την ενεργητική ιδιότητα του πολίτη για τη
δημοκρατία προτείνει την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, αξιών και της
αίσθησης της ταυτότητας. Οι Hoskins & Crick, (2008) προτείνουν έναν κατάλογο που
περιλαμβάνει κατανοήσεις και έννοιες, δεξιότητες και ικανότητες, διαθέσεις στάσεις, αρχές
και αξίες και που γενικά κρίνονται απαραίτητες για το σχεδιασμό ενός αναλυτικού
προγράμματος, προσανατολισμένου στην καλλιέργεια της ιδιότητας της ενεργού
πολιτότητας και στη διαμόρφωση εκπαιδευμένων και μορφωμένων δημοκρατικών
πολιτών. Ο κατάλογος αυτός συμπεριλαμβάνει τα πιο κάτω:
- Γνώσεις και κατανοήσεις: πολιτικό και νομικό σύστημα, ρόλος των μέσων μαζικής
ενημέρωσης, κοινωνικές σχέσεις, εθνική και ευρωπαϊκή ιστορία και πολιτισμική
κληρονομιά/διαφορετικές κουλτούρες που ενυπάρχουν στο σχολείο και τη χώρα, γεγονότα,
τάσεις και κομβικές αλλαγές στην εθνική, την Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία,
επίκαιρα πολιτικά ζητήματα.
- Δεξιότητες και ικανότητες: κριτική ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών, διάκριση
μεταξύ γνώμης και γεγονότων, συνεργασία, διαβίωση και εργασία σε ένα πολυπολιτισμικό
περιβάλλον.
- Διαθέσεις και στάσεις: κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, επαρκής πολιτική
δραστηριότητα, πίστη στις δημοκρατικές αξίες και τους θεσμούς, ευέλικτη, ανοικτή σκέψη,
τάση για συμβιβασμό.
- Αξίες και αρχές: σεβασμός στους νόμους, πίστη στην κοινωνική δικαιοσύνη και την ίση
μεταχείριση, σεβασμός και ανοχή στη διαφορετικότητα, απόρριψη των προκαταλήψεων,
του ρατσισμού και των διακρίσεων, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων/πίστη στην
αξία της δημοκρατίας, σεβασμός στο περιβάλλον.
Με σκοπό την αποτελεσματικότητα όσον αφορά την καλλιέργεια του στόχου αυτού, είναι
σημαντικό να αναφερθούμε στον καταλυτικό ρόλο των παραγόντων σχολικής
αποτελεσματικότητας. Η ηγεσία, οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών, η συνεργασία όλων των
μετόχων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η σωστή διαχείριση των πόρων το κλίμα και η
παροχή ίσων ευκαιριών στους μαθητές, οι καινοτόμες δράσεις οι πρακτικές που
χρησιμοποιούνται και η αξιολόγηση είναι σημαντικοί παράγοντες σχολικής
αποτελεσματικότητας. Γενικότερα, σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία, η καινοτομία
στην εκπαίδευση σχετίζεται με αποτελεσματικές μεθόδους διάδοσης της γνώσης και
καλλιέργειας δεξιοτήτων, όπως είναι η συνεργατική (και ομαδοκεντρική), η βιωματική, η
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ενεργητική και διερευνητική μέθοδος, οι οποίες στηρίζονται στην αμφίδρομη σχέση και
στη συνεργασία, ενώ η χρήση της διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία προσφέρει
μεγαλύτερες ευκαιρίες μάθησης και αποτελεσματικότητας στην καλλιέργεια των στόχων
του σχολείου. Πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ
όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η διενέργεια βιωματικών δράσεων και
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ενεργό δράση και την κοινωνική ενσωμάτωση.
Με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση και την ποιότητα στην εκπαίδευση, το Συμβούλιο
Παιδείας της ΕΕ επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στον ρόλο του τομέα της νεολαίας σε μια
ολοκληρωμένη και διατομεακή προσέγγιση για την «πρόληψη και καταπολέμηση της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των νέων» (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2016α).
Επίσης, ενθάρρυνε την ανάπτυξη του γραμματισμού στα ΜΜΕ και της κριτικής σκέψης
μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2016β) και
τόνισε την ανάγκη «ενσωμάτωσης στην πολυμορφία για την επίτευξη υψηλής ποιότητας
εκπαίδευσης για όλους» (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2017). Επιπλέον, η Επιτροπή
έχει καθορίσει ορισμένες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των κρατών μελών, από την
προώθηση της συμμετοχικής εκπαίδευσης και των κοινών αξιών, στην αντιμετώπιση της
εξτρεμιστικής προπαγάνδας σε απευθείας σύνδεση και της ριζοσπαστικοποίησης
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016).

Προγράμματα σπουδών σε σχέση με την ενεργό πολιτότητα και τη
διαπολιτισμικότητα
Τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει, επομένως, να έχουν στόχο την απόκτηση βασικών
ικανοτήτων και δεξιοτήτων, να εξοπλίζουν τους μαθητές με δημοκρατικές συμπεριφορές
και να αναπτύσσουν τις κοινωνικές, πολιτικές, διαπολιτισμικές ικανότητες, των μαθητών
ως βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση που αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό
εργαλείο το οποίο κάθε πολίτης θα πρέπει να διαθέτει στο σημερινό πολύπλοκο και
ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο (European Union, Lifelong Learning Platform, 2016).
Πρέπει να οικοδομήσουμε την ικανότητα των μαθητών να σκέφτονται κριτικά και
δημιουργικά, να διερευνούν νέους τρόπους δράσης καθιστώντας τους ενημερωμένους
ώστε να παίρνουν επαρκείς αποφάσεις. Ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας και
παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως η διερευνητική, η βιωματική και η συνεργατική μάθηση,
μπορούν να ενισχύσουν το έργο της εκπαίδευσης. Όπως αναφέρεται από την ΕΕ, είναι
σημαντικό να χρησιμοποιηθούν ενεργητικές μέθοδοι και να θέτονται οι στόχοι όσο το
δυνατόν νωρίτερα, επειδή η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά αναπτύσσουν την πολιτική τους
θεώρηση ήδη στην ηλικία των 12 (European Union, Lifelong Learning Platform, 2016).
Εμπειρίες από τις τάσεις στα προγράμματα των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δείχνουν την προώθηση στόχων που βασίζονται στην καλλιέργεια βασικών αξιών και
στάσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτούν οι σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης
στη σημερινή Ευρώπη. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το
Εrasmus+ και το Comenius έχουν βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην συνεργασία, στην
κινητικότητα και στη διάδοση των γλωσσών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, στα πλαίσια
της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και του στόχου για εφαρμογή ποιοτικής
εκπαίδευσης και στην καλλιέργεια ηθικών πολιτών στην Ευρώπη. Η έκθεση Eurydice 2017,
η οποία είχε σαν στόχο να αποτυπώσει την εικόνα των εθνικών πολιτικών στον τομέα της
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εκπαίδευσης των πολιτών στα σχολεία της Ευρώπης σε τέσσερις τομείς αρμοδιότητας στην
εκπαίδευση των πολιτών, που αφορούν γνώσεις δεξιότητες και συμπεριφορές, (όπως
αλληλεπίδραση με τους άλλους, κριτική σκέψη, ενεργώντας με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο,
ενεργώντας δημοκρατικά), έδωσε σημαντικές πληροφορίες για το θέμα αυτό.
Τα αποτελέσματα της έκθεσης Eurydice 2017 έδειξαν, μεταξύ άλλων, ότι στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση υπάρχει σχετικά μεγαλύτερη έμφαση στη διδασκαλία των παιδιών για την
αποτελεσματική και εποικοδομητική αλληλεπίδραση με τους άλλους, η οποία
περιλαμβάνει τις ικανότητες που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών και
τις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι μαθητές προετοιμάζονται να συμπεριφέρονται δημοκρατικά
περισσότερο προς το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία συνήθως
σηματοδοτεί το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, λόγω του ότι στις περισσότερες
χώρες, σε αυτή τη χρονική περίοδο οι μαθητές ενηλικιώνονται και αποκτούν το δικαίωμα
ψήφου στις γενικές εκλογές της χώρας τους. Τα εθνικά αναλυτικά προγράμματα προωθούν
νωρίτερα τη διδασκαλία κοινωνικών στάσεων στους νέους μαθητές, πώς να
συμπεριφέρονται προς τους άλλους και πώς να ενεργούν με κοινωνικά αποδεκτό ή
υπεύθυνο τρόπο με την ελπίδα να «ενσταλάξουν» αυτές τις αξίες βαθιά μέσα στη
συνείδηση των παιδιών.
Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της έκθεσης Eurydice, 2017, όπως αναφέρεται στο
Eurydice Βrief 2017, έδειξαν ότι:
•
Η εκπαίδευση για την ιθαγένεια τείνει να έχει ένα ευρύτερο πεδίο από την αγωγή
του πολίτη γιατί σχετίζεται με την καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν την επιτυχημένη
προσωπική ανάπτυξη, την εξασφάλιση αποτελεσματικών διαπροσωπικών σχέσεων και την
ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης.
•
Η μάθηση του τρόπου συνεργασίας με άλλους είναι σαφώς μια ακόμα
προτεραιότητα που έχουν πολλά κοινά προγράμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
•
Τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα τείνουν να ευνοούν στοιχεία που
σχετίζονται που σχετίζονται με την κριτική σκέψη (περισσότερο στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση).
•
Περίπου τα μισά εκπαιδευτικά συστήματα από τα σαράντα δύο που καλύπτονται
στην έκθεση Ευρυδίκη 2017, αναγνωρίζουν ως σημαντική ικανότητα την εκπαίδευση στα
μέσα επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου του αλφαβητισμού των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και της αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού εκφοβισμού), ενσωματώνοντάς τα στο
πρόγραμμα σπουδών.
•
Η δημιουργικότητα τείνει να προωθείται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά μόνο σε μια μειοψηφία χωρών.
•
Οι επίσημοι φορείς της εκπαίδευσης, θέλουν οι μαθητές να αποφοιτήσουν από το
σχολείο έχοντας αυξημένη αίσθηση ευθύνης όχι μόνο προς τον εαυτό τους ή προς τους
ανθρώπους του άμεσου περιβάλλοντός τους (π.χ. οικογένεια και συμμαθητές), αλλά και
προς την κοινωνία στο σύνολό της.
•
Ορισμένα θέματα διδάσκονται σε όλα τα σχολικά έτη (περισσότερο από τα μισά
των εκπαιδευτικών συστημάτων διδάσκουν σεβασμό για άλλους ανθρώπους και σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης).
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•
Τα θέματα που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη καλύπτονται περισσότερο
στις ψηλότερες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.
•
Ο σεβασμός για τους άλλους διδάσκεται καθόλη τη διάρκεια των σχολικών ετών
στο δημοτικό σχολείο. Το ίδιο ισχύει και για τη δημιουργία μιας αίσθησης του ανήκειν, η
οποία ενσωματώνει την καλλιέργεια μιας αίσθησης πατριωτισμού και εθνικής ταυτότητας.
•
Η ενθάρρυνση των μαθητών να συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία
περιλαμβάνεται στα προγράμματα σπουδών των περισσότερων εκπαιδευτικών
συστημάτων «Έτσι, η σύγχρονη εκπαίδευση για την ιθαγένεια στην Ευρώπη τείνει όχι μόνο
στη διάδοση των θεωρητικών γνώσεων σχετικά με τη δημοκρατία, αλλά και ενθαρρύνει
τους μαθητές να γίνουν ενεργοί πολίτες που συμμετέχουν στη δημόσια και πολιτική ζωή»
(Eurydice Βrief, 2017).
•
Θέματα που αφορούν την κατανόηση των θεμελιωδών πολιτικών και κοινωνικών
εννοιών περιλαμβάνεται επίσης στα εθνικά αναλυτικά προγράμματα.
•
Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σημαντικό αριθμό εθνικών
προγραμμάτων σπουδών καλύπτει επίσης θέματα που σχετίζονται με τους διεθνείς
οργανισμούς, ιδίως με την ΕΕ (συνθήκη του ΟΗΕ, Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων κ.λπ.)
•
Οι κύριες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα σπουδών για την
εκπαίδευση των πολιτών στις χώρες της Ευρώπης είναι τρεις : 1. Ως διαθεματικό θέμα 2.
Ενσωματωμένο σε άλλα θέματα: 3. Ως ξεχωριστό αντικείμενο. Η έκθεση Ευρυδίκη δείχνει
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία από τις τρεις
προσεγγίσεις σπουδών που αναφέρονται παραπάνω σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ
υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά το χρόνο που παρέχεται
Επιπλέον, πολλές χώρες χρησιμοποιούν περισσότερες από μία προσεγγίσεις: το πιο
διαδεδομένο μοντέλο είναι να ενσωματωθεί η ολοκληρωμένη προσέγγιση με κάποια
διδασκαλία ως διαπολιτισμικό θέμα. Σε κάποιες χώρες διδάσκεται επίσης ως υποχρεωτικό
ξεχωριστό θέμα σε καθένα από τα τρία επίπεδα της γενικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, σε
κάποιες χώρες το υποχρεωτικό ξεχωριστό μάθημα της ιθαγένειας συνδυάζεται με τις
διαπολιτισμικές και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις σε εκπαιδευτικό επίπεδο (π.χ. στην
Κύπρο, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, το Μαυροβούνιο).
•
Πολλά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα παρέχουν συστάσεις για εξωσχολικές
δραστηριότητες για την εκπαίδευση των πολιτών. Σε χώρες που υπάρχει ένας βαθμός
σχολικής αυτονομίας, αυτές οι δραστηριότητες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν
ακόμη και όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές.
•
Οι εξωσχολικές δραστηριότητες τείνουν να κατευθύνονται περισσότερο από τους
μαθητές απ 'ό,τι κατευθύνονται, με έμφαση στη μάθηση με πράξεις. Οι δραστηριότητες
αυτές είναι πιθανότερο να εφαρμοστούν από την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
έως την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. σπανίως καλύπτουν το
πρωτογενές επίπεδο.
•
Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση είναι το πιο συνηθισμένο θέμα στους
καταλόγους των εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Λιγότερο συνηθισμένο θέμα στους
καταλόγους αυτούς, είναι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την πολιτική ζωή, με τα
περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα να το επισημαίνουν στο ανώτερο δευτεροβάθμιο
επίπεδο, και λιγότερα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.
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•
Οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν μια σειρά έργων με διάφορους
εταίρους τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο, από έργα που συνδέονται με τις
προτεραιότητες των Ηνωμένων Εθνών, με τα προγράμματα Erasmus+ της ΕΕ.
•
Η συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή και τη διακυβέρνηση αποτελεί
σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης για την ιθαγένεια. Ακόμη και αν τα συμβούλια των
μαθητών έχουν περιορισμένες (ή όχι) επίσημες εξουσίες, παρέχουν στους φοιτητές
πρακτική εμπειρία της δημοκρατικής διαδικασίας.
•
Σχεδόν όλες οι χώρες επιβεβαιώνουν ότι τα μαθητικά συμβούλια χρησιμοποιούνται
σε ένα ή περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Η συμμετοχή των μαθητών είναι λιγότερο
έντονη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πολλές χώρες αναδεικνύουν συνδέσμους με
οργανισμούς νεολαίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως το «Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο Νεολαίας.
•
Η διοίκηση των σχολείων προεδρεύεται από τον διευθυντή και συμμετέχουν οι
εκπαιδευτικοί, οι γονείς, το μη διδακτικό προσωπικό και οι εκπαιδευόμενοι και μπορεί να
έχουν ευθύνες που κυμαίνονται από τη συμμετοχή σε θέματα που αφορούν την πειθαρχία
μέχρι την πρόσληψη εκπαιδευτικών καθώς και την καθοδήγηση σχετικά με τη μελλοντική
κατεύθυνση του σχολείου.
•
Όλες οι χώρες ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή ή έχουν
θεσπίσει διατάξεις για τη συμμετοχή των γονέων. Αλλά αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τον βαθμό της σχολικής αυτονομίας.
•
Η εκπαίδευση για την ιθαγένεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων
σπουδών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι κυριότεροι τρόποι με τους οποίους οι
εκπαιδευτικές αρχές παρέχουν ένα πλαίσιο για την εκτίμηση των σπουδαστών στην
εκπαίδευση για την ιθαγένεια: κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της
τάξης από τους εκπαιδευτικούς και εθνικές δοκιμές.
•
Τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα παρέχουν στους εκπαιδευτικούς
επίσημες οδηγίες για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης για την ιθαγένεια στην τάξη σε
επίπεδο πρωτοβάθμιας ή / και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι στόχοι και τα μαθησιακά
αποτελέσματα που αποδίδονται στο πρόγραμμα σπουδών των πολιτών από τις ευρωπαϊκές
χώρες περιλαμβάνουν την απόκτηση από τους μαθητές ενός ευρέος φάσματος θεωρητικών
γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως οι αναλυτικές δεξιότητες και η κριτική σκέψη, η
υιοθέτηση ορισμένων αξιών και στάσεων όπως η αίσθηση της ανεκτικότητας και την ενεργό
συμμετοχή και συμμετοχή των μαθητών στη σχολική και κοινωνική ζωή. Συνήθως
χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών, γραπτές συνθέσεις ή δοκίμια
ενώ το πορτφόλιο αναφέρεται λιγότερο συχνά στις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την
αξιολόγηση της τάξης και σε ορισμένες χώρες χρησιμοποιείται και η αυτοαξιολόγηση. Λίγες
χώρες, αναφέρονται στις αρμοδιότητες που σχετίζονται με την ικανότητα των
εκπαιδευτικών να αξιολογούν και να βελτιώνουν τις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης
τους.
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Παράγοντες αποτελεσματικότητας σε σχέση με τους στόχους της ανάπτυξης
της ενεργού πολιτότητας και της διαπολιτισμικότητας
Ως κρίσιμοι και σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχή εκπαίδευση των πολιτών θεωρείται
πως είναι οι εκπαιδευτικοί, το σύστημα αξιολόγησης και οι διευθυντές των σχολείων.
«Εκτός από τους δασκάλους, οι διευθυντές των σχολείων διαδραματίζουν επίσης σημαντικό
ρόλο στη δημιουργία των βασικών συνθηκών για την επιτυχή εκπαίδευση των πολιτών.
Οι διευθυντές σχολείων μπορούν, για παράδειγμα, να είναι βασικοί παράγοντες για την
ενθάρρυνση μιας ευνοϊκής σχολικής κουλτούρας, για την προώθηση της ενεργού
συμμετοχής όλων των μελών της σχολικής κοινότητας ή για τη δημιουργία ευκαιριών για
δραστηριότητες σχετικές με την ιθαγένεια» (Eurydice, 2012). Βεβαίως υπάρχουν και πολλοί
άλλοι παράγοντες αποτελεσματικότητας όσον αφορά την καλλιέργεια της ενεργού
πολιτότητας που περιλαμβάνει τις πολιτικές που ακολουθεί η κάθε χώρα και τους στόχους
που θέτει στα εθνικά προγράμματα σπουδών (Eurydice 2012,). Όσον αφορά την
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ώστε να αποκτήσουν ειδίκευση στη διδασκαλία στο θέμα
αυτό, όπως καταγράφεται στην έκθεση Ευρυδίκη 2017, ορισμένες χώρες προσφέρουν
στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στην εκπαίδευση του πολίτη (όπως
στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, του Βελγίου, της Δανίας, της Ιρλανδίας, του
Λουξεμβούργου και της Ολλανδίας), ενώ άλλες επτά άλλες χώρες (η Τσεχική Δημοκρατία, η
Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Αυστρία, η Πολωνία η Σλοβακία) δίνουν την ευκαιρία να
εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί να γίνουν ειδικοί στη διδασκαλία της παιδείας για την
ιθαγένεια και σε δύο ή τρία άλλα θέματα «ημι-ειδικοί». Στην Ελλάδα, την Κύπρο, και σε
κάποιες άλλες χώρες, δεν υπάρχουν πολιτικές υψηλού επιπέδου για την κατάρτιση των
εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση του πολίτη (Ευρυδίκη, 2017).
Μια αξιοσημείωτη περίπτωση είναι η περίπτωση της Γαλλίας, η οποία τον Ιανουάριο του
2015 δημιούργησε ένα σύνολο δεξιοτήτων για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, απαραίτητες
για τη διδασκαλία της ιθαγένειας. Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν την προώθηση των
αξιών της Δημοκρατίας, τη συνεργασία με τους γονείς και φορείς της κοινότητας, την
ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στη διαδικασία της διδασκαλίας, τη λειτουργία τους ως
υπεύθυνα άτομα και ως δεοντολόγοι οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα των
σπουδαστών και να συνοδεύουν τους μαθητές στη μάθησή τους (Ευρυδίκη, 2017).
Η εκπαίδευση για ενεργό πολιτότητα και για την καλλιέργεια χαρακτηριστικών που
αφορούν τον παγκόσμιο πολίτη που σέβεται και αλληλεπιδρά με όλους τους
συνανθρώπους του, θα πρέπει να ξεκινά από την νηπιακή ηλικία και να συνεχίζεται μέχρι
την ενηλικίωση μέσα από την εκπαίδευση αλλά και μέσα από σύνθετους δρόμους που
αφορούν τόσο την εκπαίδευση όσο και το ευρύτερο σύστημα στο οποίο εντάσσεται το
σχολείο. Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων δεν είναι αρκετό να καλλιεργείται μόνο
μέσα από τις επίσημες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης αλλά «απαιτούνται τόσο επίσημες
και ανεπίσημες προσεγγίσεις, διδακτικές και εξωσχολικές παρεμβάσεις και συμβατικές και
αντισυμβατικές οδοί συμμετοχής» (Unesco, 2014).

