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Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο
Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει
1 - 3 Νοεμβρίου 2019
Αθήνα

Έρκυνα
Τεύχος 19ο, 2020
Πρακτικά Συνεδρίου
(Γ΄ Μέρος)
(Δημοσίευση εργασιών μετά από κρίση
των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής)

Οργάνωση Συνεδρίου
• Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.)
• Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών
• Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου
• Λύκεια Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού.
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Όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε δημοσιευμένο άρθρο του Τεύχους 19, γράψτε σύμφωνα
με το παρακάτω υπόδειγμα (αντικαθιστώντας όνομα ή ονόματα συγγραφέα/ων, τίτλο
εργασίας και σελίδες δημοσίευσης): π.χ.
Καραγιάννη, Σ. (2020). Προγράμματα Σπουδών Λογοτεχνίας: μια κριτική προσέγγιση μέσα από
ερευνητικά δεδομένα. Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών - Επιστημονικών Θεμάτων, Πρακτικά
συνεδρίου: Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, Τεύχος 19, 36-59.
Ανακτήθηκε από https://www.erkyna.gr

* Η εικόνα του εξωφύλλου προέρχεται από γλυπτό που φιλοτέχνησε, το 2000, ο Σπύρος Γουργιώτης.
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Τσίγκρη Χρυσούλα, τ. Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05
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Τεύχος 19ο, 2020
Πίνακας Περιεχομένων
Ενημερωτικά συνεδρίου «Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς
αλλάζει»
Βασίλης Δημητρόπουλος

σ. 9-11

Αντιστέκονται οι εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις; Η περίπτωση
των Θεολόγων και τα νέα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών
Γιώργος Γκρίλης

σ. 12-25

Αναζητώντας “καλές πρακτικές” άλλων χωρών με στόχο τον εμπλουτισμό των
ελληνικών Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών της Θρησκευτικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης
Χρυσάνθη Βαβέτση

σ. 26-35

Προγράμματα Σπουδών Λογοτεχνίας: μια κριτική προσέγγιση μέσα από ερευνητικά
δεδομένα
Σοφία Καραγιάννη

σ. 36-59

Διδασκαλία και Μάθηση Βιολογίας μέσω Φαινομένων
Παναγιώτης Στασινάκης

σ. 60-68

Πρόταση Προγράμματος Σπουδών για τον προγραμματισμό υπολογιστικών
συσκευών στο πλαίσιο του STEM
Αναστάσιος Λαδιάς, Θεόδωρος Καρβουνίδης, Ιωάννα Μπέλλου

σ. 69-84

Διδάσκω, διαπαιδαγωγώ και αξιοποιώ την τεχνολογία: Το τρίπτυχο της επιτυχίας
στο σύγχρονο σχολείο;
Μενέλαος Τζιφόπουλος

σ. 85-94

Η ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων στο σύγχρονο σχολείο
Ντόρα Λεονταρίδου, Τιμολέων Θεοφανέλλης

σ. 95-104

Ο γαλλικός πολιτισμός στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας: αναλυτικά
προγράμματα, διδακτικές πρακτικές
Ελένη Παπαδοπούλου

σ. 105-116

“Πλάθοντας ένα ρόλο”: Προγράμματα Σπουδών Θεάτρου για τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Κλειώ Φανουράκη

σ. 117-124

Προγράμματα προαγωγής της επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρογνωμοσύνης
των εκπαιδευτικών στην ποιοτική διδασκαλία των χαρισματικών μαθητών: Θετική
συμβολή στην ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών μάθησης για όλους τους μαθητές
Δημήτριος Σιδηρόπουλος

σ. 125-135

Μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης
έναντι των ατόμων με ειδικές ανάγκες
Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος

σ. 136-143
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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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• 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 19ο, 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 19ο Τεύχος της Έρκυνας αποτελούν το Γ΄
Μέρος αυτών που δημοσιεύθηκαν.
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 19ο, 12-25, 2020

Αντιστέκονται οι εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις;
Η περίπτωση των Θεολόγων και τα νέα Προγράμματα Σπουδών
των Θρησκευτικών
Γιώργος Γκρίλης
ggrilis@yahoo.gr
Εκπαιδευτικός θεολόγος, 1ο ΓΕΛ Μοσχάτου, Υποψήφιος Διδάκτωρ Θεολογίας, ΕΚΠΑ
Περίληψη. Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την «αντίσταση στην αλλαγή» (resistance
to change), ένα φαινόμενο που διεθνώς αναγνωρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες
αιτίες αποτυχίας των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, μέσα από τη διερεύνηση των
στάσεων των θεολόγων απέναντι στις αλλαγές των Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) του
Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ). Αποτελεί μέρος μίας πανελλήνιας έρευνας η
οποία έγινε στο πλαίσιο μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής και αναπτύχθηκε με
διαδικτυακό ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου από τις αρχές του Μαΐου μέχρι τις αρχές
του Ιουνίου του 2019. Αφορμή στάθηκε η έντονα αρνητική στάση με την οποία
αντιμετωπίζει, τα τελευταία 50 χρόνια, μία μερίδα του θεολογικού κόσμου τις αλλαγές
στα Π.Σ. του ΜτΘ. Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν με το στατιστικό εργαλείο
SPSS 20. Τα πορίσματά της αναδεικνύουν τη συνθετότητα των εκπαιδευτικών
μεταρρυθμίσεων, ενώ επισημαίνεται η αναγκαιότητα των διαρκών εκπαιδευτικών
επιμορφώσεων, αλλά και η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών από τους ίδιους του
εκπαιδευτικούς, για την αποτελεσματική εφαρμογή των αλλαγών.
Λέξεις κλειδιά: Αντίσταση στην αλλαγή, Θρησκευτική Εκπαίδευση, Θεολόγοι
εκπαιδευτικοί.

Εισαγωγή
Τα Π.Σ. του ΜτΘ βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο μάτι του κυκλώνα, έχοντας ξεσηκώσει
θύελλα αντιδράσεων από ένα μέρος της Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας και του Θεολογικού
κόσμου, με αποκορύφωμα την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία και τα
έκρινε προ λίγων μόλις εβδομάδων αντισυνταγματικά (ΣΤΕ, 2019α; 2019β). Αντιδράσεις
επίσης είχαν γνωρίσει (αν και όχι αυτής της έντασης) και τα προηγούμενα ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ.
Στις αντιδράσεις αυτές συμμετείχε και μία μερίδα των ίδιων των θεολόγων εκπαιδευτικών
που καλούνται να τα υλοποιήσουν στην τάξη.
Το φαινόμενο της «αντίστασης των εκπαιδευτικών στην αλλαγή» (Starr, 2011) είναι ένα
παγκόσμιο φαινόμενο και μάλιστα αναγνωρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες αιτίες
αποτυχίας των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων (Zimmerman, 2006). Ωστόσο, η περίπτωση
των θεολόγων εκπαιδευτικών που αντιδρούν φαίνεται να διαφέρει σε δύο βασικά σημεία
από τις περιπτώσεις που καταγράφει η σύγχρονη παγκόσμια βιβλιογραφία. Το πρώτο είναι
ότι οι άνωθεν εκπαιδευτικές αλλαγές είναι σχετικά σύγχρονο φαινόμενο στον αγγλόφωνο
κόσμο (Simons, 2004), με αποτέλεσμα ο υποχρεωτικός τους χαρακτήρας να αναγνωρίζεται
ως βασική αιτία της αντίστασης (Clement, 2014; Taole, 2013). Αντίθετα στην Ελλάδα, από
συστάσεως ελληνικού κράτους, η Εκπαίδευση ρυθμιζόταν κεντρικά και ποτέ δεν είχε
κάποιου είδους αυτονομία (Μπάκας, 2009). Μάλιστα, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των
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τελευταίων Π.Σ. είναι ότι δίνει έναν πολύ μεγάλο βαθμό πρωτοβουλίας και αυτενέργειας
στον εκπαιδευτικό, να αναπτύξει ο ίδιος τη μεθοδολογία που θεωρεί κατάλληλη για το
επίπεδο, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των δικών του μαθητών (ΙΕΠ, 2015; Βαλλιανάτος,
2016). Το δεύτερο σημείο είναι ο καταιγιστικός ρυθμός με τον οποίο αλλάζουν τα Π.Σ.
διεθνώς (Singh-Pillay & Samuel, 2017, p. 1750; Clement, 2014, p. 40; Mutch, 2012), ένα
φαινόμενο που περιγράφεται και ως «επιδημία αλλαγής» (Levin, 1998), κάτι που δεν
παρατηρείται στην περίπτωση της Θ.Ε. στην Ελλάδα.
Αυτό που φαίνεται να συμβαίνει, είναι ότι οι αντιδράσεις αυτές εντάσσονται σε μία
«παράδοση» που έχει δημιουργηθεί στην Θ.Ε. στην Ελλάδα τα τελευταία 50 περίπου
χρόνια. Από τη μεταρρύθμιση του Παπανούτσου το 1964 και μετά, οποιουδήποτε βαθμού
απομάκρυνση από το οποιοδήποτε προηγούμενο καθεστώς του μαθήματος καταγγέλλεται,
από τους ίδιους κύκλους των θεολόγων, ως αθεϊστική παρέμβαση και αποορθοδοξοποίηση
του μαθήματος (Κουκουνάρας Λιάγκης, 2016).
Τίθενται εκ των πραγμάτων, τα ερωτήματα, ποιες είναι οι στάσεις των θεολόγων απέναντι
στις αλλαγές των Π.Σ. και σε ποιο βαθμό τελικά εφαρμόζονται αυτές οι αλλαγές από τους
εκπαιδευτικούς που είναι επιφορτισμένοι με το έργο της εφαρμογής τους; Με τα
ερωτήματα αυτά ασχολείται η παρούσα μελέτη. Η βασική ερευνητική υπόθεση που
ακολούθησε η έρευνα είναι ότι, παρά τις δυσκολίες της αλλαγής, και παρά τις αντιδράσεις
που έχουν επισημανθεί από ένα μέρος των θεολόγων τα τελευταία 50 περίπου χρόνια κατά
τις διάφορες αλλαγές του Π.Σ., οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί σήμερα αντιλαμβάνονται, στην
πλειοψηφία τους, την αξία των σύγχρονων παιδαγωγικών αρχών και, ως εκ τούτου, όταν
κατανοούν και ενθυλακώνουν τις γενικές θρησκειοπαιδαγωγικές κατευθύνσεις των νέων
Π.Σ., τις ακολουθούν και εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που αυτά τους παρέχουν.

Η έρευνα
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας, από τις αρχές του
Μαΐου μέχρι τις αρχές του Ιουνίου του 2019 (Γκρίλης, 2019). Συμμετείχαν 396 Θεολόγοι
εκπαιδευτικοί σε σύνολο 3.434, ξεπερνώντας το αρχικά επιδιωκόμενο ποσοστό 10%,
προκειμένου να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω
ερωτηματολογίου κλειστού τύπου στο περιβάλλον της Google Docs. Για τον σκοπό αυτό
εστάλησαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα σχολεία της χώρας με την
υπόδειξη να επιδοθούν στον θεολόγο του σχολείου. ΟΙ δυνατές απαντήσεις ήταν οι εξής: 1:
Διαφωνώ Απόλυτα – 2: Διαφωνώ – 3: Ούτε Συμφωνώ, Ούτε Διαφωνώ, 4: Συμφωνώ, 5.
Συμφωνώ Απόλυτα. Ο τυχαιοποιημένος τρόπος επιλογής του δείγματος, καθώς και ο
αντιπροσωπευτικός αριθμός του συνηγορούν υπέρ της αξιοπιστίας της έρευνας. Τα
αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν με το στατιστικό εργαλείο SPSS Statistics 20 και ο
δείκτης αξιοπιστίας της κλίμακας ήταν υψηλός: Cronbach’s Αlpha= 0,774. Οι επιμέρους
δείκτες αξιοπιστίας είχαν ως εξής: ‘Στάσεις απέναντι στην αλλαγή γενικά’ (Cronbach’s
Αlpha= 0,893), Αντιλήψεις των Θεολόγων εκπαιδευτικών απέναντι στις αλλαγές του Α.Π.Σ.
της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης(Cronbach’s Αlpha= 0,708), ‘Στάσεις και αντιλήψεις των
θεολόγων εκπαιδευτικών απέναντι στις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές’ (Cronbach’s Αlpha=
0,838), ‘Δυσκολίες στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. (Cronbach’s Αlpha= 0,827) και
‘Εφαρμογή της αλλαγής του Α.Π.Σ. από τους θεολόγους εκπαιδευτικούς’ (Cronbach’s Αlpha=
0,733).
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Γ. Γκρίλης

Δημογραφικά στοιχεία
Από το σύνολο των 396 θεολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα το 40,4% (Ν=160) ήταν
άνδρες, ενώ το 59,6% (Ν=236) ήταν γυναίκες. Οι 384 (97%) δήλωσαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι,
ενώ 12 (3%) δήλωσαν πως δεν πιστεύουν σε κάποιο Θεό. Το 61,4% δήλωσε ως ανώτερο
τίτλο σπουδών το Πανεπιστημιακό πτυχίο. Ένα ποσοστό 30,8% (Ν=122), δηλαδή σχεδόν ο
ένας στους τρεις, είναι κάτοχοι τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών, ενώ οι 31 (7,8%) κατέχουν
Διδακτορικό. Τα ποσοστά των κατόχων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών δεν φαίνεται να
παρουσιάζουν σημαντική διαφορά, ανά φύλο. Συγκεκριμένα οι άνδρες που κατέχουν
Μεταπτυχιακό τίτλο ανέρχονται στο 35,6% (Ν=57) και Διδακτορικό 10% (Ν=16). Τα
αντίστοιχα ποσοστά στις γυναίκες είναι 27,5% (Ν=65) και 6,4 (Ν=15). Ένα αρκετά σημαντικό
ποσοστό που ανέρχεται στο 23,7% (Ν=93), δηλαδή σχεδόν ο ένας στους τέσσερις, έχει
επιπλέον σπουδές σε κάποια Επιστήμη της Αγωγής. Από αυτούς οι 47 (11,9%) σε
προπτυχιακό επίπεδο, οι 42 (10,6%) έχουν Μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ οι 4 (1%), κατέχουν
τίτλο διδάκτορα. Και εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική διαφορά ανά φύλο, καθώς το
ποσοστό των ανδρών που κατέχουν τίτλο σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής είναι 26,3%
(Ν=42), ενώ των γυναικών 21,6% (Ν=51). Ο νεότερος θεολόγος του δείγματος γεννήθηκε το
1984 και ο αρχαιότερος το 1954. Ο Μ.Ο. ηλικίας είναι τα 51 έτη (γενν. 1968).
Στάσεις των θεολόγων απέναντι στην αλλαγή.
Οι στάσεις των θεολόγων απέναντι στην αλλαγή γενικά, διερευνήθηκαν ως το ευρύτερο
ψυχολογικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσονται οι αντιλήψεις απέναντι στην
εκπαιδευτική αλλαγή και, κατά συνέπεια, στην αλλαγή των Π.Σ. και πιθανόν συνιστούν
έναν δείκτη προδιάθεσης των εκπαιδευτικών απέναντι σ’ αυτές. Σε αντίθεση με την
εμπειρική, στερεοτυπική εικόνα που υπάρχει για τους θεολόγους ως φορείς συντηρητικών,
ως επί το πλείστον, ιδεών, οι απαντήσεις με τις οποίες οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται,
αποκαλύπτουν ένα πλειοψηφικό ποσοστό (76,5%) το οποίο δηλώνει ότι είναι σύμφωνο
απέναντι στις αλλαγές (Ερώτηση 8). Ο ένας στους πέντε θεολόγους (20,2%), αποφεύγει να
πάρει θέση, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο έναν δισταγμό και μία επιφυλακτικότητα
απέναντι στο φαινόμενο της αλλαγής, ενώ ένα μικρό ποσοστό 3,3% εκφράζει άρνηση και
ενδεχομένως φόβο, απέναντι στις αλλαγές.
Ωστόσο, κατά τη διερεύνηση συγκεκριμένα των στάσεων απέναντι στις αλλαγές των Π.Σ.,
παρατηρούμε πως το ποσοστό που αντιμετωπίζει θετικά τις συγκεκριμένες αλλαγές κινείται
λίγο χαμηλότερα από το 50%. Στις τρεις σχετικές δηλώσεις (Ερωτήσεις 9, 12, 13), ο Μ.Ο.
συμφωνίας είναι 48%. Ταυτόχρονα, ένα ποσοστό 21,7% διάκειται αρνητικά, ενώ το 30,3%
του δείγματος δεν εκφράζεται ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Διαπιστώνεται, ως εκ τούτου, ότι
υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 30%, το οποίο, ενώ διάκειται θετικά γενικώς έναντι των
αλλαγών, εκφράζει μία επιφυλακτικότητα ή και αντίδραση απέναντι στις αλλαγές των Π.Σ.
Διερευνώντας τις αντιλήψεις σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες που καθιστούν
μία αλλαγή στο Π.Σ. του ΜτΘ αποτελεσματική, παρατηρήθηκε ότι οι προτάσεις που
συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας είναι οι σχετικές με τους παιδαγωγικούς,
ομοδοσυνεργατικούς και βιωματικούς προσανατολισμούς που θα πρέπει πρωτίστως να
υπηρετεί η αλλαγή.
Σύμφωνα με τους θεολόγους του δείγματος, για να είναι αποδοτική μία αλλαγή στο Π.Σ. θα
πρέπει να ενδιαφέρεται πρωτίστως για τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών (88,4%) και
να ενθαρρύνει τη συνεργατικότητα και τη βιωματική μάθηση (88,2%) (Ερωτήσεις 15 και 18).
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Το ποσοστό ουδέτερων απαντήσεων εδώ κυμάνθηκε κάτω από 10%. Ο βαθμός συμφωνίας
είναι τέτοιος που, σε συνδυασμό με τις ελάχιστες αντιρρήσεις που σημειώθηκαν (3%),
αποκαλύπτει την παιδαγωγική κατεύθυνση που θα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο Π.Σ. της
Θ.Ε., σύμφωνα πάντοτε με τη γνώμη όσων το ασκούν στην πράξη. Είναι μάλιστα
χαρακτηριστικό ότι στην περίπτωση της συνεργατικότητας και της βιωματικής μάθησης δεν
καταγράφηκε ούτε μία απόλυτη διαφωνία.
Στις προτεραιότητες μίας αποτελεσματικής αλλαγής θα πρέπει επίσης να
συμπεριλαμβάνονται τόσο η ανάπτυξη ενός γενικότερου θρησκευτικού γραμματισμού
(73,2%), όσο και η βελτίωση της Ορθόδοξης Χριστιανικής μάθησης (66,7%) (Ερωτήσεις 17
και 16 αντίστοιχα), γεγονός που φανερώνει ότι, για την πλειοψηφία των θεολόγων, οι δύο
προσανατολισμοί δεν είναι αντικρουόμενοι, αλλά μπορούν να υπηρετηθούν το ίδιο καλά
από ένα σύγχρονο Π.Σ. Οι εφτά στους δέκα θεολόγοι φαίνεται ότι δεν συμμερίζονται τη
ρητορική που υποστηρίζει πως η καλλιέργεια του θρησκευτικού γραμματισμού «αντίκειται
στην ορθόδοξη πίστη στον ένα και μοναδικό Τριαδικό Θεό» και συνιστά «μύηση στην
πολυθρησκεία» διά της οποίας συντελείται «η οικείωσή (των μαθητών) στην ιδέα του
μύθου της πολυπολιτισμικότητας» (Ρεράκης, 2016).
Τα συγκεκριμένα ευρήματα μπορούν να εκληφθούν και ως συναίνεση των θεολόγων στους
βασικούς θρησκειοπαιδαγωγικούς προσανατολισμούς ειδικά των τελευταίων Π.Σ., τα οποία
βασίζονται στις αρχές της μαθητοκεντρικότητας, της ομαδοσυνεργατικότητας, της
βιωματικής μάθησης, καθώς και στην καλλιέργεια του θρησκευτικού γραμματισμού των
μαθητών. Ενδεικτικά αντιγράφουμε από τον Οδηγό Εκπαιδευτικού του Λυκείου:
Κύρια αρχή της (ενν.: της «πραγματιστικής φιλοσοφικής βάσης του νέου Π.Σ.») είναι
η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία με βάση την
εμπειρία του και η πρόταξη της ποιότητας έναντι της ποσότητας του προς μάθηση
αντικειμένου (Dewey, 1980). Η γνώση δομείται με βάση τις εμπειρίες («learning by
doing») (ΙΕΠ, 2015, σσ. 24 - 25).
Ο θρησκευτικός γραμματισμός εξ άλλου αποτελεί sine qua non συνθήκη της ολόπλευρης
ανάπτυξης των μαθητών, καθώς τους βοηθάει να γνωρίσουν τη δική τους θρησκεία, να
μάθουν να σέβονται τη θρησκεία των άλλων και να αντιλαμβάνονται τη συνεισφορά
γενικότερα της θρησκείας στην κοινωνική ζωή, γι’ αυτό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
των γενικών σκοπών του Π.Σ. του ΜτΘ (ΙΕΠ, 2015).
Εφαρμογή της αλλαγής των Π.Σ. από τους θεολόγους εκπαιδευτικούς
Η διερεύνηση της εφαρμογής των αλλαγών έγινε μέσα από ζεύγη ερωτήσεων που
αντιπαραβάλλουν στα διάφορα τμήματα οργάνωσης και ανάπτυξης της μαθησιακής
διαδικασίας τον «παραδοσιακό» δασκαλοκεντρικό τρόπο, με τη νέα μαθητοκεντρική και
βιωματική μέθοδο που προτείνουν τα νέα Π.Σ.
Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή της βιωματικής μάθησης μετρήθηκε κατά κύριο λόγο με τη
δήλωση «Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές/τριες συμμετέχουν, αρκετά συχνά,
σε βιωματικές δραστηριότητες, που έχω σχεδιάσει εγώ». Το ποσοστό συμφωνίας ήταν
64,7% (διαφωνία: 8,5%, ουδετερότητα: 26,8%). Ταυτόχρονα, το 75,8% (ένα ποσοστό
περίπου 10% περισσότερο), δήλωσε ότι «ξεκινάει τη διδασκαλία με ένα βίωμα από τη ζωή
των μαθητών σχετικό με το βασικό θέμα της ενότητας». Το εύρημα αυτό αποκαλύπτει πως
υπάρχει ένα ποσοστό, γύρω στο 11%, το οποίο επιχειρεί να οικοδομήσει τη διδασκαλία του
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γύρω από βιωματικές δραστηριότητες, αλλά δεν καταφέρνει να απεμπλακεί από τις
δασκαλοκεντρικές του συνήθειες.
Την αίσθηση της «εκπαιδευτικής αμηχανίας» φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα ευρήματα στην
αντιπαραθετική, με την πρώτη, δήλωση «Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας προσφέρω ο
ίδιος/η ίδια τη νέα γνώση», στην οποία καταγράφηκε ποσοστό συμφωνίας της τάξης του
26,2%. Η πρόσθεση των ποσοστών συμφωνίας σ’ αυτό το ζεύγος δηλώσεων μας δίνει
90,9%, εύρημα που υποδεικνύει ότι υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 9% που δεν έχει
αποφασίσει με ποιο τρόπο αναπτύσσει τη διδασκαλία του. Φαίνεται να μην είναι τυχαίο το
γεγονός ότι ακριβώς σ’ αυτή τη δήλωση καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό
ουδετερότητας που έχει καταγραφεί σε κάποια πρόταση σε ολόκληρο το ερωτηματολόγιο
(36,1%).
Ο έλεγχος συσχετίσεων Spearman (έλεγχος μη παραμετρικών μεταβλητών) είναι
αποκαλυπτικός αναφορικά με τα συγκεκριμένα ευρήματα. Η δήλωση «Κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας οι μαθητές/τριες, αρκετά συχνά, συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες,
που έχω σχεδιάσει εγώ» (Ερώτηση 41) καταγράφει αρνητική συσχέτιση με τη δήλωση
«Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών είναι το γεγονός ότι δεν έχω
διδαχθεί τις νέες μεθόδους με τις οποίες μου ζητείται να διδάξω» (Ερώτηση 35) (p= 0,000 /
Spearman r = -0,220), η οποία με τη σειρά της καταγράφει θετική συσχέτιση με τη δήλωση
«Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας προσφέρω ο ίδιος/η ίδια τη νέα γνώση» (Ερώτηση 40)
(p= 0,001 / Spearman r = 0,169). Καθίσταται εμφανές λοιπόν ότι το πέρασμα από τη
δασκαλοκεντρική διδασκαλία στη βιωματική μάθηση είναι μία διαδικασία που απαιτεί
χρόνο και εκπαίδευση από τους εκπαιδευτικούς για να μπορέσει να γίνει πράξη (πιν. 1).
Πίνακας 1. Συσχετίσεις δηλώσεων 35, 40, 41.
35. Αυτό
που με
δυσκολεύει
στην
υιοθέτηση
των
αλλαγών
του Α.Π.Σ.
είναι το
γεγονός ότι
δεν έχω
διδαχθεί τις
νέες
μεθόδους
με τις
οποίες μου
ζητείται να
διδάξω.

40. Κατά
τη
διάρκεια
της
διδασκαλ
ίας
προσφέρ
ωο
ίδιος/η
ίδια τη
νέα
γνώση.

41. Κατά τη
διάρκεια της
διδασκαλίας οι
μαθητές/τριες,
αρκετά συχνά,
συμμετέχουν
σε βιωματικές
δραστηριότητε
ς, που έχω
σχεδιάσει εγώ.
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35. Αυτό που με δυσκολεύει
στην υιοθέτηση των αλλαγών
του Α.Π.Σ. είναι το γεγονός ότι
δεν έχω διδαχθεί τις νέες
μεθόδους με τις οποίες μου
ζητείται να διδάξω.
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Η διερεύνηση του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών παρουσιάζει επίσης κάποια ιδιαίτερα
ενδιαφέροντα ευρήματα. Διερευνήθηκε το αν η αξιολόγηση εστιάζει στον έλεγχο της
απομνημόνευσης, κατά το συμβατικό δασκαλοκεντρικό μοντέλο ή εάν επεκτείνεται σε
εναλλακτικές μεθόδους που δίνουν έμφαση σε διαστάσεις έκφρασης της μεταγνώσης, της
κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων (Κουλουμπαρίτση &
Μουρατιάν, 2003). Φαίνεται ότι ένα ποσοστό 42,7% επιμένει να αξιολογεί την
απομνημόνευση της γνώσης – πληροφορίας, καθώς απαντά θετικά στη δήλωση «Η
αξιολόγησή των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας γίνεται με ερωτήσεις αξιολόγησης
προφορικές ή γραπτές στο επόμενο μάθημα» (Ερώτηση 44). Το 32,6% των εκπαιδευτικών
δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο αξιολόγησης, ενώ ένα 24,7% κρατάει
ουδέτερη στάση.
Το ίδιο περίπου ποσοστό (44,5%) έχει δηλώσει ότι «ξεκινά το μάθημά εξηγώντας σε αδρές
γραμμές το θρησκευτικό περιεχόμενο της διδασκαλίας που θα διδάξει και προχωρά άμεσα
στην ανάλυσή του» (Ερώτηση 38). Ο σχετικός έλεγχος φανερώνει μέτρια θετική συσχέτιση
(p= 0,000 / Spearman r = 0,493) ανάμεσα στις δύο δηλώσεις (πιν. 2), κάτι που αποτελεί
σαφή ένδειξη ότι οι δασκαλοκεντρικές παιδαγωγικές πρακτικές δεν απομακρύνονται
εύκολα από τη σχολική αίθουσα.
Πίνακας 2. Συσχετίσεις δηλώσεων 38 και 44.
44. Η αξιολόγησή των
αποτελεσμάτων της
διδασκαλίας γίνεται με
ερωτήσεις
αξιολόγησης
προφορικές ή γραπτές
στο επόμενο μάθημα.
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38. Κατά κύριο λόγο, ξεκινώ
το μάθημά μου εξηγώντας σε
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θρησκευτικό περιεχόμενο της
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και προχωρώ άμεσα στην
ανάλυσή του.
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Αντιπαραθετικά, η πρόταση «Η αξιολόγησή των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας
περιλαμβάνει τρόπους εφαρμογής της νέας ύλης σε συνθήκες καθημερινής ζωής των
μαθητών και προφορική ή γραπτή έκφραση στη διάρκεια ή στο τέλος της διδασκαλίας»
(Ερώτηση 45) περιγράφει μία εναλλακτική μορφή αξιολόγησης η οποία δεν περιορίζεται
στον έλεγχο της απομνημονευτικής ικανότητας, αλλά εξετάζει με πολλαπλούς τρόπους τη
δυνατότητα εφαρμογής της νέας γνώσης από τους μαθητές σε συνθήκες, κατά το δυνατόν,
πραγματικής ζωής. Το 66,2% απάντησε πως ακολουθεί αυτή τη μορφή αξιολόγησης. Ένα
ποσοστό 11,1% διαφωνεί με αυτό τον τρόπο αξιολόγησης, ενώ ένα ποσοστό 22,7% δήλωσε
ουδετερότητα.
Συγκρίνοντας τις δύο δηλώσεις που αφορούν στην αξιολόγηση (Ερωτήσεις 44 και 45),
διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένα 9% που εφαρμόζει τόσο την πολυκριτηριακή – βιωματική
αξιολόγηση (66,2% - υπόλοιπο: 33,8%), όσο και την δασκαλοκεντρική που εξαντλείται στην
απομνημόνευση και την αναπαραγωγή της πληροφοριακής γνώσης (42,7% - υπόλοιπο:
57,3%). Το εύρημα αναδεικνύει για μία ακόμη φορά μία αίσθηση «εκπαιδευτικής
αμηχανίας» η οποία φαίνεται να υπάρχει στους θεολόγους του δείγματος.

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Σε αντίθεση με την στερεοτυπική εικόνα των «συντηρητικών θεολόγων», τα ευρήματα της
μελέτης αποκαλύπτουν θετικές στάσεις, τόσο απέναντι γενικά στο φαινόμενο της αλλαγής,
όσο και απέναντι στις βασικές θρησκειοπαιδαγωγικές κατευθύνσεις που συνιστούν τους
άξονες των τελευταίων αλλαγών στα Π.Σ. του ΜτΘ. Για την ακρίβεια, όπως φανερώνουν οι
απαντήσεις στις ερωτήσεις 15, 17 και 18, σε μεγάλα ποσοστά οι θεολόγοι συμφωνούν πως
για να είναι αποτελεσματική μία αλλαγή στο Π.Σ. θα πρέπει να ενδιαφέρεται πρωτίστως για
τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών (88,4%), να ενθαρρύνει τη συνεργατικότητα και τη
βιωματική μάθηση (88,2%) και να καλλιεργεί τον θρησκευτικό γραμματισμό (73,2%).
Σκιαγραφείται, σύμφωνα με τα δεδομένα, τόσο μία θετική προδιάθεση των θεολόγων
απέναντι στις εκπαιδευτικές αλλαγές, όσο και μία γενικότερη συμφωνία τους σε επίπεδο
αρχών με τους βασικούς προσανατολισμούς των τελευταίων αλλαγών των Π.Σ. Ωστόσο,
μόνο ο ένας στους δύο εκπαιδευτικούς συμφωνεί ρητά (Μ.Ο. συμφωνίας στις ερωτήσεις 9,
12 και 13: 48%) με τις συγκεκριμένες αλλαγές. Το συμπέρασμα που εξάγεται από αυτή τη
σύγκριση είναι ότι η πλειοψηφία των θεολόγων δεν φαίνεται να γνωρίζει σε βάθος τις
αλλαγές που καλείται να υπηρετήσει. Το μέγεθος της άγνοιας (30% – 40%) είναι τέτοιο που
θα πρέπει να προβληματίσει τόσο τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, όσο και όσους
χαράζουν την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς, όπως επισημαίνει και η διεθνής έρευνα, είναι
αδύνατο να «προχωρήσει» μία αλλαγή εάν αυτή δεν κατακτηθεί πρώτα επαρκώς από τους

Αντιστέκονται οι εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις; Η περίπτωση των Θεολόγων 19

εκπαιδευτικούς που καλούνται να την μετουσιώσουν σε πράξη (Clement, 2014;
Koustourakis, 2012; Taole, 2013).
Το δεύτερο συμπέρασμα που βγαίνει από την ανάλυση των δεδομένων είναι ότι δεν
υπάρχει ομόφωνη ανταπόκριση από τους θεολόγους στις αλλαγές. Για την ακρίβεια, ο
θεολογικός κόσμος φαίνεται να είναι διχασμένος τόσο στο θεωρητικό επίπεδο, όπως ήδη
διαφάνηκε, όσο και στην εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών στην πράξη. Όπως
δείχνει το σύνολο των ευρημάτων, η πλειοψηφία των θεολόγων του δείγματος, σε ποσοστό
65% - 75%, φαίνεται να προσπαθεί να κάνει πράξη τις κατευθύνσεις των νέων Π.Σ.
Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μία ομάδα θεολόγων που επιμένει στις δασκαλοκεντρικές
πρακτικές. Τα γενικότερα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας αποκαλύπτουν εκπαιδευτικούς
που εκφράζουν αρνητικές (Μ.Ο. διαφωνίας στις ερωτήσεις 22 – 25: 17,4%) ή, το λιγότερο,
επιφυλακτικές (Μ.Ο. ουδετερότητας στις ερωτήσεις 22 – 25: 15,6%) αντιλήψεις σχετικά με
τις προτεραιότητες της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Οι αλλαγές, σύμφωνα με τις δικές τους
δηλώσεις, τους κάνουν να «χάνουν την ασφάλεια και τη σιγουριά των παλιών Π.Σ.» (22,5)
και τους «υποχρεώνουν να δημιουργήσουν νέο υλικό από την αρχή» (23,4%). Η
συγκεκριμένη ομάδα δείχνει να επιβεβαιώνει τα ευρήματα της έρευνας των Μάνεση,
Κατσαούνου και Τσερεγκούνη. Η συγκεκριμένη μελέτη καταδεικνύει την ύπαρξη
εκπαιδευτικών που «με τον καιρό συνηθίζει έναν τρόπο δουλειάς, ο οποίος δεν απαιτεί από
αυτούς ιδιαίτερο κόπο και ταυτόχρονα τους παρέχει ασφάλεια» (Μάνεσης, Κατσαούνος, &
Τσερεγκούνη, 2006, σ. 105).
Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι ότι, σε ένα ποσοστό 10% - 30% ανά περίπτωση, επικρατεί μία
«εκπαιδευτική αμηχανία», η οποία φαίνεται πως δεν αφήνει ανεπηρέαστη καμία από τις
δύο ομάδες. Αυτή δείχνει να οφείλεται στο γεγονός ότι αφενός οι «μαθητοκεντρικοί»
εκπαιδευτικοί φαίνεται να μην γνωρίζουν, στο σύνολό τους τουλάχιστον, σε βάθος τα Π.Σ.
που καλούνται να εφαρμόσουν και διατηρούν σε ένα βαθμό στη διδασκαλία τους στοιχεία
δασκαλοκεντρικά και αφετέρου οι «δασκαλοκεντρικοί» φαίνεται να ενστερνίζονται σε
κάποιο βαθμό τις σύγχρονες θρησκειοπαιδαγωγικές αρχές των νέων Π.Σ., αλλά δεν
καταφέρνουν να τις μετουσιώσουν σε διδακτική πράξη.
Γίνεται σαφές ότι ούτε η χάραξη κατάλληλων παιδοκεντρικών Π.Σ., αλλά ούτε και οι
καλύτερες εκπαιδευτικές προθέσεις είναι στοιχεία αφ’ εαυτού αρκετά ώστε να
υπερκεραστούν οι εδραιωμένες δασκαλοκεντρικές εκπαιδευτικές πρακτικές. Τόσο η
εγχώρια, όσο και η διεθνής βιβλιογραφία (Livingston, 2016; Fullan & Hargreaves, 1991;
Δακοπούλου, Καυκά, & Μανιάτη, 2018; Κουκουνάρας Λιάγκης & Γκρίλης, 2019; Καραμούζης
& Τσιρέβελος, 2018) επισημαίνουν την καθοριστική συμβολή που έχουν οι τακτικές
επιμορφώσεις στην εμπέδωση της συνεργατικής μάθησης και των βιωματικών μεθόδων,
αλλά και στην καλλιέργεια, γενικότερα, μίας «κουλτούρας αλλαγής», απαραίτητης για την
θετική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στις ανάγκες ενός κόσμου που αλλάζει διαρκώς.
Δύο σημαντικές πρακτικές που έχουν καθιερωθεί στο εξωτερικό και κερδίζουν διαρκώς
έδαφος και στην χώρα μας και οι οποίες αναπτύσσονται από τους εκπαιδευτικούς
προκειμένου να καταφέρνουν να ανταποκρίνονται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της
σύγχρονης εκπαίδευσης, είναι η αυτενέργεια (agency) και η έρευνα δράση (action
research). Με την αυτενέργεια, την ευθύνη για την ερμηνεία και την ανάπτυξη του Π.Σ.
αναλαμβάνουν τα ίδια τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί. Όπως τονίζουν οι Singh-Pillay και
Samuel, οι δάσκαλοι που αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να δράσουν άμεσα για το
παιδαγωγικό συμφέρον των μαθητών τους, «παύουν να θεωρούν τους εαυτούς τους ως
απομονωμένες οντότητες και γίνονται μέρος μιας συλλογικής ομάδας, αναπτύσσοντας
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συλλογικές στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσκολιών, ώστε να βρίσκουν λύσεις στις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από κοινού» (Singh-Pillay & Samuel, 2017, pp. 1756 - 1760).
Με τον όρο έρευνα – δράση ορίζεται ουσιαστικά η διερεύνηση προβλημάτων που αφορούν
το συγκεκριμένο σχολείο από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (ή σε συνεργασία με
ακαδημαϊκούς ερευνητές) και η ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπισή τους (Κατσαρού,
2016).
Ουσιαστικά, η παρούσα έρευνα αναδεικνύει αφενός την πολυσυνθετότητα του ζητήματος
της εκπαιδευτικής αλλαγής και αφετέρου την ανάγκη για την αλλαγή, αλλά και την
πραγματική και πολυδιάστατη αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο
σχολείο. Σε μία εποχή που η πρόσβαση στην πληροφορία γίνεται ολοένα και πιο εύκολη,
μοιάζει αυτονόητη η συνειδητοποίηση ότι η πληροφόρηση δεν συνιστά, από μόνη της,
πραγματική μόρφωση (Pinar, 2004). Εντός του νέου συγκειμένου που διαμορφώνουν οι
τεχνολογικές εξελίξεις στα πεδία της πληροφορικής και της επικοινωνίας, δεν μπορεί να
μείνει ανεπηρέαστος ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ο παραδοσιακός μονοπωλιακός ρόλος
του κατόχου των μυστικών της έγκυρης γνώσης και μύστη αυτών στους μαθητές του,
υφίσταται μία αναγκαστική καθίζηση. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται την απαξίωσή του
εκπαιδευτικού, κάθε άλλο. Στην πραγματικότητα ο εκπαιδευτικός σήμερα καλείται να
ενσαρκώσει και να συνθέσει μία πλειάδα παιδαγωγικών ρόλων (Kalantzis & Cope, 2013).
Καλείται να γίνει αληθινός δάσκαλος ο οποίος δεν μεταδίδει απλά γνώσεις, αλλά διδάσκει
στον μαθητή «πώς να κατακτήσει τις γνώσεις» (Φρυδάκη, 2009, σ. 32). Καλείται να γίνει
«‘διευκολυντής’ της προσωπικής διαδικασίας οικοδόμησης της γνώσης» (Κουκουνάρας
Λιάγκης, 2015, σ. 209), δηλαδή να οργανώνει, να διευθύνει και να εμψυχώνει τις ομαδικές
δραστηριότητες, στα πλαίσια των οποίων όλη η τάξη θα καλλιεργήσει ατομικά και
συλλογικά, μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία, νέες δεξιότητες και θα δομήσει νέες
στάσεις. Καλείται να γίνει διανοούμενος, ο οποίος στοχάζεται κριτικά σε ζητήματα σχετικά
με τους σκοπούς της εκπαίδευσης και της σχολικής οργάνωσης και ζωής (Aronowitz &
Giroux, 2010). Και τέλος, καλείται να γίνει, όπως θα έλεγαν ο Fullan και οι συνεργάτες του,
ταυτόχρονα και μαθητής: ένας δραστήριος εκπαιδευόμενος που συνεχώς αναζητά,
αξιολογεί, εφαρμόζει και μεταδίδει τη γνώση καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του
(University of Toronto, 1992).
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Παράρτημα
Ερωτηματολόγιο
Ερωτηματολόγιο διερεύνησης των στάσεων και των αντιλήψεων των θεολόγων
εκπαιδευτικών αναφορικά με τις αλλαγές των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών στο
Μάθημα των Θρησκευτικών.
Α. Δημογραφικά
1. Φύλο
Άνδρας - Γυναίκα
2. Έτος γέννησης
3α. Πιστεύετε σε κάποιο θρήσκευμα;
Ναι - Όχι
3β. Αν ναι, σε ποιο;
4. Ποιος είναι ο ανώτερος τίτλος σπουδών σας;
Πτυχίο Θεολογικής Σχολής – Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό
5α. Έχετε επιπλέον σπουδές στις επιστήμες της αγωγής;
Ναι - Όχι
5 β. Αν ναι, σε ποιο επίπεδο;
Πτυχίο ΑΕΙ – Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό
6. Πόσα χρόνια διδάσκετε Θρησκευτικά στο σχολείο (δημόσιο ή ιδιωτικό);
7. Στα χρόνια υπηρεσίας πόσες φορές σας έχει ζητηθεί να εφαρμόσετε αλλαγές Α.Π.Σ. της
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης;

Αντιστέκονται οι εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις; Η περίπτωση των Θεολόγων 23

Β. Στάσεις των Θεολόγων εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή γενικά.
(1: Διαφωνώ Απόλυτα – 2: Διαφωνώ – 3: Ούτε Συμφωνώ, Ούτε Διαφωνώ, 4: Συμφωνώ, 5.
Συμφωνώ Απόλυτα)
8.

Έχω την τάση να δοκιμάζω νέες ιδέες.

9.

Η αλλαγή των Α.Π.Σ. συνήθως με βοηθά να αποδίδω καλύτερα.

10.

Οι άνθρωποι γύρω μου θεωρούν ότι είμαι υποστηρικτής/κτρια των αλλαγών.

11.

Συχνά προτείνω νέες προσεγγίσεις για πράγματα.

12.
Κάνω ο,τιδήποτε χρειάζεται, προκειμένου να υποστηρίξω την αλλαγή που μου ζητά
το Α.Π.Σ.
13.

Βρίσκω τις περισσότερες αλλαγές των Α.Π.Σ. ευχάριστες.

Γ. Αντιλήψεις των Θεολόγων εκπαιδευτικών απέναντι στις αλλαγές του Α.Π.Σ. της
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.
(1: Διαφωνώ Απόλυτα – 2: Διαφωνώ – 3: Ούτε Συμφωνώ, Ούτε Διαφωνώ, 4: Συμφωνώ, 5.
Συμφωνώ Απόλυτα)
14.
Μία επιτυχημένη αλλαγή στο Α.Π.Σ.
αυτενέργεια στους Θεολόγους εκπαιδευτικούς

θα πρέπει να δίνει πρωτοβουλίες για

15.
Για να είναι αποτελεσματική μία αλλαγή στο Α.Π.Σ. θα πρέπει να ενδιαφέρεται
πρωτίστως για τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών.
16.
Για να είναι αποτελεσματική μία αλλαγή στο Α.Π.Σ. θα πρέπει να βοηθά πρωτίστως
στην βελτίωση της Ορθόδοξης Χριστιανικής μάθησης.
17.
Για να είναι αποτελεσματική μία αλλαγή στο Α.Π.Σ. θα πρέπει να βοηθά πρωτίστως
στην ανάπτυξη του θρησκευτικού γραμματισμού γενικά.
18.
Μία αποτελεσματική αλλαγή στο Α.Π.Σ.
συνεργατικότητα και τη βιωματικότητα στην τάξη.

θα πρέπει να ενθαρρύνει τη

19.
Μία αλλαγή στο Α.Π.Σ. που προσανατολίζεται στις μαθησιακές δραστηριότητες, δεν
βελτιώνει τη μάθηση επειδή η διδασκαλία είναι πιο σύνθετη σε σχέση με την παραδοσιακή
διδασκαλία.
20.
Μία αλλαγή στο Α.Π.Σ. που προσανατολίζεται στις μαθησιακές δραστηριότητες,
βοηθά στην αποτελεσματική οικοδόμηση της θρησκευτικής γνώσης επειδή ο μαθητής/η
μαθήτρια καλείται να δημιουργήσει ο ίδιος/η ίδια τη νέα γνώση.
21.
Μία αλλαγή στο Α.Π.Σ. που στοχεύει στον εκπαιδευτικό αναστοχασμό του
μαθητή/της μαθήτριας βελτιώνει τη θρησκευτική μάθηση.
Δ. Στάσεις και αντιλήψεις των Θεολόγων εκπαιδευτικών απέναντι στις σύγχρονες
παιδαγωγικές αρχές
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(1: Διαφωνώ Απόλυτα – 2: Διαφωνώ – 3: Ούτε Συμφωνώ, Ούτε Διαφωνώ, 4: Συμφωνώ, 5.
Συμφωνώ Απόλυτα)
22.
Οι καλοί εκπαιδευτικοί χρειάζεται
εκπαιδευτικών θεωριών και πρακτικών.

να

έχουν

επίγνωση

των

σύγχρονων

23.
Η ενσωμάτωση σύγχρονων εκπαιδευτικών αρχών στην Θρησκευτική Εκπαίδευση
μπορεί να έχει όφελος.
24.
Οι μαθητές/τριες μπορούν να έχουν οφέλη από τη συμπερίληψη σύγχρονων
εκπαιδευτικών αρχών στην Θρησκευτική Εκπαίδευση .
25.
Η ενσωμάτωση της σύγχρονης εκπαιδευτικής πρακτικής δεν έχει αλλοιώσει την
Θρησκευτική Εκπαίδευση.
Ε. Δυσκολίες στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ.
(1: Διαφωνώ Απόλυτα – 2: Διαφωνώ – 3: Ούτε Συμφωνώ, Ούτε Διαφωνώ, 4: Συμφωνώ, 5.
Συμφωνώ Απόλυτα)
26.
Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι ότι μου
επιβάλλεται από έξω.
27.
Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι η έλλειψη
συμμετοχής της εκπαιδευτικής κοινότητας σ’ αυτές.
28.
Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι ότι δεν
λαμβάνουν υπ’ όψιν τις προσωπικές μου πεποιθήσεις αναφορικά με την Θρησκευτική
Εκπαίδευση.
29.
Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι η έλλειψη
κινήτρων, ανταμοιβών και επαγγελματικής εξέλιξης
30.
Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι η έλλειψη
υλικών, εγκαταστάσεων και απαραίτητων πόρων.
31.
Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι η έλλειψη
συντονισμού και επιμορφώσεων.
32.
Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι το γεγονός
ότι έχω συνηθίσει σε έναν τρόπο εργασίας που είναι αποτελεσματικός , ενώ οι νέες μου
υποχρεώσεις με αποσυντονίζουν.
33.
Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι το γεγονός
ότι έχω ήδη συγκεντρώσει το υλικό μου καταβάλλοντας κόπο και χρόνο και η αλλαγή με
υποχρεώνει να συγκεντρώσω καινούριο υλικό από την αρχή.
34.
Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι το γεγονός
ότι με το παλαιότερο κάθε φορά Α.Π.Σ. νιώθω πάντα ασφάλεια και σιγουριά.
35.
Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι το γεγονός
ότι δεν έχω διδαχθεί τις νέες μεθόδους με τις οποίες μου ζητείται να διδάξω.
Στ. Εφαρμογή της αλλαγής του ΑΠΣ από τους Θεολόγους εκπαιδευτικούς
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(1: Διαφωνώ Απόλυτα – 2: Διαφωνώ – 3: Ούτε Συμφωνώ, Ούτε Διαφωνώ, 4: Συμφωνώ, 5.
Συμφωνώ Απόλυτα)
36.
Όταν σχεδιάζω τη διδασκαλία της επόμενής ενότητας κατά κύριο λόγο λαμβάνω υπ’
όψιν μου τον Φάκελο του Μαθητή
37.
Όταν σχεδιάζω το Μάθημα της επόμενής μου ενότητας κατά κύριο λόγο λαμβάνω
υπ’ όψιν μου τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα της ενότητας.
38.
Κατά κύριο λόγο, ξεκινώ το μάθημά μου εξηγώντας σε αδρές γραμμές το
θρησκευτικό περιεχόμενο της διδασκαλίας που θα διδάξω και προχωρώ άμεσα στην
ανάλυσή του.
39.
Κατά κύριο λόγο, αρχίζω τη διδασκαλία με ένα βίωμα από τη ζωή των
μαθητών/τριών σχετικό με το βασικό θέμα της ενότητας.
40.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας προσφέρω ο ίδιος/η ίδια τη νέα γνώση.

41.
Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές/τριες, αρκετά συχνά, συμμετέχουν σε
βιωματικές δραστηριότητες, που έχω σχεδιάσει εγώ.
42.
Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές/τριες , κατά κύριο λόγο, συμμετέχουν
σε ανάλυση κειμένων μέσω ερωτήσεων-αποκρίσεων.
43.
Στο τέλος του μαθήματος ζητώ από τους/τις μαθητές/τριες να αναστοχαστούν όσα
έκαναν και είπαν στη διδασκαλία του μαθήματος.
44.
Η αξιολόγησή των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας γίνεται με ερωτήσεις
αξιολόγησης προφορικές ή γραπτές στο επόμενο μάθημα.
45.
Η αξιολόγησή των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας περιλαμβάνει τρόπους
εφαρμογής της νέας ύλης σε συνθήκες καθημερινής ζωής των μαθητών και προφορική ή
γραπτή έκφραση στη διάρκεια ή στο τέλος της διδασκαλίας .

