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EDITORIAL
The 3rd issue of the fifth volume of the educ@tional circle hosts nine new articles covering
the fields of formal, non-formal and special education. Among these and with a lot of feelings
we host an article by Argyriou Argyrios, the recently deceased educator. Argyris Argyriou
worked as a Director of the Directorate of Secondary Education Department of Western
Attica since 2010, and he was the chairman of (Κ.Τ..Γ.Δ) since 2010. He also worked as an
unremunerated Special Advisor - Specialist Expert at the Ministry of Education with
Secondary Education. Above all, however, he was a gifted educator and leader who left early
on. In the writing of the article entitled ―Teachers‘ training in the innovation of the project‖
participate Argyriou Argyrios, Pavlikakis Georgios and Andreadou Despoina. This article is
about the first application of the innovation of Creative work (project) in General and
Professional Lyceums and which leads to interesting proposals regarding the improvement
and teaching of the course in the other classes of lyceum,too.
Maria Mishou in the article "Computer-mediated task-based learning and Asperger‘s
syndrome" examines the nature of Asperger's syndrome, particularly in terms of language and
social difficulties, and explores the possibilities and perspectives of an intervention based on
computer-aided work.
Vassiliki Bouda and Iosif Fragoulis, with their article "Opinions of trainers of adults in Ilia
and Achaia regarding the effective use of art in their teaching work", explore the views of
adult educators in relation to the use of works of art in the context of their teaching work.
Evaggelos Anagnou, with his article "The headmaster-leader of Second Chance Schools",
attempts to identify the work of the Headmaster of a Second Chance School during the
expansion phase of the institution in Greece.
Konstantina Eirini Koufou and Spyridon Papadakis, through the article " Acrostics in the
traces of writing", describe a case study on the development of the emotional intelligence of
students through the production of poly-tropical texts dealing with the issue of refugees
through a didactic intervention.
Dimitrios Sidiropoulos, with his article " The role of constructive play in the cognitive, social
and emotional development of children at preschool and early school age", explores the role
of constructional toy in children's development, concluding that children can become more
able and responsive to the academic requirements and social aspirations of school, regardless
of the existing limitations of the immediate and wider family and socio-cultural environment.
Timoleon Theofanellis, in his article "Digital storytelling: review and suggestions for its use
in primary and secondary education" deals with digital narrative and its educational use in
primary and secondary education.
Dimitris M. Mylonas, with his article "Developing the capacity of Secondary Education
Schools and teachers in order to improve learning through the Internet Learning
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Communities: The role of the State School Advisor ", presents the Internet Learning
Communities as a way of training to solve many of the communication and cooperative
problems encountered in educational environments.
Finally, Maria K. Birbili and Antonis D. Papaoikonomou, with their article " English
language teaching through the international research", refer to the findings of the European
Language Skills Survey published in 2011 concerning the exploration of important indicators
of foreign language teaching in 16 European systems - including Greece.
Spiros Kioulanis

EDITORIAL

Σν 3ν ηεχρνο ηνπ 5νπ ηφκνπ ηνπ eθπ@ηδεπηηθνχ θχθινπ θηινμελεί ελλέα λέα άξζξα πνπ
θαιχπηνπλ ηα πεδία ηεο ηππηθήο, κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο αγσγήο. Μεηαμχ απηψλ
θαη κε ηδηαίηεξα ζπλαηζζήκαηα θηινμελνχκε έλα άξζξν ηνπ πξφζθαηα εθιηπφληνο απφ ηε δσή
εθπαηδεπηηθνχ Αξγχξε Αξγπξίνπ. Ο Αξγχξεο Αξγπξίνπ, δηεηέιεζε απφ ην 2010 Γηεπζπληήο
ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Αηηηθήο, είρε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ ΚΤΓΔ, ελψ ηελ ηειεπηαία δηεηία απαζρνιήζεθε θαη σο άκηζζνο Δηδηθφο
χκβνπινο - Δκπεηξνγλψκνλαο εηδηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο κε
θαζήθνληα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Πάλσ απφ φια φκσο ππήξμε έλαο πξνηθηζκέλνο
εθπαηδεπηηθφο θαη εγέηεο, ν νπνίνο έθπγε πξφσξα απφ θνληά καο. ηε ζπγγξαθή ηνπ άξζξνπ
κε ηίηιν: «Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θαηλνηνκία ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ»
ζπκκεηέρνπλ νη Αξγχξεο Αξγπξίνπ, Γεψξγηνο Πνπιηθάθεο θαη Γέζπνηλα Αλδξεάδνπ.
Πξφθεηηαη γηα έλα άξζξν ην νπνίν αθνξά ζηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ησλ
Δξεπλεηψλ Δξγαζηψλ ζηα Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα θαη ην νπνίν θαηαιήγεη ζε
ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θαη
ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ.
Ζ Μαξία Μίζρνπ ζην άξζξν ηεο «Computer-mediated task-based learning and Asperger‘s
syndrome» εμεηάδεη ηε θχζε ηνπ ζπλδξφκνπ Asperger, ηδηαίηεξα σο πξνο ηε γιψζζα θαη ηηο
θνηλσληθέο δπζθνιίεο πνπ απηφ πξνθαιεί, ελψ δηεξεπλά ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξννπηηθέο
κίαο παξέκβαζεο βαζηζκέλεο ζε εξγαζίεο κε κεζνιάβεζε ππνινγηζηψλ.
Οη Βαζηιηθή Μπνχληα θαη Ησζήθ Φξαγθνχιεο, κε ην άξζξν ηνπο «Απφςεηο εθπαηδεπηψλ
ελειίθσλ ΚΔΚ θαη ΓΔ ησλ Ννκψλ Ζιείαο θαη Αραΐαο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή
αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν», δηεξεπλνχλ ηηο απφςεηο εθπαηδεπηψλ
ελειίθσλ ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο ζην πιαίζην άζθεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ
ηνπο έξγνπ.
Ο Δπάγγεινο Αλάγλνπ κε ην άξζξν ηνπ «Ο δηεπζπληήο-εγέηεο ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο
Δπθαηξίαο» επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη ην έξγν ηνπ δηεπζπληή ελφο θνξέα εθπαίδεπζεο
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ελειίθσλ, ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ), θαηά ηε θάζε επέθηαζεο ηνπ ζεζκνχ
ζηελ Διιάδα.
Οη Κσλζηαληίλα Δηξήλε Κνπθνχ θαη ππξίδσλ Παπαδάθεο, κέζα απφ ην άξζξν
«Αθξνζηηρίδεο ζηα ίρλε ηεο γξαθήο» πεξηγξάθνπλ κία κειέηε πεξίπησζεο αλάπηπμεο ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κέζα απφ ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ
θεηκέλσλ πνπ αθνξά ζην ζέκα ησλ πξνζθχγσλ κέζσ δηδαθηηθήο παξέκβαζεο.
Ο Γεκήηξηνο ηδεξφπνπινο, κε ην άξζξν ηνπ «Ο ξφινο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ ζηε
γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε
ζρνιηθή ειηθία», δηεξεπλά ηνλ ξφιν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ ζηελ αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ηα παηδηά κπνξνχλ λα
θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν επαξθή θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αθαδεκατθέο απαηηήζεηο θαη
θνηλσληθέο πξνζδνθίεο ηνπ ζρνιείνπ, αλεμαξηήησο ησλ πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκψλ ηνπ
άκεζνπ θαη επξχηεξνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο.
Ο Σηκνιέσλ Θενθαλέιιεο, ζην άξζξν ηνπ «Φεθηαθή αθήγεζε: Αλαζθφπεζε θαη πξνηάζεηο
γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε» αζρνιείηαη κε
ηελ ςεθηαθή αθήγεζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Ο Γεκήηξεο Μ. Μπισλάο, κε ην άξζξν ηνπ «Αλαπηχζζνληαο ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζρνιείσλ
ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο κέζσ
ησλ Γηαδηθηπαθψλ Κνηλνηήησλ Μάζεζεο: Ο ξφινο ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ», παξνπζηάδεη
ηηο Γηαδηθηπαθέο Κνηλφηεηεο Μάζεζεο, νη νπνίεο απνηεινχλ έλα ηξφπν εθπαίδεπζεο γηα ηελ
επίιπζε πνιιψλ απφ ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, πνπ ζπλαληψληαη ζε
πεξηβάιινληα εθπαίδεπζεο.
Σέινο, νη Μαξία Κ. Μπηξκπίιε θαη Αληψλεο Γ. Παπανηθνλφκνπ, κε ην άξζξν ηνπο «Ζ
δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κέζα απφ ηε δηεζλή έξεπλα», αλαθέξνληαη ζηα επξήκαηα
ηεο Δπξσπατθήο Έξεπλαο γηα ηηο Γισζζηθέο Γεμηφηεηεο ε νπνία δεκνζηεχζεθε ην 2011 θαη
αθνξά ηε δηεξεχλεζε ζεκαληηθψλ δεηθηψλ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο ζε 16
επξσπατθά ζπζηήκαηα – κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα.

πχξνο Κηνπιάλεο
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Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θαηλνηνκία ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ
Teachers training in the innovation of the project
+ Γξ. Αξγπξίνπ Αξγχξηνο, Γηεπζπληήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Αηηηθήο, Παηδαγσγηθφ Τκήκα,
Αλψηαηε Σρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζε (ΑΣΠΑΗΤΔ),argyriouargyrios@gmail.com
Γξ Παπιηθάθεο Γεψξγηνο, Φπζηθφο, Σρνιηθφο Σχκβνπινο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Αηηηθήο,
pavlikak@gmail.com
Αλδξεάδνπ Γέζπνηλα, Δθπαηδεπηηθφο-Οηθνλνκνιφγνο, 2ν ΔΠΑ.Λ. Αηγάιεσ, andreadou@yahoo.com
+ Dr. Argyriou Argyrios, Director of Secondary Education, West Attica-Athens, General Department of
Education, School o Pedagogical and Technological (ASPETE), argyriouargyrios@gmail.com
Dr Pavlikakis Georgios, Physicist, School Advisor in Secondary Education, West Attica-Athens,
pavlikak@gmail.com
Andreadou Despoina, Teacher-Economist, 2nd Prof. high School Aigaleo-Athens, andreadou@yahoo.com

Abstract: The current study refers to the first innovative application in project in General and
Professional Lyceums and particularly in accordance to the training requirements raised at the
completion of the school year 2011-12. The basis of this survey was a questionnaire of 24
questions and 366 teachers have participated. The results indicated that the majority of the
participants had not been trained properly prior the implementation of the innovation. Their
educational needs focused on research methodology, practical application of the topics during
lectures and student evaluation. The participants' feedback showed their will to enhance their
teaching methods in this subject.
Keywords: Educational needs, project, questionnaire

Πεξίιεςε: Σε παξνχζα εξγαζία αθνξά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ησλ
Δξεπλεηψλ Δξγαζηψλ ζηα Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα θαη εηδηθφηεξα ηηο
επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνέθπςαλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2011-12. Έλα
εξσηεκαηνιφγην κε 24 εξσηήζεηο απνηέιεζε ηελ βάζε ηεο έξεπλαο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ
366 εθπαηδεπηηθνί. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ
εθπαηδεπηεί ζηελ θαηλνηνκία πξηλ απηή εθαξκνζηεί θαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπο
εζηηάδνληαη ζηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ καζήκαηνο ζηελ
ηάμε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. Οη πξνηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ έδεημαλ ην
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ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ βειηίσζε θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θαη ζηηο ππφινηπεο
ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ.
Λέμεηο θιεηδηά:
εξσηεκαηνιφγην.

Δπηκνξθσηηθέο

αλάγθεο

εθπαηδεπηηθψλ,

εξεπλεηηθέο

εξγαζίεο,

Δηζαγσγή
Οη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο (EE) εηζήρζεζαλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα
κε ην γαιιηθφ πξφηππν ησλ «Travaux Personnels Encadrés» (Δduscol 2012), σο ππνρξεσηηθφ
κάζεκα θαη σο δηαθξηηή ελφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην Γεληθφ θαη Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην
ην ζρνιηθφ έηνο 2011-12 θαη έρνπλ δηάξθεηα ελφο ηεηξακήλνπ ή ελφο ζρνιηθνχ έηνπο. Σα
ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη εληάζζνληαη ή ζπλδπάδνπλ έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ θχθινπο: α.
«Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, β. «Σέρλε θαη Πνιηηηζκφο», γ. «Μαζεκαηηθά,
Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγία» θαη δ. «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθνξία» (ΤΠΓΜΘ, 2011).
Οη EE ραξαθηεξίζηεθαλ σο θαηλνηφκνο παξέκβαζε ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπ ειιεληθνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηφηη θηινδνμνχλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ
λννηξνπία, ηηο πξαθηηθέο θαη ελ γέλεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, πηνζεηψληαο ηέζζεξηο
βαζηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο κάζεζεο: α. ηελ αξρή ηεο Γηεξεπλεηηθήο Πξνζέγγηζεο ηεο
κάζεζεο, β. ηελ αξρή ηεο Γηεπηζηεκνληθήο πλεξγαζίαο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, γ. ηελ αξρή ηεο
Γηαθνξνπνίεζεο ηνπ Πεξηερνκέλνπ, ηεο Γηαδηθαζίαο θαη ηνπ Πιαηζίνπ ηεο Μάζεζεο θαη δ.
ηελ αξρή ηεο Οκαδηθήο πλεξγαζίαο ησλ Μαζεηψλ (Μαηζαγγνχξαο, 2011).
Ζ αξρή ηεο Γηεξεπλεηηθήο Πξνζέγγηζεο ηεο Μάζεζεο πηνζεηεί ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο
κάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην ζέκα ζρεδηάδεηαη θαη κειεηάηαη κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο
γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη καζεηηθά ελδηαθέξνληα θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ απάληεζε ησλ
εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ πνξεία ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο
(Γθνηδαξίδεο, 2009). χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2011) «νη καζεηέο απνθηνχλ βαζηά
γλψζε ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθήο θαηαλφεζεο» γηα ηα ζέκαηα πνπ κειεηνχλ, ελψ, ηαπηφρξνλα,
κε ηελ εκπινθή ηνπο ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο, αλαπηχζζνπλ ζηάζεηο θαη ηθαλφηεηεο
δηεξεχλεζεο ζεκάησλ θαη δηαρείξηζεο αβέβαησλ θαη ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ (Joyce,
Weil and Calhoun, 2008).
Ζ Αξρή ηεο Γηεπηζηεκνληθήο πλεξγαζίαο ησλ Καζεγεηψλ πξνθξίλεη ηηο δηεπηζηεκνληθέο
ζπκπξάμεηο δχν ή πεξηζζνηέξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαηά ηε δηεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο,
θαζψο θαη ηηο δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ζε άιινπο ηνκείο. Δπνκέλσο, νη Δξεπλεηηθέο
Δξγαζίεο δελ απνηεινχλ απνθιεηζηηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ θαη εηδηθνηήησλ,
αιιά πεδίν ζπλεξγαζίαο καζεκάησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Klein, 2001). H δηεπηζηεκνληθή
πξνζέγγηζε μεπεξλά ηνπο δηαρσξηζκνχο θαη ηα φξηα ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ θιάδσλ
(Tchudi and Lafer 1996, Αγγειάθνο 2003, Μαηζαγγνχξαο 2004), βειηηψλεη ηελ θνηλσληθή
θαη επηθνηλσληαθή ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κεηαηξέπεη ηε δηδαζθαιία ζε ζπκκεηνρηθή
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πξάμε (Μπαδίγνπ, 2012) θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ
απνηειεζκαηηθά ηελ πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα.
Με ηελ Αξρή ηεο Οκαδηθήο πλεξγαζίαο ησλ Μαζεηψλ ε καζεζηαθή δηαδηθαζία
κεηαηνπίδεηαη απφ ηε δαζθαιν-καζεηηθή επηθνηλσλία θαη ηε δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία
ζηε δηα-καζεηηθή ζπλεξγαζία θαη βησκαηηθή-επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία (Υξπζαθίδεο, 2003),
κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θαζνδεγεί θαη λα ζηεξίδεη απηή ηε ζπλεξγαζία. Ζ αξρή απηή
πινπνηείηαη κέζσ ηεο «νκαδνζπλεξγαηηθήο πξνζέγγηζεο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε νκάδα
ησλ καζεηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θνηλσληθά εγρεηξήκαηα ζηα πιαίζηα ηεο
ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο (Frommer, 1981) θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε
ζχζθημε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη πξνάγεηαη ε πνηφηεηα ησλ γλψζεσλ (Meyer, 1979).
Ζ Αξρή ηεο Γηαθνξνπνίεζεο ηνπ Πεξηερνκέλνπ, ηεο Γηαδηθαζίαο θαη ηνπ Πιαηζίνπ ηεο
Μάζεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηαδηθαζία κάζεζεο πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα
ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ (Υξπζαθίδεο, 2003), εληείλεη ηα θίλεηξα, δεκηνπξγεί ζεηηθέο
ζπλζήθεο κάζεζεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζπκπαξαζηέθεηαη ζηνπο καζεηέο θαη λα βειηηψλεη
ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο (Dieterich, 1988).
Οη παξαπάλσ παηδαγσγηθέο αξρέο, φηαλ εθαξκφδνληαη, αιιάδνπλ ηνπο δηδαθηηθνχο ξφινπο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπο καζεζηαθνχο ξφινπο ησλ καζεηψλ, θαζηεξψλνπλ λέεο εθπαηδεπηηθέο
πξαθηηθέο δηεξεχλεζεο θαη ζπλεξγαζίαο θαη, ελ γέλεη, δεκηνπξγνχλ κηα εθπαηδεπηηθή
θνπιηνχξα πνπ ελζαξξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ πξσηνβνπιία, ηελ επηινγή, ηνλ
πεηξακαηηζκφ θαη ηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή επζχλε (Μαηζαγγνχξαο, 2011).
Ζ θαηλνηνκία ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ αλήθεη ζηα εξεπλεηηθήο θαηεχζπλζεο (Inquiry
Learning) Projects, δειαδή ππνδειψλεη κία ζπιινγηθή εξγαζία κε επηζηεκνληθφ ππφβαζξν, ε
νπνία δηαζέηεη ηε ζπζηεκαηηθφηεηα έξεπλαο θαη ηα ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ ηεο έξεπλαο αιιά
θαη απηά ηεο ζηνρεπκέλεο ελεξγνχ δξάζεο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο (Μαηζαγγνχξαο, 2011).
Σα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κία Δξεπλεηηθή Δξγαζία έρνπλ δηηηφ ζηφρν, ηελ
αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ δηεπηζηεκνληθφηεηα (Eduscol, 2012). H
δεθαπεληαεηήο Γαιιηθή εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή ησλ ΔΔ έδεημε φηη δελ θηινδνμνχκε λα
πεηχρνπκε αιιαγή 180ν, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά
πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφ βήκα επζπγξάκκηζήο ηνπ κε βαζηέο παηδαγσγηθέο αξρέο
(Δduscol 2012).
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπλ νη
λένη άλζξσπνη, ηελ ππνρψξεζε ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ θαη ηελ αδπλακία ηεο ηζρχνπζαο
ζρνιηθήο αγσγήο λα δψζεη απαληήζεηο ζηα ζχγρξνλα εξσηήκαηά ηνπο, νη ΔΔ κπνξνχλ λα
δηακνξθψζνπλ έλα λέν καζεζηαθφ πεδίν ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα (ρίδα, 2012). Οη
καζεηέο καο, σο πνιίηεο ζην κέιινλ ζα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πιεζψξα δεηεκάησλ ηα
νπνία απαηηνχλ απφ απηνχο λα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ, λα ιεηηνπξγνχλ απνθαζίδνπλ
θαη λα δξνπλ γηα δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ ζε πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη
πνιηηηθφ επίπεδν, λα είλαη δειαδή θξηηηθά ζθεπηφκελνη θαη ελεξγνί πνιίηεο.
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ην ρψξν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο επηθξαηεί ν κφληκνο ζρεδφλ πξνβιεκαηηζκφο, θαηά πφζν
ε επηκφξθσζε αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ
ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ αθφκε, θαηά πφζν νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχληαη ζηα
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηε ζρνιηθή
πξαγκαηηθφηεηα. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί βαζηθή δηάζηαζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ (Μπαγάθεο, 2005). ε
πιήξε ζπλέπεηα κε ηε ξήζε ηνπ Ατλζηάηλ φηη «θαλέλα πξφβιεκα δελ κπνξεί λα επηιπζεί απφ
ηελ ίδηα δνκή πνπ ην παξήγαγε» νη ΔΔ ζπληζηνχλ θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ φινπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή, ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξείηαη
παξάγνληαο-θιεηδί.
Ζ έλλνηα αλάγθε νξίδεηαη θάζε θνξά ζην πιαίζην κηαο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη επνκέλσο
επηδέρεηαη πνιιψλ εξκελεηψλ, θαζψο επηθξαηεί ζχγρπζε κε ηνπο φξνπο επηζπκία, ελδηαθέξνλ,
δήηεζε (Βεξγίδεο & Καξαιήο, 1999∙ ηαθνβέιε, 2011). χκθσλα κε ηε Γηαλλαθνπνχινπ
(2010), ν φξνο «εθπαηδεπηηθή ή επηκνξθσηηθή αλάγθε» εθθξάδεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ
ππάξρνπζα θαη ζηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ ή ζηάζεσλ ελφο αηφκνπ ή
κηαο νκάδαο. ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ θαηά Maslow, νη γλσζηηθέο αλάγθεο, έπνληαη ησλ
αλαγθψλ απηνεθηίκεζεο, ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ησλ αλαγθψλ γηα αζθάιεηα. Ζ
ηθαλνπνίεζή ηνπο φκσο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηηο αλάγθεο απηνπξαγκάησζεο, θάηη πνπ
δπλεηηθά είλαη ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπνκέλσο νη γλσζηηθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζην βαζκφ πνπ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη
βαζηθφηεξεο αλάγθεο ηνπο.
Οη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο δηαθξίλνληαη ζε (Βεξγίδεο & Καξαιήο, 1999):
α) ζπλεηδεηέο θαη ξεηέο,
β) ζε ζπλεηδεηέο αιιά κε ξεηέο θαη
γ) ζε ιαλζάλνπζεο (θαη πξνθαλψο κε ξεηέο) αλάγθεο.
Ζ δηάθξηζε απηή ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ καο βνεζάεη λα επηιέμνπκε ηηο θαηάιιειεο
κεζφδνπο θαη ηερληθέο γηα ηε δηεξεχλεζή ηνπο
Οη παξάγνληεο νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη
πνιιαπινί θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη δχζθνιν λα κεηξεζνχλ. Χζηφζν, ν εθπαηδεπηήο
ελειίθσλ κπνξεί λα δηαγλψζεη εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο
καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπο κέζα απφ 3 θάζεηο (Σζηκπνπθιή & Φίιιηπο, 2010):
1.
πλδπαζκφ πνζνηηθψλ ηερληθψλ κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, θαζψο θαη πνηνηηθψλ
ηερληθψλ κέζα απφ ηε δηα δψζεο επαθή κε ρξήζε ζπλεληεχμεσλ.
2.
Αλάγλσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε
ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαη επσθειέζηεξε αληηκεηψπηζή ηνπο.
3.
Δπαλαζρεδηαζκφ ηφζν ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο φζν θαη ηεο ζπλνιηθήο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
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ζνλ αθνξά ζηηο ΔΔ νη απφςεηο απηέο απνθηνχλ αθφκε κεγαιχηεξε βαξχηεηα, εμαηηίαο ηεο
αιιαγήο, αλ φρη αλαηξνπήο, πνπ απαηηείηαη ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο. Απφ απιφο δηεθπεξαησηήο αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα
κεηαβιεζεί ζε εκςπρσηή θαη ζπληνληζηή ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ ν ίδηνο
ζρεδηάδεη καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, νπζηαζηηθά δίλεηαη ε επθαηξία
ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο απηφλνκνο θαη ππεχζπλνο επαγγεικαηίαο, πνπ
έρεη ηνλ έιεγρν ηεο εξγαζίαο ηνπ, θαη έρεη ελεξγφ ξφιν κέζα ζην ζρνιείν.
ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ
επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνίεζαλ ΔΔ θαηά ηα ζρνιηθά έηε 201112 ζηα Λχθεηα ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, θαζψο θαη ησλ
απφςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο επηκφξθσζεο, ηνπο επηκνξθσηέο θαη ηα εκπφδηα πνπ
παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπο.

1. Αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπφο ηεο έξεπλαο
Ζ εηζαγσγή λέσλ αληηθεηκέλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε ζρνιηθή
πξαγκαηηθφηεηα, φπσο νη EE, απαηηνχλ λέα ζεψξεζε ηεο δηδαζθαιίαο απφ πιεπξάο
εθπαηδεπηηθνχ. Απηφ ζεκαίλεη αιιαγή ηεο δηδαθηηθήο λννηξνπίαο, απαγθίζηξσζή απφ
παξαδνζηαθά δηδαθηηθά κνληέια, εθαξκνγή δηδαθηηθψλ ηερληθψλ πνπ ζπάληα εθαξκφδνληαλ
κέρξη ζήκεξα, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο. Ζ ΔΔ σο δηδαθηηθφ
αληηθείκελν ηα πξψηα ρξφληα ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνθάιεζε άγρνο θαη αλαζθάιεηα ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη δεηνχλ επηκφξθσζε θαη ζπλερή ζηήξημε (Γίηζηνπ, Παπαδήζε &
Παπιηθάθεο, 2012). Σν πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη άκεζε ζρέζε
κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Ζ δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, πνπ πινπνηνχλ ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα
ζρεδηαζηεί ην θαηάιιειν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα βαζηδφκελν ζηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ. Σα ζέκαηα, ηα παξαδείγκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εμεηάδνληαη πξέπεη λα
ζπλδένληαη ζηελά κε θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ή ζα αληηκεησπίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
(Κφθθνο, 2005). Ζ δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί
ε επηηπρία ζην καζεζηαθφ απνηέιεζκα.
θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
πινπνίεζαλ ΔΔ θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2011-12 ζηα Λχθεηα ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, ψζηε λα ζρεδηαζηεί έλα θαηάιιειν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα θαη λα
αληηκεησπηζηνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πινπνίεζεο ησλ
ΔΔ ζηα ειιεληθά Λχθεηα ιφγσ ηεο ειιηπνχο επηκφξθσζεο.

2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αθνξνχλ:
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α) ζηελ επηκνξθσηηθή εκπεηξία πάλσ ζηηο ΔΔ, πνπ είραλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνίεζαλ ΔΔ
β) ζηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή πινπνίεζε ησλ
ΔΔ
γ) ζηα πηζαλά εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδεη ε εθαξκνγή ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηάμε.

3. Μεζνδνινγία
Ζ δηεξεχλεζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, ζρεηηθά κε ηηο ΔΔ ζην Λχθεην αθνξά ζε ζπλεηδεηέο
θαη ξεηέο αλάγθεο θαη ελδεδεηγκέλεο κέζνδνη γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ είλαη εξσηεκαηνιφγηα
(αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ ηχπνπ) ή θαηεπζπλφκελεο ζπλεληεχμεηο, κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο
αλάιπζεο, πνπ απνηεινχλ ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή πνζνηηθήο εκπεηξηθήο έξεπλαο. Μέζσ
απηψλ ησλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ ν εξεπλεηήο ζα απνθνκίδεη ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκφ ζηφρν πνπ αθνξνχλ ηφζν ζε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά φζν θαη, ελδερνκέλσο, πηζαλέο
ζηάζεηο, πξνζδνθίεο, εκπεηξίεο, βηψκαηα, γλσζηηθφ επίπεδν θ.ά. ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Έηζη,
ζρεκαηίδεηαη κηα πξψηε πνζνηηθή νκαδνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκάδαο αλαθνξάο.
Φπζηθά, ε παξάιιειε ζπλερήο παξαηήξεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή
κνλάδα επηβεβαηψλεη, εληζρχεη ή ηξνπνπνηεί ηα ζπκπεξάζκαηά καο θαη πηζαλά αλαδεηθλχεη
θαη ηηο κε ξεηέο ή/ θαη ιαλζάλνπζεο αλάγθεο ηνπο.
Δπηιέρζεθε, ινηπφλ, ε θαηάξηηζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, κε ζηφρν λα εληνπηζηνχλ νη
επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008) πνπ αθνξνχλ α) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηελ
πινπνίεζή ηνπ ζηελ πξάμε θαη β) ην είδνο ηεο επηκφξθσζεο, ηνπο επηκνξθσηέο θαη ηα
εκπφδηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπο.
3.1

Σν εξσηεκαηνιφγην

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε 24 εξσηήζεηο αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ θάιππηαλ
δχν βαζηθά κέξε. Σν πξψην κέξνο απνηεινχζαλ 11 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα αηνκηθά
ζηνηρεία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο (θχιν, ειηθία, εηδηθφηεηα, έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ
εθπαίδεπζε, ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ηχπνο ζρνιηθήο κνλάδαο, πξφζζεηεο ζπνπδέο,
επηκφξθσζε, ιφγνη θαη δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ζηηο ΔΔ).
Σν δεχηεξν κέξνο απνηεινχζαλ 13 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ επηκφξθσζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηηο ΔΔ, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ
δηαηππψλνπλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ΔΔ. Οη απαληήζεηο δφζεθαλ ζηελ
πεληάβαζκε θιίκαθα Likert (1=ιηγφηεξν ζπρλά, 2=ιίγν ζπρλά, 3=ζπρλά, 4=πνιχ ζπρλά,
5=πάξα πνιχ ζπρλά), κε πνιιαπιή επηινγή, κε λαη/φρη θαη κε αλάπηπμε.
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3.2

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 140 άλδξεο (38,4%) θαη 226 γπλαίθεο (61,6%). Οη 54 (14,8%) ήηαλ
24-35 εηψλ, νη 171 (46,7%) ήηαλ 36-45, νη 108 (29,5%) ήηαλ 46-55 θαη νη 33 (9%) ήηαλ άλσ
ησλ 55 εηψλ. Οη 152 (41,6%) είραλ σο 10 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, νη 141
(38,6%) απφ 11 σο 20, νη 56 (15,3%) απφ 21 σο 30, θαη 16 (4,4%) πάλσ απφ 30 ρξφληα.
ζνλ αθνξά ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα, κφλν 7 (1,9%) ήηαλ Γηεπζπληήο, ελψ 15 ήηαλ
Τπνδηεπζπληέο (4,1%). ζνλ αθνξά ηνλ ηχπν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε Γεληθά Λχθεηα
δίδαζθαλ νη 282 (75,8%) θαη ζε Δπαγγεικαηηθά νη 90 (24,2%). Σν 19,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ
ήηαλ θηιφινγνη (ΠΔ02) ζηελ εηδηθφηεηα, ην 13,4% ήηαλ θπζηθνί (ΠΔ04) θαη αθνινχζεζαλ κε
13,4% νη καζεκαηηθνί (ΠΔ03) θαη νη πιεξνθνξηθνί (ΠΔ20). Αλαθνξηθά κε πξφζζεηεο
ζπνπδέο, δηδαθηνξηθφ ηίηιν είραλ 17 (10,3%), κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 99 (60%), ελψ 26 (15,8%)
θαηείραλ δεχηεξν πηπρίν. ε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, 4
είραλ επηκφξθσζε ζηε ΔΛΜΔ (1,4%), 222 ζε ΠΔΚ (76,6%), 27 ζηελ Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε (9,3%), 13 ζηελ Αγσγή Τγείαο (4,5%), 6 ζηα Πνιηηηζηηθά (2,1%) θαη 4 ζηελ
Αγσγή ηαδηνδξνκίαο (1,4%). Δηδηθή επηκφξθσζε ζηηο ΔΔ είραλ 128 (40,3%). ην Α΄
ηεηξάκελν εθαξκνγήο ησλ ΔΔ ζπκκεηείραλ 29 (8,5%), ζην Β΄ ηεηξάκελν 26 (7,6%), ελψ ε
πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (83,9%) ζπκκεηείρε θαη ζηα δχν ηεηξάκελα. Σέινο, 203
εθπαηδεπηηθνί (63%) αλέιαβαλ ΔΔ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην ππνρξεσηηθφ ηνπο σξάξην θαη
119 (37%) γηαηί ην κάζεκα πεξηιακβαλφηαλ ζηηο αλαζέζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.

4. Σα απνηειέζκαηα
4.1

Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θαηλνηνκία ησλ ΔΔ

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θαηλνηνκία ησλ ΔΔ
δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, λα θαηαζέζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή
επηκφξθσζε πνπ έιαβαλ θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ην πεξηερφκελν, ηε κνξθή, ηνπο
επηκνξθσηέο θαη ην ρξφλν, κηαο κειινληηθήο επηκφξθσζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη
κφλν ην 40,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, είρε επηκνξθσζεί ζηηο ΔΔ (Πίλαθαο 1).
Πίλαθαο 1. Δπηκφξθσζε ζηηο ΔΔ

Ναη
ρη
ΣΥΝΟΛΟ

ρεηηθή ζπρλφηεηα (%)
40,3
59,7
100

Οη θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο έιαβαλ ηελ επηκφξθσζε ήηαλ θπξίσο ν ΟΔΠΔΚ, ε Γηεχζπλζε
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηα ΠΔΚ ηεο πεξηνρή πνπ εξγάδνληαη θαη θαηνηθνχλ.
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Κξίλνληαο ηελ επηκφξθσζε πνπ έιαβαλ, φζνη είραλ απαληήζεη ζεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε
εξψηεζε, δήισζαλ φηη ήηαλ επαξθήο ην 39,8%, κέηξηα ην 30,1%, αλεπαξθήο ην 9% ελψ δελ
είρε άπνςε ην 21,1% (Πίλαθαο 2).
Πίλαθαο 2. Κξηηηθή ζηελ επηκφξθσζε ζηηο ΔΔ

Αλεπαξθήο
Μέηξηα
Δπαξθήο
Γελ έρσ άπνςε
ΣΥΝΟΛΟ

ρεηηθή ζπρλφηεηα (%)
9
30,1
39,8
21,1
100

Ζ επηκφξθσζε βνήζεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ ΔΔ αξθεηά ην 43,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνιχ
ην 28,2%, θαζφινπ ην 7,1% απηψλ ελψ 21,2% δελ εμέθξαζε άπνςε γηα ην ζέκα (Πίλαθαο 3).
Πίλαθαο 3. Δπηκφξθσζε σο βνήζεηα ζηελ πινπνίεζε ησλ ΔΔ

Καζφινπ
Αξθεηά
πνιχ
Γελ έρσ άπνςε
ΣΥΝΟΛΟ

ρεηηθή ζπρλφηεηα (%)
7,1
43,5
28,2
21,2
100

Χο πξνο ηα ζέκαηα (1ε – 5ε ζέζε) πνπ ζα επηζπκνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα πεξηέρνληαη ζην
πεξηερφκελν κηαο κειινληηθήο επηκφξθσζεο ηνπο, θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 4 φηη
ε κεζνδνινγία έξεπλαο απνηειεί ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν επηκφξθσζεο γηα ην
71,8% ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. Δπίζεο ην 65,6% ησλ ππνθεηκέλσλ δήισζαλ σο
ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν επηκφξθσζεο ηηο βησκαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο,
ην 62,4% ησλ ππνθεηκέλσλ ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο, ην 60,8% ηε δεκηνπξγία νκάδαο, ην
58,2% ηε ζπγγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ην 56,5% ηελ αμηνιφγεζε, ην 52,4% ηελ
παξνπζίαζε θαη ην 48,4% ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ.
Ζ δεζπφδνπζα ηηκή γηα ην 1ν ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν επηκφξθσζεο
παξαηεξείηαη ζηε κεζνδνινγία έξεπλαο. Σα ακέζσο επφκελα ζέκαηα πνπ δειψζεθαλ φηη
απνηεινχλ ην 1ν ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν επηκφξθσζεο ήηαλ νη πξαθηηθέο
εθαξκνγέο (δειψζεθε σο ην 1ν ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν απφ 58 ππνθείκελα)
θαη ε αμηνιφγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (δειψζεθε σο ην 1ν ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο
αληηθείκελν απφ 56 ππνθείκελα).
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Ζ δεζπφδνπζα ηηκή γηα ην 2ν ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν επηκφξθσζεο
παξαηεξείηαη γηα ηηο «βησκαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο» σο ζέκα επηκφξθσζεο (152
ππνθείκελα).
Ζ δεζπφδνπζα ηηκή γηα ην 3ν ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν επηκφξθσζεο
παξαηεξείηαη γηα ηελ «δεκηνπξγία νκάδαο» σο ζέκα επηκφξθσζεο (130 ππνθείκελα).
Ζ δεζπφδνπζα ηηκή γηα ην 4ν ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν επηκφξθσζεο
παξαηεξείηαη γηα ηελ «ζπγγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο» σο ζέκα επηκφξθσζεο (110
ππνθείκελα).
Ζ δεζπφδνπζα ηηκή γηα ην 5ν ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο αληηθείκελν επηκφξθσζεο
παξαηεξείηαη γηα ηελ «παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ» σο ζέκα επηκφξθσζεο (130
ππνθείκελα).

