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Πεξίιεςε: Σηελ εξγαζία αλαιχεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ
κηθξνδηδαζθαιηψλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ζηελ
επηκφξθσζε ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ. Παξνπζηάδνληαη νη δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ, θαζψο θαη νη ρψξνη
εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο. Αλαιχεηαη ν φξνο νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο,
φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη
παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζεζκηθά θείκελα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ελδεηθηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ζην
πιαίζην πινπνίεζεο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ.
Λέμεηο θιεηδηά: κηθξνδηδαζθαιίεο, δεμηφηεηεο, νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο
Abstract: In this paper the theoretical framework of conducting microteaching in the
preparation of future teachers, the training of teachers who teach in schools, is analysed. We
present the skills teachers develop in the framework of microteaching, together with the areas
of application of the microteaching model. The term “horizontal skills” is analysed as it is
determined in the current socio-economic circumstances and the basic of these skills are
presented, as described in European Union official documents. The paper concludes with a
presentation of indicative activities through which it is possible to develop horizontal skills in
the framework of conducting microteaching.
Key-words: microteaching, skills, competences

Δηζαγσγή
Σηε ζχγρξνλε κεηαβηνκεραληθή επνρή ηα φξηα κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
απαιχλνληαη αθνχ νη εξγαδφκελνη δελ ρξεηάδεηαη λα εθηεινχλ κφλν κεραληζηηθέο δηαδηθαζίεο
αιιά λα κπνξνχλ λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα αλαιακβάλνπλ λένπο ζχλζεηνπο ξφινπο
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(Jarvis, 2004). Δπνκέλσο απαηηείηαη λα θαηαλννχλ επξχηεξα ηα δεηήκαηα θαη λα έρνπλ
ηθαλφηεηεο ζηνρνζεζίαο θαη πξνγξακκαηηζκνχ, δεκηνπξγηθφηεηαο, αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ,
επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη επηθνηλσλίαο, δηαπξαγκάηεπζεο θαη ρξήζεο καζεζηαθψλ πεγψλ
(Κφθθνο, 2005).
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απφ ην κέζν ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 αληηιακβάλεηαη νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν φηη είλαη αλάγθε ν ζεκεξηλφο πνιίηεο λα εμνπιηζηεί, εθηφο απφ βαζηθέο ηερληθέο
γλψζεηο, κε θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Ωζηφζν, ν νξηζκφο ησλ θνηλσληθώλ
ηθαλνηήησλ δελ απνηειεί κηα εχθνιε δηαδηθαζία. Σηε βηβιηνγξαθία ηηο ζπλαληά θαλείο κε
δηάθνξεο νλνκαζίεο θαη κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Δπνκέλσο πξέπεη λα δηαρσξηζηεί ε
έλλνηα ηεο ηθαλόηεηαο απφ ηελ έλλνηα ηεο δεμηόηεηαο, ψζηε λα δηαζαθεληζηεί αλ ν ζηφρνο
είλαη ε απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ή αλάπηπμε θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ.
Σχκθσλα κε ην CEDEFOP(2002) σο δεμηόηεηα νξίδεηαη ε γλψζε θαη ε εκπεηξία πνπ έρεη ην
άηνκν θαη είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαζήθνληνο ή κηαο εξγαζίαο,
ελψ σο ηθαλόηεηα νξίδεηαη ε απνδεδεηγκέλε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αμηνπνηεί
ηερλνγλσζία, δεμηφηεηεο, πξνζφληα ή γλψζεηο ψζηε λα δηαρεηξίδεηαη κε επηηπρία, ηφζν νηθείεο
φζν θαη λέεο επαγγεικαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη απαηηήζεηο. Ζ δεμηφηεηα αθνξά ζπλήζσο ηελ
εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ καζαίλνληαη κέζα απφ πξαθηηθή άζθεζε, ρσξίο λα απαηηείηαη κεγάιε
εκβάζπλζε ζηε ινγηθή πνπ ππάξρεη πίζσ απφ απηέο.