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 19ο, 26-35, 2020

Αναζητώντας “καλές πρακτικές” άλλων χωρών με στόχο τον
εμπλουτισμό των ελληνικών Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
της Θρησκευτικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Χρυσάνθη Βαβέτση
chrisavavetsi@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ01-ΠΕ70, Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, ΜΑ Ποιμαντικής Θεολογίας και Αγωγής,
Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Περίληψη Η πρόκληση της αναμόρφωσης του Αναλυτικού Προγράμματος της
Θρησκευτικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι μια διαδικασία εμπλουτισμού με στοιχεία
από την ευρωπαϊκή και παγκόσμια εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η διερεύνηση
«καλών πρακτικών» από χώρες με εξελιγμένα Προγράμματα Σπουδών και η
προσαρμογή τους στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι ένα δύσκολο και
ιδιαίτερα ενδιαφέρον εγχείρημα. Ένα αμερικάνικο Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών για
την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τις τάξεις του Γυμνασίου (υποχρεωτική εκπαίδευση),
το οποίο βασίζεται στις αρχές της διεπιστημονικότητας, της διαθεματικότητας και του
«πολιτιστικού εγγραμματισμού» (cultural literacy), μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα
μιας πρότασης αναμόρφωσης της δομής του ελληνικού Αναλυτικού Προγράμματος της
Θρησκευτικής Αγωγής και Εκπαίδευση. Για την ιδιαίτερη περίπτωση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος απαιτείται η προσθήκη της προέκτασης του «θρησκευτικού
εγγραμματισμού» (religious literacy). Αυτή είναι η προσέγγιση του Προγράμματος της
Ενιαίας Βασικής Γνώσης (Ε.ΒΑ.ΓΝΩ) (Core Knowledge Curriculum, 2013). Βασικά
χαρακτηριστικά είναι τα 4C (Content-rich, Cumulative, Coherent, Cross-Curricular)
αποδιδόμενα στα ελληνικά ως ΠΕΔΕΣ (Πλούσιο σε περιεχόμενο, Εξελικτικό,
Διαθεματικό, με Εννοιολογική Συνάφεια)
Λέξεις κλειδιά: Πρόγραμμα Ενιαίας Βασικής Γνώσης, Αναλυτικά Προγράμματα,

Θρησκευτική Αγωγή και Εκπαίδευση

Εισαγωγή
Τα Αναλυτικά Προγράμματα που έχουν καταρτιστεί όλα τα χρόνια είναι αποτελέσματα
σημαντικών προσπαθειών διακεκριμένων επιστημόνων, αντανακλούν τις προτεραιότητες
της κάθε εποχής, ενώ η μελέτη τους είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη για την κατάρτιση των
μελλοντικών προγραμμάτων (Βαβέτση, 2018).
Ιδίως σε μια μετανεωτερική εποχή όπως αυτή που διανύουμε, όπου οι κοινωνικοί
παράγοντες συχνά προσκρούουν σε θέματα θρησκευτικής υφής, ενισχύεται η αναγκαιότητα
για βελτίωση και εκσυχρονισμό των ΑΠ του μαθήματος. Ένα ΑΠ με κοινωνική διάσταση
βοηθά το παιδί να συνειδητοποιήσει την αλληλεξάρτηση των πάντων. Προωθείται η ιδέα
ότι η ολιστική αντίληψης του κόσμου, συνεπάγεται και από την αλλαγή στον τρόπο σκέψης,
με απώτερο σκοπό την αλλαγή στον ευρύτερο κόσμο (Χατζηγεωργίου 2002). Τα οφέλη
μπορεί να είναι πολλαπλά μέσω μιας σύγχρονης Θρησκευτικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Επιγραμματικά τα οφέλη μιας τέτοιας σύγχρονης προσέγγισης, μπορεί να εντοπιστούν
στους εξής τομείς:
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Σύνδεση με την πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση του τόπου
Αντιμετώπιση φαινομένων μισαλλοδοξίας και φανατισμού
Καλλιέργεια θρησκευτικού εγγραμματισμού
Ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), χαρακτηριστικών σχετικά με την
επικοινωνία, την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, την ομαδική εργασία
την συνεργασία, τον επαγγελματισμό και την εργασιακή ηθική (Iland, 2013:40)
Βελτίωση συναισθηματικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον
Άρση στερεοτύπων και προκαταλήψεων
Αποδοχή της διαφορετικότητας σε θρησκευτικό επίπεδο
Κατανόηση των συνδέσεων
Νοηματοδότηση της πορείας και της ζωής των μαθητών/τριων

Οι «καλές πρακτικές» άλλων χωρών, οι οποίες διαθέτουν εκπαιδευτικά συστήματαπρότυπα, διακεκριμένες για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τις υψηλές
αξιολογήσεις των μαθητών σε παγκόσμιες μετρήσεις (π.χ PISA), θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν με επιτυχία, εκτός από το μάθημα του ενδιαφέροντός μας, σε όλα τα
μαθήματα, ώστε να επιτευχθεί μια στοχευμένη και συνολική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση,
είναι ο βασικός στόχος του παρόντος άρθρου.

Διαχρονικές αγκυλώσεις και δυσκολίες των ελληνικών ΑΠ για τη
Θρησκευτική Αγωγή και Εκπαίδευση
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υφίσταται αγκυλώσεις και διαχρονικές δυσκολίες. Οι
ρίζες αυτών των δυσκολιών εντοπίζονται από την απαρχή της ιστορίας του συγχρόνου
νεοελληνικού κράτους. Σύμφωνα με τον Περσελή (2000), το μάθημα των «Θρησκευτικών»
αντιμετώπισε επιπρόσθετες αγκυλώσεις, αφού η προτεσταντική κατηχητική κίνηση
πρωταγωνίστησε στον 19ο αιώνα και επηρέασε τη σχολική θρησκευτική αγωγή και
εκπαίδευση των αιώνων που ακολουθούν. Έτσι δομήθηκε και παγιώθηκε μια ξένη προς την
ελληνική παράδοση και αντίληψη θρησκευτική παιδεία βασισμένη σε γερμανικά πρότυπα
δημιουργώντας το πρώτο και βαθύ πλήγμα στο χαρακτήρα του μαθήματος, καθώς δεν είχε
βασιστεί στην τοπική παράδοση αλλά σε αντιλήψεις και διαδικασίες αποξενωμένες από τη
χριστιανική παράδοση και σκέψη. Η διδασκαλία αυτή άρμοζε σε καθηγητές κατηχητικών
σχολείων και όχι σε δημόσιους λειτουργούς (Περσελής, 2000)
Η ποιότητα του μαθήματος των Θρησκευτικών και η σύνδεσή του σε αυτό το πρώιμο
στάδιο με δυτικά πρότυπα παιδείας, από τα οποία επηρεάστηκε η Αντιβασιλεία. Θεμελίωσε
αντίστοιχα και την παιδεία του ελληνικού έθνους στα πρώτα βήματά της. Η σύνδεση αυτή
οδήγησε σε ακαδημαϊσμό και εθνικισμό, στοιχεία ξένα ως προς τη χριστιανική παράδοση.
(Κομνηνού, 2012:496).
Ο ακαδημαϊσμός αυτός γίνεται έκδηλος στην κατανομή της ύλης, στα πρότυπα της δομής
των ΑΠ της Θεολογικής Σχολής. Τα ΑΠ αυτά επηρέασαν την αντίληψη των εκπονητών για
αρκετά χρόνια και δημιούργησε δυσκολίες κατά την εδραίωση του μαθήματος στο ελληνικό
σχολείο, με υπερβολική έκταση στην ύλη, έμφαση στην ορολογία, δογματικές διδασκαλίες
και κατηχητική χροιά.
Οι πρακτικές αυτές δημιούργησαν στερεοτυπικές αντιλήψεις για το περιεχόμενο των ΑΠ και
τον ρόλο των Θεολόγων ως φορέων της χριστιανικής πίστης και της διαμόρφωσης της
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αντίληψης περί του ρόλου τους περισσότερο ως κατηχητές εντός του δημόσιου ελληνικού
σχολείου (Κογκούλης, 1993;∙Περσελής, 2000; Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2015).
Στη χώρα μας τα πρώτα ΑΠ καταρτίστηκαν στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου
αιώνα και τροποποιήθηκαν πολλές φορές χωρίς ωστόσο να εκσυγχρονιστούν ουσιαστικά
ούτε ως προς τη δομή τους ούτε ως προς το περιεχόμενό τους. Οι αλλαγές που
πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς αφορούσαν κυρίως αλλαγές ύλης και μαθημάτων και
λιγότερο αλλαγές σε μεθόδους και σε σκοπούς (Ξωχέλλης, 1991: 26). Στη μεταπολιτευτική
Ελλάδα (1974-2019) μέσω της έρευνας των ΑΠ της Θρησκευτικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
εντοπίζεται διαχρονικά μια χρονοκαθυστέρηση στις μεταρρυθμίσεις και στον τρόπο όπου
αυτές εκφράζονται μέσω των γραπτών ΑΠ. Κατά ένα τρόπο αντιστοιχεί η μεταγενέστερη
μεταρρύθμιση στις επιταγές της προγενέστερης. Δηλαδή το θεωρητικό πλαίσιο και η
διακήρυξη στα εισαγωγικά κάθε ΦΕΚ, εκπληρώνονται καλύτερα στην ανάλυση και
διάρθρωση του μεταγενέστερου ΑΠ.
Διαχρονικά καταγράφεται μια αποσπασματική αντιμετώπιση στις αλλαγές στα ΑΠ με
μεταρρυθμίσεις στην Πρωτοβάθμια ή την Δευτεροβάθμια και όχι συνολικά πλην της
τελευταίας μεταρρύθμισης το 2016, όπου έγινε συντονισμένα και συνολικά τόσο στην
Πρωτοβάθμια, όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η μεταρρύθμιση αυτή
ακολουθήθηκε από διευρυμένη επιμόρφωση, μικρής διάρκειας για τις ανάγκες των
εκπαιδευτικών λόγω των εκτεταμένων αλλαγών (ΙΕΠ, 2017), αλλά συντονισμένη σε σχέση
με τις σχεδόν μηδενικές επιμορφώσεις του κλάδου σε όλες τις προηγούμενες φάσεις. Όπως
επισημαίνουν τα πορίσματα της πρόσφατης έρευνας της Δακοπούλου κ.α (2018), ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση της επιμόρφωσής τους αποτελούν στοιχεία καθοριστικά για
την επιτυχή έκβαση της δυναμικής διαδικασίας της εκπαιδευτικής αλλαγής.
Έτσι λόγω του αποσπασματικού της μεταρρύθμισης και της εμπλοκής πολλών εκπονητών
και συγγραφέων, παρατηρείται μια ανομοιομορφία στην δομή, τη λογική συνέχεια κατά την
πορεία από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια, σύγχυση στη δομή και το περιεχόμενο
της ύλης (Vavetsi, 2019). Η ελάχιστη επιμόρφωση για την διαχείριση των αλλαγών εκ
μέρους των εκπαιδευτικών (Δακοπούλου κ.α, 2018), εντείνει τις δυσκολίες, με αποτέλεσμα
οι μαθητές /τριες, σε κάθε τάξη να ασχολούνται με κάτι το οποίο μπορεί να μην το
ξανασυναντήσουν ξανά, με πολλές πληροφορίες και λεπτομέρειες, για μια σχολική χρονιά
χωρίς συνέχεια. Διαφορετικά θέματα κάθε χρόνο (πλην των εορτών), δημιουργώντας μια
συγκεχυμένη εικόνα για το τι είναι το σημαντικό (Βαβέτση, 2018).
Για λόγους κοινωνικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς συνήθως παρατηρείται μια
καθυστέρηση στην ωριμότητα της κοινωνίας, η οποία αντιδρά σε πρώτη φάση στην αλλαγή
και μετά από κάποια χρόνια ωριμάζει και εν τέλει αποδέχεται την αλλαγή αυτή. Επίσης
παρατηρείται αρνητική κριτική για τα νέα Προγράμματα και εξιδανικευμένη για τα
παλαιότερα προγράμματα. Σαν άμυνα της κοινωνίας στην εξέλιξη, μια μορφή κλονισμού
από το παραδοσιακό και το κατεστημένο. Ως κύριες πηγές αντίστασης στις αλλαγές
περιγράφονται ο φόβος, το αίσθημα απώλειας, η συνήθεια, η μη κατανόηση της
χρησιμότητας της αλλαγής, οι διαφορετικές αντιλήψεις, η αντίδραση στον φορέα της
αλλαγής, καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μία αλλαγή σε ατομικό ή
ομαδικό επίπεδο. (Διακοπούλου κ.α, 2018)
Όπως σημειώνει ο Αγγελάκος (2017: 93-94) :
η παγίωση ενός εξεταστικού μοντέλου τα τελευταία σαράντα χρόνια έχει
δημιουργήσει ποικίλους θύλακες αντίστασης σε οποιαδήποτε αλλαγή του, με
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έμφαση στην αδράνεια και τη συνήθεια και την εμφιλοχώρηση ποικίλων
σκοπιμοτήτων και συμφερόντων. το γραφειοκρατικό πλέγμα αρμοδιοτήτων σχετικά
με τις εξετάσεις και τον αντίστοιχο διοικητικό μηχανισμό, το ενδοσχολικό πλαίσιο το
οποίο διεκπεραιώνει με κεκτημένη ταχύτητα την εξεταστική διαδικασία, ενώ στο
διδακτικό επίπεδο, η αναπαραγωγική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, η
επιρροή της «σκιώδους εκπαίδευσης» με τα φροντιστήρια και την όλη
παραπαιδεία….
Σύμφωνα με τον Δεληκωνσταντή (2009) η περίπτωση των Θρησκευτικών περιπλέκεται,
λόγω της πλημμελούς διδασκαλίας των υποψήφιων δασκάλων στα τμήματα ΠΤΔΕ. Κυρίως
επιλεγόμενα μαθήματα σχετικά με την σχολική Θρησκευτική αγωγή και θεματολογίες όπου
η θρησκεία εξετάζεται σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης, ή θρησκειολογίας.

Το πρόβλημα της μετατρεψιμότητας του γνωστικού αντικειμένου σε σχολικό
μάθημα και η πολυπλοκότητα των παραγόντων επηρεασμού κατά τη
μετατροπή αυτή
Η πρόσφατη έρευνα του ομοτ. Καθηγητή Ματσαγγούρα (ΑΔΙΠΠΔΕ, 2019) ανέδειξε τον
κίνδυνο του αναδυόμενου λειτουργικού αναλφαβητισμού στους μαθητές και μαθήτριες. Η
ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) διαπίστωσε ότι οι λειτουργικά αναλφάβητοι μαθητές οδηγήθηκαν
εκεί από μια μακροχρόνια πορεία η οποία οδηγεί στην αποτυχία στις εξετάσεις. Οι
ερευνητές επισημαίνουν τα εξής:
τα προβλήματα που εμφανίζονται στο λύκειο, σε σύγκριση με το δημοτικό σχολείο
και το γυμνάσιο, δεν είναι προβλήματα αποκλειστικά του λυκείου, αλλά όλων των
βαθμίδων, τα οποία συσσωρευτικά κατέληξαν στο λύκειο. Προβληματίζει, βέβαια,
το γεγονός ότι οι αντιλήψεις και οι πρακτικές του Δημοτικού και του Γυμνασίου,
ίσως λόγω του υποχρεωτικού χαρακτήρα τους, δεν αποτύπωσαν τα αρχόμενα
προβλήματα λειτουργικού αναλφαβητισμού και, ενδεχομένως, δεν κινητοποιήθηκαν
εγκαίρως.
Και η ΑΔΙΠΠΔΕ προσθέτει: «Σε κάθε περίπτωση και σε αυτή τη φάση η εκπαιδευτική
πολιτική πρέπει ταυτόχρονα να παρέμβει τόσο προληπτικά, κυρίως στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, όσο και επανορθωτικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση…». Στην έκθεση,
προτείνεται η αναδιαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αξιολόγηση των
μαθητών στις διαφορετικές βαθμίδες, την ενίσχυση της επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
στους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας, την πρόληψη του λειτουργικού αναλφαβητισμού και την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών για την περαιτέρω αξιοποίηση του ψηφιακού ανοικτού εκπαιδευτικού
περιεχομένου (Λακασάς, 2019). Η διάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
οδηγεί στις χαμηλές επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών /τριων στις διεθνείς εκθέσεις για την
Παιδεία. Ο διεθνής αξιολογικός φορέας Program for International Student Assessment
(PISA, 2015), δημοσιεύει τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων. Αυτές κυρίως
προκύπτουν μέσω της εφαρμογής της γνώσης των μαθητών/τριων σε καθημερινά
προβλήματα, παραδείγματα και καταστάσεις που απαιτούν την ευρηματικότητά τους για
την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων.
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Μια αιτία για την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος είναι οι συχνές μεταρρυθμίσεις,
οι οποίες όμως χαρακτηρίζονται ως αποσπασματικές, αφού δεν εφαρμόζονται σε όλες τις
βαθμίδες και δεν διατρέχουν το σύνολο των ΑΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Οι
εναλλασσόμενες εκπαιδευτικές πολιτικές κατευθύνσεις σε συνδυασμό με την εναλλαγή
κυβερνήσεων και ιδεολογιών, αποτελούν τροχοπέδη στην ενιαία και με συνοχή εφαρμογή
ενός Προγράμματος Σπουδών. Η έρευνα κατέδειξε, επίσης, πως η συνήθεια στις
παγιωμένες αντιλήψεις και διδακτικές πρακτικές που οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν αποτελεί
παράγοντα ανασταλτικό για την επιτυχία της αλλαγής. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να δοθεί
χρόνος για την απαραίτητη προσαρμογή στη νέα συνθήκη, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο
και στους μαθητές και ενδεχόμενα και στους γονείς (Δακοπούλου κ.α, 2018).
Ειδικά στο χώρο της Θρησκευτικής Αγωγής και Εκπαίδευσης οι παράγοντες επηρεασμού της
διαμόρφωσης των ΑΠ χαρακτηρίζονται ακόμα πολυπλοκότεροι, καθώς υπεισέρχονται και
άλλες παράμετροι επηρεασμού όπως η επίσημη Εκκλησία, μεμονωμένα πρόσωπα
Ιεραρχών, Σύλλογοι Θεολόγων, διαφόρων άλλων ειδών Σύλλογοι συνδεόμενοι με την
παράδοση και την Εκκλησία, διάφορες άλλες θρησκευτικές κοινότητες, Ενώσεις Αθέων,
γονείς που προσφεύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Οι παράγοντες αυτοί επιδρούν
αναλόγως της δυναμικής τους, διαμαρτύρονται, παρεμβαίνουν με διαφορετικούς τρόπους,
συχνά αντικρουόμενους, όπως π.χ. με αιτήματα αλλαγής του περιεχομένου ή του τρόπου
διδασκαλίας του μαθήματος.
Με την αφαίρεση όλων αυτών των δυνάμεων επηρεασμού και την ενασχόληση με το
αντικείμενο μόνο των ειδικών του χώρου της Παιδαγωγικής, της Θεολογίας και της
Εκπαίδευσης να ασχολούνται με την διαμόρφωση των ΑΠ, καθώς γνωρίζουν από την
εμπειρία τους τα καθημερινά προβλήματα του εκπαιδευτικού χώρου, ένα βασικό ερώτημα
θα προκρινόταν ως κυρίαρχο στο σχεδιασμό και δημιουργία των ΑΠ της Θρησκευτικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης: με ποιον τρόπο μπορεί η επιστήμη της Θεολογίας να γίνει
σχολικό μάθημα και ποια στοιχεία είναι αυτά που θα πρέπει να διδάσκονται και με ποιον
τρόπο στα παιδιά για να έχουν νόημα για τη ζωή τους.
Τι είναι αυτό που πρέπει να παραμείνει ως βασική γνώση; Ακαδημαϊκές γνώσεις και
προεκτάσεις ή καθημερινές, βιωματικές και απλοποιημένες θεματικές προσαρμοσμένες
στις νοητικές, συναισθηματικές και ψυχοκινητικές δυνατότητες των μαθητών /τριων όλων
των βαθμίδων εκπαίδευσης. Κρίσιμο ερώτημα και ταυτόχρονα τροχοπέδη στον σχεδιασμό
ενός ΑΠ είναι η μετατρεψιμότητα του γνωστικού αντικειμένου από την ακαδημαϊκή σφαίρα
σε ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο σχολικό μάθημα. Η γνώση και η μόρφωση σύμφωνα με
τον Nietzsche, διοχετεύονται στους νέους ως ιστορική γνώση, «αλλά αυτό σημαίνει ότι το
κεφάλι τους γεμίζει με ένα τεράστιο σωρό από έννοιες βγαλμένες από την εντελώς έμμεση
γνώση για περασμένες εποχές και λαούς και όχι από την άμεση θέαση της ζωής…»(Νίτσε,
1998: 103), έτσι καταπνίγεται η τάση τους για βίωμα και αμεσότητα. Η μεγαλύτερη
δυσκολία της Θρησκευτικής Αγωγής στο σχολείο, σύμφωνα με τον Δεληκωνσταντή (2009:
143), συνδέεται με το γεγονός «…ότι η εικόνα του Θεού που μεταδίδεται στο παιδί στο
μάθημα των Θρησκευτικών συναντά έναν «ιδιωτικό θεό» του παιδιού…».
Το σχολείο και ο κίνδυνος αναπαραγωγής του κοινωνικοπολιτικού κατεστημένου
Οι παράγοντες επηρεασμού που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, ενισχύουν
ένα επικίνδυνο και ποικιλοτρόπως αρνητικό φαινόμενο: το ρόλο του σχολείου ως
μηχανισμού αναπαραγωγής. Οι θεωρίες σχετικά με αυτό το φαινόμενο είναι πολλές. Το
εκπαιδευτικό σύστημα αντανακλά το κοινωνικοπολιτικό και ιδεολογικό κλίμα της κάθε
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εποχής. O Apple (1986:74-75) ήταν από τους πρώτους στοχαστές σχετικά με το ρόλο της
εκπαίδευσης, ως μηχανισμό αναπαραγωγής κοινωνικοπολιτικών ανισοτήτων:
Η υπόθεση που βρίσκεται πίσω από τις περισσότερες θεωρίες «αναπαραγωγής»
τέτοιου είδους, είναι ότι η εκπαίδευση παίζει ρόλο μεσάζοντα ανάμεσα στη
συνείδηση του ατόμου και στην κοινωνία γενικά... Τα σχολεία, κατά συνέπεια,
«επεξεργάζονται» και τη γνώση και τους ανθρώπους. Ουσιαστικά η επίσημη και η
ανεπίσημη γνώση χρησιμοποιούνται σαν πολύπλοκο φίλτρο για την επεξεργασία
ανθρώπων, συχνά κατά κοινωνική τάξη…τα σχολεία κατά «λανθάνοντα» τρόπο,
αναπαράγουν πολιτιστικές και οικονομικές ανισότητες…
Ακολούθως και ο Basil Bernstein συνδύασε το ρόλο της σχολικής αποτυχίας με την ποιότητα
της γλώσσας που υποστηρίζεται εντός των εκπαιδευτικών δομών. Η γλώσσα που
χρησιμοποιεί το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα ανήκει στον «επεξεργασμένο-περίτεχνο
κώδικα» (elaborated). Τα παιδιά οικογενειών με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο,
δυσκολεύονται στη χρήση του «κώδικα» αυτού αφού χρησιμοποιούν «περιορισμένο»
(restricted) κώδικα στην οικογένειά τους. Έτσι τα γλωσσικά εμπόδια γίνονται εμπόδια
επικοινωνίας και το παιδί οδηγείται στην αίσθηση ματαίωσης και αποτυχίας με αντίστοιχα
μαθησιακά αποτελέσματα (Bernstein, 1975; 1989; 2003; 2004;˙ Φραγκουδάκη, 1985;
Giddens, 2002).
Στην ίδια κατεύθυνση σκέψης, αλλά με άλλη διατύπωση υποστηρίζει ο Freire (1972) στην
θεωρία της τραπεζικής αντίληψης της Εκπαίδευσης -«banking concept of education», η
γνώση είναι ένα δώρο το οποίο διαφυλάσσεται από αυτούς που θεωρούνται γνώστες σε
σχέση με τους αδαείς και μη κατέχοντες την γνώση. Με βάση την αντίληψη αυτή για την
εκπαίδευση, ο δάσκαλος παρουσιάζεται στους μαθητές/τριες ως το απόλυτο αντίθετό τους
για να καλύψει το κενό της απόλυτης άγνοιας, δικαιολογεί απόλυτα την απαραίτητη
ύπαρξή του.
Με βάση τις προηγούμενες θεωρίες, το σχολείο έχει αντιμετωπιστεί ως παθητικός δέκτης
και ως χώρος αντανάκλασης των κοινωνικοπολιτικών δομών, αναπαράγοντάς τες. Στο
πλαίσιο μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, το σχολείο θα μπορούσε εξίσου να
αναβαθμίσει τη μελλοντική κοινωνία, αλλάζοντας τη δυναμική του ρόλου του, από
επηρεαζόμενο μέλος σε διαμορφωτή. Η μετατροπή αυτή από δέκτη σε πομπό, από
μηχανισμό αναπαραγωγής σε παράγοντα παρέμβασης, με στόχο τη συνειδητή αναβάθμιση
της κοινωνίας, την ενίσχυση της καινοτομίας και την τόνωση της δημιουργικότητας, εντός
ενός ασφαλούς περιβάλλοντος συνεργασίας και διαθεματικότητας, στο πλαίσιο του
παρόντος άρθρου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του Προγράμματος της Βασικής
Γνώσης (Core Knowledge Curriculum).

Η ουσιαστική/βασική γνώση που εκφράζεται μέσω του Προγράμματος
Ενιαίας Βασικής Γνώσης (Ε.ΒΑ.ΓΝΩ)(Core Knowledge Curriculum)
Ο E. D. Hirsch, Jr. ιδρυτής και Πρόεδρος του Core Knowledge Foundation,
(https://www.coreknowledge.org/about-us/e-d-hirsch-jr/), καθώς και ομότιμος Καθηγητής
του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, στο Τμήμα Εκπαίδευσης των Ανθρωπιστικών Σπουδών,
εισήγαγε τον «πολιτιστικό εγγραμματισμό (cultural literacy)». Η ιδέα αυτή βασίστηκε στη
θεωρία ότι και μόνο για την απλή κατανόηση μέσω της ανάγνωσης κειμένων, απαιτείται
ένα πολύ βαθύτερο και εκτεταμένο επίπεδο γνώσεων, ούτως ώστε να γίνει κατανοητό το
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εκάστοτε κείμενο με την ορολογία και νοήματά του. Συνεπώς για να μπορούν να κατανοούν
τα κείμενα και να αντιλαμβάνονται τις συνδέσεις εντός των κειμένων θα πρέπει να
διαθέτουν μια ευρύτερη γνώση για τα θέματα που επεξεργάζονται, ώστε να
αντιλαμβάνονται στο πλαίσιο. Όλο το ΑΠΣ αναπτύσσεται γύρω από έναν βασικό κορμόπυρήνα (Core), ο οποίος παραμένει ίδιος σε όλες τις τάξεις και εξελικτικά εμβαθύνει σε
διαφορετικά επιμέρους ερωτήματα, αναλόγως της ηλικίας των μαθητών/τριων. Η ιδέα αυτή
αναπτύχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο ενιαίο Αναλυτικό Πρόγραμμα με τον ίδιο να δηλώνει
ότι:«…μόνο ένα καλά δομημένο-ολοκληρωμένο-συμπαγές και σαφώς ορισμένο στο
γνωστικό αντικείμενο, Αναλυτικό Πρόγραμμα, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο σε όλα τα
παιδιά και να τα βοηθήσει να υπερβούν την ανισότητα των ευκαιριών (που δίνονται στον
μαθητή/τρια για να μάθει)» (Hirsch, 2019).
Τα τέσσερα χαρακτηριστικά (4C) ΠΕΔΕΣ του Προγράμματος Βασικής Γνώσης
Το ΠΣ Ενιαίας Βασικής Γνώσης (Ε.ΒΑ.ΓΝΩ) (Core Knowledge Curriculum), διαθέτει
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που το καθιστούν σαφές και εύκολα προσβάσιμο σε όλους
τους/τις εκπαιδευόμενους/ες. Διατρέχεται από έναν κοινό βασικό κορμό ενοτήτων, οι
οποίες επανέρχονται σε κάθε τάξη με εξέλιξη στους στόχους και τις δραστηριότητες
προσαρμοσμένα στις δυνατότητες των μαθητών/τριων αναλόγως της ηλικίας τους. Οι
επιλεγμένες θεματικές θα έχουν συνάφεια και συνοχή και αλληλοσυνδέονται είτε
στοχεύοντας από το γενικό στο ειδικό, είτε αντίστροφα αναλόγως της ευρύτερης θεματικής
και της στόχευσης. Οι αρχές που το διαπνέουν είναι τέσσερις κατά το αρχικό C του Core
Curriculum-4C. Content-Rich, Cumulative, Coherent, Cross-Curricular δηλαδή είναι πλούσιο
σε περιεχόμενο, εξελικτικό, εννοιολογικά συναφές και διαθεματικό. Για την προσαρμογή
του στην ελληνική γλώσσα προτείνεται το ακρωνύμιο ΠΕΔΕΣ (Πλούσιο, Εξελικτικό
Διαθεματικό, Εννοιολογική Συνάφεια)
Πλούσιο σε περιεχόμενο -Content-rich:
Παράμετροι που θα αξιοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό: πλούσιο λεξιλόγιο, επιλογή υλικού
με συνδυασμό ερεθισμάτων, συνδεόμενα άμεσα προς την ύλη, προσαρμοσμένα όμως στη
μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών/τριων, έμφαση στην ανάγνωση και τη δημιουργία
ορολογίας και εξειδικευμένου λεξιλογίου (θρησκευτικός-πολιτιστικός εγγραμματισμός).
Προτείνονται ιδιαίτερα: λέξεις-κλειδιά και η ύλη των εισαγωγικών τάξεων με έμφαση στη
δημιουργία ορολογίας και εγγραμματισμού σχετικού με το κάθε αντικείμενο.
Εξελικτικό-Αθροιστικό –Cumulative:
Το υλικό βαθμιαία και αναλόγως της μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών/τριων αυξάνει
σε δυσκολία καθώς οι θεματικές παραμένουν οι ίδιες, αλλά αλλάζει το βάθος της
κατανόησης και επεξεργασίας, καθώς προχωρούν σε μεγαλύτερες τάξεις. Εξελικτικός
βαθμός δυσκολίας. Διαφοροποιημένο αναλόγως της νοητικής ετοιμότητας ηλικιακά αλλά
και βάσει των ξεχωριστών αναγκών κάθε τάξης.
Διαθεματικό εντός του ΑΠ-Cross-Curricular:
Το υλικό επανέρχεται και συνδέεται διαθεματικά, καθώς προσεγγίζεται μέσω πολλών
οπτικών και σε διαφορετικές τάξεις. Να προκύπτουν αβίαστα οι συνδέσεις και οι νοητικές
γέφυρες.
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Εννοιολογική συνάφεια- αλληλουχία (μεταξύ των ενοτήτων και της ύλης των τάξεων)Coherent:
Το υλικό σε όλο το Αναλυτικό Πρόγραμμα, διαχέεται από έναν κοινό άξονα σε όλες τις
τάξεις και αλλάζει ο βαθμός επεξεργασίας. Βασικό σημείο είναι η λογική συνάφεια και οι
συνδέσεις που προκύπτουν αβίαστα μεταξύ των θεμάτων και των υποθεμάτων. Να υπάρχει
μια αλυσιδωτή σύνδεση και όχι μόνο θεματική, μεταξύ της ύλης όλων των τάξεων και
ενοτήτων.

Συμπεράσματα –Προτάσεις
Η ελληνική θρησκευτική σχολική πραγματικότητα εμπεριέχει πολύπλοκες παραμέτρους και
σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Ένας ορατός κίνδυνος είναι η όποια
προσαρμογή από τα διάφορα πρότυπα να μην είναι πιστή αντιγραφή χωρίς επεξεργασία
και ζύμωση με την ορθόδοξη παράδοση του λαού, διότι η μέχρι τώρα μορφή του ελληνικού
σχολείου είναι εγκλωβισμένη στα δυτικά πρότυπα της περιόδου της Αντιβασιλείας
(Περσελής, 1994). Ταυτόχρονα όμως οι σύγχρονες εξελίξεις προτάσσουν και την
επικοινωνία με τις θρησκευτικές αντιλήψεις των άλλων. Η διαθεματικότητα τόσο μεταξύ
αντικειμένων αλλά και σε επίπεδο θρησκευτικών αντιλήψεων είναι μια πρόκληση για τη
διαμόρφωση του περιεχομένου του μαθήματος. Ο κίνδυνος μεταξύ απομόνωσης και
αλλοτρίωσης. Το παρελθόν έδειξε ότι το μάθημα ακολουθώντας έναν αποξενωμένο από
την δικιά του παράδοση, τρόπο σκέψης και διδασκαλίας οδηγείται στην παρακμή και το
περιθώριο, καθώς αυτός είναι «…ένας βασικός λόγος της παραμελημένης θέσης του
μαθήματος στο άκρως θετικιστικό και εξεταστικοκεντρικό σχολείο και στην χρησιμοθηρική
σημερινή κοινή γνώμη…» όπως αναφέρει ο Κουκουνάρας- Λιάγκης (2015:181)
Μια πρόταση για το μέλλον του μαθήματος με δυναμική παρουσία και λόγο ύπαρξης εντός
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην εξομάλυνση
των αγκυλώσεων και δυσκολιών, όπως αναλύθηκαν στο παρόν άρθρο, είναι η εφαρμογή
της δομής του Προγράμματος της Ε.ΒΑ.ΓΝΩ (Core Knowledge Curriculum), του
εκπαιδευτικού συστήματος των Η.Π.Α (preschool-eigth grade). Αναλύουμε μόνο τη δομή και
όχι το περιεχόμενο. Βασικά σημεία διαφοροποίησης είναι η συνοχή στη δομή των ενοτήτων
σε όλες τις τάξεις, με τη σταδιακή αύξηση της δυσκολίας προς τις μεγαλύτερες τάξεις. Έτσι
υπάρχει ένας βασικός ενιαίος κορμός/πυρήνας (Core), ο οποίος επαναλαμβάνεται και
εμπλουτίζεται εξελικτικά. Στις εισαγωγικές τάξεις παρατηρείται έμφαση στο λεξιλόγιο και
τη δημιουργία κατάλληλης ορολογίας, αλλά και της σύνδεσης της γνώσης με πρακτικές
καθημερινές εκφάνσεις (εγγραμματισμός). Αυτή η δομή ακολουθείται σε όλα τα μαθήματα
με ενδογενείς συνδέσεις και νοητικές γέφυρες μεταξύ αντικειμένων και ενοτήτων.
Η δομή αυτή, δημιουργεί μια ξεκάθαρη εικόνα του μαθήματος αφού υπάρχει εννοιολογική
συνάφεια και αλληλουχία η οποία δεν δημιουργεί σύγχυση, δεν αφήνει κενά και
αλληλοεπικαλύψεις, αλλά με την επανάληψη επιτρέπει την βαθύτερη κατανόηση και
διαφορετική στόχευση αναλόγως των νοητικών δυνατοτήτων που προκύπτουν από τη
διαφορετική ηλικιακή νοητική ετοιμότητα των μαθητών /τριων. Προτείνεται η δημιουργία
ενός βασικού κορμού προσβάσιμου σε όλες τις βαθμίδες (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο), ο
οποίος θα εμπλουτίζεται και θα προσαρμόζεται αναλόγως της ηλικίας των μαθητών/τριών.
Η δομή της ύλης να μην ακολουθεί τη δομή των ΑΠ των Θεολογικών Σχολών, ούτε να
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γίνεται διάκριση σε ενότητες οι οποίες θα απασχολήσουν μια χρονιά και μετά δεν θα
επανέλθουν για χρόνια.
Στο σημείο αυτό να αναδείξουμε τη σημασία αναμόρφωσης των ΑΠ της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, επικαιροποιώντας και εξορθολογίζοντας τις θεματικές και την ποιότητα της
διδασκόμενης ύλης. Ο θρησκευτικός εγγραμματισμός αποτελεί βασικό στόχο, όσο και η
σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο και την κατανόηση των γεγονότων που συμβαίνουν
καθημερινά και τη διαθεματικότητα, τόσο μεταξύ αντικειμένων, όσο και σε επίπεδο
διαφορετικών θρησκευτικών αντιλήψεων. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να είναι
συντονισμένη από τις τάξεις του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, με τις
αντίστοιχες αναφορές σε προηγούμενες γνώσεις και συνδέσεις εντός του Προγράμματος
των προηγούμενων τάξεων.
Η μείωση και απλοποίηση της ύλης, παράλληλα με την ενσωμάτωση των πραγματικών
προτιμήσεων των μαθητών/τριών, καθίσταται επιβεβλημένη. Οι προσδοκίες των ΑΠ όπως
καταγράφονται στα επίσημα ΦΕΚ, είναι υπέρ του βιώματος, της μαθητοκεντρικότητας και
της διαθεματικότητας, κυρίως μετά το 2003, τελικά όμως κατά την μετατροπή των στόχων
σε διδακτικό αντικείμενο, ύλη και διδακτικές ενότητες, οι παράγοντες πίεσης από τους
φορείς που εμπλέκονται σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο (Bråten, 2016;∙ Vavetsi, 2019)
(π.χ Εκκλησία, Πανεπιστήμιο, Σύλλογοι Θεολόγων, Μ.Μ.Ε.), επηρεάζουν προς την αντίθετη
κατεύθυνση, αυτή της πολυπλοκότητας και επέκτασης της ύλης.
H αλλαγή αυτή δεν θα πρέπει να είναι μόνο στο μάθημα των Θρησκευτικών, αλλά να
εφαρμοστεί ως μια συνολική αλλαγή σε όλη τη δομή του ελληνικού Αναλυτικού
Προγράμματος όλων των μαθημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με κοινό
θεματικό και διαθεματικό άξονα όπου τα μαθήματα θα υπηρετούν ένα και μόνο σκοπό. Να
υπάρχει καινοτομία, χαρά και δημιουργικότητα στο Ελληνικό Σχολείο. Επιστροφή στα
βασικά και σημαντικά, χωρίς ασύνδετες γνώσεις και δομή. Έτσι θα βοηθηθούν να
ανακαλύψουν τη «γραμματική» του κόσμου και τη νοηματοδότηση μέσω της Παιδείας. Το
σχολείο πρέπει να επανέλθει στον υπαρξιακό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα, μειώνοντας την
επιλεκτική λειτουργία, την εξεταστικοκεντρική προσέγγιση, με τη συσσώρευση όγκου
πληροφοριών χωρίς επεξεργασία και αξιοποίηση στην πραγματική ζωή.
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Προγράμματα Σπουδών Λογοτεχνίας: μια κριτική προσέγγιση μέσα
από ερευνητικά δεδομένα
Σοφία Καραγιάννη
skaragia@gmail.com
Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης, Δρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Περίληψη. Το Σεπτέμβριο του 2011, σε μία προσπάθεια εναρμόνισης του ελληνικού
σχολείου με τα νέα διεθνή εκπαιδευτικά δεδομένα, εισάγεται το Νέο Σχολείο με τα
Αναμορφωμένα Προγράμματα Σπουδών. Διαμορφώνεται το Πρόγραμμα Σπουδών για
τη Λογοτεχνία που κύριο στόχο έχει τη συνειδητοποίηση της σχέσης της λογοτεχνίας με
την ανθρώπινη εμπειρία, την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σχέσης των
μαθητών με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον και την προώθηση της
φιλαναγνωσίας. Στο πλαίσιο αυτό καθιερώνεται πιλοτικά σε συγκεκριμένο αριθμό
σχολείων ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα) η ώρα της
φιλαναγνωσίας. Στην έρευνα που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία
διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών σχετικά με την
καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και εξετάστηκε κατά πόσο επηρεάζεται από τον τύπο
του σχολείου. Στην έρευνα συμμετείχαν 442 εκπαιδευτικοί και 2.087 μαθητές από 92
σχολεία, 46 τυπικά και 46 ΕΑΕΠ. Με τη χρήση στατιστικών ελέγχων (x2 και T–test)
ανιχνεύθηκε η επίδραση του τύπου του σχολείου στην ενίσχυση και υποστήριξη της
προσπάθειας για την καθιέρωση της φιλαναγνωσίας.
Λέξεις κλειδιά: Πρόγραμμα Σπουδών, Λογοτεχνία, δημοτικό, έρευνα

Εισαγωγή
Κεντρικός σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, η
ταυτόχρονη δηλαδή καλλιέργεια των γνωστικών ικανοτήτων, του συναισθηματικού κόσμου
και της κοινωνικότητάς του. Η λογοτεχνία στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως κύριο
στόχο τη βιωματική και τη συνθετική απόλαυση της ζωής, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και το
μέσο για τη γνώση και τη γνωριμία του παιδιού με την πραγματικότητα (Πατέρα, 2012, σ.
15).
Το Λεξικό της Παιδαγωγικής ορίζει τη λογοτεχνική εκπαίδευση ως εξής: «Ο όρος
Λογοτεχνική εκπαίδευση (Literacy Education) χρησιμοποιείται διεθνώς για να δηλώσει ένα
ευρύ φάσμα ερευνητικών ενδιαφερόντων: τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση
σε όλες τις παραμέτρους: δημιουργία σχετικών προγραμμάτων διδασκαλίας, περιεχόμενο
και διδακτικές μέθοδοι, αξιολόγηση της ανταπόκρισης των μαθητών στην ανάγνωση
κειμένων, τη σχέση των ανθρώπων με το βιβλίο και την ανάγνωση, τη διάδοση του
λογοτεχνικού κανόνα, τις πρακτικές προώθησης της ανάγνωσης στο δημόσιο χώρο.
Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο αποτελεί μια πρόκληση και μια
επιταγή της σύγχρονης εποχής. Έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές και θεωρητικούς της
λογοτεχνίας. Είναι μια σύνθετη επικοινωνιακή πράξη που απαιτεί ενεργή συμμετοχή του
αποδέκτη – αναγνώστη. Η διδασκαλία της στο σχολείο παρουσιάζει πολλά προβλήματα και
το πιο βασικό προέρχεται από τη σύνδεση των δύο εννοιών: διδασκαλία και λογοτεχνία. Η
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διδασκαλία είναι μια διαδικασία συνυφασμένη με τη μετάδοση γνώσης, ενώ η λογοτεχνία
αποτελεί δημιουργία άμεσα συναρτημένη με την αισθητική απόλαυση, με το θαυμασμό και
τη συγκίνηση που προκαλεί στο δέκτη της (Κατσίκη, 2005, σ. 14).
Ασφαλώς, η λογοτεχνία δεν αποτελεί απλά ένα μέσο μετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών
για τη ζωή. Βασικός σκοπός της είναι η αισθητική καλλιέργεια, η καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης για τον κόσμο, καθώς και η ανάπτυξη των συναισθημάτων και του πνεύματος. Το
παιδί δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απλός αποδέχτης της γνώσης, αλλά ως ενεργός
συμμετέχων σε αυτή, καθώς καλείται να επανεξετάσει την ερμηνεία του κειμένου και μέσα
από τις δικές του εμπειρίες να προσφέρει καινούρια γνώση και νόημα στο λογοτεχνικό έργο
(Κατσίκη, 2005, σ. 22).
Ουσιαστικά, η λογοτεχνία αποτελεί φορέα αντιλήψεων και αξιών κάθε πολιτισμού.
Επιπλέον, βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την ανθρώπινη φύση και τον
κοινωνικό περίγυρο. Ανοίγει παράθυρο προς τον «κόσμο» και τον συλλαμβάνει στην
πολλαπλότητα και τη συνθετότητά του, στοχεύοντας πρωτίστως να προκαλέσει τέρψη και
αισθητική συγκίνηση στο μαθητή με απώτερο σκοπό να εξοικειωθεί αυτός με το βιβλίο και
να γίνει δια βίου φίλος του (Κατσίκη, 2005, σ. 18).
Επίσης, η ανάγνωση λογοτεχνικών έργων πολλαπλασιάζει τις ιδέες, δημιουργώντας νέες
παραστάσεις και καλλιεργεί τη φαντασία προσφέροντας ψυχαγωγία. Επιπλέον, βοηθά στην
εκμάθηση της γλώσσας και βελτιώνει την εκφραστική ικανότητα. Ακόμη, συμβάλλει στη
διαμόρφωση του χαρακτήρα του αναγνώστη και στην απόκτηση εσωτερικής ασφάλειας και
ισορροπίας. Ο άνθρωπος αποκτά κριτικό στοχασμό, γνωρίζει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά
τον κόσμο που τον περιβάλλει, ενώ ταυτόχρονα γίνεται ελεύθερος και επαρκής αναγνώστης
(Αναγνωστόπουλος & Δελώνης, 1984, σ. 38).
Γενικότερα, η λογοτεχνία μέσω της μυθοπλασίας προβάλλει, θίγει, σχολιάζει φαινόμενα,
καταστάσεις, ζητήματα, προβλήματα που αφορούν, τόσο τα κοινωνικά σύνολα όσο και τον
κάθε αναγνώστη χωριστά, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια μορφή διαμεσολάβησης
ανάμεσα στο μικρό μαθητή και στον ιστορικοκοινωνικό του χώρο (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2007,
σ. 214).]

Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας
Το Υπουργείο Παιδείας στην προσπάθειά του να εναρμονίσει το ελληνικό σχολείο με τα
διεθνή εκπαιδευτικά δεδομένα εισάγει το Σεπτέμβριο του 2011 το Νέο Σχολείο με τα νέα
Αναμορφωμένα Προγράμματα Σπουδών και την εισαγωγή 1 διδακτικής ώρας
φιλαναγνωσίας στην Α΄και Β΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Τα σχολεία ονομάστηκαν ΕΑΕΠ
(Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα) και αριθμούσαν τα 1200 σε όλη την
Ελλάδα. Το 2013 – 2014 τα Προγράμματα γενικεύονται σε όλες τις σχολικές μονάδες.
Στόχος ήταν η επέκταση της ώρας της φιλαναγνωσίας σε όλες τις τάξεις.
Βασικός σκοπός του ΠΣ είναι η «κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό». Ουσιαστικά
αναδεικνύεται η λογοτεχνία ως σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο, το οποίο δίνει τα εργαλεία
για να κατανοήσει ο μαθητής τον κόσμο και να συγκροτήσει την υποκειμενικότητά του (ΠΣ,
2011, σ. 22).
Ειδικότεροι σκοποί είναι: α) η ανασύσταση της σχολικής τάξης ως μιας κοινότητας
αναγνωστών, β) η δημιουργία ενός έθνους αναγνωστών, γ) η συνειδητοποίηση της σχέσης
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της λογοτεχνίας με την ανθρώπινη εμπειρία, δ) η καλλιέργεια μιας ποικιλίας αναγνωστικών
και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ε) η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών με το
κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, στ) η αναγνώριση της λογοτεχνίας ως
διαπολιτισμικό τόπο
Το ΠΣ μετατοπίζει το διδακτικό βάρος του λογοτεχνικού μαθήματος, βάζοντας στο κέντρο
της διδασκαλίας το μαθητή, χαρακτηριστικά αναφέρεται: «διδάσκοντας το μαθητή και τη
μαθήτρια και όχι το κείμενο». Επιπλέον, για πρώτη φορά στο μάθημα της λογοτεχνίας
επιχειρείται μία εσωτερική μεταρρύθμιση, η οποία πληρούσε τις δύο βασικότερες
προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής της: τη μακρόχρονη έρευνα καθώς και την
πειραματική δοκιμή εντός των σχολικών τάξεων (Κελεπούρη, 2016, σ. 1269).
Η ανάγνωση, ως βασικό συστατικό της έννοιας του γραμματισμού, είναι ο θεμελιώδης
λίθος της μάθησης, της κοινωνικοποίησης και της δια βίου ανάπτυξης του παιδιού (ΠΣ,
2011, σ. 146). Σε αυτά τα πρώτα χρόνια του σχολείου τίθενται τα θεμέλια της σχέσης του
παιδιού με την ανάγνωση και τη γραφή και συνακόλουθα της σχέσης του με το βιβλίο, τόσο
ως πηγή γνώσεων και μάθησης, όσο και ως πηγή πολιτισμικών εμπειριών και απόλαυσης
(Αποστολίδου, 2002, σ. 70).
Στόχος του ΠΣ ήταν η ένταξη της ανάγνωσης ολόκληρων λογοτεχνικών βιβλίων στην
εκπαιδευτική πρακτική του σχολείου. Η ένταξη δεν αφορά μόνο στο γλωσσικό μάθημα,
αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας της λογοτεχνίας να μιλά για όλα τα θέματα που απασχολούν
τον άνθρωπο, λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα και τις
διάφορες κοινωνικές και συναισθηματικές εμπειρίες των μαθητών (σ. 146).
Σύμφωνα με το ΠΣ (σ. 29) η λογοτεχνία αποτελεί το κατάλληλο όχημα για να ενταχθούν οι
μαθητές στο σύγχρονο πολιτισμό, να ζυμωθούν με τα προβλήματα της εποχής, να
ασκηθούν στους κώδικες επικοινωνίας και, προπαντός, να δουν το σύγχρονο πολιτισμό
κριτικά και δημιουργικά, να μετατραπούν από παθητικοί χρήστες σε δραστήριους
παραγωγούς πολιτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνίας) είναι σημαντικός.