Πίλαθαο 4. Θέκαηα κειινληηθήο επηκφξθσζεο ζηηο ΔΔ

Θέκαηα
Γεκηνπξγία νκάδαο
Μεζνδνινγία έξεπλαο
Βησκαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο
Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε
Πξαθηηθέο εθαξκνγέο
πγγξαθή ηεο Δξεπλεηηθήο Έθζεζεο
Παξνπζίαζε ηεο ΔΔ
Αμηνιφγεζε ηεο ΔΔ

1ε
2ε
3ε
4ε
5ε χλνιν
35 42 130 7
5
219
181 54 12
8
4
259
41 152 21 10 13
237
48 39 42 28 18
175
58 78 37 25 28
226
32 34 24 110 12
212
19 13 19
9 130
190
56 54 48 31 16
205

%
60,8
71,8
65,6
48,4
62,4
58,2
52,4
56,5

ρεηηθά κε ηε κνξθή πνπ κπνξεί λα ιάβεη κηα επηκφξθσζε ζηηο ΔΔ νη ζπκκεηέρνληεο
ππέδεημαλ θαηά πιεηνςεθία (57,8%) κηα δεηγκαηηθή εθαξκνγή (δηδαζθαιία) ζην ζρνιείν
κέζα ζηελ ηάμε κε καζεηέο, ην 32% πξνηείλεη ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε κε εθπαηδεπηηθνχο,
ην 5,8% εμ απνζηάζεσο θαη ην 4,1% ειεθηξνληθή επηκφξθσζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα. πκπιεξσκαηηθά 0,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ πξφηεηλαλ: «Κπξίσο λα
γίλεη αληαιιαγή εκπεηξηψλ» (Δξ.105), «Με αλζξψπνπο πνπ έρνπλ θάλεη έξεπλα απνδεδεηγκέλα
νη ίδηνη» (Δξ. 228) (Πίλαθαο 5).
Πίλαθαο 5. Μνξθέο επηκφξθσζεο ζηηο ΔΔ

ρεηηθή ζπρλφηεηα (%)
ην ζρνιείν ζηελ ηάμε κε καζεηέο57,8
Γεηγκαηηθή
ην ζρνιείν ζε εθπαηδεπηηθνχο 32
Δλδνζρνιηθή επηκφξθσζε
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Δμ απνζηάζεσο
Ζιεθηξνληθή ζπκκεηνρή ζε δηαδηθηπαθή
πιαηθφξκα
Άιιν ηη ….
ΣΥΝΟΛΟ

5,8
4,1
0,3
100

Γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηκνξθσηή ζηηο ΔΔ, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο (61,9%) ζεσξνχλ
φηη απηφο πξέπεη λα είλαη ζπλάδειθνο κε επηκφξθσζε ζε απηέο, ελψ ην 27,6% ππνδεηθλχεη
ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν. Σέινο, ην 10,5% πξνηείλεη: «Σπλάδειθνο κε εκπεηξία ζηα πεξηβ/θάπνιηη/θά πξνγξάκκαηα» (Δξ. 12), «Δηδηθνί ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο» (Δξ. 47),
«Παλεπηζηεκηαθφο θαζεγεηήο κε εμεηδίθεπζε ζηελ έξεπλα» (Δξ.20) (Πίλαθαο 6).
Πίλαθαο 6. Ιδηφηεηα επηκνξθσηή ζηηο ΔΔ

ρνιηθφο χκβνπινο
πλάδειθνο κε επηκφξθσζε ζηηο ΔΔ
Άιιν ηη ….
ΤΝΟΛΟ

ρεηηθή ζπρλφηεηα (%)
27,6
61,9
10,5
100

Χο θαηαιιειφηεξν ρξφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο κειινληηθήο επηκφξθσζεο ηηο ΔΔ ην
39,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ ππέδεημε ην εξγαζηαθφ σξάξην κε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά
θαζήθνληά ηνπο, ην 37,9% ηε ρξνληθή πεξίνδν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπο ζρνιηθνχ έηνπο, ην
12,6% ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ην 6,9% ηνλ ειεχζεξφ ηνπ ρξφλν θαη ην
2% ηα αββαηνθχξηαθα. πκπιεξσκαηηθά ζηηο παξαπάλσ επηινγέο, ην 0,9% ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πξφηεηλε: «Απφ 1ε/9-10/9» (Δξ.65) «Καη ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνι.
σξαξίνπ φηαλ απαηηείηαη» (Δξ. 227), «Σηα θελά ηνπ ζρ. Πξνγξάκκαηνο κέζσ e-learning»
(Δξ.19) (Πίλαθαο 7).
Πίλαθαο 7. Υξφλνο επηκφξθσζεο ζηηο ΔΔ

ρεηηθή ζπρλφηεηα (%)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ
39,7
σξαξίνπ κε απαιιαγή απφ δηδαθηηθά
θαζήθνληα
Καηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν
6,9
Λίγεο κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε
ηνπ
37,9
ζρνιηθνχ έηνπο
Σελ ηειεπηαία βδνκάδα ηνπ ζρνιηθνχ
12,6
έηνπο
Σα αββαηνθχξηαθα
2
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Κάηη άιιν ……
ΣΥΝΟΛΟ

0,9
100

Γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο θαηά πιεηνςεθία (67,7%) νη ζπκκεηέρνληεο
επέιεμαλ ηα ηαρχξξπζκα ζεκηλάξηα. Σν 20,2% επέιεμε ηξίκελε δηάξθεηα, ην 6,2% εηήζηα θαη
ην 4,7% εμάκελε. Σέινο, ην 1,2% πξφηεηλε ελαιιαθηηθά: «…φζν θξηζεί φηη ρξεηάδεηαη, ψζηε
λα απνδεηθλπφκαζηε επαξθείο» (Δξ. 27), «Όζν ρξεηαζηεί αλάινγα ηελ θάιπςε» (Δξ. 44),
«Ννκίδσ φηη απαηηνχληαη θάπνηεο ψξεο, φρη κήλεο, λα γίλεηαη ζηαδηαθά & επαλαιακβαλφκελα»
(Δξ. 227), «Δπηκφξθσζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα» (Δξ. 91) (Πίλαθαο 8).
Πίλαθαο 8. Υξνληθή δηάξθεηα επηκφξθσζεο ζηηο ΔΔ

Σαρχξξπζκα ζεκηλάξηα
Σξίκελε επηκφξθσζε
Δμάκελε επηκφξθσζε
Δηήζηα επηκφξθσζε
Κάηη άιιν ……
ΣΥΝΟΛΟ

ρεηηθή ζπρλφηεηα (%)
67,7
20,2
4,7
6,2
1,2
100

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο ελφηεηαο αλαθεξφηαλ ζηελ πξναηξεηηθή ή ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή
ζε επηκφξθσζε ζηηο ΔΔ φπνπ ην 54,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ επέιεμε ηελ ππνρξεσηηθή κνξθή
θαη ην 38,7% ηελ πξναηξεηηθή. Σν ππφινηπν 6,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ είρε άπνςε
(Πίλαθαο 9).
Πίλαθαο 9. Πξναηξεηηθή-ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε ζηηο ΔΔ

Πξναηξεηηθή
Τπνρξεσηηθή
Γελ έρσ άπνςε
ΣΥΝΟΛΟ

ρεηηθή ζπρλφηεηα (%)
38,7
54,7
6,6
100

4.2 Πξνηάζεηο θαη πξνβιήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ησλ ΔΔ
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ
ΔΔ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αιιά θαη λα δηαηππψζνπλ πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
θαηλνηνκία, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ελφο επηκνξθσηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, ηέζεθαλ ηξεηο ηειεπηαίεο εξσηήζεηο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ πνιχ σο πάξα πνιχ ήηαλ θαηά ζεηξά ε έιιεηςε
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο (45,5%), ε έιιεηςε ρξφλνπ (36,4%), ε έιιεηςε πξνεγνχκελεο
εκπεηξίαο (31,1%), ε έιιεηςε επηκφξθσζεο (29,5%), ε ζχλζεζε ηεο έθζεζεο ηεο ΔΔ (25,3%)
θαη ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ (24,4%) (Πίλαθαο 10).
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Πίλαθαο 10. Πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ΔΔ

Έιιεηςε
επαξθνχο
πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο
Έιιεηςε ρξφλνπ
Έιιεηςε
επηκφξθσζεο
Έιιεηςε
πξνεγνχκελεο
εκπεηξίαο
Μεησκέλν
ελδηαθέξνλ καζεηψλ
Γπζθνιία καζεηψλ
λα
αληαπνθξηζνχλ
ζηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή
δηδαζθαιία
Σξφπνη/πεγέο
άληιεζεο
πιεξνθνξηψλ
χλζεζε έθζεζεο ηεο
ΔΔ
Αμηνιφγεζε ηεο ΔΔ
Παξνπζίαζε/Γηάρπζε
απνηειεζκάησλ
πλεξγαζία κε ην
ζχιινγν γνλέσλ θαη
θεδεκφλσλ
πλεξγαζία
κε
θνξείο/ηνπηθή
θνηλσλία

Καζφινπ Λίγν

Αξθεηά

Πνιχ
18,8%

Πάξα
πνιχ
26,7%

χλνιν
f (%)
100

11,9%

17,9%

24,7%

8,1%
14,4%

29,1%
30%

26,4%
26,6%

23,3%
14,5%

13,1%
14,5%

100
100

22%

22,9%

24%

14,2%

16,9%

100

15,8%

37,5%

22,3%

15,5%

8,9%

100

11,6%

34,8%

32,6%

14,2%

6,8%

100

25,4%

34,6%

19,7%

13,7%

6,6%

100

13,5%

35,3%

25,9%

18,8%

6,5%

100

15,4%
22,5%

37,1%
38,2%

29,3%
26,6%

14,5%
8,1%

3,7%
4,6%

100
100

69,6%

16%

4,5%

4,5%

5,4%

100

69,4%

18,8%

4,1%

3,8%

3,8%

100

πκπιεξσκαηηθά ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε ππέδεημαλ θαη άιια πξνβιήκαηα φπσο:
«Αδπλακία καζεηψλ λα εληνπίζνπλ εξσηήκαηα & λα εξεπλήζνπλ πνιχπιεπξα» (Δξ. 5)
«Κάπνηνη καζεηέο δελ είραλ Ζ/Υ, επίζεο ιφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ δελ έγηλαλ επηζθέςεηο» (Δξ.
64).
Πξνηάζεηο δηαηχπσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηελ παξακνλή ησλ ΔΔ
ζηελ Α‘ ηάμε, ηελ επέθηαζε ηνπ καζήκαηνο ζηελ Β‘ ηάμε ή /θαη ζηε Γ‘ ηάμε. Ζ αλάιπζε
πεξηερνκέλνπ ησλ πξνηάζεσλ έδεημε φηη ε επέθηαζε ηνπ καζήκαηνο ζηελ Β΄ θαη Γ΄ ηάμε είλαη
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επηζπκεηή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μηα νκάδα επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ηεο επέθηαζεο κφλν
ζηελ Β‘ ηάμε αλαθέξνληαο φηη: «Σηελ Α & Β Λπθείνπ, εθφζνλ δελ απνδεζκεπηεί πιήξσο ην
Λχθεην απφ ην ζχζηεκα εηζαγσγήο ζην Παλ/κην» (Δξ. 79), «Ο ζεζκφο ηεο ΔΔ πξέπεη λα
επεθηαζεί & ζηε Β Λπθείνπ, αιιά λα ζπλδεζεί κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη ηα
παηδηά» (Δξ. 225), «Πξέπεη λα επεθηαζεί & ζηε Β Λπθείνπ, φρη ζηε Γ ιφγσ ηνπ θφξηνπ
εξγαζίαο ησλ Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ» (Δξ. 261), «Πξέπεη λα επεθηαζεί ζηε Β Λπθείνπ & λα
μεθηλάεη απφ ηε Β Γπκ/ζίνπ, κε ζηαδηαθή εθπαίδεπζε & πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην ζρεηηθφ
ηξφπν εξγαζίαο & ζπλεξγαζίαο» (Δξ. 284).
Ζ δεχηεξε νκάδα, ειάρηζηα κηθξφηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε, ππνζηεξίδεη ηελ επέθηαζε ζηελ
Β΄ θαη Γ΄ ηάμε αλαθέξνληαο φηη: «…Τα θαηλνηφκα ζηνηρεία ηεο ΔΔ θαιφ ζα ήηαλ λα
εθαξκνζηνχλ θαηά ην δπλαηφ ζηελ πιεηνςεθία ησλ καζεκάησλ & ζηηο 3 ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ…»
(Δξ. 24), «Να επεθηαζεί ζηε Β & Γ & λα είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηελ επξχηεξε θηινζνθία
ηεο εθπ/ζεο» (Δξ. 283), «Να επεθηαζεί & ζηηο επφκελεο ηάμεηο & ε Α Λπθείνπ ζα πξέπεη λα
είλαη πξνπαξαζθεπαζηηθή ηάμε» (Δξ. 268), «Να επεθηαζεί & ζηηο 3 ηάμεηο ζαλ 3σξν κάζεκα»
(Δξ. 105), «Ο ζεζκφο πξέπεη λα γεληθεπζεί ζ' φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ & λα ζπλνδεχεηαη απφ
παξάιιειεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο κε πξνεμάξρνπζα ηελ απνζχλδεζε ηνπ Λπθείνπ απφ ηηο
Παλειιαδηθέο» (Δξ. 6). Σέινο, ε κηθξφηεξε νκάδα πξνηείλεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ καζήκαηνο
κφλν ζηελ Α΄ ηάμε ππνζηεξίδνληαο φηη: «Να παξακείλεη ζηελ Α Λπθείνπ αλ ην εμεηαζηηθφ
ζχζηεκα παξακείλεη ην ίδην απαηηεηηθφ γηα ηνπο καζεηέο» (Δξ. 77), «Να παξακείλεη ζηελ Α
Λπθείνπ & λα επεθηαζεί/μεθηλά απφ ην γπκλάζην» (Δξ. 118).
ε αλνηθηή εξψηεζε ζρεηηθή κε ηε δηάξθεηα ησλ ΔΔ νη ζπκκεηέρνληεο πξνηείλνπλ ηελ εηήζηα
δηάξθεηα ηεο ΔΔ κε δχν ή ηξεηο ψξεο δηδαζθαιίαο. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο αλαθέξνπλ: «Όρη
2 πεξηφδνπο, αιιά έλαο ζεκαηηθφο άμνλαο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνι. Φξνληάο» (Δξ. 288),
«Μηα ΔΔ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2-3 σξψλ» (Δξ. 283), «Έλα ζρνιηθφ έηνο φρη
4κελν,είλαη ιίγν» (Δξ. 51). «Κάζε εξεπλ/θή εξγαζία λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δηάξθεηα ελφο
ζρνιηθνχ έηνπο» (Δξ. 1).
Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ΔΔ, νη ζπκκεηέρνληεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ
αηνκηθή βαζκνιφγεζε. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο αλαθέξνπλ: «Ζ αηνκηθή αμηνιφγεζε είλαη
δηθαηφηεξε ηεο νκαδηθήο» (Δξ. 42), «Παξαθνινπζείηαη & αμηνινγείηαη ζπλερψο ν ξφινο & ε
ζπλεηζθνξά ηνπ καζεηή ζηελ νκάδα» (Δξ. 232), «Σχκθσλα & αλάινγα κε ην πξνζσπηθφ
ελδηαθέξνλ & ζπκκεηνρή εληφο & εθηφο ηάμεο, ηελ αηνκηθή έξεπλα, ε ζπλεξγαζία, ηελ
πξνεηνηκαζία γηα ηελ ηειηθή εξγαζία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηηο πξνηάζεηο, ηελ πξσηνηππία» (Δξ.
284), «…έκθαζε ζηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε (ζηελ πξάμε νξηζκέλα κφλν παηδηά δνπιεχνπλ πάλσ
ζηελ εξγαζία, κάιηζηα δε ζπρλά θαηεγνξνχλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο πνπ δελ δνπιεχνπλ)…»
(Δξ. 25). Ζ δεχηεξε επηθξαηνχζα άπνςε επηθξφηεζε ηνλ ππάξρνληα ηξφπν αμηνιφγεζεο
αλαθέξνληαο φηη: «Ο ππάξρσλ ηξφπνο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο» (Δξ. 288), «Όπσο πξνηείλεηαη»
(Δξ. 5). Σέινο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο φπσο: «Απφ ηνπο εθπ/θνχο &
ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο κε ηε κνξθή ζπδήηεζεο-αλαζηνραζκνχ» (Δξ. 28), «Οη καζεηέο
κφλνη ηνπο λα αμηνινγνχλ ηελ ΔΔ κε ηε βνήζεηα ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή» (Δξ. 79).
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Γηα ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο/δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ πξφηεηλαλ ηελ ελδνζρνιηθή
παξνπζίαζε ησλ ΔΔ είηε ζηνπο καζεηέο ηεο Α‘ ηάμεο είηε ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη αθνινχζσο ηελ αλάξηεζή ηνπο ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ζρνιείνπ. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο αλαθέξνπλ: «Σην ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ, ελψπηνλ φισλ
ησλ καζεηψλ ηεο Α ιπθείνπ, ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ & ησλ Γ/ληή-ππνδηεπζπληψλ» (Δξ.
29), «Σηνλ ηζφηνπν ηνπ θάζε ζρνιείνπ & κε ελδνζρνιηθή παξνπζίαζε» (Δξ. 51), «Δθηφο ηεο
αλάξηεζεο ζην δηαδίθηπν ζεσξψ απαξαίηεηε & κηα ελδνζρνιηθή παξνπζίαζε» (Δξ. 232). Μηα
άιιε πξφηαζε αλαθέξεηαη ζηελ αλνηθηή παξνπζίαζε ησλ ΔΔ ζε θνηλφ απνηεινχκελν απφ
γνλείο, εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηηο δεκνηηθέο αξρέο θαη πνιηηηθνχο. ρεηηθέο
απαληήζεηο αλαθέξνπλ: «Σε εκεξίδα πνπ ζα νξγαλψλεηαη νκαδηθά απφ ζρνιεία ηεο ίδηαο
πεξηνρήο κε πξνζθεθιεκέλνπο καζεηέο, θαζεγεηέο, γνλείο, δεκνηηθέο αξρέο & άιινπο ηνπηθνχο
θνξείο» (Δξ. 299), «Κνηλνπνίεζε ηεο ΔΔ ζε δεκφζην ρψξν παξνπζία γνλέσλ, θνξέσλ &
πνιηηψλ» (Δξ. 76). Δλδηαθέξνλ επίζεο, παξνπζηάδνπλ πξνηάζεηο πνπ ζπλδένπλ ηελ
παξνπζίαζε κε ηελ επηβξάβεπζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηαο ησλ καζεηψλ. Απηέο
αλαθέξνπλ: «Παξνπζίαζε ζηελ ηάμε, ζην ζρνιείν & θαηάζεζε ηεο εξγαζίαο ζηε Γ/ζκηα εθπ/ζε
γηα βξάβεπζε» (Δξ. 246), «… επηβξάβεπζε αλά άηνκν παλειιαδηθά» (Δξ. 95).
ε φηη αθνξά ηηο απαηηνχκελεο ππνδνκέο, νη γλψκεο ζπγθιείλνπλ πξσηίζησο ζηελ δηάζεζε
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ χπαξμε βηβιηνζεθψλ.
Αθνινπζνχλ πξνηάζεηο γηα ηελ δηάζεζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο πνπ πεξηιακβάλεη
πξνβνιείο, εθηππσηέο, θσηνηππηθά κεραλήκαηα θαη αλαιψζηκα πιηθά. Δλδεηθηηθέο
απαληήζεηο αλαθέξνπλ: «1.δίθηπν αλά αίζνπζα 2.ηνπιάρηζηνλ 2 pc αλά αίζνπζα 3.χπαξμε ζρ.
Βηβιηνζήθεο» (Δξ.95), «Γηα λα ππάξμνπλ ζαθή απνηειέζκαηα πξέπεη λα ππάξρνπλ πξφζβαζε
ζην δηαδίθηπν, Ζ/Υ, βηβιηνζήθεο, αίζνπζεο» (Δξ. 259) «Βηβιηνζήθε, αλαγλσζηήξην, Ζ/Υ,
εθηππσηήο, θσηνηππηθφ, αλαιψζηκα» (Δξ. 42), «Ζ/Υ, εθηππσηήο, πξνβνιέαο ζε θάζε αίζνπζα
δηδαζθαιίαο ησλ ΔΔ» (Δξ. 39), «Καηάιιεια νξγαλσκέλεο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο αλνηρηέο γηα
ηνπο καζεηέο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ, Ζ/Υ & δηαδίθηπν κέζα ζηελ ηάμε»
(Δξ. 33).
πκπιεξσκαηηθά ζηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο θαηέζεζαλ θαη δηθέο ηνπο πξνηάζεηο γηα ην
ζέκα φπνπ θάλνπλ ιφγν γηα ηηο δηαδηθαζίεο κεηαθίλεζεο εθηφο ζρνιείνπ, γηα αλαγθαίεο
επαθέο κε εμσζρνιηθνχο θνξείο, γηα απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη γηα επηκφξθσζε ζηε
κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο αλαθέξνπλ: «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ
έγθξηζεο κεηαθίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο επαθήο, γλσξηκίαο, έξεπλαο ζε θνξείο, νξγαληζκνχο
εθηφο ζρνιείνπ θαζψο & θάιπςε εμφδσλ» (Δξ. 62), «Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ γηα ηηο εμφδνπο
καζεηψλ απφ ην ζρνιείν» (Δξ. 93), «Ταπηφρξνλε παξνπζία & ησλ δπν εθπ/θψλ πνπ
ζπλεξγάδνληαη ζηελ αίζνπζα. Πξέπεη ηα παηδηά λα δηδάζθνληαη αξρηθά ζεσξεηηθά γηα έξεπλα
θιπ. Δπηκφξθσζε εθπ/θψλ ζηε κεζνδνινγία έξεπλαο θιπ» (Δξ. 240), «Σπλεξγαζία κε
εμσζρνιηθνχο θνξείο» (Δξ. 81) «Γηα θάζε ηκήκα ελδηαθέξνληνο απαηηνχληαη πξνηδέθηνξαοιάπηνπ-νζφλε πξνβνιήο & ηνπιάρηζηνλ 4 ιάπηνπ γηα ρξήζε ησλ καζεηψλ (έλαο αλά ππφζεκα)»
(Δξ. 88), «Δπνπηεία θάζε ΔΔ απφ θαηάιιεια εθπαηδεπφκελν επηκνξθσηή» (Δξ. 80), «Δλεξγφο
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ξφινο ζπληνληζηή γηα ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο απφ φινπο» (Δξ. 6) θαη «Θα ήηαλ
θαιφ λα δεκηνπξγεζεί κηα ηξάπεδα ζεκάησλ γηα ΔΔ» (Δξ. 87).
Ζ έξεπλα νινθιεξψζεθε κε αλνηθηή εξψηεζε πνπ δεηνχζε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ
γηα ην ζεζκφ φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ ζηνλ πξψην
ρξφλν εθαξκνγήο ησλ ΔΔ. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαιχπηνπλ έλα θάζκα πνπ μεθηλά απφ
απφιπηα ζεηηθέο απφςεηο, πεξλνχλ ζε πξνηάζεηο γηα απαξαίηεηεο βειηηψζεηο ψζηε λα
αλαβαζκηζηεί ν ξφινο ησλ ΔΔ θαη θαηαιήγνπλ ζε απφιπηα αξλεηηθέο.
ηηο απφιπηεο ζεηηθέο γίλνληαη αλαθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ΔΔ σο έλα ζεκαληηθφ βήκα
γηα ηελ βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ. Μηα
κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ αιιάδεη ηα δεδνκέλα πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο θαη ελεξγνπνηεί ηνπο
καζεηέο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ δηαδηθαζία θαηάθηεζήο ηεο ελψ νη εθπαηδεπηηθνί
αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ ζπλεξγάηε ζηελ πνξεία απηή. Μηα θαιή
πξνεηνηκαζία γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε φπνπ νη εξγαζίεο είλαη πξναπαηηνχκελεο γηα
ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: «Δίλαη θάηη θαηλνηφκν,
ειθπζηηθφ & δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ κε πξάγκαηα πνπ γη' απηνχο
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Μπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο, λα απμήζνπλ
ηηο "θνηλσληθέο" ηνπο γλψζεηο αιιά & λα απνθηήζεη άιιε δηάζηαζε, άιιν ελδηαθέξνλ, ε ζρέζε
ηνπο κε ην ζρνιείν & ηνπο θαζεγεηέο…» (Δξ. 28), «Ο ζεζκφο ησλ ΔΔ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ
δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Μπνξνχκε λα μεθχγνπκε απφ ηελ
θιαζηθή δηδαζθαιία φπνπ βνκβαξδίδνπκε ηνπο καζεηέο, κε γλψζεηο πνπ ζε ιίγν θαηξφ δε ζα
ζπκνχληαη & λα θηλεηνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπο, καζαίλνληάο ηνπο πψο λα καζαίλνπλ.
…» (Δξ. 85), «Ο ζεζκφο ηεο ΔΔ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε.
Θα πξέπεη ην ζρνιείν λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηε ζηείξα απνκλεκφλεπζε αιιά λα
πξνεηνηκάζεη καζεηέο πνπ ζα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη, λα νξγαλψλνπλ έξεπλεο, λα αλαδεηνχλ
πιεξνθνξίεο & λα ρεηξίδνληαη ηελ πιεζψξα ηεο γλψζεο, ψζηε θάζε θνξά πνπ απηφ απαηηείηαη
λα θηάλνπλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Έηζη ζα πξνεηνηκάδνληαη κειινληηθά ρξήζηκνη πνιίηεο
πνπ ζα μέξνπλ λα επηβηψλνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Καη λ'
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο γηα κηα πνηνηηθή & επηηπρεκέλε δσή ζε πξνζσπηθφ &
επαγγεικαηηθφ ηνκέα.» (Δξ. 245). «Απαξαίηεηνο, ζπγρξνληζκέλνο κε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο &
ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ηα παηδηά σο θνηηεηέο ζηα ΑΔΗ θαη ηα ΤΔΗ…» (Δξ.
117).
ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο πνπ θαηέζεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο, γίλεηαη θπξίσο ιφγνο γηα ηελ
απαξαίηεηε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο ΔΔ, ηνλ εμνπιηζκφ ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε πιηθνηερληθή ππνδνκή (εξγαζηήξηα Ζ/Τ, βηβιηνζήθεο, αλαιψζηκα
πιηθά, κεραλήκαηα πξνβνιήο, εθηππσηέο θ.α.), ηελ επέθηαζε ηνπο ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο ηνπ
ιπθείνπ θαη ίζσο ζην δεκνηηθφ θαη ην γπκλάζην θαζψο θαη ζηε ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή
θνηλσλία, επαγγεικαηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο θνξείο. Δλδεηθηηθέο απφςεηο αλαθέξνπλ:
«Φξεηάδεηαη νπσζδήπνηε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδ/θψλ & ε αλαγθαία ππνδνκή.» (Δξ. 231),
«Να ζπλερηζηεί αθνχ πξνεγνπκέλσο ππάξμνπλ νη απαηηνχκελεο ππνδνκέο & θαηάιιειε
επηκφξθσζε ζηνπο θαζεγεηέο, κε θχξην ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο ΔΔ πνπ ηφζν
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ζεκαληηθέο ζα είλαη γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.» (Δξ. 47), «…Καιφ είλαη λα απνθηήζεη
πεξηζζφηεξν πξαθηηθφ ραξαθηήξα κέζσ ηεο αλάιεςεο δξάζεο ησλ νκάδσλ ζε επίπεδν ηνπηθήο
θνηλσλίαο. Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ηνπο ηνπηθνχο ζεζκνχο λα
αλαιεθζνχλ πξσηνβνπιίεο απφ ηνπο καζεηέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή
ζηελ αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ-ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.» (Δξ. 16), «...Οη
ΔΔ κπνξνχλ λα θαζηεξσζνχλ σο ππνρξεσηηθέο & γηα ηηο 3 ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ.» (Δξ. 63), «Ο
ζεζκφο ηεο ΔΔ είλαη ζεηηθφο γηαηί πξνζθέξεη έλα ελαιιαθηηθφ, ζχγρξνλν & ξεαιηζηηθφ ηξφπν
κάζεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ην πιήζνο ηεο πιεξνθνξίαο
& ησλ γλψζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηηο κέξεο καο, ψζηε λα αμηνινγνχλ ηελ εγθπξφηεηα ησλ
πεγψλ, λα ζπγθξίλνπλ ηηο δηαθνξηθέο ζέζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη & λα θαηαιήγνπλ κε ζρεηηθή
αζθάιεηα & σξηκφηεηα ζηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα. Πξνθεηκέλνπ φκσο, νη καζεηέο ηεο Α
Λπθείνπ λα πεηχρνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο & λα επσθειεζνχλ νπζηαζηηθά απφ ηελ Δ.Δ. ζα
πξέπεη λα έρνπλ πξνεηνηκαζηεί απφ ην δεκνηηθφ & ην Γπκλάζην σο πξνο ηηο ηερληθέο πνπ
απαηηνχληαη ζηε δηεμαγσγή ηεο ΔΔ» (Δξ. 285).
Σέινο, ζε φηη αθνξά ηηο αξλεηηθέο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ, απηέο εζηηάζηεθαλ ζηελ
ειιηπή σο αλχπαξθηε επηκφξθσζε, ζηελ πεξηνξηζκέλε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ζηελ
αζπκβαηφηεηα ηεο κεζφδνπ κε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Αθνινπζνχλ ζρεηηθέο
αλαθνξέο: «…Τν εθπ/θφ κνληέιν ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ δελ έρεη θακία νξγαληθή &
αηηηψδε ζχλδεζε κε ην λενεηζαρζέληα ζεζκφ…» (Δξ. 34), «Γχζθνιν εγρείξεκα αλ ιάβεη θαλείο
ππφςε ηελ ειιηπή επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ & ηελ αλεπαξθή πιηθνηερληθή ππνδνκή.
Δπηπιένλ νη καζεηέο δελ έρνπλ κάζεη λα εξγάδνληαη βάζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο…»
(Δξ. 38), «Ζ πινπνίεζε ησλ ΔΔ ζηα ΔΠΑΛ μεθίλεζαλ πνιχ βηαζηηθά & ρσξίο θακία
επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ πνπ αλέιαβαλ. Καηά ηε γλψκε κνπ νη θαζεγεηέο πνπ
αλαιακβάλνπλ έλα ηέηνην κάζεκα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε. Πξηλ μεθηλήζεη
ε πινπνίεζε κηαο ΔΔ νη θαζεγεηέο λα γλσξίδνπλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν & λα είλαη ζε ζέζε
λα ην δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο. Οη ψξεο πνπ δφζεθαλ ζηα ΔΠΑΛ ήηαλ ιίγεο γηα λα
πινπνηεζεί ε ΔΔ. Ζ πινπνίεζε λα πεξηιακβάλεη ζεσξία & πξάμε ψζηε νη καζεηέο λα
θαηαιαβαίλνπλ γηα ηη πξάγκα κηιάκε. Αο ππάξμεη επηηέινπο έλα βηβιίν καζεηή κε θαηάιιεια
βήκαηα πινπνίεζεο κηαο ηέηνηαο ΔΔ & βηβιίν θαζεγεηή.» (Δξ. 80), «Ο ζεζκφο ησλ ΔΔ
αθξηβψο επεηδή δελ ππήξμε θακία πξνεγνχκελε κειέηε & ζρεδηαζκφο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζή
ηνπ, εηζήρζε αςπρνιφγεηα & δελ επέθεξε θακία νπζηαζηηθή πξφνδν, νχηε ζηνπο καζεηέο, νχηε
ζηνπο θαζεγεηέο πνπ αλέιαβαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, νχηε ζηε ζρνι κνλάδα γεληθφηεξα.
Θεσξψ φηη ε ΔΔ δελ πξνζθέξεη θάηη νπζηαζηηθφ ζηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηνπ ειιεληθνχ
ζρνιείνπ, ην νπνίν πάζρεη απφ έιιεηςε θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, βησκαηηθή κάζεζε, έιιεηςε
πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ δηαξθή επηκφξθσζε ησλ δαζθάισλ ηφζν ζηνλ επηζηεκνληθφ φζν &
ζηνλ παηδαγσγηθφ ηνκέα & γεληθψο άλνηγκα πξνο ηελ θνηλσλία & ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο
γηα ηε ζπιινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ.» (Δξ. 227).
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πδήηεζε
ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, νη πεξηζζφηεξνη
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πνπ δίδαμαλ ην κάζεκα ησλ ΔΔ δελ είραλ επηκνξθσζεί ζηελ
θαηλνηνκία πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ ζρνιηθή ηάμε. ζνη επηκνξθψζεθαλ, ραξαθηήξηζαλ
ηελ επηκφξθσζε επαξθή θαη δήισζαλ φηη βνεζήζεθαλ αξθεηά ζηελ δηδαζθαιία θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο νξγάλσζε δχν επηκνξθσηηθέο δξάζεηο
γηα ην λέν απηφ κάζεκα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηείραλ ζε απηέο
ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ θαζψο ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο. Οη δξάζεηο
είραλ ηε κνξθή ηξηήκεξσλ ζεκηλαξίσλ δηάξθεηαο 18 σξψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην
πξψην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ. Ζ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε κε δχν θξηηήξηα:
αλ δηδάζθνπλ ζε ιχθεην θαη αλ είραλ πινπνηήζεη ζην παξειζφλ θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα.
Έηζη θάπνηνη επηκνξθψζεθαλ θαη αθνινχζσο θιήζεθαλ λα δηδάμνπλ ζε γπκλάζηα, ελψ
αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί αλέιαβαλ ην κάζεκα ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο επηκφξθσζεο εμ
αλάγθεο γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην σξάξηφ ηνπο θαη ρσξίο λα επηκνξθσζνχλ.
Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξνχζε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ
φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο
ησλ ΔΔ ζηελ ηάμε γηα έλα ζρνιηθφ έηνο. ε φηη αθνξά ηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη κία κειινληηθή επηκφξθσζε, ην πξψην πνπ ππέδεημαλ είλαη ε κεζνδνινγία
έξεπλαο, φπσο ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο αλαθέξεη θαη ηελ νπνία ζηεξίδεηαη απηφ. Σν δεχηεξν
ζέκα είλαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζην κάζεκα θαη ην ηξίην ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ.
Γηα ηελ κνξθή ηεο επηκφξθσζεο θαη ηνλ επηκνξθσηή, ππέδεημαλ ηελ ελδνζρνιηθή, κέζα
ζηελ ηάμε θαη κε ηελ παξνπζία καζεηψλ, ελψ ζεσξνχλ φηη έλαο ζπλάδειθνο πνπ έρεη
επηκνξθσζεί ζηηο ΔΔ είλαη ν θαηάιιεινο επηκνξθσηήο.
Γηα ηα ζέκαηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο ππνρξεσηηθήο ή κε ζπκκεηνρήο
ζηελ επηκφξθσζε, έδεημαλ κε ηηο απαληήζεηο ηνπο φηη απηή ζα πξέπεη λα είλαη ηαρχξξπζκε,
ππνρξεσηηθή, εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ θαη ιίγν πξηλ αξρίζεη ην ζρνιηθφ έηνο.
Αληίζηνηρα είλαη θαη ηα επξήκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο ησλ Μπέιινπ, Λαδηά θαη Μηθξφπνπινπ
(2010) πνπ έγηλε ζε 4 πεξηνρέο ηεο ρψξαο (Β‘ Αζήλαο, Αλαηνιηθή Αηηηθή, Ησάλληλα θαη
Άξηα). Οη πξψηεο κέξεο ηνπ επηέκβξε θαίλεηαη λα είλαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηάιιειε
γηα επηκφξθσζε θαζψο νπνηαδήπνηε πξνεηνηκαζία γηα ηελ επεξρφκελε ζρνιηθή ρξνληά
γίλεηαη ηφηε θαη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη γλψζεηο, ηερληθέο θαη θαιέο πξαθηηθέο γηα ηα
καζήκαηα πνπ ζα δηδάμνπλ.
Σν ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξνχζε ηα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη
ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηελ πξψηεο ρξνληάο δηδαζθαιία ησλ ΔΔ. Ζ έιιεηςε
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο είλαη ην πξψην εκπφδην πνπ δειψζεθε. Οη Ζ/Τ, ε πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν, νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, ηα αλαιψζηκα πιηθά, είλαη νξηζκέλα κφλν απφ ηα
απαξαίηεηα πιηθά/κέζα πνπ ρξεηάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην κάζεκα απηφ πνπ ζηεξίδεηαη
πξσηίζησο ζηελ έξεπλα. Έξεπλα ζε δείγκα απνηεινχκελν απφ Γηνηθεηηθά ηειέρε ηεο
εθπαίδεπζεο, Γηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη γνλείο δηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ
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ζπκκεηερφλησλ (77%) δήισζε φηη νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα θαηλνηφκα
πξνγξάκκαηα δελ είλαη επαξθείο (ππξνπνχινπ, Κφληαξεο & Αλησλαθάθε, 2010).
Σν δεχηεξν εκπφδην είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο ην ηξίην. Ζ δηαρείξηζε
ηνπ ρξφλν γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζέκαηνο θάζε ΔΔ είλαη κηα
ζεκαληηθή παξάκεηξνο επηηπρίαο ηνπο θαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο ζηε δηδαζθαιία ηνπο εληείλεη
ην πξφβιεκα. Ζ ζχληαμε ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο δξάζεο ηεο νκάδαο θαη ησλ ππννκάδσλ
ησλ καζεηψλ, είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα νινθιεξσζεί ην κάζεκα ζε έλα εμάκελν θαη λα
απνδψζνπλ νη πξνζπάζεηεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Γχν αθφκε εκπφδηα πνπ
αληηκεηψπηζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ε ζχλζεζε ηεο έθζεζεο θαη ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ
ησλ καζεηψλ. Σα δχν απηά εκπφδηα είλαη αιιειέλδεηα θαζψο ε ζπγγξαθή κηαο έθζεζεο απφ
ηνπο καζεηέο ζρεηηθήο κε ην έξγν πνπ επέιεμαλ λα δηεθπεξαηψζνπλ θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην
κάζεκα, είλαη νη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Υσξίο ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα ηεο ΔΔ, ε
ζχλζεζε νπνηνπδήπνηε θεηκέλνπ ζρεηηθνχ κε ηελ δξάζε ησλ καζεηψλ ζην ζέκα είλαη ζρεδφλ
αδχλαηε.
Οη ηειεπηαίεο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζα ήζειαλ ην κάζεκα λα
δηδάζθεηαη θαη ζηηο άιιεο δχν ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ, λα γίλεηαη κία ΔΔ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ λα είλαη αηνκηθή.
Θεσξνχλ φηη νη ΔΔ θαιφ ζα ήηαλ λα παξνπζηάδνληαη ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα αιιά θαη ζηελ
θνηλσλία θαη λα επηβξαβεχεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο (Γηεχζπλζε, Γήκνο,
Τπνπξγείν θ.α.). Δπίζεο, θαζνιηθφ είλαη ην αίηεκα γηα ηελ παξνρή ηεο απαξαίηεηεο
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα λα κπνξνχλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο λα αλαηξέρνπλ ζε πεγέο
απφ ηηο νπνίεο ζα αληινχλ πιηθφ γηα επεμεξγαζία θαη δηακφξθσζε ηεο ΔΔ. Σέινο, νη
ζπκκεηέρνληεο δεηνχλ ηελ δηεπθφιπλζε ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ εθηφο ζρνιείνπ, κε
ηελ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Ζ επαθή, κε παξάγνληεο θαη θνξείο εθηφο ζρνιείνπ πνπ ζα
είλαη ρξήζηκνη ζηελ πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κηαο ΔΔ, απνηειεί κέξνο ηεο
απαξαίηεηεο έξεπλαο θαη πεγή πνιχηηκεο πξαθηηθήο γλψζεο.