Με βάζε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαθνξνπνηήζεηο, πξνηείλνπκε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ “νξηδόληηεο
ηθαλόηεηεο”, αληί ηνπ φξνπ “θνηλσληθέο δεμηφηεηεο”, ππφ ηελ έλλνηα φηη απηέο θαιχπηνπλ
εγθάξζηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο λέεο
απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο απαηηήζεηο. (Παπαδάθεο &
Φξαγθνχιεο, 2005).

1. Μηθξνδηδαζθαιία
Ζ κηθξνδηδαζθαιία απνηειεί κηα κέζνδν επηκφξθσζεο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σην πιαίζην απηήο ηεο κεζφδνπ έλαο
ππνςήθηνο εθπαηδεπηήο δηδάζθεη έλα κηθξφ κέξνο ελφο σξηαίνπ καζήκαηνο απφ κηα δηδαθηηθή
ελφηεηα ζε κηα κηθξή νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ ζπλαδέιθσλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ επφπηε
θαζεγεηή. Ωο ηερληθή αλ νξγαλσζεί θαη πινπνηεζεί κε ζσζηφ ηξφπν κπνξεί λα ζπκβάιιεη
ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ.
Ζ κηθξνδηδαζθαιία επηλνήζεθε ην 1963 κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ
δηδαζθαιίαο. Δθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Σηάλθνξλη ζηηο ΖΠΑ,
φηαλ έλα πεηξακαηηθφ ζρέδην γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ δηδαζθαιίαο ήηαλ ζε
εμέιημε ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ησλ θαζεγεηψλ Bush, Allen, McDonald Acheson
θαη άιισλ (Shah, & Masrur, 2011:22).
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H κηθξνδηδαζθαιία αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ζεσξηψλ δηδαζθαιίαο θαη
πξαθηηθήο, θάηη πνπ έιεηπε απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη εθπαίδεπζεο
(Wilkinson, 1996).
Απηφ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε κηαο ζπζηεκαηηθήο θαη αθξηβήο κεζφδνπ ε νπνία δίλεη
αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ επηκνξθνχκελν εθπαηδεπηηθφ.
Τα βήκαηα ηεο ηερληθήο κηθξν-δηδαζθαιίαο ζα κπνξνχζαλ λα απεηθνληζηνχλ σο κία ζπλερήο
δηαδηθαζία:
Ανατροφοδότηση

Διδασκαλία

Διδασκαλία
Ανατροφοδότηση

Πίλαθαο 1: Βήκαηα ηερληθήο κηθξνδηδαζθαιίαο

Φαξαθηεξηζηηθφ ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζε κνληέια
δηδαζθαιίαο, αθνινπζνχκελα απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε πξαθηηθή ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο
αλαηξνθνδφηεζεο. Σχκθσλα κε ηνπο Fuller & Manning (1973 φπσο αλαθέξεηαη ζην
Comford, 1996:83) ε επαλάιεςε κηαο βηληενζθνπεκέλεο κηθξνδηδαζθαιίαο εηζάγεη ζηνηρεία
απηναμηνιφγεζεο ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ηελ πξαγκαηνπνηεί φζν θαη γηα ηα κέιε ηεο
νκάδαο ησλ ζπλεθπαηδεπφκελσλ.

2. Οη κηθξνδηδαζθαιίεο ζην πιαίζην ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
ζπλερηδόκελεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
Σχκθσλα κε ηνλ Comford (1996) νη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη ε εκθάληζε εκπεηξηθψλ
επηθπξσκέλσλ κνληέισλ (ηα νπνία παξέρνπλ κε ηε ρξήζε κηθξνδηδαζθαιηψλ, θαζνδήγεζε
γηα ηελ εμαζθάιηζε πςειήο αλάπηπμεο δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ)
δεκηνχξγεζαλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επξχηεξε θαη πην παξαγσγηθή
αμηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κηθξνδηδαζθαιίαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ (Comford, 1996: 91).
Έηζη νη κηθξνδηδαζθαιίεο απεηέιεζαλ έλα κέζν γηα ηελ ππέξβαζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ
ζεσξίαο θαη πξάμεο πνπ παξαηεξείηαη ζήκεξα ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη
εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ (Φξαγθνχιεο,2011).