Συμπεράσματα –Προτάσεις
Ένα σχολείο πρέπει να είναι ένας μικρόκοσμος μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Οι μαθητές
πρέπει να ενθαρρύνονται να ενεργούν υπεύθυνα, να σέβονται την πολυμορφία και τα
δικαιώματα ενός του άλλου και να γίνουν πολίτες που έχουν διαποτιστεί με τις αξίες που
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ένα έθνος φιλοδοξεί να επιτύχει. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να οριστούν οι ευθύνες
των μαθητών, εκπαιδευτικών και διευθυντών και να δημιουργηθούν καλές διαπροσωπικές
σχέσεις μεταξύ όλων των μελών της σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με μελέτες
σημαντικών ερευνητών, στα εκπαιδευτικά συστήματα η καινοτομία, η μεταρρύθμιση, και η
αλλαγή, συνδέονται και με διάφορους εσωτερικούς παράγοντες σχολικής
αποτελεσματικότητας που αφορούν τις στρατηγικές βελτίωσης του σχολικού έργου. Aυτό
που τονίζεται εμφαντικά από τους μελετητές, είναι η ανάγκη να υπάρχει σαφής
στοχοθέτηση στα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράμματα που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη
χαρακτηριστικών που θα βοηθήσουν τους μαθητές να γίνουν ενεργοί και ενημερωμένοι
πολίτες με ηθική και κοινωνική δικαιοσύνη σε ένα διεθνές πλαίσιο. «Τα σχολεία θα πρέπει
να θέτουν στόχους που αφορούν την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών,
οι οποίες θα επιτρέπουν στους μαθητές να συμμετέχουν ως ενεργοί δημοκρατικοί και
ενημερωμένοι των πολίτες σε ένα διεθνές πλαίσιο, και να βοηθήσουν τους μαθητές
αναπτύξουν οι μαθητές την ικανότητα να ασκούν την κρίση σε θέματα ηθικής,
δεοντολογίας και κοινωνικής δικαιοσύνης» (Schulz et all, 2010). Επιπρόσθετα, θα πρέπει να
δοθεί σημασία σε σχολικά προγράμματα και σε δράσεις που θα προωθούν το στόχο της
ενεργού συμμετοχής στα κοινά μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Ταυτόχρονα, αποτελεί αναγκαιότητα η καλλιέργεια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης,
η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και κουλτούρας αειφορίας ώστε τα παιδιά να
γίνουν οι ενεργοί πολίτες που δρουν και αλληλεπιδρούν για το κοινό καλό. Προϋπόθεση για
την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η αποτελεσματική ένταξη και ενσωμάτωση των
αλλόγλωσσων και η αντιμετώπιση οποιονδήποτε διακρίσεων, ενώ είναι σημαντικό να
υπάρχει ενίσχυση του έργου του σχολείου από τους αρμόδιους φορείς μέσα από
εποικοδομητική συνεργασία. Mέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής όπως
αναφέρθηκαν πιο πάνω, διαφαίνεται ότι η ανάπτυξη ενεργών πολιτών αποτελεί
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη
ικανοτήτων στην προώθηση της ισότητας και την αντιμετώπιση των οποιονδήποτε
διακρίσεων. «Η ανάπτυξη της ενεργού πολιτότητας και των ικανοτήτων του ενεργού πολίτη
αποτελεί εγγενές συστατικό των νέων προτεραιοτήτων για την Ευρωπαϊκή συνεργασία στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση, με έμφαση στον ρόλο της εκπαίδευσης για την προώθηση
της ισότητας και της άρσης των μεροληπτικών διακρίσεων, τη μεταλαμπάδευση
θεμελιωδών αξιών, διαπολιτισμικών ικανοτήτων και την καλλιέργεια της ενεργού
πολιτότητας» (https://www. schooleducationgateway.eu/el/pub/latest/practices/ foreducation-active-citizensh.htm, 2016). Από από το 2016, η Ομάδα Εργασίας «Εκπαίδευση
και Κατάρτιση 2020» για την «Προώθηση της ιθαγένειας και των κοινών αξιών της
ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της μη διάκρισης μέσω της εκπαίδευσης» αποτελεί ένα
φόρουμ ανταλλαγής για τα βασικά θέματα πολιτικής που επισημάνθηκαν στη Διακήρυξη
του Παρισιού. Το κύριο μέλημα είναι η ανάπτυξη της πολιτότητας, οι θεμελιώδεις αξίες και
η μη διάκριση, ώστε όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα στα πλαίσια της
ισότητας της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.
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Οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας στα Προγράμματα Σπουδών
της ΑΣΠΑΙΤΕ: Μια ποιοτική προσέγγιση
Γεώργιος Ν. Βοζαΐτης
vozaitisg@gmail.com
Διδάκτωρ Επιστημών της Εκπαίδευσης, Διευθυντής 21ου Γυμνασίου Πατρών
Περίληψη. Οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (Π.Α.Δ.) ως οργανικό μέρος του Ετήσιου
Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ στοχεύουν στην εξοικείωση
εκπαιδευτικών με το σχεδιασμό και την υλοποίηση του διδακτικού έργου. Στην εργασία
αυτή επιχειρείται η διερεύνηση των αντιλήψεων μιας ομάδας σπουδαστριών που
συμμετείχαν στις Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 20182019 στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) στο παράρτημα της
ΑΣΠΑΙΤΕ στην Πάτρα. Συγκεκριμένα, μέσω ομαδικών ημιδομημένων συνεντεύξεων με
10 σπουδάστριες, που διενεργήθηκαν πριν την πραγματοποίηση των πρακτικών
ασκήσεων αλλά και μετά την ολοκλήρωσή τους, αποτυπώθηκαν οι απόψεις τους από
τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό αλλά και οι εκτιμήσεις τους για την
αποτελεσματικότητα και τις προϋποθέσεις βελτίωσης των πρακτικών ασκήσεων.
Συμπερασματικά επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι η διερεύνηση των απόψεων
υποψηφίων εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής
κοινωνικοποίησης δύνανται να αποτελέσουν σημαντική συμβολή στη βελτίωση τόσο
των ίδιων των προγραμμάτων όσο και στον τρόπο δόμησης της επαγγελματικής
ταυτότητας και περαιτέρω της μελλοντικής επαγγελματικής ανάπτυξης των
συμμετεχόντων.
Λέξεις κλειδιά: ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας, παιδαγωγική επάρκεια

Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Προπτυχιακών
της Τμημάτων, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα ετήσιας διάρκειας με σκοπό την
απόκτηση παιδαγωγικής κατάρτισης εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων και υποψηφίων
εκπαιδευτικών αλλά και προγράμματα επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και
τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., Π.Ε.ΣΥ.Π.). Ιδιαίτερα, το Ετήσιο
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επιμορφωτικό
πρόγραμμα παροχής παιδαγωγικής επάρκειας, στο οποίο ενσωματώνονται τόσο θεωρητικά
όσο και πρακτικά διδακτικά αντικείμενα, αποβλέποντας στη σύζευξη της εκπαιδευτικής
θεωρίας με την πράξη, προσφέροντας στους σπουδαστές δυνατότητες απόκτησης
εκπαιδευτικής και διδακτικής εμπειρίας. Εξέχουσα θέση στο Ετήσιο Πρόγραμμα
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) καταλαμβάνουν οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας
(Π.Α.Δ.), οι οποίες επιμερίζονται στην Εσωτερική Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας σε ένα
ελεγχόμενο περιβάλλον (υλοποίηση και παρακολούθηση Μικροδιδασκαλιών και
Προκαταρκτικών Διδασκαλιών στο εργαστήριο Πρακτικών Ασκήσεων) και την Εξωτερική
Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας (πραγματοποίηση Πτυχιακής Διδασκαλίας σε σχολικές
μονάδες και παρακολούθηση διδασκαλιών εκπαιδευτικών σε πραγματικές συνθήκες)
(ΑΣΠΑΙΤΕ, 2017). Όσον αφορά στις Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας η σχετική βιβλιογραφία
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επισημαίνει την αναμφισβήτητη συμβολή τους στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών για
την άσκηση όχι μόνο του διδακτικού τους έργου αλλά και στη γνωριμία με τις
ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Σύμφωνα με τους Θεοδώρου,
Παπαδοπούλου, Θωΐδη & Αργυροπούλου (2013) και Παπακώστα (2010) οι Πρακτικές
Ασκήσεις αναφέρονται σε δραστηριότητες κατάρτισης υποψηφίων και εν ενεργεία
εκπαιδευτικών, στις οποίες με τρόπο μεθοδικό και οργανωμένο τούς δίνεται η δυνατότητα
να μεταπλάσσουν θεωρητικές παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις σε εφαρμοσμένες
πρακτικές, με στόχο την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του διδακτικού έργου αλλά και την
ποιοτικότερη συμμετοχή τους στα δεδομένα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας στα Προγράμματα Σπουδών
προετοιμασίας υποψηφίων εκπαιδευτικών προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών σε
σχέση με το εκπαιδευτικό επάγγελμα, αναπτύσσοντας διδακτικές δεξιότητες, απαραίτητες
για την άσκηση του επαγγέλματος -ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια-αλλά και ευκαιρίες
αξιοποίησης και εφαρμογής ποικίλων θεωρητικών γνώσεων στο πεδίο της διδακτικής
πράξης. Κατά τον Σοφό (2015) οι Πρακτικές Ασκήσεις συντελούν στην ενίσχυση της
ανάπτυξης διδακτικών και παιδαγωγικών ικανοτήτων των υποψηφίων εκπαιδευτικών,
υποστηρίζουν την επαφή με τον επαγγελματικό χώρο, παρέχουν τη δυνατότητα εφαρμογής
καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων, που επιτρέπουν την εμβάθυνση σε συγκεκριμένες
πτυχές του εκπαιδευτικού έργου και προωθούν τον επαγγελματικό ρόλο των υποψηφίων
εκπαιδευτικών. Επιπλέον, διευκολύνουν το στοχασμό σε σχέση με την εμπειρία από τη
σχολική τάξη, αποτελούν μέσο παρατήρησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και πεδίο
ανάληψης αυτόνομου εκπαιδευτικού έργου, επιτρέποντας στους σπουδαστές-υποψηφίους
εκπαιδευτικούς να διαμορφώσουν την προσωπική παιδαγωγική τους θεωρία και να
εφαρμόσουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις (Μπίκος, 2011; Τζιφόπουλος, 2019;
Οικονομίδης, 2011). Αν με την έννοια διδακτική πράξη δεν εννοείται πλέον στενά η άσκηση
του διδακτικού έργου αλλά-διά μέσου της διδασκαλίας- η καλλιέργεια προσωπικών
δεξιοτήτων των υποψηφίων εκπαιδευτικών, η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, η
ανάπτυξη κριτικής και διερευνητικής αντίληψης για το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, τότε η
άσκηση στο πεδίο της διδασκαλίας υπό αυτή την έννοια συνδέει, συνολικά, την
εκπαιδευτική πράξη με την παιδαγωγική θεωρία και συμβάλλει στην επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας,
στο βαθμό που υποστηρίζεται και με τη διερεύνηση των προεπαγγελματικών τους
εμπειριών (Αγγελάκος, 2003; Βοζαΐτης & Υφαντή, 2013; Eilam & Poyas, 2009; Καρράς, 2014;
Ng, Nicholas & Williams, 2010; Υφαντή & Βοζαΐτης, 2009; Φρυδάκη, 2015).
Καθίσταται επομένως σαφές ότι δεν υπάρχει ένα μονοδιάστατο μοντέλο άσκησης στο
διδακτικό έργο και σε κάθε περίπτωση δε νοηματοδοτείται με ένα σταθερό και ενιαίο
περιεχόμενο. Η σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση (Ανδρούσου & Αυγητίδου, 2013;
Καλογιαννάκη, 2011; Ματσαγγούρας, 2005 & 2009; Ξωχέλλης, 2005; Παπαναούμ, 2003)
επισημαίνει την ανάγκη μετατόπισης από ένα τεχνοκρατικό μοντέλο ικανοποίησης
εξωτερικών και ευκρινώς αναγνωρίσιμων κριτηρίων επάρκειας των εκπαιδευτικών, σε ένα
πιο ευέλικτο και πολυσχιδές, στο οποίο θα ενσωματώνεται το σύνολο των εμπειριών τους,
οι οποίες θα αναδύονται τόσο από την προσωπική τους βιογραφία και τις σπουδές τους,
όσο και από τη διαδικασία της επαγγελματικής τους κοινωνικοποίησης και ωρίμανσης στο
σχολικό περιβάλλον, αναπτύσσοντας σταδιακά μία κουλτούρα μάθησης.
Αξίζει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη ερευνητική προσέγγιση (αν και περιορισμένη σε
εύρος) αποτελεί συμβολή στη δημόσια συζήτηση σχετικά την αναγκαιότητα βελτιωτικών
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παρεμβάσεων σε επίπεδο διδακτικής και παιδαγωγικής αναδόμησης των προγραμμάτων
της ΑΣΠΑΙΤΕ, συζήτηση που παραμένει διαρκώς επίκαιρη και ενδιαφέρουσα (βλ. πχ:
Γεωργιάδης, Οικονόμου, & Μενεξές, 2011; Γομάτος, Αρμακόλας & Μπακόπουλος, 2011;
Κασιμάτη, Μαυροβουνιώτη & Μαρκαντώνη, 2014).