πκπεξάζκαηα
Ζ επηκφξθσζε είλαη έλα απφ ηα πάγηα αηηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ρξήδεη επηζηακέλεο
θξνληίδαο ηφζν απφ ην Τπνπξγείν φζν θαη απφ ηνπο πθηζηάκελνπο θνξείο εθπαίδεπζεο
(Πεξηθέξεηεο, Γηεπζχλζεηο, ρνιηθνί χκβνπινη θ.α.). Απηφ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο
έξεπλεο ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ. (2007, 2008α, 2008β) νη νπνίεο δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλαδεηνχλ ηελ επηκφξθσζε ζηηο λέεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο,
ζηελ εηζαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, ζηελ ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε
εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ.
Οη ΔΔ δελ δηδάζθνληαη κε βάζε έλα ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ
ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα δηαθνξεηηθφ απφ ησλ ππφινηπσλ καζεκάησλ (Μαηζαγγνχξαο,
2011). Έηζη νη ζπκκεηέρνληεο επηδεηνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ πξαθηηθή εκπεηξία απφ ην
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κάζεκα θαη έλα ηξφπν αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί
πξνέθξηλαλ ηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο πεξηφδνπ σο έλαλ
επέιηθην ηξφπν γηα απηνχο αθνχ δελ ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ην ζρνιείν, θαζψο ε
αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο είλαη έλαο πξνζηηφο ηξφπνο λα ιχζνπλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηηο ΔΔ (Βεξγίδεο, Βαικά, Σνπξθάθε & Αλάγλνπ, 2011).
Σα εκπφδηα ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ αθνξνχλ ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηε
δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ΔΔ θαη ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο απφ πιεπξάο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξψηνπ εκπνδίνπ απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο
Πνιηηείαο, αλ θαη ζε έλα βαζκφ πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θάζε
ζρνιείνπ. Σα δχν άιια εκπνδηα είλαη αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο θαη ζηελά ζπλδεφκελα κε ηελ
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ, ζέινπλ
λα ζπλερηζηεί ε δηδαζθαιία ηνπ θαη λα επεθηαζεί ζηε Β΄ θαη Γ΄ ηάμε ηνπ ιπθείνπ, εθηηκνχλ
φηη κηα νιφθιεξε ζρνιηθή ρξνληά είλαη πξνζθνξφηεξε σο δηάξθεηα εθπφλεζεο κηα πιήξνπο
ΔΔ θαη πξνθξίλνπλ ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ.

Πξνηάζεηο
Οη πξνηάζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο εζηηάδνληαη
αξρηθά ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα. Ζ επηκφξθσζε απηή
δελ ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν θιάδν εθπαηδεπηηθψλ αιιά κε ην ζχλνιφ ηνπο. Οη ΔΔ είλαη
πξψηε αλάζεζε γηα φινπο ηνπ θιάδνπο θαη ε επηκφξθσζε αθνξά ην ζχλνιν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ δηδάζθνπλ ζηα γεληθά θαη
επαγγεικαηηθά ιχθεηα. Ζ νξγάλσζε επηκφξθσζεο ζε εηήζηα βάζε ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ
επηέκβξε κε επζχλε ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο, κπνξεί λα
απνηειεί έλα επέιηθην ηξφπν επηκφξθσζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Ζ δεχηεξε πξφηαζε αθνξά ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ. Οη Ζ/Τ, ε ζχλδεζε ηνπο
ζην δηαδίθηπν θαη νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, είλαη ηα ειάρηζηα κέζα κε ηα νπνία πξέπεη λα
εμνπιηζηνχλ ηα ζρνιεία ψζηε λα γίλεη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθφ επθνιφηεξν θαη ε
πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ απνδνηηθή.
Σξίηε πξφηαζε είλαη ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ηνπ θαη ε
ζπλεξγαζία καδί ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ ζηελ δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ ησλ Δ.Δ.
αιιά θαη σο πξνεηνηκαζία γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζηελ αγνξά
εξγαζίαο.
Σέινο, πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ησλ ΔΔ σο δίσξν ή ηξίσξν κάζεκα αλά εβδνκάδα ζηελ Β΄ θαη
Γ΄ ηάμε ησλ ιπθείσλ, θαζψο ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζηελ έξεπλα είλαη ρξήζηκε ζηηο
κεηέπεηηα ζπνπδέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σα πεξηζζφηεξα καζήκαηα ζε φια ηα
παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο καο αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, απαηηνχλ απφ ηνπο θνηηεηέο ηελ
ζχληαμε εξγαζηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ έξεπλα.
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Computer-mediated task-based learning and Asperger’s syndrome
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Abstract: This paper examines the nature of Asperger‘s syndome, in particular the language
and social difficulties which the disorder under investigation causes and justifies why these
deficits could to a certain extent be surmounted through a computer-mediated task-based
approach to learning.
Key words: Asperger‘s syndrome, language and social difficulties, task-based learning,
computer-mediated learning

Introduction
The Asperger‘s syndrome is commonly referred to as a pervasive developmental disorder
placed at the high functioning end of the autism spectrum. People suffering from this disorder
share at varying extents symptoms encountered in autism. The main difference lies in that
Asperger‘s sufferers are equipped with adequate or above average cognitive and intellectual
capacities (Ghaziuddin & Mountain-Kimchi, 2004; Klin & Volkmar, 2000) -sometimes
accompanied by inherent gifts and talents- and are often willing to establish relationships with
others.
There are many cases of individuals with Asperger‘s who manage not only to overcome many
of their challenges, but also to excel in certain fields as they grow older. These cases speak to
the fact that their brain -like most human brains- is trainable and in some instances even
exceptionally gifted. It is therefore paramount to provide them with the right education so as
to assist them in reaching the maximum of their potential, building on their strengths. In order
to target the challenges faced by people with Asperger‘s appropriately, the nature of the
challenges in question needs to be identified. Chapter 1 attempts to decompose the main areas
in which this ―mild autism‖ (Little, 1999) under investigation manifests itself, namely
language and social difficulties. Then, chapter 2 proposes a computer-mediated task-based
approach to learning, to support people with Asperger‘s syndrome in developing language as
well as social skills, finally leading to a sound socialization.
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1. The Asperger’s syndrome as reflected in language and social difficulties
1.1. Language difficulties
As children with Asperger‘s grow up, they gradually overcome language inaccuracies which
may appear at very young ages, many of them even displaying verbal mastery, demonstrated
by making use of enriched vocabulary and complex syntax. Although at first sight there
seems to be nothing wrong with their speech, due to their correct grammatical and structural
approach of it, one can before long realize its inappropriacy and awkwardness, manifested
through irrelevant comments, sudden and unexpected changes of conversational topics, abrupt
and unnatural initiation of discussions, coinages and idiosyncratic language (Eisenmajer,
Prior, Leekam, Wing, Gould, Welham, & Ong, 1996), inadequacy in comprehending
figurative language, humor and irony (Pexman, Rostad, McMorris, Climie, Stowkowy, &
Glenwright, 2011) and difficulty in sustaining a dialogue. This is where the core, the essence
of Asperger‘s syndrome lies, as revealed through everyday language use: Although
Asperger‘s sufferers‘ language is syntactically, grammatically and -in many casessemantically1 acceptable, it often seems to be detached from a pragmatic context (Loukusa &
Moilanen, 2009), as if it is intended to function for its own sake, at a loss to be in tune and
coordinated with the meanings expressed by the others, exactly because they lack the innate
capacity to effectively interact and communicate.
Pragmatically speaking, we could say that the language individuals diagnosed with
Asperger‘s use, more saliently at young ages, expresses an interest of a person in themselves.
This is not surprising though, as the Autism Spectrum Disorder derives its definition from the
Greek word «απηφο», which means ―self‖, plus the suffix «-ηζκφο», which indicates a state. In
other words, the meaning of the word ―autism‖ declares a focus on the self. By stating this, it
would be unfair to infer that these special people do not have feelings for others or interest in
establishing relationships with them. On the contrary, many of them desperately long for
friends and are very emotional and caring. The problem lies in the fact that they often do not
know how to channel their interest and sentiments into socially accepted manifestations,
simply because they are deprived of the capacity to be socially competent, flexible and skilful,
which is inherent to typically developing people. Apart from the inappropiacy of language
use, another reason people with Asperger‘s may attract negative attention, is the awkwardness
in the prosody of their oral speech (Paul, Shriberg, McSweeny, Cicchetti, Klin, & Volkmar,
2005), that is how rhythm and intonation are demonstrated through spoken language. Some
individuals with this disorder display flat, monotonous, high-pitched, loud, slow or too
―childish‖ a speech, which are elements that can put them ―on the spot‖, even in cases where
1

Although most utterances seem semantically normal, that is they are meaningful when considered
individually, they may not fit a particular moment or situation. For instance, if a child asks somebody
unexpectedly: ―What is your favorite Christmas song?‖ or ―Have you ever broken a leg?‖ the
sentences make perfect sense, but the addressee is taken by surprise.
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the content of their speech is appropriate.
1.1. Social difficulties
Language tends to be deemed as a means conveying how one perceives the world, according
to the way the brain functions. Specifically, Wittgenstein (1963) considers language as a
vehicle of thought. Drawing on this realization, we could argue that the language people with
Asperger‘s syndrome use reflects the deficits which characterize the way they think. These
deficits have been found to be epitomized in a triad of features including social interaction,
social communication and social imagination2 (Wing, 1993; Happé & Ronald, 2008).
Although Asperger‘s sufferers are placed at the high functioning end of the autism spectrum,
they experience to varying extents the impact of their social impairments on many aspects of
their everyday lives. Most of their social challenges spring from their deficit in
comprehending the ―theory of mind‖, that is to be able to infer the mental states of others
(Baron-Cohen, 2001). It is not accidental that their lack of ability to ―read other people‘s
mind‖ so as to understand or at least second guess their intentions, points of view, feelings
and wishes, as well as potential reactions to words or actions, is also referred to as ―social
blindness‖ (Foden & Anderson, 2009). An inability as such is strikingly manifested in their
disposition to be straightforward, outspoken, truthful or spontaneous, especially at young
ages; these features tend to prove anything but helpful in a society where revealing feelings
and thoughts seems to be considered a weakness and that approaching social situations in a so
called diplomatic way is usually preferable to the direct way of doing so.
In addition, the obsession displayed by people with Asperger‘s with circumscribed interests3
(Boyd, Conroy, Mancil, Nakao, & Alter, 2007) and the related insisting and repetitive
questions and discussions on specific topics, combined with their difficulty in pragmatically
fitting in conversations or maintaining eye contact and interaction, counteract their social
well-being. These traits can often lead other people to perceive them as odd, obscure,
irritating or naive, even though in most cases their motives seem to be kind and innocent or
their utterances may have a logical explanation, if one considers them from an unconventional
point of view frequently revealed by them. Thus, very often, the more they struggle to
approach and make friends, according to their desire, the more they keep them away, usually
finding a socially non-accepted way of accessing others, such as by getting too close to them,
hugging them without their permission or asking them something in a manner regarded
unnatural or offbeat. Unsurprisingly, the outcome is usually disappointing and they can, as
expected, often find themselves overwhelmed with feelings of rejection, frustration, anxiety,
Instead of the term ―social imagination‖, Happe and Ronald (2008) use the term ―flexible
imaginative functions‖.
3
―The interests or preoccupations of individuals with Autism Spectrum Disorder that become unusual
in their intensity and/or focus‖ (Boyd, Conroy, Mancil, Nakao, & Alter, 2007).
2
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loneliness, futility and, in the worst cases, depression (Farrugia & Hudson, 2006).
Taking into consideration the main difficulties individuals diagnosed with Asperger‘s
demonstrate, namely unnatural and pragmatically inappropriate language use, as well as
inadequacy in interacting and communicating with other people effectively, the author of this
paper hypothesizes that a digitally applied task-based learning would be significantly helpful
for this target group.

2. Computer-mediated task-based learning and its relevance for people with
Asperger’s syndrome
2.1. Task-based learning and its benefits for people with Asperger’s syndrome
Tasks intended to support people with Asperger‘s are not supposed to focus exclusively on
the development of pragmatically appropriate and natural language which seems to be the
pivotal concern in language education of Asperger‘s sufferers (see 1.1). They can also
elaborate on the development of social skills and socialization for this special population,
where appropriate language is viewed an essential tool contributing to their achievement, i.e.
a means to an end rather than the end in itself. Therefore, we argue that the task-based
approach applied in the case of learners with Asperger‘s is an extension of task-based
language learning and could be referred to as task-based training.
Task-based language learning is rooted in educational theories that emphasize the importance
of learning through experience (Lai & Li, 2011). Most linguists tend to agree that such
experiential learning is accomplished through meaningful and purposeful interaction, as well
as personal engagement (Littlewood, 2004) with authentic or real-like problems (Samunda &
Bygate, 2008). In the former case it fosters language acquisition, whereas in the latter in helps
develop intuitive understanding (Samunda and Bygate, 2008, drawing on Bruner). In taskbased learning, language is intended to serve communicative goals (Ellis, 2000; Willis, 1996;
Richards, 2005) and primacy is given to meaning (Ellis, 2003; 2009; Samunda & Bygate,
2008). Taking these features into consideration, task-based training for people with
Asperger‘s seems to address two of their main challenges mentioned earlier in the paper,
namely social interaction and communication. In view of this, tasks dedicated to authentic
interaction and collaboration would be ideal, after learners will have engaged in controlled
and semi-controlled ones first. The achievement of natural and spontaneous exchanges is
where the task-training of people with Asperger‘s is intended to have reached its goal in the
long run.
In addition, in task-based language learning, students are able to experience a wide exposure
to language, without being limited to predetermined pieces of it dedicated to specific
linguistic phenomena to be explored in separate units. The latter would result in unnatural
language use and, consequently, it would not be helpful for people with Asperger‘s who are
prone to use language unnaturally. Therefore, what seems essential for them in order to
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internalize natural language use, is to be presented with abundant stimuli of authentic or
realistic4 (Stern, 1992) interactions to watch, imitate or, later, engage in, relating their own
linguistic and personal experiences to the tasks to be accomplished. Taking this into account,
part of their training by means of tasks can involve modeling pragmatically
appropriate/natural conversations with specific scenarios in particular settings5, sometimes
juxtaposed to the respective inappropriate ones, in order to draw their attention to the kind of
utterances which are socially accepted. Then, queries and concerns can be addressed by
explaining why the digitally presented conversations are considered suitable or not. Modeling
appropriate dialogues at a first level may be followed by applying the indicated way of
communicating in a scaffolded way at a second level and in an authentic way in the long run.
Another reason for using the task-based approach in the case of people diagnosed with
Asperger‘s is that, although they are competent in memorizing rules about what kind of
behavior is considered appropriate (Dautenhahn, 2000), they find it difficult to apply what
they have learnt in theory, to real life situations (Kerr, 2002) or to transfer this knowledge to
similar circumstances. Thus, learning through personal involvement, namely by problem
solving, decision making, reasoning, creating, or whatever the focus of the task is, gives them
the opportunity to internalize more intensely the experience gained from the task in question,
so that they can activate it in real life. This, in turn, aids them in establishing healthy
relationships with other people, as well as meeting everyday social challenges. Therefore,
tasks such as making decisions on ―what path to follow‖ and ―what words to choose‖ in
virtual reality settings, personally engaging in narrating stories scaffolded by multimodal
hints, as well as criticizing interactions and behaviors digitally presented, are intended to
assist them in making a smooth transition from a digital context to the real world.
Insights derived from sociocultural theory reinforce the justification of task-based training for
people with Asperger‘s. More specifically, Ellis (2000) points out the importance of reaching
a desirable task outcome taking advantage of intersubjectivity. By means of intersubjectivity,
the ―scaffolding‖ provided to these learners first by an expert and, at later stages, by their
peers, is likely to result in the production of appropriate language use, demonstrating a
gradually increasing competence in social skills and the ability to socialize successfully.
Intersubjectivity is generally well reflected in collaboration among learners, which studies
have proven to be beneficial for people with Asperger‘s syndrome (Bauminger-Zviely, Eden,
Zancanaro, Weiss, & Gal, 2013). In particular, as demonstrated in McDowell‘ s research
(2015), by means of collaborative tasks, people diagnosed with Asperger‘s seem to shift focus
on themselves to focus on the others, something that targets the root of autism. By working
together collaboratively to perform a task, learners become focused on the required language
Sometimes authentic input needs to be adjusted to the learners‘ level in order to be comprehensible.
Since it cannot always be authentic, at least it should be realistic/real like.
5
Referring to ―setting‖, we mean the context where an interaction takes place. Referring to ―scenario‖,
we mean the plot, i.e. what happens in the setting. For example, the setting could be ―at the restaurant‖
and the scenario ―a clumsy waiter causing problems to the customers‖.
4
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and procedure leading to the completion of the task, as well as tolerant of the others‘ points of
view, wishes, feelings and task contributions for the sake of their shared purpose. This means
that they become urged or positively ―forced‖ to produce appropriate, tactful, effective and
coordinated language to solve a problem, to create a product of any kind or to play a game
together with others. What is more, tasks based on collaboration have the potential of bringing
people together, so they might function as a good pretext aimed at helping learners establish
desired human relationships, by getting acquainted with peers sharing similar needs, concerns,
dreams or interests.
Controlled computer-mediated tasks -as a starting point- do not contradict the rationale of a
task-based approach, as it could be superficially assumed. Although some controlled tasks
seemingly give the impression of a computer-led conventional instruction, this does not have
to be the case. As Littlewood (2004) claims, in task-based learning, tasks that focus on
language form and those focusing on meaning do not constitute a dichotomy, but rather a
continuum along which learners are gradually led to the utmost goal to be achieved, authentic
communication, by engaging in ―differing degrees of focus on form and meaning‖ (2004, p.
321). Expanding on this, we could argue that the provision of the right input focusing on
language form or socially expected conventions and behavior included in controlled tasks will
set the foundation for an upcoming effective interaction. Supplementarily, according to Ellis
(2003), the educator can ―incorporate a focus on form into the performance of the task‖ and, it
could be added, into the content of the task as well. Referring to the case of learners with
Asperger‘s, the instruction of language or behavior forms can be provided via meaningful
controlled computer-mediated tasks, that will constitute a reasonable starting point leading to
further training via tasks mainly focusing on authentic interaction and collaboration.
2.2. Computer-mediated task-based learning and its benefits for people with
Asperger’s syndrome
Numerous researches (Millen, Edlin-White, & Cobb, 2010; McDowell, 2015; Ramdoss,
Machalicek, Rispoli, Mulloy, Lang, & O‘Reilly, 2012) have demonstrated that computermediated remedy interventions can help people with Asperger‘s by addressing their
difficulties in language use and socialization, either on their own or in combination with face
to face individual or group tutoring. Linking this realization with the one that task-based
learning is beneficial for them (2.1), leads the author of this paper to believe that computermediated task-based learning constitutes a powerful approach that can enhance the
effectiveness of their education.
First of all, computers and the related multimodality6 they offer, tend to be very appealing to
individuals with Asperger‘s. Studies as well as parents‘ and therapists‘ reports have often
brought into attention that autistic people display an affinity for virtual settings (Hardy,
6

A state including many ways or modes in which something exists or is done. In our case, for instance,
digital contexts make use of sound, image and/or text.
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Ogden, Newman, & Cooper, 2016; Goldsmith & LeBlanc, 2004; Murray, 1997). This could
be explained by the fact that visual, acoustic and verbal stimuli are combined in alternative
and interchangeable ways awakening all senses and, thus, have the potential to make learning
more fun and attractive of attention and interest. Therefore, learners are likely to be more
responsive and focused when engaged in computer-mediated tasks, in comparison with
conventional tutoring in which they commonly find themselves abstracted or disengaged.
Another reason could be that people on the autism spectrum think mainly by making use of
visual and auditory schemata, which is in accordance with the way they are mainly supposed
to interact in a digital environment (Charitos, Karadanos, Sereti, Triantafillou, Koukouvinou,
& Martakos, 2000). Thus, we can infer that the experiences gained by engaging in computermediated task-based learning are intensified and vividly imprinted in their mind, so they are
more likely to be transferred and applied to the real world.
In addition, clicking as well as dragging and dropping seem more enjoyable and relaxing than
handwriting for learners with Asperger‘s, especially for young children who may experience
graphomotor7 difficulties (Klin, Volkmar, & Sparrow, 2000) or simply get stressed and
suppressed when forced to handwrite. Learning does not have to be mediated solely by
handwriting (Klin, Volkmar, & Sparrow, 2000). Learners can use the computer instead, in
order to acquire the expected knowledge until they start to feel more comfortable with
obeying to the rules of handwriting, such as keeping the letters the same size, being attentive
to the margins e.t.c., which can happen at a later age. Controlled interactive tasks with
immediate digital feedback seem to be much more helpful for them, in that they are easier to
handle and perform, as well as more engaging, especially if their content is carefully selected
to be meaningful and purposeful for them.
What is more, virtual reality environments can cater for social skills development by offering
a wide range of settings in which agents are supposed to make decisions upon what ―route to
follow‖, something that, in turn, determines what social skills and subsequent language to
deploy in order to ―make progress on the journey‖. These similarities between virtual and real
environments aid in the generalization and transfer of the desirable behavior and the language
accompanying it (Bellini, Peters, Benner, & Hopf, 2007; Gresham, Sugai, & Horner, 2001), to
real and unpredictable circumstances.
Moreover, by applying task-based training digitally, especially in the case of virtual reality
environments, social skills and appropriate language use are practiced in safe, forgiving and
patient contexts (Charitos et al., 2000; Parsons, Beardon, Neale, Reynard, Eastgate, Wilson,
Cobb, Benford, Mitchell, & Hopkins, 2000), so that learners do not have to experience the
consequences of their potential mistakes, such as embarrassment, exposure or rejection.
Additionally, computer-mediated tasks promote authentic interaction and collaboration in a
fruitful and less threatening way. The asynchronicity of responses, in certain cases combined
7

Relating to or affecting movements made in writing (Merriam Webster dictionary).
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with negotiation of meaning, gives learners the opportunity to produce language more
attentively and, thus, appropriately, effectively and critically, so it is likely to increasingly
help them become to-the-point interlocutors. Also, since individuals with Asperger‘s have
proven to demonstrate sensory-perceptual abnormalities (O'neill & Jones, 1997), the load of
multi-sensory information they receive in face-to-face contact tends to be overwhelming for
them (Rajendran & Mitchell, 2000). More specifically, their high sensory sensitivity to audio
input (Atwood, 2000) makes it hard for them to concentrate when multiple audio stimuli are
intermingled. This difficulty is aggravated due to their need to process and analyze the aural
input they receive (McDowell, 2015) in order to react to it effectively. Thus, we can imagine
that it would be harder for them to respond successfully to the demands of a face to face
interaction, especially when it involves a group work or discussion (McDowell, 2015). In
addition, as displayed by Benford and Standen (2009), the lack of awkwardness often
revealed in face to face contact by Asperger‘ s sufferers through odd prosody combined with
unnatural body and facial expressions, as well as the online anonymity and the possibility to
respond to messages more carefully, enable them to project a better, less misunderstood self.
In other words, they are given ―the opportunity to enjoy a more socially valued subjectivity
and a more positive identity‖ (Bowker & Tuffin, 2007). This is likely to increase their selfconfidence and, consequently, their sociability. Synchronous interaction seems to be more
stressful and, thus, less preferable (Benford & Standen, 2009) than asynchronous for
individuals with the disorder under investigation. However, it alleviates them from the
problems encountered in face to face interaction, as described above, even in cases when they
―talk‖ simultaneously with many people in a chat room. An additional privilege is that people
chatting online always have the possibility to control their availability (Benford & Standen,
2009) to their online interlocutors, that is to quit a conversation or regulate their participation
in it in cases when it seems to intrude their personal space or simply irritate them for any kind
of reason.
Last but not least, by interacting with online peers (both those diagnosed with the same
disorder and typically developing ones), learners with Asperger‘s can be stimulated to become
truly interested in their interaction, as the last can extend a language or skills practice and
become authentic and meaningful communication with another human or humans. Therefore,
the desirable outcomes, namely fulfilling and effective interaction reached via computermediated tasks, may linger after their performance and take a lifelong dimension. In this case,
the digital world is not only supposed to offer learners cognitive support by providing them
with language and social skills training, but, equally importantly, it may compensate for the
feelings of loneliness and disappointment caused by the real world, where they often find hard
to fit in. Having online friends is preferable to having none, and virtual ―buddies‖ can
possibly become real ones. Whatever the situation is, they are given the opportunity to
communicate on equal terms with typically developing people, or to share feelings, worries
and dreams with people demonstrating a similar way of thinking, as well as similar strengths,
weaknesses and needs. In the latter case, carrying out tasks based on authentic interaction and
collaboration may result in the creation of an ―online family‖ among people with Asperger‘s,
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whose members can feel ―at their digital home‖, where they can be better understood and
related to, receiving and offering emotional and practical support (Dekker, 1999). Finally,
computer-mediated collaborative tasks can reveal special capacities and talents which might
otherwise be misunderstood or remain hidden.

Conclusion
On the whole, taking into consideration the nature of Asperger‘s syndrome, the benefits
gained through task-based learning and computer-mediated remedy interventions for people
with Asperger‘s, as well as the affinity that people on the autism spectrum feel for digital
environments, the author of this paper claims that computer-mediated task-based learning is
especially opportune to create desirable learning conditions for this special population.
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Απφςεηο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ΚΔΚ θαη ΓΔ ησλ Ννκψλ Ηιείαο θαη Αραΐαο σο πξνο
ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν
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Abstract: This paper focuses on exploring adult trainers views that have worked in
Vocational Training Centers and Second Chance Schools in the region of Achaia and Ilia in
relation to the use of art in their teaching. The quantitative research was conducted with a
mixed type questionnaire with convenient sampling, 60 adult educators in Pyrgos and Patras.
The art is considered by teachers to be one of the most important stimuli for the development
of critical thinking, creative thinking and transformative learning.
Key-words: art, ARTiT, adult education, transformative learning.