Σχκθσλα κε ηνπο (Καςάιε & Βξεηηφ,2002:64), ζεκειηαθέο αξρέο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο
ζεσξνχληαη νη εμήο:
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Ζ εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο είλαη δπλαηή θαη κπνξεί λα δηδαρζεί.
Θεσξία θαη άζθεζε δελ απνθιείνπλ ε κία ηελ άιιε, αιιά ζπλππάξρνπλ θαη
αιιεινυπνζηεξίδνληαη.
Ζ άζθεζε ζε επξχηεξεο θαηαζηάζεηο είλαη δπζθνιφηεξε απφ φ,ηη ε άζθεζε
κεκνλσκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ.
Ζ κηθξνδηδαζθαιία εθαξκφδεηαη άζρεηα απφ ην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο.
Σχκθσλα κε ηνπο (Kilic, 2010:82. Καινθχξε, Κφθθν & Φξαγθνχιε,2015), ε κέζνδνο ηεο
κηθξνδηδαζθαιίαο βνεζά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ φπσο:
πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο,
επηινγήο ηνπ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο,
επηινγήο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ,
επηινγήο θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ,
επηινγήο θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ,
επηινγήο θαηάιιεισλ κέζσλ δηδαζθαιίαο,
ηζφηηκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπφκελεο νκάδαο,
ρξήζεο πνηθίισλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο.
Σηε ρψξα καο ε κηθξνδηδαζθαιία ζε επξεία θιίκαθα σο ηερληθή επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ
θαη εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ρξεζηκνπνηήζεθε: α) ζηελ ΑΣΠΑΗΤΔ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, β) ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο
Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ (Κφθθνο & ζπλ,2008), γ) ζην πιαίζην ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο
Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο, 2011), δ) ζην πιαίζην ηνπ
Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ
ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
«Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ», ε) ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζηελ Καηεχζπλζε: «Σπλερηδφκελε Δθπαίδεπζε», ζη) ζην πιαίζην
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζε Δπηκνξθσηψλ ΠΔΚ Πάηξαο ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ.

3. Οξηδόληηεο ηθαλόηεηεο
Σε έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο αιιάδεη, φπνπ ν παγθφζκηνο αληαγσληζκφο εληζρχεηαη θαη νη
δεκνγξαθηθέο αιιαγέο αθνινπζνχλ ζε ηαρχηεηα ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, ε αλάπηπμε ησλ
θαηάιιεισλ ηθαλνηήησλ απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
(European Commission, 2008. Παπιάθεο,2017). Ζ δεκηνπξγία θνηλσληψλ ηεο γλψζεο
απνηειεί ην επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ δηεζλψο, θαζψο δηαθαίλεηαη φηη ε εμεηδηθεπκέλε γλψζε
κεηαηξέπεηαη γξήγνξα ζε παξσρεκέλε γλψζε (Cedefop, 2010). Όζνη απνθνηηνχλ απφ ηελ
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ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπλ πψο καζαίλνπλ, πψο ζα
ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ θαη πψο απηφ ζα ην δηαρεηξηζηνχλ θαη ζα ην αλαγλσξίζνπλ, σο κηα
δηεξγαζία πνπ ζα ζπλερίζεη ζε φιε ηνπο ηε δσή. Ζ ζεκεξηλή θνηλσλία ζέηεη πνιιέο
πξνθιήζεηο ζηνλ άλζξσπν, θαζψο απηφο δηαπηζηψλεη φηη πνιιέο, απιέο άιινηε, πιεπξέο ηεο
θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ, ζήκεξα θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα πνιχπινθεο.