Η έρευνα
Σκοπός, ερευνητικά ερωτήματα, μεθοδολογική προσέγγιση
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν διττός, αφενός να εμπλουτιστεί το ερευνητικό πεδίο
σχετικά με τα μοντέλα πρακτικών ασκήσεων των εκπαιδευτικών μέσω προσωπικών τους
αφηγήσεων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην αποκρυπογράφηση πτυχών της- υπό
κατασκευή προ-επαγγελματικής τους ταυτότητας- και, αφετέρου, να διατυπωθούν
προτάσεις βελτίωσης του περιεχομένου αλλά και της στοχοθεσίας των Πρακτικών
Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ) ως οργανικού υποσυστήματος του προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.
της ΑΣΠΑΙΤΕ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα επεκτάθηκε και σε άλλα επιμέρους
ζητήματα που σχετίζονταν με τη συμβολή της ομάδας των φοιτητριών στην
πραγματοποίηση των Μικροδιδασκαλιών αλλά και με το ρόλο του Επόπτη-Συμβούλου,
αλλά στην εργασία αυτή παρουσιάζονται μόνο όσα σχετίζονται με την αξιολόγηση των ΠΑΔ.
Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που ετέθησαν ήταν τα εξής:
1. Πώς βίωσαν οι σπουδάστριες του δείγματος την παρακολούθηση και φοίτηση στο
ετήσιο πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) της ΑΣΠΑΙΤΕ;
2. Ποιες είναι οι σκέψεις τους για την μελλοντική άσκηση του διδακτικού τους έργου,
με βάση την εμπειρία τους από τις Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ);
3. Αναδύθηκαν ζητήματα κριτικού στοχασμού με βάση τις καταγεγραμμένες εμπειρίες
τους;
Το δείγμα αποτέλεσαν 10 σπουδάστριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο
παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Πάτρα, στις οποίες ο συγγραφέας είχε οριστεί ως ΕπόπτηςΣύμβουλος και στα 2 εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Τα Μεθοδολογικά
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 10 ημιδομημένες ομαδικές συνεντεύξεις πριν την
υλοποίηση των ΠΑΔ και 10 μετά την ολοκλήρωσή τους και στη συνέχεια, ακολούθησε η
ανάλυση περιεχομένου των μαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων (Κυριαζή, 2002; Verma &
Mallick, 2004). Τα ερωτήματα των ομαδικών συνεντεύξεων ήταν τα εξής:
1. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σάς ώθησαν να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ
της ΑΣΠΑΙΤΕ την τρέχουσα περίοδο;
2. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας σχετικά με τις Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ);
3. Ποιες ήταν οι γενικές εντυπώσεις σας από την εμπειρία σας αυτή;
4. Πιστεύετε ότι οι Μικροδιδασκαλίες και οι παρακολουθήσεις στα σχολεία σας
βοήθησαν (και αν ναι σε ποιο τομέα) να γνωρίσετε καλύτερα τη διδακτική πράξη;
5. Ποιες προτάσεις θα καταθέτατε, ώστε να αποκτήσουν αποτελεσματικότερο
περιεχόμενο;
Oι δυο πρώτες ερωτήσεις ετέθησαν πριν την Πραγματοποίηση των Μικροδιδασκαλιών και
οι τρεις επόμενες μετά και την ολοκλήρωση της Πτυχιακής Διδασκαλίας στις σχολικές
μονάδες.
Οι απαντήσεις των συμμετεχουσών σπουδαστριών κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν κατά
κατηγορία. Δημιουργήθηκαν υποκατηγορίες με βάση τις οποίες θα παρουσιαστούν τα
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επιμέρους δεδομένα και οι αναφορές τους, επισημαίνοντας όλες τις δυνατές απαντήσεις
και προσδίδοντας βαρύτητα στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και όχι στη συχνότητα
εμφάνισής τους. Οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες που προέκυψαν ήταν οι εξής:
1η κατηγορία: επιλογές φοίτησης στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ (5 υποκατηγορίες): 1.α παιδαγωγική
επάρκεια, 1.β διδακτικές γνώσεις, 1.γ σταδιοδρομία στην Ειδική Αγωγή, 1.δ. γνώσεις
για το εκπαιδευτικό έργο, 1.ε. απεμπόληση του εμπειρισμού
2η κατηγορία: προσδοκίες από τη φοίτηση (7 υποκατηγορίες): 2.α κατανόηση των
απαιτήσεων της διδασκαλίας, 2.β. γνωριμία με διδακτικά αντικείμενα, 2.γ.εμπλουτισμός
της προϋπάρχουσας εμπειρίας, 2.δ. εξοικείωση με το εκπαιδευτικό έργο και την
εκπαιδευτική διαδικασία, 2.ε. κατανόηση του ρόλου του εκπαιδευτικού, 2.στ. ανάπτυξη
παιδαγωγικών δεξιοτήτων, 2.ζ. άλλο
3η κατηγορία: γενικές εντυπώσεις (2 υποκατηγορίες): 3.α θετικές, 3.β. αρνητικές
4η κατηγορία: ωφελιμότητα (4 υποκατηγορίες): 4.α οργάνωση της διδασκαλίας, 4.β.
διαμόρφωση
εκπαιδευτικής
ταυτότητας,
4.γ.
δυνατότητα
αξιολόγησηςαυτοαξιολόγησης, 4.δ. καλλιέργεια προσωπικών δεξιοτήτων
5η κατηγορία: προτάσεις βελτίωσης (5 υποκατηγορίες): 5.α. αύξηση του αριθμού των
Μικροδιδασκαλιών, 5.β αύξηση των διδασκαλιών στις σχολικές μονάδες, 5.γ.
επανακαθορισμός του ρόλου του Επόπτη, 5.δ.αντιμετώπιση πρακτικών και
οργανωτικών ζητημάτων υλοποίησής τους
Παρουσίαση δεδομένων
Όπως διαπιστώνεται από την παράθεση των υποκατηγοριών, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις
δεν ήταν μονοσήμαντες, καταδεικνύοντας τις διαφορετικές προσδοκίες αλλά και εκτιμήσεις
των σπουδαστριών σχετικά με την εμπειρία που αποκόμισαν. Η ανάλυση και η
κωδικοποίηση των απαντήσεων, ωστόσο, ανέδειξε κοινές συνιστώσες, επομένως, η
παρουσίασή τους θα βασιστεί σε αυτές. Σε σχέση, λοιπόν, με την 1η ερώτηση και τους
λόγους που τις ώθησαν να παρακολουθήσουν το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής
κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ, οι σπουδάστριες απάντησαν ότι η επιλογή τους αυτή σχετίζεται με
την επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδαγωγική επάρκεια αλλά και γενικότερα εφόδια για
την άσκηση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος: «οι λόγοι που με ώθησαν να
παρακολουθήσω το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ είναι ότι η σχολή μου δεν μου παρέχει παιδαγωγική
επάρκεια, ώστε να ασχοληθώ με το χώρο της εκπαίδευσης που με ενδιαφέρει πολύ» (κωδ.
3).
επειδή όνειρό μου ήταν να ασχοληθώ με τον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά λόγω
συγκυριών σπούδασα σε διαφορετικό κλάδο, το πρόγραμμα μου προσφέρει τη
δυνατότητα και τα ερεθίσματα να ασχοληθώ και με την εκπαίδευση και παράλληλα,
να μπορώ να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις του σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος (κωδ. 4).
Ιδιαιτέρως, εκφράστηκε ως λόγος φοίτησης, να δοθεί η δυνατότητα σταδιοδρομίας στο
χώρο της Ειδικής Αγωγής, απάντηση αναμενόμενη άλλωστε, αφού οι περισσότερες
σπουδάστριες ανήκαν στον τομέα των παραϊατρικών επαγγελμάτων (νοσηλεύτριες,
κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπεύτριες) «ο λόγος είναι η επιθυμία μου να δουλέψω στην
Ειδική Αγωγή ως αναπληρώτρια κοινωνική λειτουργός», (κωδ. 7), «η επιθυμία μου να
εργαστώ στο σχολείο της Ειδικής Αγωγής, όπου απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κανείς
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στον κύριο πίνακα αναπληρωτών είναι υποχρεωτικό να έχει την πιστοποίηση της ΑΣΠΑΙΤΕ»
(κωδ. 8), «ο λόγος που βρίσκομαι σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι οι πίνακες
κατάταξης της Ειδικής Αγωγής για τους κοινωνικούς λειτουργούς» (κωδ. 9). Επιπλέον, μια
(1) σπουδάστρια επεσήμανε την ανάγκη να αναπλαισιώσει την εργασιακή της εμπειρία, να
απεμπολήσει τον εμπειρισμό πάνω στον τομέα της διδακτικής, βασιζόμενη στις
κατευθύνσεις ειδικών επιστημόνων. Υποστήριξε σχετικά:
Αποφάσισα να ακολουθήσω την ΑΣΠΑΙΤΕ φέτος, γιατί μετά τις μεταπτυχιακές και
διδακτορικές μου σπουδές ήθελα να πάρω γνώσεις που θα με βοηθήσουν στον
τρόπο που κάνω μάθημα. Θέλω, δηλαδή, να πάψω να βασίζομαι στην προσωπική
μου εμπειρία, διότι διδάσκω 12 χρόνια στο τμήμα λογοθεραπείας, και να μάθω
τρόπους διδασκαλίας από επιστήμονες με διδακτική εμπειρία και επάρκεια (κωδ. 2).
Οι απαντήσεις στην 2η ερώτηση αφορούσαν περισσότερο στην εκπλήρωση της επιθυμίας
τους να εφοδιαστούν με πρακτικές γνώσεις γύρω από το διδακτικό έργο (μεθοδολογία και
γνωριμία με βασικά διδακτικά αντικείμενα), απαντήσεις που θα μπορούσαν και πάλι να
χαρακτηριστούν ως αναμενόμενες, αφού στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής τους
σταδιοδρομίας οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνικά ζητήματα της
διδασκαλίας σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα και πολύ λιγότερο σε παιδαγωγικά
ζητήματα (επικοινωνιακό κλίμα, αλληλεπίδραση, κουλτούρα της τάξης, κ.λπ.). Κατέθεσαν
χαρακτηριστικά: «Από τις ΠΑΔ προσδοκώ ότι θα κατανοήσω καλύτερα τις απαιτήσεις που
έχει η διεξαγωγή της διδασκαλίας, …..θα γνωρίσω τα αντικείμενα που διδάσκονται στα
σχολεία και θα αντιληφθώ τα κενά της γνώσης που πιθανότατα θα έχω στα αντικείμενα
αυτά» (κωδ. 1), «οι προσδοκίες μου σε σχέση με τις ΠΑΔ είναι να αποκτήσω εμπειρίες
σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας μου και την απαραίτητη οργάνωση, ώστε να είμαι ικανή
να διδάξω» (κωδ. 6), «να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου και να αποκτήσω εκείνα τα εφόδια
που θα με καταστήσουν ικανή να μπορώ να διδάξω» (κωδ. 4). Δεν έλλειψαν, ωστόσο,
αναφορές γύρω από τεχνικά ζητήματα της διδασκαλίας, αφού όπως ειπώθηκε
Έχω μια σχετική άνεση στο να διδάξω, διότι δεν είναι κάτι που το κάνω πρώτη φορά,
αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να γίνω όσο το δυνατόν πιο κατανοητή…., να
μην είμαι βαρετή, να τους προκαλώ το ενδιαφέρον για συμμετοχή και πιστεύω πως
μέσω της ΠΑΔ θα με κρίνετε και θα μου δώσετε κατευθύνσεις να γενικεύσω τους
στόχους μου…. θα με ενδιέφεραν οι συμβουλές σας με αφορμή τις ΠΑΔ για
ευχάριστη και δημιουργική διδασκαλία (κωδ. 2).
Στην ερώτηση αυτή καταγράφηκαν, επίσης, αναφορές γύρω από την επιθυμία των
σπουδαστριών να αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη γνώση γύρω από ευρύτερα
εκπαιδευτικά ζητήματα, τα οποία θα τις βοηθήσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο του
εκπαιδευτικού: «να αντιλαμβάνομαι με μεγαλύτερη ευκολία ζητήματα εκπαιδευτικής
φύσεως» (κωδ. 4), «να εξοικειωθώ πάνω στο κομμάτι της εκπαίδευσης» (κωδ. 5), «να
κατανοήσω το ρόλο του εκπαιδευτικού και να μπορέσω να πάρω όσο πιο πολλά εφόδια
σχετικά με τη διδακτική αλλά και την ευρύτερη εκπαιδευτική διαδικασία» (κωδ. 7), «να
γίνουμε καλύτερες ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία» (κωδ. 9). Επιπλέον, εκφράστηκε
η προσδοκία ανάπτυξης παιδαγωγικών δεξιοτήτων: «θα ήθελα να εμπλουτίσω και να
βελτιώσω τις παιδαγωγικές μου δεξιότητες» (κωδ. 8).
Οι υπόλοιπες ερωτήσεις υποβλήθηκαν μετά το τέλος του προγράμματος και αφού είχαν
ολοκληρωθεί τόσοι οι παρακολουθήσεις όσο και οι διδασκαλίες στις σχολικές μονάδες.
Έτσι, στην ερώτηση σχετικά με τις γενικές εντυπώσεις τους (3η ερώτηση), οι σπουδάστριες
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στο σύνολό τους εκφράστηκαν θετικά από την εμπειρία που αποκόμισαν, ενσωματώνοντας
στις αναφορές τους πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές γύρω από το διδακτικό έργο, την
υφιστάμενη κουλτούρα διδασκαλίας στο ελληνικό σχολείο αλλά και το αλληλεπιδραστικό
κλίμα που επικράτησε στις σχολικές τάξεις. Ενδεικτικές είναι οι ακόλουθες αναφορές:
Η εμπειρία μου ήταν σημαντική, διότι διαπίστωσα ότι στο σημερινό σχολείο
διδάσκουν εκπαιδευτικοί δύο ταχυτήτων, αυτοί που ακολουθούν τον παραδοσιακό
τρόπο διδασκαλίας και εκείνοι που έχουν πιο εναλλακτική προσέγγιση. Όσο αφορά
την δική μου μικροδιδασκαλία, η εμπειρία μου ήταν εξίσου σημαντική, γιατί οι
μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον…, κατανόησαν το σημείο αφετηρίας και την
διαδρομή της έννοιας από το χθες μέχρι το σήμερα, ενώ τους έκανε ιδιαίτερη
εντύπωση ότι το βίντεο ήταν δικής μου επιμέλειας. Ωστόσο δεν ήταν πολύ
συμμετοχικοί, διότι φοβόντουσαν να κινηθούν από το μοντέλο ο εκπαιδευτικός
ρωτάει και αυτοί απαντούν, σε μία νέα προσέγγιση, όπου με αφορμή την προβολή
του βίντεο, υπάρχει η δυνατότητα να χτίσουμε μαζί την νέα γνώση. Ήμουν όμως
ιδιαίτερα επικοινωνιακή, ενισχυτική και υποστηρικτική, οπότε το κλίμα άλλαξε
αρκετά γρήγορα και η διδασκαλία έγινε πιο παραγωγική (κωδ. 8).
«Οι μαθήτριες παρακολούθησαν το μάθημα με ενδιαφέρον, ήταν όλες ενήλικες, απάντησαν
με χαρά στο φύλλο εργασίας και με την στάση τους με έκαναν να αισθάνομαι άνετα κατά
την διάρκεια της διδασκαλίας» (κωδ. 10).
«Χαίρομαι πάρα πολύ που ήταν επιτυχημένη η πρώτη διδασκαλία μου!!!!» (κωδ. 5).
«Μου έκανε εντύπωση η φιλόξενη στάση διδάσκοντα και σπουδαστών. Επίσης, το
ενδιαφέρον τους για περαιτέρω μάθηση, οι συχνές απορίες τους και η ετοιμότητα που θα
πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία» (κωδ. 4).
«Σαν διδασκαλίες μου άρεσαν αρκετά. Όσον αφορά την παρακολούθηση ήταν αρκετά
ευχάριστη και ενδιαφέρουσα. Με βοήθησε πολύ για να δω τι μέθοδο ακολουθούν οι
εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους κατά την παράδοση» (κωδ. 6).
«Δεδομένης της ιδιαιτερότητας των μαθητών, η διδασκαλία ήταν αρκετά απαιτητική.
Ωστόσο τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον. Φάνηκε να τους άρεσε» (κωδ. 1).
Η διαδικασία της παρακολούθησης μου άρεσε πάρα πολύ καθώς είχα την ευκαιρία
να δω πως διενεργείται ένα μάθημα σε πραγματικές συνθήκες και διεπίστωσα πόσο
πρωτοποριακές είναι οι γνώσεις που μας παρέχουν στην ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς το μάθημα
γινόταν με την κλασσική μετωπική διδασκαλία. Σχετικά με την διδασκαλία μου,
πιστεύω πως έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Οι μαθητές έδειχναν να βρίσκουν
ενδιαφέρον το μάθημα και να συμμετέχουν. Έκανα καλή διαχείριση του χρόνου και
πέτυχα τους διδακτικούς στόχους που είχα θέσει για την συγκεκριμένη διδασκαλία.
Το μειονέκτημα είναι ότι ένιωσα λιγότερο ελεύθερη και δημιουργική σε σχέση με
τον σχεδιασμό της διδασκαλίας μου, καθώς η δασκάλα με προέτρεψε να κάνω το
μάθημα με τον τρόπο που και η ίδια το κάνει. Σίγουρα, αν ήταν μια τάξη που θα
δούλευα εξ΄ολοκλήρου μαζί της ως εκπαιδευτικός, θα μπορούσα να εμπλουτίσω
πολύ περισσότερο τη διδασκαλία μου. Παρόλα αυτά έφυγα ευχαριστημένη τόσο με
τη συνεργασία μας με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου όσο και με τους
μαθητές (κωδ. 7).
Ήταν μία μοναδική εμπειρία, θα έλεγα ότι με ενθουσίασε το περιβάλλον του
σχολείου και η ανταπόκριση των παιδιών. Η συνεργασία με το σχολείο ήταν
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άψογη….. Τώρα σχετικά με τη διδασκαλία μου, γνωρίζετε το πάθος μου με την
ιστορία άρα καταλαβαίνετε ότι μόνο άψογα και καταπληκτικά θα μπορούσε να πάει.
Είμαι ιδιαιτέρως ευχαριστημένη, τα παιδιά συμμετείχαν σε όλη τη διάρκεια και το
σχέδιο ακολουθήθηκε κατά γράμμα. Στο χρόνο ήμουν μια χαρά, πρόλαβα να τους
κάνω ό,τι είχα σχεδιάσει και- εν ολίγοις- και η δασκάλα έμεινε πολύ ικανοποιημένη
(κωδ. 9).
Στην 4η ερώτηση, επίσης, οι σπουδάστριες εκφράστηκαν θετικά, μεταφέροντας πολύ
θετικές αναπαραστάσεις των όσων βίωσαν στη διάρκεια και των Μικροδιδασκαλιών και
των διδασκαλιών στα σχολεία. Έτσι, δήλωσαν: «Οι μικροδιδασκαλίες με βοήθησαν, έτσι
ώστε να μπορέσω να οργανώσω μια διδασκαλία και να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις μιας
σχολικής τάξης.!» (κωδ. 3).
Οι ΠΑΔ σίγουρα μας βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτές δεν θα είμασταν σε
θέση να γνωρίζουμε ούτε να αντιμετωπίζουμε πολλά πράγματα, όπως να είμαι
συνεπής στον χρόνο παράδοσης, να κάνω μια ωραία αφόρμηση που κέντρισε το
ενδιαφέρον των μαθητών, να είμαι έτοιμη για οποιαδήποτε διακοπή της
παράδοσης και για οποιαδήποτε ερώτηση από τους μαθητές… Γενικά χωρίς τις ΠΑΔ
και τις παρατηρήσεις σας δεν θα είμαστε έτοιμες να διδάξουμε…. .(κωδ. 5).
Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι οι ΠΑΔ με βοήθησαν πάρα πολύ και με έκαναν πιο
γνωστική απέναντι στο αντικείμενο. Μου πρόσφεραν μεγαλύτερη ευχέρεια λόγου
και δυναμικότητα. Εφοδιάστηκα και με άλλες γνώσεις και τεχνικές που με έκαναν να
πραγματοποιήσω με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα την πτυχιακή μου (κωδ. 6).
Η εμπειρία μου από τις ΠΑΔ και την μικροδιδασκαλία ήταν ιδιαίτερα πλούσια και
παραγωγική, διότι έμαθα να θέτω στόχους σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα, να
χρησιμοποιώ εργαλεία που θα με υποστηρίξουν στην εκπαιδευτική πράξη, να
οργανώνω δραστηριότητες και έντυπα αξιολόγησης για την διδακτική ενότητα και
να διαχειρίζομαι καλύτερα τον χρόνο μέσα στη τάξη…..Οι προσομοιώσεις με
βοήθησαν να διαμορφώσω αμυδρά το προσωπικό μου εκπαιδευτικό στυλ,
αξιοποιώντας τα θετικά σημεία (πχ. επικοινωνιακές δεξιότητες) της προσωπικότητας
μου, όπως επίσης βελτιώνοντας τα δύσκολα (καλή διαχείριση χρόνου) (κωδ. 8).
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες-αν και λιγότερες- υπήρξαν οι αναστοχαστικές τους αναφορές,
σχετιζόμενες με τη συμβολή των ΠΑΔ τόσο στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής ταυτότητας
όσο και στη δυνατότητα που τούς παρείχαν να αξιολογήσουν και ταυτόχρονα να
αυτοαξιολογηθούν:
«Οι μικροδιδασκαλίες αναμφίβολα είχαν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής μας ταυτότητας, πηγή γνώσεων και το κλειδί για να είμαστε έτοιμοι να
ανταπεξέλθουμε σε δύσκολες καταστάσεις, να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι και
σωστοί εκπαιδευτικοί» (κωδ. 4).
Το μεγαλύτερο κέρδος το πήρα από τις ΠΑΔ που πραγματοποιήσαμε όλοι μαζί. Εκεί
είχα την ευκαιρία να σχεδιάσω τις διδασκαλίες μου και να μάθω βήμα προς βήμα
πρακτικές γνώσεις για την πραγματοποίησή τους. Υπήρχε η ελευθερία του
σχεδιασμού αλλά και η άμεση αξιολόγηση, με αποτέλεσμα να βλέπω τα λάθη μου
και να προσπαθώ να τα διορθώσω στις επόμενες ΠΑΔ. Η παρακολούθηση και η
πτυχιακή διδασκαλία ήταν και αυτές βοηθητικές, αλλά όχι και τόσο καθώς δεν είχαν
καμία σύνδεση ούτε πριν αλλά ούτε και μετά. Πιο πολύ από τις ΠΑΔ έμαθα πως
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είναι να σχεδιάζεις μια διδασκαλία, να αναζητάς μέσα ελκυστικά για τους μαθητές,
ώστε να τους κινήσεις το ενδιαφέρον και να αξιολογείς στο τέλος και τον ίδιο σου
τον εαυτό (κωδ. 7).
«Οι προσομοιώσεις με βοήθησαν να διαμορφώσω αμυδρά το προσωπικό μου εκπαιδευτικό
στυλ» (κωδ. 8).
Για μένα οι ΠΑΔ ήταν ό,τι πιο κοντινό έχω σε διδασκαλία. Με βοήθησαν πάρα πολύ
στο τεχνικό κομμάτι της διδασκαλίας αλλά και σε αυτό του ελέγχου διαφόρων
παραμέτρων. Οι παρακολουθήσεις μου έδωσαν μια άλλη οπτική γωνία την οποία
δεν είχα φανταστεί. Όπως και να έχει και οι δύο με βοήθησαν να κατανοήσω και να
σχηματίσω άποψη σχετικά με τη διδακτική πράξη (κωδ. 9).
Στην τελευταία ερώτηση, οι σπουδάστριες επεσήμαναν εμφαντικά την αδυναμία των
υπαρχουσών ΠΑΔ να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές και διδακτικές τους ανάγκες και γι’
αυτό το λόγο οι προτάσεις τους αφορούσαν στην αύξηση του αριθμού τους τόσο στο
πλαίσιο των Μικροδιδασκαλιών όσο και στις πραγματικές συνθήκες της σχολικής τάξης.
Χαρακτηριστικά επισημάνθηκε:
Πιστεύω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό καλά οργανωμένες οι ΠΑΔ. Κατά την γνώμη μου
όμως καλό θα ήταν να είναι περισσότερες. Διότι η πρακτική εξάσκηση, η
προσομοίωση ωφελεί και σε συνάρτηση με τις κατευθυντήριες οδηγίες και
εποικοδομητικές παρατηρήσεις του επόπτη ολοκληρώνεται με αποτελεσματικότητα
η εκπαιδευτική μας επάρκεια (κωδ. 4).
«όσο για τις προτάσεις που θα κατέθετα, ώστε να αποκτήσουν ένα πραγματικό και
αποτελεσματικό περιεχόμενο οι διδασκαλίες, καλό θα ήταν να διατίθεται περισσότερος
χρόνος παρακολούθησης και πραγματοποίησης από εμάς» (κωδ. 6).
«Περισσότερες ΠΑΔ στη διάρκεια της φοίτησής μας. Περισσότερες ώρες παρακολούθησης
των εκπαιδευτικών στο σχολείο και περισσότερες διδασκαλίες στην τάξη του σχολείου»
(κωδ. 7).
Ως προς τις προτάσεις, θα ήθελα περισσότερο χρόνο στην παρακολούθηση της
τάξης που έκανα την μικροδιδασκαλία, για να εξοικειωθώ περισσότερο με τους
μαθητές και την εκπαιδευτικό, αλλά και εκείνοι μαζί μου. Θα ήθελα επίσης, στα
πλαίσια του προγράμματος της ΑΣΠΑΙΤΕ, να ακολουθεί μια συνάντηση με την ομάδα
και μαζί σας, μετά την πραγματοποίηση της πτυχιακής μου μικροδιδασκαλίας. Θα
ήθελα τέλος, ο χώρος των συναντήσεων μας να είναι πιο κατάλληλος και
λειτουργικός για την ικανοποίηση του σκοπού των ΠΑΔ ( πχ. να θυμίζει τουλάχιστον
μια αίθουσα διδασκαλίας) (κωδ. 8).
Σημαντικός εξάλλου, κρίνεται και ο ρόλος του Επόπτη, για τον οποίο επισημάνθηκε η
αναγκαιότητα της παρουσίας του σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των ΠΑΔ. Συγκεκριμένα
τονίστηκε: «Να είναι παρών ο επόπτης μας στις πτυχιακές διδασκαλίες ο οποίος και
γνωρίζει πως πρέπει να αξιολογήσει αλλά γνωρίζει και την ατομική πορεία μας, ώστε να δει
την εξέλιξη μας αλλά και τα σημεία που δυσκολευόμαστε περισσότερο» (κωδ. 7).
όσον αφορά κάποιες προτάσεις ή αλλαγές σχετικά με τις ΠΑΔ, που θεωρώ ότι είναι
αναγκαίο να πραγματοποιηθούν….. το πρώτο και σημαντικό είναι ο αριθμός των
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πτυχιακών ΠΑΔ, κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι μακράν μεγαλύτερος σε σχολικό
περιβάλλον. Το δεύτερο αφορά φυσικά τη συμμετοχή των εποπτών στη διαδικασία
που είναι σημαντική για να ελεγχθεί η πρόοδός μας (κωδ. 9).