Πεξίιεςε: Ζ εξγαζία δηεξεπλά ηηο απφςεηο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζε ζρέζε κε ηελ
αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο ζην πιαίζην άζθεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ. Ζ έξεπλα έγηλε
κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ζε 60 εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ζιείαο θαη ηεο
Αραΐαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ
έρνπλ αμηνπνηήζεη ηε ινγνηερλία, ηε δσγξαθηθή θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζην πιαίζην άζθεζεο
ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε πσο ε
ηέρλε ζεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ
ζηνραζκνχ, ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο.
Λέμεηο-θιεηδηά: ARTiT, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, ηέρλε.
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1. Οη ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε
Ζ έλλνηα ηεο ηέρλεο θαη ην πνηα αληηθείκελα απνηεινχλ έξγν ηέρλεο έρεη απαζρνιήζεη θαη
απαζρνιεί ηνπο αλζξψπνπο απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα, πξηλ αθφκα δηακνξθσζνχλ
νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο κε ηηο δνκέο πνπ εκείο γλσξίδνπκε. Δπηδηψθεη ηελ αηζζεηηθή
ηθαλνπνίεζε, θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε λέσλ ηξφπσλ ζθέςεο.
χκθσλα κε ηελ Davis (2008, φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο, 2011: 35), ηέρλε είλαη ε δεκηνπξγία
ελφο θαιιηηέρλε πνπ παξνπζηάδεη κηα αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ
νπηηθή πνπ ηε βιέπεη ν δεκηνπξγφο κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο.
Ο άλζξσπνο, άξρηζε λα νξγαλψλεηαη ζε θνηλσλίεο θαη λα παξάγεη πξντφληα πνιηηηζκνχ απφ
ηε ζηηγκή πνπ θαηάθεξε λα μερσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηνλ ππφινηπν θπζηθφ θφζκν. Καηά
ηε δηαδηθαζία απηή άξρηζε λα αληηιακβάλεηαη φηη θάπνηα απφ ηα αληηθείκελα πνπ παξήγαγε
δηέζεηαλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα έθαλαλ λα μερσξίδνπλ απφ ηα ππφινηπα. Έηζη
ινηπφλ, άξρηζε λα γίλεηαη αληηιεπηή ε έλλνηα ηνπ έξγνπ ηέρλεο θαη λα δηακνξθψλεηαη ε
έλλνηα ηνπ θαιιηηερληθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ ηέρλε ραξαθηεξίδεηαη σο κηα έλλνηα κε δηηηφ
δπλακηθφ ραξαθηήξα θαζψο απφ ηε κηα αθνξά ηα κέζα κε ηα νπνία παξνπζηάδεηαη απφ ην
δεκηνπξγφ ηεο θαη απφ ηελ άιιε αθνξά ηελ κεηάιιαμε θαη εμέιημή ηεο κέζα ζην ίδην
εθθξαζηηθφ κέζν (Σξηβπδαδάθεο, 2013: 5-8).
Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ηέρλεο, είλαη λα αλαθεξζεί ν επηθνηλσληαθφο
ηεο ραξαθηήξαο. Τπάξρεη έλαο δεκηνπξγφο-θαιιηηέρλεο θαη έλαο απνδέθηεο- θνηλφ. Ο
θαιιηηέρλεο δεκηνπξγεί επεξεαζκέλνο απφ ην θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην
πνπ ηνλ πεξηβάιιεη κε ζθνπφ λα εληξπθήζεη ζην δέθηε λένπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη αμίεο. Ζ
ηέρλε, απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα πνπ δελ ππήξραλ νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο, απνηεινχζε
κέζν επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο ηδεψλ θαη ζθέςεσλ. Οπνηνδήπνηε είδνο ηέρλεο αθφκα θαη
φηαλ δελ ηπγράλεη ζεηηθήο απνδνρήο έρεη ηε δχλακε λα απνηειεί κέζν έθθξαζεο,
απειεπζεξψλνληαο εζσηεξηθέο εληάζεηο, επηθέξνληαο ςπρηθή εξεκία ηφζν ζην δεκηνπξγφ
φζν θαη ζην θνηλφ. Μέζα απφ ηελ ηέρλε πξνβάιιεηαη ην ζηνηρείν ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο
θαζψο ν θάζε άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηνλ θφζκν θαη ην πψο απηφο
παξνπζηάδεηαη κέζα απφ απηή (Γέκηνπ, 2008: 199, 206).
Γηα λα κπνξέζεη λα αμηνπνηεζεί ε αηζζεηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε κε ζηφρν ηε
ζηνραζηηθή, θξηηηθή ελεξγνπνίεζε θαη βαζχηεξε θαηαλφεζε ρξεηάδεηαη, φπσο αλαθέξεη ν
Κφθθνο (2009), λα δεκηνπξγεζεί έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην κέζα απφ κνληέια παξαηήξεζεο
έξγσλ ηέρλεο ηα νπνία ζα βαζίδνληαη ζε νξηζκέλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. χκθσλα
ινηπφλ κε φζα αλαθέξεη, πξψηνλ πηνζεηείηαη ε άπνςε ησλ ζηνραζηψλ ηνπ Palo Alto ζε ζρέζε
κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιεινζπκπιεξνχκελεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν εκηζθαηξίσλ ηνπ
εγθεθάινπ γηα λα επηηεπρζεί νινθιεξσκέλε κάζεζε, ψζηε λα θαιιηεξγείηαη ε νιηζηηθή
αληίιεςε θαη ν θξηηηθφο ζηνραζκφο. Γεχηεξνλ, εληζρχεηαη ε άπνςε ησλ Dewey, Efland,
Gardner φηη ε αηζζεηηθή εκπεηξία πξέπεη λα απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο εθφζνλ ζπκβάιεη ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε. Σξίηνλ, αμηνπνηείηαη ε
ηδέα ηνπ Freire φηη νη αηζζεηηθέο εκπεηξίεο εληζρχνπλ ηε καζεζηαθή δηεξγαζία. Σέηαξηνλ,
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αμηνπνηνχληαη νη απφςεηο ηνπ Perkins ν νπνίνο δίλεη έκθαζε ζηελ πξνηξνπή ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ λα βγάινπλ ην δηθφ ηνπο λφεκα απφ ην έξγν θαη ηέινο, επηθξαηεί ε άπνςε λα
θαηαβάινπλ νη εθπαηδεπηέο πξνζπάζεηεο γηα λα δηακνξθψλνληαη ζπλζήθεο θαηάιιειεο γηα
ηνπο εθπαηδεπκέλνπο ψζηε λα αηζζαλζνχλ νηθεία κε ηα έξγα ηέρλεο, κε απνηέιεζκα λα
δηεηζδχζνπλ ζε βάζνο θαη λα νδεγεζνχλ ζηε γλψζε (Κφθθνο, 2009: 475-476).

2. Ο θξηηηθφο ζηνραζκφο θαη νη θαιέο ηέρλεο
πρλά επηθξαηεί ζχγρπζε σο πξνο ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «θξηηηθή ζθέςε»
(Karalis, 2010). Πνιιέο θνξέο κε ηνλ φξν ελλνείηαη ε «θαιή/ζσζηή» ζθέςε θαη άιιεο ε
«θαιή επηρεηξεκαηνινγία». ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηνπ
φξνπ.
Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζηελ εθπαίδεπζε νθείιεηαη ζηελ γλσζηηθή ςπρνινγία θαη
ζηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ζηα δηδαθηηθά κνληέια κάζεζεο θαζψο πξφβαιιε ηε ζεκαζία θαη
ην ξφιν ησλ αλψηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ζηε καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ
αλάπηπμε ηνπ θηλήκαηνο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο πνπ πξνηείλεη κηα λέα δηδαθηηθή πξαθηηθή
εληζρχνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (Κνπιατδήο, 2007: 99).
Κάζε κειεηεηήο πνπ αζρνιήζεθε κε ηνλ νξηζκφ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ
ίδηα πεγή, ηελ πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ ζθνπηά. Έηζη ινηπφλ δεκηνπξγήζεθε κία
πνηθηιία νξηζκψλ πνπ ηεο δίλνπλ πνιιέο δηαζηάζεηο.
Έηζη ινηπφλ, σο κηα λνεηηθή δηεξγαζία πνπ ππνθηλείηαη απφ ηε ινγηθή ζεσξεί ηελ θξηηηθή
ζθέςε ν Siegel θαη ν Ennis (1986), ζχκθσλα κε ηνλ Κνπιατδή (2007: 99-100) θαη ηελ
ζπλδέεη κε ηε ιήςε απφθαζεο θαη ηε ζεσξεί κία δηαδηθαζία νξζνινγηθή, ζηνραζηηθή θαη
εθδειψλεηαη κέζα απφ δηαζέζεηο θαη ηθαλφηεηεο. Έλαο άιινο κειεηεηήο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο
είλαη ν Lipman ν νπνίνο ζεσξεί φηη ε θξηηηθή ζθέςε είλαη απηή πνπ δίλεη λφεκα ζηα ζηνηρεία
θαη δηακνξθψλνληαη θαη νξγαλψλνληαη νη θξίζεηο (Κνπιατδήο, 2007: 99-100).
Ο Beyer ππνζηεξίδεη φηη ε θξηηηθή ζθέςε είλαη κία δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ θαη
ησλ επηρεηξεκάησλ. Δπίζεο αλαθέξεη φηη νη ιεηηνπξγίεο ηεο επηηεινχληαη κε βάζε θάπνηεο
βαζηθέο δεμηφηεηεο φπσο είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο. Ο
Brookfield (2012: 32-51), φπσο αλαθέξεη ε Ράηθνπ (2013: 54), ζεσξεί φηη ε θξηηηθή ζθέςε
είλαη κηα δηεξγαζία πνπ απαηηεί ζπλερή εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ ππνζέζεσλ, ε νπνία μεθηλά κε
έλα γεγνλφο πνπ απνηειεί ην εξέζηζκα, αθνινπζεί ε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ε
εμεξεχλεζε θαη αθνινπζεί ε επηινγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα.
χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ζεσξεηηθνχο ε θξηηηθή ζθέςε απνηειεί έλα είδνο ζθέςεο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ζαθή αμηνινγηθά θξηηήξηα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαηαιήγνληαο ζε
ζπκπεξάζκαηα κεηά απφ ηε ρξήζε θξηηεξίσλ. Παξφιν απηέο ηεο πξνζπάζεηεο ησλ
ζεσξεηηθψλ γηα ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε, ν νξηζκφο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο απνηειεί έλα
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εμαηξεηηθά ζχλζεην θαηλφκελν γη‘ απηφ θαη θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα
γλσξίζκαηά ηεο.
πσο αλαθέξεη ε Μέγα (φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο, 2011: 25-28), βαζηθφ γλψξηζκα ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο είλαη φηη απνηειεί κηα εηδηθή δηαρείξηζε ηνπ λνπ πνπ επηηξέπεη ζην ζηνραζηή λα
αληαπνθξίλεηαη επηηπρψο ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζε αληίζεζε κε επηπφιαηεο θαη
ξερέο ζθέςεηο πνπ νδεγνχλ ζε γξήγνξεο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο, ζπλήζσο, απνθάζεηο. Έρεη
κεηαγλσζηηθφ ραξαθηήξα. Γειαδή ν θξηηηθά ζθεπηφκελνο άλζξσπνο γλσξίδεη πνηα
ζηξαηεγηθή ζα αθνινπζήζεη γηα λα ιχζεη έλα ζέκα αιιά θαη πψο λα ηελ αμηνινγήζεη. Ζ
άπνςε γηα ηελ θξηηηθή ζθέςε δελ είλαη ακεηάβιεηε. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη εξεπλεηέο
αιιάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Δίλαη ζαλ έλαο δσληαλφο
νξγαληζκφο πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη αλαπηχζζεηαη.

3. Η πξνζέγγηζε ηνπ Perkins θαη ην πξφγξακκα ΑRΣiT
Έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο είλαη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο
ζθέςεο θαη ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο ππάξρνπλ νθηψ βαζηθέο
δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ
πνιηηηθή δξάζε θαη ηελ απαζρφιεζε: ε επηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα, ε επηθνηλσλία ζε
μέλεο γιψζζεο, βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηα καζεκαηηθά, ζηελ ηερλνινγία θαη ζηηο επηζηήκεο, ε
ςεθηαθή ηθαλφηεηα, νη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, νη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, ε
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε πνιηηηζηηθή γλψζε. ιεο απηέο νη ηθαλφηεηεο ζπλδένληαη κεηαμχ
ηνπο θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δίλεηαη έκθαζε ζην θξηηηθφ ηξφπν ζθέςεο, ζηε
δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζηελ απηελέξγεηα. χκθσλα κε ην πξφγξακκα ARTiT ε θξηηηθή ζθέςε
απνηειεί έλα ζηνραζηηθφ ηξφπν ζθέςεο πνπ εμεηάδεη ηελ νξζνινγηθφηεηα ηεο ζθέςεο θαη
πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε θαη αλαδηακφξθσζε νξηζκέλσλ παξαδνρψλ πνπ κπνξεί λα
απνδεηρζνχλ παξσρεκέλεο ή αθφκα θαη εζθαικέλεο. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί κηα
ζχλζεηε ηθαλφηεηα εχξεζεο θαηλνηφκσλ, ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα
(Brookfield, 2005, 2007˙ Eisner, 2002˙ Perkins, 1994).
Ο Φξέτξε (1977), πξφηεηλε κηα νιηζηηθή εμέηαζε ησλ θσδηθνπνηήζεσλ απφ ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο. Οη θσδηθνπνηήζεηο αληηπξνζψπεπαλ θαηαζηάζεηο πνπ είραλ άκεζε ζρέζε
κε ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη είραλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα δίλεηαη ην έλαπζκα
γηα θξηηηθή αλάιπζε δηαθφξσλ δεηεκάησλ πνπ είραλ ζρέζε κε ηε θνηλσληθή
πξαγκαηηθφηεηα. Οη Bourdieu, Darbel & Schnapper (2010) ηνλίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε φηη αξθεηνί εθπαηδεπφκελνη κπνξεί λα κελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ
ηέρλε κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχνληαη λα ηα εξκελεχζνπλ ή αθφκα θαη λα κελ επηζπκνχλ
ηελ εμέηαζή ηνπο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε κέζνδνο ARTiT: Κξηηηθή Καη Γεκηνπξγηθή
Μάζεζε κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο βαζίδεηαη ζε ζηνραζηέο θαη ζε ζεσξεηηθνχο ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο φπσο νη Dewey, Eisner, Gardner, Perkins, Brookfield, Mezirow,
νη νπνίνη ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία,
ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηνπ Perkins γηα ηελ επεμεξγαζία έξγσλ ηέρλεο, ππνζηεξίδεη φηη
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βαζηθφ ζηνηρείν ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο απνηειεί ε αηζζεηηθή εκπεηξία θαη ηέινο ζεσξεί
πνιχ ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηέο λα δεκηνπξγνχλ έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θηιηθφ πξνο ηνπο
εθπαηδεπνκέλνπο, πνπ λα ηνπο νδεγεί νκαιά πξνο ηελ εμνηθείσζε κε έξγα ηέρλεο.

4. θνπφο θαη ζηφρνη ηεο έξεπλαο
ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ.
Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ
εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ πνπ έρνπλ εξγαζηεί ζε Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ),
Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) θαη ζε ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ) ζηελ
πεξηνρή ηεο Αραΐαο θαη ηεο Ζιείαο, φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζην πιαίζην
άζθεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ.

5. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ηα αθφινπζα:
1ν. Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο
εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο εμαξηψληαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά;
2ν. Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην καζεζηαθφ θιίκα πνπ αλαπηχζζεηαη
ζην πιαίζην αμηνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ εμαξηψληαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά;
3ν. Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο πνπ
αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην αμηνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ εμαξηψληαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά;
4ν. Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ
ζην πιαίζην άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ εμαξηψληαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά;

6. Γείγκα έξεπλαο
Σν δείγκα ηεο έξεπλάο καο απνηειείηαη απφ 60 εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ εξγάδνληαη ή έρνπλ
εξγαζηεί ζε ΗΔΚ, ΚΔΚ θαη ΓΔ ζηνπο Ννκνχο ηεο Αραΐαο θαη ηεο Ζιείαο. ηελ έξεπλα σο
κνξθή δεηγκαηνιεςίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε βνιηθή.

7. Δξεπλεηηθφ εξγαιείν
Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πεξηειάκβαλε 29
εξσηήζεηο αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ.
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ην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινπζήζακε ηηο νδεγίεο ηνπ Javeau
(1990), κε ζηφρν απηφ λα είλαη εχρξεζην, απιφ ζηε δνκή ηνπ θαη λα ζπκπιεξψλεηαη ζε
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ψζηε απηφ λα είλαη πιήξεο,
ζαθέο, ζπλεθηηθφ, θαηάιιεια δνκεκέλν, κε εξσηήκαηα ειέγρνπ, φζν ην δπλαηφλ ζχληνκν, κε
βαζηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο.
O έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή Cronbach's
alpha ν νπνίνο βξέζεθε α = 0,893 θαη ραξαθηεξίδεηαη ―θαιφο‖ (Cronbach's alpha, 2016).

8. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ε νπνία βαζίζηεθε ζε απηναλαθνξηθέο δειψζεηο ησλ 60
εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ηνπ δείγκαηνο, αλαγλσξίδνληαη νη παξαθάησ πεξηνξηζκνί θαη
ιακβάλνληαη ππ‘ φςηλ νη δπζθνιίεο πνπ έρεη κηα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηέηνηνπ είδνπο.
Γεληθά, ζεσξείηαη φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο είλαη
αδχλαηε κε πεηξακαηηθέο κεζφδνπο θαη επηζεκαίλεηαη ε αδπλακία δηαζθάιηζεο ηεο
αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ (Carnoy, 2000˙ Schuller et al., 2004). Έηζη, ε θαηαγξαθή
ησλ πξνζσπηθψλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ απφςεσλ θαη
αμηνινγηθψλ θξίζεσλ κπνξεί λα γίλεη εθηθηή κφλν αλ απεπζπλζνχκε ζηα ίδηα ηα άηνκα θαη ηα
αθνχζνπκε ηη ιέλε θαη ηη απαληνχλ (Blanchflower & Oswald, 2000). Έηζη ε ρξήζε
εξσηεκαηνινγίνπ κηθηνχ ηχπνπ κε απηναλαθνξηθέο δειψζεηο ζε θιίκαθα Likert πνπ
θπκαίλνληαη απφ ηελ απφιπηε ζπκθσλία έσο ηελ απφιπηε δηαθσλία (Cohen, Manion &
Morrison, 2007: 326) είλαη ε κφλε ιχζε γηα ηε δηεξεχλεζε, θαηαγξαθή, κέηξεζε θαη
αλάιπζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή
αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Dewson et al., 2000).
Σέινο, ηνλίδεηαη φηη ε παξνχζα έξεπλα έρεη γίλεη κε δεηγκαηνιεςία κε πηζαλφηεηαο θαη ηα
απνηειέζκαηά ηεο δελ είλαη γεληθεχζηκα ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ηεο
επηθξάηεηαο. Αθνξνχλ κφλν ηελ παξνχζα κειέηε θαη ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα θαη δελ
κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ησλ ΚΔΚ, ΗΔΚ θαη ΓΔ.

9. Απνηειέζκαηα
Σν δείγκα ηεο έξεπλάο καο ζπγθξνηήζεθε απφ 26 άλδξεο (43,3%) θαη 34 γπλαίθεο (56,7).
Πίλαθαο 1: Φχιν (Δξψηεζε 1) (n = 60)

Mεηαβιεηή
Άλδξαο
Γπλαίθα

πρλφηεηεο
26
34

Πνζνζηφ %
43,3
56,7
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Δλλέα (9) ππνθείκελα αλήθαλ ζηελ νκάδα 22-30 εηψλ (15,0%), 29 ζηελ νκάδα 31-40
(48,3%), 16 ζηελ νκάδα 41-50 (26,7) ελψ 6 ζηελ νκάδα ησλ 51-60 (10%).
Πίλαθαο 2: Ηιηθηαθή νκάδα (Δξψηεζε 2) (n = 60)

Μεηαβιεηή
22-30
31-40
41-50
51-60

πρλφηεηεο
9
29
16
6

Πνζνζηφ %
15,0
48,3
26,7
10,0

Αλαθνξηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνθίι ησλ ππνθεηκέλσλ, 17 ήηαλ απφθνηηνη ΣΔΗ (28,3%), 17
απφθνηηνη ΑΔΗ (28,3), 24 είραλ Master (40%), ελψ 2 ήηαλ θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο
(3,3%).
Πίλαθαο 3: Δθπαηδεπηηθφ πξνθίι – επίπεδν ζπνπδψλ (Δξψηεζε 3) (n = 60)

Μεηαβιεηή
ΤΔΗ
ΑΔΗ
Ma
PhD

πρλφηεηεο
17
17
24
2

Πνζνζηφ %
28,3
28,3
40,0
3,3

Οη εξσηψκελνη εμεηδίθεπζαλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξνθίι, κε ηα ζηνηρεία πνπ θαίλνληαη ζηνλ
πίλαθα 4.

Πίλαθαο 4: Δθπαηδεπηηθφ πξνθίι – εηδηθφηεηα ζπνπδψλ (Δξψηεζε 3a) (n = 60)

Μεηαβιεηή
Αγγιηθήο θηινινγίαο
Αξρηηεθηνληθήο
ΑΚΣ
Γεσπνληθήο
Γξαθηθψλ ζπνπδψλ
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο
Γηδαθηηθήο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
Ηζηνξηθνχ-Αξραηνινγηθνχ
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο
Λνγηζηηθήο
Μαζεκαηηθνχ
Μεραλνινγίαο
Νεπηαγσγψλ
Ννκηθήο
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πρλφηεηεο
4
4
2
1
2
2
2
1
2
2
1
3
4
1
1

Πνζνζηφ %
6,6
6,6
3,3
1,6
3,3
3,3
3,3
1,6
3,3
3,3
1,6
5,0
6,6
1,6
1,6
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Ννζειεπηηθήο
Οηθνλνκηθψλ
Πιεξνθνξηθήο
Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ
ΣΔΦΑΑ
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ
Φηινινγίαο
Υεκηθνχ

3
3
5
1
2
3
9
2

5,0
5,0
8,3
1,6
3,3
5,0
15,0
3,3

ηελ εηδηθφηεηα/ηδηφηεηά ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, νη 38 εξγάδνληαη ζε ΗΔΚ (63,3%)
θαη νη 22 ζε ΓΔ (36,7%).
Πίλαθαο 5: Δηδηθφηεηα/ηδηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Δξψηεζε 4) (n = 60)

Μεηαβιεηή
ΗEK
ΓΔ

πρλφηεηεο
38
22

Πνζνζηφ %
63,3
36,7

ε ζρέζε κε ηα έηε πνπ απαζρνινχληαη ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 22 εξσηψκελνη
αζρνινχληαη απφ 1-5 έηε (36,7%), 24 εξσηψκελνη απφ 6-10 έηε (40%), 11εξσηψκελνη απφ
11-15 έηε (18,3%), ελψ 3 εξσηψκελνη απφ 16-20 έηε (5%).
Πίλαθαο 6: Έηε ελαζρφιεζεο κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Δξψηεζε 5) (n = 60)

Μεηαβιεηή
1-5 έηε
6-10 έηε
11-15 έηε
16-20 έηε

πρλφηεηεο
22
24
11
3

Πνζνζηφ %
36,7
40,0
18,3
5,0

ε ζρέζε κε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ έρνπλ δηδάμεη ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν, 35 έρνπλ δηδάμεη
ζηελ νκάδα 18-30 εηψλ (58,3%), 20 ζηελ νκάδα 31-40 (33,3), 4 ζηελ νκάδα 41-50 (6,7%)
θαη 1 ζηελ νκάδα 51-60 (1,7%).
Πίλαθαο7: Ηιηθηαθέο νκάδεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Δξψηεζε 6) (n = 60)

Μεηαβιεηή
18-30 εηψλ
31-40 εηψλ
41-50 εηψλ
51-60 εηψλ

πρλφηεηεο
35
20
4
1

Πνζνζηφ %
58,3
33,3
6,7
1,7

Page 47 of 160

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 5, Issue 3, 2017 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

ε ζρέζε κε ην αλ έρνπλ δηδάμεη ζε εππαζή, επάισηε ή θνηλσληθά απνθιεηζκέλε νκάδα, νη
52 απαληνχλ φρη (86,7%), 2 κάιινλ φρη (3,3%), ελψ 6 δειψλνπλ λαη (10%).

Πίλαθαο 8: Γηδαζθαιία ζε εππαζή, επάισηε ή θνηλσληθά απνθιεηζκέλε νκάδα (Δξψηεζε 7) (n = 60)

Μεηαβιεηή
ρη
Μάιινλ φρη
Ναη

πρλφηεηεο
52
2
6

Πνζνζηφ %
86,7
3,3
10,0

Οη 6 εξσηψκελνη πνπ απάληεζαλ φηη έρνπλ δηδάμεη ζε εππαζή, επάισηε ή θνηλσληθά
απνθιεηζκέλε νκάδα αλαθέξνπλ φηη νη 3 έρνπλ δηδάμεη ζε Ρνκά (5%), νη 2 ζε κεηαλάζηεο
(3,3%) θαη 1 εξσηψκελνο δήισζε πσο έρεη δηδάμεη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (1,7%).
Πίλαθαο 9: Πνηα εππαζή, επάισηε ή θνηλσληθά απνθιεηζκέλε νκάδα (Δξψηεζε 8) (n = 60)

Μεηαβιεηή
Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
Μεηαλάζηεο
Ρνκά

πρλφηεηεο
1
2
3

Πνζνζηφ %
1,7
3,3
5,0

ε ζρέζε κε ηελ ηέρλε πνπ ηνπο έξρεηαη άκεζα ζην κπαιφ φηαλ αθνχλ ηνλ ζρεηηθφ φξν, 50
αλαθέξνπλ ηε δσγξαθηθή (83,3%), 6 ηε κνπζηθή (10%), 3 ηε ινγνηερλία (5%), ελψ 1 ηνλ
ρνξφ (1,7%).
Πίλαθαο 10: Πξψηε ζθέςε γηα κνξθή ηέρλεο (Δξψηεζε 9) (n = 60)

Μεηαβιεηή
Μνπζηθή
Εσγξαθηθή
Λνγνηερλία
Υνξφο

πρλφηεηεο
6
50
3
1

Πνζνζηφ %
10,0
83,3
5,0
1,7

ηε ζπλέρεηα, ζηνπο Πηλάθεο 11 έσο θαη 14 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο θαηά εξεπλεηηθφ
εξψηεκα.
Πίλαθαο 11. Απφςεηο γηα ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο (n = 60)

Μεηαβιεηή
πρλφηεηεο
Πνζνζηφ %
Μνξθέο ηέρλεο πνπ έρεηε αμηνπνηήζεη κέρξη ζήκεξα ζηε δηδαζθαιία ζαο ζηελ εθπαίδεπζε
ελειίθσλ (Δξψηεζε 10)
Μνπζηθή
4
6,7
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Εσγξαθηθή
11
18,3
Γιππηηθή
1
1,7
Λνγνηερλία
25
41,7
Υνξφο
2
3,3
Κηλεκαηνγξάθνο
6
10,0
Κακία κνξθή
11
18,3
Κξηηήξην επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Δξψηεζε
11)
Τπάξρνπζεο γλψζεηο
8
13,3
Δπθνιία ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν
7
11,7
Τιηθνηερληθέο ππνδνκέο
3
5,0
Θέκα πξνηίκεζεο/αμηνιφγεζεο
7
11,7
Δπθνιία έληαμεο ζην πξφγξακκα
17
28,3
Δθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ πξνθίι
5
8,3
Άιιν
2
3,3
Υσξίο απάληεζε
11
18,3
Πνην άιιν θξηηήξην; (Δξψηεζε 11b)
εκηλάξην αθνήο θαη (ήρνο ηνπ θξαζηνχ).
1
1,7
Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη θχθινο κάζεζεο
1
1,7
Απνηξεπηηθνί παξάγνληεο αμηνπνίεζεο άιισλ κνξθψλ ηέρλεο (Δξψηεζε 12)
Έιιεηςε γλψζεσλ
9
15,0
Έιιεηςε ρξφλνπ
4
6,7
Έιιεηςε ππνδνκψλ
10
16,7
Θέκα πξνηίκεζεο/αμηνιφγεζεο
7
11,7
Αδπλακία έληαμεο ζην πξφγξακκα
12
20,0
Δθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ πξνθίι
10
16,7
Υσξίο απάληεζε
8
13,3
Δκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο έξγσλ ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Δξψηεζε
13)
ρη
42
70,0
Ναη
7
11,7
Υσξίο απάληεζε
11
18,3
Δκπφδηα πνπ ζπλάληεζαλ ζηελ πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο έξγσλ ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε
ελειίθσλ (Δξψηεζε 13b)
Άγλνηα γηα ηελ ηέρλε, αδηαθνξία
1
1,7
Αδηαθνξία εθπαηδεπνκέλσλ
1
1,7
Άξλεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, άγρνο θαη θφβνη
1
1,7
Αξλεηηθή ζηάζε δηεχζπλζεο ΚΔΚ
1
1,7
Έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο
1
1,7
Με εμνηθείσζε εθπαηδεπφκελσλ κε ηελ ηέρλε
1
1,7
Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί (Δξψηεζε 15)
Δηζήγεζε
29
29,3
Πξαθηηθή άζθεζε
5
5,1
Μειέηε πεξίπησζεο
8
8,1
Παηρλίδη ξφισλ
10
10,1
Δξσηήζεηο-απαληήζεηο
18
18,2
πδήηεζε
4
4,0
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Υηνλνζηηβάδα
5
5,1
Καηαηγηζκφο ηδεψλ
2
2,0
Δπίδεημε ζηελ αίζνπζα
12
12,1
πλέληεπμε
4
4,0
Πξνζνκνίσζε
1
1,0
Λχζε πξνβιήκαηνο
1
1,0
Βαζκφο επηηπρίαο ηεο παξέκβαζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε έξγνπ/σλ ηέρλεο (Δξψηεζε 16)
Διάρηζηα
2
3,3
Μέηξηα
10
16,7
Πνιχ
21
35,0
Πάξα πνιχ
4
6,7
Υσξίο απάληεζε
23
38,0
Δξψηεζε 10: Σε ζρέζε κε ηηο κνξθέο ηέρλεο πνπ έρνπλ αμηνπνηήζεη κέρξη ζήκεξα ζηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 4 αλαθέξνπλ ηε κνπζηθή (6,7%), νη 11 ηε δσγξαθηθή (18,3%), 1 ηε
γιππηηθή (1,7%), 25 ηε ινγνηερλία (41,7%), 2 ηνλ ρνξφ (3,3%), 6 ηνλ θηλεκαηνγξάθν (10%)
ελψ 11 (18,3%) αλαθέξνπλ φηη δελ έρνπλ αμηνπνηήζεη θακία κνξθή ηέρλεο.
Δξψηεζε 11: Σε ζρέζε κε ην θξηηήξην επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ηέρλεο ζηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 8 αλαθέξνπλ ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο (13,3%), 7 ηελ επθνιία ζε ζρέζε
κε ηνλ ρξφλν (11,7%), 3 ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο (5%), 7 ηελ πξνζσπηθή ηνπο αμηνινγηθή
θξίζε (11,7%),17 ηελ επθνιία έληαμεο ζην πξφγξακκα (28,3%), 5 ην εθπαηδεπηηθφ θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθφ πξνθίι ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ (8,3%), 2 αλέθεξαλ άιια
θξηηήξηα (3,3%) θαη 11 δελ απάληεζαλ γηαηί δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηέρλε (18,3%).
Δξψηεζε 11b: Οη δχν πνπ απάληεζαλ άιιν θξηηήξην, ν έλαο αλαθέξεη φηη δεκηνχξγεζε
έλα ζεκηλάξην ζπλαηζζεζίαο αθνήο θαη γεχζεο κε ηίηιν «πνηνο είλαη ν ήρνο ηνπ θξαζηνχ» θαη
ν άιινο αλαθέξεη «ηε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ηνλ θχθιν κάζεζεο.»
Δξψηεζε 12: Σε ζρέζε κε ηνπο απνηξεπηηθνχο παξάγνληεο αμηνπνίεζεο άιισλ κνξθψλ
ηέρλεο, 9 αλαθέξνπλ ηελ έιιεηςε γλψζεσλ (15%), 4 ηελ έιιεηςε ρξφλνπ (6,7%), 10 ηελ
έιιεηςε ππνδνκψλ (16,7%), 7 ηελ αμηνινγηθή ηνπο θξίζε (11,7), 12 ηελ αδπλακία έληαμεο
ζην πξφγξακκα (20%) θαη 10 ην εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ πξνθίι ησλ
ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ (16,7%).
Δξψηεζε 13: Σε ζρέζε κε ην αλ ζπλάληεζαλ εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα ηελ
αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 42 απαληνχλ φρη (70%) θαη νη 7 λαη
(11,7%).
Δξψηεζε 14: Σε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα πνπ επέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα
έξγα ηέρλεο ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν, νη εξσηψκελνη αλαθέξνπλ ελδεηθηηθά ηελ ελεξγνπνίεζε
ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηελ πξνζσπηθή ηνπο αηζζεηηθή, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα
ηνπ έξγνπ ηέρλεο, ηε ζπδήηεζε κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ψζηε ην έξγν λα επηιερζεί κε βάζε
ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηε ζεκαηνινγία ηνπ έξγνπ ηέρλεο θαη ηελ επίηεπμε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ , ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο, ηε θηινζνθηθή ζπλάθεηα θαη ηνλ
απαηηνχκελν ρξφλν πξνεηνηκαζίαο απφ πιεπξάο ηνπ εθπαηδεπηή.
Page 50 of 160

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle»‖
Volume 5, Issue 3, 2017 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Δξψηεζε 15: Σε ζρέζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 29 αλαθέξνπλ ηελ εηζήγεζε (29,3%), 18 ηηο
εξσηήζεηο-απαληήζεηο (18,2%), 12 ηελ επίδεημε ζηελ αίζνπζα (12,1%), 10 ην παηρλίδη ξφισλ
(10,1%) θαη αθνινπζνχλ ε κειέηε πεξίπησζεο, ε πξαθηηθή άζθεζε, ε ζπλέληεπμε θαη ε
ζπδήηεζε.
Δξψηεζε 16: Σε ζρέζε κε ηνλ βαζκφ επηηπρίαο ηεο παξέκβαζήο ηνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε
έξγνπ/σλ ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, νη 21 απαληνχλ πνιχ (35%), νη 4 πάξα πνιχ
(6,7%), νη 10 κέηξηα (16,7%) θαη νη 2 ειάρηζηα (3,3%),
Απφ ηηο απαληήζεηο ζηηο ζρεηηδφκελεο κε ην 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα εξσηήζεηο (10 έσο
16) παξαηεξείηαη φηη:
α) νη πεξηζζφηεξνη 49 απφ ζηνπο 60 ζπκκεηέρνληεο έρνπλ αμηνπνηήζεη θπξίσο ηε
ινγνηερλία, θαηά δεχηεξν ιφγν ηε δσγξαθηθή θαη θαηά ηξίην ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζηε
δηδαζθαιία ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Πίλ. 11),
β) ην θξηηήξην ηεο επηινγήο ηεο κνξθήο ηέρλεο ήηαλ θπξίσο ε επθνιία έληαμεο ζην
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (Πίλ. 12),
γ) απνηξεπηηθνί παξάγνληεο ήηαλ ε αδπλακία έληαμεο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ε
έιιεηςε ππνδνκψλ θαη ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Πίλ. 14),
δ) νη πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ φηη δελ ζπλάληεζαλ εκπφδηα ζηε ζρεηηθή ηνπο πξνζπάζεηα
(Πίλ. 15),
ε) νη πεξηζζφηεξνη επηιέγνπλ σο εθπαηδεπηηθή ηερληθή ηελ εηζήγεζε θαη κεηά ηηο εξσηήζεηο
– απαληήζεηο (Πίλ. 17), θαη
ζη) ζε κεγάιν βαζκφ ζεσξνχλ πνιχ θαη πάξα πνιχ επηηπρεκέλε ηε ζρεηηθή κε ηελ ηέρλε
παξέκβαζή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Πίλ. 18).
Πίλαθαο 12. Απφςεηο γηα ην καζεζηαθφ θιίκα πνπ αλαπηχζζεηαη (n = 60)

Μεηαβιεηή
πρλφηεηεο
Μαζεζηαθφ θιίκα πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη (Δξψηεζε 17)
ρη
1
Γελ έρσ άπνςε
10
Μάιινλ λαη
11
Ναη
38
Υαξαθηεξηζκφο καζεζηαθνχ θιίκαηνο (Δξψηεζε 18)
Αδηαθνξία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
2
Αλνηθηφ, γφληκν, ζεηηθή αιιειεπίδξαζε
41
Αλνηθηφ, γφληκν, ελεξγή εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
8
Υσξίο απάληεζε
9
Πνηνη παξάγνληεο δηακφξθσζαλ ην ζεηηθφ καζεζηαθφ θιίκα (Δξψηεζε 19)
Πξνθίι θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά)
21
πλνιηθή δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
9