Ερευνητικό Μέρος
Ερευνητική Μεθοδολογία
Στο πλαίσιο μιας ερευνητικής διαδικασίας, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα μεταξύ
Μαρτίου και Ιουνίου του 2016, έγινε προσπάθεια αποτύπωσης της καλλιέργειας της
φιλαναγνωσίας στο σχολείο. Σε κάποιες από τις ερωτήσεις αναδεικνύεται η προσπάθεια
εφαρμογής του ΠΣ για τη Λογοτεχνία στην πράξη. Στην έρευνα συμμετείχαν,
συμπληρώνοντας ερωτηματολόγιο, 442 εκπαιδευτικοί (173 άνδρες και 269 γυναίκες). Το
δείγμα προέρχονταν από τρεις νομούς (Αττικής, Θεσσαλονίκης και Κοζάνης) και το 60% των
εκπαιδευτικών προέρχονταν από τυπικά σχολεία και το 40% από σχολεία ΕΑΕΠ.
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Παράλληλα, στην έρευνα συμμετείχαν 2.087 μαθητές (999 αγόρια και 1088 κορίτσια) της Δ΄
και της Στ΄ τάξης. Το δείγμα των μαθητών προέρχεται επίσης από τους τρεις νομούς
(Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης) και το 50% των μαθητών φοιτούσε σε κλασικά σχολεία
και το υπόλοιπο 50% σε σχολεία ΕΑΕΠ.
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Πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι x2 και T test για να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ των
πρωτοβουλιών των εκπαιδευτικών και τον τύπο του σχολείου, όπως και τη σχέση των
μαθητών με τη λογοτεχνία και τον τύπο του σχολείου.
Αποτελέσματα Έρευνας
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος x2, που αποτελεί μία στατιστική μέθοδο στις κοινωνικές
επιστήμες για να εξετάσει τη σχέση μεταξύ δύο διακριτών κατηγορικών μεταβλητών. Το x 2
ουσιαστικά δείχνει αν υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, εντούτοις δεν
απεικονίζει το βαθμό αυτής της σχέσης (Κατσής κ.ά. 2010: 227).
Με τον έλεγχο x2 εξετάστηκε η σχέση μεταξύ του τύπου του σχολείου (κλασικό ή ΕΑΕΠ) και
τη λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στο χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα του ελέγχου x2 προέκυψε ότι το αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητας (p) είναι
μεγαλύτερο από το 0,05, άρα δεν υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών (x2 (2)
= 2,299, p = 0,317 > 0,05). Σύμφωνα με τον πίνακα διασταύρωσης των δύο μεταβλητών
προκύπτει ότι στα κλασικά σχολεία είναι πιο πιθανό να λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη
σε σχέση με τα σχολεία ΕΑΕΠ.
Παράλληλα, ελέγχθηκε η σχέση μεταξύ του τύπου του σχολείου και της λειτουργίας λέσχης
ανάγνωσης στο χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου x2
διαπιστώθηκε ότι το αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητας (p) είναι μεγαλύτερο από το 0,05,
επομένως δεν υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών (x2 (2) = 1,075, p = 0,584 >
0,05). Εξετάζοντας τον πίνακα διασταύρωσης των δύο μεταβλητών προκύπτει ότι
γενικότερα δεν λειτουργεί λέσχη ανάγνωσης στα σχολεία και ότι στα κλασικά σχολεία είναι
πιο πιθανό να λειτουργήσει σε σχέση με τα σχολεία ΕΑΕΠ.
Ανάλογα, μελετήθηκε η σχέση μεταξύ του τύπου του σχολείου και της ύπαρξης γωνιάς
βιβλίου μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου x2
προέκυψε ότι το αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητας (p) είναι μεγαλύτερο από το 0,05, ως
εκ τούτου δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών (x2 (2) = 1,778, p = 0,411 > 0,05).
Από την ανάλυση του πίνακα διασταύρωσης των δύο μεταβλητών προκύπτει ότι στα
κλασικά σχολεία είναι πιο πιθανό να υπάρχει γωνιά βιβλίου μέσα στην τάξη σε σχέση με τα
σχολεία ΕΑΕΠ.
Επιπρόσθετα, εξετάστηκε η σχέση μεταξύ του τύπου του σχολείου και της υλοποίησης
αναγνωστικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου x2
διαπιστώθηκε ότι το αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητας (p) είναι μικρότερο από το 0,05,
επομένως υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών (x2 (2) = 7,135, p = 0,028 <
0,05). Σύμφωνα με τον πίνακα διασταύρωσης των δύο μεταβλητών προκύπτει ότι στα
κλασικά σχολεία είναι πιο πιθανό να υλοποιούνται αναγνωστικά προγράμματα σε σχέση με
τα σχολεία ΕΑΕΠ.
Στη συνέχεια, εξετάστηκαν κάποιες από τις απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο
με τον έλεγχο x2 . Συγκεκριμένα, ελέγχθηκε η σχέση μεταξύ του τύπου του σχολείου και της
ανάγνωσης εξωσχολικών βιβλίων από τους μαθητές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
ελέγχου x2 διαπιστώθηκε ότι το αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητας (p) είναι μεγαλύτερο
από το 0,05, επομένως δεν υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών (x2 (2) =
4,301, p = 0,116 > 0,05). Από την ανάλυση του πίνακα διασταύρωσης των δύο μεταβλητών
προκύπτει ότι οι μαθητές από τα κλασικά σχολεία είναι πιο πιθανό να διαβάζουν
εξωσχολικά βιβλία σε σχέση με τους μαθητές από τα σχολεία ΕΑΕΠ.
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Ταυτόχρονα, διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ του τύπου του σχολείου και της ποσότητας
ανάγνωσης εξωσχολικών βιβλίων από τους μαθητές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
ελέγχου x2 προέκυψε ότι το αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητας (p) είναι μικρότερο από το
0,05, ως εκ τούτου υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών (x2 (2) = 14,441, p =
0,025 < 0,05). Από την ανάλυση του πίνακα διασταύρωσης των δύο μεταβλητών προκύπτει
ότι οι μαθητές από τα κλασικά σχολεία είναι πιο πιθανό να διαβάζουν περισσότερα
εξωσχολικά βιβλία, σε κλίμακα 0 – 20 το χρόνο, σε σχέση με τους μαθητές από τα σχολεία
ΕΑΕΠ, ενώ αντίθετα οι μαθητές από τα σχολεία ΕΑΕΠ είναι πιο πιθανό να διαβάζουν
περισσότερα εξωσχολικά βιβλία, σε κλίμακα από 20 βιβλία και πάνω, σε σχέση με τους
μαθητές από τα κλασικά σχολεία.
Παράλληλα, αναλύθηκε η σχέση μεταξύ του τύπου του σχολείου και της ανάγνωσης των
μαθητών. Οι μαθητές, δηλαδή, δηλώνουν ότι θα διάβαζαν περισσότερα βιβλία οι ίδιοι, αν
στο σχολείο διάβαζαν περισσότερα βιβλία. Η δήλωση αυτή, η αυξανόμενη δηλαδή
ανάγνωση σε σχέση με την ανάγνωση στο σχολείο, φαίνεται να εξαρτάται από τον τύπο του
σχολείου, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου x2 διαπιστώθηκε ότι το
αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητας (p) είναι μικρότερο από το 0,05, επομένως υπάρχει
σχέση εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών (x2 (2) = 8,537, p = 0,014 < 0,05). Σύμφωνα με τον
πίνακα διασταύρωσης των δύο μεταβλητών προκύπτει ότι οι μαθητές από τα σχολεία ΕΑΕΠ
είναι πιο πιθανό να διάβαζαν περισσότερα βιβλία, αν στο σχολείο διάβαζαν περισσότερα
βιβλία, σε σχέση με τους μαθητές από τα κλασικά σχολεία.
Τέλος, όσον αφορά τον έλεγχο x2, εξετάστηκε η σχέση μεταξύ του τύπου του σχολείου και
της αντίληψης των μαθητών ότι η ανάγνωση αποτελεί διασκέδαση. Από τα αποτελέσματα
του ελέγχου x2 φαίνεται να εξαρτάται η αντίληψη της ανάγνωσης ως διασκέδαση από τον
τύπο του σχολείου, καθώς το αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητας (p) είναι μικρότερο από
το 0,05, επομένως υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών (x2 (2) = 7,220, p =
0,027 < 0,05). Εξετάζοντας τον πίνακα διασταύρωσης των δύο μεταβλητών προκύπτει ότι οι
μαθητές από τα σχολεία ΕΑΕΠ είναι πιο πιθανό να αντιλαμβάνονται την ανάγνωση ως
διασκέδαση σε σχέση με τους μαθητές από τα κλασικά σχολεία.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος T test, μια στατιστική μέθοδος που
χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των μέσων όρων δύο συνόλων τιμών που διαφέρουν ως
προς ένα χαρακτηριστικό (Κατσής κ.α., 2010, σ. 88)
Με τον έλεγχο T test παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς
τον τύπο του σχολείου και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί για την
προώθηση της φιλαναγνωσίας.
Οι εκπαιδευτικοί από τα τυπικά σχολεία παρουσιάζουν μεγαλύτερο μέσο όρο στις
απαντήσεις τους σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που προέρχονται από σχολεία ΕΑΕΠ για
την ύπαρξη φιλαναγνωστικής γωνιάς μέσα στην τάξη, την επιμόρφωση σε θέματα
διδακτικής της λογοτεχνίας και την αξιοποίηση των ΤΠΕ για θέματα φιλαναγνωσίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου T test, παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά των δύο τύπων σχολείων (t = 1,999, p = 0,046 < 0,05) και εφόσον Μ.Ο.
τυπικού σχολείου 4,27 > 4,11 Μ.Ο. σχολείου ΕΑΕΠ διαπιστώνουμε ότι υπερέχει σημαντικά ο
τύπος του τυπικού σχολείου ως προς την ύπαρξη φιλαναγνωστικής γωνιάς μέσα στην
αίθουσα διδασκαλίας.
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Παράλληλα, τα αποτελέσματα του ελέγχου T test έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά των δύο τύπων σχολείων (t = 2,178, p = 0,030 <0,05) και εφόσον Μ.Ο. τυπικού
σχολείου 4,17 >3,99 Μ.Ο. σχολείου ΕΑΕΠ συμπεραίνουμε ότι υπερέχει σημαντικά ο τύπος
του τυπικού σχολείου ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα
φιλαναγνωσίας και διδακτικής της λογοτεχνίας.
Επιπλέον, από τα αποτελέσματα του ελέγχου T test προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά των δύο τύπων σχολείων (t = 3,078, p = 0,002 < 0,05) και εφόσον Μ.Ο.
τυπικού σχολείου 4,08 > 3,78 Μ.Ο. σχολείου ΕΑΕΠ, καταλήγουμε ότι υπερέχει σημαντικά ο
τύπος του τυπικού Σχολείου ως προς την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την ενίσχυση της διδακτικής της λογοτεχνίας.
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως
προς τις διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην καθημερινότητά
τους ανάλογα με τον τύπο του σχολείου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου T test έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
των δύο τύπων σχολείων (t = 4,756, p = 0,000 < 0,05) και εφόσον Μ.Ο. τυπικού σχολείου
3,41 > 2,97 Μ.Ο. σχολείου ΕΑΕΠ συμπεραίνουμε ότι υπερέχει σημαντικά ο τύπος του
τυπικού σχολείου ως προς την πρακτικής της ανάγνωσης των μαθητών με φίλους.
Συγχρόνως, από τα αποτελέσματα του Τ test προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά των δύο τύπων σχολείων (t = 4,420, p = 0,000 < 0,05) και εφόσον Μ.Ο. τυπικού
σχολείου 2,53 > 2,02 Μ.Ο. σχολείου ΕΑΕΠ καταλήγουμε ότι υπερέχει σημαντικά ο τύπος του
τυπικού Σχολείου ως προς την ανάγνωση λογοτεχνίας από ηλεκτρονικά μέσα (διαδραστικό
πίνακα, ηλεκτρονικό βιβλίο κλπ) μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.
Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα του ελέγχου T test έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά των δύο τύπων σχολείων (t = 2,585, p = 0,010 < 0,05) και εφόσον Μ.Ο. τυπικού
σχολείου 3,70 > 3,49 Μ.Ο. σχολείου ΕΑΕΠ συμπεραίνουμε ότι υπερέχει σημαντικά ο τύπος
του τυπικού σχολείου ως προς την πρακτικής της ανάγνωσης βιβλίων και στη συνέχεια της
συζήτησης των βιβλίων μέσα στην τάξη.
Ως προς τους μαθητές, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές σχετικά με τον τόπο της ανάγνωσης.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου T test έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
των δύο τύπων σχολείων (t = - 2,544, p = 0,011 < 0,05) και εφόσον Μ.Ο. Σχολείου ΕΑΕΠ 2,65
> 2,51 Μ.Ο. τυπικού σχολείου συμπεραίνουμε ότι υπερέχει σημαντικά ο τύπος του
σχολείου ΕΑΕΠ ως προς την πρακτικής της ανάγνωσης στο ίδιο το σχολείο.
Αντιθέτως, τα αποτελέσματα του ελέγχου T test έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά των δύο τύπων σχολείων (t = 3,138, p = 0,002 < 0,05) και εφόσον Μ.Ο. τυπικού
σχολείου 2,36 > 2,17 Μ.Ο. σχολείου ΕΑΕΠ συμπεραίνουμε ότι υπερέχει σημαντικά ο τύπος
του τυπικού σχολείου ως προς την πρακτικής της ανάγνωσης στη βιβλιοθήκη.
Τέλος, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τον τύπο του σχολείου και την
ανάγνωση μέσα στο ίδιο το σχολείο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου T test υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
των δύο τύπων σχολείων (t = - 3,379, p = 0,001 < 0,05) και εφόσον Μ.Ο. Σχολείου ΕΑΕΠ 2,47
> 2,28 Μ.Ο. τυπικού Σχολείου καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπερέχει σημαντικά ο
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τύπος του σχολείου ΕΑΕΠ ως προς την πρακτικής της ανάγνωσης βιβλίων στον ελεύθερο
χρόνο κατά τη διάρκεια της σχολικής μέρας.

Συμπεράσματα – Προτάσεις
Ολοκληρώνοντας, θα λέγαμε ότι από τα αποτελέσματα διαφαίνεται μια διαφορετική στάση
όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σχετικά τη εισαγωγή της Λογοτεχνίας
στο σχολείο. Στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών από τον έλεγχο x2 δε φαίνεται να
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ο τύπος του σχολείου. Οι πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνουν στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική (λειτουργία δανειστικής
βιβλιοθήκης, λέσχης ανάγνωσης και ύπαρξη γωνιάς βιβλίου στην τάξη) δεν επηρεάζονται
από τον τύπο του σχολείου, εκτός από την υλοποίηση αναγνωστικών προγραμμάτων στα
πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων. Γενικότερα, από τα αποτελέσματα αναδεικνύεται
ένα προβάδισμα του κλασικού τύπου του σχολείου σε όλες τις εκφάνσεις για την ενίσχυση
της φιλαναγνωσίας στο σχολείο.
Την άποψη αυτή ενισχύουν τα αποτελέσματα από τον έλεγχο T – test, καθώς οι
εκπαιδευτικοί από τα τυπικά σχολεία παρουσιάζουν μεγαλύτερο μέσο όρο στις απαντήσεις
τους σχετικά με την προσπάθεια ένταξης της λογοτεχνίας στη σχολική πραγματικότητα
μέσα από πρωτοβουλίες (ύπαρξη φιλαναγνωστικής γωνιάς στην τάξη, επιμόρφωση σε
θέματα φιλαναγνωσίας και διδακτικής της λογοτεχνίας και αξιοποίηση ΤΠΕ για θέματα
λογοτεχνίας) καθώς και διδακτικές πρακτικές (ανάγνωση με φίλους, ανάγνωση από
ηλεκτρονικά μέσα, συζήτηση για τα βιβλία μέσα στην τάξη).
Αντίθετα, από τις απαντήσεις των μαθητών, προκύπτει ότι ο τύπος του σχολείου ενέχει πιο
σημαντική και θετική θέση στη διαμόρφωση της στάσης απέναντι στην ανάγνωση. Η
ανάγνωση περισσότερων βιβλίων στο σχολείο, η αντίληψη ότι θα διάβαζαν περισσότερα
βιβλία, αν στο σχολείο διάβαζαν περισσότερο, καθώς και η αναγνώριση της αισθητικής
απόλαυσης της λογοτεχνίας αναδεικνύονται στις απαντήσεις των μαθητών που φοιτούν σε
σχολεία ΕΑΕΠ. Επιπλέον, οι μαθητές που φοιτούν σε σχολεία ΕΑΕΠ παρουσιάζουν
μεγαλύτερο μέσο όρο στις απαντήσεις τους σχετικά με την ανάγνωση στο σχολείο, και
κυρίως με την ανάγνωση βιβλίων στον ελεύθερο χρόνο τους στο σχολείο.
Ασφαλώς όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις αφορούν αποτελέσματα συγκεκριμένων ελέγχων
και δείγματος και δεν μπορούν να γενικευτούν. Εντούτοις, μπορούν να αποτελέσουν ένα
δείκτη για περαιτέρω σκέψη και έρευνα. Κατά τη γνώμη μας, είναι σημαντικό το γεγονός ότι
τα σχολεία ΕΑΕΠ κατάφεραν να επηρεάσουν, στο βαθμό που μπόρεσαν, την αντίληψη των
μαθητών σχετικά με την ανάγνωση. Για τους εκπαιδευτικούς, πιθανότητα, χρειαζόταν
περισσότερος χρόνος, υποστήριξη, κίνητρα και επιμόρφωση. Ενδεχομένως, αν συνέχιζε το
πρόγραμμα, τα αποτελέσματα να ήταν τελείως διαφορετικά και πολύ πιο θετικά. Σε αυτή τη
φάση κρίνονται ως ενθαρρυντικά και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για
ουσιαστική αξιοποίηση του ΠΣ για τη Λογοτεχνία.
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Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικών
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ………………….
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Φύλο :

Άνδρας

Ηλικία:

22 – 30 ετών

31 – 35 ετών

36 – 40 ετών

41 – 45 ετών

46 – 50 ετών

51 ετών και άνω

Περιοχή που εργάζεστε:
Έτη υπηρεσίας:

Γυναίκα

Αστική

έως 5 χρόνια

Ημιαστική

6 – 10 χρόνια

15 – 20 χρόνια

11 – 15 χρόνια

20 χρόνια και άνω

Έτη από το χρόνο απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών
0 – 10 χρόνια

11 – 20 χρόνια

πάνω από 20 χρόνια

Τάξη στην οποία διδάσκετε:
Α΄

Β΄

Γ΄

Δ΄

Ε΄

Στ΄

άλλο ……………

Σημειώστε τα πτυχία που κατέχετε:
Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Πτυχίο ΤΕΙ

Πτυχίο ΑΕΙ

Πτυχίο ΑΕΙ με Εξομοίωση

Τίτλος μετεκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση
Τίτλος μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (E.A.E.)
Mεταπτυχιακός Tίτλος Σπουδών
Διδακτορικό Δίπλωμα
Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε): …………………………………..

1. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ «ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ»
1. Τι είναι για εσάς η φιλαναγνωσία;
1.1. Αγάπη για το διάβασμα
1

2

3

4

5

Διαφωνώ πολύ

Διαφωνώ λίγο

Ούτε συμφωνώ,

Συμφωνώ λίγο

Συμφωνώ πολύ

ούτε διαφωνώ

1.2. Ανάγνωση σε τακτά χρονικά διαστήματα
1

2

3

4

5

Διαφωνώ πολύ

Διαφωνώ λίγο

Ούτε συμφωνώ,

Συμφωνώ λίγο

Συμφωνώ πολύ

ούτε διαφωνώ
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1.3. Ανάγνωση με βάση τα ενδιαφέροντά μου
1

2

3

4

5

Διαφωνώ πολύ

Διαφωνώ λίγο

Ούτε συμφωνώ,

Συμφωνώ λίγο

Συμφωνώ πολύ

ούτε διαφωνώ

1.4. Ικανοποίηση που προσφέρει η ίδια η πράξη της ανάγνωσης
1

2

3

4

5

Διαφωνώ πολύ

Διαφωνώ λίγο

Ούτε συμφωνώ,

Συμφωνώ λίγο

Συμφωνώ πολύ

ούτε διαφωνώ

1.5. Ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων μέσα στην τάξη
1

2

3

4

5

Διαφωνώ πολύ

Διαφωνώ λίγο

Ούτε συμφωνώ,

Συμφωνώ λίγο

Συμφωνώ πολύ

ούτε διαφωνώ

1.6. Παιγνιώδης δραστηριότητα για την ενίσχυση της σχέσης του παιδιού με την ανάγνωση
1

2

3

4

5

Διαφωνώ πολύ

Διαφωνώ λίγο

Ούτε συμφωνώ,

Συμφωνώ λίγο

Συμφωνώ πολύ

ούτε διαφωνώ

1.7. Πρόγραμμα στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης
1

2

3

4

5

Διαφωνώ πολύ

Διαφωνώ λίγο

Ούτε συμφωνώ,

Συμφωνώ λίγο

Συμφωνώ πολύ

ούτε διαφωνώ

1.8. Αυτόνομο μάθημα
1

2

3

4

5

Διαφωνώ πολύ

Διαφωνώ λίγο

Ούτε συμφωνώ,

Συμφωνώ λίγο

Συμφωνώ πολύ

ούτε διαφωνώ

1.9.

Θα προσθέτατε κάτι άλλο;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ
2.1. Η φιλαναγνωσία θα έπρεπε να αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής σχολικής ύλης
1

2

3

4

5

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ,

Συμφωνώ

Συμφωνώ

ούτε διαφωνώ

απόλυτα

2.2. Το σχολείο θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να προωθήσει τη φιλαναγνωσία
1

2

3

4

5

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ,

Συμφωνώ

Συμφωνώ

ούτε διαφωνώ

2.3.

απόλυτα

Οι γονείς θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να προωθήσουν τη φιλαναγνωσία

1

2

3

4

5

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ,

Συμφωνώ

Συμφωνώ

ούτε διαφωνώ

2.4.

απόλυτα

Το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών (συνομήλικοι, συγγενείς, σύλλογοι, ΜΜΕ)

επηρεάζουν τη διάθεση του παιδιού απέναντι στην ανάγνωση
1

2

3

4

5

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ,

Συμφωνώ

Συμφωνώ

ούτε διαφωνώ

2.5.

απόλυτα

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σημαντικός για την ενίσχυση της φιλαναγνωστικής διάθεσης των

μαθητών
1

2

3

4

5

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ,

Συμφωνώ

Συμφωνώ

ούτε διαφωνώ

2.6.

απόλυτα

Προσφέρεται επαρκής επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς για το σχεδιασμό φιλαναγνωστικών

δραστηριοτήτων και προγραμμάτων ανάγνωσης
1

2

3

4

5

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ,

Συμφωνώ

Συμφωνώ

ούτε διαφωνώ

απόλυτα
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Η ύπαρξη βιβλιοθήκης στο σχολείο ενισχύει τη φιλαναγνωστική διάθεση των μαθητών

1

2

3

4

5

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ,

Συμφωνώ

Συμφωνώ

ούτε διαφωνώ

2.8.

απόλυτα

Ο διδακτικός χρόνος που διατίθεται για ανάγνωση κειμένων και φιλαναγνωστικές δραστηριότητες

είναι επαρκής
1

2

3

4

5

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ,

Συμφωνώ

Συμφωνώ

ούτε διαφωνώ

απόλυτα

Χρησιμοποιείτε στη διδασκαλία σας τα λογοτεχνικά βιβλία που προτείνονται στα σχολικά εγχειρίδια του
μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας;
1

2

3

4

5

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

3. Σε κάθε τάξη που αναλαμβάνετε υλοποιείτε προγράμματα φιλαναγνωσίας;
1

2

3

4

5

ποτέ

Σπάνια

μερικές φορές

συχνά

πάντα

Πώς αξιοποιείτε τα λογοτεχνικά κείμενα των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος της Νεοελληνικής
Γλώσσας;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Πότε χρησιμοποιείτε λογοτεχνικά βιβλία στη διδασκαλίας σας;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι ενισχύουν τη φιλαναγνωστική διάθεση των μαθητών οι παρακάτω

πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ;
καθόλου

λίγο

αρκετά

Ύπαρξη δανειστικής βιβλιοθήκης μέσα στην τάξη
Επίσκεψη συγγραφέα στο σχολείο
Ανάγνωση και συζήτηση για βιβλία στην τάξη
Παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας μέσα στην τάξη
Δραματοποίηση βιβλίων και λογοτεχνικών κειμένων
Λειτουργία λέσχης ανάγνωσης στο σχολείο
Επίσκεψη σε δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες
Επίσκεψη σε εκθέσεις βιβλίων, βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οίκους
κλπ.
Άλλο; ………………………………………………….. (προσδιορίστε)

3.

ΥΠΑΡΞΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

6. Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη στο σχολείο σας;
1

2

3

Όχι

Ναι

Μερικές φορές

7. Υπάρχει βιβλιοθήκη για παιδιά στην ευρύτερη περιοχή του σχολείου σας;
1

2

3

Καμία

Μία

2 και περισσότερες

8.

9.

Είναι εύκολα προσβάσιμη;
1

2

Όχι

Ναι

Λειτουργεί Λέσχη Ανάγνωσης στο σχολείο σας;
1

2

3

Όχι

Ναι

Μερικές φορές

10. Συμμετέχουν τα παιδιά της τάξης σας στη Λέσχη Ανάγνωσης;
1

2

3

Όχι

Ναι

Μερικές φορές

πολύ

πάρα πολύ
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11. Υπάρχει γωνιά του βιβλίου μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας σας;
1

2

3

Όχι

Ναι

Μερικές φορές

12. Υλοποιείτε με την τάξη σας αναγνωστικά προγράμματα (π.χ. στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης)
1

2

3

Όχι

Ναι

Μερικές φορές

13. Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι διευκολύνουν την προσπάθεια των εκπαιδευτικών για την προώθηση της
φιλαναγνωσίας οι παρακάτω πρωτοβουλίες
καθόλου

λίγο

αρκετά

πολύ

Η ύπαρξη καλά οργανωμένης και πλούσιας βιβλιοθήκης στο σχολείο
Η παρουσία βιβλιοθηκονόμου στη βιβλιοθήκη του σχολείου
Η ύπαρξη βιβλιοθήκης ή φιλαναγνωστικής γωνιάς μέσα στην τάξη
Η ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα
διδακτικής της λογοτεχνίας, φιλαναγνωσίας κλπ
Η συστηματική ενημέρωση για νέες εκδόσεις παιδικών και
εφηβικών βιβλίων
Η δωρεάν διάθεση κάποιων τίτλων παιδικών και εφηβικών βιβλίων
στους εκπαιδευτικούς
Η δυνατότητα διάθεσης χρηματικού ποσού για την αγορά βιβλίων
Η δυνατότητα συνεργασίας με βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία
Η συμμετοχή σε φιλαναγνωστικά προγράμματα που διοργανώνουν
διάφοροι φορείς
Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
Άλλο; …………………………………………(προσδιορίστε)

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

14. Ποιες από τις παρακάτω διδακτικές πρακτικές χρησιμοποιείτε στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας;
14.1.

14.2.

Διαβάζετε μεγαλόφωνα στους μαθητές σας
1

2

3

4

5

Καθόλου

Λίγο

μερικές φορές

Συχνά

πάντα

Δίνετε χρόνο για σιωπηρή ανάγνωση στους μαθητές σας
1

2

3

4

5

Καθόλου

Λίγο

μερικές φορές

συχνά

πάντα

πάρα πολύ
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14.3.

14.4.

14.5.

Σ. Καραγιάννη
Δίνεται χρόνο στους μαθητές σας να διαβάζουν μαζί με τους φίλους τους
1

2

3

4

5

καθόλου

Λίγο

μερικές φορές

συχνά

πάντα

Διαμορφώνετε μικρές ομάδες ανάγνωσης
1

2

3

4

5

καθόλου

Λίγο

μερικές φορές

συχνά

πάντα

Δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να διαβάσουν από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή διαδραστικό πίνακα

(π.χ. «Μικρός Αναγνώστης»)
1

2

3

4

5

καθόλου

Λίγο

μερικές φορές

συχνά

πάντα

14.6. Οι μαθητές διαβάζουν από ηλεκτρονικό βιβλίο (π.χ. tablet)

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

1

2

3

4

5

καθόλου

Λίγο

μερικές φορές

συχνά

πάντα

Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του σχολείου σας
1

2

3

4

5

καθόλου

Λίγο

μερικές φορές

συχνά

πάντα

Οι μαθητές συζητούν τα εξωσχολικά βιβλία που διάβασαν μέσα στην τάξη, σε ανάλογο διδακτικό χρόνο
1

2

3

4

5

καθόλου

Λίγο

μερικές φορές

συχνά

πάντα

Οι μαθητές προβαίνουν σε παρουσιάσεις βιβλίων μέσα στην τάξη
1

2

3

4

5

καθόλου

Λίγο

μερικές φορές

συχνά

πάντα

Οι μαθητές επιλέγουν μόνοι τους το βιβλίο που θα διαβάσουν
1

2

3

4

5

ποτέ

Σπάνια

μερικές φορές

συχνά

πάντα

Πραγματοποιούνται συζητήσεις γύρω από τα βιβλία που διαβάζονται στην τάξη
1

2

3

4

5

ποτέ

Σπάνια

μερικές φορές

συχνά

πάντα
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Στις συζητήσεις γύρω από τα βιβλία, που διαβάζονται στην τάξη συμμετέχετε με προσωπικές

απόψεις/παραδείγματα;
1

2

3

4

5

ποτέ

Σπάνια

μερικές φορές

συχνά

πάντα

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
15. Στις παρακάτω προτάσεις κυκλώστε τον αριθμό που ως απάντηση σας αντιπροσωπεύει
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Μου αρέσει, όταν έχω χρόνο, να περνώ τη μέρα μου διαβάζοντας
1

2

3

4

5

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

Αντλώ μεγάλη ικανοποίηση από την προσωπική μου ανάγνωση
1

2

3

4

5

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

Προτιμώ να δω μια ιστορία στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, παρά να την διαβάσω
1

2

3

4

5

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

Επιλέγω ως δώρο σε ένα φίλο να αγοράσω ένα βιβλίο
1

2

3

4

5

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

Στο σπίτι μου διαθέτω βιβλιοθήκη, την οποία εμπλουτίζω
1

2

3

4

5

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

Επισκέπτομαι τη δανειστική βιβλιοθήκη της περιοχής μου για να δανειστώ βιβλία
1

2

3

4

5

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

Διαβάζω στα παιδιά μου στο σπίτι π.χ. πριν κοιμηθούν το βράδυ
1

2

3

4

5

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ
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17.

Σ. Καραγιάννη
Πόσα βιβλία (ενηλίκων) διαβάσατε τον τελευταίο χρόνο;
1

2

3

4

Κανένα

Ένα ως τέσσερα

Πέντε έως δέκα

Περισσότερα από δέκα

Πόσο συχνά περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας ασχολούμενοι με τις ακόλουθες δραστηριότητες;
1

2

3

4

5

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

«Σερφάρισμα» στο διαδίκτυο
Παρακολούθηση
προγραμμάτων
Μουσική

τηλεοπτικών

Ανάγνωση
Αθλητικές δραστηριότητες
Συνάντηση με φίλους

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας!
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αγαπητή μαθήτρια/ αγαπητέ μαθητή,

Στα χέρια σου δεν κρατάς ένα διαγώνισμα γνώσεων, αλλά ένα απλό ερωτηματολόγιο. Στο
ερωτηματολόγιο αυτό θα βρεις ερωτήσεις σχετικές με τον εαυτό σου και το σχολείο.
Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε με σκοπό να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τα
ενδιαφέροντά σου σχετικά με την ανάγνωση.
Η έρευνα είναι ανώνυμη και γι’ αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να γράψεις το όνομά σου.
Διάβασε κάθε ερώτηση προσεκτικά. Και επέλεξε την απάντηση που νομίζεις ότι σου
ταιριάζει καλύτερα. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Κάθε απάντηση είναι
σωστή, εφόσον είναι η δική σου γνώμη. Γι’ αυτό συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο με
ειλικρίνεια.
Αν δεν καταλαβαίνεις κάτι ή δεν είσαι σίγουρος/η για τον τρόπο που πρέπει να απαντήσεις,
μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια.
Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σου και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Σοφία Καραγιάννη
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ………………….
Ερωτηματολόγιο για τους μαθητές

Φύλο:

Αγόρι

Κορίτσι

Τάξη: Δ΄

Στ΄

Περιοχή που μένεις: ………………………………….
Επάγγελμα πατέρα: ……………………………………. Επάγγελμα μητέρας: ………………………………….
1.

Διαβάζεις άλλα βιβλία, εκτός από τα σχολικά;
Όχι

Ναι

Μερικές φορές

2.

Πόσα βιβλία, εκτός από τα σχολικά, διαβάζεις μέσα σε μία σχολική χρονιά; …………….

3.

Σου αρέσει να διαβάζεις από ηλεκτρονικό βιβλίο (π.χ. tablet);

Όχι
4.

Ναι

Μερικές φορές

Τι είδους βιβλία σου αρέσει να διαβάζεις;

Καθόλου

λίγο

μερικές
φορές

λίγο

μερικές φορές

πολύ

πάρα
πολύ

Παραμύθια
Περιπέτειες
Ποιήματα
Για τη ζωή ανθρώπων
(βιογραφίες)
Κόμικς
Βιβλία γνώσεων

5.

Πού σου αρέσει να διαβάζεις;

καθόλου
Στο σχολείο
Στο σπίτι
Στη βιβλιοθήκη

πολύ

πάρα
πολύ

Προγράμματα Σπουδών Λογοτεχνίας: μια κριτική προσέγγιση …
6.

57

Πότε συνήθως σου αρέσει να διαβάζεις ;

καθόλου

λίγο

μερικές φορές

πολύ

πάρα
πολύ

Στον ελεύθερο χρόνο μου
Τα Σαββατοκύριακα
Κάθε μέρα
Στις διακοπές
Ποτέ

7.

Σου αρέσει να διαβάζεις με…;

καθόλου

λίγο

μερικές φορές

πολύ

Τους γονείς σου
Τα αδέλφια σου
Τους παππούδες σου
Τους φίλους σου
Μόνος σου
Το δάσκαλό σου
Τους συμμαθητές σου

8.

Πώς επιλέγεις ένα βιβλίο; Μπορείς να σημειώσεις περισσότερες από μία απαντήσεις.

Μου το λέει η οικογένειά μου
Από τους φίλους μου
Από το εξώφυλλο του
Μου το λέει ο δάσκαλός μου
Διαβάζω τις πρώτες σελίδες
Είναι μέρος μιας σειράς που μου αρέσει
Από τον συγγραφέα του

πάρα
πολύ
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9.

Ποια από τα παρακάτω βιβλία μπορείς να βρεις στο σπίτι σου;

Όχι

Ναι

Παιδικά βιβλία
Βιβλία για μεγάλους
Βιβλία από δανειστική βιβλιοθήκη
Λεξικό
Εγκυκλοπαίδεια
Προσωπική βιβλιοθήκη στο δωμάτιό μου

10. Σημείωσε αυτό που σου ταιριάζει:

καθόλου

λίγο

μερικές φορές

πολύ

πάρα
πολύ

Ναι

Μερικές
φορές

Μου αρέσει να διαβάζω ένα βιβλίο
στο σχολείο κατά τη διάρκεια του
ελεύθερου χρόνου μου
Στο σχολείο διαβάζουμε εξωσχολικά
βιβλία
Συζητάμε μέσα στην τάξη για τα
εξωσχολικά βιβλία που διαβάζουμε
Μου αρέσει περισσότερο να
διαβάζω αντί να παίζω
Μου αρέσει να μου φέρνουν δώρο
βιβλία
Μου αρέσει να επισκέπτομαι
βιβλιοθήκες
Μου αρέσει να επισκέπτομαι
βιβλιοπωλεία

11. Θα διάβαζα περισσότερο αν…

Όχι
Είχα περισσότερο χρόνο
Οι φίλοι μου διάβαζαν περισσότερο

Προγράμματα Σπουδών Λογοτεχνίας: μια κριτική προσέγγιση …
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Όχι

Ναι

Μερικές
φορές

Οι βιβλιοθήκες είχαν καλύτερα και περισσότερα
βιβλία
Είχα περισσότερα βιβλία δικά μου
Στο σχολείο διαβάζαμε περισσότερα βιβλία

12. Διαβάζω γιατί…..
Όχι

Ναι

Μερικές
φορ
ές

Είναι διασκεδαστικό
Πρέπει να το κάνω για το σχολείο
Μαθαίνω νέα πράγματα

Σε ευχαριστούμε πολύ!

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 19ο, 60-68, 2020

Διδασκαλία και Μάθηση Βιολογίας μέσω Φαινομένων
Παναγιώτης Κ. Στασινάκης
stasinakis@biologia.gr
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης, Βιολόγος, MEd, PhD, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων
Περίληψη. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εισάγει προβληματισμό σχετικά με
τη χρήση Βιολογικών Φαινομένων στην οργάνωση και χρήση των Προγραμμάτων
Σπουδών της Βιολογίας και να προτείνει παραδείγματα προς αυτή την κατεύθυνση.
Κυρίως όμως να αναδείξει την σπουδαιότητα ένταξης των φαινομένων της φύσης στη
διδασκαλία, όχι ως μία τυχαία και αποσπασματική οπτική αλλά ως κεντρικό πυρήνα της
οργάνωσής της. Τα Προγράμματα Σπουδών, πέρα από το ότι λαμβάνουν υπόψη τις
ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών βαθμίδων καθώς και των εθνικών στρατηγικών
εκπαιδευτικής πολιτικής, οφείλουν να εντάσσουν στη δομή και οργάνωσή τους
πρακτικές που διαπιστώνεται ότι προσφέρουν οφέλη ως προς τα απαιτούμενα
μαθησιακά αποτελέσματα. Η χρήση των φαινομένων της φύσης είναι μία τέτοια
πρακτική.
Λέξεις κλειδιά: βιολογία, φαινόμενα, διδασκαλία και μάθηση μέσω φαινομένων,
προγράμματα σπουδών

Εισαγωγή
Τα Φαινόμενα της Φύσης (ΦτΦ) είναι παρατηρήσιμα γεγονότα του σύμπαντος, όπου
χρησιμοποιώντας την επιστημονική – σχολική γνώση (Σχήμα 1) μπορούν να εξηγηθούν ή να
γίνουν προβλέψεις σχετικά με αυτά. Αν και έχουν κεντρική θέση στην επιστημονική γνώση,
εντούτοις παραδοσιακά δεν χρησιμοποιούνται από τη Διδακτική των Επιστημών της Φύσης
(ΔΕΦ), η οποία συχνά στοχεύει στο να διδάσκει γενικές αρχές τις οποίες μαθητές/μαθήτριες
έχουν δυσκολίες να τις εφαρμόσουν στον πραγματικό κόσμο (Bell & Bang, 2015). Στην
πρόταση (NGSS) του National Research Council (2012) η μελέτη των φαινομένων βρίσκεται
στον πυρήνα των προτεινόμενων Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ): γίνεται ενδελεχής
προσπάθεια ώστε να συνδεθεί η γνώση που μαθητές/μαθήτριες αποκτούν στα μαθήματα
της επιστήμης με το τι ακριβώς γίνεται στον πραγματικό κόσμο, όχι απλά να γίνει μεταφορά
αφηρημένων επιστημονικών εννοιών.

Σχήμα 1. Τα είδη της γνώσης (Πηγή: Σκουμιός, 2012)
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Για να μπορεί ένα ΦτΦ να βρει θέση στη διδασκαλία, θα πρέπει να είναι ευκόλως
παρατηρήσιμο: ένα ουράνιο τόξο, η διάβρωση του εδάφους, η ανάπτυξη των φυτών. Η
ισχύς των φαινομένων στηρίζονται στην ικανότητα που έχουν να εισάγουν τον πραγματικό
κόσμο μέσα στην τάξη, διευκολύνοντας την μαθητική εμπλοκή και ενεργοποίηση
(Στασινάκης, 2015). Ο στόχος οικοδόμησης επιστημονικής – σχολικής γνώσης μπορεί να
επιτευχθεί μέσω της πρόκλησης ερμηνείας ή πρόβλεψης του ΦτΦ, το οποίο ταυτόχρονα θα
αποτελέσει παράγοντα παρακίνησης για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία (Burrowes,
2003).
Η διδασκαλία και μάθηση μέσω ΦτΦ (ΔΜ-ΦτΦ), είναι μία ολιστική, διαθεματική και
διεπιστημονική προσέγγιση, στην οποία η αφετηρία για διερεύνηση βρίσκεται στο
συγκεκριμένο, παρατηρήσιμο, γεγονός του πραγματικό κόσμου: Πού καταλήγει το ταξίδι
των μεταναστευτικών πουλιών; Γιατί τα ζώα έχουν τόση μεγάλη ποικιλία χρωμάτων; Πώς
κατορθώνουν τα φυτά να ζουν σε περιοχές με υψηλή ξηρασία και έντονη ηλιοφάνεια; Η
ΔΜ-ΦτΦ δεν είναι μία καινούρια πρακτική. Χρησιμοποιείται στη Φινλανδία και τις
Σκανδιναβικές χώρες για δεκαετίες και πια έχει ενταχθεί και στο NGSS αποτελώντας το
οργανωτικό μοντέλο της πρότασης που συνοψίζεται στο μότο: ‘ …the shift from learning
about to figuring out…’ Τέλος η επιλογή των ΦτΦ επιτρέπει τη σύνδεση και με την
εφαρμοσμένη μηχανική, κατά την οποία σχεδιάζονται λύσεις σε προβλήματα που
προκύπτουν από τα ΦτΦ και χρήση εξηγήσεων των ΦτΦ ώστε να σχεδιαστούν και
προταθούν λύσεις (Mattila & Silander, 2014).

Χαρακτηριστικά Φαινομένων της Φύσης
Τύποι Φαινομένων της Φύσης
Στο NGSS περιέχονται δύο τύποι φαινομένων: αγκιστρωμένα - αγκυροβολημένα (anchoring)
και διερευνητικά (investigative) (Vigeant, 2017).
Το αγκιστρωμένο φαινόμενο, είναι το κυρίως φαινόμενο που προσδιορίζει μία βασική
ενότητα (ή διδακτική ροή). Με άλλα λόγια, η διδακτική ενότητα έχεις ως στόχο να
αναπτύξει την ικανότητα των μαθητών / μαθητριών να εξηγούν τα «πώς;» και τα «γιατί»
του φαινομένου. Για το λόγο αυτό, ένα αγκιστρωμένο φαινόμενο πρέπει να είναι πλήρες
νοήματος και αρκετά περίπλοκο, ώστε να παρακινεί τους μαθητές να εμπλέκονται σε μία
ολόκληρη διδακτική ενότητα. Παραδείγματα αγκιστρωμένων φαινομένων, θα μπορούσαν
να είναι:
•

Γιατί έχουν εξαφανισθεί τα μεγάλα θηλαστικά από περιοχές της Ελλάδας;

•

Τι περιέχεται σε αυτή την καφέ/κόκκινη κρούστα που συχνά εμφανίζεται στον Θερμαϊκό
κόλπο της Θεσσαλονίκης, και μυρίζει τόσο άσχημα;

•

Γιατί η εισβολή ξενικών ειδών στις Ελληνικές θάλασσες προκαλεί προβληματισμό και
πώς θα μπορούσε να μειωθεί η έκταση του φαινομένου;

Τα διερευνητικά φαινόμενα, είναι απλούστερα, ή τμήματα φαινομένων που σχετίζονται με
ένα αγκιστρωμένο φαινόμενο. Για τα διερευνητικά φαινόμενα οι μαθητές / μαθήτριες
συλλέγουν δεδομένα και ενδείξεις από διαφορετικές πηγές. Αυτή η αναζήτηση οδηγεί στη
δόμηση νέων επιστημονικών ιδεών. Αυτές οι νέες ιδές, βοηθούν τους μαθητές να
αποκτήσουν την ικανότητα ερμηνείας και πρόβλεψης των μεγαλύτερων, αγκιστρωμένων
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φαινομένων. Παραδείγματα διερευνητικών φαινομένων, σε αντιστοιχία με τα παραπάνω
αγκιστρωμένα, θα μπορούσαν να είναι:
•

Συχνά από ανασκαφές εντοπίζονται απολιθώματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Υπάρχουν σε αυτές, μεγάλα θηλαστικά;

•

Παρατηρήστε το μικρόκοσμο που υπάρχει σε δείγμα θαλάσσιου νερού και
προσπαθήστε να διαχωρίσετε τους μικροοργανισμούς σε στοιχεία του φυτοπλαγκτού
και του ζωοπλαγκτού.

•

Η πεσκαντρίτσα είναι ένα ξενικό είδος, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Εντοπίστε τις
ιδιαιτερότητες του ζώου και αναζητήστε τρόπους ορθής διαχείρισής του.

Γιατί έχουν ενδιαφέρον;
Συνήθως η διδασκαλία επικεντρώνεται σε γενικές γνώσεις, τις οποίες οι μαθητές
αδυνατούν να εφαρμόσουν στο πλαίσιο του πραγματικού κόσμου. Η αγκιστρωμένη μάθηση
(Anchored Learning) στην εξήγηση των ΦτΦ υποστηρίζει την μαθητική αυτενέργεια, ώστε
να οικοδομηθεί η επιστημονική γνώση. Οι μαθητές είναι σε θέση να προσδιορίσουν μια
απάντηση στο ερώτημα «γιατί πρέπει να το μάθω αυτό;», πριν ακόμη γνωρίσουν «τι είναι
αυτό;». Αντίστροφα, όπως συνήθως γίνεται η διδασκαλία, οι μαθητές ενδέχεται να μην
κατανοήσουν τη σημασία εκμάθησης επιστημονικών ιδεών που εκπαιδευτικοί και
σχεδιαστές ΠΣ θεωρούν σημαντικές, αλλά δεν συνδέονται με ΦτΦ του πραγματικού
κόσμου. Με τη Διδασκαλία και Μάθηση μέσω των ΦτΦ (ΔΜ-ΦτΦ) οι μαθητές / μαθήτριες
εμπλέκονται σε βάθος, λειτουργούν ως επιστήμονες οι οποίοι διερευνούν ερωτήματα και
όχι απαντήσεις και παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους στην ολομέλεια της τάξης (Bell &
Bang, 2015).
Επικεντρώνοντας την επιστημονική εκπαίδευση σε ΦτΦ που αποτελούν κίνητρο να
εξηγηθούν από μαθητές / μαθήτριες, η μάθηση μετατοπίζεται από τη γνώση σχετικά με ένα
θέμα, στο να κατανοηθεί / ανακαλυφθεί γιατί ή πώς συμβαίνει κάτι. Έτσι αντί να διδαχθούν
φωτοσύνθεση / μίτωση, οι μαθητές ενεργοποιούνται στην οικοδόμηση τεκμηριωμένων
επεξηγηματικών ιδεών που τους βοηθούν να κατανοήσουν/ανακαλύψουν πώς
αναπτύσσεται ένα δέντρο. Η ερμηνεία ΦτΦ και ο σχεδιασμός λύσεων σε προβλήματα,
επιτρέπουν στους μαθητές να οικοδομήσουν γενικές επιστημονικές ιδέες στο πλαίσιο της
εφαρμογής τους για την κατανόηση ΦτΦ του πραγματικού κόσμου, οδηγώντας σε
βαθύτερη και μεταβιβάσιμη γνώση. Οι μαθητές / μαθήτριες διαπιστώνουν πως οι
επιστημονικές ιδέες μπορούν να βοηθήσουν στην εξήγηση και μοντελοποίηση ΦτΦ που
σχετίζονται με ενδιαφέρουσες πραγματικές καταστάσεις, μαθαίνοντας να εκτιμούν την
κοινωνική σύνδεση της επιστήμης (Symeonidis & Schwarz, 2016).
Οι μαθητές / μαθήτριες αποκτούν ενδιαφέρον και αναγνωρίζουν την επιστήμη ως τρόπο
κατανόησης και βελτίωσης του πραγματικού κόσμου. Η εστίαση των ερευνών σε
συναρπαστικά ΦτΦ μπορεί να συμβάλει στη μακροχρόνια εννοιολογική αλλαγή, στη
διατήρηση της μάθησης των μαθητών / μαθητριών. Αυξάνουν σημαντικά την
αυθεντικότητα της μάθησης, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μεταφορά και
την πρακτική εφαρμογή των πληροφοριών. Στην αυθεντική μάθηση, ο στόχος είναι να
μεταφέρονται πραγματικές πρακτικές και διαδικασίες της εργασιακής ζωής σε καταστάσεις
εκμάθησης με παιδαγωγικά δομημένο τρόπο, όταν αυτό είναι εφικτό, που επιτρέπει στον /
στην μαθητή / μαθήτρια να συμμετέχει στην πραγματική κουλτούρα των εμπειρογνωμόνων
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ενός τομέα και στις πρακτικές του (πρακτική κοινότητας). Έτσι, η αυθεντικότητα (Silander
2015b) κορυφώνεται στις γνωστικές διεργασίες του μαθητή (διαδικασίες σκέψης), καθώς:
•

τα ΦτΦ είναι αυθεντικά - σε μια μαθησιακή κατάσταση,

•

οι γνωσιακές διεργασίες του μαθητή αντιστοιχούν επομένως στις γνωστικές διαδικασίες
που απαιτούνται στην πραγματική κατάσταση όπου χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες /
δεξιότητες,

•

στην πραγματική ή την επαγγελματική ζωή, υπάρχει μόνο πραγματική επικοινωνία,
καταστάσεις όπου πρέπει να εφαρμόζονται πληροφορίες – μηνύματα και να
διαβιβάζονται συνολικά και κατανοητά σε άλλο πρόσωπο.

Μέσω των ΦτΦ, οι μαθητές / μαθήτριες: Εξερευνούν, Δημιουργούν, Διερευνούν,
Επικοινωνούν τα ευρήματά τους, Αναπτύσσουν δεξιότητες, Επιχειρηματολογούν.
Μέσω των ΦτΦ, οι εκπαιδευτικοί: Προάγουν τη συνεργασία τους, Εφαρμόζουν
διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Συνδυάζουν διαφορετικά περιεχόμενα των
ΠΣ, Διδάσκουν πραγματικό περιεχόμενο, με νόημα (μάθηση με νόημα), Συχνά εμπλέκουν
την κοινότητα εκτείνοντας την προσέγγισή τους πέρα από την τυπική εκπαίδευση.
Ρουμπρίκα αξιολόγησης υλικού για Φαινόμενα της Φύσης
Ο Silander (2015a), περιγράφει μία ρούμπρικα αξιολόγησης βάση των οποίων θα πρέπει να
αξιολογείται το εκπαιδευτικό υλικό ως προς την ένταξη και χρήση των ΦτΦ:
•

Ολιστικότητα: Από το παραδοσιακό ΠΣ, προς ένα ΠΣ που ενσωματώνει ΦτΦ στην
περιοχή του πραγματικού κόσμο.

•

Αυθεντικότητα: Να χρησιμοποιούνται μέθοδοι, εργαλεία και υλικά, που αντιστοιχούν
στον πραγματικό κόσμο, όπου η γνώση χρησιμοποιείται.

•

Συγκειμενότητα (συμφραζόμενα): Οι μαθητές μαθαίνουν τα πράγματα στο δικό τους
φυσικό πλαίσιο. Εντός εννοιολογικού πλαισίου / Εκτός εννοιολογικού πλαισίου (βάση
των ήδη υπαρχόντων νοητικών μοντέλων που διαθέτουν).

•

Διερευνητική μάθηση βάση προβλήματος: Δόμηση μάθησης και συνεργατικής γνώσης,
βασισμένες στις ερωτήσεις του ίδιου του εκπαιδευόμενου. Οι μαθητευόμενοι
μαθαίνουν καθώς αναρωτιούνται από κοινού.

•

Μαθησιακή διεργασία: Η μάθηση φαίνεται ως διαδικασία, που καθοδηγείται και
διευκολύνεται από μαθησιακές αναθέσεις. Οι μαθησιακές αναθέσεις καθοδηγούν την
αντιληπτική ικανότητα της πληροφοριακής διεργασίας των εκπαιδευόμενων, ο στόχος
είναι να διευκολυνθούν οι μαθητές να μάθουν κάτι νέο (μεθοδολογική οδηγία).