Συμπεράσματα –Προτάσεις
Ολοκληρώνοντας την παράθεση των απαντήσεων των συμμετεχουσών σπουδαστριών πάνω
στα βασικά ερευνητικά ερωτήματα, συμπεραίνεται ότι το πρόγραμμα Παιδαγωγικής
Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ) φαίνονται να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός ολοκληρωμένου συστήματος βασικής παιδαγωγικής
εκπαίδευσης και να καλύπτουν τις προσδοκίες και τις ανάγκες-προτεραιότητες των
σπουδαστών που το επιλέγουν. Οι απαντήσεις τους αποτύπωσαν μια πολύ θετική εμπειρία
τόσο από τις Μικροδιδασκαλίες όσο και από την επαφή τους με το περιβάλλον της
πραγματικής σχολικής τάξης. Θα μπορούσε, μάλιστα, να υποστηριχθεί ότι δεν
καταγράφτηκαν φαινόμενα επαγγελματικού άγχους και συναισθηματικής πίεσης που να
σχετίζονται με το λεγόμενο «σοκ της πράξης» (practice shock), αναδεικνύοντας στο σημείο
αυτό τον υποβοηθητικό ρόλο των Μικροδιδασκαλιών στο επίπεδο προετοιμασίας και εν
τέλει εξοικείωσης με τα δεδομένα της διδακτικής πράξης. Είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο, το
γεγονός ότι οι σπουδάστριες αντιμετώπισαν τις Πρακτικές Ασκήσεις όχι μόνο στο επίπεδο
εκμάθησης προσωπικών δεξιοτήτων, τεχνικών και μεθόδων που θα εργαλειοποιούσαν
κατά κάποιο τρόπο τη διδακτική πράξη, αλλά επένδυσαν σε αυτές την ανάγκη τους να
έλθουν σε επαφή με ποικίλες διαστάσεις του επαγγελματικού χώρου, όπως είναι το
εκπαιδευτικό σύστημα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, η διαμόρφωση
της επαγγελματικής τους ταυτότητας, η υφιστάμενη διδακτική κουλτούρα στο ελληνικό
σχολείο. Οι παρατηρήσεις αυτές βρίσκονται σε απόλυτη σύμπλευση με την πρότασή τους
για αύξηση των ωρών υλοποίησης των Πρακτικών Ασκήσεων στο πλαίσιο του
Προγράμματος Σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ και μάλιστα με την οργανική τους σύνδεση (ποσοτική
και ποιοτική) με το περιβάλλον του σχολείου. Από την πρόταση αυτή αναδύεται η ανάγκη
αναμόρφωσης όχι μόνο του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ, αλλά του
συνόλου των προγραμμάτων που υποστηρίζουν την προεπαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών στα Παιδαγωγικά τμήματα προς την κατεύθυνση περαιτέρω σύζευξης της
ακαδημαϊκής γνώσης με τη σχολική πράξη (Φωτοπούλου & Υφαντή, 2011). Μόνο τότε θα
ενισχύονταν και η επαγγελματική τους ανάπτυξη στην προοπτική αξιοποίησης του συνόλου
των εμπειριών των υποψηφίων εκπαιδευτικών (γνώσεις και δεξιότητες, στοχασμός για την
πράξη, πειραματισμός, επαγγελματική ωριμότητα, αυτογνωσία), ώστε να καλλιεργούνται
και δεξιότητες μετασχηματισμού της λειτουργίας των σχολικών πρακτικών και της
ευρύτερης εκπαιδευτικής πραγματικότητας στα νέα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα. Για να
επιτευχθεί, βεβαίως τούτο, απαιτείται εξοικείωση των σπουδαστών που υλοποιούν
Πρακτικές Ασκήσεις στη χρήση εργαλείων και διαδικασιών (όπως συστηματικές καταγραφές
από την εμπειρία στην τάξη, ημερολόγιο, portfolio) που να τους επιτρέπουν να σκεφτούν το
εκπαιδευτικό τους έργο και το πλαίσιο στο οποίο αυτό συμβαίνει, σε μία προσπάθεια
αναγνώρισης, επανεξέτασης και κριτικής των αντιλήψεων και πρακτικών τους, διαδικασία
που η ΑΣΠΑΙΤΕ, αν και διαθέτει πολυετή εμπειρία, δεν έχει καταφέρει να ενσωματώσει στο
πρόγραμμα αυτό (Καμπεζά, 2013; Κοκκαλιάρη & Μπαγάκης, 2019). Η αποτύπωση
αναστοχαστικών αναφορών των σπουδαστριών γύρω από το διδακτικό έργο, επομένως,
προϋποθέτει και την υιοθέτηση ενός διαφορετικού μοντέλου Πρακτικής Άσκησης με μια
σταδιακή μετατόπιση από το μοντέλο μεταφοράς γνώσεων σε ένα περισσότερο
αναπτυξιακό, συνεργατικό, εκπαιδευτικού στοχασμού και κριτικής διερεύνησης. Κυρίως,
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απαιτείται μια ριζική επαναθεώρηση του ρόλου και της εμπειρίας του Επόπτη Πρακτικών
Ασκήσεων όχι μόνο σε αξιολογητή αλλά σε Μέντορα και κριτικό φίλο που παρακολουθεί και
υποστηρίζει ενεργά τους σπουδαστές σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του προγράμματος. Η
ανάθεση των γνωστικών αντικειμένων της Διδακτικής Μεθοδολογίας και των Πρακτικών
Ασκήσεων στον ίδιο διδάσκοντα (που δεν προβλέπεται μέχρι σήμερα), ενδεχομένως να
ισχυροποιήσει και τη σύζευξη διδακτικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης (μεντορική σχέση)
μέσω της αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας σπουδαστή-επιβλέποντα σε όλα τα στάδια
εξέλιξης του προγράμματος.
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Περίληψη. Τα προγράμματα σπουδών αναφέρονται στο περιεχόμενο αλλά και στη
μεθοδολογία διδασκαλίας που κρίνεται κατάλληλη για κάθε κοινωνία. Τα ψηφιακά
παιχνίδια ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στις εκπαιδευτικές πρακτικές σε όλον
τον κόσμο και συχνά αποτελούν μια γέφυρα ανάμεσα στις τυπικές και άτυπες
παιδαγωγικές διαδικασίες. Η εκπαιδευτική τεχνολογία των παιχνιδιών θέτει προκλήσεις
και δυνατότητες για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και μια από τις
σημαντικότερες δυνατότητες σχετίζεται με την προώθηση των ήπιων δεξιοτήτων μέσω
των παιχνιδιών αυτών. Η εισήγηση αναφέρεται στην εφαρμογή ενός ψηφιακού
παιχνιδιού στην Κύπρο με στόχο την προώθηση του υγειονομικού γραμματισμού
ανάμεσα στους εφήβους. Παράλληλα με την ενημέρωση των εφήβων για τις υγιεινές
επιλογές (π.χ. αποφυγή του καπνίσματος και του αλκοολισμού) το παιχνίδι μπόρεσε να
χτίσει βασικές δεξιότητες στους μαθητές που ασχολήθηκαν με αυθεντικά σενάρια,
ανάμεσα στις οποίες ήταν η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα. Η εισήγηση παραθέτει
τα σχετικά συμπεράσματα της πιλοτικής εφαρμογής και προτείνει την αναθεώρηση των
προγραμμάτων σπουδών, ιδιαίτερα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην οποία
αναφέρεται η συγκεκριμένη έρευνα, με την ένταξη σε αυτά των ψηφιακών παιχνιδιών
στοχεύοντας στην εκπαίδευση των μαθητών σε δεξιότητες απαραίτητες στον εικοστό
πρώτο αιώνα.
Λέξεις κλειδιά: ψηφιακά παιχνίδια, ήπιες δεξιότητες, υγειονομικός γραμματισμός

Εισαγωγή
Ο μετασχηματισμός της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή καλεί για αντίστοιχες αλλαγές
και των προγραμμάτων σπουδών στον εικοστό πρώτο αιώνα με έμφαση κατά κύριο λόγο σε
προγράμματα βασισμένα σε διαδικασίες και όχι σε έτοιμες γνώσεις, διαδικασίες που θα
οδηγήσουν σε δεξιότητες (Costa & Kallick, 2010) που αποκαλούμε συνήθως ήπιες
δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη λήψη αποφάσεων,
την ομαδική εργασία, τη συνεργασία, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία, τη
διαπραγμάτευση και την στρατηγική (De Freitas & Routledge, 2013). Η διδασκαλία ήπιων
δεξιοτήτων σε έφηβους θεωρείται απαραίτητο στοιχείο της σύγχρονης εκπαίδευσης όχι
μόνο γιατί παρέχει στους μαθητές τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την μελλοντική
τους πρόοδο και διάκριση αλλά γιατί βοηθά και στη μείωση των ποσοστών των παιδιών
που εγκαταλείπουν το σχολείο (Jusko, 2016).
Υπάρχει μια συνεχής συζήτηση για το αν αυτές μπορούν να διδαχθούν ή όχι αλλά τα μέχρις
στιγμής ευρήματα καταδεικνύουν πως οι έφηβοι μπορούν να εκπαιδευτούν σε αυτές μέσω
πρακτικών που εδράζονται στην βιωμένη εμπειρία (Kyllonen, 2013) και σίγουρα μπορούν
να διδαχθούν αλλά με διαφορετικούς τρόπους από αυτούς της διδασκαλίας των λεγόμενων
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‘σκληρών’ δεξιοτήτων (De Freitas & Routledge, 2013), Η εκπαίδευση στις ήπιες δεξιότητες
γίνεται συνήθως μέσω της αναζήτησης λύσης σε ένα απτό και συγκεκριμένο πρόβλημα που
συνήθως τίθεται στους έφηβους μαθητές (Jusko, 2016). Τέτοιους τρόπους μπορούν να
προσφέρουν τα ψηφιακά παιχνίδια και ένα από τα πιο σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα ως
προς την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων είναι η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών.