Πνζνζηφ %
1,7
16,7
18,3
63,3
3,3
68,3
13,3
15,0
35,0
15,0
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Μέζνδνη θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο
6
10,0
Δθπαηδεπηηθή εγεζία θαη θαζνδήγεζε
10
16,7
Τιηθνηερληθή ππνδνκή (αίζνπζεο, επνπηηθφ πιηθφ)
4
6,7
Άιινη ιφγνη
1
1,7
Υσξίο απάληεζε
9
15,0
Πξνζπάζεηεο δηφξζσζεο ή/θαη βειηίσζεο ηνπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο (Δξψηεζε 20)
Γηάδξαζε απφ αλαηξνθνδφηεζε
1
1,7
πδήηεζε επάλσ ζην ζέκα πνπ ηνπο απαζρνιεί
1
1,7
Δξψηεζε 17: Σε ζρέζε κε αλ ην καζεζηαθφ θιίκα ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο λα έξρνληαη ζε επαθή κε έξγα ηέρλεο θαη λα ηα πξνζεγγίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά,
δηαλνεηηθά θαη θξηηηθά, 38 εξσηψκελνη απαληνχλ λαη (63,3%), 11 κάιινλ λαη (18,3%), 1 φρη
(1,7%) θαη 10 δελ έρνπλ άπνςε (16,7%).
Δξψηεζε 18: Σε ζρέζε κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο πνπ
δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην αμηνπνίεζεο έξγσλ ηέρλεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 41 ζεσξνχλ
φηη ήηαλ αλνηθηφ, γφληκν θαη ππήξμε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ (68,3%), 8
φηη ήηαλ αλνηθηφ, γφληκν θαη ππήξμε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπηψλ κε ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο, 9 πσο επηηεχρζεθε ε ελεξγή εκπινθή ηνπο (13,3%) θαη 2 θαηαγξάθνπλ ηελ
αδηαθνξία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (15%).
Δξψηεζε 19: ε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο απνδίδνπλ ην ζεηηθφ
καζεζηαθφ θιίκα πνπ δηακνξθψζεθε ζηελ νκάδα ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην πιαίζην
αμηνπνίεζεο έξγσλ ηέρλεο, 21 απαληνχλ ζην πξνθίι (θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά)
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (35%), 9 ζηε ζπλνιηθή δνκή θαη ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (15%), 6 ζηηο κεζφδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο (10%), 10 ζηελ
εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη θαζνδήγεζε (16,7%), 4 ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή (αίζνπζεο,
επνπηηθφ πιηθφ, εγρεηξίδηα θιπ) θαη 1 ζηελ θαζνδήγεζε, ην επνπηηθφ πιηθφ θαη ηελ
πξσηνηππία (1,7%)
Απφ ηηο απαληήζεηο ζηηο ζρεηηδφκελεο κε ην 2ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα εξσηήζεηο (17 έσο
19) παξαηεξείηαη φηη:
α) Οη εξσηψκελνη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζεσξνχλ φηη νη εθπαηδεπηέο
ελειίθσλ πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα έξρνληαη ζε επαθή κε έξγα ηέρλεο θαη λα ηα πξνζεγγίδνπλ
ζπλαηζζεκαηηθά, δηαλνεηηθά θαη θξηηηθά.
β) Οη πεξηζζφηεξνη ραξαθηεξίδνπλ ην καζεζηαθφ θιίκα πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε
δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πινπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο παξέκβαζεο σο
αλνηθηφ θαη γφληκν ζην νπνίν ππήξμε ε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ελψ ζε
κηθξφηεξν βαζκφ επηηεχρζεθε ε ελεξγή εκπινθή ηνπο, θαη
γ) Οη παξάγνληεο πνπ δηακφξθσζαλ ην ζεηηθφ καζεζηαθφ θιίκα εθηηκάηαη φηη είλαη
θαηά θχξην ιφγν ην πξνθίι, ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ε εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη θαζνδήγεζε.
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Απφ ηηο απαληήζεηο ζηηο ζρεηηδφκελεο κε ην 3ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα εξσηήζεηο (20 έσο
24) παξαηεξείηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππνθεηκέλσλ ζεσξεί φηη ε αηζζεηηθή
εκπεηξία είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ.
Ηδηαίηεξα, απφ ηηο απαληήζεηο ζηηο αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο 21, 22 θαη 23 θαίλεηαη φηη
απφ ηελ εηζαγσγή ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νη ελήιηθεο έκαζαλ λα
δηαθξίλνπλ ηα δηάθνξα έξγα ηέρλεο, λα ηα απνκπζνπνηνχλ, λα ηα αληηκεησπίδνπλ κε θξηηηθφ
πλεχκα κέζα ζην ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην θαη λα ηα απνιακβάλνπλ αηζζεηηθά.
Πίλαθαο 13. Απφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ (n = 60)

Μεηαβιεηή
πρλφηεηεο
Πνζνζηφ %
Υαξαθηεξηζκφο πξνζπαζεηψλ αμηνπνίεζεο ηεο ηέρλεο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνχ
έξγνπ ζε ελήιηθεο (Δξψηεζε 25)
Απνηπρεκέλεο
2
3,3
Μάιινλ απνηπρεκέλεο
2
3,3
Μάιινλ επηηπρεκέλεο
27
45,0
Δπηηπρεκέλεο
20
33,3
Υσξίο απάληεζε
8
13,3
Δπίδξαζε ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο εθαξκνγήο ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ
ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Δξψηεζε 27)
Μάιινλ φρη
2
3,3
Γελ έρσ άπνςε
7
11,7
Μάιινλ λαη
39
65,0
Ναη
11
18,3
Υσξίο απάληεζε
1
1,7
Ζ εηζαγσγή ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βνεζά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ (Δξψηεζε 28)
ρη
1
1,7
Μάιινλ φρη
2
3,3
Γελ έρσ άπνςε
3
5,0
Μάιινλ λαη
17
28,3
Ναη
37
61,7
Ζ εηζαγσγή ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βνεζά ζηε γεληθή εθπαίδεπζε ησλ
ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ (Δξψηεζε 29)
Γελ έρσ άπνςε
3
5,0
Μάιινλ λαη
8
13,3
Ναη
49
81,7
Δξψηεζε 25: Σε ζρέζε κε ηελ επηηπρία ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο αμηνπνίεζεο ηεο ηέρλεο
θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ ζε ελήιηθεο, 27 ηηο ζεσξνχλ κάιινλ επηηπρεκέλεο
(45%), 20 επηηπρεκέλεο (33,3%), 2 ηηο ζεσξνχλ απνηπρεκέλεο θαη κάιινλ απνηπρεκέλεο
(6,6%).
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Απφ ηηο απαληήζεηο ζηηο ζρεηηδφκελεο κε ην 4ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα εξσηήζεηο (25 έσο
29) παξαηεξείηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα ππνθείκελα ζεσξνχλ κάιινλ επηηπρεκέλεο ή
επηηπρεκέλεο ηηο πξνζπάζεηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ζεσξνχλ
φηη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ θάζε θνξά επηιέγεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηέρλεο ζηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ ζρεηηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηέινο, ζεσξνχλ φηη ε εηζαγσγή ηεο ηέρλεο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βνεζά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε αιιά θαη ζηε γεληθή
εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ.
Πίλαθαο 14. Δμέηαζε ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ απφςεσλ ηνπ δείγκαηνο κε ην ηεζη ρ²

Μεηαβιεηή * κεηαβιεηή
Απνηέιεζκα ειέγρνπ
Ζιηθηαθή νκάδα * Βαζκφο επηηπρίαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο (Δξ. 2 * Δξ. 16)
ρ² (12) = 28,915, p = 0,004
Δηδηθφηεηα * Πνηεο κνξθέο ηέρλεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη (Δξ. 4 * Δξ. 10)
ρ² (6) = 16,057, p = 0,013
Δηδηθφηεηα * Κξηηήξην επηινγήο κνξθήο (Δξ. 4 * Δξ. 11) ρ² (7) = 18,550, p = 0 ,010
Δηδηθφηεηα * Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο (Δξ. 4 * Δξ. 15)
ρ² (7) = 6,879, p = 0,009
Δηδηθφηεηα * Βαζκφο επηηπρίαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο (Δξ. 4 * Δξ. 16)
ρ² (7) = 20,682, p = 0,000
Υξφληα ελαζρφιεζεο * Δθπ. ηερληθέο (Δξ. 5 * Δξ. 15)
ρ² (12) = 6,519 p = 0,038
Πνηα κνξθή ηέρλεο έξρεηαη άκεζα ζην κπαιφ * Πνηεο κνξθέο ηέρλεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη
(Δξ. 9 * Δξ. 10)
ρ² (18) = 41,368, p = 0,001
Ζιηθία * Μαζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα
έξρνληαη ζε επαθή κε έξγα ηέρλεο θαη λα ηα πξνζεγγίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά, δηαλνεηηθά
θαη θξηηηθά (Δξ. 2 * Δξ. 17)
ρ² (9) = 17,450, p = 0,042
Κχξηεο ζπνπδέο * Μαζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο λα έξρνληαη ζε επαθή κε έξγα ηέρλεο θαη λα ηα πξνζεγγίδνπλ
ζπλαηζζεκαηηθά, δηαλνεηηθά θαη θξηηηθά (Δξ. 3 * Δξ. 17)
ρ² (9) = 33,627, p = 0,000
Κχξηεο ζπνπδέο * Δπζχλε επηινγήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ
πξνγξάκκαηνο (Δξ. 3 * Δξ. 27)
ρ² (12) = 39,867, p = 0,000
Κχξηεο ζπνπδέο * πκβνιή ηέρλεο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ελειίθσλ
εθπαηδεπνκέλσλ (Δξ. 3 * Δξ. 28)
ρ² (12) = 33,061, p = 0,001
Κχξηεο ζπνπδέο * πκβνιή ηέρλεο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ
(Δξ. 3 * Δξ. 29)
ρ² (6) = 15,316, p = 0,018
Δηδηθφηεηα ή ηξέρνπζα ηδηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ * Δπζχλε επηινγήο δηδαθηηθήο
πξνζέγγηζεο ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο (Δξ. 4 * Δξ. 27)
ρ² (4) = 10,995, p = 0,027
Ζιηθηαθέο νκάδεο πνπ έρνπλ δηδάμεη ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν * Δπζχλε επηινγήο δηδαθηηθήο
πξνζέγγηζεο ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο (Δξ. 6 * Δξ. 27)
ρ² (12) = 41,459, p = 0,000
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πκπεξάζκαηα
πσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζην πεδίν
ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ έρνπλ αμηνπνηήζεη ηε ινγνηερλία, ηε δσγξαθηθή, ηνλ
θηλεκαηνγξάθν ή άιιεο κνξθέο ηέρλεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξναλαθεξφκελεο κνξθέο ηέρλεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαζψο ζεσξνχλ φηη
ε ηέρλε απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ
ζηνραζκνχ, ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο (Μέγα, 2011: 2829).
Οη εξσηψκελνη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζεσξνχλ φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ησλ
ΗΔΚ θαη ΓΔ νθείινπλ λα δεκηνπξγνχλ έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ λα δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα έξρνληαη ζε επαθή κε έξγα ηέρλεο θαη λα ηα
πξνζεγγίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά, δηαλνεηηθά θαη θξηηηθά, απνδερφκελνη, ρσξίο λα ηελ
θαηνλνκάδνπλ, ηε κέζνδν θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο κάζεζεο κέζα απφ ηελ αηζζεηηθή
εκπεηξία. Δπίζεο ζεσξνχλ πσο ε ηέρλε ζπκβάιιεη ζηελ γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε ΗΔΚ θαη ΓΔ. Ζ αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο
γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο απνηειεί κηα ζχγρξνλε κέζνδν δηδαζθαιίαο, ε νπνία εθηφο απφ
ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο πξνζθέξεη πνιιαπιά
νθέιε ζηνπο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο. Οη ηειεπηαίνη αλαπηχζζνληαη γλσζηηθά,
ςπρνθηλεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη αηζζεηηθά, δειαδή νιηζηηθά. Ζ αλάπηπμε απηή ζπκβάιιεη
ζηελ βαζχηεξε αληίιεςε θαη θαηαλφεζε φρη κφλν ηνπ εαπηνχ ηνπο αιιά θαη ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηνπο πεξηβάιιεη (Μέγα, 2011: 62).
Οη εθπαηδεπφκελνη ζην πιαίζην ηεο κεζφδνπ καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζέβνληαη ηηο
ηδέεο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο αμίεο ησλ άιισλ θαζψο αληηιακβάλνληαη θαη εκβαζχλνπλ ζε
απηέο κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο. Παξάιιεια απνθηνχλ ελζπλαίζζεζε
θαηαλνψληαο ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην ζχζηεκα αμηψλ ησλ «άιισλ», φπσο απηά
εθθξάδνληαη ζηα έξγα ηέρλεο ζπγθξίλνληάο ηα κε ην δηθφ ηνπο ζχζηεκα αμηψλ. ην πιαίζην
πξνζέγγηζεο θαη επεμεξγαζίαο έξγσλ ηέρλεο θαηαλννχλ πιεξέζηεξα ηελ πνιππινθφηεηα ησλ
γεγνλφησλ θαη πξνβαίλνπλ ζε πιεξέζηεξε εξκελεία ηνπο (Φξαγθνχιεο, 2014∙ Fowler,1996∙
Raikou & Karalis, 2011). Ζ δηαδηθαζία απηή ζπκβάιιεη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αξρηθψλ
ηνπο παξαδνρψλ ζε ζρέζε κε ην κειεηψκελν ζέκα.
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Abstract: In this paper we attempt to define the work of the headmaster of an adult education
institution, Second Chance Schools, during the expansion phase of the institution in Greece.
Date was collected with focused interviews on a selected sample of 31 headmasters/-stresses
and for their interpretation Gidden‘s structuration was used. The conclusions of the survey
highlighted the crucial, both for the success of the 'Second Chance Schools' Programme, and
the configuration of the school unit‘s identity, contribution of the headmaster-leader.
Keywords: management of adult education institutions, leadership, Second Chance Schools

Πεξίιεςε: ηελ εξγαζία απηή επηρεηξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην έξγν ηνπ δηεπζπληή ελφο
θνξέα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ), θαηά ηε θάζε
επέθηαζεο ηνπ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε
εζηηαζκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε επηιεγκέλν δείγκα 31 δηεπζπληψλ/-ηξηψλ θαη γηα ηελ εξκελεία
ηνπο αμηνπνηήζεθε ε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο ηνπ Giddens. Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο
έξεπλαο αλαδεηθλχεηαη ε θνκβηθήο ζεκαζίαο, ηφζν γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο
«ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο», φζν θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζηίγκαηνο θαη ηεο
ηαπηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή-εγέηε.
Λέμεηο θιεηδηά: δηνίθεζε θνξέσλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, εγεζία, ρνιεία Γεχηεξεο
Δπθαηξίαο

Δηζαγσγή
Σα ΓΔ απνηεινχλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ κε πνιιά θαηλνηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά
(Αλάγλνπ, 2011, ζ. 76 θ.ε.). ε κηα ρψξα ρσξίο κεγάιε παξάδνζε ζηε δηα βίνπ κάζεζε, φπσο
ε Διιάδα (Karalis & Vergidis, 2004), κε ηελ επθαηξία πνπ πξνζέθεξε ε Δπξσπατθή Έλσζε
έγηλαλ «…πξνζπάζεηεο λα γεθπξσζνχλ ε ―δεχηεξε επθαηξία‖ θαη ε ―εθπαίδεπζε ελειίθσλ‖
[…]» (European Commission, 2001, ζ.6). Απνηεινχλ δνκή ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο
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ελειίθσλ (Κφθθνο, 2005, ζ.45), παξάιιεια θαη ηαπηφρξνλα, φκσο, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα
κε ηε γεληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο αθελφο ζηνπο απνθνίηνπο ρνξεγείηαη
απνιπηήξην Γπκλαζίνπ, αθεηέξνπ ν δηεπζπληήο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (εθηφο ησλ
σξνκηζζίσλ) είλαη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Κνκβηθφ ξφιν γηα ηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε
επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ζεκαληηθά πεξηζψξηα παξέκβαζεο (Βεξγίδεο & ΑζεκάθεΓεκαθνπνχινπ, 2008, ζ.80), έρεη ν δηεπζπληήο, αθνχ, ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ
ΓΔ ην νπνίν ίζρπε θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο (ζεκεηψλνπκε φηη ε Τ.Α.
2373/2003 έρεη πιένλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ Τ.Α. 5953/23-06-2014, ζηελ νπνία έρνπλ
δηαηεξεζεί φια φζα αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηνλ δηεπζπληή ΓΔ, αιιά ππάξρνπλ θαη
θάπνηεο πξνζζήθεο ), νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζδηνξηδφηαλ σο εμήο:
«Σν ΓΔ δηνηθείηαη απφ ην δηεπζπληή θαη ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ.
Ο δηεπζπληήο ηνπ ΓΔ:
α) Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΗΓΔΚΔ, γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.
β) Έρεη ηελ επζχλε γηα ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο γηα
ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ.
γ) Δίλαη ππεχζπλνο ζε δεηήκαηα δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΔ
δ) Πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ.
ε) Φξνληίδεη γηα ηελ θαιή εθπξνζψπεζε ηνπ ζρνιείνπ ζε δεκφζηεο ζπλαληήζεηο.
ζη) Απνζηέιιεη ζην ΗΓΔΚΔ φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ (εγγξαθέο, θνίηεζε, δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, ελεκεξσηηθέο εθζέζεηο,
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θ.ιπ.).
δ) ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ δηεπζπληή αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ
αξραηφηεξν εθπαηδεπηηθφ ηνπ ΓΔ» (Τ.Α. 2373/2003, άξζξν 4.1.).
Γηαπηζηψλνπκε φηη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ πεξηνξίδεη ην δηεπζπληή ΓΔ ζε έλα
γξαθεηνθξαηηθφ ξφιν, αιιά ηνπ αλαζέηεη θαη εγεηηθά θαζήθνληα, θαζηζηψληαο ηνλ ππεχζπλν
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ,
θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Πξνζζέηνπκε φηη
ν δηεπζπληήο είλαη ζεζκηθά ππεχζπλνο γηα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αξρέο ησλ ΓΔ,
φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαλνληζκφ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο (Αλάγλνπ, 2011,
ζ. 23-24).
Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Fleming & Caffarella «ε εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε
ελειίθσλ απνηειεί κηα αζαθή έλλνηα» (2016, ζ.119). Απηφ, φπσο ζεκεηψλνπλ νη Grover &
Miller (2016), απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα ηνπο δηεπζπληέο, νη νπνίνη ζπρλά αλαιακβάλνπλ
εγεηηθέο ζέζεηο ζε κνλάδεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ έρνληαο πξνυπεξεζία ζε νξγαληζκνχο πνπ
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παξνπζηάδνπλ κηθξή ή αθφκε θαη
εθπαίδεπζε ελειίθσλ.

κεδεληθή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζρέζε κε ηελ

ηελ εξγαζία καο ζα επηρεηξήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε απηφ ην πνιπζχλζεην έξγν ηνπ
δηεπζπληή ΓΔ, μεθηλψληαο απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλάο καο, ην νπνίν
παξνπζηάδεηαη ζηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί.

1. Θεσξεηηθφ πιαίζην
Ο Giddens, ζέινληαο λα απνκαθξπλζεί απφ ηε ζπκβαηηθή ζεψξεζε ηνπ ξφινπ, ε
νπνία παξαπέκπεη θαη‘ απηφλ ζε κηα δπτζηηθή αληίιεςε, δειψλεη (1984, ζ. 84) φηη, αλ θαη
δελ απνξξίπηεη εληειψο ηελ έλλνηα ηνπ ξφινπ, ζεσξεί πην ζεκαληηθέο απηέο ηεο ηαπηφηεηαο
(identity), θνηλσληθήο ζέζεο (position) θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπνζέηεζεο (positioning).
Δηδηθφηεξα, ζηε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο, νη δχν πξψηεο έλλνηεο ζπλδένληαη ζηελά: ε
θνηλσληθή ηαπηφηεηα απνηειεί ην εχξνο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ (φζν θαη
ζπγθερπκέλα θαη λα πξνδηαγξάθνληαη απηά) πνπ έρεη ν θνξέαο δξάζεο ν νπνίνο έρεη
ελαξκνληζηεί κε απηήλ ηελ ηαπηφηεηα. Ζ θνηλσληθή ζέζε απνηειεί ηελ εμεηδίθεπζε κηαο
νξηζκέλεο ηαπηφηεηαο κέζα ζε έλα δίθηπν θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηξφπν πνπ ζπλεπάγεηαη
θαλνληζηηθέο θπξψζεηο.
Σαπηφρξνλα, ζηελ θνηλσληθή ζέζε νξίδνληαη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ ν
θνξέαο δξάζεο-θάηνρνο απηήο ηεο ζέζεο-κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ή λα εθηειέζεη, κε ηα
δηθαηψκαηα απηά λα απνηεινχλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ: ζηελ πεξίπησζή καο, νη
αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ νξίδνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ΓΔ θαη πνπ
κπνξεί ν δηεπζπληήο λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα εθηειέζεη, απνηεινχλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ
ηνπ.
Ζ ηνπνζέηεζε (Giddens, φ.π., ζ.89) δίλεη ζηε ζέζε ηε ρσξνρξνληθή δηάζηαζε ζε πην
εκθαληηθή πξννπηηθή, κε άιια ιφγηα ζηελ έξεπλά καο αθνξά ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ
νη δηεπζπληέο ΓΔ κε ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο.
Οη θνηλσληθέο ζέζεηο, νξίδεη ζπκπιεξσκαηηθά ν Giddens, απνηεινχλ
«...ζπγθεθξηκέλεο δηαηνκέο ζεκαζηνιφγεζεο, θπξηαξρίαο θαη λνκηκνπνίεζεο πνπ ζπλδέεηαη
κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ θνξέσλ δξάζεο» (1984, ζ. 83). Χο εθ ηνχηνπ, ε πεξηγξαθή ηνπ
ξφινπ ησλ δηεπζπληψλ ΓΔ, νξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο- πνπ απηνί έρνπλ σο
θάηνρνη απηήο ηεο ζέζεο- ηα νπνία κπνξνχλ νη δηεπζπληέο λα ελεξγνπνηήζνπλ αληιψληαο απφ
ηνπο πφξνπο θαη ηνπο θαλφλεο (ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ΓΔ, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ
πιηθνηερληθή ππνδνκή θ.ιπ.), σο κέζν γηα ηηο θνηλσληθέο ηνπο πξαθηηθέο (ηε δξάζε ηνπο,
δειαδή, σο δηεπζπληέο). Παξάιιεια, νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο απηά ηνπο
λνκηκνπνηνχλ σο δηεπζπληέο, κέζα ζην ζχζηεκα ησλ ΓΔ.
Σέινο, ππνζηεξίδεηαη φηη νη θνηλσληθέο ζέζεηο είλαη «ζέζεηο εμνπζίαο», κε ηελ έλλνηα
φηη είλαη ελζσκαησκέλεο κέζα ζε αλαπαξαγφκελεο ζρέζεηο απηνλνκίαο θαη εμάξηεζεο
(Giddens, 1990, ζ.118-119). ηελ πεξίπησζή καο, ν δηεπζπληήο ΓΔ είλαη θνξέαο εμνπζίαο,
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ηφζν σο ππνθείκελν (ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο), φζν θαη σο αληηθείκελν (ζε ζρέζε κε
ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ ΓΔ), ζε κηα ζρέζε απηνλνκίαο, αιιά θαη
εμάξηεζεο.
Απηφ πνπ ηνλίδεη ν Giddens είλαη φηη «…ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα δελ ζπλίζηαληαη απφ
ξφινπο, αιιά απφ (αλαπαξαγφκελεο) πξαθηηθέο» (1990, ζ. 117, ε έκθαζε ζην πξσηφηππν).
Καζψο ζεσξείηαη φηη νη πξαθηηθέο θαη φρη νη ξφινη είλαη ηα ζεκεία άξζξσζεο
(δηακέζνπ ηεο δπαδηθφηεηαο ηεο δνκήο) κεηαμχ θνξέσλ δξάζεο θαη δνκψλ, νη θνηλσληθέο
ζέζεηο ζπληζηνχλ δέζκεο πξαθηηθψλ, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ φζνπο
θαηέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Οη θνηλσληθέο ζέζεηο κεηαθέξνπλ καδί ηνπο, δειαδή, ηελ
πξνζδνθία (ε νπνία, ζεκεηψλνπκε, κπνξεί λα εθπιεξσζεί ή κπνξεί λα κελ εθπιεξσζεί)κέζσ ησλ πεξηγξαθψλ ξφισλ- φηη νη θνξείο δξάζεο ζα αληιήζνπλ απφ θαλφλεο θαη πφξνπο,
ηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο δειαδή ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ, ηηο νπνίεο θαη ζα αλαπαξάμνπλ κε
ηελ θνηλσληθή ηνπο πξαθηηθή (Shilling, 2003, ζ.80). Αλαδεηθλχεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα
δπλακηθή δηαδηθαζία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ «ξφινπ».
ηελ πεξίπησζή καο, ε θνηλσληθή ζέζε ησλ δηεπζπληψλ ΓΔ κεηαθέξεη ηελ
πξνζδνθία –κέζσ ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ξφινπ ηνπο-φηη απηνί, αληιψληαο απφ ηνπο πφξνπο θαη
ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΓΔ, ζα αλαπαξάμνπλ κε ηηο θνηλσληθέο ηνπο πξαθηηθέο
ηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο (ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αξρέο ησλ ΓΔ). Ζ πξνζδνθία απηή
ελδέρεηαη λα εθπιεξσζεί ή λα κελ εθπιεξσζεί, θαζψο νη δηεπζπληέο κπνξεί κε ηνλ ηξφπν πνπ
δηεπζχλνπλ ην ζρνιείν ηνπο λα αλαπαξάμνπλ ή λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αξρέο ησλ ΓΔ.
ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο καο.

2. Μεζνδνινγία
ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ ηα κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ηεο έξεπλαο.
2.1. Δξεπλεηηθφ εξψηεκα
Σν εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα ήηαλ: Πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ
δηεπζπληή ΓΔ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ δείγκαηνο;
2.2. Πιεζπζκφο- δείγκα ηεο έξεπλαο
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε ην ζρνιηθφ έηνο 2006-2007, πεξίνδν θαηά ηελ
νπνία ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Διιάδα 48 ΓΔ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 3 ζε ζσθξνληζηηθά
θαηαζηήκαηα. Λφγσ ησλ απαηηήζεσλ ηεο έξεπλάο καο, ην δείγκα ήηαλ επηιεγκέλν. Αξρηθά
εμαηξέζακε ηα sui generis ΓΔ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζε ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. Καηφπηλ,
θάλακε ηελ εμήο παξαδνρή: δεδνκέλσλ ησλ θαηλνηνκηθψλ -ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζρνιεία
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ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο-ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ΓΔ, ν πξψηνο θαη ν δεχηεξνο
ρξφλνο ιεηηνπξγίαο κηαο ηέηνηαο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί ζηελ νπζία πεξίνδν
πξνζαξκνγήο γηα φια ηα κέιε ηεο. Οη δηεπζπληέο ηνπο πξνζπαζνχλ αθφκε λα εγθιηκαηηζηνχλ
ζην λέν ηνπο πεξηβάιινλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ νξγαλσηηθά ζέκαηα. Χο εθ ηνχηνπ,
εμαηξέζακε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ΓΔ απηψλ. Σειηθά, δειαδή, ην επηιεγκέλν δείγκα καο
απνηεινχληαλ απφ 31 δηεπζπληέο ΓΔ ηα νπνία δηέλπαλ ηνλ ηξίην ηνπιάρηζηνλ ρξφλν
ιεηηνπξγίαο ηνπο.
2.3. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
ΓΔ θαζνξίδνληαλ απφ ηελ Τ.Α. 2373/2003. Χο εθ ηνχηνπ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο
πεξηνξίδνληαη ζην ρσξνρξνληθφ πιαίζην πινπνίεζήο ηεο. Χζηφζν, νξηζκέλα απφ ηα
ζπκπεξάζκαηα έρνπλ έλα επξχηεξν ελδηαθέξνλ.
2.4. Η ζπλέληεπμε
Γηα ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ επηιέρηεθε ε εζηηαζκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία
«…εζηηάδεηαη ζηηο ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ πνπ εθηίζεληαη ζηε εθ ησλ πξνηέξσλ
αλαιπκέλε θαηάζηαζε, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμαθξηβσζνχλ νη δηθνί ηνπο νξηζκνί ηεο
θαηάζηαζεο» (Merton, Fiske & Kendall, 1990, ζ. 3, νη ππνγξακκίζεηο ζην πξσηφηππν).
2.5. Η αλάιπζε πεξηερνκέλνπ
Χο κνλάδα θαηαγξαθήο επηιέμακε ην ζέκα (Holsti, 1969, ζ.116). Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ
θαηεγνξηψλ ηεξήζεθαλ ηα θξηηήξηα ηεο θαηαιιειφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο,
εμαληιεηηθφηεηαο θαη ακνηβαίνπ απνθιεηζκνχ (Βάκβνπθαο, 1991, ζζ. 274 -276). Μνλάδα
κέηξεζεο ήηαλ θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ζεκαληηθψλ ελδείμεσλ θαη ν αξηζκφο ησλ
αηφκσλ ηεο νκάδαο ησλ νπνίσλ ε γισζζηθή παξαγσγή αλαιχζεθε (Βάκβνπθαο, φ.π., ζ. 273).
Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ.

3. Παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ
ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνπκε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ ησλ
δηεπζπληψλ ΓΔ, ε νπνία απνηππψλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
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Πίλαθαο 1. Αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα δηεπζπληψλ ΓΔ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
1. Εςωτερική λειτουργία ςχολείου
2. Θζματα εκπαιδευτικοφ
προςωπικοφ
3. Θζματα εκπαιδευομζνων
4. φνδεςη με την τοπική κοινωνίαπροβολή
του
ςχολείουςυνεργαςίεσ
5. Τλικοί πόροι-υποδομζσ
6.Θζματα προγράμματοσ ςπουδών
7. Προώθηςη εκπαιδευτικήσ
πολιτικήσ φορζα

ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
58

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ
26

35

21

33

21

33

17

24
15

9
10

1

1

Ν=31. ημειώνεται ότι οριςμζνοι/εσ διευθυντζσ/τριεσ ανζφεραν περιςςότερεσ από μία
κατηγορίεσ/υποκατηγορίεσ

Απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ πξνέθπςε φηη νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο (26/31), θαη
κάιηζηα κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο (58), πξνθξίλνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. ηε δεχηεξε ζέζε είλαη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ΓΔ (21/31 δηεπζπληέο, κε 35 αλαθνξέο), ελψ ζηελ ηξίηε
βξίζθνληαη ηα ζέκαηα εθπαηδεπνκέλσλ, ηα νπνία ηα αλαθέξνπλ επίζεο 21 δηεπζπληέο (κε 33
αλαθνξέο). Αθνινπζνχλ ε ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ε πξνβνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη νη
ζπλεξγαζίεο (17 δηεπζπληέο, κε 33 αλαθνξέο) θαη ηα ζέκαηα πιηθψλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ (24
αλαθνξέο απφ 9 δηεπζπληέο). Έπνληαη νη αλαθνξέο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα
ζπνπδψλ (15 αλαθνξέο απφ 10 δηεπζπληέο). Σέινο, ππάξρεη κία αλαθνξά γηα πξνψζεζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θνξέα πινπνίεζεο.
ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηα δεδνκέλα αλά θαηεγνξία. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο 1εο
(«Δζσηεξηθή ιεηηνπξγία ζρνιείνπ») δίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Πίλαθαο 2. Αλάιπζε θαηεγνξίαο «Δζσηεξηθή ιεηηνπξγία ζρνιείνπ»

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΝΑΦΟΡΧΝ

ΑΡΙΘΜΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΧΝ

1. Δζσηεξηθή ιεηηνπξγία ζρνιείνπ
1.1.Δχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ(πξφιεςε θαη
επίιπζε πξνβιεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεσλ)
1.2.Γηνηθεηηθφ έξγν (γεληθά)

58

26

19

15

10

10

1.3.Οξγάλσζε/ζπληνληζκφο

9

9

1.4.Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο

6

6

1.5. ―Σα πάληα‖

5

5
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1.6.Σήξεζε αξρείνπ- βηβιίσλ, γξαθεηνθξαηηθέο
4
4
εξγαζίεο
1.7.Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε
3
3
1.8.Πξνεδξία ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ
1
1
δηδαζθφλησλ
1.9.Δθαξκνγή θαλνληζκνχ
1
1
Ν=31. εκεηψλεηαη φηη νξηζκέλνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία
θαηεγνξίεο/ππνθαηεγνξίεο