Ιδιαιτερότητες της Βιολογίας και της Διδακτικής της
O Mayr (2008, όπ. ανάφ. στο Στασινάκης, 2016) προσπαθεί να ορίσει τη ζωή,
επισημαίνοντας εκ των προτέρων πως «... ο κατάλογος που παραθέτω εδώ είναι ελλιπής και
κάπως υπερβολικός» (σελ. 81). Όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χαρακτηριστικά
διάκρισης μεταξύ έμβιας και άβιας ύλης.
•

Πολυπλοκότητα-οργάνωση: τα μέρη διαθέτουν προσαρμοστική σημασία,
πολυπλοκότητα που δεν είναι τυχαία και παρατηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης
των έμβιων όντων (μόριο, κύτταρο, σύστημα, άτομο, οικοσύστημα).
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•

Χημική μοναδικότητα: μεγάλα οργανικά μόρια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, π.χ. DNA με
δυνατότητα αντιγραφής, ή που εμφανίζονται μόνο όταν είναι αναγκαία η λειτουργία
τους, π.χ. η ροδοψίνη για τη λειτουργία της όρασης.

•

Ποιότητα: στον κόσμο της ζωής κυριαρχούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μοναδικότητες
που δημιουργούν την ποικιλομορφία, τις αλληλεπιδράσεις, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των βιολογικών ομάδων.

•

Μοναδικότητα και μεταβλητότητα: ομάδες μοναδικών ατόμων που δημιουργούν
μεγάλες διακυμάνσεις, άτομα που μεταβάλλονται στο πέρας του χρόνου (π.χ. ζυγωτό,
έμβρυο, εφηβεία, ενήλικη ζωή, γηρατειά, θάνατος).

•

Ύπαρξη γενετικού προγράμματος: καταγεγραμμένες πληροφορίες στο γενετικό υλικό
των οργανισμών (DNA ή RNA σε RNAιούς), με ικανότητα αντιγραφής και λαθών
(μεταλλάξεις) που οδηγούν σε μεγιστοποίηση της ποικιλομορφίας.

•

Ιστορική φύση: κοινή καταγωγή, κοινές ιδιότητες, κοινή ιστορία.

•

Φυσική επιλογή: διαφορική αναπαραγωγή ατόμων, μία ταυτόχρονα τυχαία (ως προς
την ποικιλομορφία που γίνεται η επιλογή) και καθορισμένη (ως προς τη διαδικασία της
επιλογής) βιολογική διεργασία.

•

Απροσδιοριστία: στη Βιολογία οι προβλέψεις είναι πολύ περισσότερο πιθανοκρατικές,
από ότι συμβαίνει στις φυσικές επιστήμες. Αιτίες είναι: η τυχαιότητα ενός συμβάντος σε
σχέση με τη σημασία του, η μοναδικότητα ενός συμβάντος ή μίας καινούριας μοναδικής
οντότητας, το υψηλό μέγεθος στοχαστικών διαταραχών λόγω αλληλεπίδρασης
μοναδικών ατόμων και μοναδικών περιβαλλοντικών συνδυασμών, η πολυπλοκότητα
μηχανισμών και διεργασιών, η ανάδυση νέων και μη αναμενόμενων ιδιοτήτων στα
διάφορα ιεραρχικά επίπεδα οργάνωσης της ζωής.

Ο Αθανασίου (2015) περιγράφει στις προσεγγίσεις των βιολογικών φαινομένων μέσω
ερωτήσεων Εγγύτατου ή Απώτατου χαρακτήρα. Οι του Εγγύτατου χαρακτήρα οπτικές ενός
φαινομένου συνήθως σχετίζονται µε το ερώτημα «πώς;», ενώ σε εκείνη του Απώτατου
χαρακτήρα αντιμετωπίζονται συνήθως µε το «γιατί;». Επιπλέον περιγράφει δυσκολίες που
οφείλει να αντιμετωπίσει η Διδακτική της Βιολογίας, λόγω της επιστημολογικής και
μεθοδολογικής διαφοροποίησης της Βιολογίας, όπως: η αφαιρετική σκέψη, η εννοιολογική
φόρτιση, η ανάγκη διαχείρισης μοντέλων, μεταφορών, αναπαραστάσεων, οι ιδιαίτερες
απαιτήσεις των πειραματικών δραστηριοτήτων (αφού συνήθως γίνονται με ζωντανούς
οργανισμούς και άρα είναι πολυπαραγοντικές), οι επιστημολογικές διευκρινίσεις, η
βιωματική γνώση (ενεργοποίηση / εναλλακτικές ιδέες), η πληθώρα αντικειμένων και η
ασύνδετη διδασκαλία, το διαρκώς εμπλουτιζόμενο ερευνητικό πεδίο, η πολυεπιπεδή /
αλληλοεπιδρούσα οργάνωση ζωής, κ.ά.

Συμπεράσματα – Προτάσεις
Τα Προγράμματα Σπουδών1 για τη Βιολογία (ΠΣ-Βιο) είναι κυρίως επικεντρωμένα στο
περιεχόμενο. Ενίοτε προτείνουν δραστηριότητες ή διδακτικές προσεγγίσεις όπου
χρησιμοποιούνται ΦτΦ (π.χ. στην Οικολογία, θεματικές που εμπλέκουν τα τοπικά
1

Γυμνάσιο (ΦΕΚ 304Β/13-03-2003), Λύκειο (ΦΕΚ 366/Β, 13-04-1999, Γ2/1096)
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οικοσυστήματα), όμως οι αναφορές είναι αποσπασματικές και όχι συνολικά οργανωμένες,
ούτε αποτελούν οργανωτικό συντονιστή κάποιας ενότητας.
Η Βιολογία του 21ου αιώνα, είναι διαθεματική και διεπιστημονική συνδέοντας την
επιστημονική γνώση με τις κοινωνικές απαιτήσεις (National Research Council, 2009).
Τα συναρπαστικά / εντυπωσιακά φαινόμενα, και παράλληλα παιδαγωγικά χρήσιμα,
βρίσκονται στο επίκεντρο του νεότερου διδακτικού μοντέλου της Φινλανδίας (τελευταία και
στις ΗΠΑ) (Silander, 2015b). Σε αυτά, οι μαθητές ασχολούνται διερευνητικά, αλλιώς το
φαινόμενο είναι σαν τα φτερά των πιγκουίνων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κολυμβητική
τους χρήση. Η ΔΜ-ΦτΦ παρακινεί τους μαθητές να κάνουν περισσότερα από ό,τι να
παρακολουθούν τα ζώα και τα φυτά. Επιπλέον τους επιτρέπουν να διέρχονται των
συμβατικών ορίων που ορίζει η σχολική πραγματικότητα μεταξύ των διδακτικών
αντικειμένων. Η δυνατότητα κοινής παρατήρησης ολιστικών γνήσιων ΦτΦ στην
εκπαιδευτική κοινότητα, επιτρέπει να αντιπαραβάλλονται ολιστικά από διαφορετικές
οπτικές γωνίες. Επιπλέον με την κατάλληλη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, η επιλογή τους
εξασφαλίζει πως τα προβλήματα και οι ερωτήσεις έχουν τεθεί από τους μαθητές μαζί, είναι
καταστάσεις που οι μαθητές ενδιαφέρονται πραγματικά.
Η ενσωμάτων των ΦτΦ μέσα σε ένα ΠΣ–Βιο, επιτρέπει την ευπροσάρμοστη χρήση
διαφορετικών μαθησιακών περιβαλλόντων (π.χ. στη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό
της μάθησης κατά τη χρήση του περιβάλλοντος eLearning), τη διαπλοκή διαφορετικών
διδακτικών προσεγγίσεων, όπως η διερευνητική μάθηση, η μάθηση βασισμένη σε
προβλήματα, η εκμάθηση παραγωγής έργου και η ανάπτυξη φακέλου εργασιών καθώς και
την πρακτική εφαρμογή τους. Έτσι προκύπτουν παράγοντες κινήτρου, καθώς θεωρητικά
ζητήματα αγκυροβολούνται σε πρακτικές καταστάσεις και φαινόμενα, αυθεντικές μέθοδοι,
πηγές και εργαλεία χρησιμοποιούνται στη μαθησιακή κατάσταση, η στοχοπροσηλωμένη
διδακτική ροή επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να γνωρίζουν τους μαθησιακούς στόχους,
η μάθηση πραγματώνεται σε ένα πραγματικό, ολιστικό πλαίσιο. Και όλα αυτά, σε έναν
επιστημονικό κλάδο που αναζητά η διδακτική του να απαντά σε ερωτήματα που θέτει η
φύση της βιολογικής επιστήμης.
Οι μαθητές / μαθήτριες εντασσόμενοι στην τυπική εκπαίδευση μεταφέρουν σημαντική
Βιολογική γνώση, η οποία προέρχεται τόσο από τον κόσμο γύρω τους όσο και από την
παρατήρηση του εαυτού τους (Ζόγκζα, 2012). Η γνώση αυτή αποτελεί ένα δίλημμα καθώς
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση εμπλοκή και ενεργοποίηση των μαθητών αλλά
είναι και φορτισμένη με αρκετές εναλλακτικές ιδέες των μαθητών. Η επίκλησή της, μέσω
της ΜΔ-ΦτΦ, μπορεί να βοηθήσει και προς τις δύο κατευθύνσεις: στην οικοδόμηση
συμβατής επιστημονικής γνώσης και στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών.
Έτσι, μελετώντας τον τρόπο διατροφής των φαλαινών φυσητήρων (Εικόνα 1) θα
διαπιστώσει κανείς πως τα εν λόγω θηλαστικά έχουν αναπτύξει μια κυνηγετική στρατηγική
κατά την οποία δημιουργούν έναν υποβρύχιο κυνηγετικό κύκλο, ελευθερώνοντας συνεχές
ρεύμα φυσαλίδων. Με τον τρόπο αυτό, τα ψάρια παγιδεύονται σε μία στήλη φυσαλίδων
νερού που τα ωθεί προς την επιφάνεια και στο τέλος οι φάλαινες συγκλίνουν προκειμένου
να καταναλώσουν όλα τα ψάρια που παγιδεύονται σε αυτή την ιδιότυπη παγίδα. Ένα τέτοιο
αγκιστρωμένο φαινόμενο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά επίπεδα
μαθητών για να εξηγηθούν έννοιες και συμπεριφορές που σχετίζονται με την προσαρμογή,
τη διατροφή, την κοινωνικότητα, τη γενετική υπόσταση, την ηθολογία, το μεταβολισμό, την
κυτταρική οργάνωση, τη φυσιολογία, την ανατομία, κά.
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Εικόνα 1. Φάλαινες φυσητήρες κατασκευάσουν ένα κυνηγετικό δίχτυ χρησιμοποιώντας
φυσαλίδες (Πηγή: WWF-Australia).

Από την άλλη, μελετώντας τον τρόπο μετακίνησης των φιδιών (Εικόνα 2) θα κατανοηθεί
πως η κίνηση είναι μία αρκετά περίπλοκη βιολογική διεργασία όπου οι εκάστοτε
οργανισμοί διαθέτουν και αντίστοιχες στρατηγικές. Τα φίδια χρησιμοποιούν μυς και
φολίδες για να μετακινηθούν. Δε διαθέτουν χέρια ή πόδια, στην πραγματικότητα
απομακρύνουν ένα μέρος τους σώματός τους προκειμένου να ωθηθούν προς τα εμπρός. Οι
απαντήσεις σε ερωτήματα που προσπαθούν να ερμηνεύσουν το αγκιστρωμένο φαινόμενο
της μετακίνησης, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές τάξεις μαθητών για
να συζητηθούν ζητήματα εξέλιξης, οικολογίας, ηθολογίας, φυσιολογίας, ανατομίας,
μεταβολισμού, κ.α. και κυρίως να ενισχύσουν την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των
μαθητών / μαθητριών ως προς τα φίδια και γενικότερα ζώων για τα οποία υπάρχουν
αρνητικές, απωθητικές ιδέες έως και μύθοι από τους / τις μαθητές / μαθήτριες.

Εικόνα 2. Μετακίνηση των φιδιών χωρίς χρήση άκρων (Πηγή: Encyclopedia Britannica).
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Διερευνώντας λίγο περισσότερο το φαινόμενο της μετακίνησης, θα μπορούσε η προσέγγιση
να συνεχιστεί και σε άλλα ζώα που μετακινούνται με ιδιαίτερους τρόπους (π.χ. το ψάρι
Periophthalmus barbarus το οποίο χρησιμοποιεί τα εμπρός πτερύγιά του για να περπατά
στον πυθμένα των θαλασσών), ή ακόμα και με την αργή αλλά σταθερή μετακίνηση που
παρατηρείται σε ορισμένα είδη φυτών (π.χ. τα αναρριχώμενα).
Τα ΠΣ-Βιο που θα οργανώνονται με ΦτΦ, μπορούν να προσφέρουν ένα μαθησιακό
περιβάλλον που θα λαμβάνει υπόψη του τις επιστημονικές και διδακτικές ιδιαιτερότητες
της Βιολογίας. Η επιλογή κατάλληλων ΦτΦ απαιτεί σχεδιασμό, καθώς η παιδαγωγική τους
ένταξη, όπως και των παραδειγμάτων (Κουτσοκώστα, Τσιτσιλώνη, & Στασινάκης, 2019),
οφείλει να λαμβάνει υπόψη αιτούμενα των σύγχρονων αρχών διδακτικής και παιδαγωγικής
(Αθανασίου, 2015; Ζόγκζα, 2012). Επιπλέον θα πρέπει τα ΠΣ-Βιο να προβλέπουν βαθμούς
ελευθερίας ώστε οι εκπαιδευτικοί για τις εκάστοτε ενότητες να μπορούν αν επιλέγουν ΦτΦ
με υψηλό βαθμό εγγύτητας στην καθημερινότητα μαθητών / μαθητριών.
Η ΔΜ-ΦτΦ επιτρέπει σε μαθητές / μαθήτριες να αποκτούν ενεργό ενδιαφέρον για τη
μάθηση, ώστε η μαθησιακή διαδικασία να γίνει στοχοπροσηλωμένο συνεχές.

Αναφορές
Bell, P., & Bang, M. (2015). Overview: How can we promote equity in science education? STEM
Teaching Tools Initiative, Institute for Science + Math Education. stemteachingtools.org.
Burrowes, P. A. (2003). A Student-Centered Approach to Teaching General Biology That Really Works:
Lord's Constructivist Model Put to a Test, The American Biology Teacher, 65(7): 491-502, doi:
10.2307/4451548.
Mattila, P., & Silander, P. (2014). How to create the school of the future: Revolutionary thinking and
design from Finland, Oulu: University of Oulu, Center for Internet Excellence.
National Research Council. (2009). A New Biology for the 21st Century: Ensuring the United States
Leads the Coming Biology Revolution. Committee on a New Biology for the 21st Century.
National Research Council. (2012). A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting
Concepts, and Core Ideas. Committee on a Conceptual Framework for New K-12 Science Education
Standards. Board on Science Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education.
Washington, DC: The National Academies Press. Copyright.
Silander, P. (2015a). Rubric for Phenomenon Based Learning. Τελευταία προσπέλαση, 14 Δεκεμβρίου
2019, http://www.phenomenaleducation.info/phenomenon-based-learning.html
Silander, P. (2015b). Phenomenon Based Learning. Τελευταία προσπέλαση, 14 Δεκεμβρίου 2019,

http://www.phenomenaleducation.info/phenomenon-based-learning.html
Symeonidis, V., & Schwarz, J. F. (2016). A phenomenological perspective on teaching and learning,
capturing holistic phenomena. A recent program reform in Finland. Forum Oświatowe, 28(2): 31–
47.
Vigeant, F. (2017). Anchor vs. Investigative Phenomena, KnowAtom, Τελευταία προσπέλαση, 14
Δεκεμβρίου 2019, https://www.knowatom.com/blog/anchor-vs-investigative-phenomena
Αθανασίου, Κ. (2015). Διδακτική της βιολογίας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4794
Ζόγκζα, Β. (2012). Η βιολογική γνώση στην παιδική ηλικία: Ιδέες των παιδιών και διδακτικές
προσεγγίσεις. Αθήνα : Μεταίχμιο.
Κουτσοκώστα, Π., Τσιτσιλώνη, Ο., & Στασινάκης, Π.Κ. (2019). Η χρήση του Παραδείγματος στη
διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη, (70-71): 73-83.

68

Π. Στασινάκης

Σκουμιός, Μ. (2012). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,
Σημειώσεις. Ρόδος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΠΤΔΕ.
Στασινάκης, Π. Κ. (2015). Το Διδακτικό Μοντέλο των 5Ε και η εφαρμογή του στη Βιολογία: φύλλα
εργασίας στην καθημερινή διδακτική πρακτική για τα μαθήματα του Λυκείου, Πρακτικά του 3ου
Συνεδρίου ‘Η Βιολογία στην Εκπαίδευση’, Επιμ. Α. Πολύζος, Δ. Σχίζας, Π. Κ. Στασινάκης, και Γ.
Βαρδακώστας, 93–100.
Στασινάκης, Π. Κ. (2016). Οι ιδιαιτερότητες της Βιολογίας ως πρόκληση για τη χρήση των ΤΠΕ στη
Διδακτική Της Βιολογίας. Νέος Παιδαγωγός, (7):172–87.

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 19ο, 69‐84, 2020

Πρόταση Προγράμματος Σπουδών για τον προγραμματισμό
υπολογιστικών συσκευών στο πλαίσιο τουSTEM
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Εκπαιδευτικός πληροφορικής, 2Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πληροφορικής Παν.
Πειραιώς, 3ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Παν. Ιωαννίνων
Περίληψη. Η παρούσα εργασία προτείνει ένα Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής για
τον προγραμματισμό υπολογιστικών συσκευών στο πλαίσιο της προσέγγισης STEM για
το Γυμνάσιο. Στο προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής παρουσιάζεται η
διαδικασία μεταφοράς και μετατροπής της εμπειρίας που αποκτάται στο Δημοτικό σε
θεωρητικό υπόβαθρο. Σε αυτή τη διαδικασία ακολουθούνται «νήματα περιεχομένου»
δομημένα και διαρθρωμένα με τη βοήθεια της ταξινομίας SOLO. Αυτά τα νήματα
επεκτείνονται και καλύπτουν θέματα όπως η αναπαράσταση των δεδομένων, η ενδο‐
δόμηση των εντολών, οι προγραμματιστικές δομές ακολουθίας, επιλογής και
επανάληψης, οι τρόποι ανίχνευσης συμβάντων, τα εργαλεία αναπαράστασης του
κώδικα και η τμηματοποίηση του κώδικα. Η ολοκλήρωση του προτεινόμενου
Προγράμματος Σπουδών υλοποιείται σε ένα τελικό στάδιο για τους μαθητές του
Λυκείου με την ανάπτυξη ενός project που εμπλέκει όλα τα προηγούμενα γνωστικά
αντικείμενα με στόχο την εμπέδωσή τους.
Λέξεις κλειδιά: Προγράμματα σπουδών, πληροφορική, προγραμματισμός, Scratch

Εισαγωγή
Κατά τη διαδικασία δημιουργίας του Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής (ΠΣΠ) της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης για το «Νέο Σχολείο» το 2011 (Τζιμογιάννης, κ.ά., 2011),
διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η ανάγκη για ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στην
Πληροφορική και όχι στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ένα
ΠΣΠ που θα ξεκινάει από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου και θα ολοκληρώνεται
στο τέλος του γυμνασίου, θα βασίζεται στον προγραμματισμό υπολογιστικών συσκευών και
θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών. Αυτό θα
επιτυγχάνεται με την εμπλοκή των μαθητών, μέσω του προγραμματισμού υπολογιστών, σε
αρθρωτά projects, προσαρμοζόμενα στις δυνατότητες των μαθητών και κλιμακωτής
δυσκολίας, που εφαρμόζουν αυθεντικές διαδικασίες μάθησης και εξελίσσονται
σπειροειδώς, με στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού (π.χ. ψηφιακών
παιχνιδιών) υψηλής τεχνολογίας. Η φιλοδοξία είναι οι μαθητές να γίνουν όχι μόνο κριτικοί
καταναλωτές αλλά και εν δυνάμει να αναδειχθούν σε παραγωγούς γνώσης (Λαδιάς,2013).
Το προτεινόμενο ΠΣΠ συνίσταται να είναι σε λειτουργική αλληλεπίδραση με φαινόμενα
κοινά με άλλα γνωστικά αντικείμενα και προσεγγίσεις (Λαδιάς & Γώγουλος, 2017), κυρίως
στην περιοχή της εκπαίδευσης STEM. Επίσης προτείνεται να είναι σχεδιασμένο στη βάση
παιδαγωγικών εργαλείων όπως η Γνωστική Ταξινομία Μαθησιακών Αποτελεσμάτων / SOLO
προσαρμοσμένη στον προγραμματισμό των υπολογιστικών συσκευών (Μπέλλου &
Μικρόπουλος, 2008; Jimoyiannis, 2011; Ζιώγα, 2018). Ως γλώσσα οπτικού
προγραμματισμού για το προτεινόμενο ΠΣΠ προτείνεται το περιβάλλον Scratch.

70

Α. Λαδ
διάς, Θ. Καρβ
βουνίδης, Ι. Μπέλλου
Μ

Τα χαρ
ρακτηρισττικά του ΠΣΠ
Π στην Πρωτοβά
Π
θμια Εκπα
αίδευση
Μια πρώτη πρότασ
ση σχεδιασ
σμού ενός τέτοιου ΠΣΠ
Π για την πρ
ρωτοβάθμια
α εκπαίδευση έγινε
με την πρόταση «Ο
« προγραμματισμός υπολογισττικών συσκεευών ως κύριος άξοννας ενός
Προγρά
άμματος Σπ
πουδών στη
ην Πληροφ
φορική» (Λα
αδιάς & Γώ
ώγουλος, 2017). Σε αυτή
α
την
πρότασ
ση βασίστηκε το MOOC «Διδακκτικές προσ
σεγγίσεις στον
σ
Προγρ
ραμματισμό
ό με το
Scratch» που αναπ
πτύχθηκε από
α την ετα
αιρεία Coursity (httpss://coursity..gr/courses//course‐
v1:UOI++Prog2+202
20_trial/abo
out) του ΚΕΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
τ
Πανεπιστημίου Ιω
ωαννίνων (Λαδιάς,
(
2017; Λαδιάς, 2018). Το εκπαιδευτιικό υλικό που πλα
αισιώνει αυ
υτή την πρόταση
π
περιλαμ
μβάνεται σττο βιβλίο «Αρχές
«
Προγγραμματισμ
μού με το Scratch.
S
Πρ
ρόγραμμα Σπουδών
Σ
και εκπ
παιδευτικά σενάρια» (Λαδιάς & Καρβουνίδ
δης, 2018) και διδάσ
σκεται για δεύτερη
δ
χρονιά στη σειρά
ά μαθημάττων «Let’s Scratch» του εκπαιιδευτικού οργανισμού
ύ STEM
Education (https:///stem.edu..gr/lesson/lets‐scratch/). Η αναττροφοδότηση από αυτές τις
δραστηριότητες αποτέλεσαν
α
ν τη βάση
η για τη σχεδίαση
σ
ε
ενός
ΠΣΠ βασισμένο
ου στον
προγρα
αμματισμό υπολογιστικ
υ
κών συσκευ
υών για το Γυμνάσιο με κύριο σττόχο την αννάπτυξη
της υπο
ολογιστικής σκέψης τω
ων μαθητών.

Σχή
ήμα 1. Η δομ
μή του Προγγράμματος Σπουδών
Σ
του
υ Δημοτικού
ύ αποτελείτα
αι από ενότη
ητες
μα
αθημάτων που
π αντιστοιιχούν στα επ
πίπεδα της τα
αξινομίας SO
OLO, ενώ σεε κάθε μάθημα
αναπττύσσονται τα «νήματα περιεχομένο
π
ου» των γνω
ωστικών ενοττήτων.

Πρόταση Προγράμματος Σπουδών για τον προγραμματισμό υπολογιστικών …

71

H διδακτική προσέγγιση του ΠΣΠ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι οι μαθητές «να
συσσωρεύουν εμπειρίες, να αποκτούν προσλαμβάνουσες παραστάσεις και να μαθαίνουν
προγραμματισμό όπως μαθαίνουν τα παιδιά τη μητρική τους γλώσσα» (Papert, 1991). Όλα
αυτά χωρίς να χρησιμοποιούνται ορισμοί, χωρίς θεωρίες για δομές και έννοιες
προγραμματισμού, δίνοντας στους μαθητές τον απαραίτητο χρόνο για να ωριμάσουν οι
ιδέες στο μυαλό τους και να εξοικειωθούν με έννοιες υψηλού επιπέδου (Λαδιάς, 2011). Η
δομή του ΠΣΠ για το Δημοτικό απεικονίζεται στο Σχήμα 1 (Λαδιάς & Καρβουνίδης, 2018).
Το εκπαιδευτικό υλικό του προτεινόμενου ΠΣΠ του Δημοτικού βασίζεται σε ένα ενιαίο
project που εξελίσσεται από μάθημα σε μάθημα, υλοποιώντας 90 διαφορετικές εκδόσεις
ενός και μοναδικού προγράμματος (Λαδιάς, 2017). Το πρόγραμμα βασίζεται σε τέσσερεις
φάσεις ανάπτυξης ενός εικονικού οχήματος. Στην πρώτη το όχημα νοείται ως «αυτόματον»,
ενώ στη δεύτερη φάση ως αυτόνομο όχημα. Στην τρίτη φάση το όχημα γίνεται
τηλεχειριζόμενο και στην τέταρτη παρουσιάζεται ένας αγώνας αυτοκινήτων που συνδυάζει
αυτόματα, αυτόνομα και τηλεχειριζόμενα οχήματα. Κάθε μια από τις τέσσερεις φάσεις
αντιστοιχεί στα τέσσερα επίπεδα της ταξινομίας SOLO: μονοδομικό, πολυδομικό, σχεσιακό
και εκτεταμένης γενίκευσης (Λαδιάς κ.ά., 2019β). Η αντιστοίχιση του προγράμματος
σπουδών με ταξινομία μαθησιακών αποτελεσμάτων επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να
συνδέει άμεσα μαθησιακούς στόχους με αναμενόμενα αποτελέσματα και να αξιολογεί με
ακρίβεια το αποτέλεσμα των μαθησιακών δραστηριοτήτων που ολοκληρώνουν οι μαθητές.
Το περιεχόμενο του ΠΣΠ διαπερνάται κατακόρυφα από νήματα που αναφέρονται στον
τρόπο δόμησης μιας εντολής, στις προγραμματιστικές δομές, στην αναπαράσταση των
δεδομένων, στο βαθμό αφαίρεσης του κώδικα, στις προγραμματιστικές τεχνικές και τα
διάφορα είδη προγραμματισμού, στη διαχείριση αιτημάτων και τέλος στην επικοινωνία
μεταξύ τμημάτων του κώδικα και στην αλληλεπιδραστικότητα. Κατά την εξέλιξη της
διδασκαλίας θεμάτων του ΠΣΠ στο εσωτερικό αυτών των νημάτων περιεχομένου
δημιουργούνται νοητικές σκαλωσιές που βοηθούν τους μαθητές να προσπελάσουν το
εκπαιδευτικό υλικό κλιμακωτά με βαθμιαία δυσκολία (Σχήμα 2).

Σχήμα 2. Εντός ενός νήματος δημιουργούνται νοητικές σκαλωσιές όπως αυτή της αναπαράστασης
των δεδομένων (αριστερά) και της σύνθεσης του προγράμματος (δεξιά).
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Στο ΠΣΠ του γυμνασίου οι μαθητές σαρώνουν ‐ακολουθώντας τα νήματα περιεχομένου‐ το
εκπαιδευτικό υλικό που διδάχθηκαν στο Δημοτικό και προσεγγίζουν θεωρητικά το γνωστικό
τους περιεχόμενο. Η διδακτέα ύλη κάθε νήματος χαρακτηρίζεται από την έρευνα των
μαθητών με στόχο να διατυπώσουν γενικεύσεις αυτών που ήδη γνωρίζουν εμπειρικά και να
τις επεκτείνουν. Ένα παράδειγμα αποτελεί η εντολή κίνησης που οι μαθητές έχουν μάθει
στο Δημοτικό (η περιοχή (α) στο Σχήμα 4) και οι επεκτάσεις της στο Γυμνάσιο (περιοχές (β)
και (γ) στο Σχήμα 4).
Για κάθε ένα από αυτά τα νήματα περιεχομένου έχουν αναπτυχθεί ομαδοποιήσεις που
μπορούν να αντιστοιχηθούν στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της ταξινομίας
SOLO (Biggs & Collis, 1982; Lister et al., 2006). Έτσι η βαθμίδα εξέτασης κάποιου «νήματος
περιεχομένου» (α) σε επίπεδο χρησιμοποιούμενης εντολής (η εντολή θεωρείται ως
στοιχειώδες πρόγραμμα)μπορεί να αντιστοιχηθεί στο μονοδομικό επίπεδο της SOLO, (β) σε
επίπεδο προγραμματιστικής δομής (ακολουθία, επιλογή, επανάληψη) μπορεί να
αντιστοιχηθεί στο πολυδομικό επίπεδο, (γ) σε επίπεδο προγραμματιστικού σεναρίου ‐ως
συνδυασμού προγραμματιστικών δομών‐ μπορεί να αντιστοιχηθεί στο σχεσιακό επίπεδο,
(δ) σε επίπεδο λειτουργιών του προγράμματος (ως πρόγραμμα νοείται ο λειτουργικός
συνδυασμός σεναρίων) μπορεί να αντιστοιχηθεί στο επίπεδο εκτεταμένης γενίκευσης της
SOLO (Λαδιάς, Καρβουνίδης & Λαδιάς, 2019α). Με βάση αυτή την κατάταξη η προσέγγιση
του περιεχομένου του ΠΣΠ στο Γυμνάσιο παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Αντιστοίχιση των επιπέδων της ταξινομίας SOLO με την προσέγγιση του περιεχομένου
του ΠΣΠ στο Γυμνάσιο.
Επίπεδα SOLO

Βαθμίδα εξέτασης νήματος περιεχομένου (ως μέρος)

Μονοδομικό

Εντολής (η εντολή θεωρείται ως στοιχειώδες πρόγραμμα που
εμπεριέχει αλγόριθμο και δεδομένα).

Πολυδομικό

Προγραμματιστικής δομής (ως δομή σύνολο εντολών
συνδυαζόμενων σε ακολουθία, επιλογή ή επανάληψη).

Σχεσιακό

Σεναρίου (ως σενάριο θεωρείται ο συνδυασμός προγραμματιστικών
δομών).

Εκτεταμένης γενίκευσης

Προγράμματος (ως πρόγραμμα νοείται ο λειτουργικός συνδυασμός
σεναρίων).

Στη συνέχεια αναπτύσσεται κάθε ένα από τα επίπεδα εξέτασης ενός «νήματος
περιεχομένου» που λειτουργούν ως ψηφίδες για την ολοκλήρωση του ΠΣΠ.

Εξέταση «νήματος περιεχομένου» σε επίπεδο εντολής
Η περιγραφή του τρόπου εξέτασης του «νήματος περιεχομένου» σε επίπεδο εντολής
βασίζεται στις δημοσιεύσεις «Εφαρμογή της ταξινομίας SOLO στην αξιολόγηση της δόμησης
των εντολών σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού» (Λαδιάς, Μικρόπουλος,
Πλεσιώτης & Λαδιάς, 2018β) και «Η συνεισφορά των εντολών διαχείρισης συμβάντων και
ελέγχου, στη σχεδίαση της αλληλεπιδραστικότητας, του συγχρονισμού και της
παραλληλίας, σε κώδικα οπτικού προγραμματισμού"» (Αργυρίου, Λαδιάς, Καρβουνίδης &
Δουληγέρης, 2016).
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Ο Wirth
h (1990) ανα
αφέρει ότι το
τ «πρόγρα
αμμα είναι αλγόριθμοςς συν δεδομ
μένα και το
ο πώς θα
αναπαρ
ραστήσουμεε τα δεδομένα... πρέέπει πάντα
α να γίνετται λαμβάννοντας υπό
όψη την
επεξεργγασία που πρόκειταιι να υποσττούν τα δεδομένα».
δ
Ο βαθμό
ός συσχέτισ
σης των
δεδομένων με τονν αλγόριθμ
μο είναι κά
άτι πολύ πεερισσότερο από ένα ά
άθροισμα, αφού ο
τρόπος δόμησης των δεδομ
μένων επηρ
ρεάζει σημ
μαντικά τηνν επιλογή και ανάπτυξη του
αλγορίθ
θμου καθώςς αλγόριθμ
μος και δεδο
ομένα διαπ
πλέκονται με
μ πολλούς και διαφορ
ρετικούς
τρόπους (Λαδιάς,, Σαριδάκη
η & Λαδιά
άς, 2017). «Αυτή η συσχέτιση
η αλγορίθμ
μου και
δεδομένων εμφα
ανίζεται κα
αι στη μικκροκλίμακα
α μιας ενττολής όπο
ου το πρό
όγραμμα
αντιπρο
οσωπεύεταιι από μια και
κ μοναδικκή εντολή συν
σ μια παρ
ράσταση δεεδομένων» (Λαδιάς
κ.ά., 2018β).

Σχήμα 5. Η κατη
ηγοριοποίησ
ση της αναπ
παράστασής των δεδομέένων στο προ
ογραμματισ
στικό
περιβάλλλον του Scrratch με κριττήριο το βαθ
θμό δόμησής τους και η αντιστοίχισ
ση με τα επίπ
πεδα της
ταξινομίας SOLO.

Σχήμα 6. Η κατηγο
οριοποίηση του
τ βαθμού επεξεργασίίας των δεδο
ομένων στο προγραμμα
ατιστικό
περιβά
άλλον του Sccratch με κρ
ριτήριο την πολυπλοκότη
π
ητά τους και η αντιστοίχχιση με τα επ
πίπεδα
της ταξινομίας
τ
SOLO.
S
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Θεωρώνντας ως δεεδομένα τιςς τιμές καιι τις μεταβλητές που εντοπίζοντται στο σώμα ενός
προγρά
άμματος, τα
α δεδομένα μπορούνν να κατηγοριοποιηθ
θούν με κριτήριο το
ο βαθμό
δόμησή
ής τους, όπω
ως απεικονίίζεται στο Σχήμα
Σ
5. Η χρήση των δεδομένωνν μπορεί να
α γίνεται
είτε άμ
μεσα είτε τα δεδομένα να χρ
ρησιμοποιο
ούνται ως ορίσματα σε υπολο
ογιστικές
εκφράσ
σεις. Η πολλυπλοκότηττα των υπ
πολογιστικώ
ών εκφράσ
σεων μπορεί να ανα
αχθεί σε
διάφορες βαθμίδεες που να αντιστοιχηθ
θούν στα επίπεδα
ε
της ταξινομία
ας SOLO (ΣΣχήμα 6)
σικές εντολέές μπορούνν να καταταχθούν σε επίπεδα π
πολυπλοκόττητας με
επίσης και οι βασ
ύνθετη είνα
αι η σύνταξή τους, κα
αι να αντισ
στοιχιστούνν στα επίπ
πεδα της
βάση το πόσο σύ
ταξινομ
μίας SOLO (ΣΣχήμα 7).

Σχήμα 7. Η καττάταξη των εντολών με βάση το πόσ
σο σύνθετη είναι η σύντταξή τους κα
αι η
οίχιση με τα
α επίπεδα τη
ης ταξινομία
ας SOLO.
αντιστο

Για τηνν ολοκλήρω
ωση της εξέτασης
ε
τ
του
νήματο
ος περιεχο
ομένου σε επίπεδο εντολής
χρειάζετται να δημ
μιουργηθεί ένας τρισδ
διάστατος χώρος
χ
(Σχήμ
μα 8) που η πρώτη διάσταση
αντιπρο
οσωπεύει το
ο βαθμό δό
όμησης των δεδομένωνν, η δεύτερ
ρη το βαθμό
ό επεξεργασ
σίας των
δεδομένων και η τρίτη διάστα
αση αντιπρο
οσωπεύει το
τ βαθμό πο
ολυπλοκότη
ητας της ενττολής.

Σχή
ήμα 8. Κάθε εντολή
ε
βρίσ
σκεται σε ένα
α σημείο ενό
ός τρισδιάσττατου χώρου
υ και αναλύεται
σύμ
μφωνα με το
ο βαθμό πολλυπλοκότηττάς της, το βα
αθμό επεξερ
ργασίας που
υ υφίσταντα
αι τα
δεδομένα
α από τον τύπο υπολογισ
σμού, και το
ο βαθμό δόμ
μησης των δεεδομένων.
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Από τα παραπάνω φαίνεται ότι
ό για την εξέταση
ε
του
υ νήματος περιεχομένο
π
ου στο επίπ
πεδο της
εντολήςς, η αντιστο
οίχιση των βαθμών πο
ολυπλοκότη
ητας της ενντολής, της επεξεργασ
σίας των
δεδομένων και τηςς δόμησης των δεδομ
μένων που χρησιμοποι
χ
ιεί αυτή με τις κατηγο
ορίες της
μίας SOLO δημιουργεεί ένα χώρ
ρο ταξινόμησης των εντολών. Η χάραξη νοητών
ταξινομ
ρεί να απο
γραμμώ
ών από κάπ
ποιο σημείίο αναφοράς προς γεειτονικές θέσεις
θ
μπορ
οτελέσει
οδηγό για
γ τη χάρα
αξη της διδα
ακτέας ύλης (σε επίπεεδο εντολήςς) του προττεινόμενου ΠΣΠ για
το Γυμννάσιο.

Εξέτασ
ση «νήματτος περιεχχομένου»
» σε επίπεεδο προγρ
ραμματισττικής δομής
Οι κύριεες προγραμ
μματιστικές δομές στονν προγραμμ
ματισμό είνναι η ακολου
υθία, η επιλλογή και
η επανά
άληψη. Στιςς επόμενες ενότητες
ε
πα
αρουσιάζοννται οι τρόπ
ποι που συννεισφέρουνν οι τρεις
αυτές προγραμματ
π
τιστικές δομ
μές στα νήμ
ματα περιεχχομένου.
Η προγρ
ραμματιστιική δομή ακκολουθίας
Η περιγγραφή του τρόπου εξξέτασης το
ου νήματοςς σε επίπεδ
δο προγραμματιστικής δομής
ακολουθίας βασίζζεται στην εργασία «Η ταξινομίία SOLO σττις προγρα
αμματιστικές δομές
ακολουθίας στο Sccratch» (Λα
αδιάς, Μικρ
ρόπουλος, Πλεσιώτης
Π
& Λαδιάς, 2019γ). Οι δυνατοί
τρόποι δημιουργία
δ
ας προγραμ
μματιστικώνν δομών ακο
ολουθίας κα
αι οι αντισττοιχίσεις τους με τα
επίπεδα
α της ταξινο
ομίας SOLO
O παρουσιά
άζονται στο Σχήμα 9. Τα
Τ κριτήρια κατηγοριοποίησης
που εφ
φαρμόζοντα
αι είναι οι
ο δομές ακολουθίας
α
ς να: (α) υλοποιούννται με τη
η χρήση
συμβάνντων, μηνυμάτων, κλώ
ώνων, διαδ
δικασιών ή συνδυασμών αυτώνν, (β) εκτεελούνται
σειριακά/ασύγχρονα ή παράλλληλα/ταυττόχρονα κα
αι οι συνδυασμοί αυτώ
ών και (γ) ανήκουν
α
σε ένα ή περισσότεερα αντικείίμενα.

Σχήμα 9.
9 Γενική ανα
απαράσταση
η των προγρ
ραμματιστικώ
ών δομών ακολουθίας
α
κκαι αντιστοίίχιση στα
επίπεδα της ταξινομίίας SOLO.

Η αντισ
στοίχιση τω
ων βαθμών πολυπλοκό
ότητας της δομής ακο
ολουθίας το
ου κώδικα οπτικού
προγρα
αμματισμού με τα επίπ
πεδα της τα
αξινομίας SO
OLO, δημιου
υργεί έναν άξονα, που
υ μπορεί
να αποττελέσει οδη
ηγό για τη χάραξη
χ
της διδακτέας
δ
ύλης
ύ
(όσον αφορά την προγραμματιστική
δομή ακκολουθίας) του προτειινόμενου ΠΣΠ για το Γυ
υμνάσιο.
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Η προγρ
ραμματιστιική δομή επ
πιλογής
Η περιγγραφή του τρόπου εξξέτασης το
ου νήματοςς σε επίπεδ
δο προγραμματιστικής δομής
επιλογή
ής βασίζετα
αι στην εργγασία «Εφα
αρμογή τηςς ταξινομία
ας SOLO στη
ην αξιολόγηση της
προγρα
αμματιστική
ής δομής επιλογής» (Πλεσιώτης, Λαδιάς, Καρβου
υνίδης, Λα
αδιάς &
Δουληγέρης, 2019
9). Οι δυναττοί τρόποι σύνθεσης
σ
των
τ προγρα
αμματιστικώ
ών δομών επιλογής
ε
και οι αντιστοιχίσε
α
εις αυτών με
μ τα επίπεδ
δα της ταξιινομίας SOLLO παρουσιιάζονται σττο Σχήμα
10. Έχειι δημιουργηθεί ένα επ
πίπεδο με άξονες
ά
αφεενός το είδος της δομ
μής επιλογή
ής και τη
διάταξη
η πολλαπλώ
ών δομών επιλογής
ε
κα
αι αφετέρου τη σύνθεεση της λογγικής συνθή
ήκης της
δομής επιλογής.
ε

Σχήμ
μα 10. Αναπα
αράσταση το
ου επιπέδου
υ που δημιου
υργείται από τους τρόπους δόμηση
ης των
δομών επιλογής μεε το βαθμό πολυπλοκότη
π
ητας της λογγικής τους συνθήκης καιι η αντιστοίχχιση στα
επίπεδα της ταξινομίίας SOLO.

Μια οποιαδήποτε εντολή επιιλογής ή διά
άταξη εντολλών επιλογγής με τη λο
ογική συνθήκη που
χρησιμο
οποιεί, αντιιστοιχεί σε ένα κελί απ
πό αυτά πο
ου δημιουρ
ργούνται, με τα επίπεδ
δα SOLO
της διάτταξης των εντολών
ε
στο
ον οριζόντιο
ο άξονα και τα επίπεδ
δα SOLO τηςς λογικής συ
υνθήκης
στον κα
ατακόρυφο
ο άξονα. Η αντιστοίχχιση μιας προγραμμα
π
ατιστικής δομής επιλο
ογής σε
κάποιο σημείο του
υ επιπέδου που μπορεεί να αποτελλέσει οδηγό
ό για τη χάρ
ραξη της διιδακτέας
όσον αφορά
ά την προγραμματιστιική δομή επ
πιλογής) το
ου προτεινό
όμενου ΠΣΠ
Π για το
ύλης (ό
Γυμνάσιο.
Η προγρ
ραμματιστιική δομή επ
πανάληψηςς
Η περ
ριγραφή του
τ
τρόπο
ου εξέτασ
σης του νήματος περιεχομέννου σε επίπεδο
προγρα
αμματιστική
ής δομής επανάληψ
ψης βασίζζεται στις εργασίεςς «Μια πρόταση
π
ταξινόμ
μησης των προγραμμα
π
ατιστικών βρ
ρόχων στο Scratch» (Λ
Λαδιάς, Καρ
ρβουνίδης, Λαδιάς,
& Δουλληγέρης, 20
018α) και «K
Kinds of loo
ops implem
mented with
h messages in Scratch and the
SOLO Taxonomy»
T
(Karvounid
dis, Ladias, Ladias & Douligeris,
D
2
2019).
Στηνν κατηγοριο
οποίηση
των δυνατών
δ
εναλλακτικκών τρόπ
πων υλοπ
ποίησης προγραμμα
π
τιστικών βρόχων
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χρησιμο
οποιήθηκε το ρεπερτό
όριο των επαναληπτικ
ε
κών εντολώ
ών όπως επ
πίσης και η χρήση
μηνυμά
άτων, κλώννων και ανναδρομικώνν διαδικασιών. Οι δυ
υνατοί τρόπ
ποι σύνθεσ
σης των
προγρα
αμματιστικώ
ών δομών επανάληψη
ε
ης και οι αντιστοιχίσε
α
εις αυτών μ
με τα επίπ
πεδα της
ταξινομ
μίας SOLO παρουσιάζον
π
νται στο Σχήμα 11.

Σχήμα 11.
1 Αναπαρά
άσταση του χώρου
χ
που δημιουργείτται από τουςς τρόπους δό
όμησης των βρόχων
με τους διάφορους τρόπους υλοποίησήςς τους.

Η αντισ
στοίχιση τω
ων βαθμώνν πολυπλοκκότητας τω
ων τρόπων δόμησης ττων βρόχων με τα
επίπεδα
α της ταξινο
ομίας SOLO, δημιουργεεί έναν άξο
ονα, που μπ
πορεί να αποτελέσει οδ
δηγό για
τη χάρα
αξη της διδα
ακτέας ύλης (όσον αφ
φορά την πρ
ρογραμματιιστική δομή
ή επανάληψ
ψης) του
προτειννόμενου ΠΣΠ για το Γυμνάσιο.
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Εξέταση «νήματος περιεχομένου» σε επίπεδο σεναρίου
Ως σενάριο νοείται ο συνδυασμός προγραμματιστικών δομών με σκοπό την επίλυση ενός
συγκεκριμένου επιμέρους προβλήματος. Οι τρόποι που μπορούν να συνδυαστούν οι
προγραμματιστικές δομές και να σχηματίσουν προγραμματιστικά σενάρια και η
αντιστοίχισή τους με τα επίπεδα της ταξινομίας SOLO απεικονίζονται στο σχήμα 12.

Σχήμα 12. Οι αντιστοιχίσεις των διαφόρων τρόπων που συνδυάζονται οι προγραμματιστικές
δομές στο σχηματισμό προγραμματιστικών σεναρίων με τα επίπεδα της ταξινομίας SOLO.
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Η περιγγραφή του τρόπου εξξέτασης του
υ νήματος σε επίπεδο
ο σεναρίου
υ βασίζεται σε υπό
κατασκεευήν εργασ
σία σχετική
ή με την ανάπτυξη
α
σεναρίων ως συνθέσειις δομών και
κ στην
εργασία
α "Categorizzation of reequests deteecting in Sccratch usingg the SOLO taxonomy" (Ladias,
Ladias, Karvounid
dis & Do
ouligeris, 2019). Εξξειδικευμέννες κατηγο
οριοποιήσεεις των
προγρα
αμματιστικώ
ών σεναρίω
ων μπορεί να γίνουν και με βά
άση τη στό
όχευσή του
υς προς
επίλυση
η συγκεκριμ
μένου υποπ
προβλήματος. Παράδεειγμα είναι η ανίχνευσ
ση των συμ
μβάντων
που προ
οέρχονται είτε
ε από το εξωτερικό περιβάλλονν του υπολο
ογιστή είτε στο εσωτερ
ρικό του
από άλλλα σενάρια. Η ταξινόμ
μηση των τρ
ρόπων ανίχννευσης των αιτημάτωνν και η αντισ
στοίχιση
με τα επ
πίπεδα της ταξινομίας SOLO παρο
ουσιάζεται στο σχήμα 13.

Σχήμα
α 13. Οι αντιστοιχίσεις των
τ διαφόρω
ων τρόπων ανίχνευσης
α
αιτημάτων μ
με τα επίπεδ
δα της
ταξινομίας SOLO.
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Η αντιστοίχιση των βαθμών πολυπλοκότητας των τρόπων δόμησης της ανίχνευσης των
αιτημάτων με τα επίπεδα της ταξινομίας SOLO, δημιουργεί έναν άξονα, που μπορεί να
αποτελέσει ενδεικτικό οδηγό για τη χάραξη της διδακτέας ύλης (όσον αφορά τον τρόπο
δόμησης των προγραμματιστικών σεναρίων) του προτεινόμενου ΠΣΠ για το Γυμνάσιο.

Εξέταση «νήματος περιεχομένου» σε επίπεδο προγράμματος
Η περιγραφή του τρόπου εξέτασης του «νήματος περιεχομένου» σε επίπεδο προγράμματος
βασίζεται στις εργασίες "A Design and Evaluation Framework for Visual Programming
Codes" (Karvounidis, Argyriou, Ladias & Douligeris, 2017), «Η αναπαράσταση του
αλγορίθμου με τη βοήθεια του κωδικΟράματος σε περιβάλλοντα οπτικού
προγραμματισμού» (Λαδιάς & Λαδιάς,2016), «Εφαρμογή της ταξινομίας SOLO στην
αξιολόγηση της τμηματοποίησης του κώδικα σε Scratch» (Λαδιάς, Πλεσιώτης & Λαδιάς,
2018γ) και «Τμηματοποίηση του κώδικα σε περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με
πλακίδια (Scratch)» (Λαδιάς, Καρβουνίδης & Λαδιάς, 2017α).
Πίνακας 2. Αντιστοίχιση των τεσσάρων σταδίων τμηματοποίησης του κώδικα με τα επίπεδα της
ταξινομίας SOLO.
Επίπεδα SOLO
Μονοδομικό

Πολυδομικό

Σχεσιακό

Εκτεταμένης
γενίκευσης

Στάδια τμηματοποίησης του κώδικα ενός προγράμματος
Στάδιο της τμηματοποίησης του κώδικα ανά αντικείμενο. Παράδειγμα τέτοιας
μορφής κώδικα είναι ο ενιαίος “μονολιθικός” κώδικας όπου το πρόγραμμα
περιορίζεται σε ένα αντικείμενο και σε ένα προγραμματιστικό σενάριο.
Θεωρείται ως παράδειγμα σειριακού προγραμματισμού βασισμένου σε
αντικείμενα (object‐based programming).
Στάδιο της τμηματοποίησης του κώδικα ανά κατάσταση. Στη θεωρία των
αυτομάτων, ως κατάσταση αναφέρονται όλες οι πληροφορίες στις οποίες, τη
δεδομένη στιγμή, ένα πρόγραμμα έχει πρόσβαση. Στον οπτικό προγραμματισμό
με πλακίδια στην ίδια κατάσταση ανήκουν όλα τα προγραμματιστικά σενάρια με
την ίδια αρχική εντολή από το μενού "Συμβάντα" (ξεκινούν με το "Όταν"). Ο
κώδικας σε αυτό το στάδιο τμηματοποίησης είναι υπόδειγμα προγραμματισμού
καθοδηγούμενου από γεγονότα (event driven programming).
Στάδιο της τμηματοποίησης του κώδικα ανά αντικείμενο και ανά κατάσταση.
Πρόκειται για το σύνολο των προγραμματιστικών σεναρίων που ανήκουν σε ένα
αντικείμενο και ταυτόχρονα έχουν την ίδια αρχική εντολή από το μενού
"Συμβάντα". Τα σενάρια αυτά εκτελούνται ταυτόχρονα και ως εκ τούτου ο
κώδικας σε αυτό το στάδιο μπορεί να θεωρηθεί ως παράδειγμα παράλληλου
προγραμματισμού κατά την εξυπηρέτηση ενός συμβάντος.
Στάδιο της τμηματοποίησης του κώδικα εντός προγραμματιστικού σεναρίου.
Ένα προγραμματιστικό σενάριο αναλύεται ιεραρχικά με τη χρήση διαδικασιών,
μηνυμάτων, κλώνων ή συνδυασμών των και το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως
παράδειγμα ιεραρχικά δομημένου προγραμματισμού.