Τύποι ψηφιακών παιχνιδιών
Τα ψηφιακά παιχνίδια είναι γενικά ελκυστικά για τους έφηβους και τους κινητοποιούν
προσφέροντάς τους πρωτοποριακές εκπαιδευτικές δυνατότητες, εντάσσοντας την μάθηση
σε πλαίσια αφηγήσεων και προωθώντας την ανεξάρτητη αναζήτηση ενώ προσφέρουν και
στους εκπαιδευτικούς μια μοναδική ευκαιρία για τη `συλλογή στοιχείων που θα μπορούσε
να οδηγήσει στην μεταβολή και βελτίωση των παραδοσιακά προγραμμάτων σπουδών και
του εκπαιδευτικού συστήματος γενικά (Hense & Mandl, 2014; Su & Cheng, 2013; Nelson,
Fien, Doabler & Clarke, 2016).
Τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν διαφορετικές μορφές και ποικίλουν από παιχνίδια δράσης και
περιπέτειας, σε παιχνίδια ρόλων, στρατηγικής και προσομοίωσης, για να αναφέρουμε
κάποια από τα είδη τους (Vlachopoulos & Makri, 2017). Γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα
στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση, ανάμεσα στην ατομική και συλλογική διαδικασία
μάθησης αλλά και επεκτείνουν τα κοινωνικά εκείνα πεδία μέσα στα οποία εκπαιδεύονται οι
μαθητές μέσα από τη διάδραση παίζοντας τα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια (Looi et al.,
2010). Η ηγετική ικανότητα, το ομαδικό πνεύμα, οι συναισθηματικές και κοινωνικές
δεξιότητες είναι βασικά εφόδια για την πρόοδο στον αιώνα που διανύουμε και μπορούν να
καλλιεργηθούν μέσω τέτοιων παιχνιδιών (Vlachopoulos & Makri, 2017).
Η εισήγηση αυτή αφορά έναν συγκεκριμένο παράδειγμα και μια μελέτη περίπτωσης (case
study) καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων μέσω ενός ψηφιακού παιχνιδιού και συγκεκριμένα
του παιχνιδιού Play Forward: Elm City Stories, που σχεδιάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Yale
ως μέσο προώθησης βασικών γνώσεων για την υγεία (του λεγόμενου υγειονομικού
γραμματισμού) ανάμεσα σε έφηβους μαθητές. Αυτή η μελέτη περίπτωσης αποτελεί τη
βάση της διδακτορικής διατριβής του ενός από τους δύο ερευνητές για την χρήση των
ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση.

Η μελέτη περίπτωσης
Διεθνείς έρευνες έχουν καταδείξει πως οι έφηβοι σε πολλές χώρες συχνά είναι
αποκομμένοι από βασικές δεξιότητες σχετικά με τον υγειονομικό γραμματισμό (health
literacy) και αυτό τους οδηγεί σε αδυναμία να πάρουν τις κατάλληλες σχετικές αποφάσεις
με αποτέλεσμα την αυξημένη έκθεσή τους σε εξαρτήσεις και κινδύνους της υγείας.
Αναφέρεται επίσης πως οι εκπαιδευτικοί και οι αρμόδιοι για την εφαρμογή των σχετικών
πολιτικών συχνά είτε αγνοούν την πολυπλοκότητα των κοινωνικών διαστάσεων του
υγειονομικού γραμματισμού είτε δίνουν έμφαση στην ενσωμάτωσή του στα συμβατικά
πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης με αποτέλεσμα ο γραμματισμός αυτός να παραμένει
κατακερματισμένος σε διαφορετικά αντικείμενα (Arnab et al., 2013; Hieftje, Duncan &
Fiellin, 2014; Mogford, Gould & Devoght, 2010).
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Μια απάντηση στην πρόκληση αυτή θα ήταν η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών μέσα σε άτυπα
εκπαιδευτικά πλαίσια για να προωθήσουμε τον υγειονομικό γραμματισμό των εφήβων
καθώς και τις συνδεόμενες με αυτόν δεξιότητες (κριτική σκέψη, συνεργασία, λήψη
αποφάσεων) καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο υγειονομικός
γραμματισμός είναι το δίκτυο των “κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων” που ορίζουν την
ικανότητα των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση και διαχείριση της πληροφορίας σχετικά με
την υγεία (World Health Organization, 2013) συχνά μέσα από διάδραση και κριτική
ανάλυση. Είναι προφανές πως ο υγειονομικός γραμματισμός κινείται πέρα από τα πλαίσια
της παροχής γνώσης και πληροφορίας και ως την ικανότητα κριτικής αντίληψης και
συλλογικής διάδρασης μέσω της ενημερωμένης ενεργής συμμετοχής σε ένα ευρύτερο
κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο (Ioannou, Kouta, Constantinidou, & Ellina, 2014;
Hernandez, 2013).
Η παρούσα έρευνα είναι ποιοτική και εφαρμόστηκε σε σχολικό περιβάλλον στην Κύπρο
μετά την παρέλευση του ωραρίου διδασκαλίας. Οι καθηγητές τεχνολογίας του σχολείου
δημιούργησαν μια Λέσχη ψηφιακών παιχνιδιών και οι διαθέσιμες θέσεις ήταν 15. Με
αφίσες και ανακοινώσεις προσκλήθηκαν οι μαθητές που ενδιαφέρονταν και η συμμετοχή
έγινε κατά προτεραιότητα. Τους παρασχέθηκαν φόρμες για την συναίνεση των γονιών ή
κηδεμόνων και μετά την έγκριση της σχετικής επιτροπής βιοηθικής και την προστασία των
προσωπικών δεδομένων όλων των εφήβων σχηματίστηκε η Λέσχη από τρία κορίτσια και
δώδεκα αγόρια από 15-16 ετών.
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την διαδικασία περιλαμβάνουν βίντεο από το παιχνίδι
των ομάδων (μια κάμερα ανά ομάδα) με ανάλυση της διάδρασης εντός των ομάδων καθώς
και καταγραφή των διαλόγων και απομαγνητοφώνηση. Ο ένας ερευνητής, ο οποίος
εκπονούσε τη διδακτορική του διατριβή ήταν παρών σε όλες τις συνεδρίες και κράτησε
ημερολόγιο έρευνας με παρατηρήσεις ειδικά σχετικά με φαινόμενα που δεν θα ήταν
δυνατόν να καταγραφούν με άλλους τρόπους όπως για παράδειγμα η αλληλοβοήθεια
μεταξύ των ομάδων. Τέλος, ημι-δομημένες ατομικές συνεντεύξεις έγιναν με όλους τους
μαθητές που συμμετείχαν.
Η μελέτη αναφέρεται στην αξιολόγηση του διαδραστικού αυτού ψηφιακού παιχνιδιού ως
προς την δυνατότητα προώθησης των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον υγειονομικό
γραμματισμό (ειδικά σε θέματα καπνίσματος, αλκοολισμού και άλλων επικίνδυνων για την
υγεία καταστάσεων) καθώς οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να παίξουν το παιχνίδι κατά
ομάδες. Στόχος ήταν να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με τις δυνατότητες και τις
προκλήσεις της χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών στην προώθηση του υγειονομικού
γραμματισμού και με το κατά πόσο επιτυγχάνεται η διαδικασία της ανάπτυξης των
σχετικών ήπιων δεξιοτήτων κατά την διαδικασία αυτή. Η παρούσα εργασία εστιάζεται στη
διαδικασία αυτή και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων.
Η συνεργασία κατά τη μάθηση είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων και γνώσης και έχει αναδειχθεί διεθνώς ως ιδιαίτερα αποτελεσματική για
μαθητές (Baysal, 2009; Xie, 2011; Naismith, Lonsdale, Vavoula & Sharples, 2004). Μέσα από
τη συνεργασία οι μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται με πιο κριτικό τρόπο και για τους
εαυτούς τους και για την κοινωνία γύρω τους (Kiger, Herro & Prunty, 2012). Το συνεργατικό
παιχνίδι μπορεί να μεταβάλλει την κοινωνική συμπεριφορά κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα
σημαντικό για τους περιθωριοποιημένους νέους (Xie, 2011; Naismith et al., 2004)
εμπλουτίζοντας έτσι την μαθησιακή διαδικασία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με τρόπο
περιεκτικό (Looi et al., 2010; Chen, Wang & Lin, 2015).
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Η απόσταση που οι έφηβοι παίρνουν από παραδοσιακές δασκαλοκεντρικές προσεγγίσεις
κατά τη διάρκεια ενός ψηφιακού παιχνιδιού καθώς και η επαφή με μια υβριδική, άτυπη
μαθησιακή διαδικασία όπου οι μαθητές ελέγχουν τη ροή της γνώσης και της διάδρασης,
τους παρέχουν τα κίνητρα για να συνεχίζουν σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικά εγχειρήματα.
Οι ίδιοι οι μαθητές έχουν την ευθύνη να χτίσουν τις δεξιότητες και τη γνώση τους, κάτι που
κάνει πολλούς ερευνητές να θεωρούν τα ψηφιακά παιχνίδια ως αποτελεσματικά και
αξιόπιστα μαθησιακά περιβάλλοντα (Xiang, P., McBride, R., Guan, J. & Solmon, M. (2003);
Kearney et al., 2012; Looi et al., 2010; Su & Cheng, 2013).
Η συνεργασία στα πλαίσια των ψηφιακών παιχνιδιών είναι πλήρως συμβατή με τις
επιθυμίες και τις προσδοκίες των μαθητών για το πώς αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση
καθώς και με τις καθημερινές τους δραστηριότητες (Ray, Faure & Kelle, 2013). Η χρήση των
παιχνιδιών αυτών είναι στην ουσία η προσαρμογή των εκπαιδευτικών διαδικασιών στις
ανάγκες των μαθητών (Kiger et al., 2012; Simões, Redondo, & Vilas, 2013) και η συνεργασία
παρέχει στους έφηβους ένα πλαίσιο στη γνώση, μια εμπειρία σχετική με την πραγματική
ζωή και γίνεται έτσι ευκολότερη η προσαρμογή της στις δικές τους εμπειρίες (Kearney,
Schuck, Burden & Aubusson, 2012; Nicolaou, Korfiatis, Evagorou & Constantinou, 2009).