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 2:
i) ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (πξφιεςε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη
δηαρείξηζε θξίζεσλ) αλαθέξζεθαλ νη κηζνί δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηνο (15/31), ζε 19
αλαθνξέο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθφινπζε αλαθνξά ελφο δηεπζπληή: «Τα θαζήθνληα θαη νη
αξκνδηφηεηεο είλαη μεθαζαξηζκέλα απφ ηνλ θαλνληζκφ. Δίκαη ππεχζπλνο γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ» (Γ6).
χκθσλα κε ηελ επφκελε αλαθνξά, ν δηεπζπληήο έρεη σο θχξην έξγν ηε δξάζε πξνο
ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξφιεςεο δεκηνπξγίαο πξνβιεκάησλ: «Όηαλ έρεηο γεληθή εηθφλα θαη
θαζεκεξηλή εηθφλα απφ ην ζρνιείν, κπνξείο λα πξνιάβεηο θαη θαηαζηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα
πάλε λα δεκηνπξγεζνχλ. Γειαδή, απηφο λνκίδσ φηη πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή, λα
πξνιακβάλεηο, λα μέξεηο.» (Γ1).
Αλ, παξφια απηά, δεκηνπξγεζνχλ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζην ζρνιείν, έξγν ηνπ
δηεπζπληή είλαη: «λα δίλεη ιχζεηο» (Γ19).
πσο, άιισζηε, ππνγξακκίδεη έλαο πνιχ έκπεηξνο δηεπζπληήο ΓΔ, ζε έλα ζρνιείν
είλαη αλακελφκελν φηη ζα πξνθχςνπλ θαη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, νπφηε έξγν ηνπ ζεσξεί
θαη ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ: «Καη λα δηαρεηξηζηψ θξίζεηο, πνπ νχησο ή άιισο ζα
δεκηνπξγεζνχλ, έηζη; Απφ ηε ζηηγκή πνπ είκαζηε πάλσ απφ δχν άηνκα ζα πξνθχςεη κηα θξίζε
θάπνηα ζηηγκή.» (Γ23).
ii) Σν 1/3 ησλ δηεπζπληψλ (10/31, ζε ηζάξηζκεο αλαθνξέο) αλαθέξνπλ ηελ άζθεζε
δηνηθεηηθνχ έξγνπ γεληθά, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ αθφινπζε αλαθνξά: «Τηο δηνηθεηηθέο
αξκνδηφηεηεο φιεο πνπ έρεη ε ιεηηνπξγία ελφο ζρνιείνπ» (Γ8).
iii) ε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ αλαθέξζεθαλ 9 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο
αλαθνξέο):
Έλαο δηεπζπληήο ππνζηεξίδεη ζρεηηθά: «Καη’ αξρήλ λα αλαθέξσ φηη ν ξφινο ηνπ
δηεπζπληή ΣΓΔ, απφ ηελ ηξηεηή εκπεηξία πνπ έρσ, είλαη πνιχπιεπξνο θαη είλαη ζχλζεηνο. Έρεη
λα θάλεη, δειαδή, κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ» (Γ19).
ηελ πνιχ γιαθπξή αλαθνξά πνπ αθνινπζεί, ν δηεπζπληήο ΓΔ παξνκνηάδεηαη κε
έλαλ δηεπζπληή νξρήζηξαο: «Ναη, ν δηεπζπληήο πξέπεη […] λα εμηζνξξνπεί ηα πάληα, […], λα
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ελνξρεζηξψλεη κηα νξρήζηξα αιινπξφζαιιε, γηα λα κελ αθνχγνληαη θάιηζα θαη παξαθσλίεο
θαη είλαη θάηη ην ςπρνθζφξν πξαγκαηηθά.» (Γ20).
iv) Σε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο αλαθέξνπλ 6 δηεπζπληέο (κε ηζάξηζκεο
αλαθνξέο). πσο δηεπθξηλίδεη έλαο δηεπζπληήο: «Τν θιίκα είλαη ην πην ζεκαληηθφ. Δίλαη πάξα
πνιχ ζεκαληηθφ θαη νη εθπαηδεπηέο θαη νη εθπαηδεπφκελνη λα ζέινπλ λα έξρνληαη ζρνιείν. […].
Ννκίδσ φηη ζε φια ηα ζρνιεία, φρη κφλν ζηα ΣΓΔ, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη έλα θαιφ θιίκα.
Καη λα ππάξρεη κηα ζπλεξγαζία θαη φηαλ παξνπζηάδεηαη κηα δνπιεηά, λα ζέινπλ φινη λα
βνεζήζνπλ λα γίλεη ε δνπιεηά.» (Γ12).
Ζ χπαξμε, δειαδή, θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζην ζρνιείν, είλαη κία πνιχ ζεκαληηθή
παξάκεηξνο ηνπ έξγνπ ηνπ δηεπζπληή: εμαζθαιίδεη ηελ «αηκφζθαηξα» εθείλε πνπ επηηξέπεη
ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθφηεηαο, ηελ ηθαλνπνίεζε, ηελ εξγαηηθφηεηα, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ
παξαγσγή έξγνπ ζε κηα εθπαηδεπηηθή κνλάδα.
πσο άιισζηε έρεη επηζεκαλζεί ζρεηηθά: «Αλακθίβνια ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ,
σο κηα εγεηηθή θπζηνγλσκία ζηε ζρνιηθή κνλάδα, απνηειεί ην θιεηδί επηηπρίαο ζηε
δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο κέζα ζην νπνίν ζα πξνάγνληαη νη αλζξψπηλεο
ζρέζεηο θαη ζα δηαηεξείηαη ε ζπλνρή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ καζεηψλ σο ζπλεξγαδφκελεο
νκάδαο γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ» (Παζηαξδήο, 2004, ζ.171).
v) ηη ν δηεπζπληήο ΓΔ θάλεη ―ηα πάληα‖ ππνζηεξίδνπλ 5 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο
αλαθνξέο). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθφινπζε αλαθνξά: «Κάλσ ηα πάληα!... Γελ ππάξρεη
πεξίπησζε λα ππάξρεη δνπιεηά θαη λα κελ ηελ θάλσ, απφ ηνλ λνκάξρε, ηνλ δήκαξρν, ηνλ
βνπιεπηή, κέρξη θαη λα θαζαξίζσ θαη ηηο ηνπαιέηεο, αλ δελ ππάξρεη ζηελ αξρή θαζαξίζηξηα.»
(Γ 28).
Ζ αίζζεζε, δειαδή, πνπ έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο δηεπζπληήο είλαη φηη αζρνιείηαη κε φ,ηη
ρξεηαζηεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ: απφ ην λα θάλεη κία ζεκαληηθή επαθή κε
απηνδηνηθεηηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ,
κέρξη λα θαζαξίζεη ηνπαιέηεο, αλ δελ έρεη γίλεη ε ζχκβαζε κε ηελ θαζαξίζηξηα.
vi) Οη γξαθεηνθξαηηθέο εξγαζίεο, φπσο ε ηήξεζε αξρείνπ θαη βηβιίσλ ηνπ ζρνιείνπ
(Τ.Α. 2373/2003, άξζξν 4.1.ζη), αλαθέξνληαη απφ 4 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο αλαθνξέο):
χκθσλα κε κία αλαθνξά, ν δηεπζπληήο «Πξέπεη λα ηεξεί ηα βηβιία πνπ ρξεηάδνληαη κέζα ζην
ζρνιείν» (Γ18), ελψ ζχκθσλα κε κία άιιε ν δηεπζπληήο έρεη εθηφο απφ ηελ επζχλε γηα ηελ
νξγάλσζε ηνπ αξρείνπ, θαη απηή ηεο αιιεινγξαθίαο: «έρσ ηελ επζχλε, αο πνχκε, γηα ηελ
αιιεινγξαθία, ηελ νξγάλσζε ηνπ αξρείνπ» (Γ27).
vii) Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε αλαθέξεηαη απφ 3 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο
αλαθνξέο). Γηαθνξνπνηήζακε ηελ ππνθαηεγνξία απηή απφ ηελ πξνεγνχκελε
(«γξαθεηνθξαηηθέο εξγαζίεο»), δηφηη δελ πξνβιέπεηαη ν δηεπζπληήο λα αζθεί γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε, δεδνκέλνπ φηη ζηα ΓΔ ππάξρεη ζέζε γξακκαηέα (Τ.Α. 2373/2003, άξζξν 14).
χκθσλα κε κία αλαθνξά: «Τψξα, ζηηο αξκνδηφηεηεο ζίγνπξα είλαη ε γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε» (Γ2).
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viii) Μία αλαθνξά έγηλε γηα πξνεδξία ηνπ δηεπζπληή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ: «Αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα είλαη απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ,
βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνεδξεχσ ζηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ» (Γ5). Πξφθεηηαη γηα ζρεηηθή
ζεζκηθή πξφβιεςε (Τ.Α., 2373/2003, άξζξν4.1.δ).
ix) Έλαο δηεπζπληήο ππνζηεξίδεη φηη ην πξσηαξρηθή ηνπ αξκνδηφηεηα θαη θαζήθνλ
είλαη ε εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ: «Πξψηα απφ φια, έρνπκε έλαλ θαλνληζκφ. Πξέπεη λα
εθαξκφδσ απηφλ ηνλ θαλνληζκφ.» (Γ31).
ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηάζνπκε ηα δεδνκέλα ηεο 2εο θαηεγνξίαο («ζέκαηα
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ»).
Πίλαθαο 3. Αλάιπζε θαηεγνξίαο «Θέκαηα εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ»

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΝΑΦΟΡΧΝ

ΑΡΙΘΜΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΧΝ

2. Θέκαηα εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ

35

21

2.1.Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ

12

9

2.2.Δκςχρσζε εθπαηδεπηηθψλ

6

5

2.3.ηειέρσζε ζρνιείνπ κε εθπαηδεπηηθνχο

4

4

2.4.Ηθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ

3

3

2.5.Παξνρή νξάκαηνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
2.6.Δλζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
2.7.Δπηθνηλσλία/ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο

3

3

2

2

2

2

2.8.Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ

2

2

2.9.Γεκηνπξγία νκάδαο

1

1

Ν=31. εκεηψλεηαη φηη νξηζκέλνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία
θαηεγνξίεο/ππνθαηεγνξίεο

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 3:
i) ηελ αθφινπζε αλαθνξά ηνλίδεηαη εκθαληηθά φηη είλαη απαξαίηεην ν δηεπζπληήο λα
επηκνξθψζεη ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, δηφηη
πξνέξρνληαη απφ ηα ππφινηπα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο («ηππηθά ζρνιεία»)
θαη δε ζα κπνξέζνπλ δηαθνξεηηθά λα πξνζθέξνπλ ζην ΓΔ: «Φσξίο ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ
επηκφξθσζε, επαλαιακβάλσ, απφ ηνπο δηεπζπληέο δελ κπνξνχλ νη θαζεγεηέο πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηα ηππηθά ζρνιεία δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ απηά ηα νπνία πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ζηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Άξα, ε επηκφξθσζε είλαη απαξαίηεηε θαη βαζηθή ζηελ εθπαίδεπζε
ελειίθσλ.» (Γ19).
Μία άιιε δηεπζχληξηα αλαθέξεη: «Με ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ έρεη ν θάζε
δηεπζπληήο, βέβαηα εμαξηάηαη, απηφ είλαη δειαδή ζε θάζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθφ θαη ζε
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δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ζε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε κπνξεί λα
βνεζήζεη θάζε δηεπζπληήο, αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ηηο απφςεηο ηνπ θαη ηηο γλψζεηο
ηνπ. Ννκίδσ φηη είλαη πνιχ βαζηθφο απηφο ν ξφινο, ν επηκνξθσηηθφο. Ο δηεπζπληήο δίλεη ην
ζηίγκα ηνπ θαη θαζνδεγεί, αθφκε θαη ηνπο εηδηθνχο ζα έιεγα.» (Γ27).
Καη ε ζπγθεθξηκέλε δηεπζχληξηα δίλεη πξσηαξρηθή, έλαληη ησλ ππνινίπσλ
αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ηεο, ζέζε θαη ζεκαζία ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε άπνςή ηεο φηη, κε ηελ επηκνξθσηηθή ηνπ δξάζε, ν δηεπζπληήο «δίλεη
ην ζηίγκα ηνπ» ζην ζρνιείν: φπσο ππνζηεξίδεη, αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ηηο
γλψζεηο ηνπ, ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηηο απφςεηο ηνπ, δηακνξθψλεη ηελ «ηαπηφηεηα» ηνπ
ζρνιείνπ. Γηαθξίλεηαη θαη ζε απηή ηελ άπνςε ηφζν ε θαίξηα ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή ζηε
δηακφξθσζε ηεο «ηαπηφηεηαο» ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φζν θαη ε ζεκαζία πνπ έρεη ην πνηνο
ζα είλαη ν δηεπζπληήο πνπ ζα επηιεγεί γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα.
ii) Ζ εκςχρσζε θαη ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξεηαη σο αξκνδηφηεηα θαη
θαζήθνλ απφ 5 δηεπζπληέο (ζε 6 αλαθνξέο). πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, ν δηεπζπληήο
«Πξέπεη λα ελζαξξχλεη, επίζεο, θαη ηνπο εθπαηδεπηέο. Γηαηί είλαη δχζθνιν ην έξγν ηνπο θαη
πξέπεη λα είλαη ζην πιεπξφ ηνπο.» (Γ18).
iii) Ζ ζηειέρσζε ηνπ ζρνιείνπ κε εθπαηδεπηηθνχο αλαθέξεηαη απφ 4 δηεπζπληέο (ζε
ηζάξηζκεο αλαθνξέο).
ην αθφινπζν παξάζεκα δηεπθξηλίδεηαη φηη ν δηεπζπληήο ζπκκεηέρεη ζε επηηξνπέο
επηινγήο πξνζσπηθνχ γηα ην ζρνιείν ηνπ, νπφηε ν δηεπζπληήο νθείιεη λα έρεη γλψζεηο θαη
εκπεηξία ζηελ αμηνιφγεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηνπο
θαηάιιεινπο γηα ην ζρνιείν ηνπ: «φζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αλ δελ ηνπο βξεη λα είλαη
ήδε ζην ζρνιείν ν δηεπζπληήο φηαλ αλαιάβεη θαη πξέπεη λα βξεη θαηλνχξηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
νξίδνληαη απφ ην ΗΓΔΚΔ επηηξνπέο επηινγήο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν δηεπζπληήο. [...]. Άξα θαη
εθεί πέξα πξέπεη λα έρεηο θάπνηεο γλψζεηο, είηε πξνεγνχκελσλ επηηξνπψλ, είηε θάηη
παξαπιήζην, γηα λα κπνξείο λα αμηνινγήζεηο.» (Γ15).
iv)Ζ πξνζπάζεηα ηνπ δηεπζπληή γηα ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξεηαη απφ
3 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο αλαθνξέο).
Μία δηεπζχληξηα πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηε δηακφξθσζε
ηνπ θαηάιιεινπ ρψξνπ εξγαζίαο, έηζη ψζηε θαη απηνί λα απνδίδνπλ θαιχηεξα, αιιά θαη ην
ζρνιείν λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ:«… λα είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην
ρψξν εξγαζίαο ηνπο, γηαηί έηζη λνκίδσ φηη απνδίδνπλ θαιχηεξα θαη θεξδίδεη ην ζρνιείν θαη νη
εθπαηδεπφκελνη θαη εγψ πξνζσπηθά. Καη απηή ήηαλ ε πξνζπάζεηά κνπ.» (Γ27).
v) Ζ παξνρή νξάκαηνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαθέξεηαη απφ 3 δηεπζπληέο (ζε
ηζάξηζκεο αλαθνξέο).
Μία πνιχ έκπεηξε δηεπζχληξηα ππνγξακκίδεη φηη ν δηεπζπληήο φρη κφλν εκπλέεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, αιιά είλαη «ε ςπρή ηεο δξάζεο» ηνπο: «Σε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
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ηψξα, πηζηεχσ φηη ν δηεπζπληήο είλαη ζα έιεγα ε ςπρή ηεο δξάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη
απηφο ν νπνίνο ζα εκπλεχζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο» (Γ9).
Ζ παξνρή νξάκαηνο είλαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηεπζπληή- εγέηε (Bush and
Glover, 2003, ζ.8).
vi) Ζ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξεηαη απφ 2
δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο αλαθνξέο): «θαη θαζνδεγψληαο ελεξγεηηθά ζηελ αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ, ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ δηακφξθσζε πξνηάζεσλ νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ
ην ζρνιείν έλα βήκα παξαπέξα» (Γ9). Οη εθπαηδεπηηθνί, δειαδή, δελ αληηκεησπίδνληαη απφ ηε
δηεπζχληξηα σο παζεηηθνί απνδέθηεο εληνιψλ, αιιά σο ζπλεξγάηεο θαη ζπλδηακνξθσηέο.
vii) Ζ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαθέξεηαη απφ 2
δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο αλαθνξέο).
χκθσλα κε κία αλαθνξά, ν δηεπζπληήο νθείιεη λα αλαπηχζζεη θαιή ζπλεξγαζία κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο: « ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή […] έρεη λα θάλεη […]κε ηελ θαιή ζπλεξγαζία
[…]κε ηνπο ζπλαδέιθνπο» (Γ19).
viii) ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ αλαθέξνληαη 2 δηεπζπληέο (ζε
ηζάξηζκεο αλαθνξέο). Μία δηεπζχληξηα ππνζηεξίδεη: «αιιά λνκίδσ φηη ν θαζέλαο έρεη λα
πξνζθέξεη ζεκαληηθά πξάγκαηα γηα ην ζρνιείν θαη είλαη ζην δηθφ κνπ ρέξη λα κπνξέζσ λα
αλαθαιχςσ ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ θαζελφο, λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ ππέξ ηνπ ζρνιείνπ» (Γ27).
ix) Ζ δεκηνπξγία νκάδαο αλαθέξεηαη απφ κία δηεπζχληξηα: «Κάπνηνη απφ ηνπο
αλζξψπνπο ήξζαλ ρσξίο λα ην μέξνπλ. Καη […]ρξεηαδφηαλ κηα πνιχ ζνβαξή δνπιεηά γηα λα
κπνξέζεη απηφ λα γίλεη νκάδα θαη γηα λα …,γηαηί πξαγκαηηθά ζηελ νκάδα ζα ζπδεηήζνπκε θαη
ηα πξνζσπηθά, ζα ππάξρνπλ θαη αληηδηθίεο, ζα ζπκθσλήζνπκε θαη ζα δηαθσλήζνπκε, γηαηί θαη
νη δηαθσλίεο είλαη κέζα ζην πξφγξακκα, αιιά ζα πξέπεη λα βγάινπκε απνηέιεζκα, φκσο, φζνλ
αθνξά ην ζρνιεηφ. Γηαηί κπνξεί λα έρνπκε κηα δηαθσλία πξνζσπηθή, αιιά απηφ δελ ζα ην
θνπβαιήζνπκε κέζα ζηελ νκάδα. Απηφ πξέπεη λα μέξεηο πνιχ θαιά πψο ζα ην ρεηξηζηείο.»
(Γ26).
Βαζηθή παξάκεηξνο ζε κία εθπαηδεπηηθή κνλάδα, ηδηαίηεξα αλ πξφθεηηαη γηα ελήιηθεο,
είλαη ε δπλακηθή ηεο νκάδαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηεπζχληξηα ην γλσξίδεη απηφ θαη απφ ηηο
ζπνπδέο ηεο θαη ην ζεσξεί σο κία ζεκαληηθή πιεπξά ηνπ έξγνπ ηεο.
ηε ζπλέρεηα πεξλάκε ζηελ 3ε θαηεγνξία («Θέκαηα εθπαηδεπνκέλσλ»).
Πίλαθαο 4. Αλάιπζε θαηεγνξίαο «Θέκαηα εθπαηδεπνκέλσλ»

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
3. Θέκαηα εθπαηδεπνκέλσλ
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ΑΝΑΦΟΡΧΝ
33

ΑΡΙΘΜΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΧΝ
21

3.1.Δμεχξεζε εθπαηδεπνκέλσλ

12

12

3.2.Δπαθή κε εθπαηδεπφκελνπο

7

7
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3.3.Μέξηκλα (γεληθά) γηα εθπαηδεπφκελνπο

4

4

3.4.Δκςχρσζε θαη ζηήξημε εθπαηδεπνκέλσλ

4

4

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3.5.Ηθαλνπνίεζε εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
3.6.Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ζην ζρνιείν
3.7.Παξαθνινχζεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο
θαζεκεξηλήο παξνπζίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
3.8.Τπνδνρή θαη εγθιηκαηηζκφο ησλ πξσηνεηψλ
εθπαηδεπνκέλσλ
3.9. Πξφζσπν αλαθνξάο γηα ηεο εθπαηδεπφκελνπο

Ν=31. εκεηψλεηαη φηη νξηζκέλνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία
θαηεγνξίεο/ππνθαηεγνξίεο

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 4:
i) ε εμεχξεζε εθπαηδεπνκέλσλ αλαθέξεηαη απφ 12 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο
αλαθνξέο): Έλαο δηεπζπληήο αλαθέξεη φηη ε πξνζέγγηζε θαη πξνζέιθπζε εθπαηδεπνκέλσλ
είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ: «Τν κεγάιν θνκκάηη ηεο
αξκνδηφηεηάο κνπ ην αληηιακβάλνκαη φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζέγγηζε θαη πξνζέιθπζε ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ.» (Γ7).
ii) Ζ επαθή κε εθπαηδεπφκελνπο αλαθέξεηαη απφ 7 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο
αλαθνξέο) ε επαθή απφ εθπαηδεπφκελνπο. πσο ηνλίδεη κία πνιχ έκπεηξε δηεπζχληξηα, ηα
ζρνιεία ζηεξίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζην θαηά πφζν νη δηεπζπληέο έρνπλ επηθνηλσλία ή φρη κε
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο: «Παιηφηεξα φκσο πνπ ηνπο ήμεξα πην ιεπηνκεξψο θαη πην θαιά ηνπο
δηεπζπληέο δηαπίζησλα φηη ηα ζρνιεία πνπ δελ πεγαίλαλε θαιά ήηαλ απηά πνπ νη δηεπζπληέο δελ
είραλ παξηίδεο θαη επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Γειαδή, πηζηεχσ φηη είλαη πνιχ
ζεκαληηθφο απηφο ν ξφινο» (Γ11).
iii) Ζ κέξηκλα (γεληθά) γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αλαθέξεηαη απφ 4 δηεπζπληέο (ζε
ηζάξηζκεο αλαθνξέο). ηελ αλαθνξά πνπ αθνινπζεί ππνγξακκίδεηαη φηη βαζηθή θαη δηαξθήο
κέξηκλα ηνπ δηεπζπληή είλαη νη εθπαηδεπφκελνη ηνπ ζρνιείνπ ηνπ: «Απηφ πνπ θάλεη έλαο
δηεπζπληήο ΣΓΔ είλαη λα έρεη ζπλερψο ζην λνπ ηνπ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο» (Γ23).
iv) Ζ εκςχρσζε θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αλαθέξεηαη απφ 4 δηεπζπληέο (ζε
ηζάξηζκεο αλαθνξέο). πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεηαη: «…θαη λα ελζαξξχλεη κε θάζε
ηξφπν θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, λα κε κέλνπλ ζηάζηκνη, αιιά λα ελεκεξψλνληαη, λα
πινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, λα επηκέλνπλ, λα βγνπλ απφ ηε ξαζπκία πνπ κπνξεί λα ηνπο
δεκηνπξγήζεη, αο πνχκε, θαη ηε ζηαζηκφηεηα ε θαζεκεξηλφηεηα.» (Γ18). Ο δηεπζπληήο ζεσξεί
φηη πξέπεη λα ελζαξξχλεη θαη εκςπρψλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηε καζεζηαθή ηνπο
δηαδηθαζία, θάηη πνπ ην ρξεηάδνληαη πνιχ, δεδνκέλσλ ηφζν ησλ πνιιψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο,
φζν θαη ησλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ζε πξνεγνχκελα ζρνιηθά πεξηβάιινληα.
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v) Γχν δηεπζπληέο αλαθέξνπλ σο θαζήθνλ ηνπο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. χκθσλα κε κία αλαθνξά: «Καη ζεσξψ φηη θαζήθνλ κνπ
είλαη επίζεο λα είλαη επραξηζηεκέλνη απφ απηφ πνπ γίλεηαη ζην ζρνιείν νη εθπαηδεπφκελνη»
(Γ12). Σν λα θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν, απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ νπνίνπ ληψζνπλ
ηθαλνπνηεκέλνη, είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν ζηνηρείν, αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη πξφθεηηαη γηα
αλζξψπνπο κε αξλεηηθέο πξνεγνχκελεο ζρνιηθέο εκπεηξίεο.
vi) Μία αλαθνξά γίλεηαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην
ζρνιείν: «Έπεηηα, άιιν κέιεκά κνπ είλαη ε πξφζβαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην ζρνιείν. Ζ
πξφζβαζε ζην <φλνκα πεξηνρήο πνπ αλήθεη ην ΣΓΔ>, εηδηθά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΓΔ
είλαη δχζθνιε γηα θάπνηνπο πνπ δελ έρνπλ δηθφ ηνπο κέζν, νη απνζηάζεηο είλαη καθξηλέο. [...]
Πξνζπαζψ λα θάλσ ην εμήο. Ή θαη εγψ πξνζπαζψ λα εμππεξεηήζσ κε ην ακάμη κνπ κεξηθνχο ή
πξνζπαζψ γηα θάπνηα άιια ζεκεία θάπνηνη άιινη πνπ έρνπλ απηνθίλεην πξνζπαζψ λα θάλσ
θάπνην ζπλδπαζκφ, έηζη ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ φινη.» (Γ14).
vii) Μία αλαθνξά γίλεηαη γηα παξαθνινχζεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο θαζεκεξηλήο
παξνπζίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ: «Έλα δεχηεξν ζηνηρείν είλαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηελ παξνπζία ηνπο ζην ζρνιείν, κε θαζεκεξηλφ έιεγρν ζηηο
απνπζίεο, έηζη ψζηε λα ηνλίδεηαη θάζε θνξά ζε απηνχο πνπ, γηα ιφγνπο πξνζσπηθνχο βέβαηα,
απνπζηάδνπλ, φηη δελ πξέπεη λα απνπζηάδνπλ γηα πξνβιήκαηα φρη ηφζν ζνβαξά.» (Γ25).
viii) Έλαο δηεπζπληήο αλαθέξζεθε ζηελ ππνδνρή θαη εγθιηκαηηζκφ ησλ πξσηνεηψλ
εθπαηδεπνκέλσλ: «Δπίζεο, ζα πξέπεη ν δηεπζπληήο λα αλαιάβεη ππεχζπλα θαη ην βάξνο ηεο
ππνδνρήο ησλ πξσηνεηψλ εθπαηδεπνκέλσλ. Απηφ είλαη απαξαίηεην, βέβαηα πάληα κε ηε
βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηψλ, ησλ ζπκβνχισλ θπξίσο –ζηαδηνδξνκίαο θαη ςπρνιφγνπ- πνπ είλαη
ζην δηθφ ηνπο αληηθείκελν θαη θπζηθά ηε βνήζεηα ησλ παιηψλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δίλαη κηα
απαξαίηεηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο, θαζφηη φινη νη ελήιηθεο
πνπ έξρνληαη ζηα ΣΓΔ-θαη εηδηθά ζηελ πεξηνρή καο, ζε έλα ζρνιείν πνπ είλαη απνκαθξπζκέλν,
πξέπεη λα αθηεξψζνπλ ρξφλν, θφπν, ρξήκα γηα λα θνηηήζνπλ ζε απηφ, έξρνληαη ινηπφλ κε ην
έλα πφδη. Δκείο πξέπεη λα ηνπο βνεζήζνπκε γηα λα έξζνπλ θαη κε ην άιιν πφδη ζην ζρνιείν
καο.» (Γ31).
ix) Ο δηεπζπληήο λα είλαη πξφζσπν αλαθνξάο γηα ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, ζχκθσλα κε
κία δηεπζχληξηα: «Σε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζεσξψ φηη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή είλαη
θαζνξηζηηθφο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζε θάζε ζρνιείν ην πξφζσπν ζην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη
λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθέξνληαη ζπλερψο είηε γηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα είηε γηα
πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζην ΣΓΔ. [...]. Δάλ νη
εθπαηδεπφκελνη ληψζνπλ φηη ν δηεπζπληήο είλαη απξφζηηνο θαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε πνπ
ζα ρξεηαζηεί δελ έρνπλ ηελ επρέξεηα λα αλαθεξζνχλ, λα εθθξάζνπλ ηπρφλ παξάπνλα ή λα
θάλνπλ ππνδείμεηο ζε ζρέζε κε ηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία, απηφ ζεσξψ
φηη είλαη αξλεηηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ζπλνιηθά ηνπ ζρνιείνπ.» (Γ9).
Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 4εο θαηεγνξίαο («χλδεζε κε ηελ
ηνπηθή θνηλσλία-πξνβνιή ηνπ ζρνιείνπ- ζπλεξγαζίεο»).
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Πίλαθαο 5. Αλάιπζε θαηεγνξίαο «χλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία-πξνβνιή ηνπ ζρνιείνπ- ζπλεξγαζίεο»

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
4. χλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία-πξνβνιή ηνπ
ζρνιείνπ- ζπλεξγαζίεο
4.1.χλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΝΑΦΟΡΧΝ

ΑΡΙΘΜΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΧΝ

33

17

17

15

4.2.Πξνβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ
6
5
4.3.Ζ εθπξνζψπεζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή
5
5
θνηλσλία
4.4.πλεξγαζία κε ΓΓΔΔ
4
4
4.5.πλεξγαζία κε πεξηθεξεηαθφ ζχκβνπιν
1
1
εθπαίδεπζεο
Ν=31. εκεηψλεηαη φηη νξηζκέλνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία
θαηεγνξίεο/ππνθαηεγνξίεο

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 5:
i) Σε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία αλαθέξνπλ 15 δηεπζπληέο (ζε 17
αλαθνξέο).πσο αλαθέξεηαη: «Άξα ινηπφλ ν δηεπζπληήο πξέπεη λα αλαπηχμεη θαιέο ζρέζεηο κε
ηελ ηνπηθή θνηλσλία» (Γ10).
Μία δηεπζχληξηα εμεγεί φηη πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη θαιέο ζρέζεηο κε φινπο ηνπο
απηνδηνηθεηηθνχο θαη πνιηηηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη βνήζεηα ζε ζέκαηα ηνπ
ζρνιείνπ ηεο: «Πξνζπαζψ λα ηα έρσ θαιά κε φινπο ηνπο θνξείο. Αλεμάξηεηα απφ πνιηηηθέο
θαηεπζχλζεηο. Θέισ λα ηα έρσ θαιά θαη κε ηνλ λνκάξρε θαη κε ηνλ δήκαξρν θαη κε ηνπο
βνπιεπηέο… Θέισ λα ηα έρσ θαιά κε φινπο, γηα λα βνεζάλε φινη ην ζρνιείν καο.» (Γ28).
ii) Ζ πξνβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ αλαθέξεηαη απφ 5 δηεπζπληέο (κε 6
αλαθνξέο): «…λα πξνβάιισ θάζε θνξά, φηαλ κνπ δίλεηαη ε επθαηξία, ηνλ ξφιν ηνπ ΣΓΔ ζηελ
πεξηνρή θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή» (Γ14).
iii) Ζ εθπξνζψπεζε ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία (Τ.Α. 2373/2003, άξζξν
4.1.ε) αλαθέξεηαη επίζεο απφ 5 δηεπζπληέο (κε 5 αλαθνξέο). Ο δηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε
ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ έμσζελ θαιή
καξηπξία γηα ην ζρνιείν: «…θαη ε εθπξνζψπεζε ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηα έμσ, πξνο ηελ ηνπηθή
θνηλσλία» (Γ7).
iv) Ζ ζπλεξγαζία κε ηε ΓΓΔΔ αλαθέξεηαη απφ 4 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο αλαθνξέο):
«έρεη ππνρξέσζε βέβαηα λα έρεη ηε δηαζχλδεζε κε ηε ΓΓΔΔ.» (Γ22). Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ησλ ΓΔ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ δηεπζπληή, σο πξφζσπν αλαθνξάο γηα ην
ζρνιείν.
v) Ζ ζπλεξγαζία κε ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζχκβνπιν εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη απφ 1
δηεπζπληή: «Με ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζχκβνπιν ζπλεξγαζία γηα επηζθέςεηο, αιιά θαη επίιπζε
ηπρφλ πξνβιεκάησλ κέζα απφ δηαδηθαζία ζπλεδξηάζεσλ, αθφκε θαη πέξα απφ ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε, ηελ νπνία έρνπκε θάζε Τεηάξηε.» (Γ25). πσο αλαθέξεη ν ζπγθεθξηκέλνο
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δηεπζπληήο, ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΠΔ θαη πέξαλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ ζην
ζρνιείν.
Πεξλάκε ζηελ παξνπζίαζε ηεο 5εο θαηεγνξία («Τιηθνί πφξνη-ππνδνκέο»).
Πίλαθαο 6. Αλάιπζε θαηεγνξίαο «Τιηθνί πφξνη-ππνδνκέο»

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
5. Τιηθνί πφξνη-ππνδνκέο

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΝΑΦΟΡΧΝ
24

ΑΡΙΘΜΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΧΝ
9

5.1.πληήξεζε θηηξίνπ
12
5
5.2.Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε/ Αγνξά πξνκεζεηψλ10
6
αλαισζίκσλ
5.4.Βειηίσζε/ζπληήξεζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο
2
2
ηνπ ζρνιείνπ
Ν=31. εκεηψλεηαη φηη νξηζκέλνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία
θαηεγνξίεο/ππνθαηεγνξίεο

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 6:
i) Tε ζπληήξεζε ηνπ ζρνιείνπ αλαθέξνπλ 5 δηεπζπληέο (κε 12 αλαθνξέο).
Μία δηεπζχληξηα αλαθέξεη φηη ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληά ηεο
πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε, αιιά θαη ε πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ
ρψξσλ, ψζηε νη πξνδηαγξαθέο λα είλαη αλάινγεο κε απηφ πνπ ε ίδηα ζεσξεί σο έλα θαιφ θαη
ζχγρξνλν ζρνιείν, απφ ην νπνίν λα ηθαλνπνηνχληαη εθπαηδεπφκελνη θαη εθπαηδεπηηθνί: «ηελ
απνθαηάζηαζε θαη ηε βειηίσζε ησλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ, γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο, θαηά ηε γλψκε κνπ αο πνχκε,
ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε έλα θαιφ θαη ζχγρξνλν ζρνιείν.» (Γ27).
ii) ε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη αγνξάο πξνκεζεηψλ/αλαισζίκσλ
αλαθέξζεθαλ 6 δηεπζπληέο (ζε 10 αλαθνξέο).
χκθσλα κε κία αλαθνξά, ν δηεπζπληήο έρεη «αξκνδηφηεηεο […] νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο» (Γ3). εκεηψλνπκε φηη ην ΓΔ είλαη έλα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν επξσπατθφ
πξφγξακκα, νπφηε ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε γίλεηαη θεληξηθά, ζε επίπεδν Οκάδαο Έξγνπ.
Χζηφζν, νξηζκέλεο ελέξγεηεο νηθνλνκηθήο θχζεσο πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηνλ δηεπζπληή.
iii) Απφ 2 δηεπζπληέο αλαθέξεηαη ε επζχλε γηα ζπληήξεζε ηεο ππάξρνπζαο
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ θαη κέξηκλα γηα βειηίσζή ηεο: «ηελ επζχλε γηα ηελ
πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή λα θαιχςσ θάπνηεο ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ, κε
φπνηνλ ηξφπν είλαη απηφ δπλαηφλ, απεπζπλφκελε θαη ζε άιινπο θνξείο θαη ζε άιια πξφζσπα
εθηφο ηνπ ζρνιείνπ» (Γ27).
Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο 6εο θαηεγνξία («Θέκαηα πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ»).
Πίλαθαο 7. Αλάιπζε θαηεγνξίαο «Θέκαηα πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ»
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
6.Θέκαηα πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΝΑΦΟΡΧΝ
15

ΑΡΙΘΜΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΧΝ
10

6.1.Οξγάλσζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
9
6
6.2. Θέζε πιαηζίνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε
4
4
επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο
6.3.Δπνπηεία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπ
2
2
ζρνιείνπ
Ν=31. εκεηψλεηαη φηη νξηζκέλνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία
θαηεγνξίεο/ππνθαηεγνξίεο

ηελ θαηεγνξία απηή αλαθέξζεθαλ 10 δηεπζπληέο (ζε 15 αλαθνξέο). Δηδηθφηεξα:
i) ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αλαθέξνληαη 6 δηεπζπληέο (ζε 9
αλαθνξέο). ην επφκελν παξάζεκα ν δηεπζπληήο δεηά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηήζην
πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεψλ ηνπο θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ
νξγψλνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα εξγαζηήξηα θαη ηα projects πνπ ζα πινπνηεζνχλ: «Καη
καδί κε απηφ, ζεσξψ φηη είλαη θαη ν εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ζρνιείνπ, πνπ είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ. Εήηεζα, φπσο πξνβιέπεη θαη ν θαλνληζκφο άιισζηε, απφ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνλ
εηήζην πξνγξακκαηηζκφ θαη έηζη είραλ φινη νη θαζεγεηέο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ άιισλ γηα
φιε ηε ρξνληά. Έηζη πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ ζηνηρεία δηαζεκαηηθά […]. Δπίζεο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο θνπβεληηάδνπκε θαη νξγαλψλνπκε ηα εξγαζηήξηα θαη ηα projects.» (Γ16).
ii) ηε ζέζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο
αλαθέξζεθαλ 4 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο αλαθνξέο). Έλαο δηεπζπληήο αλαθέξεη φηη ζέηεη ην
πιαίζην ζπλδπάδνληαο («ην πάληξεκα») ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε ΓΓΔΔ θαη ην ΗΓΔΚΔ:
«Δθεί λνκίδσ φηη ζπκβάιιεη ν ηξφπνο πνπ ρεηξίδεηαη ηα πξάγκαηα ν δηεπζπληήο. Σε θακία
πεξίπησζε δελ μεθεχγεη απφ ην πιαίζην πνπ ηίζεηαη απφ ηε ΓΓΔΔ θαη απφ ην ΗΓΔΚΔ. Απηά
νπζηαζηηθά έξρεηαη λα θάλεη ν δηεπζπληήο, απηφ ην πάληξεκα ησλ ηνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη
ηνπ πιαηζίνπ ην νπνίν ζέηεη ε ΓΓΔΔ θαη ην ΗΓΔΚΔ.» (Γ7).
Τπνγξακκίδνπκε φηη θαη ζε απηφ ην παξάζεκα ηνλίδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή
ζηε δηακφξθσζε ηεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, απηή ηε
θνξά ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
iii) Ζ επνπηεία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρνιείνπ αλαθέξεηαη απφ 2
δηεπζπληέο: «Αιιά είρα θαη εγψ πάληα κηα, ζα έιεγα, “επνπηεία” απηνχ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη
κέζα ζην ζρνιείν. Καη ζην θνκκάηη ην θαζαξά καζεζηαθφ.» (Γ26).
Σέινο, ζηελ 7ε θαηεγνξία («πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θνξέα») έγηλε
κία αλαθνξά: «…ε πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ΗΓΔΚΔ θαη ηεο ΓΓΔΔ» (Γ7). Γηαηππψλεηαη,
δειαδή, ε άπνςε φηη ν δηεπζπληήο είλαη ν θαηεμνρήλ αξκφδηνο γηα λα πξνσζεί ηελ
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ θνξέα πινπνίεζεο. Ζ ζέζε ηνπ κέζα ζην ζχζηεκα ησλ ΓΔ είλαη
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ζεκαληηθή, δηφηη είλαη απηφο πνπ ζα πινπνηήζεη θαη ζα πξνσζήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή
γηα ηα ΓΔ, δειαδή ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
ηε ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηεο εξγαζίαο καο, ε νπνία αθνξά ηε
ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα.