Ζ ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζε έλα πην πιαηχ ζρεδηαζκφ πνπ μεπεξλά ηνλ αηνκηθφ παξάγνληα
θαη κεηαθέξεηαη ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν, ζην νπνίν ε δηάδξαζε κε ηνπο άιινπο είλαη
απαξαίηεηε. Γεληθφηεξα, ε ηθαλφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ
θαηαζηάζεσλ απφ ην άηνκν νινθιεξψλνληαο ζπγθεθξηκέλεο «εξγαζίεο» πνπ αθνξνχλ κία
πιεζψξα παξαγφλησλ φπσο ε ζπκπεξηθνξά, νη αμίεο, ηα θίλεηξα, νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη
γλψζεσλ θαη νη δεμηφηεηεο (Γνχθα, 2017). Πνιχ θνληά ζε απηήλ ηελ ελλνηνινγηθή
πξνζέγγηζε είλαη ν νξηζκφο απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα πνπ αλαγλσξίδεη ζηνλ φξν
ηθαλφηεηα έλα ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζπκπεξηθνξψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
πιαίζην(Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, 2007).
Καηά ηνλ Shippmann (2000), ε ηθαλφηεηα απνηειεί κία ηππνπνηεκέλε απαίηεζε, πξνθεηκέλνπ
έλα άηνκν λα εθηειεί ππεύζπλα θαη απηόλνκα θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε εξγαζία/έξγν ή
ιεηηνπξγία.
Ζ
ηθαλφηεηα
βαζίδεηαη
ζε
έλα
ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (πξνζσπηθψλ,
θνηλσληθψλ
ζην
πεξηβάιινλ εξγαζίαο). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλδπαζκέλεο εθαξκνγήο απηψλ ζηελ
πξάμε θαζνξίδεη θαη ην επίπεδν ηεο ηθαλφηεηαο.
Σχκθσλα κε ην επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, ε ηθαλφηεηα είλαη
θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηε γλψζε θαη ηε δεμηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά ζηε δπλαηφηεηα
λα αληαπνθξηλφκαζηε ζε ζχλζεηεο απαηηήζεηο, αμηνπνηψληαο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη
θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά (πρ ζπκπεξηθνξέο, ζπλαηζζήκαηα, αμίεο θαη θίλεηξα) ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην Shippmann (2000). Δίλαη θαλεξφ, φηη σο ηθαλφηεηα νξίδνπκε έλα
ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ εθαξκφδνπκε θαηάιιεια ζε θάζε
πεξίζηαζε (Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, 2007). Ζ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο απμάλεη ηηο απαηηήζεηο
ζε νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, ζηελ πξνζσπηθή, ηε δεκφζηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή δσή. Δίλαη
θαλεξφ φηη ρξεηαδφκαζηε έλα επξχ θάζκα ηθαλνηήησλ γηα λα κπνξέζνπκε λα
αληαπνθξηζνχκε ζηηο απαηηήζεηο πνπ παξνπζηάδεη ην πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ
δνχκε. Πνιινί νξγαληζκνί έρνπλ πξνζπαζήζεη λα θαηαγξάςνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ
κνληέια πεξηγξαθήο θαη θαηάηαμεο ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ. Έλαο εθηελήο θαηάινγνο σζηφζν
ζα είρε πεξηνξηζκέλε πξαθηηθή εθαξκνγή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηιέμνπκε έλα πιαίζην πνπ
ζα πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ εμππεξεηνχλ πνιιαπιέο πιεπξέο ηεο δσήο θαη
δίλνπλ πξαγκαηηθφ λφεκα, ζε φζνπο ζα θιεζνχλ λα ηηο αλαπηχμνπλ.
Ο ΟΟΣΑ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα νξίζεη κε κεζνδηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν έλα ηέηνην
πιαίζην ζέηεη σο θξηηήξηα γηα θάζε νξηδφληηα ηθαλφηεηα ηα εμήο:
λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ αμία γηα ηα άηνκα θαη ηηο
θνηλσλίεο.
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λα βνεζά ηα άηνκα λα αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζε έλα επξχ θάζκα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
λα αλαπηχζζνπλ ηα άηνκα ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη
ελζπλαίζζεζεο.
λα αλαπηχζζνπλ κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαζψο θαη ηθαλφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο.