Αποτελέσματα της μελέτης
Κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων των μαθητών, μια από τις συχνότερες απαντήσεις
τους στην ερώτηση σχετικά με το τι τους άρεσε περισσότερο στο παιχνίδι ήταν το
‘συλλογικό παιχνίδι’. Η συνεργασία κατά το παιχνίδι, σε ένα κατά πρόσωπον περιβάλλον,
ενθάρρυνε τους έφηβους να συνεχίσουν να ασχολούνται με το παιχνίδι και με την όλη
μαθησιακή διαδικασία. Το ίδιο στοιχείο οδήγησε στην ανταλλαγή γνώσης μεταξύ τους,
χτίζοντας στέρεες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Καθώς οι μαθητές έπαιζαν το παιχνίδι με
συνεργασία, αντιλήφθηκαν την αξία της διάδρασης και της επικοινωνίας κατά την επίλυση
προβλημάτων καθώς και της αλληλο-υποστήριξης. Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού τους
διευκόλυνε κατά την κατανόηση του περιεχομένου και την συνεχιζόμενη συμμετοχή,
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιτυχία τέτοιων εγχειρημάτων (Looi et al., 2010).
Η εισαγωγή της συνεργατικής προσέγγισης στην μάθηση μέσω του παιχνιδιού προσφέρει
μάθηση προσανατολισμένη σε συγκεκριμένες ανάγκες καθώς η γνώση που χτίζεται μπορεί
να προσαρμοστεί στα δεδομένα και τα ζητούμενα της ομάδας. Οι μαθητές ήταν σχετικά
ελεύθεροι μέσα στις ομάδες τους να συζητήσουν και να μάθουν σύμφωνα με τους ρυθμούς
τους και τους δικούς τους τρόπους αλληλεπίδρασης. Καθώς οι δεσμοί ανάμεσα στα μέλη
των ομάδων δυνάμωναν, οι μαθητές εκφράζονταν ελεύθερα για την έλλειψη γνώσης σε
ορισμένα ζητήματα και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους υποστήριζαν και προσπαθούσαν
να τους μεταφέρουν γνώση που ενδεχομένως είχαν. Ήταν προφανές πως οι σχέσεις τους
μέσα στις ομάδες εξελίσσονταν καθώς προσάρμοζαν την πρόοδό τους στο παιχνίδι με βάση
τις ικανότητες του κάθε μέλους και τη δυναμική της ομάδας. Οι μαθητές θεώρησαν πως
ωφελήθηκαν πολύ από την συγκεκριμένη μέθοδο καθώς διαχειρίζονταν πληροφορίες και
από το παιχνίδι και από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους με βάση τις ανάγκες τους.
Τέλος, η δυνατότητα που τους προσφέρθηκε να εμπλακούν στα διάφορα παράπλευρα
επεισόδια του παιχνιδιού με βάση συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και γνώσεις τους καθώς και
οι ρυθμοί του παιχνιδιού είχαν θετική επίδραση στην γνώση που απέκτησαν.
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Η συνεργασία σε ομάδες κατά το ψηφιακό παιχνίδι έδωσε στους μαθητές μια αίσθηση
υπευθυνότητας του καθένα απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας καθώς μια
λανθασμένη απόφαση θα επηρέαζε την πρόοδο όλων στο παιχνίδι. Αυτό το αίσθημα της
υπευθυνότητας είναι κρίσιμο για τις κοινωνικές δεξιότητες αλλά και για τις δεξιότητες που
σχετίζονται με τον υγειονομικό γραμματισμό. Κάθε μαθητής προσπάθησε συνειδητά να
συμβάλλει θετικά στην λήψη αποφάσεων της ομάδας. Έτσι, η μορφή του παιχνιδιού σε
ομάδες καθώς και η δομή του παιχνιδιού ενθάρρυναν το χτίσιμο της επικοινωνίας και της
κριτικής ικανότητας κατά την λήψη αποφάσεων.
Μετά από αρκετές εβδομάδες συνεργασίας, συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων οι
μαθητές δήλωσαν πως ανέπτυξαν στενότερες προσωπικές σχέσεις με τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας τους, έκαναν νέους φίλους και ήρθαν πιο κοντά μεταξύ τους. Η συνεργασία στο
παιχνίδι λοιπόν εμφανίζεται εδώ ως καταλύτης στην προσέγγιση εφήβων που δεν είχαν
προηγούμενες διασυνδέσεις καθώς οι μαθητές προέρχονταν από διαφορετικές τάξεις του
σχολείου. Αυτή η παράμετρος της ομαδικής δουλειάς μπορεί να μεταφερθεί σε
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα όπου η δεξιότητα αυτή θα είναι χρήσιμη για την
αλληλογνωριμία ανθρώπων από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά υπόβαθρα.
Ο τρόπος με τον οποίο έπαιζαν το παιχνίδι και τα θέματα του παιχνιδιού ήταν συμβατά με
τις εμπειρίες και τις ανάγκες των μαθητών και σε αρκετές περιπτώσεις ξεκίνησαν
συζητήσεις και αναφορές σε πραγματικά περιστατικά. Το περιεχόμενο οδήγησε τους
έφηβους να αναλάβουν το ρόλο ενός χαρακτήρα και να σκεφτούν σχετικά με το πώς θα
αντιδρούσαν σε παρόμοιες καταστάσεις. Η μορφή της διάδρασης κατά το παιχνίδι ήταν
αρκετά επιμορφωτική για τους μαθητές και συνέβαλλε στην κατανόηση του εαυτού τους
και των ιδεών τους. Κατά το ομαδικό παίξιμο συζήτησαν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
προσωπικά τους ζητήματα και έμαθαν ο ένας από τον άλλο.
Είναι βέβαια σημαντικό να τονίσουμε πως η εθελοντική εμπλοκή των μαθητών είναι
σημαντική και ουσιώδης για την επίτευξη των στόχων κάθε εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας,
ιδιαίτερα της συγκεκριμένης που σχετίζεται με τον υγειονομικό γραμματισμό και τις
σχετικές δεξιότητες. (McCallum, 2012; Lankshear & Knobel, 2011). Τα ψηφιακά παιχνίδια
είναι πλήρως συμβατά με τις επιθυμίες αλλά και τις προσδοκίες των μαθητών για το πώς
αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση αλλά για το πώς ζουν την καθημερινότητά τους (Ray et
al., 2013).
Ο συνεργατικός τρόπος με τον οποίο έπαιζαν το παιχνίδι τους παρείχε κίνητρα για να
ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους πάνω στα ζητήματα του υγειονομικού
γραμματισμού αλλά και να συμβάλλουν στην πρόοδο της ομάδας. Ήταν πολύ χρήσιμο και
εποικοδομητικό να βλέπει κανείς το πώς τα παιδιά έφερναν στις συζητήσεις των ομάδων τις
δικές τους ψηφίδες γνώσης για να συμπληρώσουν το μωσαϊκό της λήψης αποφάσεων και
να κινηθούν στα διάφορα επίπεδα του παιχνιδιού και στις ψηφιακές αποστολές που τους
ανατέθηκαν. Σύμφωνα με τα λεγόμενα ενός συμμετέχοντα,
Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Μπορούσα να συνεργαστώ και να δουλέψω με
τους άλλους. Αυτό με βοήθησε να μάθω καινούργια πράγματα για τα οποία δεν είχα
ακούσει στο παρελθόν και να συνεχίσω να παίζω για να προχωρώ στο παιχνίδι. Ήταν
κάτι που μου άρεσε πολύ, ειδικά η συνεργασία! Αυτό ήταν πολύ διδακτικό για μένα
αλλά ταυτόχρονα και ευχάριστο, γιατί μάθαινα καθώς μιλούσα με τους συμμαθητές
μου για θέματα ενηλίκων όπως τα ναρκωτικά και το σεξ (Συνέντευξη, T4, KΠ,
28/03/16).
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Συμπεράσματα – Προτάσεις
Ο τρόπος του παιχνιδιού σε ομάδες πρόσφερε στους μαθητές την ευκαιρία να σκεφτούν
κριτικά πάνω στην παρούσα αλλά και να οραματιστούν τη μελλοντική τους ζωή. Τα θέματα
που συνδέονται με τον υγειονομικό γραμματισμό έδωσαν το έναυσμα για συζητήσεις πάνω
σε προσωπική βάση, τους οδήγησαν να μάθουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και
αναθεώρησαν τη στάση τους πάνω σε προσωπικά τους βιώματα. Κάτι που θεώρησαν πολύ
θετικό ήταν το ότι έμαθαν για ζητήματα τα οποία συνήθως δεν είναι κομμάτι της τυπικής
εκπαίδευσης όπως σεξουαλική αγωγή, ναρκωτικά, αλκοόλ και ευεξία. Η εφαρμογή άτυπης
εκπαίδευσης στα πλαίσια του πάροχου τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή του σχολείου τους,
θεωρήθηκε θετική και η ευκαιρία να παίξουν το παιχνίδι με τους δικούς τους ρυθμούς
καθώς και η ελευθερία να συνεργάζονται ήταν πολύ ελκυστικές για τα παιδιά και
συνδέονται με την επίτευξη της καλής γνώσης του αντικειμένου, την αυτογνωσία, την
κριτική ικανότητα και την επικοινωνία (Looi et al., 2010).
Καθώς τα παιδιά χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητά τους οι
συνακόλουθες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποφασίσουν ποια από αυτά
μπορούν και πρέπει να ενταχθούν στην σχολική πράξη (Wall & Ryan, 2010). Μέχρι τώρα τα
ψηφιακά παιχνίδια δεν έχουν ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στα προγράμματα σπουδών.
Από τη μια χρειάζεται αρκετή υλικοτεχνική υποδομή για να λειτουργήσουν και από την
άλλη δεν υπάρχει ακόμη αρκετή επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς για να τους
καθοδηγήσει στην ομολογουμένως περίπλοκη διαδικασία της ένταξής τους στα σχολικά
περιβάλλοντα (Marklund & Taylor, 2016). Επίσης μια σχετική πρόκληση που μπορεί να
λειτουργήσει αποτρεπτικά για την ένταξή τους στα προγράμματα σπουδών είναι η
μαθησιακή καμπύλη που πρέπει να καλυφθεί μέχρι να κατανοήσουν όλοι οι μαθητές τους
κανονισμούς κάθε συγκεκριμένου εκπαιδευτικού, ψηφιακού παιχνιδιού για να μπορέσουν
να το παίξουν συνειδητά και αποτελεσματικά.
Αυτές οι προκλήσεις όμως δεν πρέπει να μας αποθαρρύνουν από τη χρήση τους σε
παιδαγωγικά περιβάλλοντα καθώς τα ψηφιακά παιχνίδια είναι ισχυρά εκπαιδευτικά
εργαλεία και τα κύρια πλεονεκτήματά τους στην εκπαίδευση είναι τα συμπεριφορικά τους
αποτελέσματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την προώθηση των συνεργατικών ικανοτήτων,
της ομαδικότητας, μαζί με την προσαρμοστικότητα και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την
επίλυση συγκρούσεων. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε περιβάλλοντα τυπικής
εκπαίδευσης είναι καλό να εξετάσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα των ψηφιακών
παιχνιδιών, να αναπτύξουν τις δικές τους ψηφιακές δεξιότητες και να εντάξουν με
στρατηγικά αλλά και προσεκτικά βήματα την ψηφιακή εκπαιδευτική τεχνολογία με
αντίστοιχη καθοδήγηση στην αίθουσα διδασκαλίας. Έτσι θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις
προκλήσεις των σημερινών προγραμμάτων σπουδών και να προσφέρουν την κατάλληλη
υποστήριξη στους μαθητές τους ειδικά ως προς την εκμάθηση ήπιων δεξιοτήτων (Nelson et
al., 2016).
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Εκπαιδευτικός ΠΕ79.0 11ου Γυμνασίου Α.Ι. Ρέντη, 2Εκπαιδευτικός ΠΕ02 1ου Γυμνασίου Α.Ι. Ρέντη
Περίληψη. Το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος οφείλει να
αφουγκράζεται τις ανάγκες των μαθητών. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς αλλαγές των
αναλυτικών προγραμμάτων, απουσιάζουν μαθήματα όπως η Αισθητική Αγωγή, η
Θεατρική Αγωγή και η Αγωγή Υγείας, τα οποία προσφέρονται για μια βιωματική
προσέγγιση από τους μαθητές, μέσα από καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις,
αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής εκπαίδευσης.
Στην εργασία αυτή θελήσαμε να διερευνήσουμε στο 1ο Γυμνάσιο Ρέντη τις απόψεις
των μαθητών για ζητήματα των προγραμμάτων σπουδών και της διδασκαλίας που
αφορούν στις παραπάνω νοημοσύνες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές
ευνοούν δράσεις εντός και εκτός σχολείου στην κατεύθυνση της ύπαρξης μιας
αντιπροσωπευτικής παρουσίας των συγκεκριμένων ειδών νοημοσύνης, τόσο στα
προγράμματα σπουδών όσο και στη διδασκαλία.
Λέξεις κλειδιά: Προγράμματα Σπουδών, Πολλαπλή Νοημοσύνη, βιωματική μάθηση,
διερεύνηση απόψεων μαθητών

Εισαγωγή
Το σχολείο οφείλει να προετοιμάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους μελλοντικούς
πολίτες, είναι ή θα πρέπει να είναι ο χώρος μέσα στον οποίο τα παιδιά από το Νηπιαγωγείο
μέχρι το Λύκειο να μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητές, γνώσεις τους και γενικότερα την
προσωπικότητα τους Επειδή ακριβώς είναι ένας ζωντανός οργανισμός, οφείλει επίσης να
αφουγκράζεται τις κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Σε μια
σύγχρονη ελληνική κοινωνία που τα τελευταία χρόνια ταλανίζεται από την οικονομική
κρίση και ό,τι έφερε μαζί της, την απαξίωση της ίδιας της κοινωνίας, των ηθικών αξιών, των
θεσμών ακόμα και της παιδείας και των εκπαιδευτικών, οι μαθητές είναι οι πιο ευαίσθητοι
αποδέκτες μιας σκληρής και αδιέξοδης πραγματικότητας. Επιπροσθέτως βιώνουν την
αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στην τεχνολογική ευδαιμονία, την πληθώρα πληροφοριών
και το διευρυνόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον από τη μια πλευρά και στην έλλειψη
επαφής και ουσιαστικής επικοινωνίας στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον από την
άλλη. Το σχολείο οφείλει να μετασχηματιστεί προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες
των μαθητών και τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας, παρέχοντας γνώσεις, δεξιότητες,
αξίες και διαμορφώνοντας ενεργούς πολίτες που διαθέτουν κριτική σκέψη και προσωπική
αυτονομία. Ο μετασχηματισμός του σχολείου πρέπει να αποβλέπει στην απόκτηση,
διατήρηση και ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, όπου τα σχολεία είναι κοινότητες
μάθησης για όλους (Day, 2000). Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να υπάρξει ένας πιο
δημιουργικός προσανατολισμός του σχολείου και να εκφραστεί μέσα από προγράμματα
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σπουδών σε όλες τις βαθμίδες, που θα δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να κατακτούν
τη γνώση όχι παθητικά, αλλά μέσα από ενεργητικές εκπαιδευτικές πρακτικές.