πδήηεζε-πκπεξάζκαηα
Οη αλαθνξέο ησλ δηεπζπληψλ ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην πψο αληηιακβάλνληαη θαη
βιέπνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο
επηβεβαηψλνπλ απηή ηελ πξνζδνθία πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπ
δηεπζπληή ΓΔ. πγθεθξηκέλα:
ιεο νη πξνβιεπφκελεο ζηνλ θαλνληζκφ αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα (ε πεξηγξαθή
ηνπ ξφινπ ηνπο δειαδή) αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηνο.
Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα πνπ δελ πξνβιέπνληαη
ζεζκηθά, αλαθέξνληαη, εληνχηνηο, απφ ηνπο δηεπζπληέο: ε ζηειέρσζε ηνπ ζρνιείνπ κε
εθπαηδεπηηθνχο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε εμεχξεζε εθπαηδεπνκέλσλ, ε
ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ε
βειηίσζε/ζπληήξεζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ, ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην ζρνιείν. Οη δηεπζπληέο, δειαδή, επεθηείλνπλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ
ξφινπ ηνπο, αλαθέξνληαο αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα πνπ αθελφο εμαζθαιίδνπλ πνιχ
βαζηθέο πξνυπνζέζεηο βησζηκφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο [χπαξμε εθπαηδεπνκέλσλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ, ζπληήξεζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ παξέρεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα (επηκφξθσζε
εθπαηδεπηηθψλ, βειηίσζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο)]. Τπνγξακκίδνπκε φηη ε βησζηκφηεηα
ελφο Πξνγξάκκαηνο απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξφ ηνπ (ECSC-EC-EAEC, 1997,
ζ.13-16).
Παξάιιεια, αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ πνιχ
γεληθά, αλαθέξζεθαλ επηκεξηζκέλα κε έλαλ πνιχ ιεπηνκεξεηαθφ ηξφπν, ν νπνίνο, ζπλ ηνηο
άιινηο, δείρλεη θαη ην πφζν πνιπζχλζεην θαη απαηηεηηθφ είλαη ην έξγν ηνπο.
ε έλα άιιν επίπεδν αλάιπζεο, ζπγθξίλνληαο κεηαμχ ηνπο ηηο ππνθαηεγνξίεο φισλ
ησλ θαηεγνξηψλ, δηαπηζηψλνπκε φηη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζεσξείηαη απφ ηνπο
δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηφο καο σο πξσηαξρηθφ ηνπο κέιεκα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην
γεγνλφο φηη ε άζθεζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ (γεληθά) είλαη 5ε ζηε ζεηξά, ελψ, αληίζεηα, ε
ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία βξίζθεηαη ζηε 2ε ζέζε. Ζ εμεχξεζε εθπαηδεπνκέλσλ είλαη
ζηελ 3ε ζέζε, ελψ ζηελ 4ε αλαθέξεηαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Θπκίδνπκε φηη νη
δχν απηέο θαηεγνξίεο δελ είλαη κέζα ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπο. Βιέπνπκε φηη φρη κφλν
ηηο αλαθέξνπλ, αιιά θαη ηηο ηνπνζεηνχλ πνιχ ςειά ζηηο αλαθνξέο ηνπο.
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πκπεξαζκαηηθά, νη δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηνο φρη κφλν αλαθέξνπλ φιεο ηηο
αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπο, αιιά
θαη επεθηείλνπλ απηήλ ηελ πεξηγξαθή, αλαθέξνληαο (θαη κάιηζηα κε κεγάιε έληαζε)
ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα πνπ αθελφο εμαζθαιίδνπλ πνιχ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο
βησζηκφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (χπαξμε εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ζπληήξεζε
θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο) θαη αθεηέξνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ παξέρεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα (επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ,
βειηίσζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο).
Θεζκηθά πξνβιέπεηαη κία πνιχ βαζηθή ζέζε γηα ην δηεπζπληή κέζα ζην ζχζηεκα ησλ
ΓΔ, ε νπνία επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο αλαθνξέο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. ηε
δηεπξπκέλε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ ηνπ δείγκαηνο, πεξηγξαθή ηνπ
ξφινπ ηνπο:
i) Ο δηεπζπληήο πινπνηεί ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ΓΓΔΔ θαη ηνπ ΗΓΔΚΔ,
θξνληίδνληαο λα εθαξκφδεηαη ην «αλνηθηφ» ζεζκηθφ πιαίζην αξρψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
ΓΔ.
ii) Υαξάζζεη θαη αζθεί εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, δίλνληαο ην «ζηίγκα» ηνπ
ζηε ζρνιηθή κνλάδα:
α) Δμαζθαιίδεη, κε ηε ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο θαη
ζπλεξγαζίεο πνπ έρεη σο αξκνδηφηεηα λα αλαπηχμεη, ηνπο απαξαίηεηνπο αλζξψπηλνπο θαη
πιηθνχο πφξνπο (εμεχξεζε εθπαηδεπφκελσλ, δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ ζην ζρνιείν, ζηειέρσζε ηνπ ζρνιείνπ κε εθπαηδεπηηθνχο, ζπληήξεζε
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη θηηξίνπ), πνπ απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο βησζηκφηεηαο
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
β) Δμαζθαιίδεη ηελ θαιή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (πξφιεςε θαη
επίιπζε πξνβιεκάησλ, επίιπζε θξίζεσλ, νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ, δεκηνπξγία
θαηάιιεινπ θιίκαηνο).
γ) Φξνληίδεη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ,
θαζψο θαη γηα ηε ζηήξημε θαη έκπλεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
(βειηίσζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, κέξηκλα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
εκςχρσζε θαη επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, παξνρή θηλήηξσλ γηα αλάιεςε πξσηνβνπιίαο θαη
νξάκαηνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δεκηνπξγία νκάδαο, εκςχρσζε θαη ζηήξημε εθπαηδεπνκέλσλ
σο πξφζσπν αλαθνξάο ηνπο, κέξηκλα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηε
καζεζηαθή ηνπο δηαδηθαζία).
δ) Οξγαλψλεη θαη δηακνξθψλεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο,
ζπλδπάδνληαο ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ θνξέα
πινπνίεζεο.
πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νξηζκέλνη δηεπζπληέο, θάλνπλ «ηα πάληα».
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Αλαδεηθλχεηαη, έηζη, ν δηεπζπληήο ζε βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ΓΔ, θαζψο θαη ζε εγέηε (Κνπηνχδεο, 1999∙Μπνπξαληάο, 2005∙
Fleming & Caffarella, 2000∙ Grover & Miller, 2016∙ Bush & Glover, 2003), ν θνκβηθφο ξφινο
ηνπ νπνίνπ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ έρεη επηζεκαλζεί κε έκθαζε ζηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία γηα ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε (Hargreaves et
al., 1998), ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα σο παξάγνληα βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ (Τθαληή, 2000),
ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή (OECD, 2001), θαζψο θαη γηα επηκέξνπο πηπρέο ηεο ζρνιηθήο
πξάμεο, φπσο ε θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Fullan,
2001∙ Sergiovanni, 2001).
Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ ην πφζν ζεκαληηθέο παξάκεηξνη είλαη ε επηινγή
δηεπζπληψλ θαη ε επηκφξθσζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ηφζν απαηηεηηθά θαη
πνιπζχλζεηα θαζήθνληά ηνπο. Ο δηεπζπληήο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε
δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Χο εθ ηνχηνπ απνηειεί θνκβηθήο
ζεκαζίαο δήηεκα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ε επηινγή δηεπζπληψλ θαη ε επηκφξθσζή ηνπο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ΓΔ, κία ελδερφκελε απεηιή είλαη ε
«έθπησζε» ζηα πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληψλ, δεδνκέλεο ηεο αληηθεηκεληθήο
δπζθνιίαο λα βξεζνχλ ηφζνη πνιινί ππνςήθηνη δηεπζπληέο, νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ
ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ηφζν
απαηηεηηθά θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηέο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ιάβεη ρψξα απηή ε
«έθπησζε πνηφηεηαο» ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο δηεπζπληψλ ή/θαη ε επηκφξθσζή ηνπο είλαη
ειιηπήο, ππάξρεη θίλδπλνο λα κεηαζρεκαηηζηνχλ, κέζσ θαη απφ ηηο πξαθηηθέο ησλ
δηεπζπληψλ, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αξρέο ησλ ΓΔ. Θα είρε, ζεσξνχκε, ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί κειινληηθά ην δήηεκα απηφ.
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Abstract: This article describes a case study of the development of the emotional intelligence
of students through the production of multimodal texts on the subject of refugees,based on a
teaching intervention and its results, which was designed and implemented as part of the pilot
training program ―on the paths of Writing‖ in the 3rd Junior High of Nafpaktosduring the
school year 2015-2016. All the students of the third year class of the school unit were engaged
in cooperative production of multimodal texts on the subject of refugees. Specifically, the
original poetic composition subjected to the kind of acrostic, which arose through teamwork
activities. The development of emotional intelligence of everyone involved was sought
through poetry and the targeted selection of the accompanying visual material from the
Internet. Firstly, the awareness of students as transmitters with regard to the inflated
phenomenon of refugees.Secondly, the mobilization of the wider community, educational and
local, as recipients of the students‘ thoughts, through the essay diffusion on the web. The
students‘ acrostic are posted in the online bulletin board padlet under the internet
linkhttp://padlet.com/symplait/i6x6mcv5ctpv.
Keywords: emotional intelligence, refugees, poetry
Πεξίιεςε: Σν παξφλ άξζξν πεξηγξάθεη κία κειέηε πεξίπησζεο αλάπηπμεο ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ
γηα ην ζέκα ηεο πξνζθπγηάο σο πξνο ηε κία δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο,
ε νπνία ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ηα ίρλε ηεο Γξαθήο» ζην 3ν Γπκλάζην Ναππάθηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016. Οη καζεηέο ησλ ηεζζάξσλ ηκεκάησλ ηεο ηξίηεο
ηάμεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο επηδφζεθαλ ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ
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κε ζέκα ηελ πξνζθπγηά. πγθεθξηκέλα, ζηε ζχλζεζε πξσηφηππνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ
ππαγφκελνπ ζην είδνο ησλ αθξνζηηρίδσλ, νη νπνίεο πξνέθπςαλ κέζα απφ νκαδνζπλεξγαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Μέζσ ηεο πνίεζεο θαη ηεο ζηνρεπκέλεο επηινγήο ζπλνδεπηηθνχ επνπηηθνχ
πιηθνχ απφ ην Γηαδίθηπν επηδηψρζεθε ε αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο φισλ
ησλ εκπιεθνκέλσλ. Αθελφο, ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ σο πνκπψλ φζνλ αθνξά ην
ζπγρξνληθά δηνγθσκέλν θαηλφκελν ηεο πξνζθπγηάο. Αθεηέξνπ, ε θηλεηνπνίεζε ηεο
επξχηεξεο θνηλφηεηαο, εθπαηδεπηηθήο θαη ηνπηθήο, σο απνδεθηψλ ηνπ καζεηηθνχ
πξνβιεκαηηζκνχ κέζσ ηεο δηάρπζεο ηνπ πνλήκαηνο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Οη αθξνζηηρίδεο
ησλ καζεηψλ είλαη αλαξηεκέλεο ζηνλ ςεθηαθφ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ padlet ζην ζχλδεζκν
http://padlet.com/symplait/i6x6mcv5ctpv.
Λέμεηο θιεηδηά: πξνζθπγηθή θξίζε, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, γξακκαηηζκνί, πνίεζε.

Δηζαγσγή
χκθσλα κε ηελ ππ‘ αξ. πξση.178852/ΓΓ4/06-11-2015 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ (Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, Αγσγήο Τγείαο, Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο,
Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ, eTwinning θαη ERASMUS+)Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεογηα ην
ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο επηθαηξνπνίεζεο ζπληζηάηαη φζνλ αθνξά
ηελ επηινγή ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ ε εζηίαζε ησλ δξάζεσλ ζηελ πξνζπέιαζε ζεκάησλ πνπ
άπηνληαη ησλ θαηλνκέλσλ ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο πξνζθπγηάο θαη ηεο ρνξήγεζεο αζχινπ.
Πξνηείλεηαη ε δηεξεχλεζε πνηθίισλ πηπρψλ ησλ ελ ιφγσ δεηεκάησλ, φπσο, ελδεηθηηθά, ε
πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ν εζεινληηζκφο θαη ε δξάζε ησλ ΜΚΟ, ν ξφινο
ησλ ΜΜΔ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν θνηλσληθφο θαη πνιηηηθφο γξακκαηηζκφο ησλ καζεηψλ
(Baynham, 2002). Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θαζψο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο
ηεο γξαθήο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ηα ίρλε
ηεο Γξαθήο» (Δηθφλα 1), νη εκπιεθφκελνη εθπαηδεπηηθνί θαη ν ρνιηθφο χκβνπινο
Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο επέιεμαλ κέζσ επηιεγκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ
λα ππεξεηήζνπλ ηελ αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ κε δεδνκέλα, αθελφο, ηηο
επξχηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη, αθεηέξνπ, ην
ξφιν ηεο Διιάδαο σο ρψξαο ππνδνρήο πξνζθπγηθψλ ξεπκάησλ.

1. Σν πξφγξακκα
Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «ηα ίρλε ηεο Γξαθήο» εληάζζεηαη ζηελ πξάμε «ηα ίρλε ηεο
Γξαθήο: ε ηζηνξία ηεο Γξαθήο θαη ηεο Γιψζζαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν» θαη ηίζεηαη ππφ ηελ
αηγίδα ηεο Γηεχζπλζεο Μνπζείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (αξ. πξση.
Φ.11/ΚΓ/9564/27-10-2015). Απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο. Αθνξκή θαη εξέζηζκα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο απνηέιεζε κηα πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα απφ ην έληππν κε
ζρεηηθέο πξνηάζεηο (ζει. 36-37), πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θάθειν. Καη‘
αληηζηνηρία ελ πξνθεηκέλσ, νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ γξαθίζηα θαη
αμηνπνηψληαο ηελ έκπλεπζε θαη ηε θαληαζία ηνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα
ζπλδπάδνληαο πξσηφηππν πνηεηηθφ ιφγν θαη εηθφλα πξνθεηκέλνπ θαηαξράο λα δηαηππψζνπλ
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ηα δηθά ηνπο κελχκαηα κε δεδνκέλεο ηηο δξακαηηθέο δηαζηάζεηο πνπ ιακβάλεη ην πξνζθπγηθφ,
θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθάζηνηε απνδέθηε κε βαζηθφ άμνλα
θαη ζηφρν ηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο (Δηθφλα 1).

Δηθφλα 1: «Γξάθσ, γξάθεηο, γξάθεη…» Πξφγξακκα ηα Ίρλε ηεο Γξαθήο http://www.grafi-culture.gr/

2. Οη ζηφρνη
Οη ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο δηακνξθψλνληαη ζε ηξία επίπεδα: α) ζε επίπεδν
γλψζεσλ, β) ζε επίπεδν δεμηνηήησλ θαη θπξίσο γ) ζε επίπεδν ζηάζεσλ ηηο νπνίεο νη καζεηέο
θαινχληαη λα απνθηήζνπλ, λα αλαπηχμνπλ θαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ αληίζηνηρα κέζσ ηεο
παξέκβαζεο (Courau, 2000). Αλαιπηηθά, επηδηψθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο:


λα αληηιεθζνχλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο σο κνξθήο βίαηνπ θαη
νκαδηθνχ εθπαηξηζκνχ·



λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο βαζχηεξεο αηηίεο ηεο θξίζεο θαη θπξίσο λα εζηηάζνπλ ζηελ
αηηηαθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ πφιεκν θαη ζηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ αλαπηχζζνληαο θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα θνηλσληθά δξψκελα·



λα αλαπηχμνπλ επηκέξνπο πηπρέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπο (Goleman,
2011) θαη θπξίσο ηθαλφηεηεο ελζπλαίζζεζεο θαηαλνψληαο ηελ εηεξφηεηα θαη ηελ
ηδηαηηεξφηεηα θάζε Άιινπ σο «μέλνπ» εθζέηνληαο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο φζνλ
αθνξά ηηο δηαησληδφκελεο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο γηα ηνλ «δηαθνξεηηθφ»·



λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπληνληζκέλεο ατομικής και συλλογικής δξάζεο απφ
θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο θαη εζεινληέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο
θξίζεο θαη ηελ εκπέδσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αιιειεγγχεο·
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λα αληηιεθζνχλ φηη νη ξφινη κπνξεί εχθνια λα αληηζηξαθνχλ, φπσο έρεη ήδε ζπκβεί
θαηά ην παξειζφλ·



λα πξνζεγγίζνπλ κε θξηηηθή νπηηθή πνηθίια πνιπηξνπηθά θείκελα πξνθεηκέλνπ λα
δηεπθνιπλζνχλ ζηελ παξαγσγή ησλ δηθψλ ηνπο·



λα αζθεζνχλ ζηελ παξαγσγή πνηεηηθνχ ιφγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα αθξνζηηρίδσλ ζηηο
νπνίεο λα δηαγξάθεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο γηα ην δήηεκα θαη νη
πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην κέιινλ·



λα εμνηθεησζνχλ θαηά ηε ζχλζεζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ κε ηελ αμηνπνίεζε
ςεθηαθψλ εξγαιείσλ ηνπ Ηζηνχ 2.0 σο κέζσλ πξνψζεζεο ηεο κάζεζεο ζην πιαίζην
επίηεπμεο ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ (Κνπηζνγηάλλεο, 2010)·



λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο γξαθήο πξνβαίλνληαο ζε επάιιειεο
κεηαηξνπέο θαη βειηηψζεηο ηνπ αξρηθνχ πνλήκαηνο κέζα απφ δηαδηθαζίεο
αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο θαη ηεο ηάμεο·



λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζην πιαίζην κηαο θνηλφηεηαο
πξαθηηθήο·



λα πξνβνχλ κε εηιηθξίλεηα ζε δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο
ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηνπ ηειηθνχ παξαγφκελνπ πνλήκαηνο·



λα επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ κέζσ ηνπ πνλήκαηφο ηνπο παξάιιεια
ην επξχηεξν θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ζρνιηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ.

3. Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ θαη δπλαηφηεηεο επέθηαζεο
ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο παξέκβαζεο αμηνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο ελδεηθηηθέο
θαηαρσξίζεηο δεκνζηεπκέλεο ζε επίζεκνπο Γηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ΜΚΟ θαη Ζιεθηξνληθνχ
Σχπνπ, νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ ηε ζπγρξνληθή δηάζηαζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο. θνπίκσο
δελ δφζεθε έκθαζε ζηελ αληίζηνηρε δηαρξνληθή ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πηινηηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα. αθψο, ππάξρεη δπλαηφηεηα
επέθηαζεο ηνπ ζελαξίνπ θαη ζχλδεζήο ηνπ κε ηα ηζρχνληα ΑΠ (2003) θαη Π (2011) θαη
ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηηο γπκλαζηαθέο ηάμεηο, κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο
λενειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ θαη επηπξφζζεηα ζηελ ηξίηε γπκλαζίνπ κε ηα
καζήκαηα θαη ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο (ελδεηθηηθά, κε ηηο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην
ξαηζηζκφ, ζηνλ εζεινληηζκφ ή ζηνλ πφιεκν) θαη ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο ηζηνξίαο
(ελδεηθηηθά, κε ηα θεθάιαηα πνπ εμεηάδνπλ ηα πξνζθπγηθά ξεχκαηα απφ ηελ νζσκαληθή
απηνθξαηνξία πξνο ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα).
Πνίεκα
1. Πνίεκα Ή, Μπζηζηφξεκα, Γηψξγνπ εθέξε: απφ ηελ Αλεκφζθαια ζηηο «Φεθίδεο γηα
ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε»
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Άξζξα
1. Βαζηθέο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα πξνζθχγσλ & κεηαλαζηψλ:
απφ ην Διιεληθφ Σκήκα ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο
2. Ζ ρεηξφηεξε πξνζθπγηθή θξίζε κεηά ηνλ 2ν Παγθφζκην Πφιεκν: απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ
θφκβν ηνπ Διιεληθνχ Παξαξηήκαηνο ηεο actionaid
3. Τ.Α: Φνηηεηέο ε πιεηνςεθία ησλ χξησλ πνπ θηάλνπλ ζηελ Διιάδα: απφ ην ηκήκα
ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο
4. ηα βήκαηα ησλ πξνζθχγσλ: ζπλερήο ελεκέξσζε απφ ηνπο Γηαηξνχο Υσξίο χλνξα
5. σο ηε Λέζβν ... θνιπκπψληαο: απφ ηελ ηζηνζειίδα ελεκέξσζεο http://www.tvxs.gr
6. ηαλ νη Έιιελεο έθεπγαλ γηα πξία σο πξφζθπγεο: απφ ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο
εθεκεξίδαο «Καζεκεξηλή» http://www.kathimerini.gr/
Βίληεν
1. Most Shocking Second a Day Video: απφ ηε Γηεζλή ΜΚΟ Save the children
2. United Nations refugees commercial in Greece: απφ ην Διιεληθφ Σκήκαηεο Όπαηεο
Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηνπο Πξφζθπγεο
3. Malak and the Boat, journey from Syria: απφηεUnicef
4. FortressEurope: Σαηλία κηθξνχ κήθνπο γηα ηνπο πξφζθπγεο :
Κηλεκαηνγξαθηθή Οκάδα ηνπ Δζπεξηλνχ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ηεο Κσ

απφ

ηελ

4. ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ηεο παξέκβαζεο
Ζ παξέκβαζε δηαθξίλεηαη ζε δπν θάζεηο θαη δηήξθεζε ζπλνιηθά ηέζζεξηο (4) δηδαθηηθέο
ψξεο. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλδπαζηηθά ζηελ αίζνπζα ηνπ θάζε Σκήκαηνο θαη ζην
Δξγαζηήξην ηεο Πιεξνθνξηθήο αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. ε
πξψηε θάζε, θαηά ηελ πξψηε ψξα, ζηελ ηάμε αξρηθά δφζεθαλ ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα
ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ην θεηκεληθφ είδνο
πνπ νη καζεηέο θαινχληαλ λα παξάμνπλ ζην πιαίζην ζχλζεζεο ηνπ πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ
ηνπο. Δίρε ήδε πξνεγεζεί ε θαηαλνκή ησλ παηδηψλ ζε δηκειείο ή ηξηκειείο νκάδεο, εθφζνλ
ππήξρε θαη ε ζρεηηθή εμνηθείσζε απφ πξνγελέζηεξεο δξαζηεξηφηεηεο. Χο αθεηεξία
πξνβιεκαηηζκνχ αμηνπνηήζεθε ην πνίεκα Ή απφ ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Γηψξγνπ εθέξε
κε ηίηιν Μπζηζηφξεκα, ζην νπνίν ν λνκπειίζηαο πνηεηήο ζίγεη κηα φςε ηνπ πξνζθπγηθνχ.
Ζ αθξνζηηρίδα σο πνηεηηθφ είδνο πξνθχπηεη απφ ηελ θάζεηε αλάγλσζε ηνπ αξρηθνχ
γξάκκαηνο θάζε ζηίρνπ. Οη ζηίρνη ελδέρεηαη λα απαξηίδνληαη απφ κία κφλν ιέμε, κία θξάζε ή
αθφκα θαη κηα πξφηαζε, αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπ πνηήκαηνο. Σαπηφρξνλα, είλαη επηζπκεηφ
λνεκαηηθή ζπλάθεηα λα ραξαθηεξίδεη ηε ζρέζε ησλ ζηίρσλ κε ηελ αθξνζηνηρηζκέλε ιέμε
(νπιηψηεο θ.ά., 2012). ηε ζπλέρεηα, θαη κεηά ηελ επίδεημε ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη ην
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ζρνιηαζκφ ελδεηθηηθψλ παξαδεηγκάησλ, ηα παηδηά αζθήζεθαλ νκαδηθά ζηε γξαθή
αθξνζηηρίδσλ αμηνπνηψληαο ηα νλφκαηά ηνπο.
Δζέλα επραξηζηψ γηα φια
Λέσ ηελ αιήζεηα
Δπηχρεκα ε παξνπζία ζνπ ζηε δσή κνπ
Να είζαη θαιά…
Αγαπεκέλε κνπ θίιε

Αεηθίλεηε
Νεάληδα,
Νεξάηδα
Αθαηακάρεηε
Καηά ηε δεχηεξε ψξα, ζην Δξγαζηήξην ηεο Πιεξνθνξηθήο πιένλ νη καζεηέο αλά νκάδα θαη
έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο ηζάξηζκνπο ππνινγηζηέο, ζηνπο νπνίνπο είρε ήδε αλαξηεζεί ην
θχιιν εξγαζίαο, επηδφζεθαλ ζηελ επηιεθηηθή κειέηε ηνπ πιηθνχ, ησλ ζρεηηθψλ
Γηαδηθηπαθψλ θαηαρσξίζεσλ θαη ησλ βίληεν, θαη θξαηνχζαλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν
ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε πηπρέο ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο, φπσο αλαδείρζεθαλ κέζα απφ
ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ.
Ζ επφκελε ψξα δηαηέζεθε γηα ηελ ζπλεξγαηηθή παξαγσγή αθξνζηηρίδσλ ηεο ιέμεο
«πξνζθπγηά». Οη καζεηέο αμηνπνηψληαο ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο έγξαθαλ δίπια ζε θάζε θάζεηα
δηαηεηαγκέλν γξάκκα ηνπ φξνπ «πξνζθπγηά» κηα ιέμε, κηα θξάζε ή κηα πεξίνδν πνπ άξρηδε
κε ην γξάκκα απηφ, ζρεηηδφηαλ κε ην πεξηερφκελν θαη νξηζκέλεο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο
έλλνηαο θαη εμέθξαδεηελ ζέζε ηεο νκάδαο απέλαληη ζην θαηλφκελν. πλνιηθά, παξήρζεζαλ
45 αθξνζηηρίδεο απφ ηνπο καζεηέο ησλ ηεζζάξσλ ηκεκάησλ ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ 3νπ
Γπκλαζίνπ Ναππάθηνπ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ απφ θάζε νκάδα γηα ηε ζπγγξαθή ησλ
πνηεηηθψλ ηνπο θεηκέλσλ επέηξεπε ηε δηάζεζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ γηα ηελ αλαδήηεζε ζην
δηαδίθηπν εηθφλσλ, ζθίηζσλ ή θσηνγξαθηθψλ ζηηγκηνηχπσλ, ηα νπνία ζα πιαηζίσλαλ ηηο
αθξνζηηρίδεο.
ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία δηεμήρζε γηα δπν
απφ ηα ζπλνιηθά ηέζζεξα Σκήκαηα ζην Δξγαζηήξην ηεο Πιεξνθνξηθήο, νπφηε νη καζεηέο
είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάςνπλ ειεθηξνληθά εμαξρήο ηηο αθξνζηηρίδεο ηνπο ζε έγγξαθν
θεηκέλνπ, γεγνλφο πνπ δηεπθφιπλε θαηά πνιχ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο
ησλ επηκέξνπο εθδνρψλ ησλ πνλεκάησλ ηνπο θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ πξνζρεδίσλ ηνπο κέρξη
ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ηειηθήο εθδνρήο θαη ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν. Οη καζεηέο
ησλ άιισλ δπν ηκεκάησλ πξνέβεζαλ ζηελ ίδηα δηαδηθαζία ζηηο αληίζηνηρεο αίζνπζεο έρνληαο
κελ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο εθηππσκέλεο αιιά ρσξίο ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηα ζρεηηθά
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ςεθηαθά εξγαιεία θαη κε ηελ εξγαζία λα θαηαζέζνπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηηο αθξνζηηρίδεο
ηνπο θαη ην ζπλνδεπηηθφ επνπηηθφ πιηθφ ηεο επηινγήο ηνπο.
ηε δεχηεξε θάζε, δηάξθεηαο κηαο δηδαθηηθήο ψξαο, ν εθπξφζσπνο θάζε νκάδαο αλέιαβε λα
παξνπζηάζεη ην πνιπηξνπηθφ θείκελφ ηεο ζηελ νινκέιεηα πξνβάιινληάο ην ζην δηαδξαζηηθφ
πίλαθα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. Αθνινχζεζε ζπδήηεζε πνπ εζηηαδφηαλ παξάιιεια ζηα εμήο·
αθελφο αλ θαη ιηγφηεξν, ζε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ
νξηζκέλσλ νκάδσλ απφ ηελ νινκέιεηα, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ νη αθξνζηηρίδεο ηελ νξηζηηθή
ηνπο κνξθή πξηλ ηελ αλάξηεζε. Αθεηέξνπ θαη θπξίσο, κέζα απφ δηαδηθαζίεο
απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα εθθξάζνπλ κε
ζαθήλεηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο επηιέγνληαο ζπλεηδεηά αλά νκάδα δηαθνξεηηθή νπηηθή
είηε πξφθεηηαη γηα εθείλε ηνπ εζεινληή είηε ηνπ πξφζθπγα είηε ηνπ παξαηεξεηή. Ζ
παξέκβαζε νινθιεξψζεθε κε ηε δεκνζίεπζε ησλ νξηζηηθψλ εθδνρψλ ζηνλ εηθνληθφ ηνίρν
αλαθνηλψζεσλ padlet ζηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
ζπλάδειθν ηεο εηδηθφηεηαο. Οη ζρεηηθέο αλαξηήζεηο είλαη δηαζέζηκεο ζην ζχλδεζκν
http://padlet.com/symplait/i6x6mcv5ctpv (Δηθφλα 2).