Σην πιαίζην ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε δπλαηφηεηα λα
βειηηψζνπλ ηφζν ηηο αηνκηθέο δηδαθηηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο φζν θαη λα δηακνξθψζνπλ ηε
δηδαθηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Παξάιιεια ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα αλαπηχμνπλ πνηθίιεο
δεμηφηεηεο, αιιά θαη λα θαιιηεξγήζνπλ νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, φπσο: 1) επηθνηλσλίαο ζηε
κεηξηθή γιψζζα, 2) επηθνηλσλίαο ζε μέλεο γιψζζεο, 3) καζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο
ηθαλφηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, 4) ςεθηαθή ηθαλφηεηα, 5) κεηαγλσζηηθέο
ηθαλφηεηεο (Learning to learn), 6) θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, 7) πξσηνβνπιία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 8) πνιηηηζκηθή
ζπλείδεζε θαη έθθξαζε (European Commission 2005).
4. Αλάπηπμε νξηδόληησλ ηθαλνηήησλ ζην πιαίζην ησλ κηθξνδηδαζθαιηώλ
Δπθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ πξνζθέξνληαη ζε φια ηα ζηάδηα
πινπνίεζεο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ (ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε), θαζψο ζηφρνο
ηνπο δελ είλαη κφλν ε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ε
αλάπηπμε απφ κέξνπο ηνπο ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ.
Σηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θαη αλά θαηεγνξία ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ
νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο
ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ.
4.1.

Γηα ηελ επηθνηλσλία ζηε κεηξηθή θαη ζηηο μέλεο γιώζζεο

Δμεγνχκε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνηα ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ δελ είλαη
μεθάζαξα θαζψο δελ γίλεηαη ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο ή δελ δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα ν
ζθνπφο νη ζηφρνη θαη ην πεξηερφκελν ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο.
Πξνηείλνπκε ζρέδηα καζήκαηνο θαη άξζξα πνπ ζα ηνπ δψζνπλ παξαδείγκαηα νξζήο
δηαηχπσζεο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο.
Εεηάκε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλαδεηήζεη θαη εθείλνο ζρέδηα καζήκαηνο θαη λα
αμηνινγήζεη ηελ νξνινγία θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο
ζηφρνπο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο.
Οξγαλψλνπκε κηθξέο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε ρξήζε ηεο νξνινγίαο
ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην πιαίζην ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο.
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Παξφκνηεο ελέξγεηεο κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη γηα θείκελα πνπ είλαη γξακκέλα ζε θάπνηα
μέλε γιψζζα (φηαλ ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο έρεη κεγάιν κέξνο βηβιηνγξαθίαο ζηε
ζπγθεθξηκέλε γιψζζα).
Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπληάμνπλ έλα γισζζάξην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηε
βαζηθή νξνινγία ηνπ καζήκαηνο ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά (ή ζηε γιψζζα πνπ
απαηηείηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία).
Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξνπζηάζνπλ έλα ζρέδην καζήκαηνο ψζηε λα
βνεζήζνπλ ηελ ππφινηπε νκάδα λα θαηαλνήζεη δπζλφεηεο έλλνηεο ή έλλνηεο πνπ δελ έρνπλ
δηαηππσζεί ζσζηά ζην ζρέδην ηεο κηθξνδηδζαθαιίαο.
4.2. Γηα ηελ καζεκαηηθή ηθαλόηεηα θαη ηηο βαζηθέο ηθαλόηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη
ηελ ηερλνινγία
Απνζηέιινπκε ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάπνην δηάγξακκα ή έξεπλα πνπ αθνξά ην
αληηθείκελν ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο θαη δεηάκε λα εξκελεχζνπλ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα.
Παξνπζηάδνπκε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο
κηθξνδηδαζθαιίαο θαη ζέηνπκε θξηηηθά εξσηήκαηα γηα λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηη
ζεκαίλνπλ νη αξηζκνί θαη πψο ζπλδένληαη κε ηνλ νξζφ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο
κηθξνδηδζαθαιίαο.
4.3. Γηα ηελ ςεθηαθή ηθαλόηεηα
Φσξίδνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε νκάδεο θαη δεηάκε λα θάλνπλ κηα έξεπλα ζην δηαδίθηπν
ζρεηηθά κε έλα ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην πιαίζην ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο θαη λα
αμηνινγήζνπλ ηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ πνπ εληφπηζαλ. Σηε ζπλέρεηα δεηάκε απφ θάζε νκάδα
λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε θάπνην ειεθηξνληθφ κέζν θαη λα ζρνιηάζεη
ηα απνηειέζκαηα ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ.
Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηζθεθζνχλ απνζεηήξηα δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη λα
εληνπίζνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
κηθξνδηδαζθαιηψλ.
Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαδεηήζνπλ ζην δηαδίθηπν θνηλφηεηεο κάζεζεο πνπ
αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ηάζεηο ζηηο
ζπδεηήζεηο ηνπο.
4.4. Γηα ηηο κεηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο
Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνινγήζνπλ ν έλαο ηελ κηθξνδηδαζθαιία ηνπ άιινπ
θαη λα αλαθέξεη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία πνπ εληνπίδεη.
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Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνινγήζνπλ νη ίδηνη ηηο κηθξνδηδαζαθαιίεο ηνπο.
Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαθέξνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επέιεμαλ λα
δηδάμνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα.
Σπδεηάκε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνηα είλαη ηα πηζαλά εκπφδηα πνπ ζεσξνχλ πσο ζα
αληηκεησπίζνπλ ζην πιαίζην ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο
ζεσξνχλ πσο ζα ηα μεπεξάζνπλ.
4.5. Γηα ηηο θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα
ηνπ πνιίηε
Σπδεηάκε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνηεο είλαη νη πξνεθηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
κηθξνδηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ- νηθνλνκηθφ θαη εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ.
Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη γλψζεηο θαη νη
δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ κέζα απφ ηελ πινπνίεζε κηθξνδηδαζθαιηψλ κπνξεί λα επεξεάζεη
ζεηηθά ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε.
4.6. Γηα ην αίζζεκα πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο
Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηακνξθψζνπλ κηα θιείδα παξαηήξεζεο γηα ηελ
απνηχπσζε ησλ δπλαηψλ θαη ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ ηνπο.
Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ παξαηεξείηε ζπρλά θαηά
ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ θξνληίδνληαο γηα ηελ αλάζεζε ησλ
επηκέξνπο εξγαζηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ
ζηελ επίιπζή ηνπ.
4.7. Γηα ηελ πνιηηηζηηθή γλώζε θαη έθθξαζε
Εεηάκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εληνπίζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηε ζχλδεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπ δηαρξνληθά.
Δληνπίδνπκε θαη παξνπζηάδνπκε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έξγα ηέρλεο πνπ ζπλδένληαη κε ην
αληηθείκελν ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο.
Οξγαλψλνπκε επηζθέςεηο ζε κέξε πνιηηηζκνχ πνπ ζα εκπινπηίζνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο.
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5. Σπκπεξάζκαηα
Ζ αλάγθε γηα αλάπηπμε θαη εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε νξηδόληηεο ηθαλόηεηεο
ηζρπξνπνηείηαη θαη απνηειεί κφληκε αλαδήηεζε ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. Ο
απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο εθηφο απφ εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θζη επαγγεικαηηθέο
γλψζεηο πξέπεη λα δηαζέηεη θαη κηα ζεηξά απφ νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο (ζπλεξγαζίαο,
δεκηνπξγηθόηεηαο, πξνζαξκνζηηθόηεηαο, αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ, εγεζίαο, νξγάλσζεο,
επηθνηλσλίαο κέζσ ειεθηξνληθώλ κέζσλ).
Οη ηθαλφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη κέζα απφ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε κηθξνδηδαζθαιηψλ, θαζψο ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε αμηνιφγεζή
ηνπο απνηειεί κηα ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ
ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ πνηθίιεο ηθαλφηεηεο.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε δεηθηψλ κέηξεζεο θαη
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο νιηθήο πνηφηεηαο. Ζ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ζηηο
κηθξνδηδαζθαιίεο απνηειεί άκεζν δεηνχκελν απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηέο
(ζρεδηαζηέο, εθπαηδεπηηθνχο, επφπηεο- αμηνινγεηέο), θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, πξνζδνθίεο θαη πςειέο απαηηήζεηο.
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