Το πρόβλημα
Τα Προγράμματα Σπουδών καλό θα ήταν να αποτελούν μια πρόταση για ένα Νέο ΣχολείοΔημιουργικό Σχολείο, με σταδιακό μετασχηματισμό της Παιδείας, στη βάση μιας
πραγματιστικής προσέγγισης του σχολείου, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες θεσμοθετήσεις,
τις λειτουργικές δομές και το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου. Μαθήματα όπως η
Λογοτεχνία, η Ιστορία, η Μουσική, τα Καλλιτεχνικά, η Θεατρική Αγωγή θα πρέπει να
πρωταγωνιστούν σε ένα ανοικτό και ευέλικτο Π.Σ. το οποίο διευκολύνει τον/την
εκπαιδευτικό να οργανώσει και να σχεδιάσει το μάθημα σύμφωνα με τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των μαθητών του/της, ακολουθώντας την αρχή της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας, μέσα από καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και αξιοποιώντας τις
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό
καλλιεργείται η ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης μέσω των νέων
τεχνολογιών, του βιώματος και της σύνδεσης των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων με
την ευρύτερη κοινωνία, την ιστορία του ανθρώπου και το περιβάλλον του (φυσικό και
ανθρωπογενές). Η ολιστική αυτή προσέγγιση , μέσα από την ενεργή συμμετοχή του μαθητή
σε δημιουργικές και βιωματικές δράσεις σε όλο το φάσμα της μαθητικής ζωής του, μπορεί
να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας δια βίου σχέσης με τον εαυτό του
και με τους άλλους αλλά και με το παρελθόν το παρόν και το μέλλον, έχοντας γνώσεις που
κατάκτησε με τη δική του ενεργή συμμετοχή.
Τα τελευταία χρόνια, σε αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εισήχθησαν, εφαρμόσθηκαν και αξιολογήθηκαν καινοτόμα
προγράμματα, τα οποία στόχευαν στην αλλαγή των διαδικασιών μάθησης και κυρίως στην
διεπιστημονική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης (C.I.D.R.E.E., 1999; Gough, 1997). Στη
χώρα μας όμως, οι βιωματικές εργασίες, το πείραμα, η μελέτη των κοινωνικών φαινομένων,
οι επισκέψεις σε χώρους έξω από το σχολείο, παρά τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία
χρόνια, παραμένουν βασικά ζητούμενα σε ένα σχολείο όπου κυριαρχεί η απομνημόνευση
της έτοιμης και αποσπασματικής γνώσης. Tα σχολεία έχουν διαμορφωθεί με τρόπους
τέτοιους ώστε να απευθύνονται κυρίως σε μαθητές που παρουσιάζουν έναν συγκεκριμένο
τρόπο σκέψης, εκείνους δηλαδή που βρίσκουν εύκολο να εργαστούν με τη γλώσσα και τη
λογική, με δύο δηλαδή από τις οκτώ νοημοσύνες, ενώ αγνοούνται οι υπόλοιπες όπως η
οπτικοχωρική, η σωματικο-αισθητική, η μουσική, η διαπροσωπική, η ενδοπροσωπική και η
νατουραλιστική (Γκάρντνερ, 2004). Με άλλα λόγια τα σχολεία είναι προκατειλημμένα σε
βάρος των ατόμων των οποίων οι δυνατότητες βρίσκονται σε άλλου είδους νοημοσύνες.
Εφαρμόζεται ένα συμβατικό Πρόγραμμα Σπουδών που αγνοεί τις μοναδικές
προσωπικότητες και ιδιοσυγκρασίες των μαθητών, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται
τυποποιημένες πρακτικές ίδιες για όλους τους μαθητές (Φλουρής, 2005; Φλουρής &
Μαυρόπουλος, 2012). Ο επανασχεδιασμός των σχολείων με αντίστροφο τρόπο είναι πια
επιτακτική ανάγκη.
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Η Έρευνα
Η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα ευκολίας. Το δείγμα αποτελείται από 72 μαθητές του 1ου
Γυμνασίου Α.Ι. Ρέντη «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», εκ των οποίων οι 44 (61,6%) ήταν
αγόρια και το τα 28 (38,9%) ήταν κορίτσια.
Σε σχέση με το επίπεδο ακαδημαϊκής τους επίδοσης, όπως αυτή καταγράφηκε με τους
βαθμούς του πρώτου τετράμηνου κατά το σχολικό έτος 2018-19, άριστη και πολύ καλή
επίδοση είχαν 33 μαθητές ενώ οι υπόλοιποι είχαν επίδοση σχεδόν καλή έως καλή.
Ερωτήματα
Στα ερωτήματα που θέσαμε στους μαθητές η κατάσταση απεικονίζεται ως εξής:
Α) « Είσαι ικανοποιημένος από τον αριθμό των ωρών που διδάσκονται τα παρακάτω
μαθήματα στο σχολείο;»
1. Μουσική: Πενήντα τρεις (53) δηλαδή περίπου 3 στους 4 δηλώνουν «πολύ» και «πάρα
πολύ» ευχαριστημένοι από τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας της μουσικής.
2. Λογοτεχνία: Σαράντα ένα (41) δηλώνουν «πολύ» και «πάρα πολύ» ευχαριστημένοι από
τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας της λογοτεχνίας, είκοσι τρεις (23) δηλώνουν «μέτρια»
και τέσσερις (4) δηλώνουν ότι δεν είναι «καθόλου» ικανοποιημένοι.
3. Εικαστικά: Τριάντα τρεις (33) δηλώνουν «πολύ» και «πάρα πολύ» ευχαριστημένοι από
τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας των εικαστικών, ενώ δέκα τρείς (13) δηλώνουν ότι δεν
είναι «καθόλου» ικανοποιημένοι.

Σχήμα 1. Ικανοποίηση μαθητών από τη διάθεση ωρών ανά μάθημα

Β) «Μπορείς να εκφραστείς και να δημιουργήσεις μέσα από δραστηριότητες στα παρακάτω
μαθήματα ;»
1. Εικαστικά: Οι μαθητές σε ποσοστό 29,2% και σχεδόν 1 στους 3 δηλώνουν ότι δεν
υπάρχουν κατάλληλες δραστηριότητες για να εκφραστούν στο μάθημα των εικαστικών.
Ένας πολύ μικρότερος συγκριτικά αριθμός σε ποσοστό 13,9% έχει αντίθετη άποψη.
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2. Μουσική: Αντίστοιχα προς τα εικαστικά και στη Μουσική, οι μαθητές σε ποσοστό 26,4%
και σχεδόν 1 στους 4 δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες δραστηριότητες για να
εκφραστούν στο μάθημα της Μουσικής.
Ένας πολύ μικρότερος συγκριτικά αριθμός σε ποσοστό 9,8% έχει κι εδώ αντίθετη άποψη.
3. Λογοτεχνία : Ένας συγκριτικά μικρότερος αριθμός μαθητών σε ποσοστό 18% δηλώνει ότι
δεν υπάρχουν κατάλληλες δραστηριότητες για να εκφραστούν στο μάθημα της
Λογοτεχνίας, ενώ το 11,11 % δηλώνει ότι μπορεί να εκφραστεί και να δημιουργήσει μέσα
από τις διατιθέμενες δραστηριότητες στη Λογοτεχνία.

Σχήμα 2. Ικανοποίηση μαθητών από τη δυνατότητα δημιουργίας ανά μάθημα

Γ) «Θα ήθελες να γίνονται στο ωράριο του σχολείου εργαστήρια ;»
Οι μαθητές δηλώνουν ότι θα ήθελαν να γίνονται στο ωράριο του σχολείου τους εργαστήρια
κυρίως για τον Κινηματογράφο (38,9%), το Θέατρο (37,5%) και τη Φωτογραφία ( 33,3%)
Αντίθετα, δεν φαίνεται να επιθυμούν να γίνονται στο ωράριο του σχολείου τους
εργαστήρια για την Λογοτεχνία, αφού μόνο το 5,6% εκφράζει σχετική επιθυμία.

Σχήμα 3. Επιθυμία για εργαστήριο ανά μάθημα
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Δ) «Θα ήθελες να επισκέπτονται ειδικοί σε θέματα τέχνης το σχολείο ;»
Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 84,7% δηλώνει θετική στην επίσκεψη
ειδικών σε θέματα τέχνης στο σχολείο, ενώ μια εξαιρετικά μικρή μειοψηφία σε ποσοστό
5,6% δηλώνει το αντίθετο και περίπου ένας στους δέκα δηλώνει αδιάφορος/η.

Σχήμα 4. Επιθυμία για επίσκεψη ειδικών σε θέματα τέχνης

Ε) «Πόσο συχνά θα ήθελες να γίνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις (σε μουσεία, εκθέσεις
κ.α.) ;»
Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 73,6% δηλώνει ότι επιθυμεί να
γίνονται σχετικές επισκέψεις μία φορά το μήνα και το 22,2% δηλώνει ότι επιθυμεί να
γίνονται σχετικές επισκέψεις με μικρότερη συχνότητα, 2-3 φορές το τετράμηνο.
ΣΤ) «Πιστεύεις ότι οι ομαδικές εργασίες μπορούν να βοηθήσουν την επίδοση σου σε
μαθήματα όπως: Μαθηματικά, Γλώσσα, Φυσική, Αρχαία Ελληνικά;»
Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 69,4% δηλώνει πως πιστεύει ότι οι
ομαδικές εργασίες μπορούν να βοηθήσουν την επίδοση τους σε μαθήματα όπως:
Μαθηματικά, Γλώσσα, Φυσική, Αρχαία Ελληνικά. Αντίθετα το 30,6% των μαθητών και
περίπου ένας στους 3 δεν πιστεύουν ότι οι ομαδικές εργασίες μπορούν να βοηθήσουν την
επίδοση τους σε αυτά τα μαθήματα.
Ζ) «Θεωρείς ότι οι ομαδικές δραστηριότητες βοηθούν στην καλύτερη συνοχή και
συνεργασία μεταξύ των μαθητών/μαθητριών σε ένα τμήμα ;»
Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 86,1% δηλώνει πως πιστεύει οι
ομαδικές δραστηριότητες βοηθούν στην καλύτερη συνοχή και συνεργασία μεταξύ των
μαθητών/μαθητριών σε ένα τμήμα, ενώ μόλις περίπου ένας στους δέκα (13,9%) έχει
αντίθετη άποψη.
Η) «Η χρήση Η/Υ και του Διαδικτύου βοηθούν ώστε τα μαθήματα να έχουν περισσότερο
ενδιαφέρον και να γίνονται πιο ελκυστικά ;»
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Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 87,5% δηλώνει ότι η χρήση Η/Υ και
του Διαδικτύου βοηθούν ώστε τα μαθήματα να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον και να
γίνονται πιο ελκυστικά. Και εδώ μόλις ένας στους δέκα έχει αντίθετη άποψη.
Θ) «Θα έπρεπε να διδάσκονται μαθήματα που έχουν να κάνουν με τη σωστή διατροφή,
κατανόηση του διαφορετικού, ανθρώπινες σχέσεις ;»
Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 80,6% δηλώνει ότι πρέπει να
διδάσκονται μαθήματα που έχουν να κάνουν με τη σωστή διατροφή, κατανόηση του
διαφορετικού και ανθρώπινες σχέσεις. Αντίθεση για την διδασκαλία αυτών των μαθημάτων
εκφράζει ένας περίπου στους πέντε (19,4%).

Συμπεράσματα –Προτάσεις
Όπως προκύπτει από τις παραπάνω δηλώσεις των μαθητών χρειάζεται μια βελτίωση στο
μάθημα της «λογοτεχνίας» στο οποίο παρουσιάζεται μεγάλος αριθμός σε ποσοστό 31,95%
και σχεδόν ένας στους τρείς, που δεν είναι ικανοποιημένοι από τον αριθμό ωρών
διδασκαλίας του. Βελτίωση χρειάζεται και η διδασκαλία του μαθήματος των εικαστικών, το
οποίο συγκεντρώνει περίπου 1 στους 5 δυσαρεστημένους (18%). Αξίζει να σημειωθεί ότι
δεν υπάρχει κανένας δυσαρεστημένος μαθητής από την διδασκαλία του μαθήματος της
μουσικής.
Ωστόσο, οι μαθητές θεωρούν ότι χρειάζεται μια δραστική βελτίωση των διατιθέμενων
δραστηριοτήτων στα μαθήματα των Εικαστικών, της Μουσικής και της Λογοτεχνίας
προκειμένου να μπορούν οι μαθητές να εκφραστούν και να δημιουργήσουν στα μαθήματα
αυτά, εκφράζοντας σχετικά αιτήματα σε ποσοστά 29,2%, 26,4% και 11,11% αντίστοιχα.
Σε σχέση με την διεξαγωγή εργαστηρίων στο ωράριο του σχολείου 4 περίπου στους δέκα
μαθητές είναι ιδιαίτερα θετικοί για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τη Φωτογραφία ενώ
δεν επιθυμούν την διεξαγωγή εργαστηρίων στο ωράριο του σχολείου για την Λογοτεχνία
(94,4%).
Οι μαθητές είναι ιδιαίτερα θετικοί για την επίσκεψη ειδικών σε θέματα τέχνης στο σχολείο,
καθώς και για εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και εκθέσεις κάθε μήνα.
Είναι αποκαλυπτικό ότι επτά περίπου στους δέκα μαθητές πιστεύουν ότι οι ομαδικές
εργασίες μπορούν να βοηθήσουν την επίδοση τους σε μαθήματα όπως: Μαθηματικά,
Γλώσσα, Φυσική και Αρχαία Ελληνικά. Προεκτείνοντας αυτή την πίστη τους στις ομαδικές
δραστηριότητες, εννέα περίπου στους δέκα μαθητές πιστεύουν ότι οι ομαδικές
δραστηριότητες βοηθούν στην καλύτερη συνοχή και συνεργασία μεταξύ των
μαθητών/μαθητριών σε ένα τμήμα.
Ένα ακόμα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι εννέα περίπου στους δέκα μαθητές θεωρούν ότι η
χρήση Η/Υ και του Διαδικτύου τους βοηθούν ώστε τα μαθήματα να έχουν περισσότερο
ενδιαφέρον και να γίνονται πιο ελκυστικά.
Παρόλο που οχτώ στους δέκα μαθητές δηλώνουν ότι πρέπει να διδάσκονται μαθήματα που
έχουν να κάνουν με τη σωστή διατροφή, κατανόηση του διαφορετικού και ανθρώπινες
σχέσεις, προκαλεί ερωτηματικά και χρειάζεται περεταίρω διερεύνηση για ποιους λόγους
δύο στους δέκα μαθητές αρνούνται μια τέτοια προοπτική ένταξης των σχετικών μαθημάτων
στο σχολικό πρόγραμμα.
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Καταλήγοντας τονίζουμε ότι η παραπάνω έρευνα θα πρέπει να εμπλουτισθεί και να
γενικευτεί προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών και
λαμβάνοντάς τες υπόψη στο σχεδιασμό της διδασκαλίας των μαθημάτων μας στην τάξη να
κάνουμε πιο ελκυστική και αποτελεσματική τη διδασκαλία μας.
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