Ως πρόγραμμα νοείται ο λειτουργικός συνδυασμός προγραμματιστικών σεναρίων με σκοπό
την επίλυση ενός προβλήματος. Οι τρόποι με τους οποίους συνδυάζονται τα επιμέρους
σενάρια ώστε να ολοκληρωθούν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα σχετίζονται με την
τμηματοποίηση του κώδικα. Η τμηματοποίηση του κώδικα βασίζεται στη μέθοδο "διαίρει
και βασίλευε" που αναλύει και συνθέτει ένα πρόβλημα σε επιμέρους πιο εύκολα
διαχειρίσιμα υποπροβλήματα και είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη
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αλγοριθμικής σκέψης των μαθητών. Η τμηματοποίηση του κώδικα στο προγραμματιστικό
περιβάλλον του Scratch επιτυγχάνεται μέσα από τέσσερα στάδια που μπορούν να
αντιστοιχισθούν στα επίπεδα της ταξινομίας SOLO (Πίνακας 2).
Η αντιστοίχιση των τεσσάρων σταδίων της τμηματοποίησης με τα επίπεδα της ταξινομίας
SOLO, μπορεί να παρέχει ένα χρήσιμο οδηγό για τη χάραξη της διδακτέας ύλης (όσον
αφορά τις προγραμματιστικές προσεγγίσεις του προγραμματισμού που βασίζεται σε
αντικείμενα, του προγραμματισμού που καθοδηγείται από γεγονότα, του σειριακού /
παράλληλου προγραμματισμού και του δομημένου προγραμματισμού) του προτεινόμενου
ΠΣΠ για το Γυμνάσιο.

Συζήτηση
Συνοψίζοντας την ανάπτυξη του περιεχομένου του ΠΣΠ που βασίζεται στον
προγραμματισμό μπορούμε να έχουμε μια μακροσκοπική θεώρηση όπως αυτή του πίνακα
1 αλλά και λεπτομερέστερες θεωρήσεις όπως αυτές των σχημάτων 5 έως 13. Ο συνδυασμός
αυτών των δύο θεωρήσεων επιτρέπει στον συντάκτη του ΠΣΠ να αντιλαμβάνεται
ταυτόχρονα το όλον και το μέρος όσον αφορά τη διδακτέα ύλη και να μπορεί να σχεδιάζει
νοητικές σκαλωσιές μεταξύ ακολουθιακά διδασκομένων θεμάτων που οι μαθητές να
μπορούν να τις ακολουθούν εύκολα. Επιπλέον αυτή η προσπέλαση γειτονικών θεμάτων
μπορεί να επιτρέψει και στον εκπαιδευτικό να χαράξει δικά του εναλλακτικά μονοπάτια
προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της τάξης ή της ομάδας μαθητών ή
και ακόμα ενός μαθητή στα πλαίσια της εξατομικευμένης μάθησης.
Το προτεινόμενο ΠΣΠ που βασίζεται στον προγραμματισμό υπολογιστικών συσκευών
εντάσσεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου Προγράμματος Σπουδών που εστιάζει στους
πυλώνες της εκπαίδευσης του STEM. Το ΠΣΠ δεν πρέπει να ειδωθεί ως ένα απομονωμένο
Πρόγραμμα Σπουδών αλλά πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργική αλληλεπίδραση με
φαινόμενα κοινά με άλλα γνωστικά αντικείμενα της εκπαίδευσης του STEM. Θα πρέπει δε
να αναζητηθούν και αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών με παρόμοια δομή των άλλων
γνωστικών αντικειμένων έτσι ώστε όλα μαζί να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση.
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Περίληψη. Στη συγκεκριμένη δημοσίευση, με αφόρμηση το μοντέλο ‘Τεχνολογικής
Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου’-ΤΠΓΠ, παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με το
επαγγελματικό προφίλ εκατό φιλολόγων, που υπηρετούν σε σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης, ως προς το γνωστικό τους υπόβαθρο, τη γνώση
παιδαγωγικών μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας και ως προς την εξοικείωσή τους
με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τα ποσοτικά
δεδομένα της εν λόγω έρευνας αναδεικνύουν, αφενός μεν, τη διδακτική και
παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών, αφετέρου δε, την αδυναμία τους να
αξιοποιήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία και να την εντάξουν στο υπάρχον αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών, είτε λόγω προβλημάτων συστημικού χαρακτήρα είτε λόγω
επιστημολογικών τους παραδοχών.
Λέξεις κλειδιά: Γνώση αντικείμενου, Παιδαγωγική, Τεχνολογία,
Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου’

‘Τεχνολογική

Εισαγωγή
Στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης (professional development) ή, αλλιώς, της
επαγγελματικής μάθησης (professional learning), στην οποία εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί
βάσει του επαγγελματικού τους ρόλου, λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι
πρακτικές και οι μέθοδοι, που αξιοποιούνται σε ένα συνεχές· σε μια δυναμική πορεία,
διαμόρφωσης, ανασυγκρότησης, επανατοποθέτησης, αναπλαισίωσης, αμφισβήτησης και,
εν τέλει, συγκρότησης της επαγγελματικής τους ταυτότητας (professional identity) (Van
Driel & Berry, 2012). Προβαίνοντας σε έναν βασικό διαχωρισμό στις δύο παραπάνω έννοιες,
γίνεται αντιληπτό ότι η επαγγελματική μάθηση αφορά, κυρίως, σε διαδικασίες που
επιδρούν σε συγκεκριμένες αλλαγές στις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις των
εκπαιδευτικών στο επάγγελμά τους. Η επαγγελματική ανάπτυξη, από την άλλη, αναφέρεται
σε ευρείας κλίμακας αλλαγές των εκπαιδευτικών, με το πέρασμα των χρόνων, μέσω της
εμπειρίας και άλλων παραγόντων, που συμβάλλουν στον “επαγγελματισμό” τους
(professionalism) (Fraser, Kennedy, Reid, & McKinney, 2007, σ. 6). Συνακόλουθα, η
επαγγελματική μάθηση μπορεί να οδηγήσει, όχι όμως απαραίτητα, στην επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Beijaard, Meijer, & Verloop, 2004).
Μέσω των διαδικασιών επαγγελματικής μάθησης, στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί να
μαθαίνουν συνεχώς, να προβληματίζονται, να συζητούν, να ερευνούν και να βελτιώνουν τις
πρακτικές τους, ώστε να αφουγκράζονται τις ανάγκες των μαθητών τους, να λαμβάνουν
αποφάσεις που βασίζονται σε συγκεκριμένα δεδομένα ανάλογα με την τάξη τους, να έχουν
γνωστική και παιδαγωγική επάρκεια και να αξιολογούν τους μαθητές τους, έχοντας τις
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αντίστοιχες -υψηλές κάθε φορά- προσδοκίες (Darling-Hammond, Chung-Wei, Andree,
Richardson, & Orphanos, 2009, σ. 3). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η βιβλιογραφία μας δίνει
στοιχεία για τους παράγοντες-«κλειδιά», που συμβάλλουν στην ισχυροποίηση του ρόλου
του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της επαγγελματικής του ανάπτυξης (Roeser, Skinner, Beers,
& Jennings, 2012, σ. 167-168). Τρεις, λοιπόν, φαίνεται να είναι οι βασικές «περιοχές
ευθύνης» των εκπαιδευτικών: (α) η γνωστική «περιοχή» (subject-matter/content
knowledge), (β) η παιδαγωγική «περιοχή» (pedagogical knowledge) και (γ) η αναπτυξιακή
«περιοχή» (developmental knowledge) (Pianta, Hitz ,& West, 2010). Συχνά προστίθεται και
μία τέταρτη «περιοχή» (δ) αυτή των «συνηθειών» (habits) των εκπαιδευτικών, όταν
διδάσκουν. Τα παραπάνω πεδία, αφορούν, δηλαδή, τόσο στη γνωστική επάρκεια του
εκπαιδευτικού όσο και στους κατάλληλους παιδαγωγικούς χειρισμούς ανάλογα με το
γνωστικό αντικείμενο, αλλά και με το αναπτυξιακό-ηλικιακό στάδιο των μαθητών. Ακόμη,
προστίθεται και η ευελιξία του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία, η ευαισθητοποίησή του σε
κοινωνικά ζητήματα στη μάθηση (social skills) και η εκμάθηση δεξιοτήτων κοινωνικής και
συναισθηματικής νοημοσύνης (Jennings & Greenberg, 2009, σ. 491).
Στα παραπάνω στοιχεία, που συμβάλλουν στην ισχυροποίηση του επαγγελματικού ρόλου
του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη εποχή, έρχεται να προστεθεί ένα ακόμη στοιχείο· η
σύγχρονη, αλληλεπιδραστική και καινοφανής τεχνολογία. Ενώ έως και την εμφάνιση των
μικροϋπολογιστών στην εκπαίδευση (1970-1980) η τεχνολογία του σχολείου είχε
εξειδικευμένη χρήση και αφορούσε, κυρίως, σε έντυπο σχολικό υλικό (βιβλία, χάρτες) και
σε υλικά, όπως το μολύβι, το μικροσκόπιο, ο χάρακας κ.ά., πλέον τα πράγματα έχουν
αλλάξει (Roblyer & Doering, 2014). Η σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία είναι ευμετάβλητη
(αξιοποιείται ποικιλοτρόπως), ασταθής (ανανεώνεται και αλλάζει συνεχώς) και ασαφής
(διαφορετική αντίληψη του κάθε εκπαιδευτικού για τον τρόπο αξιοποίησής της), με
αποτέλεσμα να απαιτείται «ισχυρό άγγιγμα» από τον εκπαιδευτικό (Koehler & Mishra,
2009, σ. 61). Στη λογική, συνεπώς, της επικαιροποίησης των γνωστικών σχημάτων των
εκπαιδευτικών προστίθεται και η τεχνολογία.
Στη σύγχρονη εποχή, ο εκπαιδευτικός γνωρίζει ότι η διδασκαλία δεν αφορά, πλέον, μόνο
στην εξοικείωση με το γνωστικό αντικείμενο, αλλά αποτελεί μια πολύπλοκη πρακτική, που
απαιτεί τον συνδυασμό πολλών στοιχείων για να χαρακτηριστεί αποτελεσματική. Γι’ αυτό
και χαρακτηρίζεται, άλλωστε, και ως ένα «ασθενές» πεδίο, στο οποίο είναι απαραίτητη η
συνένωση διαφόρων και διαφορετικών μεταξύ τους περιπτώσεων και πλαισίων (contexts).
Η «τέχνη», συνεπώς, της διδασκαλίας, χωρίς να θέλω να της προσδώσω ένα
προεπιστημονικό περιεχόμενο και να την υποβαθμίσω, «εμπλέκει» τον εκπαιδευτικό σε μια
διαρκή διαδικασία αλλαγής, αναπροσαρμογής και μεταγνωστικής λογικής, αναφορικά με το
επάγγελμά του, τους μαθητές του, τις γνώσεις που πρέπει να μεταδώσει, τις μεθόδους που
θα αξιοποιήσει, τα μέσα που θα υιοθετήσει και, ευρύτερα, τις απαιτήσεις της κοινωνίας
(Koehler, Mishra, & Cain, 2013, σ. 13-14).
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο πολυπλοκότητας, έλλειψης ορίων αναφορικά με την
επαγγελματοποίηση των εκπαιδευτικών, δυναμικών αλλαγών και κοινωνικών, οικονομικών,
πολιτικών και πολιτισμικών ανακατατάξεων είναι σίγουρο ότι το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει ανεπηρέαστο. Συνεπώς, το ερευνητικό
ενδιαφέρον εστιάζει και στα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν το προφίλ του επαγγελματία
εκπαιδευτικού, που εκτός από τη γνώση αντικειμένου, τις δεξιότητες παιδαγωγικού
χαρακτήρα, πλέον εντάσσει και την τεχνολογία στην εκπαίδευση, όχι ως αυτοσκοπό αλλά
ως (παιδαγωγικό) «όχημα» για μάθηση, αλλαγή, αμφισβήτηση, οικοδόμηση γνώσης και για
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μετασχηματισμό των «εύπλαστων», ή και όχι, γνωστικών σχημάτων των σύγχρονων
μαθητών.

Το μοντέλο ‘Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου’:
Διαμόρφωση του πεδίου και ερευνητικά δεδομένα
Ο Lee Shulman (1986) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η γνώση του αντικειμένου για έναν
εκπαιδευτικό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο εκπαιδευτικός, για να θεωρηθεί ότι έχει
εξοικείωση και γνωστική επάρκεια, πρέπει να αντιλαμβάνεται τις διαφορετικές πτυχές της
επιστήμης, του αντικειμένου που διδάσκει. Η βαθειά, συνεπώς, γνώση του αντικειμένου
που διδάσκει ο εκπαιδευτικός, μάς πηγαίνει στα «θεμέλια» της κάθε επιστήμης και σε
γνωστικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές «περιοχές», όπως σημειώθηκε παραπάνω. Ο
εκπαιδευτικός ψυχολόγος Shulman προκρίνει το μοντέλο ‘Παιδαγωγικής Γνώσης
Περιεχομένου’ (PCK-Pedagogical Content Knowledge), βάσει του οποίου «γεφυρώνεται» το
γνωστικό αντικείμενο με την εκπαιδευτική πρακτική. Συγκεκριμένα, αυτή η «γεφύρωση»σύνδεση προκύπτει, καθώς ο εκπαιδευτικός σκέφτεται πώς να διδάξει, ανακαλύπτει
ποικίλους τρόπους προσαρμογής των εκπαιδευτικών μέσων και υλικών, στηριζόμενος,
κυρίως, στις ανάγκες των μαθητών του. Περιλαμβάνει, κατ’ ουσίαν, τη μεθόδευση της
διδασκαλίας και τους παιδαγωγικούς χειρισμούς του εκπαιδευτικού, σε ένα πλαίσιο
διδασκαλίας, μάθησης, αξιολόγησης, προγραμμάτων σπουδών και Παιδαγωγικής (Graham,
2011).

Σχήμα 1. Το μοντέλο ‘Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου’-ΤΠΓΠ

Ενώ, λοιπόν, οι δύο «κύκλοι»· αυτός της γνωστικής επάρκειας (CK-Content Knowledge) και
της παιδαγωγικής επάρκειας (PK-Pedagogical Knowledge) είναι πιο ξεκάθαροι για έναν
εκπαιδευτικό, ο τρίτος «κύκλος», αυτός της τεχνολογικής γνώσης (TK-Technology
Knowledge), χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ασάφεια, ως προς την οριοθέτησή του. Τι
σημαίνει τεχνολογική γνώση; Σίγουρα αποτελεί πολύ μεγάλο ζήτημα και διαφοροποιείται
αναλόγως με την οπτική γωνία θέασης. Δηλαδή, εάν δεχθούμε ότι αποτελεί σημαντικό,
κυρίως, στοιχείο η εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τη λειτουργία των βασικών και
εξειδικευμένων προγραμμάτων και εφαρμογών του Η/Υ, τότε δεχόμαστε μια μηχανιστική«εργαλειακή» οπτική του «κύκλου» “TK”. Ωστόσο, στη σύγχρονη εκπαιδευτική
πραγματικότητα (μάς το έχει δείξει άλλωστε και η έρευνα), οφείλει ο εκπαιδευτικός να
πλησιάζει σε μια πιο λειτουργική διάσταση της τεχνολογίας και να θεωρείται, πλέον,
ψηφιακά, και όχι μόνο τεχνολογικά, εγγράμματος (Τζιφόπουλος, 2016). Για να γίνει αυτό
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πιο σαφές, το σύγχρονο σχολείο έχει στους κόλπους του μαθητές πλήρως εξοικειωμένους
με την τεχνολογία (tech experts), συνεπώς ο σύγχρονος εκπαιδευτικός πρέπει να
συμβαδίζει με τη συγκεκριμένη πραγματικότητα και να μάθει να αξιοποιεί -ολιστικά και
παιδαγωγικά- την τεχνολογία, αξιολογώντας, κρίνοντας και μαθαίνοντας συνεχώς τι
αρμόζει σε κάθε περίπτωση στη διδασκαλία (π.χ. πώς να διδάξω μέσω ιστοεξερευνήσεων;
Είναι αυτό απαραίτητο; Τι μαθητές έχω στην τάξη μου; Πώς θα μεθοδεύσω τη διδασκαλία
μου; Πώς θα συνδέσω την καινοτομία με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών; κ.ά.).
Με στόχο, λοιπόν, την ισχυροποίηση της επαγγελματικής ταυτότητας του σημερινού
εκπαιδευτικού διεξάγονται έρευνες αναφορικά με το μοντέλο ‘ΤΠΓΠ’. Συγκεκριμένα,
έρευνα, σε διεθνές επίπεδο, σε εκπαιδευτικούς τόσο πρωτοβάθμιας όσο και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με το μοντέλο αυτό, καταδεικνύουν την
εξοικείωση των εκπαιδευτικών: (α) με το γνωστικό τους αντικείμενο, (β) με ζητήματα
παιδαγωγικής, αλλά και (β) με τρόπους «γεφύρωσης» του γνωστικού τους αντικειμένου με
μεθόδους διδασκαλίας (π.χ. συνεργατικά πλαίσια, διαφοροποίηση της διδασκαλίας,
εξατομίκευση) χωρίς, όμως, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Το πρόβλημα, ωστόσο,
«φωτίζεται», όταν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διδάξουν με την εκπαιδευτική τεχνολογία.
Στο σημείο αυτό, παρατηρείται είτε έλλειψη σχετικής εξοικείωσης στα ψηφιακά μέσα είτε
έλλειψη σύνδεσης της τεχνολογίας με το γνωστικό αντικείμενο και με παιδαγωγικούς
χειρισμούς είτε, πάλι, έλλειψη αυτοπεποίθησης, ώστε να διδάξουν με τις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Graham et al., 2009; Koehler et al., 2013). Σε
ορισμένες, λοιπόν, έρευνες δεν παρατηρείται συσχέτιση ανάμεσα στους δύο «κύκλους»· σ’
αυτόν την τεχνολογικής «περιοχής» και σ’ εκείνον την παιδαγωγικής «περιοχής» (ΤΠΓΤεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση). Αντιθέτως, διαφαίνεται σύνδεση των «κύκλων» της
γνωστικής επάρκειας και της παιδαγωγικής επάρκειας (ΠΓΠ-Παιδαγωγική Γνώση
Περιεχομένου) (Archambault & Crippen, 2009). Στα πορίσματα αυτών των ερευνών
προστίθενται οι παράγοντες που αποτελούν βασική τροχοπέδη για τον εκπαιδευτικό, ώστε
να διδάξει αποτελεσματικά βάσει του μοντέλου ‘Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης
Περιεχομένου’.
Στους
παράγοντες
αυτούς
συγκαταλέγονται:
το
αίσθημα
αυτοαποτελεσματικότητας (self-efficacy), οι παραδοχές των εκπαιδευτικών για τη
διδασκαλία με και χωρίς τα ψηφιακά μέσα (Cheng & Xie, 2018), η εξοικείωσή τους με τις
εφαρμογές του διαδικτύου και του υπολογιστή, η πρόθεσή τους να διδάξουν μέσω της
καινοτομίας στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα (Joo, Park, & Lim, 2018), η
εκπαίδευση και η επιμόρφωσή τους σε ζητήματα, κυρίως, παιδαγωγικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ (Brinkley-Etzkorn, 2018).

Σκοπός, υποθέσεις και μεθοδολογία της έρευνας
Η έρευνα αυτή1 αναδεικνύει τις «περιοχές», στις οποίες υπερτερούν και/ή υστερούν οι
εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν καλούνται να διδάξουν σε σύγχρονα
σχολικά «περιβάλλοντα». Ειδικότερα, παρουσιάζονται ποσοτικά δεδομένα (με τη συμβολή
του SPSS) από εκατό φιλολόγους, που διδάσκουν σε σχολεία της Θεσσαλονίκης. Το δείγμα
έχει επιλεγεί μέσω της εμπρόθετης δειγματοληψίας (δειγματοληψία “χιονοστιβάδα”) και τα
1

Τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας του συγγραφέα, που
πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., με επόπτη καθηγητή τον κ.
Κωνσταντίνο Μπίκο.
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δεδομένα συλλέχθηκαν με τη συμβολή ενός κλειστού ερευνητικού «εργαλείου»
(ερωτηματολογίου), με ερωτήσεις, κυρίως, διαβαθμισμένης πεντάβαθμης κλίμακας Likert.
Καταγράφονται, ειδικότερα, στοιχεία που συνθέτουν το μοντέλο ‘Τεχνολογικής
Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου’-ΤΠΓΠ, καθώς και συσχετίσεις μεταβλητών, όπως είναι
το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, ζητήματα αυτοπεποίθησης σε σχέση με το
γνωστικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων/ουσών ως προς τους τρεις «κύκλος» του
παραπάνω μοντέλου.
Οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι εξής: Οι φιλόλογοι του δείγματος
•
•
•

θα αξιολογούν τις γνώσεις τους τόσο ως προς το διδακτικό αντικείμενο όσο και ως
προς τους παιδαγωγικούς χειρισμούς σε αρκετά υψηλό επίπεδο,
θα είναι σε αρκετά υψηλό βαθμό εξοικειωμένοι, τουλάχιστον, με τα βασικά
προγράμματα του Η/Υ και σε μικρότερο βαθμό με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά
λογισμικά,
θα παρουσιάζουν ελλείμματα ως προς την ‘Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση’-ΤΠΓ
και σ’ αυτό μπορεί να συμβάλουν και ζητήματα προσωπικών επιστημολογικών τους
παραδοχών.

Τα παραπάνω θα διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο, τα χρόνια υπηρεσίας στην
εκπαίδευση, τις σπουδές και το αίσθημα αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών.

Τα δεδομένα της έρευνας
Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Τα δεδομένα της έρευνας προέκυψαν από 32 άνδρες και 68 γυναίκες φιλολόγους, που
υπηρετούν σε σχολεία της κεντρικής, ανατολικής και δυτικής Θεσσαλονίκης. Ένα αρκετά
υψηλό ποσοστό της τάξεως του 68,0% είναι από 46 ετών και πάνω, με πάνω από 15 έτη
υπηρεσίας στην εκπαίδευση (71,0%). Οι υπόλοιπες κατηγορίες συγκεντρώνουν μικρότερα
ποσοστά (π.χ. 16,0%, με προϋπηρεσία 11-15 έτη). Η πλειονότητα του δείγματος (80,0%) δεν
έχει κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Σημαντική είναι η αναφορά ότι 66
εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί σε ζητήματα παιδαγωγικής και στρατηγικών
διδασκαλίας. Ακόμη, σε μικρότερο ωστόσο αριθμό, 34 εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι έχουν
επιμορφωθεί σε θέματα τεχνολογίας και εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
Γνώση Περιεχομένου και Παιδαγωγική Γνώση
Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στην εν λόγω έρευνα σκιαγραφούν το προφίλ ενός
φιλολόγου που: (α) έχει πολύ καλή γνώση του διδακτικού του αντικειμένου (87,0%), (β)
μπορεί να αναστοχαστεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του πρακτικής και να θεωρηθεί
ειδήμων (expert) και επαγγελματίας (88,0%), (γ) μέσω δικού του πειραματισμού, δοκιμής
και πλάνης και στρατηγικών αυτομόρφωσης συμβάλλει στην οικοδόμηση γνώσης των
μαθητών/τριών του (87,0%). Στα παραπάνω προστίθεται το πολύ υψηλό αίσθημα
αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών (self-confidence) στο διδακτικό τους αντικείμενο, που
ανέρχεται συνολικά στις επιλογές «πολύ» και «πάρα πολύ» στο 90,0%.
Συμβαδίζει, όμως, η εξοικείωση των φιλολόγων στο γνωστικό τους αντικείμενο με την
εξοικείωσή τους σε θέματα παιδαγωγικών χειρισμών, διδακτικών προσεγγίσεων και
στρατηγικών διδασκαλίας; Και στον δεύτερο «κύκλο» αυτού του μοντέλου οι φιλόλογοι
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φαίνεται να βρίσκονται υψηλά στα ποσοστά. Πιο συγκεκριμένα, οι 81 από τους 100
φιλολόγους δηλώνουν ότι: (α) εμπλέκουν τους μαθητές τους σε δραστηριότητες
ενδυνάμωσης της κριτικής τους σκέψης, (β) καθοδηγούν και συνοδοιπορούν με τους
μαθητές τους, ώστε οι τελευταίοι μόνοι τους να ανακαλύψουν τα γνωστικά τους
«μονοπάτια» (90,0%), (γ) καλλιεργούν δεξιότητες αυτόνομης μάθησης (87,0%), (δ)
διδάσκουν αναστοχαστικά (80,0%), (ε) εμπλέκουν πολύ συχνά τους μαθητές τους σε
ομαδικές και συνεργατικές δραστηριότητες μάθησης (75,0%), (στ) βοηθούν, παράλληλα,
τους μαθητές τους να συζητούν γόνιμα, δημιουργικά και εποικοδομητικά μεταξύ τους
(72,0%). Επίσης, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα
(69,0%) θεωρεί σημαντική την παιδαγωγική επάρκεια τους, η οποία ως «όχημα» μπορεί να
συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου από τους μαθητές τους.
Στα παραπάνω, διαπιστώνεται μέσω συσχετίσεων των μεταβλητών ότι οι άνδρες φιλόλογοι
-θεωρούν ότι- είναι πιο εξοικειωμένοι στο γνωστικό τους αντικείμενο (x2 (4)=10,139, p.
value: 0.38) και έχουν υψηλότερο αίσθημα αυτοπεποίθησης σε σύγκριση με τις γυναίκες
συναδέλφους τους (x2 (5)=13,686, p. value: 0.18). Επίσης, οι άνδρες συμμετέχοντες
φαίνεται να εμπλέκουν περισσότερο τους μαθητές και τις μαθήτριές τους σε ομαδικές και
συνεργατικές δραστηριότητες (x2 (4)=13,090, p. value: 0.011).
Τεχνολογική Γνώση
Αναφορικά με το επίπεδο εξοικείωσης των φιλολόγων με τα ψηφιακά μέσα και «εργαλεία»,
αυτό φαίνεται να είναι αρκετά, αλλά όχι πάρα πολύ, υψηλό. Παρατηρείται, ειδικότερα, ότι
οι φιλόλογοι: (α) κατέχουν βασικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες, που μπορούν να τις
αξιοποιήσουν για διδακτικούς σκοπούς (82,0%), (β) είναι εξοικειωμένοι με τα βασικά
προγράμματα του Η/Υ (72,0%) (βλ. πίνακα 1) και (γ) σε χαμηλότερο ποσοστό έχουν
εξοικείωση με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά λογισμικά (66,0%).
Ωστόσο, ενώ οι φιλόλογοι της έρευνας αξιολογούν σε ικανοποιητικά ποσοστά τις ψηφιακές
γνώσεις και δεξιότητές τους, παρατηρείται έλλειμμα στον τρόπο «γεφύρωσης» της
τεχνολογικής γνώσης με την παιδαγωγική γνώση. Συνεπώς, παρατηρείται έλλειμμα στο
μοντέλο της ‘Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης’-ΤΠΓ. Οι φιλόλογοι, δηλαδή, τους
δείγματος αδυνατούν: (α) να βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναζητήσουν διαδικτυακό
υλικό και να το συνδέσουν με το μάθημα (18,0%), (β) να αξιοποιήσουν, αποτελεσματικά, τα
ψηφιακά μέσα για διδακτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς (20,0%) και (γ) να προτρέψουν
τους μαθητές τους να συνεργαστούν με τη συμβολή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (14,0%).
Στην εικόνα αυτή προστίθεται και το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν
ότι οι ΤΠΕ προσφέρουν διδακτικά παρά παιδαγωγικά οφέλη στη μάθηση (72,0%).
Πίνακας 1. Εξοικείωση στα βασικά προγράμματα Η/Υ
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
πολύ

Επεξεργαστής Κειμένου

0.0

6.0

18.0

34.0

39.0

Πρόγραμμα Παρουσίασης

3.0

14.0

21.0

28.0

32.0

Λογιστικά Φύλλα

6.0

21.0

22.0

25.0

23.0

Βάσεις Δεδομένων

15.0

19.0

27.0

26.0

9.0

Διαδίκτυο

2.0

12.0

33.0

51.0

2.0

Προγράμματα/Εφαρμογές
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Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

2.0

8.0

15.0

35.0

37.0

Εκπαιδευτικά Λογισμικά

8.0

23.0

40.0

27.0

2.0

Ψηφιακά Παιχνίδια

8.0

11.0

26.0

28.0

22.0

Σημαντικό εύρημα αποτελεί η συσχέτιση ανάμεσα στα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση
και στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων (μοντέλο ‘Τεχνολογικής
Παιδαγωγικής Γνώσης’). Ειδικότερα, παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί με λίγα χρόνια
υπηρεσίας στην εκπαίδευση (x2 (15)=26,147, p.value: 0.037) και με έναν μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών (x2 (5)=12,191, p.value: 0.032) ενθαρρύνουν περισσότερο του μαθητές και τις
μαθήτριές τους να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς λόγους (x2 (15)=26,147,
p.value: 0.037).
Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου
Συνήθως, όπως φαίνεται, οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να «επισκεφθούν» και τους τρεις
«κύκλους» στη διδασκαλία τους. Μπορεί να έχουν, βάσει της αυτοαξιολόγησής τους, πολύ
καλή γνώση του αντικειμένου που διδάσκουν (πρώτος «κύκλος»), να αξιοποιούν,
ικανοποιητικά, τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους (δεύτερος «κύκλος»), και να έχουν
ένα ικανοποιητικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων (τρίτος «κύκλος»), αλλά όταν καλούνται
να διδάξουν συνδυάζοντας τα παραπάνω, παρατηρείται ένα κενό. Διαπιστώνεται ότι το
27,0% των φιλολόγων, και κυρίως αυτοί με αυξημένα προσόντα (με μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών, p. value < 0.05), χρησιμοποιούν, όπως σημειώνουν, την τεχνολογία ως «όχημα»
για την καλύτερη και πολυπρισματική προσέγγιση ενός θέματος και για την αξιοποίηση των
κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων.
Παρατηρείται, επίσης, ότι οι φιλόλογοι με (α) υψηλότερο αίσθημα αυτοπεποίθησης για τη
διδασκαλία και (β) επαρκή εξοικείωση με τις ΤΠΕ, αξιοποιούν διδακτικά και παιδαγωγικά
την τεχνολογία προς όφελος της μάθησης, των μαθητών τους και τους εμπλέκουν,
συχνότερα, σε καταστάσεις πραξιακής μάθησης και σε συνεργατικά σχήματα (17,0%).
Εμπόδια στην αξιοποίηση των ΤΠΕ
Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη
έρευνα σημειώνουν και τους λόγους, για τους οποίους δεν αξιοποιούν την τεχνολογία στην
εκπαιδευτική τους πρακτική. Ένα αρκετά υψηλό ποσοστό (36,0%), όπως φαίνεται και στον
πίνακα 2, σημειώνει ότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός στη σχολική του μονάδα,
ώστε να μπορέσει αποτελεσματικά να διδάξει με τις ΤΠΕ. Η έλλειψη ψηφιακού εξοπλισμού
συνδέεται και με το ζήτημα της προβληματικής ή ελλιπούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, με
αποτέλεσμα τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές/τριες να αδυνατούν να περιηγηθούν
στον παγκόσμιο ιστό και σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές εφαρμογές. Αναφέρεται, επίσης, το
ζήτημα της άρτιας προετοιμασίας του εκπαιδευτικού πριν από την αξιοποίηση των
ψηφιακών εφαρμογών στη σχολική τάξη. Οι φιλόλογοι (23,0%) διατυπώνουν την άποψη ότι
η υιοθέτηση εφαρμογών ψηφιακού περιεχομένου στο διδακτικό τους αντικείμενο απαιτεί
πολλή προετοιμασία και αυτό, πολλές φορές, κρίνεται δύσκολο, είτε λόγω έλλειψης
σχετικής γνώσης και εμπειρίας είτε λόγω έλλειψης χρόνου. Με αποτέλεσμα, όπως
σημειώνουν, να μην επιχειρούν κάτι τέτοιο.
Καταγράφονται, ακόμη, και ζητήματα που σχετίζονται με μη ευέλικτους διευθυντές, οι
οποίοι δυσχεραίνουν το έργου του εκπαιδευτικού σε μια σχολική μονάδα και με
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εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Πληροφορική, οι οποίοι δεν συνεργάζονται, αγαστά, με
εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων για αναπροσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και
για διδασκαλία ενός φιλολογικού μαθήματος στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου. 13 μόλις
φιλόλογοι αναφέρουν ότι δεν προσελκύει πλέον το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών η
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στα παραπάνω, έρχεται να προστεθεί
ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, αυτός που εντάσσεται στους εσωτερικούς λόγους που
δυσχεραίνουν έναν εκπαιδευτικό να εντάξει τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του· οι προσωπικές
επιστημολογικές παραδοχές του, που προσκρούουν στη σύγχρονη οπτική της διδασκαλίας
και της Παιδαγωγικής περί αξιοποίησης των ψηφιακών «εργαλείων» στη διδακτική
πρακτική.
Από τις συσχετίσεις των μεταβλητών διαπιστώνεται σύνδεση ανάμεσα στα χρόνια
υπηρεσίας στην εκπαίδευση και στις παραδοχές των φιλολόγων για διδασκαλία με τις ΤΠΕ.
Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι όσο περισσότερα είναι τα χρόνια υπηρεσίας στο
επάγγελμα του εκπαιδευτικού (άνω των 15) τόσο μεγαλύτερες είναι οι αντιστάσεις τους,
ώστε να «καινοτομήσουν» και να διδάξουν με τα αλληλεπιδραστικά ψηφιακά μέσα και με
τον Η/Υ (x2 (6)=14,619, p.value: 0.023).
Πίνακας 2. Παράγοντες που δυσχεραίνουν τον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει την τεχνολογία
Παράγοντες επίδρασης

Ποσοστό %

Έλλειψη ψηφιακών μέσων

36.0

Πρόβλημα σύνδεσης στο δίκτυο

22.0

Απαιτεί προετοιμασία

23.0

Δυσκολία στο να αντεπεξέλθει ο
εκπαιδευτικός

21.0

Δυσκολία συνεννόησης με τον
εκπαιδευτικό της Πληροφορικής

14.0

Θέματα διοίκησης του σχολείου

13.0

Δεν κινητοποιεί τους μαθητές/τις
μαθήτριες

13.0

Αντίκειται στις παραδοχές τους για τη
διδασκαλία και τη μάθηση

15.0

Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα αυτής της μικρής κλίμακας έρευνας σαφώς και δεν μπορούν να
γενικευθούν, αλλά να αποτελέσουν αφόρμηση για προβληματισμό και περαιτέρω έρευνα.
Συγκεκριμένα, απαντώντας στις ερευνητικές υποθέσεις, διαπιστώνεται, αρχικώς, ότι (α) οι
φιλόλογοι του δείγματος, και κυρίως οι άνδρες, θεωρούν ότι είναι άριστοι γνώστες του
διδακτικού τους αντικειμένου σε πολύ υψηλό ποσοστό και, παράλληλα, ότι μέσω τεχνικών
αυτομόρφωσης και αναστοχασμού μπορούν να χαρακτηριστούν “επαγγελματίες”. Στο
υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού συμβάλλει και η αυτοπεποίθησή τους σε ζητήματα
διδακτικής φύσης. Παρόμοια φαίνεται να είναι η εικόνα για την παιδαγωγική τους
επάρκεια. Θεωρούν πολύ σημαντική την αξιοποίηση κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων
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και την εμπλοκή των μαθητών/τριών τους σε ομαδικές και συνεργατικές δραστηριότητες.
Άλλωστε, 71 φιλόλογοι συμφωνούν ότι η γνώση των κατάλληλων παιδαγωγικών χειρισμών
αποτελεί προτεραιότητα για την επιτυχή διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου.
Αναφορικά με τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση σημειώνεται ότι (β) πράγματι οι φιλόλογοι
της έρευνας αυτής αξιολογούν αρκετά υψηλά τις γνώσεις τους στα βασικά προγράμματα
του Η/Υ, αλλά πιο χαμηλά σε άλλες εφαρμογές και, ειδικότερα, στα εκπαιδευτικά
λογισμικά.
Οι φιλόλογοι, ακόμη, παρά το υψηλό επίπεδο γνώσεων σε θέματα διδακτικής και
παιδαγωγικής φύσης, φαίνεται ότι (γ) αδυνατούν να αξιοποιήσουν με παιδαγωγικό τρόπο
τις ΤΠΕ. Σε μικρότερο βαθμό, όπως διατείνονται, εντάσσουν δημιουργικές δραστηριότητες
στη διδασκαλία τους και σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια, με κατάλληλο περιεχόμενο,
παιδαγωγική στόχευση και αξιοποιώντας την κατάλληλη, κάθε φορά, τεχνολογία. Η
διαπίστωση αυτή συμπληρώνεται από το εύρημα ότι κυρίως οι νεότεροι εκπαιδευτικοί
(κάτω από 11 έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση), με έναν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και
με επαρκή γνώση των τεχνολογικών μέσων, επιχειρούν να προσπελάσουν τη «γέφυρα» των
τριών «κύκλων» του μοντέλου “TPACK”. Άλλωστε, όπως σημειώνεται, ορισμένοι φιλόλογοι
με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας δεν συμφωνούν με την αξιοποίηση των ψηφιακών
μέσων στην εκπαίδευση, καθώς δεν ταιριάζει στις δικές τους διδακτικές και παιδαγωγικές
επιστημολογικές παραδοχές.
Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι το μοντέλο της ‘ΤΠΓΠ’ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
ένα αποκομμένο μοντέλο που δίνει έμφαση, ξεχωριστά, στο γνωστικό αντικείμενο, σε
παιδαγωγικούς χειρισμούς και στη χρήση της τεχνολογίας. Απαιτείται μια δημιουργική και
δυναμική αλληλοδιαπλοκή των στοιχείων που συνυπάρχουν σ’ αυτό το μοντέλο. Ένας
αποτελεσματικός εκπαιδευτικός φαίνεται ότι μέσω μιας διαρκούς πορείας επαγγελματικής
μάθησης και, μακροπρόθεσμα, επαγγελματικής ανάπτυξης μπορεί και (ανα)προσαρμόζει τη
γνώση που θέλει να μεταδώσει στους μαθητές του, αξιοποιώντας τις κατάλληλες, κάθε
φορά, πηγές και το αντίστοιχο υλικό, «γεφυρώνει» τη γνώση αυτή και τη μετουσιώνει σε
πράξη με τους κατάλληλους παιδαγωγικούς χειρισμούς και, παράλληλα, μέσω κριτικής
προσέγγισης αντιλαμβάνεται ποια ψηφιακά μέσα θα αξιοποιήσει στη διδασκαλία του.
Αυτή η πορεία μπορεί να είναι επίπονη, μπορεί να είναι δύσκολη και «ανηφορική», αλλά
έχει τη δική της γοητεία, διότι ο εκπαιδευτικός μπορεί (και μάλλον πρέπει) να απεκδυθεί
των πρότερων παραδοχών και των παγιωμένων αντιλήψεών του για τη μάθηση (εφόσον
αυτές προσκρούουν στη σύγχρονη προσέγγιση…) και μέσω ενός «πειραματικού» δρόμου να
αποτελέσει τον σύγχρονο επαγγελματία είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Αυτός ο επαγγελματίας/στοχαζόμενος εκπαιδευτικός, παρά τις δυσκολίες είτε
από τα Προγράμματα Σπουδών είτε από τα ελλιπή ψηφιακά μέσα είτε από την αρνητική
στάση των συναδέλφων του, πρωτίστως, για την όποια «επιτυχία» οφείλει να ακούσει τις
«φωνές» των μαθητών/τριών του για αναπλαισίωση και προσαρμογή...

Αναφορές
Archambault, L., & Crippen, K. (2009). Examining TPACK among K-12 online distance educators in the
United States. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 71-88.
Beijaard, D., Meijer, P. C., & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teachers’ professional
identity. Teaching and Teacher Education, 20, 107-128.

94

Μ. Τζιφόπουλος

Brinkley-Etzkorn, K. E. (2018). Learning to teach online: Measuring the influence of faculty
development training on teaching effectiveness through a TPACK lens. Internet and Higher
Education, 38(1), 28-35.
Cheng, S. L., & Xie, K. (2018). The relations among teacher value beliefs, personal characteristics, and
TPACK in intervention and non-intervention settings. Teaching and Teacher Education, 74(1), 98113.
Darling-Hammond, L., Wei, R. C., Andree, A., Richardson, N., & Orphanos, S. (2009). Professional
learning in the learning profession. A status report on teacher development in the United States
and Abroad. Washington: National Staff Development Council.
Fraser, C, Kennedy, A, Reid, L., & Mckinney, S. (2007). Teachers' continuing professional development:
Contested concepts, understandings and models. Journal of In-Service Education, 33(2), 153-169.
Graham, C. R. (2011). Theoretical considerations for understanding Technological Pedagogical
Content Knowledge (TPACK). Computers & Education, 57, 1953-1969.
Graham, R. C., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St Clair, L., & Harris, R. (2009). Measuring the
TPACK confidence of inservice science teachers. TechTrends, 53(5), 70-79.
Jennings, P. A., & Greenberg, M. (2009). The pro-social classroom: Teacher social and emotional
competence in relation to child and classroom outcomes. Review of Educational Research, 79, 491525.
Joo, Y. J., Park, S., & Lim, E. (2018). Factors influencing pre-service teachers’ intention to use
technology: TPACK, teacher self-efficacy, and technology acceptance model. Educational
Technology & Society, 21(3), 48-59.
Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge?.
Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.
Koehler, M. J., Mishra, P., & Cain, W. (2013). What is technological pedagogical content knowledge
(TPACK)?. Journal of Education, 193(3), 13-20.
Pianta, R. C., Hitz, R., & West, B. (2010). Increasing the application of developmental sciences
knowledge in teacher preparation. Washington, DC: NCATE.
Roblyer, M. D., & Doering, A. H. (2014). Εκπαιδευτική τεχνολογία και διδασκαλία. (Επιμ., Μτφρ.) Μ.
Μουντρίδου. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος Ίων.
Roeser, R., Skinner, E., Beers, J., & Jennings, P. (2012). Mindfulness training and teachers’
professional development: An emerging area of research and practice. Child Development
Perspectives, 6(2), 167-173.
Shulman, L. (1986).Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher,
15(2), 4-14.
Van Driel, J. H., & Berry, A. (2012). Teacher professional development focusing on Pedagogical
Content Knowledge. Educational Researcher, 41(1), 26-28.
Τζιφόπουλος, Μ. (2016). Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στην ψηφιακή εποχή: Πρακτικές ψηφιακού
γραμματισμού. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 19ο, 95-104, 2020
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Περίληψη. «Δεξιότητες του 21ου αιώνα» ή «soft skills» ή «ήπιες δεξιότητες»
θεωρούνται (μεταξύ άλλων) η κριτική ικανότητα, οι δεξιότητες επικοινωνίας,
συνεργασίας σε ομάδα, ο ψηφιακός εγγραμματισμός, η δημιουργικότητα, η
αυτενέργεια, η ικανότητα εξεύρεσης λύσεων, η διαχείριση του χρόνου. Αυτές, αλλά και
άλλες χρήσιμες, αν όχι απαραίτητες για την επαρκή εκπαίδευση των νέων, δεν
«διδάσκονται» μέσα από ένα συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο. Στην εργασία αυτή
συζητούνται αυτές οι δεξιότητες, η αναγκαιότητα στο να εκπαιδευτούν οι μαθητές σε
αυτές και επιπλέον προτείνονται κάποιοι τρόποι ένταξης τους στην εκπαιδευτική και τη
διδακτική πράξη. Η εργασία αυτή αποτελεί ένα προβληματισμό για το πως είναι
δυνατόν να αναπτυχθούν αυτές οι ικανότητες στο σύγχρονο σχολείο μέσα από
εκπαιδευτικές πρακτικές (παιδαγωγική του πρότζεκτ, διαθεματικές προσεγγίσεις,
προγράμματα δραστηριοτήτων, ευρωπαϊκά προγράμματα, δημιουργική γραφή,
διασχολικές συνεργασίες κ.ά), οι οποίες είναι δυνατόν να υλοποιηθούν μέσα από
σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας των γνωστικών αντικείμενων.
Λέξεις κλειδιά: Ήπιες δεξιότητες, δεξιότητες 21ου αιώνα, soft skills

Εισαγωγή
Την τελευταία δεκαετία (τουλάχιστον) υπάρχει στον επιστημονικό χώρο της εκπαίδευσης, μια
ευρεία συζήτηση, αναφορικά με τις δεξιότητες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως «δεξιότητες
του 21ου αιώνα» ή ακόμη ως «soft skills» δηλαδή «ήπιες δεξιότητες». Το πεδίο δεν είναι αυστηρά
οριοθετημένο και συνήθως αναφέρονται ως τέτοιες, η κριτική ικανότητα, οι δεξιότητες
επικοινωνίας, συνεργασίας σε ομάδα, ο ψηφιακός εγγραμματισμός, η δημιουργικότητα, η
αυτενέργεια, η ικανότητα εξεύρεσης λύσεων, η διαχείριση του χρόνου. Ενώ λοιπόν έχουν εντοπιστεί
κατά ένα μεγάλο μέρος και έχουν αξιολογηθεί ως πολύ χρήσιμες, υπάρχει έντονος προβληματισμός
για το πώς εντάσσονται στην εκπαίδευση, αφού είναι προφανές ότι δεν διδάσκονται αυτοτελώς. Ο

όρος «ήπιες δεξιότητες», ο οποίος ηχεί κάπως παράδοξα στην ελληνική γλώσσα, έρχεται
από την αγγλοσαξονική εκπαιδευτική και επαγγελματική σφαίρα. Επινοήθηκε κατ’
αντιδιαστολή προς τον όρο «hard skills», ο οποίος περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα
γνωστικά αντικείμενα των επιστημών και τις γνώσεις που πιστοποιούνται με διπλώματα και
πτυχία. Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει σχηματικά σε δύο στήλες τις «σκληρές» όπως τις
ονομάζουν (hard skills) και τις «ήπιες» δεξιότητες.
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Πίνακας 1: Alison Doyle, «Hard Skills vs. Soft Skills: What's the Difference? », The Balance Careers,
τελευταία επικαιροποίηση 4/2/2019, Εικόνα Melissa Ling.

Στην πρώτη στήλη με τις «σκληρές δεξιότητες» αναφέρονται το δίπλωμα Proficiency στις
ξένες γλώσσες, ένα πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών, η ταχύτητα πληκτρολόγησης, η λειτουργία
μηχανής και ο προγραμματισμός σε μια γλώσσα του υπολογιστή. Ενώ στη δεύτερη στήλη,
στις «ήπιες δεξιότητες» περιλαμβάνονται η ικανότητα επικοινωνίας, η ευελιξία, η ικανότητα
ηγεσίας, εργασίας σε ομάδα και η διαχείριση χρόνου.

Προβληματισμοί που απορρέουν από την πολυπλοκότητα και την ασάφεια
του πεδίου
Το πεδίο των ήπιων δεξιοτήτων δεν είναι αυστηρά οριοθετημένο, καθώς πολλές δεξιότητες
εντάσσονται στο πεδίο των ήπιων δεξιοτήτων «soft skills». Συγκεκριμένα υπάρχουν
ασάφειες ως προς την απόδοση αλλά και ως προς το περιεχόμενο του όρου.
Ασάφεια ως προς την απόδοση του όρου
Η απόδοση του όρου «soft skills» δημιουργεί προβληματισμό όχι μόνον στην ελληνική αλλά
και σε άλλες γλώσσες. Στα ελληνικά, είτε χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος αυτούσιος, είτε η
μετάφρασή του ως «ήπιες δεξιότητες» αν και το σημαινόμενο αυτού του όρου δεν φαίνεται
να σηματοδοτεί ένα συγκεκριμένο πεδίο στην ελληνική γλώσσα. Αναφέρεται ακόμη και ως
«Δεξιότητες του 21ου αιώνα», όρος που επίσης αποτελεί μετάφραση του «21st century
skills», της αγγλικής γλώσσας.
Στη γαλλική εμφανίζεται ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση αφού o όρος «soft skills» εμφανίζεται
με τουλάχιστον επτά διαφορετικές αποδόσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω
όρους:
Compétences transversales > οριζόντιες ή εγκάρσιες δεξιότητες
Compétences non techniques > μη τεχνικές δεξιότητες
Compétences générales > γενικές δεξιότητες
Qualités humaines et relationnelles > δεξιότητες ανθρώπινων σχέσεων.
Compétences comportementales > συμπεριφορικές δεξιότητες
Savoir être > οντολογική γνώση
Compétences du 21ème siècle > δεξιότητες του 21ου αιώνα
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Ευμεταβλητότητα του περιεχομένου του όρου
Από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει πως το περιεχόμενο του όρου «ήπιες
δεξιότητες» δεν είναι σαφές και συγκεκριμένο. Αντίθετα παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από
μελέτη σε μελέτη και από ερευνητή σε ερευνητή, αλλά και από την πάροδο του χρόνου,
όπου φαίνεται πως μεταβάλλεται η συμπερίληψη δεξιοτήτων στον όρο «ήπιες δεξιότητες»
ανάλογα με τις καινούργιες ανάγκες που αναδύονται. Σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει μία
ευρεία γκάμα δεξιοτήτων όπως:
Δημιουργικότητα,
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων,
ικανότητα διαχείρισης χρόνου,
ικανότητα κριτικής σκέψης,
ικανότητα συνεργασίας-εργασίας σε ομάδα,
ικανότητα επικοινωνίας,
προσαρμοστικότητα,
συναισθηματική νοημοσύνη.
Το φαινόμενο της ασάφειας του περιεχομένου εξηγείται και από τη δυναμική του πεδίου
των «ήπιων δεξιοτήτων» ένα πεδίο που είναι καινούργιο και ακόμη εξελισσόμενο. Η έρευνα
του Gray (2016) για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, με τίτλο «Oι δέκα δεξιότητες που
χρειάζονται για την επιτυχία στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση», τα αποτελέσματα της
οποίας παραθέτουμε στη συνέχεια, έδειξε πως μόλις σε διάστημα πέντε χρόνων
διαφοροποιούνται κατά το ένα τρίτο περίπου (35%) οι ήπιες δεξιότητες οι οποίες
θεωρούνται σημαντικά προσόντα για τους εργαζόμενους. Στον παρακάτω πίνακα
παρουσιάζονται οι δεξιότητες που ανευρέθηκαν ως σημαντικές και απαραίτητες κατά τα
έτη 2015 (στη δεξιά στήλη) και ποιες προβλέπεται ότι θα καταστούν σημαντικές και
απαραίτητες κατά το έτος 2020 (στην αριστερή στήλη).
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Πίνακας 2: World Economic Forum https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-youneed-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, έτσι όπως απεικονίζονται στη δεύτερη στήλη του
πίνακα στα δεξιά, κατά το έτος 2015 οι θεωρούμενες δέκα πρώτες σημαντικότερες ήπιες
δεξιότητες ήταν οι παρακάτω:
1.

Επίλυση σύνθετων προβλημάτων

2.

Ικανότητα συνεργασίας

3.

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

4.

Κριτική σκέψη

5.

Ικανότητα διαπραγμάτευσης

6.

Ικανότητα ελέγχου ποιότητας

7.

Ικανότητα ποιοτικής παροχής υπηρεσιών

8.

Ικανότητα κρίσης και λήψης αποφάσεων

9.

Ικανότητα ενεργούς ακροάσεως

10.

Δημιουργικότητα

Ωστόσο μόλις πέντε χρόνια αργότερα, το 2020, προβλέπεται πως το περιεχόμενο αλλά και η
σειρά των ήπιων δεξιοτήτων θα έχει αλλάξει και θα είναι η ακόλουθη:
1.

Επίλυση σύνθετων προβλημάτων

2.

Κριτική σκέψη
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3.

Δημιουργικότητα

4.

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

5.

Ικανότητα συνεργασίας

6.

Συναισθηματική νοημοσύνη

7.

Ικανότητα κρίσης και λήψης αποφάσεων

8.

Ικανότητα ποιοτικής παροχής υπηρεσιών

9.

Ικανότητα διαπραγμάτευσης

10.

Γνωστική ευελιξία
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Από την αντιπαραβολή των δύο πινάκων προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις:
α) Κάποιες από τις δεξιότητες που καταγράφηκαν το 2015, όπως ικανότητα ελέγχου
ποιότητας και ενεργούς ακροάσεως, δεν υπάρχουν καθόλου στον πίνακα του 2020.
β) Στον πίνακα του 2020 έχουν προστεθεί δεξιότητες, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη
και η γνωστική ευελιξία οι οποίες δεν υπήρχαν στον πίνακα του 2015.
γ) Η σειρά κατάταξης των δεξιοτήτων έχει αλλάξει. Έτσι, η δημιουργικότητα η οποία
βρισκόταν στη 10η θέση στον πίνακα του 2015, ανεβαίνει στην 3η θέση στον πίνακα του
2020. Ομοίως, η κριτική σκέψη, από την 4η θέση που βρισκόταν το 2015, ανεβαίνει στη 2η
θέση το 2020.
Αντίθετα θεωρούνται λιγότερο σημαντικές και άλλαξαν θέση προς τα κάτω οι παρακάτω
δεξιότητες: η ικανότητα διαπραγμάτευσης (από την 5η θέση το 2015 μετατοπίζεται στην 9η
θέση το 2020), η ικανότητα συνεργασίας (από τη 2η θέση το 2015 κατεβαίνει στην 5η θέση
το 2020.
Παραμένει σταθερή στην 1η θέση η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων.

Προκλήσεις για τη σημερινή εκπαίδευση
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως ο σημερινός μαθητής, ο οποίος θα είναι ο αυριανός
πολίτης και εργαζόμενος, εκτός από το γνωστικό αντικείμενο που θα πρέπει να κατέχει, θα
πρέπει να διαθέτει και δεξιότητες τέτοιες που θα του επιτρέπουν να αποδίδει και στο
συνεχώς μεταβαλλόμενο πλέον εργασιακό περιβάλλον, όπως είναι οι παρακάτω, σύμφωνα
με την Bloeme (2019):
• Επίλυση σύνθετων προβλημάτων
• Κριτική σκέψη
• Δημιουργικότητα
• Διαχείριση ομάδων
• Συναισθηματική νοημοσύνη
• Ικανότητα λήψης υπεύθυνων αποφάσεων
• Ικανότητα διαπραγμάτευσης
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• Γνωστική ευελιξία
Είναι προφανές πως σε έναν κόσμο που αλλάζει άρδην, το σχολείο δεν μπορεί να
παραμένει απαράλλακτο και αδιαφοροποίητο. Αντίθετα έχει υποχρέωση να αλλάζει και να
προσαρμόζεται στα καινούργια δεδομένα, προς όφελος των μαθητών. Είναι καταφανές πως
οι «ήπιες δεξιότητες» θα είναι απαραίτητες για την επαγγελματική επιτυχία του αυριανού
εργαζόμενου. Η εκπαίδευση θα έπρεπε να λάβει υπ’ όψιν της τα νέα δεδομένα και να τα
συμπεριλάβει στο σχεδιασμό της διδασκαλίας των μαθησιακών αντικειμένων. Ωστόσο το
μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να είναι το διαρκώς μεταβαλλόμενο
πεδίο του περιεχομένου των ήπιων δεξιοτήτων όπως καταδείχτηκε και από την έρευνα του
Gray (2016) για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
Η έρευνα της Anton (2018) δείχνει πως είναι δυνατόν να οριστούν πέντε τομείς ήπιων
δεξιοτήτων, ως εξής:
• Γνώση του εαυτού: γνώση των προτερημάτων και των αδυναμιών, ταυτοποίηση των
αξιών που θεωρούνται σημαντικές, ικανότητα έκφρασης των συναισθημάτων.
• Αυτοέλεγχος: διαχείριση χρόνου, ικανότητα να σχεδιάζει κανείς τα βήματα για να
πετυχαίνει στόχους, ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων, διαφοροποίηση της
ικανοποίησης των επιθυμιών.
• Ικανότητες κοινωνικών σχέσεων: εργασία σε ομάδα, αποφυγή συγκρούσεων ή επίλυση
τους όταν συμβαίνουν.
• Λήψη υπεύθυνων αποφάσεων: να είναι σε θέση να θεωρεί κανείς τα υπέρ και τα κατά,
να κάνει σώφρονες επιλογές, υπολογίζοντας τις συνέπειες για τον εαυτό του και τους
άλλους.
• Κοινωνική συνείδηση: Να κατανοεί κανείς τους κανόνες, να δεσμεύεται σε δράσεις που
έχουν σημαντική κοινωνική εμβέλεια, να αναγνωρίζει τους παράγοντες της
διαφοροποίησης του οδηγούν σε διακρίσεις.
Η McAllister (2018) υπερθεματίζει στις παραπάνω απόψεις, τονίζοντας πως ίσως θα πρέπει
οι εμπλεκόμενοι στα προγράμματα σπουδών να μελετήσουν την κοινωνική και
συναισθηματική μάθηση (social and emotional learning) ως φορέα που θα βοηθήσει στην
ανάπτυξη και την κοινωνική, συναισθηματική και συμπεριφοριστική μάθηση. Σύμφωνα με
την McAllister, θα ήταν καλό να συμπεριλαμβάνονται στη βασική εκπαίδευση κοινωνικά,
συναισθηματικά και συμπεριφορικά στοιχεία τα οποία βοηθούν τους μαθητές να
προετοιμαστούν για τη ζωή μετά το σχολείο. Καλώς διδάσκονται και γίνεται προσπάθεια να
αποκτώνται οι επαγγελματικές και οι τεχνικές δεξιότητες, αλλά δεν αρκούν. Παράλληλα θα
πρέπει να δοθεί έμφαση και στην ικανότητα συνεργασίας εργασίας σε ομάδα, στις
ικανότητες κριτικής σκέψης, στον επαγγελματισμό στη δεξιότητα της επικοινωνίας.
Επιπρόσθετα, στον εργασιακό τομέα, σύμφωνα με τον Kurter, (2018) οι εργαζόμενοι πρέπει
να αισθάνονται ότι χαίρουν εκτίμησης. Τότε έχουν κίνητρο και η επαγγελματική τους
απόδοση αυξάνεται. Εάν οι εργοδότες παραμελούν τις «ήπιες δεξιότητες» και
επικεντρώνονται μόνο στις «σκληρές δεξιότητες», αυτό δημιουργεί φραγμούς στην
επικοινωνία και στις μεταξύ τους σχέσεις και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του
ηθικού του οργανισμού.

Η ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων στο σύγχρονο σχολείο

101

Πώς αναπτύσσονται οι ήπιες δεξιότητες στο σχολείο;
Ο Edouardani (2016) ορίζει την πρώτη προσέγγιση του θέματος της ένταξης των ήπιων
δεξιοτήτων στο σχολείο ως εξής: «Αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι να καθορίσουμε
εκείνες που είναι οι πιο χρήσιμες στη σύγχρονη διδασκαλία και μάθηση». Οι Πετροπούλου,
Κασιμάτη και Ρετάλης (2015:20) τονίζουν τη σημασία της εισαγωγής των ήπιων δεξιοτήτων
στο σχολείο: «Κυρίαρχος στόχος της εκπαίδευσης στη σημερινή Κοινωνία της Μάθησης
(Learning Society) αποτελεί όχι μόνο η διδασκαλία χρήσιμων και απαραίτητων γνώσεων σε
κάθε γνωστικό αντικείμενο, αλλά κυρίως η ανάπτυξη και η καλλιέργεια ισχυρών γνωστικών,
μεταγνωστικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (21st Century Skills), που θα
επιτρέψουν σε κάθε εκπαιδευόμενο να γίνει ένας ανεξάρτητα σκεπτόμενος και ενεργός
πολίτης του 21ου αιώνα». Σε αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με το μοντέλο των Binkley et
al. (2012) οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύσσουν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια
της εκπαίδευσής τους έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να ανταπεξέρχονται στις εργασιακές
προκλήσεις του 21ου αιώνα, είναι οι παρακάτω:
• Καινοτομία και Δημιουργικότητα
• Κριτική σκέψη - Επίλυση προβλημάτων -Λήψη αποφάσεων
• Μεταγνώση (μαθαίνω πώς να μαθαίνω, σκέπτομαι πάνω στη γνώση που πήρα)
• Επικοινωνία
• Συνεργασία
• Πληροφοριακός Γραμματισμός
• Τεχνολογικός Γραμματισμός
• Πολιτειότητα
• Καριέρα και Ζωή
• Προσωπική και Κοινωνική υπευθυνότητα
Μέθοδοι διδασκαλίας, δράσεις και δραστηριότητες που αναπτύσσουν τις ήπιες
δεξιότητες στο σχολείο.
Όλες οι μέθοδοι που διαφοροποιούνται από το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο
διδασκαλίας που περιλαμβάνει απομνημόνευση, αποστήθιση και τυπική συμπλήρωση
ασκήσεων, καλλιεργούν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τις ήπιες δεξιότητες. Η
καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων δεν είναι τόσο εύκολη ή αυτονόητη, όσο αυτή των
«σκληρών» δεξιοτήτων. Απαιτείται σωστή επιλογή μεθόδων διδασκαλίας και σωστός
σχεδιασμός στρατηγικών για να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να αναπτυχθούν για κάθε
μαθητή (Husin et al., 2015). Οι μέθοδοι διδασκαλίας που είναι δυνατόν να καλλιεργήσουν
ήπιες δεξιότητες όπως την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη μεταγνώση αλλά και τον
πληροφορικό και τεχνολογικό γραμματισμό είναι οι παρακάτω: η διερευνητική, η
βιωματική και η ομαδοσυνεργατική.
Η καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από δραστηριότητες που
ευνοούν τη συνεργασία και την επικοινωνία, την επίλυση συγκρούσεων καθώς επίσης και
τις διερευνητικές δραστηριότητες. Ακόμη, καλό είναι να τονιστεί πως η καλλιέργεια των
ήπιων δεξιοτήτων ανήκει στη σφαίρα της προσωπικής ανάπτυξης. Πρόκειται για μία δέσμη
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προσωπικών χαρακτηριστικών που αναπτύσσονται διαφορετικά από άτομο σε άτομο και
εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Αναμφίβολα όμως μπορούν και πρέπει να
καλλιεργηθούν στους μαθητές και τις μαθήτριες με κατάλληλα σχεδιασμένες διδακτικές
προσεγγίσεις και δραστηριότητες ως προετοιμασία για τις μελλοντικές ανάγκες κοινωνικής
και επαγγελματικής ένταξης και επιτυχίας.
Όσον αφορά τις διδακτικές προσεγγίσεις, το δασκαλοκεντρικό μοντέλο είναι αυτό που θα
πρέπει να αποφεύγεται διότι ευνοεί ελάχιστα αν όχι καθόλου την ανάπτυξη των ήπιων
δεξιοτήτων. Τις ήπιες δεξιότητες προάγουν διδακτικές προσεγγίσεις όπως είναι η
μαθητοκεντρική, η συνεργατική, αλλά και η διαφοροποιημένη διδασκαλία (Trach, 2018).
Οι διδακτικές μέθοδοι που υποβοηθούν την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των ήπιων
δεξιοτήτων είναι η διερευνητική, η βιωματική και η ομαδοσυνεργατική. Αναφορικά με τα
μέσα διδασκαλίας, είναι προφανές ότι η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και
της επικοινωνίας, το Διαδίκτυο και τα άλλα μέσα, όπως υπολογιστές, τάμπλετ, ακόμη και τα
έξυπνα τηλέφωνα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες εφαρμογές, προάγουν τις ήπιες
δεξιότητες. Δεν θα πρέπει όμως να λησμονούμε πως για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να
υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση των μαθητών για τους κινδύνους που είναι
δυνατόν να εμπερικλείουν.
Οι Husin et al. (2015) τονίζουν τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης των ιστοεξερευνήσεων
(WebQuest) στην ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, μέσα στα πλαίσια της
διευρευνητικής ή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας αναπτύσσεται η κριτική
σκέψη, καθώς και η ανάλυση και σύνθεση των πληροφοριών, αφού μετά την έρευνα θα
χρειαστεί να παρουσιάσουν οι μαθήτριες και οι μαθητές τα ευρήματά τους μέσα στην τάξη.
Αυτού του είδους οι δραστηριότητες αποτελούν πεδίο εξάσκησης στις ήπιες δεξιότητες
(Schulz, 2008).
Επίσης διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης είναι δυνατόν να προάγουν την κριτική
σκέψη των μαθητών. Σε αυτό το πεδίο είναι δυνατόν να ενταχθούν το ημερολόγιο, η
αξιολόγηση μεταξύ ομοτίμων (Θεοφανέλης & Λεονταρίδου, 2018), η αυτοαξιολόγηση, το
«Portfolio» (Φωτιάδου & Λεονταρίδου, 2012), οι νοηματικοί και οι εννοιολογικοί χάρτες, η
σχάρα αξιολόγησης οι ρούμπρικες, κ.ά.
Πολλά από τα ανωτέρω υλοποιούνται με επιτυχία στις σχολικές τάξεις όλων σχολείων από
την Πρωτοβάθμια έως και την Επαγγελματική Εκπαίδευση. Ενδεικτικά μπορούμε να
αναφέρουμε κάποιες από τις εφαρμογές των ανωτέρω που υλοποιούνται ήδη στις σχολικές
τάξεις είναι:
Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως είναι το Erasmus+ και το e-twinning.
Οι Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας, Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής.
Τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων όπως τα Πολιτιστικά, τα Περιβαλλοντικά, τα
Προγράμματα Αγωγής Υγείας, τα οποία υλοποιούνται στα σχολεία προαιρετικά, μετά το
πέρας του υποχρεωτικού σχολικού προγράμματος.
Οι Όμιλοι Αριστείας και Καινοτομίας, οι οποίοι υλοποιούνται επίσης προαιρετικά και μετά
το πέρας του υποχρεωτικού σχολικού προγράμματος, στα Πρότυπα και Πειραματικά
σχολεία.
Ακόμη σχολικά προγράμματα που οργανώνονται από διάφορους φορείς διεθνείς ή
ελληνικούς, όπως είναι η Unesco, η Αction aid, το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, αλλά και
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διάφορα Μουσεία της χώρας, διάφοροι πολιτιστικοί οργανισμοί, όπως είναι ο Ελληνικός
κόσμος, η Στέγη γραμμάτων και τεχνών, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κ.ά, οι επιστημονικοί
οργανισμοί όπως το Πλανητάριο κ.ά.
Σχέδια δράσης (Project).
Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής.
Καινοτόμες δράσεις και δραστηριότητες που υλοποιούνται στα σχολεία όπως είναι οι
ομάδες κινηματογράφου ή θεάτρου, οι ομάδες ρητορικής, φωτογραφίας, κ.ά.

Συμπεράσματα
Αναμφίβολα οι ήπιες δεξιότητες παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο σε μια επιτυχημένη καριέρα
όσο και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μέσα στην κοινωνία. Οι ήπιες δεξιότητες
αποτελούν ένα νέο πεδίο και μια καινούργια πρόκληση για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα
μέσα στην συντελούμενη τέταρτη (4η) βιομηχανική επανάσταση. Είναι μια αναγκαιότητα
αναμφίβολα, αλλά και μία ευκαιρία για αναστοχασμό της γνώσης, των μεθόδων
διδασκαλίας και των περιεχομένων της. Μέσα στην κινούμενη άμμο των εξελίξεων που
τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς, η εκπαίδευση θα παραμείνει αδρανής, εγκλωβισμένη στα
ειωθότα του χθες; Η απάντηση είναι προφανής.
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Ο γαλλικός πολιτισμός στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας:
αναλυτικά προγράμματα, διδακτικές πρακτικές
Ελένη Παπαδοπούλου
elenpapadopoulou@yahoo.gr
Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ, Εκπαιδευτικός
Περίληψη. Οι στόχοι του μαθήματος της ξένης γλώσσας δεν εστιάζουν μόνο στη
διδασκαλία γλωσσικών φαινομένων που αφορούν τη γραμματική, το λεξιλόγιο ή την
φωνητική. Σε ένα πλήρες σχέδιο μαθήματος αναφέρονται και στόχοι πολιτιστικοί που
αποσκοπούν τόσο στην επαφή των μαθητών με τον πολιτισμό της γλώσσας στόχου, όσο
και στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης. Η παρούσα εργασία ερευνά τους
πολιτιστικούς στόχους που θέτουν τα νέα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά βιβλία
εκμάθησης Γαλλικών της Β/θμιας εκπαίδευσης σήμερα. Θα μελετήσουμε τις πτυχές του
Γαλλικού πολιτισμού που παρουσιάζουν τα σχολικά βιβλία, καθώς και τον τρόπο με τον
οποίο φέρνουν σε επαφή τον μαθητή με τον Γαλλικό πολιτισμό. Στη συνέχεια θα
αναλύσουμε τα αποτελέσματα μίας έρευνας σε καθηγητές Γαλλικών, η οποία αφορά τα
πολιτιστικά θέματα που επιλέγουν για να ασχοληθούν στην τάξη τους, καθώς και την
συχνότητα με την οποία εντάσσουν πολιτιστικά στοιχεία στο μάθημα τους. Θα
μελετήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την στάση τους, όπως αναλύθηκαν
εκτενέστερα κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων. Μέσα από τις απαντήσεις τους σε
ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε την θέση του
πολιτισμού της Γαλλικής γλώσσας στο μάθημα των Γαλλικών σήμερα.
Λέξεις κλειδιά: πολιτισμός, Γαλλική γλώσσα, προγράμματα σπουδών ξένων γλωσσών

Εισαγωγή
Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό της γλώσσαςστόχου. Παλαιότερα τα σχολικά βιβλία και τα αναλυτικά προγράμματα εστίαζαν στην
μελέτη λογοτεχνικών έργων, της τέχνης και της ιστορίας της χώρας, όπου η γλώσσα
ομιλούνταν, στοχεύοντας στην καλλιέργεια του ατόμου. Επρόκειτο για τον «πολιτισμό που
καλλιεργεί» (culture cultivée) (Martinez, 2004: 102). Σήμερα το βάρος δίνεται στην
καθημερινή κουλτούρα, αυτό που ο Tylor όρισε ως «ένα σύνθετο σύνολο που
συμπεριλαμβάνει τις γνώσεις, τις πεποιθήσεις, την τέχνη, την ηθική, τον νόμο, τα έθιμα και
όλες τις άλλες ικανότητες και συνήθειες που έχει αποκτήσει ο άνθρωπος ως μέλος της
κοινωνίας» (Ferréol et Jucqois, 2003: 81).
Η παρούσα μελέτη εξετάζει τα σχολικά βιβλία εκμάθησης Γαλλικής γλώσσας του Γυμνασίου
καθώς και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για τις ξένες γλώσσες ως προς την
πολιτισμική τους διάσταση. Παρουσιάζουμε τους στόχους που θέτει το Ενιαίο Πρόγραμμα
Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες, καθώς και τα θέματα στα οποία εστιάζουν τα σχολικά
βιβλία.
Στη συνέχεια αναλύουμε τα αποτελέσματα μίας έρευνας που έγινε με την χρήση
ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων σε καθηγητές Γαλλικών, προκειμένου να δούμε τη
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στάση των εκπαιδευτικών όσον αφορά την ένταξη του Γαλλικού πολιτισμού στο μάθημα
τους.

Ο πολιτισμός στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΥΠΑΙΘ, 2016) και τα σχολικά βιβλία
για την εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας, που άρχισαν να χρησιμοποιούνται στα σχολεία το
2007, ακολουθούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς θέτει ως στόχο την καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης,
την οποία ορίζει ως τη «γνώση, τη συνειδητοποίηση και την κατανόηση των σχέσεων ομοιότητες και διακριτές διαφορές - ανάμεσα στον κόσμο από όπου ερχόμαστε και στον
κόσμο της κοινότητας στόχου» (Conseil de l’Europe, 2005: 83). Σύμφωνα με αυτό βασικός
στόχος στην διαπολιτισμική προσέγγιση της διδασκαλίας των γλωσσών είναι η ανάπτυξη
της προσωπικότητας του μαθητή και της ταυτότητας του μέσα από την επαφή του με την
διαφορετικότητα στον τομέα της γλώσσας και του πολιτισμού.
Οι δεξιότητες στις οποίες αναφέρεται το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις
γλώσσες αναφορικά με την διαπολιτισμική προσέγγιση είναι οι ακόλουθες.
Η ικανότητα να συνδέει την κουλτούρα του με την κουλτούρα της ξένης χώρας
Η πολιτισμική ευαισιθησία και η δεξιότητα να χρησιμοποιεί διαφορετικές
στρατηγικές για να επικοινωνήσει με άτομα από άλλους πολιτισμούς
Η ικανότητα πολιτισμικής διαμεσολάβησης ανάμεσα στην δική του κουλτούρα και
την ξένη κουλτούρα και η διαχείριση διαπολιτισμικών λαθών και καταστάσεων
συγκρούσεων
Η ικανότητα να αποδομεί τα στερεότυπα

Ο Πολιτισμός στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εγγράφεται το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες
(ΥΠΑΙΘ, 2016), το οποίο θέτει ως σκοπό της εκμάθησης της γλώσσας εκτός από την
γλωσσική επίγνωση, την διαμεσολαβητική ικανότητα και την διαπολιτισμική συνείδηση. Το
Πρόγραμμα σπουδών τονίζει την σύνδεση της γλώσσας στόχου και του πολιτισμού που την
παράγει και που η γλώσσα αναπαράγει, καθώς η επικοινωνία απαιτεί κοινωνικές και
πολιτισμικές γνώσεις. Η διαπολιτισμική επίγνωση μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από την
σύγκριση που κάνει αναπόφευκτα ο μαθητής ανάμεσα στην μητρική του γλώσσα και την
ξένη γλώσσα, κάτι που ενισχύουν οι δραστηριότητες διαμεσολάβησης.
Ποιό πολιτισμό να παρουσιάσουμε στους μαθητές;
Ο Byram (1992: 34-35) υπογραμμίζει ότι «οι συγγραφείς των σχολικών βιβλίων και οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν τις αναπαραστάσεις του ξένου πολιτισμού» που θέλουν
να μεταδώσουν στους μαθητές. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες
συνιστά επίσης ότι «οι χρήστες του Πλαισίου αποφασίζουν ανάλογα με την περίπτωση ποιά
νέα όψη του πολιτισμού, που αφορά κυρίως την χώρα της οποίας την γλώσσα διδάσκουν,
θα πρέπει να προσεγγίσει ο μαθητής» (Conseil de l’Europe, 2005: 82) . Οι λόγοι για τον
οποίο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε για να
αναπτύξουμε την διαπολιτισμική ικανότητα είναι πολλοί. Κατ’αρχάς από το υλικό που θα
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παρουσιάσουμε στην τάξη οι μαθητές θα δημιουργήσουν την εικόνα του κόσμου της
κοινότητας στόχου. Αυτό συχνά μπορεί να δημιουργήσει στερεότυπα, τα οποία ωστόσο
σύμφωνα με τον Porcher (2004: 52) μπορεί να «αποτελούν κομμάτι της πραγματικότητας».
Αντί να προσπαθούμε να τα αποδομήσουμε, μπορούμε να εξηγήσουμε στους μαθητές ότι
κάποια στερεότυπα είναι μία παράμετρος της πραγματικότητας. Για τον λόγο αυτό είναι
σημαντικό να παρουσιάζουμε κάτι που είναι πραγματικό και που αποτελεί μέρος της
κουλτούρας στόχου, ώστε να αποφύγουμε την σύγχιση και την δημιουργία στερεοτύπων
που δεν είναι αληθή.
Οι εκπαιδευτικοί επίσης πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι μαθητές έχουν τα δικά τους
στερεότυπα, προηγούμενες γνώσεις για τον κόσμο τις οποίες χρησιμοποιούν για να
ερμηνεύσουν τα νέα πολιτισμικά δεδομένα που συναντούν. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να
ληφθούν υπόψη, γιατί επηρεάζουν την λήψη των νέων ερεθισμάτων και μπορεί να
παραποιήσουν τις αντιλήψεις των μαθητών.
Ο Πολιτισμός στα σχολικά βιβλία εκμάθησης Γαλλικών
Τα σχολικά βιβλία για την Γαλλική γλώσσα, όπως και για τις άλλες γλώσσες, ακολουθούν το
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Conseil de l’Europe, 2005) και το Ενιαίο Πρόγραμμα
Σπουδών (ΥΠΑΙΘ, 2016) και θέτουν ως στόχο, σύμφωνα με τις συγγραφείς τους Γιόγια και
Παπουτσάκη (2009: 9), την καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης και τη δημιουργία
κινήτρων για την εκμάθηση της γλώσσας μέσα από την επαφή με τον Γαλλικό πολιτισμό.
Στον οδηγό για τον εκπαιδευτικό οι συγγραφείς (ibid: 14) αναφέρονται επίσης σε στόχους
«πολιτιστικούς, διαπολιτισμικούς και ανθρωπιστικούς, προκειμένου να ευνοηθεί η
αλληλοκατανόηση και η ανοχή ανάμεσα σε κοινότητες με διαφορετικές γλώσσες και
κουλτούρες»
Τα βιβλία της σειράς Action.fr-gr που διδάσκεται στο σχολείο παρουσιάζουν θέματα που
ενδιαφέρουν γενικότερα τους νέους. Το πρώτο βιβλίο Action.fr-gr 1 (Γιόγια & Παπουτσάκη,
2007) ξεκινάει με χαρακτηριστικά και γνωστά στοιχεία του Γαλλικού πολιτισμού, όπως π.χ.
τη Γαλλική μόδα, τα Γαλλικά αυτοκίνητα, το TGV, το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Τα
θέματα ωστόσο που παρουσιάζονται στη συνέχεια με μερικές εξαιρέσεις είναι θέματα που
αφορούν γενικότερα τους νέους ανεξαρτήτως εθνικότητας, όπως η διατροφή, τα ρούχα, η
οικογένεια, το σχολείο. Υπάρχουν επίσης κάποια θέματα για γαλλικές γιορτές π.χ. το
καρναβάλι της Νίκαιας ή για μνημεία όπως το Παρίσι ή το Mont St Michel, αλλά σε γενικές
γραμμές το βιβλίο δεν εστιάζει στην culture cultivée, στην οποία αναφερθήκαμε στην αρχή,
την πλευρά εκείνη του πολιτισμού δηλαδή που «καλλιεργεί», όπως η λογοτεχνία, η τέχνη, η
ιστορία.
Το καινούριο βιβλίο Micro-Intervalle (Γεωργίου, 2018) από το εξώφυλλο κιόλας προσεγγίζει
τον Γαλλικό πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Βλέπουμε φωτογραφίες από
την πυραμίδα του Λούβρου, ένα κάστρο και την χαρακτηριστική αρχιτεκτονιή των
καθεδρικών Υπάρχουν λογοτεχνικά έργα, κάποια με λεξιλόγιο σαφώς μεγαλύτερου
επιπέδου από αυτό που γωνρίζουν τα παιδιά. Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο
σε μία Γαλλική πόλη, την Grenoble. Στα περιεχόμενα αναφέρονται επίσης στην στήλη
Πολιτισμός οι παροιμίες, το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας, ένα ποίημα του Πρεβέρ και
ένα τραγούδι.
Το τρίτο βιβλίο της σειράς Action.fr - gr 3 (Manarelli & Ζορμπάς, 2007) περιλαμβάνει
περισσότερα θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως πάλι με τον τρόπο ζωής και τα
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ενδιαφέροντα των νέων μέσα από άρθρα και φωτογραφίες (ο χορός Τεκτονίκ, η μόδα, τα
κινητά, το περιβάλλον). Παρουσιάζεται το Παρίσι και γίνεται μία αναφορά στην αρχή στην
Γαλλοφωνία.
Σε γενικές γραμμές όμως από τα σχολικά εγχειρίδια απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό η τέχνη.
Απουσιάζει το τραγούδι, η ζωγραφική και η γλυπτική, τα μουσεία και ο κινηματογράφος.
Απουσιάζει δηλαδή αυτό που είναι ο Γαλλικός πολιτισμός και τα στοιχεία που τον
διακρίνουν και που θα επέτρεπαν μία πιο ουσιαστική σύγκριση με άλλους πολιτισμούς. Τα
σχολικά εγχειρίδια εστιάζουν στην συγχρονική διάσταση του πολιτισμού, στον τρόπο ζωής
και όχι στην διαχρονική του διάσταση, με εξαίρεση η προσπάθεια που έγινε στο βιβλίο της
Γ Γυμνασίου.

Ερευνητική μέθοδος
Η μελέτη αυτή αποτελεί τμήμα μίας ευρύτερης έρευνας που έγινε σε καθηγητές των ξένων
γλωσσών που διδάσκονται στα δημόσια σχολεία στην Ελλάδα, δηλαδή σε καθηγητές
Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών. Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τις απαντήσεις που
έδωσαν οι καθηγητές Γαλλικών όσον αφορά την ένταξη του πολιτισμού της Γαλλικής
γλώσσας στο μάθημα τους. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι, η ποσοτική
μέθοδος προκειμένου να συλλέξουμε στατιστικά δεδομένα, και η ποιοτική μέθοδος με
συνεντεύξεις.
Επιλέξαμε τα ερωτηματολόγια ως εργαλείο συλλογής δεδομένων, καθώς θεωρείται από τις
πιο αποτελεσματικές μεθόδους ως προς την αξιοπιστία των απαντήσεων (Cohen & Manion,
1994: 7). Χρησιμοποιήσαμε επίσης ποιοτική έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις.
Σύμφωνα με τους Cohen και Manion (ibid:16) η συνέντευξη δίνει την δυνατότητα να
αναζητήσουμε σε βάθος τις πράξεις και τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων μέσα από
λεπτομερείς απαντήσεις. Με αυτό τον τρόπο επιχειρήσαμε να ερμηνεύσουμε τις στάσεις
των εκπαιδευτικών, κάτι που δεν μπορούσε να γίνει με τις κλειστές απαντήσεις των
ερωτηματολογίων.
Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων παρατηρήσαμε ότι οι συμμετέχοντες στις
συνεντεύξεις που δεν είχαν πολλή εμπειρία ήταν πιο κλειστοί στις απαντήσεις τους, πιο
σύντομοι, πιο διστακτικοί. Σύμφωνα με τον Vermersch (2004) η αφήγηση μίας εμπειρίας, η
ανάλυση της είναι δυνατή όταν αυτός που την διηγείται την έχει συνειδητοποιήσει. Αυτό
απαιτεί χρόνο και δεν είναι εύκολα υλοποιήσιμο. Πιθανολογούμε λοιπόν ότι όσοι δεν είχαν
μεγάλη εμπειρία δεν είχαν τον χρόνο να συνειδητοποιήσουν τις πρακτικές τους, ώστε να
μπορούν να μιλήσουν για αυτές. Κάποιοι φαίνεται να σκέφτονταν την ώρα της συνέντευξης
τί ακριβώς έκαναν και πώς. Ωστόσο όσοι είχαν μεταπτυχιακές σπουδές, παρά το γεγονός ότι
μπορεί να μην είχαν επίσης μεγάλη εμπειρία, περιέγραψαν άνετα τις απόψεις τους και τις
πρακτικές τους. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί είχαν την άνεση που είχαν και οι πιο έμπειροι. Ο
Bronckart (2005) υποστηρίζει ότι η αφήγηση εξαρτάται και από την ικανότητα χρήσης του
σωστού είδους λόγου (αφηγηματικού, θεωρητικού, επικοινωνιακού). Φαίνεται λοιπόν ότι
οι επιπλέον σπουδές βοήθησαν τους εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν καλύτερα το τί
έκαναν, να οργανώσουν την σκέψη τους, ενώ τους έδωσαν και τα γλωσσικά εργαλεία να
περιγράψουν αυτά που σκέφτονταν.
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Το δείγμα
Δόθηκαν ερωτηματολόγια σε 71 καθηγητές Γαλλικών, 68 γυναίκες και 3 άνδρες. Έγινε
προσπάθεια να καλύψουμε ένα εύρος δείγματος τόσο ως προς την ηλικία, τις σπουδές, την
εμπειρία, τον τύπο του σχολείου, όπου εργάζονται και τον τόπο εργασίας και να μην
περιοριστούμε μόνο σε μία εκπαιδευτική βαθμίδα ή στα αστικά κέντρα. Ως προς το φύλο η
πλειοψηφία των καθηγητών Γαλλικών είναι γυναίκες, κάτι που αποτυπώθηκε τόσο στο
ερωτηματολόγιο όσο και στις συνεντεύξεις. Οσον αφορά την ηλικία οι περισσότεροι
συμμετέχοντες είναι πάνω από 46 ετών (34 άτομα), αρκετοί είναι επίσης από 36-45 (26
άτομα), ενώ μόλις 2 ανήκουν στην κατηγορία 25-30 ετών και άλλοι 9 στην κατηγορία 31-35
ετών. 11 καθηγητές Γαλλικών ήταν φυσικοί ομιλητές. Το 55% έχει Μεταπτυχιακό και το 8%
Διδακτορικό. Η πλειοψηφία έχει κάνει τις μεταπτυχιακές του σπουδές σε ελληνικό
Πανεπιστήμιο, ενώ 16 καθηγητές έχουν σπουδάσει μετά το πτυχίο τους στην Γαλλία. Στο
δείγμα μας υπάρχει μία σχετική ισορροπία ανάμεσα σε έμπειρους και λιγότερο έμπειρους
καθηγητές. Πιο συγκεκριμένα ένα μικρό ποσοστό 8,5% έχει εμπειρία 1-3 χρόνια και ένα
ποσοστό 38% έχει εμπειρία από 4-6 έτη. Το 28% των ερωτηθέντων διαθέτει εμπειρία πάνω
από 15 χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση και το 26% από 7-15 χρόνια.
Όσον αφορά τον τύπο σχολείων απευθύναμε το ερωτηματολόγιο τόσο σε καθηγητές
Γαλλικών της Α/θμιας όσο και της Β/θμιας εκπαίδευσης. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων
δουλεύει στη Β/θμια Εκπαίδευση, κυρίως στο Γυμνάσιο (33 άτομα). Μόλις 6 εκπαιδευτικοί
εργάζονται σε Λύκειο, ενώ 10 συμμετέχοντας εργάζονται και στους δύο τύπους σχολείων
αυτής της βαθμίδας. Σε Δημοτικό εργάζονται 14 από τους συμμετέχοντες, ενώ 8 εργάζονται
και στις δύο βαθμίδες. Πάνω από τους μισούς καθηγητές που συμμετείχαν στην έρευνα
εργάζονταν σε σχολεία σε αστικά κέντρα (45 άτομα), 7 καθηγητές σε κωμοπόλεις/χωριά και
19 δίδασκαν σε σχολεία σε νησιά.
Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν 13 καθηγητές Γαλλικών εκ των οποίων οι 2 μόνο ήταν
άντρες. Η ηλικία τους ήταν ανάμεσα στα 35-45 για τους περισσότερους. Οι μισοί περίπου
είχαν εμπειρία από 15-20+ χρόνια, ενώ οι υπόλοιποι είχαν μία εμπειρία 5-7 χρόνια. 2 είχαν
εμπειρία μόλις 2 ετών.Πέντε συμμετέχοντες είχαν μεταπτυχιακό και μία καθηγήτρια είχε
Διδακτορικό. Οι μισοί σχεδόν δούλευαν σε Δημοτικά, τρεις δούλευαν στην Β/θμια και άλλοι
τρεις και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.
Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων
Στην ανάλυση των στατιστικών δεδομένων επιχειρήθηκαν να γίνουν συσχετισμοί ως προς
τα δεδομένα που αφορούν το προφίλ των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, εμπειρία, κτλ)
καθώς και άλλες ερωτήσεις, π.χ. αν είχαν επισκεφθεί την Γαλλία. Συσχετισμοί προέκυψαν
μόνο ως προς το επίπεδο σπουδών και το γεγονός αν έχουν επισκεφθεί την χώρα της
οποίας διδάσκουν την γλώσσα. Η εμπειρία δεν φαίνεται να παίζει ιδιαίτερο ρόλο ως προς
τον βαθμό ένταξης του πολιτισμού της ξένης γλώσσας. Κατά την ανάλυση των
αποτελεσμάτων θα παρουσιάσουμε τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από την
ποσοτική έρευνα και κάποια από αυτά θα τα ερμηνεύσουμε με τα ευρήματα από τις
συνεντεύξεις, όπου είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε βάθος τις απόψεις των
εκπαιδευτικών.
Ερώτηση 1: Εντάσσετε στο μάθημα σας στοιχεία Γαλλικού Πολιτισμού;
31 καθηγητές Γαλλικών απάντησαν ότι εντάσσουν πολύ στο μάθημα τους τον πολιτισμό
της γαλλικής γλώσσας. Αν προσθέσουμε τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν αρκετά (29
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εκπαιδευτικοί) μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι καθηγητές Γαλλικών θεωρούν στην
πλειοψηφία τους ότι ο πολιτισμός είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην εκμάθηση των
Γαλλικών. Ωστόσο ένα μικρό ποσοστό (11 εκπαιδευτικοί) (όταν αναφερόμαστε σε ποσοστό
πρέπει να το παραθέτουμε πχ 11 στους 71 σημαίνει περίπου 15.5%) αξιοποιεί ελάχιστα
πολιτιστικά στοιχεία στον μάθημα και οι λόγοι που επικαλούνται είναι η έλλειψη χρόνου
που τους υποχρεώνει να δώσουν το βάρος στην γλώσσα, το γεγονός ότι δουλεύουν σε
πολλά σχολεία, η απαξίωση των μαθητών για το μάθημα τους.
Φαίνεται ότι υπάρχει ένας συσχετισμός ανάμεσα στις απαντήσεις όσων είχαν εντάξει
αρκετά ή πολύ τον Γαλλικό πολιτισμό στο μάθημα τους και στο εάν έχουν επισκεφθεί την
Γαλλία. Οι καθηγητές Γαλλικών στην συντριπτική τους πλεοψηφία είχαν επισκεφθεί την
Γαλλία. Μόνο τρεις απάντησαν αρνητικά. Το γεγονός αυτό φαίνεται να επηρεάζει τη στάση
τους όσον αφορά την ένταξη του Γαλλικού πολιτισμού στο μάθημα της ξένης γλώσσας.
Εξετάσαμε επίσης τον συσχετισμό ανάμεσα στην βαθμίδα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
και τον βαθμό που εντάσσουν τον πολιτισμό της ξένης γλώσσας. Παρατηρήσαμε ότι οι
κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών είχαν απαντήσει σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι
εντάσσουν περισσότερο τον πολιτισμό της ξένης γλώσσας στο μάθημα από τους κατόχους
πρώτου πτυχίου. Οσοι είχαν μόνο πτυχίο είχαν και το μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων
«λίγο» όσον αφορά την διαπολιτισμική διάσταση του μαθήματος των Γαλλικών.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η βαθμίδα εκπαίδευσης επηρεάζει σημαντικά την ένταξη του
πολιτισμού στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας.
Ερώτηση 2: Τί είδους υλικό χρησιμοποιείτε;
Το υλικό που επιλέγει η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών για να παρουσιάσει τον
πολιτισμό της γλώσσας στόχου στο μάθημα είναι το υλικό του σχολικού βιβλίου σε
ποσοστό 76% και οι φωτογραφίες (70%), ενώ οι μισοί περίπου από τους συμμετέχοντες
επιλέγουν ταινίες και αυθεντικό υλικό (55% και 54% αντίστοιχα). Αυθεντικό υλικό
επιλέγουν κυρίως όσοι έχουν επισκεφθεί την Γαλλία. Από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι
συνήθως πρόκειται για υλικό που έχουν φέρει οι ίδιοι από το εξωτερικό. Δεν παρατηρήθηκε
κάποιος συσχετισμός των απαντήσεων με άλλα στοιχεία του προφίλ των συμμετεχόντων.
Ερώτηση 3: Με ποιόν τρόπο αξιοποιείτε τα πολιτιστικά στοιχεία στο μάθημα σας;
Οσον αφορά τον τρόπο που αξιοποιείται ο πολιτισμός της γλώσσας στόχου, οι
εκπαιδευτικοί προτιμούν κυρίως την συζήτηση (84%). Η γλώσσα που χρησιμοποιούν είναι
κυρίως τα Ελληνικά, ένα στοιχείο που προκύπτει και από τις συνεντεύξεις. Σύμφωνα με
τους εκπαιδευτικούς, οι μαθητές δεν έχουν το επίπεδο στα Γαλλικά να συμμετέχουν σε μία
συζήτηση στην ξένη γλώσσα. Αντί να εμποδίσουν τα παιδιά να εκφραστούν επιβάλλοντας
την χρήση των Γαλλικών, κάτι που θα λειτουργούσε αποθαρρυντικά, οι καθηγητές
προτιμούν να αφήσουν την τάξη να συζητήσει στα ελληνικά. Σε αυτό συμφωνεί και ο
Bablon (2004 : 90), που υποστηρίζει ότι «Η προσέγγιση του πολιτισμού χρειάζεται την
μητρική γλώσσα».
Οι μισοί περίπου κάνουν πρότζεκτ (48%), το 42% κάνει κατασκευές και ένα 26%
χρησιμοποιεί το θεατρικό παιχνίδι. Το χαμηλότερο ποσοστό σε αυτόν τον τρόπο οφείλεται
κατά την γνώμη μας στο γεγονός ότι πρόκειται για δραστηριότητες που απαιτούν πολύ
χρόνο και εργασία. Ωστόσο σύμφωνα με τις μαρτυρίες στις συνεντεύξεις τα πρότζεκτ
φαίνεται να κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς αυτά δηλώνουν ενθουσιασμένα.
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Ερώτηση 4: Ποιά θέματα επιλέγετε;
Στην ερώτηση αυτή οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι επιλέγουν γαλλικά
τραγούδια, την τέχνη (κυρίως ζωγραφική) και τον τρόπο ζωής (14, 13 και 12 εκπαιδευτικοί
αντίστοιχα). 10 καθηγητές Γαλλικών απάντησαν ότι επιλέγουν τη γαλλική λογοτεχνία και
την ποίηση. 8 καθηγητές προτιμούν το γαλλικό σινεμά και την γαλλική κουζίνα. Τα μουσεία
και τα μνημεία καθώς και τις γαλλικές γιορτές και τα έθιμα τα επέλεξαν από 7 καθηγητές.
Παρατηρούμε ότι τα θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με αυτό που λέμε culture
cultivée, τον πολιτισμό που καλλιεργεί, είναι δημοφιλή και αξιοποιούνται αρκετά από τους
καθηγητές Γαλλικών.
Ανάλυση των συνεντεύξεων
Οι συνεντεύξεις έδειξαν ότι για την πλειοψηφία των συμμετεχόντων η διδασκαλία της
γαλλικής γλώσσας είναι συνδεδεμένη με την εκμάθηση του Γαλλικού πολιτισμού. Η Μαρία
Σ. τονίζει ότι γλώσσα και πολιτισμός πάνε μαζί και ό,τι αφορά τον πολιτισμό πρέπει να
διδάσκεται στο μάθημα των Γαλλικών. Για την Έλσα, καθηγήτρια με σπουδές στην Γαλλία,
το μάθημα δεν πρέπει να περιορίζεται στην διδασκαλία της Γραμματικής και του
Λεξιλογίου. Για εκείνη μάλιστα η αγάπη για την γλώσσα και η διδασκαλία για τα γλωσσικά
στοιχεία περνάει μέσα από την γνώση του πολιτισμού. Οπως λέει «δεν μπορείς να
παραμείνεις στον Αόριστο και να πεις Γαλλικά παιδιά είναι αυτό. Τα Γαλλικά ΔΕΝ είναι
αυτό. Είναι η Γαλλία, είναι πολλά άλλα πράγματα, που για να αγαπήσουν τον Αόριστο
πρέπει να δοθεί πρώτα και το υπόλοιπο πλαίσιο.».
Για την Άννυ ο Γαλλικός πολιτισμός δεν περιορίζεται μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες
Γαλλόφωνες χώρες. Είναι η μόνη που αναφέρει ότι «(γαλλικός πολιτισμός) δεν είναι μόνο η
Γαλλία, είναι και ο Καναδάς και το Βέλγιο, είναι και η Ελβετία...La Francophonie en général
(η Γαλλοφωνία γενικά).».
Παρατηρήθηκε και εδώ ένας συσχετισμός ανάμεσα στις απόψεις και πρακτικές ένταξης
του Γαλλικού πολιτισμού και στο γεγονός αν οι εκπαιδευτικοί είχαν επισκεφθεί την Γαλλία
ή άλλες γαλλόφωνες χώρες. Οι εκπαιδευτικοί που δεν είχαν επισκεφθεί την χώρα ήταν
αυτοί που είχαν απαντήσει ότι ασχολούνταν λίγο με τον πολιτισμό της. Στις συνεντεύξεις οι
εκπαιδευτικοί που απάντησαν πως δεν εντάσσουν αρκετά τον Γαλλικό πολιτισμό
ανέφεραν ως αιτιολογία την έλλειψη χρόνου κυρίως και το γεγονός ότι δίνουν
προτεραιότητα στη γλωσσική διδασκαλία και όχι στην πολιτισμική διάσταση της γλώσσας.
«Προτιμώ να διδάσκω την γλώσσα, να μάθουν κάποια πράγματα, να μπορούν να τα πουν,
παρά να κάνω τα πολιτιστικά στοιχεία, γιατί αισθάνομαι ότι δεν φθάνει ο χρόνος. … δεν το
αποκόπτω αν υπάρχει κάποιο στοιχείο, αλλά δεν το ενθαρρύνω κιόλας…αυτά τα παιδιά
δεν θα τα ξαναδώ του χρόνου, πρέπει να έχουν πάρει κάποιες βάσεις» (Μαρία).
Άλλοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ως αιτία τους μαθητές τους και την απαξίωση που
δείχνουν. «Θεωρούν το μάθημα της δεύτερης γλώσσας ως δευτερεύον…δεν μας παίρνουν
και τόσο στα σοβαρά… » (Αθανασία). «Δεν κάνω πολύ τον πολιτισμό λόγω του υλικού που
έχω στην τάξη, πώς θα συνεργαστώ με αυτά τα παιδιά;» αναρωτιέται η Ελένη.
Ωστόσο πιθανολογούμε ότι πιθανότερη αιτία των εκπαιδευτικών αυτών που δεν έχουν
επισκεφθεί την Γαλλία θα μπορούσε να είναι η ανασφάλεια τους για το αν θα είναι σε
θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις των μαθητών και όχι η έλλειψη χρόνους ή άλλες αιτίες.
Όπως αναφέρει η Μάρη χαρακτηριστικά, καθηγήτρια με μεταπτυχιακές σπουδές στη
Γαλλία, «(όταν έχεις επισκεφθεί την χώρα)....αισθάνεσαι πιο σίγουρη ότι μπορείς να
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ανταποκριθείς σε κάποιες ερωτήσεις, που έχουν να κάνουν περισσότερο με τα πολιτιστικά
στοιχεία, την καθημερινότητά τους» (Μάρη).
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί επίσης φαίνεται να προτιμούν να ασχοληθούν με πολιτιστικά
θέματα που παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο και σπάνια χρησιμοποιούν κάποιο
άλλο υλικό. Μία εκπαιδευτικός ωστόσο, η Κατερίνα, που είχε και την μεγαλύτερη εμπειρία
από το δείγμα, φαίνεται να συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα να πάει πέρα από το βιβλίο
στο θέμα του πολιτισμού και λέει «Εμένα με οδηγεί τώρα το βιβλίο. Δεν θα έπρεπε όμως
να με οδηγεί μόνο το βιβλίο. Θα έπρεπε πιστεύω να βάζω περισσότερα στοιχεία.». Η
εμπειρία πιθανόν να συνέβαλε στη συνειδητοποίηση της διδακτικής πρακτικής, κάτι που
μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή στάσης.
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις επίσης
χρησιμοποιούσαν το βιβλίο ως αφόρμηση προκειμένου να εισάγουν κάποια στοιχεία
πολιτισμού στο μάθημα τους. Τα θέματα στα οποία αναφέρθηκαν ήταν κυρίως οι γιορτές,
η γαλλική κουζίνα, ο τρόπος ζωής, τα σπορ, τα μνημεία, θέματα που όπως είπαν υπάρχουν
και στα σχολικά βιβλία. Οι περισσότεροι αναφέρονται σε μία συγκριτική προσέγγιση με
την Ελλάδα. Από τις συνεντεύξεις έγινε φανερό ότι όσοι είχαν επισκεφθεί την χώρα
ήθελαν να μεταφέρουν αυτή την εμπειρία τους στους μαθητές και μάλιστα
χρησιμοποιούσαν και αυθεντικό υλικό που είχαν φέρει από τα ταξίδια τους μέσα στο
μάθημα. «Είναι κάτι που έχω ζήσει, οπότε μπορώ να το μεταφέρω αυθόρμητα… Γενικώς
οτιδήποτε άσχετο με την γραμματική, με το λεξιλόγιο, τους αρέσει… Κάνεις και άλλες
δραστηριότητες, βλέπεις διαφορετικά τα παιδιά…» (Μάρη).
Όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης για κάποιους είναι μία απλή συζήτηση ή κάποιο
πρότζεκτ. Αρκετοί αναφέρθηκαν σε πρότζεκτ που ανέθεσαν στους μαθητές τους όσον
αφορά τα αξιοθέατα στο Παρίσι ή στη Γαλλία. Η Άννυ, καθηγήτρια που είναι φυσική
ομιλήτρια, έχει διδακτορικό και εργάζεται σε νησί, μιλάει για Γαλλόφωνο πολιτισμό. Για
τον λόγο αυτό επέλεξε ένα θέμα που σχετίζεται με αυτόν «Κάναμε πέρσι με μία
συνάδελφο ένα πάρα πολύ ωραίο πρότζεκτ, τα γαλλόφωνα κόμιξ, που δεν είναι μόνο
Γαλλικά. Είναι πάρα πολλά Βελγικά».
Για κάποιους άλλους ο τρόπος προσέγγισης είναι ενεργός μάθηση. Ο Στέλιος
παραδείγματος χάρη, καθηγητής Γαλλικών σε Δημοτικό σε νησί, με μικρή εμπειρία, αλλά
Μεταπτυχιακό στη Διδακτική, διηγείται πώς προσέγγισαν οι μαθητές του τα έθιμα των
Χριστουγέννων και του Πάσχα: «τους έκρυψα αυγά στο προαύλιο, τα έβγαλα έξω και
μαζέψανε τα αυγά. Αυτό και όχι μόνο αυτό. Τους είχα δώσει προηγουμένως, υπάρχει μία
πολύ ωραία ιστορία του Μικρού Νικόλα, «Τα πασχαλινά αυγά», που είναι ακριβώς μία
ιστοριούλα με αυτό το έθιμο. Και πριν το κάνουμε τους είχα μοιράσει αυτήν την ιστορία,
που τα παιδιά έτσι κι αλλιώς τα διαβάζουνε...Τα Χριστούγεννα, τί κάναμε; Φτιάξαμε bûche
de Noel (κορμός Χριστουγέννων), μέσα στην τάξη φτιάξαμε bûche de Noel, το οποίο το
μοιράσαμε μετά, το φάγανε και τα παιδιά, μοιράσανε και στους δασκάλους.».
Διαπιστώνεται και στις συνεντεύξεις να υπάρχει ένας συσχετισμός του επιπέδου σπουδών
και του βαθμού καθώς και του τρόπου ένταξης του Γαλλικού πολιτισμού. Οι εκπαιδευτικοί
που ξέφευγαν από το παραδοσιακό μοντέλο και το σχολικό εγχειρίδιο και επιχειρούσαν
πιο βιωματικές μεθόδους, ενώ χρησιμοποιούσαν και πιο αυθεντικό υλικό, από τη γαλλική
καθημερινότητα (εισιτήρια, αφίσες, φυλλάδια...), ήταν αυτοί που είχαν μεταπτυχιακές
σπουδές στην Διδακτική της γλώσσας.
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Τέλος σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων των καθηγητών που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις
οι μαθητές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον όταν το μάθημα στρέφεται γύρω από τον
πολιτισμό της ξένης γλώσσας. «Αντιδρούν με πραγματικό ενδιαφέρον. Κάνουν πολλές
ερωτήσεις, που σημαίνει ότι τους ενδιαφέρει πολύ. Πολύ συχνά με ρωτάνε για κάποιο
ταξίδι αν θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε στην Γαλλία.» , επισημαίνει η Έλσα.

Συμπεράσματα –Προτάσεις
Σε αυτή την έρευνα παρουσιάσαμε τις απόψεις και τις πρακτικές των καθηγητών όσον
αφορά την προσέγγιση του Γαλλικού πολιτισμού. Μέσα από ερωτηματολόγια και
συνεντεύξεις, επιχειρήσαμε να δούμε τον βαθμό ένταξης του γαλλικού πολιτισμού καθώς
και τον τρόπο ένταξης του στο μάθημα των Γαλλικών. Διαπιστώσαμε ότι αρκετοί
εκπαιδευτικοί Γαλλικών επιλέγουν να ασχοληθούν με τον πολιτισμό στο μάθημα τους.
Σύμφωνα με τα ποσοτικά όσο και με τα ποιοτικά δεδομένα ο βαθμός ένταξης του Γαλλικού
πολιτισμού επηρεάζεται σημαντικά από το εάν οι εκπαιδευτικοί έχουν επισκεφθεί την χώρα
της γλώσσας-στόχου. Οι εκπαιδευτικοί που είχαν σπουδάσει στη Γαλλία και αυτοί που ήταν
φυσικοί ομιλητές και είχαν τα Γαλλικά ως μητρική γλώσσα όχι μόνο είχαν εντάξει σε μεγάλο
βαθμό τον γαλλικό πολιτισμό στο μάθημα τους, αλλά διέφερε και η προσέγγιση τους.
Χρησιμοποιούσαν περισσότερο αυθεντικό υλικό που σχετίζεται με την καθημερινότητα (π.χ.
εισιτήρια, φυλλάδια, αφίσες κ.λπ.) και πιο σύγχρονους τρόπους προσέγγισης (πρότζεκτ,
βιωματικές μέθοδοι).
Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στο σχολικό εγχειρίδιο
ως βάση για να προσεγγίσουν το γαλλικό πολιτισμό, αλλά δεν αναφέρθηκαν καθόλου στα
αναλυτικά προγράμματα. Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλο βαθμό λειτουργούν
αυτόνομα και δεν περιορίζονται από τις οδηγίες του βιβλίου και τα αναλυτικά
προγράμματα, τα οποία όπως φάνηκε και από την βιβλιογραφική έρευνα δίνουν ένα γενικό
πλαίσιο δράσης. Οι επίσημες οδηγίες δίνουν την πρωτοβουλία στον εκπαιδευτικό να
επιλέξει το πολιτιστικό θέμα, το υλικό και τον τρόπο που θα προσεγγίσει τον πολιτισμό.
Οπως απέδειξε η έρευνα μας οι πρακτικές των εκπαιδευτικών συνδέονται με το επίπεδο
εκπαίδευσης, καθώς όσοι είχαν μεταπτυχιακές σπουδές στην Διδακτική των Γαλλικών
χρησιμοποιούσαν πιο σύγχρονες μεθόδους. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
μεγαλύτερη αυτονομία που δίνουν τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα στους
εκπαιδευτικούς πρέπει να συνοδεύονται και με περισσότερες σπουδές και επιμόρφωση
στον τομέα της Διδακτικής, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να ανταποκριθούν
καλύτερα στο διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο.
Η παρούσα έρευνα κατέγραψε τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τις αντιδράσεις των
μαθητών σχετικά με την επεξεργασία πολιτιστικών στοιχείων στο μάθημα της ξένης
γλώσσας. Θα ήταν ωστόσο αρκετά ενδιαφέρον στο μέλλον να ερευνηθούν και οι στάσεις
των μαθητών αναφορικά με το θέμα αυτό.
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Παράρτημα
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1.

Ηλικία : 25-30

31-35

2. Φύλο : Αντρας

36-40

40-45

46-50

50+

Γυναίκα

3. Συμπληρώστε πού έχετε πραγματοποιήσει τις σπουδές σας
Σπουδές

Πανεπιστήμιο
εξωτερικού

Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Πτυχίο
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
Άλλο

4.

Έτη εμπειρίας :
1-3

5.

4-6

7-10

Διδάσκετε σε Δημοτικό

11-15

15+

σε Γυμνάσιο

σε Λύκειο

Και στις δύο βαθμίδες
6.

Πού βρίσκεται το σχολείο όπου διδάσκετε;
Αστικό κέντρο

7.

Κωμόπολη/Χωριό

Νησί

Εντάσσετε στο μάθημα σας στοιχεία Γαλλικού Πολιτισμού;
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

8. Τί είδους υλικό χρησιμοποιείτε;
Σχολικό βιβλίο
Αυθεντικά κείμενα
Αυθεντικό υλικό (εισιτήρια, αφίσες, φυλλάδια....)
Ταινίες
Φωτογραφίες
Άλλο (διευκρινήστε).......................................
9.

Με ποιόν τρόπο αξιοποιείτε τα πολιτιστικά στοιχεία στο μάθημα σας;
Συζήτηση
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Κατασκευές
Project
Θεατρικό παιχνίδι
Άλλο (διευκρινήστε)…………
10.

Ποιά θέματα επιλέγετε;
...........................................................................................................................

11.

Έχετε επισκεφθεί την Γαλλία;
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

1.

Αναφέρετε το όνομα σας,την ηλικία σας, , τις σπουδές σας και την διδακτική σας εμπειρία.

2.

Ποιά θέση κατέχει ο πολιτισμός στο μάθημα σας; Εισάγετε στοιχεία Γαλλικού πολιτισμού;

3.

Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους ασχολείστε ή δεν ασχολείστε με τον πολιτισμό των
Γαλλικών.

4.

Αν εισάγετε τον Γαλλικό πολιτισμό με ποια θέματα ασχολείστε κυρίως; Γιατί επιλέγετε αυτά
τα θέματα;

5.

Με ποιον τρόπο αξιοποιείτε τα στοιχεία του Γαλλικού πολιτισμού στο μάθημα σας;

6.

Έχετε επισκεφθεί την Γαλλία; Πιστεύετε πως αυτό σας επηρέασε την ένταξη του πολιτισμού
στο μάθημα σας, τη θεματολογία που επιλέγετε ή τον τρόπο διδασκαλίας σας σε αυτόν τον
τομέα;

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 19ο, 117-124, 2020

“Πλάθοντας ένα ρόλο”: Προγράμματα Σπουδών Θεάτρου για τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Kλειώ Φανουράκη
kfanouraki@theatre.uoa.gr
Επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ, Θεατρολόγος με ειδίκευση στη
Διδακτική του Θεάτρου, Σκηνοθέτης - Δραματουργός
Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση θα διερευνηθεί η αναγκαιότητα της συστηματικής
παρουσίας Προγραμμάτων Σπουδών Θεάτρου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς
και η βιωματική προσέγγιση των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών
Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου μέσα από το θέατρο στην εκπαίδευση. Πιο
συγκεκριμένα, θα μελετηθούν οι δυνατότητες παρουσίας της Θεατρικής Αγωγής ως
αυτόνομου αντικειμένου, καλλιτεχνικής δραστηριότητας καθώς και ως μιας
εναλλακτικής, εφικτής προσέγγισης διδασκαλίας των μαθημάτων που άπτονται τόσο
των ανθρωπιστικών όσο και των θετικών επιστημών. Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητηθεί
το πώς η Θεατρική Αγωγή μπορεί να ενισχύσει αποτελεσματικά την παραδοσιακή
διδασκαλία αλλά και να συμβάλει δημιουργικά στην αναδιαμόρφωσή της, με την
επιτέλεση μιας διαδραστικής σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητών, την οριζόντια και κάθετη
προσέγγιση της ύλης και μέσα από μια πιο συμπεριληπτική τάση προσέγγισης των
μαθητών ως προσώπων και ως «τάξης».
Λέξεις κλειδιά: Θεατρική Αγωγή, Βιωματική μάθηση μέσω του θεάτρου,
Δραματοποιημένη διδασκαλία, Προγράμματα Σπουδών Θεάτρου για τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση.

Εισαγωγή
Η επίκαιρη και πολυεπίπεδη σημασία του παρόντος συνεδρίου της ΠΑΠΕΔΕ «Προγράμματα
Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει» αφορά και στην αναγκαιότητα μιας πιο
συστηματικής παρουσίας της Θεατρικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς: α.
Η αναγκαιότητα ανανέωσης των Προγραμμάτων Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς
αλλάζει είναι πιο επιτακτική από άλλοτε, στην εποχή των Web 2.0. τεχνολογιών και στην
ψηφιακή ενηλικίωση των εφήβων, σε καθημερινά άτυπα περιβάλλοντα μάθησης,
γρήγορων εναλλαγών, έντονων ρυθμών, εικόνας, ήχου, πολυμεσικών και διαδραστικών
επικοινωνιών, β. Οι θετικές επιδράσεις και τα οφέλη της επαφής των εφήβων με τις τέχνες
και την τέχνη του θεάτρου στην εκπαίδευση, έχουν διεθνώς μελετηθεί, αναλυθεί και
αποδειχθεί, ενώ στο ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο η παρουσία του θεάτρου παραμένει
απούσα ή επιεικώς ελλιπής, γ. Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει και για έναν έφηβο και
μια έφηβη που συνεχώς αλλάζουν, η Θεατρική Αγωγή μπορεί να αποτελέσει εσωτερικό και
δυναμικό εφόδιο προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης, δημιουργικής κατανόησης και
αφομοίωσης της διδακτέας ύλης, τρόπο έκφρασης, αποφόρτισης, ενδυνάμωσης,
αυτενέργειας και σταδιακής συγκρότησης μιας προσωπικής «εφηβικής ταυτότητας», δ.
Τίθεται το ερώτημα εάν από το 2020 και έπειτα θα αλλάξει «ο κόσμος» για τη Θεατρική
Αγωγή στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.
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Η Θεατρική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως το 2020
H διεθνής πρακτική και έρευνα για το θέατρο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μελετά το
πώς και γιατί η Θεατρική Αγωγή μπορεί να αποβεί χρήσιμη στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο,
τόσο ως αυτόνομο μάθημα, πρόγραμμα ή δραστηριότητα όσο και ως εναλλακτική,
βιωματική προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης των αντικειμένων και μαθημάτων του
αναλυτικού προγράμματος. Στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα, η Θεατρική Αγωγή έχει μια
πολύ περιορισμένη θέση στην τυπική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με την παρουσία του
μαθήματος επιλογής στην Α΄ Λυκείου «Στοιχεία Θεατρολογίας», το οποίο διδάσκεται από
θεατρολόγους και φιλολόγους, δεδομένου του μικρού αριθμού παρουσίας των
θεατρολόγων στην δευτεροβάθμια. Τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου (2006) προτείνουν
ασκήσεις δραματοποίησης και διαθεματικές ασκήσεις και τα πρότζεκτ στην Α΄ και Β΄
Λυκείου δίνουν τη δυνατότητα για την υλοποίηση προγραμμάτων με άξονα το θέατρο και
τη Θεατρική Αγωγή. Το θέατρο στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο αποτελεί, ακόμη και σήμερα
στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, παρά την εξέλιξη και την παρουσία της ειδικότητας
των θεατρολόγων, «μεράκι» φωτισμένων φιλολόγων αλλά και καθηγητών άλλων
ειδικοτήτων που θέλουν να κάνουν θεατρική ομάδα με τους μαθητές τους, θέλουν ή τους
ανατίθεται να αναλάβουν μια θεατρική παράσταση στο σχολείο, στο πλαίσιο των εθνικών
και θρησκευτικών επετείων ή των σχολικών εορτών της αποφοίτησης του καλοκαιριού κ.ά.
Παράλληλα η δραματοποίηση ως μέθοδος προσέγγισης των φιλολογικών μαθημάτων
αξιοποιείται από εκπαιδευτικούς που έχουν ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη μέθοδο
προσέγγισης, είτε γιατί έχουν μελετήσει ή επιμορφωθεί από προσωπικό κίνητρο μάθησης,
είτε γιατί έχουν λάβει μέρος σε κάποιο επιμορφωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
(ευρωπαϊκό, διαπολιτισμικό, σε συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες, φορείς
επιμόρφωσης κ.ά.). Με την εμφάνιση και την άνθιση και στην Ελλάδα των προγραμμάτων
STEAM, STREAM και STEM, το θέατρο εμφανίζεται και στη διεπιστημονική προσέγγιση των
θετικών επιστημών με πιλοτικές πειραματικές παρεμβάσεις στη διδασκαλία των
μαθημάτων και τη δημιουργία ερευνητικών προγραμμάτων για το θέατρο και τις θετικές
επιστήμες. Παράλληλα, η Θεατρική Αγωγή αξιοποιείται και εμφανίζεται σε συγκεκριμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα και πρότζεκτ πολιτιστικά, αγωγής υγείας, περιβαλλοντικά,
κοινωνικής παρέμβασης, επαγγελματικού προσανατολισμού κ.ά.
Η θεατρική παράσταση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παίρνει τη μορφή των θεατρικών
σχολικών εορτών και εκδηλώσεων (για εθνικές, θρησκευτικές και λοιπές γιορτές) καθώς και
έχει έντονη παρουσία στις θεατρικές σχολικές ομάδες, στις παραστάσεις του καλοκαιριού
(στο πλαίσιο αποφοίτησης από την τάξη) και στις παραστάσεις που σχεδιάζονται από τους
εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή της θεατρικής ομάδας ή του θεατρικού «ομίλου» του
σχολείου σε μαθητικά φεστιβάλ (ελληνικά ή διεθνή). Οι παραστάσεις αυτές σχεδιάζονται,
οργανώνονται, διδάσκονται και σκηνοθετούνται κατά κύριο λόγο από τους εκπαιδευτικούς.
Το ερώτημα που προκύπτει από την τυπική και μη τυπική εφαρμογή του θεάτρου στην
ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παραμένει ανοιχτό: πώς, με ποιο τρόπο και σε ποιο
βαθμό μπορεί ο καθηγητής άλλων κλάδων να εφαρμόζει το θέατρο, είτε στα μαθήματα είτε
ως τέχνη και καλλιτεχνική δραστηριότητα, ενώ την ίδια στιγμή θα μπορούσε ο
θεατρολόγος-εκπαιδευτικός της Θεατρικής Αγωγής να αναλάβει τη διδασκαλία του
αντικειμένου στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο;
Η διεθνής βιβλιογραφία αλλά και οι έρευνες και οι πειραματικές παρεμβάσεις της
εφαρμογής του θεάτρου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από θεατρολόγους, με ή χωρίς τη
συνέργεια των καθηγητών άλλων κλάδων, αναδεικνύουν την πολυεπίπεδη σημασία της
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εισαγωγής του θεάτρου στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο (Τaylor, 2000, σσ. 44-94) αλλά και της
ανάθεσής του στην ειδικότητα, στους θεατρολόγους-εκπαιδευτικούς της θεατρικής αγωγής.
Η διατριβή της γράφουσας για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων μέσω της
Θεατρικής Αγωγής στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο (2010) εστιάζει στη συστηματική και
ουσιαστική χρήση των θεατρικών διδακτικών τεχνικών στο πλαίσιο της διαθεματικής
διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου και του
λυκείου· στη δημιουργική και αποτελεσματική διάδραση των σύγχρονων μορφών του
θεάτρου στην εκπαίδευση με τη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων· στην επίτευξη
όλων των διδακτικών στόχων των φιλολογικών μαθημάτων μέσω του θεάτρου· στη
συστηματική εισαγωγή του θεάτρου στην εκπαίδευση και στην ένταξη των θεατρολόγων
στο σχολείο. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η πλειονότητα των φιλολόγων (96.7%)
ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί και να εξασκηθεί στην εφαρμογή των θεατρικών τεχνικών για
τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Ύστερα από την εκπαίδευσή τους οι
περισσότεροι φιλόλογοι (76.7%) θα συνεργάζονταν με έναν ειδικό, για να διδάξουν τα
φιλολογικά μαθήματα μέσα από τις θεατρικές τεχνικές, ενώ λιγότεροι είναι εκείνοι οι
οποίοι θα εφάρμοζαν μόνοι τους τις θεατρικές τεχνικές στη διδασκαλία των φιλολογικών
μαθημάτων (50%). Σχεδόν όλοι οι φιλόλογοι (96.7%) θα ήθελαν να διδάξουν τα φιλολογικά
μαθήματα και μέσα από τη διδακτική του θεάτρου και οι περισσότεροι θεωρούν σκόπιμο
να διδάξουν τη Νεοελληνική (90%) και την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (76.7%) μέσα από
τις θεατρικές τεχνικές. Το 56.7% των φιλολόγων θεωρεί σκόπιμο να διδάξει τη Νεοελληνική
Γλώσσα, το 50% την Ιστορία και το 30% την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα μέσα από τις
θεατρικές τεχνικές. Σχεδόν όλοι οι φιλόλογοι δείχνουν προτίμηση συμμετοχής σε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα/σεμινάριο που αφορά στο θέατρο και τα φιλολογικά μαθήματα
(96.7%), το 46.7% ενδιαφέρεται για το θέατρο και τις σχολικές εορτές και παραστάσεις, ενώ
το 23.3% για το θέατρο ως αυτοτελές μάθημα (Φανουράκη, 2010, σ. 326).
Τα προγράμματα STEAM (Sousa & Pilecki, 2018) ενισχύουν τη διδακτική των θετικών
επιστημών μέσω των τεχνών και αξιοποιούν όχι μόνο τεχνικές και μορφές θεατρικού
παιχνιδιού και δραματοποίησης αλλά και δομές και μορφές της θεατρικής παράστασης με
σκοπό την ευχάριστη μάθηση και τη δημιουργική αφομοίωση της διδακτέας ύλης. Στο
πλαίσιο των εφαρμογών STEAM στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι τέχνες συλλειτουργούν
και συγχρωτίζονται ομαδικά και αυτόνομα, καθώς απαντάται και η προσέγγιση των
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των μαθηματικών μέσω των τεχνών ή ιδιαίτερα
μέσα από μια μορφή τέχνης. Το θέατρο στην εκπαίδευση, σμιλεύοντας όλες τις τέχνες,
αποτελεί ένα δυναμικό μέσο για την STEAM λογική και φιλοσοφία. Η δυναμική συνάντηση
«του επιστημονικού γραμματισμού με την αισθητική αγωγή» και ιδιαιτέρως της Διδακτικής
της Φυσικής με την Παιδαγωγική της Θεατρικής Έκφρασης απαντάται, με επιστημονικές και
καλλιτεχνικές παραμέτρους και προεκτάσεις, στο διεπιστημονικό έργο των Τσελφέ και
Παρούση (Τσελφές, 2015; Τσελφές & Παρούση, 2015).
Ο μικρός αριθμός των θεατρολόγων που διδάσκουν τα «Στοιχεία Θεατρολογίας» στην Α΄
Λυκείου και συνεπικουρούν στα πρότζεκτ της Α΄ και Β΄ Λυκείου, αποτελεί μια βάση για την
πιο συστηματική παρουσία του θεάτρου στο ελληνικό Λύκειο, καθώς και για τη
δημιουργική παρουσία των θεατρολόγων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τη συνέργειά
τους με τους καθηγητές μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Ωστόσο,
παρά την ελλιπή και ασθενή συστηματική παρουσία της θεατρικής αγωγής στην κρίσιμη και
δημιουργική εφηβική ηλικία, έχουν σχεδιαστεί συγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών
Θεάτρου για το Γυμνάσιο, τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί στην εκπαιδευτική πράξη (2003
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Δ.Ε.Π.Π.Σ., Ενότητα ΙΙ για το Γυμνάσιο - 2010 ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, «Εξοικείωση με τον κόσμο του
θεάτρου. Οδηγός για τη Θεατρική Αγωγή Δημοτικού – Γυμνασίου. Βλ. Γυμνάσιο: Μαθήματα
Θεάτρου κατ’ επιλογή. Πρόγραμμα Σπουδών για τη θεατρική παιδεία. Στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων Αισθητικής Αγωγής για όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης).
Επίσης, το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Καλλιτεχνική Παιδεία» της Α΄ τάξης
Γενικού Λυκείου (2015) εμπεριέχει το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο του προγράμματος
σπουδών του θεάτρου, με εστίαση σε τρία επίπεδα: α. έκφρασης- δημιουργίας, β.
καλλιτεχνικής δημιουργίας- θεατρικής παράστασης, γ. θεάτρου και κοινωνίας (ΦΕΚ Β
155/2015, 1791-1801). Η προσπάθεια αναμόρφωσης και εκπόνησης ενός Προγράμματος
Σπουδών θεάτρου και για την Β Λυκείου, φαίνεται να «έμεινε στα χαρτιά».
Το φωτεινό παράδειγμα της εισαγωγής της Θεατρικής Αγωγής στα Καλλιτεχνικά και
Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση Προγραμμάτων
Σπουδών, στο πλαίσιο της συνειδητής επιλογής των μαθητών να φοιτήσουν στα
συγκεκριμένα σχολεία και επιβεβαιώνει τη θετική ανταπόκριση και τη δημιουργική εξέλιξη
των μαθητών όχι μόνο στις τέχνες αλλά και στα άλλα μαθήματα μέσω των τεχνών. Tο
πρόγραμμα «Πειραματική Εφαρμογή της Θεατρικής Αγωγής στο Γυμνάσιο» που υλοποιείται
από το 2019 από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και πιο συγκεκριμένα με την Μονάδα Τέχνες,
δείχνει έναν ακόμη δρόμο ρεαλιστικής εισαγωγής της Θεατρικής Αγωγής στο Γυμνάσιο και
παρουσιάζει πολύ σημαντικά αποτελέσματα, από μαθητές, θεατρολόγους και
εκπαιδευτικούς, για τη σημασία της δυνατότητας συμμετοχής των μαθητών σε ένα
εβδομαδιαίο πρόγραμμα Θεατρικής Αγωγής. Τα πορίσματα του Συνεδρίου Οι Τέχνες στο
Ελληνικό Σχολείο (2018), που υλοποιήθηκε από τα Τμήματα Θεατρικών και Μουσικών
Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
εστιάζουν, εκτός των άλλων, και στην αυτόνομη αλλά και διαθεματική παρουσία της
θεατρικής αγωγής στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Η εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα
που διερευνά και εφαρμόζει μορφές και τεχνικές του θεάτρου στη δευτεροβάθμια, μέσα
από πρακτικές πιλοτικές εφαρμογές, διδακτικές ασκήσεις και ερευνητικά προγράμματα,
καθώς και το σύνολο των εκπαιδευτικών που από προσωπικό «μεράκι» κάνουν θέατρο με
τους εφήβους, θα αποκτούσαν ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για θεατροπαιδαγωγικές
δράσεις, εάν και εφόσον η Θεατρική Αγωγή αποκτούσε και αποκτήσει μια πιο εμφανή και
συχνή παρουσία στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Γυμνασίου και του Λυκείου.
Δυνητικά Προγράμματα Σπουδών Θεατρικής Αγωγής για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;
Ένα δυνητικό, εφικτό και ευκταίο Πρόγραμμα Σπουδών Θεατρικής Αγωγής για το Γυμνάσιο
και το Λύκειο θα οδηγούσε σε μορφές και τεχνικές διαμορφωτικής αξιολόγησης,
αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης του ατομικού και ομαδικού προφίλ των μαθητών, δια
μέσου της διερεύνησης, της δραματοποίησης και των βιωματικών μορφών του θεάτρου
στην εκπαίδευση. Για τους λόγους αυτούς, «πλάθοντας ένα ρόλο» Προγράμματος Σπουδών
θεατρικής αγωγής για το Γυμνάσιο και το Λύκειο λαμβάνονται υπόψη το περιεχόμενο, το
αντικείμενο σπουδών, η διδακτική μεθοδολογία, τα μέσα διδασκαλίας, ο χώρος και ο
χρόνος διδασκαλίας, η συνέργεια με τις άλλες τέχνες και επιστήμες καθώς και η αυτονομία
και αυτενέργειά του. Ένα Πρόγραμμα Σπουδών Θεατρικής Αγωγής για τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση που θα ενίσχυε ουσιαστικά την αισθητική και καλλιτεχνική παιδεία αλλά
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ταυτόχρονα και τη βιωματική μάθηση και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις διδασκαλίας των
άλλων μαθημάτων θα ήταν ένα πρόγραμμα που θα έδινε χώρο στην ύπαρξη και στη
δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών σε ένα μάθημα επιλογής ή σε ένα εκπαιδευτικό
εβδομαδιαίο πρόγραμμα θεατρικής αγωγής, και παράλληλα θα υπήρχε, έστω και
εβδομαδιαία στην πρωινή ζώνη ως μία τουλάχιστον διδακτική ώρα, μέσω της οποίας οι
μαθητές να μπορούσαν να προσεγγίσουν βιωματικά την ύλη των μαθημάτων μέσω των
θεατρικών τεχνικών και μορφών. Με την ενεργητική και δημιουργική παρουσία του
θεατρολόγου στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο η Θεατρική Αγωγή μπορεί να λάβει μορφή ως
θέατρο, τέχνη, μέσο έκφρασης, επικοινωνίας, αποφόρτισης, προσωπικής και κοινωνικής
ανάπτυξης, και ταυτόχρονα ως ένα δυναμικό μέσο συνεργασίας θεατρολόγων με καθηγητές
φιλολογικών μαθημάτων, θετικών επιστημών, ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής,
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), άλλων τεχνών και
αντικειμένων. Μπορεί να κάνει πράξη την μεταμόρφωση και να ενισχύει εμπράκτως την
μεταρρύθμιση που πρεσβεύει ο Edgar Moren:
Η μεταρρύθμιση θα αποσκοπούσε στην ενστάλαξη μιας βαθιάς αίσθησης της
αισθητικής, νοουμένης όχι σαν πολυτέλεια, αλλά σαν ένα ουσιαστικό εργαλείο για
την ποιητική πραγμάτωση της ζωής του καθενός. [...] Η μεταρρύθμιση θα εισήγαγε
ένα μάθημα για τον πολιτισμό το οποίο θα αναφερόταν στο δυτικό πολιτισμό
παντού όπου έχει διαδοθεί: μαζικά μέσα επικοινωνίας, κατανάλωση, οικογένεια,
διαγενεακές σχέσεις, νεανικός πολιτισμός, πολιτισμικός εθισμός και τοξικότητα
(καταναλωτισμός, αυτοκινητισμός κ.ο.κ). Και για όλες τις περιοχές του κόσμου όπου
υφίσταται παραδοσιακός πολιτισμός θα περιελάμβανε και την εκμάθηση των αξιών,
του πλούτου, των γνώσεων, της τεχνογνωσίας αυτών των πολιτισμών, καθώς και
των ελλείψεων και των ανεπαρκειών τους [...] θα εκθείαζε τη συμβίωση των
πολιτισμών συνδέοντας το καλύτερο κάθε πολιτισμού (Moρέν, 2011, σ. 189).
Λειτουργώντας το θέατρο παράλληλα ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, τρόπος
προσέγγισης των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος και ως παιδαγωγικός τρόπος
ευαισθητοποίησης, αντιμετώπισης συγκρούσεων, κοινωνικής αλλαγής, καλλιέργειας
κριτικής στάσης και εναλλακτικών οπτικών απέναντι σε καθημερινά ζητήματα της εφηβικής
σχολικής ζωής, η άγνοια γίνεται γνώση και η σωκρατική εκμαίευση και διερεύνηση βρίσκει
ξανά την περιπατητική «oδό» της. Mέσα από τη Θεατρική Αγωγή και τη βιωματική μάθηση,
στον οριζόντιο και κάθετο άξονα προσέγγισης των μαθημάτων, η σύγχρονη τάση των
διεθνών αναλυτικών προγραμμάτων για τον σεβασμό μιας «πλανητικής οικο-πολιτικής»
γίνεται πράξη και ενεργοποιείται εμπράκτως η συναισθηματική και οικολογική νοημοσύνη,
σύμφωνα με τον Goleman (Goleman, 1998; 2015) και η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης
του Gardner (Gardner, 2004). Κάθε έφηβος και έφηβη αποτελεί ένα ξεχωριστό «πρόσωπο»,
με μια μοναδική προσωπικότητα και ταυτόχρονα είναι και γίνεται συμμέτοχος/η στην
ομάδα της τάξης. Το «πρόσωπο» αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στη μαθησιακή-διδακτική
διαδικασία, καθώς πρόκειται για μια προσωποκεντρική, διαδραστική σχέση εκπαιδευτήεκπαιδευόμενου (Koσμόπουλος & Μουλαδούδης, 2003), κατά την οποία οι μαθητές
αλληλεπιδρούν σε ομάδες, ανταλλάσσουν απόψεις και λειτουργούν ενεργητικά, κριτικά και
δημιουργικά απέναντι στο δοθέν γνωστικό αντικείμενο.
«Πλάθοντας έναν ρόλο», σύμφωνα με το σύστημα ή τη μέθοδο Stanislavsky
(Στανισλάφβσκι, 1999), o ηθοποιός και ο σκηνοθέτης καλούνται να μελετήσουν και τις
«δοσμένες συνθήκες»: την υπόθεση του έργου, την εποχή, τον χώρο, τον χρόνο της δράσης,
τις συνθήκες ζωής, την ερμηνεία του σκηνοθέτη και του ηθοποιού, τα σκηνικά, τα
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κοστούμια, τους φωτισμούς, τα ηχητικά εφέ και «ό, τι αντιμετωπίζει ο ηθοποιός στο χτίσιμο
του ρόλου» (Μουρ, 2001, σσ. 36-37). «Πλάθοντας» Προγράμματα Σπουδών Θεατρικής
Αγωγής για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, τίθενται υπό διερεύνηση οι
ακόλουθες «δοσμένες συνθήκες»:
▪

Πώς και γιατί διαβαθμίζεται και ισορροπεί ένα Πρόγραμμα Σπουδών Θεατρικής
Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανάμεσα σε αντικείμενο σπουδών και είδη
διδακτικής μεθοδολογίας που εστιάζουν στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη,
στην επικοινωνία, στη δημιουργία και στη συμπερίληψη, και σε Πρόγραμμα
Σπουδών που εστιάζει περισσότερο στην καλλιτεχνική δημιουργία, στη θεατρική
παράσταση, στην ιστορία, τη θεωρία και την πράξη του θεάτρου;

▪

Πώς διαμορφώνεται ένα Πρόγραμμα Σπουδών Θεατρικής Αγωγής για το Γυμνάσιο
και το Λύκειο, ώστε να διαβαθμίζεται ανά τάξη;

▪

Ποια είναι η κατάλληλη προτεινόμενη δραματουργία (από το παγκόσμιο θέατρο) για
την επαφή των μαθητών με θεατρικά έργα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο; Aπό το
αρχαίο ελληνικό έως το σύγχρονο νεοελληνικό θέατρο, ποια έργα και ποιοι
συγγραφείς θα διδάσκονταν σε Προγράμματα Σπουδών Θεάτρου, ανά τάξη;

▪

Ποιες μορφές, τεχνικές, είδη θεάτρου και δράματος προτείνονται για την εφηβική
ηλικία και σχολική ζωή;

▪

Πώς μπορεί ο θεατρολόγος στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο να διδάσκει τη Θεατρική
Αγωγή και να συνεργάζεται με τους άλλους εκπαιδευτικούς και ειδικότητες στο
πλαίσιο της διαθεματικής και διεπιστημονικής διδασκαλίας των μαθημάτων;

▪

Γιατί η Β΄ και η Γ΄ Λυκείου να απέχουν από τα ελληνικά, ως τώρα, Προγράμματα
Σπουδών Θεάτρου, ενώ θα μπορούσαν οι μαθητές να αυτοενισχυθούν, μέσα από το
θέατρο στην εκπαίδευση, τόσο στο πεδίο της διαχείρισης θεμάτων εφηβείας και
επαγγελματικού προσανατολισμού (αποφόρτιση, διαχείριση διαπροσωπικών
σχέσεων, προσωπικών αναζητήσεων, αδιεξόδων, άγχος εξετάσεων, μέλλοντος και
περάσματος από την εφηβική στην ενήλικη ζωή κ.ά.), όσο και στο πεδίο της εξέλιξης
του μαθήματος «Στοιχεία Θεατρολογίας» της Α΄ Λυκείου στις επόμενες δύο τάξεις,
για μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον και προσανατολισμό προς τις Θεατρικές Σπουδές;

▪

Ένα Πρόγραμμα Σπουδών Θεατρικής Αγωγής για το Λύκειο θα μπορούσε να
ενισχύσει την παρουσία του θεάτρου σε όλες τις τάξεις του Λυκείου ως μάθημα κατ’
επιλογήν (όπως υπάρχει στην Α΄ Λυκείου), ως θεατροπαιδαγωγική μορφή μάθησης
και διδασκαλίας για όλους τους μαθητές, και παράλληλα να συνδεθεί με την
φοίτηση στα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών ως ειδικό μάθημα;

Αυτά τα δυνητικά καθώς και επιπρόσθετα διερευνητικά ερωτήματα προκαλούν
διαφορετικές σκέψεις και απαντήσεις, ανάλογα με την τάση και τη φιλοσοφία του
σχεδιασμού ενός Προγράμματος Σπουδών Θεάτρου, και πέφτουν συνήθως πάνω στον
σκόπελο του μικρότερου ενδιαφέροντος για τις τέχνες στην εκπαίδευση σε σχέση με τις
επικρατέστερες αλλαγές και αναμορφώσεις στα κυρίαρχα γνωστικά πεδία και
αντικείμενα. Σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει, μήπως τα Προγράμματα Σπουδών σε
ρόλο πρέπει να δουν την πιο συστηματική ένταξη του θεάτρου στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση όχι μόνο ως τέχνη, μάθημα, δραστηριότητα, βιωματική μάθηση, αλλά και
ως ένα διεθνές και διαπολιτισμικό στοιχείο της κουλτούρας και του πολιτισμού μας που
οικειοποιούνται οι νέοι, οι απόφοιτοι του Λυκείου μας; Γιατί αν το ερώτημα βαραίνει
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προς το τι και πώς πρέπει να διδάσκεται και να εντάσσεται το θέατρο στο ελληνικό
γενικό Γυμνάσιο και Λύκειο, τι έχουν να προσφέρουν οι μαθητές μας στη διεθνή και
ψηφιακή μαθητική εφηβική κοινότητα μέσα από την επαφή τους με το αρχαίο ελληνικό,
το νεοελληνικό και το παγκόσμιο θέατρο;

Δυνητικός Επίλογος;
O Στανισλάβσκι μαζί με τις «δοσμένες συνθήκες» είναι γνωστός για το «μαγικό αν...» του:
«Το αν μεταφέρει τον ηθοποιό στις φανταστικές συνθήκες. Στην ερώτηση “τι θα
έκανα αν ήμουν...” ο ηθοποιός δε χρειάζεται να πιέσει τον εαυτό του να πιστέψει
ότι είναι αυτό το πρόσωπο κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες. Το αν είναι μια εικασία και
δε συνεπάγεται ούτε επιβάλλει κάτι που υπάρχει. Μέσω αυτού ο ηθοποιός μπορεί
να δημιουργήσει προβλήματα για τον εαυτό του και η προσπάθειά του να τα λύσει
θα τον οδηγήσει φυσιολογικά σε εσώτερες και εξωτερικές ενέργειες. Το αν είναι ένα
ισχυρό ερέθισμα για τη φαντασία, τη σκέψη και τη λογική ενέργεια. Και, όπως
είδαμε, μιά σωστά εκτελεσμένη λογική ενέργεια θα διεγείρει τους εσωτερικούς
μηχανισμούς συναισθημάτων του ηθοποιού» (Moυρ, 2001, σσ. 35-36).
Με το «μαγικό αν», λοιπόν, θα κλείσω: Τι θα γίνει αν ... η Θεατρική Αγωγή «μπει σε ρόλο»
σε κάθε τάξη του Γυμνασίου και γιατί όχι και του ελληνικού Λυκείου, με ενεργό τον ρόλο
των θεατρολόγων και με τη δημιουργική τους συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς της
δευτεροβάθμιας;
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εκπαιδευτικών ευκαιριών μάθησης για όλους τους μαθητές
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Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70, 1ου Περιφερειακού Κέντρου Σχεδιασμού Περιφερειακής
Διεύθυνσης Π.Ε & Δ.Ε Κεντρικής Μακεδονίας
Περίληψη. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση της
φιλοσοφίας και των σκοπών των προγραμμάτων προαγωγής της επαγγελματικής και
διδακτικής εμπειρογνωμοσύνης των εκπαιδευτικών στην ποιοτική διδασκαλία, τα
οποία ήδη εφαρμόζονται στις αγγλοσαξονικές χώρες από τη δεκαετία του 2000. Μέσω
των συγκεκριμένων προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης οι συμμετέχοντες
εκπαιδευτικοί αποκτούν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες, ενισχύουν τα εσωτερικά
τους κίνητρα για συνεχή βελτίωση, και αναπτύσσουν έναν υψηλό βαθμό
ενδο/διαπροσωπικής και συναισθηματικής νοημοσύνης ώστε η διδασκαλία τους να
προσλαμβάνει επαγγελματικά πρότυπα ποιότητας εντός του υφισταμένου πλαισίου
λειτουργίας των κανονικών σχολείων. Ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί καθίστανται
περισσότερο επαρκείς για να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητα στις ιδιαίτερες ακαδημαϊκές, γνωστικές, κοινωνικές και
συναισθηματικές ανάγκες των χαρισματικών μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο οι
παραπάνω εκπαιδευτικοί επιδρούν θετικά τόσο στην κοινωνικο-γνωστική ανάπτυξη και
στην συναισθηματική ευεξία των χαρισματικών μαθητών, όσο και στην ικανοποίηση
του πάγιου εκπαιδευτικού και κοινωνικού αιτήματος για ισότητα εκπαιδευτικών
ευκαιριών μάθησης για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και των
χαρισματικών μαθητών. Με βάση τα παραπάνω αποτελεί προτεραιότητα να
σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν και στην Ελλάδα από τους αρμόδιους δημόσιους
εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας αντίστοιχα προγράμματα
προαγωγής της επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρογνωμοσύνης στην ποιοτική
διδασκαλία κατά τη διάρκεια τόσο της αρχικής εκπαίδευσης των υποψηφίων
εκπαιδευτικών, όσο και της συνεχιζόμενης ενδο-υπηρεσιακής κατάρτισης των
υπηρετούντων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική και διδακτική εμπειρογνωμοσύνη εκπαιδευτικών,
ποιοτική διδασκαλία, χαρισματικοί μαθητές, ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών
μάθησης

Εισαγωγή
Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής και διδακτικής
εμπειρογνωμοσύνης με θετική διάθεση και υψηλά κίνητρα αποκτούν αλληλοσυνδεόμενες
γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις ανωτέρου επιπέδου (στη βάση επαγγελματικών προτύπων
ποιοτικής διδασκαλίας) για να διαχειριστούν τις αυξημένες εκπαιδευτικές, κοινωνικές και
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συναισθηματικές ανάγκες των χαρισματικών μαθητών, οι οποίοι από τη δεκαετία του 2010
φοιτούν (στη μεγάλη πλειοψηφία τους) σε κανονικά σχολεία (Hattie, 2009). Ως αποτέλεσμα
οι εκπαιδευτικοί καθίστανται (τόσο σε επίπεδο θεωρίας, όσο και εφαρμογής) περισσότερο
ικανοί: α) να επεξεργάζονται κριτικά τις πρότερες παιδαγωγικές τους πρακτικές και
διδακτικές τους εμπειρίες, β) να αξιοποιούν τις ιδιαίτερες προσωπικές κλίσεις και εγγενείς
προδιαθέσεις τους, γ) να σχεδιάζουν και να δρουν με στοχευμένη και αναλυτική διδακτική
μεθοδολογία, δ) να (ανα)διαμορφώνουν περισσότερο ευνοϊκές συνθήκες μάθησης για
όλους τους μαθητές (συμπεριλαμβανομένων των χαρισματικών μαθητών) (Berliner, 2001).
Ως προς αυτό το σκοπό οι εκπαιδευτικοί στα αναφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα
επαγγελματικής ανάπτυξης, επιπροσθέτως της απόκτησης καίριων και εξειδικευμένων
τυπικών προσόντων, αναπτύσσουν έναν υψηλότερο βαθμό ενδοπροσωπικής και
διαπροσωπικής νοημοσύνης {σύμφωνα με τις έννοιες της πολλαπλής νοημοσύνης (Gardner,
1983) και της κοινωνικής νοημοσύνης (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000)} ώστε να δύναναται
να επιδρούν θετικά και μακροχρόνια τόσο στη γνωστική ανάπτυξη των χαρισματικών
μαθητών, όσο και στη βελτίωση της κοινωνικής και συναισθηματικής τους ευεξίας.

Η έννοια της ποιοτικής διδασκαλίας
Η ποιοτική διδασκαλία συνδυάζει στοιχεία και προδιαγραφές τόσο καλής διδασκαλίας, η
οποία συμπεριλαμβάνει επιστημονικά και δεοντολογικά σχεδιασμένες και μεθοδικές
εκπαιδευτικές δράσεις, όσο και αποτελεσματικής διδασκαλίας, η οποία συμπεριλαμβάνει
υψηλά εκπαιδευτικά και κοινωνικοποιητικά αποτελέσματα. Με βάση τα παραπάνω είναι
ευρύτερες οι απαιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς για να μπορούν να ικανοποιούν όλες τις
απαραίτητες παιδαγωγικές, κοινωνικές και διδακτικές προϋποθέσεις για ποιοτική
διδασκαλία, αφού πέραν της οργάνωσης της διδασκαλίας και μάθησης και της επίτευξης
υψηλών επιδόσεων, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να είναι επαρκείς ώστε (Hanushek, 1997;
Long, & Hoy, 2006): α) να οικοδομούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης, β) να ενισχύουν
τις συναισθηματικές σχέσεις μεταξύ όλων των μελών της σχολικής ομάδας, γ) να
υποστηρίζουν ουσιαστικά τη βιωματική, ανακαλυπτική και δημιουργική μάθηση, δ) να
παρέχουν θετική και πλήρη ανατροφοδότηση στους μαθητές, ε) να μεριμνούν για την
ανάπτυξη της κοινωνικής και συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών, στ) να παρέχουν
διαφοροποιημένες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους εκπαιδευόμενους, κάνοντας χρήση
πολλαπλών και εξατομικευμένων γλωσσών/μορφών μάθησης. Ως συνέπεια, και παρ’ όλο
του γεγονότος ότι από τη δεκαετία του 1970 έχουν διενεργηθεί πολλές έρευνες για τα
συστατικά στοιχεία μιας ποιοτικής διδασκαλίας, οι ειδικοί επιστήμονες συνεχίζουν να
βρίσκουν επιστημολογικές κα μεθοδολογικές δυσκολίες για να καταφέρουν να
συμπεριλάβουν σε ένα και μοναδικό ορισμό της ποιοτικής διδασκαλίας όλες τις
εξειδικευμένες και μεμονωμένες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις (ως ανεξάρτητες
μεταβλητές), τις οποίες οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να κατέχουν ώστε να διασφαλιστεί και
να βελτιωθεί η ποιότητα της διδασκαλίας τους (Stronge, Ward, & Grant, 2011).
Ως προς τη διαχείριση του παραπάνω ζητήματος, οι ερευνητές αναζητούν καταρχήν
τρόπους να περιγράψουν θεμελιώδεις παραμέτρους και συνιστώσες της ποιοτικής
διδασκαλίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: α) η προαγωγή της αξίας μιας μάθησης με
υψηλές κοινωνικο-γνωστικές απαιτήσεις, β) η αποδοχή της σημαντικότητας της ποιοτικής
διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς στην υπηρέτηση του αιτήματος για ίσες
ευκαιρίες μάθησης(Hanushek, 2002). Ακολούθως οι ερευνητές επιχειρούν να περιγράψουν
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επιμέρους χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ποιοτικής διδασκαλίας, όπως είναι: α) η
επίτευξη υψηλών ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων στη βάση σαφών κριτηρίων επίδοσης, β) η
ενίσχυση των εξωτερικών και εσωτερικών κινήτρων των μαθητών για κοινωνικογνωστικό
εποικοδομισμό και ικανοποίηση των διδακτικών στόχων του προγράμματος σπουδών, γ) η
εκδήλωση έγνοιας και φροντίδας και η παροχή επαρκούς κοινωνικής και συναισθηματικής
υποστήριξης στους μαθητές, δ) η απλοποίηση/επεξήγηση του περιεχομένου μάθησης και η
επιστάμενη μεντορεία των μαθητών μέσω παροχής σαφών οδηγιών και κατευθύνσεων, ε) η
ενεργή εμπλοκή των μαθητών σε ανακαλυπτικές, συνεργατικές και βιωματικές
εκπαιδευτικές δράσεις, θ) η εκδήλωση υψηλών προσδοκιών και συναισθημάτων
φιλομάθειας, ενθουσιασμού, υψηλής αυτοεκτίμησης και αποτελεσματικότητας από μέρους
τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών της σχολικής τάξης (Walls, Nardi, von
Minden, & Hoffman, 2002).

Η έννοια των χαρισματικών μαθητών
Στα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα δεν υφίσταται συμφωνία μεταξύ των σχεδιαστών των
εκπαιδευτικών πολιτικών και των ερευνητών των διαφόρων κλάδων των επιστημών της
αγωγής και της ψυχολογίας αναφορικά με την υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου
εννοιολογικού προσδιορισμού της έννοιας των χαρισματικών μαθητών. Καταρχήν η έννοια
των χαρισματικών μαθητών συνδέθηκε με την επίτευξη αξιοσημείωτων επιδόσεων( ύστερα
από ειδικές ψυχομετρικές και νοητικές δοκιμασίες) σε επιμέρους τομείς γνωστικών
ικανοτήτων και σε συγκεκριμένα αντικείμενα μάθησης του προγράμματος σπουδών της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Terman, 1925). Από τότε η έννοια
διευρύνθηκε, αφού συμπεριέλαβε πέραν των διαπιστωμένων υψηλών ικανοτήτων, και τις
υπολανθάνουσες δυνατότητές των χαρισματικών μαθητών να έχουν υψηλά επιτεύγματα σε
ένα ευρύτερο φάσμα περιοχών της ανάπτυξης των μαθητών (Plucker & Callahan, 2014).
Σήμερα στις περισσότερες χώρες, φαίνεται να έχει υιοθετηθεί το διαφοροποιημένο
θεωρητικό μοντέλο της χαρισματικότητας του Gagné (2009), στο οποίο, τόσο οι έμφυτες,
όσο και οι επίκτητες ικανότητες των χαρισματικών μαθητών σε διάφορους ακαδημαϊκές και
μη ακαδημαϊκές περιοχές της μάθησης είναι ανώτερου επιπέδου συγκριτικά με το μέσο
όρο των συνομηλίκων μαθητών της ίδιας ηλικιακής ομάδας.
Ως συνέπεια της παραπάνω ασυμφωνίας και της έλλειψης συναίνεσης μεταξύ των
διαφόρων μελών των πολιτικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών φορέων αναφορικά με
τον προσδιορισμό της έννοιας των χαρισματικών μαθητών, στα περισσότερα διεθνή
εκπαιδευτικά συστήματα κατέστη ανέφικτο τόσο να εφαρμοστεί μια ενιαία κεντρική
εκπαιδευτική πολιτική από πλευράς της Εννοούμενης Πολιτείας, όσο και να θεσπιστεί μια
ειδική εκπαιδευτική νομοθεσία, η οποία θα διασφάλιζε την παροχή ποιοτικής διδασκαλίας
στους χαρισματικούς μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στα κανονικά
σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Coleman, Micko, & Cross,
2015). Έτσι οι χαρισματικοί μαθητές έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλες κοινωνικές και
συναισθηματικές δυσκολίες στο σχολείο, επειδή καλούνται να διαχειριστούν φαινόμενα
αναντιστοιχίας και δυσαρμονίας ανάμεσα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις
προσωπικές εκπαιδευτικές και συναισθηματικές τους ανάγκες και στο περιεχόμενο του
προγράμματος σπουδών, στο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο μάθησης των σχολικών
τάξεων και στις παγιωμένες και δυσλειτουργικές παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές, τις
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οποίες εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί κατά της διάρκεια της καθημερινής μαθησιακής
διαδικασίας (Neihart, 1999).

Οι έννοιες της επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρογνωμοσύνης
Οι έννοιες της επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρογνωμοσύνης ενσωματώνουν τόσο τις
αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας και της επαγγελματικής ηθικής, όσο και τις αρχές
των επιστημών της παιδαγωγικής, της διδακτικής και της ψυχολογίας (Stronge, Little, &
Grant, 2009). Οι εκπαιδευτικοί με υψηλή εμπειρογνωμοσύνη έχουν την απαραίτητη και
αναγκαία επαγγελματική, διδακτική, κοινωνικο-γνωστική και ακαδημαϊκή επάρκεια ώστε:
α) να παρέχουν υψηλής ποιότητας διδασκαλία σε μαθητές με προηγμένες γνώσεις και
αναπτυγμένες δεξιότητες σε διάφορες γνωστικές και θεματικές περιοχές του προγράμματος
σπουδών, β) να συμβάλλουν θετικά στην ικανοποίηση του πάγιου κοινωνικού και
εκπαιδευτικού αιτήματος για παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους μαθητές, γ)
να ενεργούν στη βάση των βασικών αρχών της οικουμενικής ηθικής, όπως αυτές
καταγράφονται στη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του παιδιού, δ) να
αναπροσαρμόζουν θετικά τις δυσλειτουργικές θεωρήσεις, δράσεις και στάσεις έναντι των
χαρισματικών μαθητών, ε) να αξιολογούν με ποικίλους εναλλακτικούς τρόπους
(συμπεριλαμβανομένης της περιγραφικής και αυθεντικής αξιολόγησης), έχοντας
ενσυναίσθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, αναγκών και προσδοκιών των μαθητών,
στ) να οικοδομούν και να διατηρούν στέρεες και υγιείς σχέσεις μεντορείας,
συμβουλευτικής και καθοδήγησης με όλους τους μαθητές της σχολικής τάξης, ε) να
συμπεριφέρονται με ηθική, αυθεντικότητα, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα,
λειτουργώντας ως θετικά πρότυπα μίμησης για τους μαθητές, στ) να σχεδιάζουν και να
προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια τα επιμέρους στάδια και τις αλληλοδιαδοχικές
φάσεις της διδασκαλίας και μάθησης, ζ) να επαναξιολογούν και να μετασχηματίζουν
παγιωμένες δομικές και λειτουργικές παραμέτρους του κοινωνικού, πολιτισμικού και
διδακτικού πλαισίου της μάθησης, η) να έχουν διαισθητική και ενορατική γνώση των
διαφόρων γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δυσκολιών και αδυναμιών όλων
των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και των χαρισματικών μαθητών (Tomlinson, 1997;
Blass, 2014). Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής και
διδακτικής εμπειρογνωμοσύνης δύνανται να υποστηρίξουν πολυδύναμα και πολυεπίπεδα
τους χαρισματικούς μαθητές με σκοπό (μεταξύ των άλλων) αυτοί: α) να αλληλοεπιδρούν
θετικά με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνικής ομάδας αναφοράς και ένταξης, β) να
επεξεργάζονται και να κατανοούν σε βάθος τα ποικίλα κοινωνικογνωστικά ερεθίσματα του
οικείου περιβάλλοντος μάθησης, γ) να εμπλέκονται ενεργά και συνεργατικά σε ποικίλες
εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις της σχολικής μονάδας και της ευρύτερης τοπικής
κοινότητας (Vialle & Rogers, 2012).
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής και
διδακτικής εμπειρογνωμοσύνης, φαίνεται ότι υποστηρίζονται ποικιλοτρόπως ώστε να
αποκτούν σταδιακά έναν υψηλότερο βαθμό ενδο/διαπροσωπικής και συναισθηματικής
νοημοσύνης. Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο στην περίπτωση που οι ίδιοι έχουν εσωτερικεύσει
κίνητρα προκειμένου να εκτελούν τα παιδαγωγικά τους καθήκοντα με συνέπεια, δέσμευση,
αποφασιστικότητα και δεοντολογία. Όπως υποστηρίζουν οι Vialle και Tischler (2009) η
απόκτηση πολυετούς επαγγελματικής και διδακτικής προϋπηρεσίας σε σχολεία της της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν οδηγεί αυτόματα και
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ντετερμινιστικά και στην απόκτηση επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρογνωμοσύνης,
εάν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν εξοικειωθεί στη διαρκή κριτική και αναστοχαστική
επεξεργασία των αποκτημένων παιδαγωγικών και διδακτικών τους εμπειριών με τη
βοήθεια ικανών συμβούλων και μεντόρων παιδαγωγικής και διδακτικής καθοδήγησης.

Προγράμματα προαγωγής της επαγγελματικής και διδακτικής
εμπειρογνωμοσύνης των εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετέχουν στα προγράμματα προαγωγής της επαγγελματικής
και διδακτικής εμπειρογνωμοσύνης τους, έχουν βαθιά επίγνωση του γεγονότος ότι οι
χαρισματικοί μαθητές (ως μαθητές της διαφορετικότητας) έχουν το δικαίωμα να τους
παρέχονται ίσες ευκαιρίες μάθησης με τρόπο μεθοδικό, οργανωμένο και εμπεριστατωμένο.
Οι παραπάνω μαθησιακές εμπειρίες για να έχουν υψηλή παιδαγωγική και διδακτική
προστιθέμενη αξία χρειάζεται: α) να συνάδουν τόσο με τους στόχους του προγράμματος
σπουδών, όσο και με τις ικανότητες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χαρισματικών
μαθητών, β) να οικοδομούν ένα θετικό περιβάλλον μάθησης, το οποίο ευνοεί την κοινωνική
και συναισθηματική ευεξίας όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως της όποιας γνωστικής,
κοινωνικής και πολιτισμικής τους διαφορετικότητας (Plunkett & Kronberg, 2007).
Οι εκπαιδευτικοί στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης (στο πλαίσιο
του ολιστικού́ μοντέλου διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής άσκησης) εξασκούνται
πρωτίστως σε βιωματικά εργαστήρια και υπό τη μεντορεία ικανών παιδαγωγικών
συμβούλων με σκοπό να αποκτήσουν την απαραίτητη επαγγελματική και διδακτική
εμπειρογνωμοσύνη: α) για να εφαρμόζουν ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και τεχνικών
διδασκαλίας, ανεξαρτήτως του επιπέδου της δυσκολίας και της πολυπλοκότητάς του
περιεχομένου της μάθησης, β) για να θέτουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και
αξιολόγησης των διδακτικών σκοπών/στόχων, του περιεχομένου και των μεθόδων
διδασκαλίας ανά πλαίσιο μάθησης, γ) για να εισάγουν καινοτομικές και εναλλακτικές
παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες να διαπερνούν διαθεματικά και
διεπιστημονικά όλα τα μαθησιακά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών, γ) για να
διαφοροποιούν και να εξατομικεύουν τη διδασκαλία σε όλο το εύρος των δυνατοτήτων,
των ενδιαφερόντων και των προτεραιοτήτων των μαθητών, δ) για να σχεδιάζουν και να
προσαρμόζουν τροποποιημένες, ευέλικτες, ομαδικές/ατομικές εργασίες υψηλών
κοινωνικο-γνωστικών απαιτήσεων εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος μάθησης, ε)
για να παρέχουν πρόσβαση σε ένα διαβαθμισμένο, προηγμένο, ελκυστικό και
αλληλεπιδραστικό περιεχόμενο μάθησης μέσω της χρήσης των ποικίλων εφαρμογών των
ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου (Rogers, 2007; Hattie, 2014).
Έτσι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εμπλέκονται ενεργά σε προγράμματα προαγωγής της
επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρογνωμοσύνης, επιτυγχάνουν αφενός να παρέχουν
εμπειρίες ποιοτικής διδασκαλίας σε όλους τους μαθητές, και αφετέρου να εναρμονίζουν τη
διδασκαλία τους στις πρότερες μαθησιακές εμπειρίες όλων των μελών της σχολικής ομάδας
(συμπεριλαμβανομένων των χαρισματικών μαθητών) (Cooper, 2009). Με αυτόν τον τρόπο
οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ουσιαστικά την ομαλή κοινωνική ένταξη και
συναισθηματική αποδοχή των χαρισματικών μαθητών, αφού επιτυγχάνουν οι χαρισματικοί
μαθητές να μην γίνονται αντιληπτοί και να μην προσδιορίζονται ως μια ιδιόρρυθμη,
ιδιαίτερη και ελιτιστική ομάδα του μαθητικού πληθυσμού των κανονικών σχολείων της
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πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Gross & van Vliet, 2005; Lassig,
2009).

Επαγγελματικά πρότυπα ποιοτικής διδασκαλίας
Τα επαγγελματικά πρότυπα ποιοτικής διδασκαλίας χαρτογραφούν και περιγράφουν
αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές τόσο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής και
διδακτικής εμπειρογνωμοσύνης των εκπαιδευτικών, όσο και για την επίτευξη της ποιοτικής
διδασκαλίας, επιτρέποντας ταυτοχρόνως την ευελιξία και την ευρύτητα εφαρμογής τους
στη βάση του υφιστάμενου πλαισίου δομής και λειτουργίας των κανονικών σχολείων της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Tomlinson & Jarvis, 2009; Jarvis &
Henderson, 2014).
Οι εκπαιδευτικοί με υψηλά επαγγελματικά πρότυπα ποιοτικής διδασκαλίας: α) έχουν βαθιά
κατανόηση του γνωστικού περιεχομένου της μάθησης, β) εκπαιδεύουν τους μαθητές να
μάθουν πώς να μαθαίνουν, γ) οργανώνουν ποικίλες και σύνθετες μαθησιακές
δραστηριότητες με πολλαπλές μορφές/γλώσσες μάθησης (προφορικότητα, δράμα,
εικαστικά) δ) κατανοούν την πολυπλοκότητα και την πολυ-παραγοντικότητα κάθε σταδίου
της διδασκαλίας και της μάθησης, ε) δημιουργούν ένα υποστηρικτικό, ασφαλές και ευνοϊκό
περιβάλλον μάθησης, στ) αξιολογούν με εναλλακτικούς τρόπους και παρέχουν τακτική,
θετική ανατροφοδότηση στους μαθητές (Taylor & Milton, 2006; Fraser-Seeto, Howard, &
Woodcock, 2013).
Επίσης οι παραπάνω εκπαιδευτικοί είναι αρκετά εξοικειωμένοι ώστε: α) να στοχάζονται
κριτικά και να αποδίδουν λόγο ως προς τα τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα της διδασκαλίας
τους, β) να συμμετέχουν με εσωτερικά κίνητρα σε προγράμματα διά βίου μάθησης και
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, γ) να αλληλοεπιδρούν και να διαλέγονται με
τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς με ανοιχτή σκέψη και κριτικό (ανα)στοχασμό, δ) να
διαχειρίζονται με νηφαλιότητα και ευελιξία τις ποικίλες δυσκολίες, οι οποίες ανακύπτουν
κατά
τη
διάρκεια
της
διδασκαλίας,
εξαιτίας
του
διαφορετικού/άνισου
κοινωνικοοικονομικού, εκπαιδευτικού και πολιτισμικού επιπέδου των μαθητών και των
οικογενειών τους, ε) να εξατομικεύουν και να διαφοροποιούν τη μαθησιακή διαδικασία για
να ικανοποιήσουν τις τρέχουσες ακαδημαϊκές, κοινωνικές και συναισθηματικές όλων
ανάγκες των μαθητών, στ) να εκδηλώνουν εκτίμηση και αναγνώριση στους γονείς των
μαθητών, αναγνωρίζοντάς τους ως ισότιμους εταίρους και βοηθούς στην εκπαίδευση και
κοινωνικοποίηση των παιδιών τους (VanTassel-Baska, 2005; Jarvis, 2013).

Ποιοτική διδασκαλία χαρισματικών μαθητών
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία στα κανονικά σχολεία στα οποία οι εκπαιδευτικοί
συμμετείχαν σε προγράμματα προαγωγής της επαγγελματικής και διδακτικής
εμπειρογνωμοσύνης βελτιώθηκε η συνολική ποιότητα της διδασκαλίας τόσο στους
χαρισματικούς, όσο και στους κανονικούς μαθητές (Tomlinson & Callahan, 1992; Renzulli,
1998). Όπως φαίνεται τα κανονικά σχολεία επωφελούνται από την ποιοτική διδασκαλία
των χαρισματικών μαθητών, αφού επεκτείνεται και βελτιώνεται το γενικό επίπεδο της
διδασκαλίας και στους υπόλοιπους (μη χαρισματικούς) μαθητές (Tomlinson, Doubet &
Capper, 2006). Αυτό συμβαίνει, επειδή οι εκπαιδευτικοί με υψηλή επαγγελματική και
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διδακτική εμπειρογνωμοσύνη, οι οποίοι επιτυγχάνουν να ικανοποιούν τις εκπαιδευτικές
ανάγκες των χαρισματικών μαθητών, δύνανται να υποστηρίξουν και τις ανάγκες όλων των
μαθητών των σχολικών τους τάξεων με τρόπο μεθοδικό, επιστάμενο, οργανωμένο και
υπεύθυνο (VanTassel-Baska, 2007).
Με βάση τα παραπάνω ο Dai (2013) υποστήριξε πως χρειάζεται όλοι οι υπηρετούντες
εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων να συμμετέχουν σε περιοδική βάση σε
διαβαθμισμένης δυσκολίας εκπαιδευτικά προγράμματα προαγωγής της επαγγελματικής και
διδακτικής εμπειρογνωμοσύνης ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν καλύτερα εκπαιδευτικά
αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται τα εκπαιδευτικά συστήματα να έχουν
πραγματικά επιτύχει να παρέχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές, αφού θα
δίνουν πρόσβαση τόσο στους κανονικούς, όσο και στους χαρισματικούς μαθητές στην
κατάλληλη, διαφοροποιημένη και βέλτιστη μορφή εκπαίδευσης για αυτούς, τόσο στο
επίπεδο του περιεχομένου, όσο και στο επίπεδο των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης
(Watts, 2006).

Ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους χαρισματικούς μαθητές
Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια η ποιοτική διδασκαλία των χαρισματικών
μαθητών επιδρά θετικά στη βελτίωση του συνολικού παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου
των κανονικών σχολείων τόσο στη βάση της ταξινομίας των γνωστικών στόχων (Bloom,
1956; Krathwohl, 2002), όσο και της πολλαπλής νοημοσύνης (Gardner & Hatch, 1989). Το
ζήτημα που τίθεται συχνά στο δημόσιο διάλογο, είναι εάν όλοι οι εκπαιδευτικοί δύνανται
να προσδώσουν υψηλά επίπεδα ποιότητας στη διδασκαλία τους στους χαρισματικούς
μαθητές με τις γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της
αρχικής εκπαίδευσης (Geake & Gross, 2008; Taisir, 2011). Αυτό φαίνεται να είναι πολύ
δύσκολο να επιτευχθεί στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, επειδή στη βάση
διεθνών ερευνών, μια ισχυρή πλειοψηφία των εκπαιδευτικών: α) έχουν χαμηλή
αυτοεκτίμηση και αυτοαποτελεσματικότητα αναφορικά με το επίπεδο διαφοροποίησης της
διδασκαλίας και μάθησης (Swanson, 2006), β) έχουν περιορισμένη επιστημονική,
παιδαγωγική και κοινωνικο-γνωστική επάρκεια, για να επιδράσουν θετικά στην προσωπική,
ακαδημαϊκή, γλωσσική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των χαρισματικών
μαθητών (Vialle, Heaven, & Ciarrochi, 2007), γ) έχουν δυσλειτουργικές αντιλήψεις και
αρνητικές στάσεις στα θέματα της εκπαίδευσης των χαρισματικών μαθητών (Matheis,
Kronborg, Schmitt, & Preckel, 2017). Ως συνέπεια, οι παραπάνω εκπαιδευτικοί: α) έχουν την
πεποίθηση ότι οι χαρισματικοί μαθητές δεν έχουν ανάγκη ειδικής εκπαιδευτικής
υποστήριξης και καθοδήγησης, β) έχουν την τάση να διαθέτουν τον διδακτικό χρόνο κατά
προτεραιότητα στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, συμπεριφορικές δυσκολίες
και ποικίλες αναγνωρισμένες αναπηρίες, γ) έχουν αρνητικές στερεοτυπικές στάσεις και
προκαταλήψεις έναντι της συν-εκπαίδευσης των χαρισματικών μαθητών στα κανονικά
σχολεία, δ) εκδηλώνουν μια ιδιαίτερη προτίμηση να διδάσκουν σε σχολικές τάξεις με
μαθητές, οι οποίοι στη μεγάλη πλειοψηφία τους έχουν μέτριες και/ή καλές ακαδημαϊκές
επιδόσεις (Jarvis & Henderson, 2012; Fraser-Seeto, 2013).
Έτσι τα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα δεν επιτυγχάνουν να προάγουν στο μέγιστο βαθμό
την ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών, αφού παρέχουν στους χαρισματικούς μαθητές
περιορισμένες και ελλειμματικές διδακτικές εμπειρίες, οι οποίες να είναι κατάλληλες για
την ικανοποίηση των προσωπικών μαθησιακών, κοινωνικών και συναισθηματικών τους
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αναγκών, ικανοτήτων και προσδοκιών (Zundans, 2006). Ως συνέπεια, είναι ένα σύνηθες
φαινόμενο, αρκετοί χαρισματικοί μαθητές να εκδηλώνουν κοινωνικές συμπεριφορές αυτοπαραίτησης, χαμηλών επιδόσεων και αρνητικών συναισθημάτων κατά τη διάρκεια της
φοίτησής τους στα κανονικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. (Kronborg & Plunkett, 2013). Ως προς την πρόληψη εκδήλωσης των
παραπάνω συμβάντων, είναι παιδαγωγική και κοινωνική προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί:
α) να εφαρμόζουν ένα εξειδικευμένο και διαφοροποιημένο πρόγραμμα σπουδών υψηλών
ακαδημαϊκών προδιαγραφών και μαθησιακών απαιτήσεων, β) να διαμορφώνουν και να
ενσωματώνουν σχεσιακές δεξιότητες στη διδασκαλία των διαφόρων αντικειμένων της
μάθησης του προγράμματος σπουδών, γ) να έχουν ενσυναίσθηση και επίγνωση του
γεγονότος ότι οι χαρισματικοί μαθητές έχουν τις ίδιες κοινωνικές και συναισθηματικές
ανάγκες με την ομάδα των συνομηλίκων τους, δ) να εφεύρουν τρόπους να ενισχύουν μέσω
της υλοποίησης projects και ομαδικών εργασιών την κριτική, αναλυτική και δημιουργική
σκέψη των χαρισματικών μαθητών (Moon, 2009; Peterson, 2009).

Συζήτηση
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνεται (στη βάση των διεθνών ερευνών) ότι δεν
αντιλαμβάνονται την ποιοτική διδασκαλία των χαρισματικών μαθητών ως ένα σημαντικό
αναπτυξιακό εκπαιδευτικό ‘’καταλύτη’’ για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας
του συνολικού παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου των σχολικών τους μονάδων. Έτσι δεν
είναι ευρέως αποδεκτή η θέση ότι η ποιοτική διδασκαλία των χαρισματικών μαθητών: α)
δρα ενισχυτικά της γενικής ποιότητας εκπαίδευσης των υπολοίπων μαθητών, β) συνάδει με
το κοινωνικό και εκπαιδευτικό αίτημα για ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες μάθησης για όλους
τους μαθητές. Ως συνέπεια ο αριθμός των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετέχουν σε
προγράμματα επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρογνωμοσύνης για χαρισματικούς
μαθητές με δική τους πρωτοβουλία και ενεργοποίηση παραμένει αρκετά περιορισμένος
στο σύνολο των μελών του διδακτικού προσωπικού στα περισσότερα διεθνή εκπαιδευτικά
συστήματα.
Όμως μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό, ότι χωρίς εκπαιδευτικούς με υψηλή
επαγγελματική και διδακτική εμπειρογνωμοσύνη στην ποιοτική διδασκαλία, οι οποίοι θα
δύνανται να καταλαβαίνουν τις ιδιαίτερες και ποικίλες ανάγκες των χαρισματικών
μαθητών, να οικοδομούν το κατάλληλο πλαίσιο μάθησης και να παρέχουν υψηλές
διδακτικές υπηρεσίες, οι χαρισματικοί μαθητές δεν θα μπορούν να αναπτύσσουν τις
ατομικές τους γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις, και συνακόλουθα δεν θα
επιτυγχάνουν τα βέλτιστα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι
υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος για την πολυεπίπεδη και ουσιαστική παιδαγωγική και
διδακτική υποστήριξη των χαρισματικών μαθητών, αφού απουσιάζει μια σαφής, συνεκτική
και ολοκληρωμένη πολιτική, ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική προσέγγιση αναφορικά με την
προαγωγή της επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρογνωμοσύνης των εκπαιδευτικών με
σκοπό την ποιοτική διδασκαλία των χαρισματικών μαθητών τόσο σε κεντρικό επίπεδο
άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής, όσο και στο επίπεδο της καθημερινής εκπαιδευτικής
διαδικασίας και της σχολικής ζωής στα κανονικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Συμπεράσματα –Προτάσεις
Με βάση τα παραπάνω (και) το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται να προσδώσει
την απαιτούμενη βαρύτητα και σημασία αναφορικά με την προαγωγή της επαγγελματικής
και διδακτικής εμπειρογνωμοσύνης των εκπαιδευτικών στην ποιοτική διδασκαλία των
χαρισματικών μαθητών, αφού μόνο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη
γνωστική τους ανάπτυξη, στην κοινωνική τους προσαρμογή και στη συναισθηματική τους
ευεξία στο υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των κανονικών σχολείων. Έτσι είναι
προτεραιότητα να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν αντίστοιχα εξειδικευμέα προγράμματα
επαγγελματικής ανάπτυξης από τους αρμόδιους δημόσιους εκπαιδευτικούς και
επιστημονικούς φορείς της χώρας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα Πανεπιστήμια,
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τα προσφάτως ιδρυμένα Περιφερειακά Κέντρα
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.
Τα αναφερόμενα προγράμματα προαγωγής της επαγγελματικής και διδακτικής
εμπειρογνωμοσύνης των εκπαιδευτικών χρειάζεται να ενταχθούν τόσο στην αρχική
εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών, όσο και στη συνεχιζόμενη ενδο-υπηρεσιακή
κατάρτιση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω μεθοδικών και εμπεριστατωμένων θεσμικών
εκπαιδευτικών δράσεων αναμένεται στο μέλλον να αυξηθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών,
οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις μιας ποιοτικής
διδασκαλίας για τους χαρισματικούς μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο η Ευνοούμενη Πολιτεία
θα έχει συμβάλει θετικά τόσο στη διασφάλιση και βελτίωση του συνολικού επιπέδου
διδασκαλίας στα κανονικά σχολεία, όσο και στην ικανοποίηση του πάγιου εκπαιδευτικού
και κοινωνικού αιτήματος για παροχή και επίτευξη ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους
μαθητές, ανεξαρτήτως της νοητικής, κοινωνικής και πολιτισμικής τους διαφορετικότητας,
συμπεριλαμβανομένων και των χαρισματικών μαθητών.
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Μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση για την καλλιέργεια της
ενσυναίσθησης έναντι των ατόμων με ειδικές ανάγκες
Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος
gkadig@yahoo.gr
Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων Δυτικής Μακεδονίας, Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Περίληψη. Σημαίνον ζήτημα σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο αποτελεί ο τρόπος
προσέγγισης και η παροχή ίσων ευκαιριών στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σκοπός της
εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα διδακτικό σενάριο που να επιτυγχάνει την
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης έναντι των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το διδακτικό
σενάριο εφαρμόστηκε σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης το
σχολικό έτος 2017-2018 και για την υλοποίησή του χρησιμοποιήθηκαν το σχολικό
βιβλίο της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ Γυμνασίου, ένα φύλλο εργασίας και η ταινία
μικρού μήκους «Cuerdas». Για την αξιολόγηση του σεναρίου επιλέχθηκε η μέθοδος της
κριτικής παρατήρησης των μαθητών, καθώς και οι απαντήσεις τους στα φύλλα
εργασίας. Από την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου προέκυψε ότι οι μαθητές δεν
έχουν επαρκή γνώση της έννοιας «άτομο με ειδικές ανάγκες», εμφανίζουν, όμως,
αυξημένη ευαισθησία στα ζητήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και εκδηλώνουν τη
διάθεση να αναλάβουν και να συμμετέχουν σε δράσεις για τα άτομα με ειδικές
ανάγκες.
Λέξεις κλειδιά: άτομα με ειδικές ανάγκες, ενσυναίσθηση, διδακτικό σενάριο

Εισαγωγή
Διαχρονικά υφίστανται πλήθος φαινομένων κοινωνικών αποκλεισμών και διακρίσεων
έναντι των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο σύνολο των χωρών παγκοσμίως, καθώς και στον
ελλαδικό χώρο. Την ίδια στιγμή, δε νοείται σύγχρονο και με ανθρωποκεντρικό
προσανατολισμό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο να μην επιδιώκει την εξάλειψη ή
άμβλυνση φαινομένων κοινωνικών αποκλεισμών και διακρίσεων έναντι των ατόμων με
ειδικές ανάγκες, όχι μόνο στο στενό πλαίσιο της σχολικής μονάδας, όσο και στο ευρύτερο
του κοινωνικού συνόλου σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Αποτελεί αναμφισβήτητη παραδοχή ότι δεν υφίσταται ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της
έννοιας της αναπηρίας (Ζώνιου – Σιδέρη, 1998) και κατ’ επέκταση του ατόμου με ειδικές
ανάγκες. Ένας, όμως, επιτυχημένος ορισμός δόθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
στη διακήρυξή του για τα δικαιώματα των αναπήρων το 1975 στον οποίο όρισε ως ανάπηρο
κάθε άνθρωπο που αδυνατεί να αναλάβει μόνος του το σύνολο ή μέρος των αναγκών του,
σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, εξαιτίας μιας βλάβης, εκ γενετής ή μη, των φυσικών ή
διανοητικών ικανοτήτων του (United Nations, 2007).
Κατά τεκμήριο η ύπαρξη κάποιας μορφής αναπηρίας έχει ως αποτέλεσμα το ανάπηρο
άτομο να απολαμβάνει λιγότερες ευκαιρίες στην καθημερινή του ζωή σε σύγκριση με τους
υπόλοιπους ανθρώπους (Hodapp, 2005), να δυσκολεύεται στην κοινωνική του ένταξη
(Gostin, 2015; Herzer, 2016), να χρειάζονται ουσιαστική προστασία τα δικαιώματά του
(Puras, 2018) και να απαιτείται μια ιδιαίτερη ηθική προσέγγισή του (Mclachlav, 2016).
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Ως άτομα με ειδικές ανάγκες θεωρούνται όσοι είναι: τυφλοί ή αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα όρασης, κωφοί ή με σοβαρά προβλήματα ακοής, με κινητικές δυσκολίες, με
νοητική υστέρηση, ψυχικά ασθενείς, επιληπτικοί, με τη νόσο του Χάνσεν (λέπρα), φορείς
μαθησιακών δυσκολιών κ.ά (Κασσωτάκης, Παπαπέτρου, & Φακιολάς, 1999).
Τις τελευταίες δύο τουλάχιστον δεκαετίες στο χώρο των επιστημών της Αγωγής γίνεται
ιδιαίτερος λόγος για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς η διαπολιτισμική εκπαίδευση
έχει επωμιστεί στις μέρες μας σε μεγάλο βαθμό το βάρος της καταπολέμησης των
κοινωνικών αποκλεισμών και των διακρίσεων, ενώ βασική προτεραιότητα της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποτελεί η εξασφάλιση για το σύνολο του μαθητικού
πληθυσμού ίσων ευκαιριών μάθησης (Μπερερής, 2001). Ως εκ τούτου, η διαπολιτισμική
εκπαίδευση είναι αναμενόμενο να εμφανίζει ουσιαστικό και αυξημένο ενδιαφέρον για τα
άτομα με ειδικές ανάγκες και την εκπαίδευσή τους.
Οι παραδοχές - βάσεις στις οποίες εδράζεται η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι η
αναγνώριση της ετερότητας, η κοινωνική συνοχή, η ισότητα και η δικαιοσύνη (Νικολάου,
2005), ενώ βασικές αρχές της θεωρούνται μεταξύ άλλων η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη
(Essinger, 1988; 1990). Αυτές κρίνονται ως απολύτως απαραίτητες για τη διασφάλιση της
ομαλής ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό σύνολο.
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα διδακτικό σενάριο που να επιτυγχάνει την
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης έναντι των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η διδακτική
προσέγγιση στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην προβολή μίας ταινίας μικρού μήκους, η οποία
εστιάζει και εμφιλοχωρεί στα περιστατικά κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων έναντι
των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις θεωρούνται αυτές που εστιάζουν στα βιώματα και στις
ανάγκες των μαθητών, στοχεύουν στη συνεργασία και στις ομαδικές δραστηριότητες,
ενισχύουν τη διαθεματική προσέγγιση και αναπτύσσουν τις ενεργητικές διδακτικές
τεχνικές, την έρευνα και τον αναστοχασμό. Αυτές οι διδακτικές προσεγγίσεις οικοδομούν
την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών σε επίπεδο τάξης, σχολείου και κοινότητας, στην
πλειονότητά τους θεωρούνται εναλλακτικές και στηρίζονται στις παιδαγωγικές αρχές και
μεθόδους της “Νέας Αγωγής”, την οποία χαρακτηρίζει ο μαθητοκεντρισμός.
Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις κατάλληλες για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και
συνεπώς, για ζητήματα κοινωνικών αποκλεισμών και διακρίσεων έναντι των ατόμων με
ειδικές ανάγκες θεωρούνται: η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η μέθοδος project, η
διαθεματική προσέγγιση, η ερευνητική – ανακαλυπτική μέθοδος, το παιχνίδι ρόλων, η
προσομοίωση, η μάθηση από παρουσιάσεις, οι βραχύχρονες ομαδοποιήσεις, η βιωματική
μάθηση, η διδασκαλία με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η διδασκαλία που είναι
επικεντρωμένη στη δημιουργική σκέψη, ο καταιγισμός ιδεών και η διδακτική αξιοποίηση
της εικόνας (Νικολάου 2005; Δημητριάδου 2007).
Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, καθώς παρέχουν
σημαντικές δυνατότητες για την επιτυχέστερη παρουσίαση και επεξεργασία ποικίλων
ζητημάτων. Αυτό το επιτυγχάνουν λειτουργώντας εποικοδομητικά και προσφέροντας
ποικιλία διδακτικών εργαλείων, αλλά και ευκαιρίες συνδυασμού, εναλλακτικών
προσεγγίσεων στη μαθησιακή διαδικασία. Σε αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα πολύτιμες
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δύνανται να αποδειχθούν οι ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες προβάλλουν πλήθος
σημαντικών ερεθισμάτων και νοημάτων σε σύντομο χρόνο, γεγονός το οποίο εξυπηρετεί
ιδιαίτερα τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.
Συνοψίζοντας υφίσταται πληθώρα εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων μέσω των
οποίων μπορούν να προσεγγιστούν ζητήματα κοινωνικών αποκλεισμών και διακρίσεων.
Επομένως, έγκειται αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό η επιλογή της προσέγγισης, την οποία
θεωρεί προσφορότερη για την πραγματοποίηση μιας επιτυχημένης μαθησιακής
διαδικασίας.

Διδακτικό σενάριο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
Ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
Το διδακτικό σενάριο βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ταινία μικρού μήκους «Cuerdas» του
Ισπανού σκηνοθέτη Pedro Solis, η οποία απέσπασε βραβείο «Goya» ως καλύτερη μικρού
μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων και προτείνεται να έχει διάρκεια δύο διδακτικές ώρες. Η
ταινία πραγματεύεται την τρυφερότητα και τη φιλία, η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα σε
δύο παιδιά, το Νικόλα και τη Μαρία, ένα εκ των οποίων, ο Νικόλας, πάσχει από εγκεφαλική
παράλυση.
Σε όλη τη διάρκειά της, η ταινία προβάλλει με εύστοχο τρόπο πληθώρα μηνυμάτων
τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη για διαφορετική προσέγγιση των ανθρώπων με αναπηρία,
για αλλαγή των συμπεριφορών έναντι αυτών των ατόμων, καθώς και για αποφυγή ή άρση
των αποκλεισμών που υφίστανται.
Ο τίτλος του διδακτικού σεναρίου είναι «Προσεγγίζοντας τον Άλλο άνθρωπο» και οι
δραστηριότητες, οι οποίες προτείνονται στο φύλλο εργασίας είναι πλήρως συμβατές με το
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας και ειδικότερα,
με τους στόχους της ενότητας 1.3 Ο κοινωνικός περίγυρος – Μορφές διαπροσωπικών
σχέσεων (Αποστόπουλος κ.α., 2016α).
Το παρουσιαζόμενο διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της
Οικιακής Οικονομίας σε τρεις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης το
σχολικό έτος 2017-2018 και για την υλοποίησή του χρησιμοποιήθηκαν το σχολικό βιβλίο
της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ Γυμνασίου (Αποστολόπουλος κ.ά., 2016α), ένα φύλλο
εργασίας καθώς και η προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Cuerdas». Συγκεκριμένα, το
διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε στο σύνολο των τμημάτων της Α΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου
Κοζάνης, του 6ου Γυμνασίου Κοζάνης και του 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας.
Η ταινία λόγω της χρονικής διάρκειάς της δύναται να προβληθεί και για δεύτερη φορά κατά
τη διδακτική διαδικασία. Η προσέγγιση του σεναρίου πραγματοποιείται με τη «συνεργατική
καθοδηγούμενη ανακάλυψη», στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές μέσω συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν τη νέα γνώση. Οι
εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου οφείλουν να λειτουργούν
καθοδηγητικά, υποστηρικτικά, ενισχυτικά και εμψυχωτικά δίνοντας σαφείς οδηγίες προς
τους μαθητές και ενημερώνοντάς τους για το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για την
ολοκλήρωση της εργασίας τους, ώστε να καταστεί δυνατή η «ανακάλυψη» της γνώσης.
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Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Πριν την έναρξη της μαθησιακής διαδικασίας ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει κατάλληλα το
χώρο, ώστε οι μαθητές χωρισμένοι σε ανομοιογενείς ομάδες των 3 έως 5 ατόμων να
εργαστούν ομαδοσυνεργατικά. Οι ομάδες συγκροτούνται στην αρχή της διδακτικής ώρας ή
στο τέλος της προηγούμενης και τονίζεται από τον εκπαιδευτικό ότι κάθε μαθητής πρέπει
να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες αλληλεπιδρώντας με τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας.
Το διδακτικό σενάριο είναι εφικτό να υλοποιηθεί σε αίθουσα διδασκαλίας, η οποία
διαθέτει υπολογιστή και βιντεοπροβολέα ή εναλλακτικά στην αίθουσα πληροφορικής.
Εφόσον οι μαθητές διαθέτουν φορητούς υπολογιστές μπορούν να τους έχουν μαζί τους,
ώστε να τους αξιοποιήσουν στην εργασία κατά ομάδες. Σε αυτή την περίπτωση, με μέριμνα
του εκπαιδευτικού, είναι αναγκαίο να έχει εγκαίρως εγκατασταθεί στους υπολογιστές
λογισμικό για την προβολή βίντεο και το βίντεο με την ταινία, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος
χρόνος από τη μαθησιακή διαδικασία.
Επίσης, απαραίτητα κρίνονται τα φύλλα εργασίας, τα οποία ο εκπαιδευτικός οφείλει να
παρέχει στους μαθητές με την έναρξη της διδασκαλίας και να περιγράφει σε αυτά με
απλότητα και σαφήνεια τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Σε κάθε μαθητή δίδεται ένα φύλλο
εργασίας, μολονότι οι μαθητές απαντούν ως ομάδα. Αυτό επιλέγεται, προκειμένου να έχει
ο μαθητής τη δυνατότητα να δώσει τις δικές του απαντήσεις, οι οποίες μπορούν να
διαφέρουν από αυτές της ομάδας.
Πιθανά προβλήματα στην εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου δύνανται να προκύψουν από
την έλλειψη βιντεοπροβολέα ή κατάλληλου λογισμικού για την προβολή βίντεο ή από τον
περιορισμένο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Στόχοι
Στο διδακτικό σενάριο τίθενται στόχοι: γνωστικοί, στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
και ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι γνωστικοί στόχοι είναι σύμφωνοι με το
αναλυτικό πρόγραμμα της Οικιακής Οικονομίας και τις οδηγίες στο βιβλίο του
εκπαιδευτικού. Πιο αναλυτικά, ως προς το γνωστικό τομέα οι μαθητές επιδιώκεται: να
κατανοήσουν την έννοια και την αξία του κοινωνικού περίγυρου, να αντιληφθούν το ρόλο
της κοινότητας, να ανακαλύψουν την προσφορά των κοινωνικών σχέσεων στον άνθρωπο
μέσα από τις οποίες καθίσταται αντιληπτή η αναγκαιότητα της συλλογικότητας, να
συνειδητοποιήσουν ότι οι αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο και στην
κοινότητα μπορούν να επιτευχθούν με την κατανόηση, το σεβασμό, την καλοπροαίρετη
διάθεση και τη συνεργασία (Αποστολόπουλος κ.ά., 2016β).
Αντίστοιχα, ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές αναμένεται: να αναπτύξουν
αυτενέργεια, να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση, να αποκτήσουν ενσυναίσθηση, αγάπη,
κατανόηση και αλληλεγγύη έναντι των ατόμων με ειδικές ανάγκες, να αναπτύξουν
δεξιότητες συνεργατικής μάθησης και να καλλιεργήσουν την κριτική και δημιουργική
σκέψη. Συγχρόνως, στόχοι ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών είναι οι μαθητές: να
έρθουν σε επαφή με τις Τ.Π.Ε ως μέσα και πηγές μάθησης και να αποκτήσουν δεξιότητες
της επιστημονικής έρευνας όπως: η σύγκριση, η ερμηνεία και η εμβάθυνση.
Οι παραπάνω περιγραφόμενοι στόχοι είναι αναμφισβήτητα αποδεκτό ότι απαιτούν
μακροχρόνια, διαρκή και συντονισμένη προσπάθεια, προκειμένου να υλοποιηθούν επιτευχθούν σε επαρκή βαθμό, ενώ δεν είναι άμεσα – αριθμητικά μετρήσιμοι, καθώς
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αφορούν ανθρώπινες στάσεις και συμπεριφορές. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι
απολύτως απαραίτητο να επιδιώκεται η εκπλήρωσή τους, έστω και ως ένα περιορισμένο
και αρχικό στάδιο, καθώς προκύπτουν πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές.
Λογισμικά
Τα λογισμικά, τα οποία αξιοποιούνται στην υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου
περιλαμβάνονται στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη (Ζαγούρας κ.ά., 2010). Αυτά τα λογισμικά είναι:
το C- Map Tools, το οποίο ανήκει στα συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης, το
λογισμικό παρουσίασης PowerPoint και το λογισμικό Hot Potatoes, το οποίο χρησιμεύει
στην τελική αξιολόγηση.
Φύλλο εργασίας
Το φύλλο εργασίας διανέμεται από τους εκπαιδευτικούς σε κάθε μαθητή μόλις
ολοκληρωθεί η προβολή της ταινίας μικρού μήκους και περιέχει συνολικά δώδεκα
δραστηριότητες καθορισμένης χρονικής διάρκειας, οι οποίες θα υλοποιηθούν στη δίωρη
διάρκεια του διδακτικού σεναρίου.
Στην πρώτη δραστηριότητα (5 λεπτά) ζητείται από τους μαθητές να καταγράψουν, μέσω
καταιγισμού ιδεών, στο C-Map Tools, λογισμικό του οποίου τη χρήση γνωρίζουν ήδη οι
μαθητές, πληροφορίες σχετικές με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές
ανάγκες. Εν συνεχεία, η κάθε ομάδα προβάλλει αυτό που δημιούργησε και εντοπίζονται τα
κοινά τους σημεία. Σε περίπτωση που οι μαθητές δε γνωρίζουν να χρησιμοποιούν το
προαναφερόμενο λογισμικό για να υλοποιήσουν αυτή τη δραστηριότητα, τότε
καταγράφουν σε χαρτί τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές
ανάγκες. Ο εκπαιδευτικός, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, παρουσιάζει μέσω του
PowerPoint σημεία, τα οποία δεν καλύφτηκαν από τους μαθητές.
Στη δεύτερη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να απαντήσουν στο πώς
υποδέχονται τα παιδιά το νέο τους συμμαθητή το Νικόλα (3 λεπτά), ενώ στην τρίτη
δραστηριότητα ερωτώνται οι μαθητές για το πώς ο Νικόλας και οι συμμαθητές του περνούν
το χρόνο του διαλείμματός τους (5 λεπτά) και ποιες εντυπώσεις τους δημιουργήθηκαν.
Η τέταρτη δραστηριότητα ασχολείται με το πώς προσεγγίζει η Μαρία το νέο της συμμαθητή
και πώς αισθάνεται η Μαρία και οι συμμαθητές της βλέποντάς ότι είναι μόνος (5 λεπτά),
ενώ η πέμπτη δραστηριότητα του φύλλου εργασίας αναφέρεται στο πώς αντιμετωπίζουν οι
συμμαθητές της την Μαρία (3 λεπτά) και πώς μπορεί να αισθάνεται η Μαρία από αυτή την
αντιμετώπιση.
Στην έκτη δραστηριότητα ερωτώνται οι μαθητές για τους τρόπους, τους οποίους βρίσκει ή
επινοεί η Μαρία για να παίζει με το Νικόλα (3 λεπτά), ενώ στο πλαίσιο της έβδομης
δραστηριότητας ζητείται από τους μαθητές να χαρακτηρίσουν τη συνολική συμπεριφορά
της Μαρίας (5 λεπτά).
Προχωρώντας στην όγδοη δραστηριότητα του φύλλου εργασίας επιζητείται από τους
μαθητές να σχολιάσουν τη συμπεριφορά της Μαρίας, όταν δεν ήταν εφικτό να βγει μαζί της
ο Νικόλας στην αυλή όπως συνήθιζαν (3 λεπτά). Η ένατη δραστηριότητα θεωρείται
ιδιαίτερα κομβική και χρήσιμη, καθώς μέσω αυτής οι μαθητές καλούνται να κρίνουν τη
συνολική συμπεριφορά της δασκάλας έναντι του Νικόλα (3 λεπτά)
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Η δέκατη δραστηριότητα αναφέρεται στο πώς αντιμετωπίζει η Μαρία το θάνατο του
Νικόλα και ποια συναισθήματα της αναπτύσσονται (3 λεπτά), ενώ στην ενδέκατη
δραστηριότητα καλούνται οι μαθητές να αιτιολογήσουν γιατί η Μαρία κρατά το σχοινί στο
χέρι της παρόλο που έχουν περάσει 20 χρόνια από το θάνατο του Νικόλα (5 λεπτά).
Το φύλλο εργασίας ολοκληρώνεται με τη δωδέκατη δραστηριότητα (3 λεπτά), η οποία
περιέχει ασκήσεις σωστού – λάθους στο Hot Potatoes, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο
επιτεύχθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι.
Η υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου προϋποθέτει ότι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με
αυτόν τον τρόπο εργασίας. Εφόσον δεν υφίσταται η αντίστοιχη εξοικείωση προτείνεται το
σενάριο να επεκταθεί κατά μία διδακτική ώρα ή εναλλακτικά να υπάρξει μείωση του
αριθμού των δραστηριοτήτων.

Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του διδακτικού σεναρίου
Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του διδακτικού σεναρίου χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος της συμμετοχικής έρευνας, η οποία ενδείκνυται για την κατανόηση και ερμηνεία
αντίστοιχων καταστάσεων και ταυτίζεται με την ποιοτική έρευνα (Δαουτόπουλος, 2005).
Συγκεκριμένα, από τον εκπαιδευτικό έγινε χρήση της άμεσης - συμμετοχικής παρατήρησης
με τη βοήθεια δομημένου ερωτηματολογίου, καθώς σκοπός ήταν να ελεγχθεί κατά πόσο
υπήρξε, μέσω της υλοποίησης του σεναρίου, επίτευξη των στόχων, οι οποίοι τέθηκαν ως
προς το γνωστικό τομέα, τη μαθησιακή διαδικασία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών από
τους μαθητές.
Το διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε σε μαθητές γυμνασίων μόνο στην Περιφερειακή
Ενότητα της Κοζάνης γεγονός το οποίο συνιστά σημαντικό περιορισμό, καθώς δεν μπορεί
να υποστηριχθεί με ασφάλεια ότι αντίστοιχα αποτελέσματα θα παρατηρηθούν σε μαθητές
της ίδιας βαθμίδας σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Επίσης, το διδακτικό σενάριο
υλοποιήθηκε από ένα μόνο εκπαιδευτικό, αυτόν που το εμπνεύστηκε, οπότε αυτό συνιστά
ακόμη έναν περιορισμό ως προς τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς του.
Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του σεναρίου ο εκπαιδευτικός, ως παρατηρητής, κατέγραφε
σε δομημένο ερωτηματολόγιο άμεσα την εκπλήρωση των διαφόρων στόχων, καθώς η
ταχύτερη δυνατή καταγραφή της παρατήρησης βοηθά στην απόκτηση πιο έγκυρων
αποτελεσμάτων (Δαουτόπουλος, 2005). Επίσης, ιδιαίτερα χρήσιμο για τον έλεγχο της
αποτελεσματικότητας του διδακτικού σεναρίου αποδείχθηκε το φύλλο εργασίας, το οποίο
συμπληρώθηκε από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου.
Μέσω των εργαλείων της συμμετοχικής έρευνας (παρατήρηση, καταγραφή σε δομημένο
ερωτηματολόγιο, έλεγχος συμπληρωθέντων φύλλων εργασίας) παρατηρήθηκε ότι το
εφαρμοζόμενο σενάριο επιτυγχάνει την ουσιαστική και γόνιμη επαφή του μαθητή με
ορισμένες μορφές κοινωνικών αποκλεισμών και διακρίσεων που υφίστανται τα άτομα με
ειδικές ανάγκες. Η παραπάνω παρατήρηση στηρίζεται στα δεδομένα - στοιχεία που
συλλέχθηκαν από τον εκπαιδευτικό, τα οποία είναι ποιοτικά και συνεπώς, δεν είναι ορθή η
αριθμητική απεικόνισή τους.
Παράλληλα, φαίνεται να ενισχύεται η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή
έναντι των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενώ συγχρόνως, μέσα από τη συλλογική δράση
επιτυγχάνεται η περαιτέρω καλλιέργεια στους μαθητές της ικανότητας της συνεργασίας,
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της αυτενέργειας, της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης. Ειδικότερα, η κριτική και η
δημιουργική σκέψη εκτιμάται ότι αρχίζουν να αναπτύσσονται σε μεγαλύτερο βαθμό κατά
τη διάρκεια της σύνθεσης των διαφόρων δεδομένων, προκειμένου να υπάρξει μια επιτυχής
τεκμηρίωση της απάντησης της εκάστοτε δραστηριότητας. Σε σημαντικό βαθμό, η επίτευξη
των παραπάνω αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται ευκολότερα λόγω της υιοθέτησης της
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, η οποία προάγει και ενισχύει την ισότητα, τη συνεργασία
και τον αλληλοσεβασμό (Ματσαγγούρας, 2008).
Συνοψίζοντας δύναται να υποστηριχθεί ότι η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου
επιτυγχάνει οι μαθητές να έρθουν σε επαφή, να γνωρίσουν και να προβληματιστούν γύρω
από τις συνέπειες των κοινωνικών αποκλεισμών και των διακρίσεων εις βάρος των ατόμων
με ειδικές ανάγκες και να αποκτήσουν ενσυναίσθηση και ευρύτερα μια θετική προσέγγιση
προς αυτά.

Συμπεράσματα
Από την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου προκύπτουν ορισμένα χρήσιμα
συμπεράσματα. Πρώτον, από την υλοποίηση του σεναρίου συμπεραίνεται ότι οι μαθητές
δεν έχουν επαρκή γνώση της έννοιας «άτομο με ειδικές ανάγκες». Παρόλα αυτά
εμφανίζουν αυξημένη ευαισθησία στα ζητήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και
εκδηλώνουν τη διάθεση να αναλάβουν υποστηρικτικό ρόλο, καθώς και να συμμετάσχουν
σε δράσεις υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Συνεπώς, δύναται να υποστηριχθεί ότι
επιτυγχάνεται η ικανοποιητική προσέγγιση του ζητήματος των κοινωνικών αποκλεισμών και
των διακρίσεων έναντι των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Δεύτερον μέσω του διδακτικού σεναρίου καλλιεργούνται αρχές και παραδοχές της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όπως: η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, και η κοινωνική
συνοχή (Essinger 1990; Νικολάου, 2005), οι οποίες συμβάλλουν στην πολύπλευρη βελτίωση
και ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, αλλά και στη βελτίωση της θέσης των
ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ως τρίτο συμπέρασμα προκύπτει ότι επιτυγχάνεται η
καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη της συνθετικής και
κριτικής σκέψης μέσω της υλοποίησης των δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας, από
μικρές, ανομοιογενείς ομάδες μαθητών.
Καταληκτικά συμπεραίνεται ότι το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει τη δυναμική να
συνεισφέρει ποικιλοτρόπως σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο για τους μαθητές, οι οποίοι
το υλοποιούν, καθώς και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τα οποία επιδιώκει τη
δημιουργία πιο ευνοϊκών συνθηκών σε κοινωνικό επίπεδο.
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