Δηθφλα 2: Δηθνληθφο ηνίρνο αθξνζηηρίδσλ: http://padlet.com/symplait/i6x6mcv5ctpv

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ αθξνζηηρίδσλ κηα ηξηκειήο νκάδα καζεηψλ αλάιαβε λα
νκαδνπνηήζεη ηα 45 πνηεηηθά θείκελα ζε έλα εληαίν ζψκα θαη αμηνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ
Tagxedo λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχλλεθν ιέμεσλ (εηθφλα 3) ζε ζρήκα πεξηζηεξηνχ ηεο εηξήλεο,
ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαλ νη 50 πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο ιέμεηο απφ ην ζπγθεθξηκέλν
ζψκα θεηκέλσλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο είραλ αθαηξεζεί ζχλδεζκνη, κφξηα, αλησλπκίεο θαη ην
πιένλ θνηλφ ιεμηιφγην. Μέζσ απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηέζηεζαλ εκθαλέζηεξεο νη
ιεμηινγηθέο επηινγέο ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο αληαλαθινχζαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηηο
πξνζδνθίεο ηνπο, φπσο απνηππψζεθαλ ζηα πνηήκαηά ηνπο.
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Δηθφλα3: ζχλλεθν ιέμεσλ

5. Αμηνιφγεζε
Σν ζέκα νκνινγνπκέλσο πξνθάιεζε εμ αξρήο ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ
εμαηηίαο, φπσο νη ίδηνη επεζήκαλαλ ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο, ηεο επηθαηξφηεηαο, ηεο
εγγχηεηαο θαη ηεο εκπινθήο ηεο ρψξαο καο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζε
επίπεδν θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ. αθψο, ζεηηθά ιεηηνχξγεζε θαη ε απνδέζκεπζε ηεο
παξέκβαζεο απφ θαηεμνρήλ δηαδηθαζίεο εμέηαζεο, φπσο δηεπθξηλίζηεθε απφ πνιινχο
ζπκκεηέρνληεο. ε απηά ηα δεδνκέλα νθείιεηαη ελ κέξεη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ
ζηε δηεθπεξαίσζή ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο ζε θιίκα ζπλεξγαηηθφ θαη κε πλεχκα
νκαδηθφηεηαο. Πεξηπηψζεηο απξνζπκίαο ή αδηαθνξίαο ππήξμαλ ειάρηζηεο θαη, θαηλνκεληθά
ηνπιάρηζηνλ, δελ επεξέαδαλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ.
Χο θπξηφηεξνο παξάγνληαο γηα ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο παξέκβαζεο ζεσξείηαη, βάζεη ησλ
παξαηεξήζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπληνληζηψλ, ε έληνλε επηζπκία πνιιψλ καζεηψλ λα
δηαηππψζνπλ ιφγν θαη λα ζηείινπλ έλα κήλπκα γηα έλα αθαλζψδεο δήηεκα, φπσο ην
πξνζθπγηθφ, κε δηεζλείο πξνεθηάζεηο θαη επηπηψζεηο. Σν ηζρπξφ απηφ θίλεηξν θαηέζηε
εκθαλέο ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ιφγνπ θαη επηινγήο επνπηηθνχ πιηθνχ φζν θαη
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο κε επαλαιακβαλφκελν ην αίηεκα απφ κέιε αξθεηψλ
νκάδσλ λα παξνπζηάζνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο πιένλ θαη ελψπηνλ ηεο νινκέιεηαο ηνπ
ζρνιείνπ.
Πνιιά παηδηά ζην πιαίζην ηεο αλαθεθαιαησηηθήο απηήο αμηνιφγεζεο ζρνιίαζαλ ηνλ σκφ
ξεαιηζκφ ησλ θσηνγξαθηψλ, κε εηδηθή κλεία ζε εθείλεο ηνπ Έιιελα θσηνγξάθνπ Γηάλλε
Μπερξάθε (θσηνγξάθνο ηνπ Reuters, βξαβείν Πνχιηηδεξ 2016), πνιιέο απφ ηηο νπνίεο
επηιέρζεθαλ απφ αξθεηέο νκάδεο χζηεξα απφ ηε ζρεηηθή αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν γηα λα
πιαηζηψζνπλ ηηο αθξνζηηρίδεο ηνπο.
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Απφ ηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ πξνέθπςε φηη δελ ππήξμαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο,
θξηηηθήο πξνζπέιαζεο θαη εξκελείαο ηνπ ζρεηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ. Αληηζέησο,
αξθεηή δπζθνιία παξαδέρηεθαλ φηη αληηκεηψπηζαλ αξθεηνί θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ
πνηεηηθνχ είδνπο ηεο αθξνζηηρίδαο, αλ θαη, φπσο νκνιφγεζαλ νξηζκέλνη, κε θάπνηα πξαθηηθή
εμάζθεζε ζα κπνξνχζε λα ππεξθεξαζηεί ην ζπγθεθξηκέλν εκπφδην. Απφ ηελ φιε δηαδηθαζία,
φκσο, έγηλε αληηιεπηφο ν δπλακηθφο θαη κε ζηαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο γξαθήο πνπ εηδηθά ζε
πεξηπηψζεηο ζπλεξγαηηθήο παξαγσγήο απαηηεί επάιιειεο εθδνρέο θαη δηαδνρηθνχο
πεηξακαηηζκνχο. Αξθεηέο νκάδεο είραλ πξνεηνηκαζηεί ζρεηηθά, αθφκα θαη ζηα δηαιείκκαηα
φπσο ππνζηήξηδαλ, θαη δελ πεξηνξίζηεθαλ ζηε ζχλζεζε κηαο κφλν αθξνζηηρίδαο αιιά
πεξηζζφηεξσλ ζην δνζέλ ρξνληθφ πιαίζην θαη κάιηζηα νξηζκέλεο είραλ θαη νκνηνθαηαιεμία.
Απφ ηε κειέηε ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ ησλ παηδηψλ ζπλνιηθά αιιά αθφκα θαη κφλν απφ ην
ζχλλεθν ιέμεσλ πξνθχπηεη φηη νκνινγνπκέλσο πξαγκάησζαλ ηελ ελζπλαίζζεζε ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Ζ πςειή ζπρλφηεηα ρξήζεο φξσλ, φπσο, ελδεηθηηθά, δσή, αγάπε,
αλζξσπηά, θφβνο, ειπίδα, θπγή, ξαηζηζκφο, απνηππψλεη ηελ ηάζε ησλ καζεηψλ λα ηαπηηζηνχλ
ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνλ Άιιν, ηνλ μέλν, ηνλ πξφζθπγα, θαη λα θαηαλνήζνπλ βαζχηεξα ηε
ζπκπεξηθνξά, ηα θίλεηξα θαη ηηο ζθέςεηο ελφο αηφκνπ δηαθνξεηηθνχ απφ ηνπο ίδηνπο.
Χο δείγκα ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, αθνινπζνχλ
παξαδείγκαηα:

ελδεηθηηθά

Πιήζνο ζπκάησλ εκθχιηνπ
Ρίρλνληαη ζε κηα βάξθα.
ζν καθξηά θη αλ θηάζνπλε,
ηάζε θακηά δελ θάλνπλε,
Φάξν γηα λα αληηθξίζνπλε.
Τγεία θαη ζπίηη αλαδεηνχλ
Γηα λα επηβηψζνπλ…
Ηθαξία ν πξννξηζκφο ηνπο,
Αγάπε κεηαμχ καο λα είλαη ν ζθνπφο ηνπο!
Α.Σ. & Κ.Φ. (Γ4)
Ππξνβνιηζκνί αθνχγνληαη φιν ην βξάδπ
Ρέεη ην αίκα απφ ηηο θαξδηέο
Ο εκθχιηνο αξρίδεη…
νξνί παληνχ
Φφβνο γηα ην αχξην
Τγεία πψο ζα ππάξμεη, αλ δελ εγθαηαιείςνπκε ηε ρψξα;
Γνλείο πεζαίλνπλ, παηδηά ζξελνχλ, αδέιθηα αλαδεηνχλ
Ίαζε πφηε ζα ππάξμεη επηηέινπο;
Αο δείμνπκε αιιειεγγχε γηα λα ιεγφκαζηε ΑΝΘΡΧΠΟΗ
Ο.-Μ.Σ., Α.Σ. (Γ4)
Πξνο κηα θαιχηεξε δσή
Ρέεη αγάπε ζηελ θαξδηά!
ινη καδί, εκείο θη εζείο,
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ήκεξα ελσκέλνη πηα
Φεχγνπκε αλαδεηψληαο ην αχξην,
Τιηθά αγαζά αςεθνχκε,
Γηα ηελ ειεπζεξία πξνζπαζνχκε,
Ηζφηεηα αλαδεηνχκε
Αγάπε πνπ πάληα πνζνχκε!
Α.Ν., & Γ.Σ. (Γ4)
Πελήληα χξηνη θη Άξαβεο
Ρσηάλε γηα έλα πινίν.
πνπ ηνπο δψζνπλε ζθεπέο,
αιπάξνπλ κεο ην θξχν.
«Φχγε», ηνπο ιέλε βηαζηηθά,
«Τπάξρνπλε θαη άιινη».
Γεκάηε ε βάξθα μεθηλά,
Ηαηξνχο δελ έρεη πάιη…
Άξαγε, θαηαθέξλνπκε θάηη έηζη;
Ν.Θ.Γ. (Γ1)
Πφιεκνο ζηε χξηα πξνθαιεί ζαλάηνπο.
Ραγίδνπλ νη θαξδηέο,
ινη πεζαίλνπλ,
παξάδνπλ νη ςπρέο,
Φεχγνπλ απ‘ ηελ παηξίδα ηνπο κηθξά παηδηά.
Όζηεξα ράλνληαη κεζ‘ ηελ απειπηζηά…
Γηαηί άξαγε λα ζπκβαίλνπλ απηά;
Ηζηνξηθά γεγνλφηα πξνθαινχλ ηαξαρή.
Αγάπε θη νκφλνηα λα επηθξαηήζεη ζε φιε ηε Γε.
Φ.Λ., Α.Θ. & Τ.Ε. (Γ2)
Παηδηά
Ραθέλδπηα,
Οξθαλά,
σζίβηα
Φνξψληαο.
Τπάξρνληα
Γηα απηνχο κεδεληθά.
Ίζσο λα κελ είλαη πηα
Αξγά
Α.Κ., Κ.Κ., Π.Κ., Γ.Κ. (Γ2)
Πξφζθπγεο εγθαηαιείπνπλ ηελ βνκβαξδηζκέλε παηξίδα ηνπο,
Ρηζθάξνπλ ηελ δσή ηνπο κπαίλνληαο ζε κηθξέο βάξθεο,
ηελ ρψξα ηνπο ν εκθχιηνο καίλεηαη…
Φαίλνληαη θνπξαζκέλνη θαη πεηλαζκέλνη.
Τπάξρεη δπζηπρία ζην ηαμίδη ηνπο ζην άγλσζην,
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Γέκηζε ε Διιάδα ιφγσ ησλ θιεηζηψλ ζπλφξσλ.
Ηθαλνί θαη νκφςπρνη Έιιελεο θάλνπλ φ,ηη κπνξνχλ…
ΑΝΟΗΞΣΔ ηα ζχλνξα!
Σ.Κ. & Ν.Κ. (Γ3)

πκπεξάζκαηα
ε απηή ηε κειέηε πεξίπησζεο, ε δηδαθηηθή παξέκβαζε έδσζε πξνηεξαηφηεηα ζην
ζπλαηζζεκαηηθφ γξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ Ναππάθηνπ
ην ζρνιηθφ έηνο 2015-16. Ζ θξηηηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ κε
ζέκα ηηο δηαζηάζεηο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη ν αλαζηνραζκφοαπνηεινχλ βαζηθά κέζαγηα
ηελ επίηεπμε ηζηνξηθήο θαηαλφεζεοθαη ηεοελίζρπζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ
γξακκαηηζκνχ ζπγρξνληθά. ην πιαίζην απηφ,απνδείρζεθε εθηθηή ε πινπνίεζε
νκαδνζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο πξσηφηππσλ πνηεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα
αθξνζηηρίδσλ κε ζέκα ηελ πξνζθπγηά γηα καζεηέο θαη ησλ δπν θχισλ, δηαθνξεηηθήο
εζληθφηεηαο θαη κε πνηθίιεο θνηλσληθέο θαηαβνιέο θαη καζεζηαθέο επηδφζεηο. ινη νη
καζεηέοεμέθξαζαλ κέζσ ηεο πνίεζεο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο
ηνπο γηα ην κέιινλ φζνλ αθνξά ην θαηλφκελν ηεο πξνζθπγηάο, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο
επηπηψζεηο ηεο, ην ξφιν ηνπ αηφκνπ κεκνλσκέλα θαη ηεο θνηλσλίαο ζπιινγηθά πξνθεηκέλνπ
λα ππάξμεη θαη βξαρππξφζεζκε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θαη καθξνπξφζεζκε επίιπζε
ππφ ην πξίζκα ηνπ αλζξσπηζκνχ θαη ηεο αιιειεγγχεο. ε έλα θιίκα ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη
αιιειεπίδξαζεο θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχοσο εκςπρσηέο θαηζπληνληζηέο ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο, νη καζεηέο αζθήζεθαλ ζηελ ελζπλαίζζεζε κέζσ ηεο έζησ θαη πξφζθαηξεο
απφπεηξάο ηνπο λα ηαπηηζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν δηαθνξεηηθφ
απφ ηνπο ίδηνπο πξφζθπγα, εζεινληή ή παξαηεξεηή.
Ζ αλάξηεζε ησλ αθξνζηηρίδσλ ζε Γηαδηθηπαθφ ςεθηαθφ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ κέζσ ηνπ
δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπ ηειεπηαίνπ νδήγεζε θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ππφινηπεο
ζρνιηθήο θαζψο θαη ηνπηθήο θνηλφηεηαο, επηπξφζζεηα πξνο ηνλ ςεθηαθφ θαη
πνιπηξνπηθφγξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ.
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Ο ξφινο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ ζηε γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία
The role of constructive play in the cognitive, social and emotional development of
children in preschool and early school age
Γεκήηξηνο ηδεξφπνπινο, Σρνιηθφο Σχκβνπινο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννκνχ Θεζζαινλίθεο,
dimsid@edlit.auth.gr
Dimitrios Sidiropoulos, School Consulter in Primary Education Prefecture of Thessaloniki,
dimsid@edlit.auth.gr

Abstract: Σhis work is a brief bibliographic review on the effect of constructional play on the
cognitive, social and emotional development of children during pre-school and early school
age. The concept of constructive play includes an open process of discovery and holistic
learning, during which children acquire in-house motivation, practice in decision-making and
feel pleasure that they self-act experiment and create constructions. Thus, teachers need to
organize and implement educational actions beyond the curriculum's academic objectives, in
which children will have opportunities to actively engage in constructional play within and
out of the school community. In this way, children will collect and process information,
familiarize themselves with new experiences and practices and develop basic socio-cognitive
and emotional skills such as autonomy, imagination, problem solving, empathy and positive
self-esteem. As a result, children will become readier to respond adequately to school
requirements, regardless of the existing limitations and deficiencies of their immediate and
wider family and socio-cultural environment.
Keywords: Constructive play, cognitive development of children, social and emotional
development of children, preschool age, first school age

Πεξίιεςε: ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ
ξφινπ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ ζηε γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή
αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία. Ζ έλλνηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ πεξηιακβάλεη κία αλνηρηή δηαδηθαζία αλαθαιππηηθήο θαη
νιηζηηθήο κάζεζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα παηδηά απνθηνχλ εζσηεξηθά θίλεηξα,
αζθνχληαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, θαη ληψζνπλ επραξίζηεζε πνπ απηελεξγνχλ,
πεηξακαηίδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ θαηαζθεπέο κε πνηθίια αλνηρηά θπζηθά/ηερλεηά πιηθά.
Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα νξγαλψλνπλ θαη λα πινπνηνχλ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο,
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πέξαλ ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζηηο νπνίεο ηα
παηδηά ζα έρνπλ πνιιαπιέο επθαηξίεο λα εκπιαθνχλ ελεξγά θαη κεζνδηθά κε ην
θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη, εληφο θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν ηα παηδηά ζα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο θαη πξαθηηθέο κάζεζεο θαη ζα αλαπηχμνπλ
βαζηθέο θνηλσληθν-γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο είλαη ε απηνλνκία, ε
επηκνλή, ε θαληαζία, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε ελζπλαίζζεζε θαη ε ζεηηθή απηνεθηίκεζε.
Χο απνηέιεζκα, ηα παηδηά ζα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν επαξθή λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
αθαδεκατθέο απαηηήζεηο θαη θνηλσληθέο πξνζδνθίεο ηνπ ζρνιείνπ, αλεμαξηήησο ησλ
πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκψλ ηνπ άκεζνπ θαη επξχηεξνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο.
Λέμεηο θιεηδηά: θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη, γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, θνηλσληθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, πξνζρνιηθή ειηθία, πξψηε ζρνιηθή ειηθία

Δηζαγσγή
Σν θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη ζπλήζσο μεθηλά ζηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη
γίλεηαη νινέλα πην πνιχπινθν θαη απαηηεηηθφ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θνίηεζεο ησλ
καζεηψλ ζην λεπηαγσγείν θαη ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Σα παηδηά
λνηψζνπλ ραξά θαη επραξίζηεζε λα θάλνπλ ζπλδπαζκνχο, λα εθεπξίζθνπλ ελαιιαθηηθά
ζελάξηα θαη λα δνθηκάδνπλ λα θηηάρλνπλ ηα δηθά ηνπο δεκηνπξγήκαηα κε δηαθνξεηηθφ θαη
πξσηφηππν θάζε θνξά ηξφπν (Bodrova & Leong, 2003a). Σν θαηαζθεπαζηηθφ παηρλίδη έρεη
κία επξεία πνηθηιία εθαξκνγψλ θαη δξάζεσλ, πνπ μεθηλά απφ ην θηίζηκν ελφο δξφκνπ ή ελφο
θάζηξνπ, είηε κε αθαηέξγαζηα πιηθά φπσο πειφ θαη άκκν, είηε κε θαηεξγαζκέλα πιηθά, φπσο
μχιηλα θχβνη, ηνχβια θαη άιια ηξηζδηάζηαηα πιηθά, θαη θηάλεη κέρξη ηε ζχλζεζε ελφο
καγλεηηθνχ πάδι θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο δηαζηεκνπινίνπ, κίαο καθέηαο πφιεο ή ελφο
ξνκπφη κε αλαθπθιψζηκα πιηθά (Stroud, 1995). Ζ έλλνηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηρληδηνχ
πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο ρξήζεο ελφο εχξνπο πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ κε ζθνπφ ηελ
νινθιήξσζε κίαο θαηαζθεπήο. Σα παηδηά εκπιέθνληαη ζην θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη
πξνθεηκέλνπ, είηε λα επηιχζνπλ έλα ξεαιηζηηθφ πξφβιεκα πνπ έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ, είηε
λα απαληήζνπλ ζε πξνζσπηθά ηνπο εξσηήκαηα ζε δεηήκαηα ηνπ θφζκνπ, πνπ ηνπο
πεξηβάιιεη (Ginsburg, 2007). Οη Johnson, Chrisie θαη Wardle (2005: 160) εζηίαζαλ ζηε
ζεκαληηθφηεηα ηνπ ρσξνρξνληθνχ πιαηζίνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα ην
θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη ζηε βάζε ησλ εμήο ηξηψλ παξαγφλησλ: α) ην θπζηθφ πεξηβάιινλ
(ζηεγαζκέλνο/ αλνηρηφο ρψξνο, δνκεκέλν πεξηβάιινλ/θχζε), β) ηελ θνηλσληθή νηθνινγία
(θαηνηθίεο/πάξθα/ γεηηνληέο ηνπηθήο θνηλφηεηαο) θαη γ) ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο
ησλ παηδηψλ (θπξίαξρε θνπιηνχξα, απηνπξνζδηνξηζκφο, κέζα εθπαίδεπζεο θαη
θνηλσληθνπνίεζεο).
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1. Γλσζηηθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη
θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη
χκθσλα κε ην Hurwitz (2003), πθίζηαηαη ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζην αηνκηθφ/νκαδηθφ
παηγλίδη θαη ζηε γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Οη
παξαπάλσ αλαθνξέο ζπλάδνπλ ηδηαηηέξσο κε ην θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη, πνπ αλήθεη ζηνλ
ηχπν ηνπ ψξηκνπ θαη ζθφπηκνπ παηγληδηνχ, πέξαλ ηνπ εχξνπο ησλ ζεσξεηηθψλ θαη
εξεπλεηηθψλ πηπρψλ, πνπ κπνξεί απηφ λα παξαηεξεζεί, θαη, ζπλαθφινπζα, λα εξκελεπηεί. Οη
Bodrova θαη Leong (2005) ππνζηήξημαλ φηη ηα παηδηά κέζσ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ
εμαζθνχληαη ζηελ ελεξγή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε, αθνχ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ
θαληαζηηθέο πεξηζηάζεηο, λα δψζνπλ ξεηνχο ξφινπο θαη λα ζέζνπλ θαλφλεο θαη
ζπκπεξηθνξέο. Απηφ ην θάλνπλ, επεηδή θηλεηνπνηνχληαη ελεξγά πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ
ζεκειηψδεηο θνηλσληθν-γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
εμεξεπλήζνπλ ηνλ θφζκν κε ηηο αηζζήζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην ζψκα ηνπο θαη λα
εμνηθεησζνχλ κε αλνίθεηεο ηδέεο/αληηιήςεηο θαη πξσηφγλσξα πιηθά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ζηηο θαηαζθεπέο ηνπο (Nicolopoulou et al., 2010). Σν θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη
δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ζηε βάζε ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα
παηδηά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ην μχιν, ε πέηξα, ην ζχξκα, ην ραξηί, ηα αλαθπθιψζηκα,
ρεηξνπνίεηα θαη θπζηθά πιηθά θαη ηα ςεθηαθά εηθνληθά ζηνηρεία. Αλεμαξηήησο ησλ πιηθψλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ, ηα παηδηά απνθηνχλ
ζεηηθέο εκπεηξίεο απηνλνκίαο, δεκηνπξγίαο θαη ειεχζεξεο επηινγήο, πνπ είλαη βαζηθέο
παξάκεηξνη γηα λα νηθνδνκεζεί έλα πιαίζην κάζεζεο ζην ζρνιείν, πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηηο
έκθπηεο ςπρνθνηλσληθέο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ γηα επάξθεηα, απηνπξνζδηνξηζκφ θαη
ζχλαςε ζρέζεσλ (Pramling Samuelsson & Asplund, 2008).

2.

Αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη

Σν θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέζν κάζεζεο θαη «κία ζεκαληηθή πεγή
αλάπηπμεο» ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία (Vygotsky, 1978: 102) θαη ζπλάδεη κε κία
αλνηρηή απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο εμεξεχλεζε, πνπ ζηαδηαθά γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν
ιεηηνπξγηθή θαη ψξηκε σο πξνο ηε θχζε θαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο (Van Thiel &
Putnam-Franklin, 2004). πρλά, ηα παηδηά κπαηλνβγαίλνπλ αλάκεζα ζην θαηαζθεπαζηηθφ θαη
ζην δξακαηηθφ παηγλίδη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαθαιχςνπλ λέεο πιεξνθνξίεο, λα
αλαδηακνξθψζνπλ ηηο πξφηεξεο γλψζεηο ηνπο ζε λέα γλσζηηθά ζρήκαηα, λα απνθηήζνπλ
θαιέο πξαθηηθέο κάζεζεο θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ ζεηηθά θαη ακθίδξνκα κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηεο νκάδαο ηνπο (Pellegrini & Bjorklund, 2004). Χο ζπλέπεηα ρξεηάδεηαη φια
ηα παηδηά λα ππνζηεξηρζνχλ πνηθηιφηξνπα θαη πνιπ-επίπεδα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην
ζρνιείν κε ζθνπφ λα εκπιαθνχλ ελεξγφηεξα θαη κεζνδηθά κε ην θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη κε
έλα πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν (Hännikäinen et al., 2013). Ζ επηινγή, ε
ρξήζε θαη ε ζπλαξκνιφγεζε πιηθψλ, απφ κφλε ηεο σο κία δνκεκέλε εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξεο γλσζηηθέο, θηλεηηθέο θαη αηζζεηηθέο δεμηφηεηεο απφ
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πιεπξάο ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, ν λνεξφο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνο θαηαζθεπή θαηαζθεπαζηηθνχ
έξγνπ, ε πξφβιεςε ησλ ζπλαξκνγψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ, θαη ε
άζθεζε ησλ αξρηθψλ ζρεδίσλ ζηε βάζαλν ηεο δνθηκήο θαη πιάλεο, απνηεινχλ ζχλζεηεο
ινγηθέο δηεξγαζίεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, πνπ βειηηψλνπλ ηφζν ηελ νπηηθνρσξηθή
αληίιεςε θαη ην ρεηξηζκφ κε ιεθηηθψλ ελλνηψλ, φζν θαη ηελ αξηζκεηηθή θαη πξνκαζεκαηηθή
ζθέςε ησλ παηδηψλ (Wolfgang et al., 2003). Σέινο, ηα παηδηά πνπ εκπιέθνληαη ζε πην
εμεηδηθεπκέλα παηρλίδηα ειεθηξνινγηθψλ, ειεθηξνληθψλ ή κεραληθψλ θαηαζθεπψλ, έρνπλ ηελ
επθαηξία λα εμαζθεζνχλ ζηελ πξάμε κέζα ζε εηθνληθά/πιηθά πεξηβάιινληα πξνζνκνίσζεο
ζην πεδίν ελφο εχξνπο ελλνηψλ απφ ην ρψξν ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ
(Bodrova & Leong, 2003b).

3.

Γισζζηθφο, καζεκαηηθφο εγγξακκαηηζκφο θαη θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη

Σα παηδηά ζηε δηάξθεηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο
αλαδπφκελνπ γισζζηθνχ εγγξακκαηηζκνχ, θαζψο εμνηθεηψλνληαη κε απιέο ή ζχλζεηεο πξναλαγλσζηηθέο θαη πξν-γξαθηθέο δεμηφηεηεο (Kendrick, 2005; Olszewski & Fuson, 1982).
Έηζη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα παηδηά καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ιέμεηο ζε εθηππσκέλα
θείκελα, πνπ βξίζθνληαη ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ ρσξίο λα
αληηιακβάλνληαη ην εμεηδηθεπκέλν ιεμηιφγηφ ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο παίδνπλ ηα παηδηά
κε δηάθνξα πιηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή, φπσο είλαη ηα κνιχβηα, νη
ζθξαγίδεο, νη εηηθέηεο, νη ηππσκέλεο παξαζηάζεηο, ηα εηθνλν-ζρέδηα θαη ηα ηδενγξάκκαηα
(Neuman & Roskos, 1993; Vukelich, 1994). χκθσλα κε ηνλ Pickett (1998) νη εθπαηδεπηηθνί
πνπ εθζέηνπλ ηα παηδηά ζηε ρξήζε πιηθψλ γξαθήο θαη αλάγλσζεο, ζηε δηάξθεηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ, εληζρχνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο αλαδπφκελεο γξαθήο, αθνχ ηα
παηδηά παξσζνχληαη λα θάλνπλ ζρέδηα θαη νινγξάκκαηα κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζνπλ
ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ. Χο πξνο ην
καζεκαηηθφ εγγξακκαηηζκφ, ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ
εκπιέθνληαη ελεξγά θαη κεζνδεπκέλα κε ην θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη καζαίλνπλ ζεκαληηθέο
ρσξηθέο ζρέζεηο θαη θαηαλννχλ θαιχηεξα ηα γλσξίζκαηα ησλ θαλνληθψλ γεσκεηξηθψλ
ζρεκάησλ θαη κεηξήζεσλ, θαζψο θηηάρλνπλ θαηαζθεπέο κε ηνχβια θαη άιια ηξηζδηάζηαηα
πιηθά (Verdine et al., 2014; Hanline et al., 2010; Caldera et al., 1999). Δπίζεο, θάλνληαο
ρξήζε ηξηζδηάζηαησλ κνηίβσλ θαη ζρεδίσλ, ηα παηδηά εμαζθνχληαη ζηελ επίιπζε
ξεαιηζηηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ έρνπλ λφεκα θαη ελδηαθέξνλ γηα απηά, θαζψο παξσζνχληαη
λα βξνπλ ελαιιαθηηθά ζελάξηα πξνζέγγηζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πιαηζίνπ
κάζεζεο θαη αλάπηπμήο ηνπο (Bergen, 2007; Clements & Sarama, 2007). Σέινο, ηα παηδηά
έρνπλ πνιιαπιέο επθαηξίεο ζην θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη λα
ζπδεηνχλ
κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο αλαθνξηθά κε ηηο πξφηεξεο αληηιήςεηο ηνπο, λα
δηαιέγνληαη κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, λα αζθνχληαη λα ζθέπηνληαη θαη λα ελεξγνχλ
κε θαληαζηαθή, απνθιίλνπζα θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, λα (απηφ)ξπζκίδνπλ ηελ θνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα επηθνηλσλνχλ ιεηηνπξγηθά γηα πξνζσπηθνχο θαη επηθνηλσληαθνχο
ιφγνπο (Copely & Oto, 2006).
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4.

Κνηλσληθν-γλσζηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη

ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη κε ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ λα ζπλαληήζνπλ θαη λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο θνηλσληθν-γλσζηηθέο ηνπο αλάγθεο (Bruner 1972). Σα παηδηά,
εμαηηίαο ησλ έκθπησλ θηλήηξσλ ηνπο λα αλαθαιχςνπλ ηνλ θφζκν, ζηε δηάξθεηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ, δηεξεπλνχλ ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, απνθηνχλ κε
ζπλήζεηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο, βειηηψλνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο θαη ιακβάλνπλ
αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ηα νπνία ηνπο βνεζνχλ λα αλαπηπρζνχλ θνηλσληθν-γλσζηηθα,
λεπξν-βηνινγηθά θαη ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθά (Drew et. al., 2008; Christie & Johnsen, 1983).
Δπηπξνζζέησο, νη καζεηέο, θαζψο πεηξακαηίδνληαη θαη δνθηκάδνπλ ηα δηάθνξα είδε ησλ
πιηθψλ, ηθαλνπνηνχλ ηελ έκθπηε αλάγθε ηνπο γηα ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κε
ηνπο ζπλνκήιηθνπο θαη ηνπο ελήιηθεο (εθπαηδεπηηθνχο) κέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο
πεξηγξαθήο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ (Lillard et al., 2013). Δπίζεο, ηα παηδηά ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε
ηνπο γηα ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο αζθάιεηαο, θξνληίδαο θαη εκπηζηνζχλεο, αθνχ νη
εθπαηδεπηηθνί ηνπο ππνζηεξίδνπλ λα απηελεξγήζνπλ, εθδειψλνληαο εθηίκεζε, αλαγλψξηζε
θαη ζεβαζκφ γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Χο απνηέιεζκα, ηα παηδηά ληψζνπλ θαιά γηα ηνπο
εαπηνχο θαη ηηο ηδέεο ηνπο θαη, έηζη, είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ ζηα
ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο νκάδαο κε αιιεινεθηίκεζε, ζπλεξγαηηθφηεηα θαη αιιειεγγχε
(Schulz & Bonawitz, 2007). Δπηπξνζζέησο, ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο, θαζψο επηιέγνπλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία λα ζπλεξγάδνληαη, λα κνηξάδνληαη
θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο δηαθσλίεο ηνπο κε ηελ νκάδα αλαθνξάο ζηε δηάξθεηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ (Ihn, 1998). Σέινο, νη Flynn θαη Kieff (2002) δηεηχπσζαλ ηε
ζέζε φηη, φηαλ ηα παηδηά ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην θαηαζθεπαζηηθφ
παηγλίδη, απνθηνχλ ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο λα
κνηξάδνληαη ηδέεο, λα αιιειεπηδξνχλ, λα αιιειν-πεξηρσξνχλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα ειέγρνπλ ηηο κε ζπλεηδεηέο νξκέο θαη θνβηθέο αλεζπρίεο ηνπο, θαη λα
αλαπηχζζνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα γηα κάζεζε, αλαθάιπςε θαη δεκηνπξγηθφηεηα (Carlson et
al., 1998).

5.

Δθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθφ παηγλίδη

Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα δξνπλ σο κέληνξεο θαη σο εκςπρσηέο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο
πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα εκπιαθνχλ κε έλα ηξφπν βησκαηηθφ ζε παηγληψδεηο
θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Χο πξνο απηφ ην ζθνπφ, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα
παξέρνπλ ζπλερή παηδαγσγηθή/ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, επαξθή ρξφλν θαη αλνηρηά πιηθά ζηα
παηδηά ψζηε λα θηλήζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο ζηελ
θαηαζθεπή ησλ δεκηνπξγηψλ ηνπο (Drew & Rankin, 2004). Έηζη, ηα παηδηά κπνξεί λα
μεθηλήζνπλ απφ απιέο παηγληψδεηο θαηαζθεπέο, φπσο είλαη ε ηαμηλφκεζε θαη ην ζηνίβαζκα
μχιηλσλ ηνχβισλ, θαη λα θαηαιήμνπλ λα δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν πεξίπινθεο θαη
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ζπγθξνηεκέλεο θαηαζθεπέο (Ashiabi, 2007). Δπηπξνζζέησο, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα
παξσζνχλ ζπλερψο ηνπο καζεηέο λα ζπλεξγάδνληαη, λα θάλνπλ ρξήζε θάζε είδνπο πιηθνχ θαη
κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θξίλνπλ θάζε θνξά, ψζηε ζηαδηαθά λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε ζεηηθή
απηνεθηίκεζε γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, αλεμαξηήησο ηεο πνηφηεηαο ησλ
ηειηθψλ πξντφλησλ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο (Rubin et al., 1978). Έηζη, ηα παηδηά ζα απνθηήζνπλ
θαιέο ζπλήζεηεο, απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, θαη βαζηθέο θνηλσληθν-γλσζηηθέο
θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε επηκνλή, ε επειημία, ε
ζπγθέληξσζε θαη ε ζηνρν-πξνζήισζε (Armitage, 2005). Οη εθπαηδεπηηθνί εκπιέθνπλ ηνπο
καζεηέο ζηε δηαδηθαζία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ, ζην βαζκφ πνπ θαη νη ίδηνη
θαηαλννχλ ηε ζεηηθή επίδξαζή ηνπ ζηελ πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο
αλάπηπμε, αθνχ ζηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ ηελ επθαηξία λα
εκπιαθνχλ ζε έλα εζσηεξηθφ αλαζηνραζηηθφ δηάινγν, λα κεηαζρεκαηίζνπλ δπζιεηηνπξγηθέο
ηδέεο θαη πξαθηηθέο, λα ζέζνπλ ελαιιαθηηθέο νπηηθέο θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε
ελζπλαίζζεζε ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ (Sandberg & Eriksson,
2010).

χλνςε
Με βάζε ηα παξαπάλσ θξίλεηαη παηδαγσγηθά ζθφπηκν λα εκπιαθνχλ ηα παηδηά ηεο
πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ζε νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ, εληφο θαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο. Έηζη, ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εμαζθεζνχλ ζηε ρξήζε θαη
ζπλαξκνγή ελφο εχξνπο αλνηρηψλ θπζηθψλ/ηερληθψλ πιηθψλ, ζηνλ θξηηηθφ έιεγρν ησλ
αξρηθψλ ηνπο ηδεψλ/ζρεδίσλ, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ
ζελαξίσλ θαη ζηε λνεηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ. Χο πξνο απηφ ην ζθνπφ, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα
ππνζηεξίδνπλ ηα παηδηά κε επηζηάκελν θαη βησκαηηθφ ηξφπν ζηε δηάξθεηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ. Απηφ ζα ην επηηχρνπλ, ζην βαζκφ πνπ ελεξγνχλ πξσηίζησο σο
ζεηηθά πξφηππα νξζνινγηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, είηε σο εμσηεξηθνί παξαηεξεηέο, είηε
σο ζπκπαίθηεο ηνπο, θαη εμαζθνχλ κία θζίλνπζα/κε θαηεπζπλφκελε θαζνδήγεζε ζηα παηδηά,
πνπ έρεη σο θχξην ζθνπφ λα πξναρζεί ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ε δηαιεθηηθή ζπδήηεζε
θαη ν αλαζηνραζκφο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο αλαθνξάο ηφζν σο πξνο ην ζρεδηαζκφ θαη
ηε δηαδηθαζία φζν θαη σο πξνο ην ηειηθφ πξντφλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ παηγληδηνχ (SirajBlatchford, 2008). Χο απνηέιεζκα ησλ αλαθεξφκελσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ηα παηδηά
απνθηνχλ λέεο εκπεηξίεο κάζεζεο/εξγαζίαο θαη βαζηθέο θνηλσληθν-γλσζηηθέο θαη
ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ κε κεγαιχηεξε
επάξθεηα ζηηο αθαδεκατθέο απαηηήζεηο θαη ζηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο ηνπ ζρνιείνπ (Steglin,
2005). πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη φηη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε παηγληψδεηο
θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ άκβιπλζε ησλ
πθηζηάκελσλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, πνπ θαηαγξάθνληαη, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ
άκεζνπ θαη/ή επξχηεξνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο.
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Φεθηαθή αθήγεζε: Αλαζθφπεζε θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζηελ
πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
Digital storytelling: review and suggestions for its use in primary and secondary
education
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Abstract: This article deals with the use of digital storytelling in primary and secondary
education. After studying the current bibliography we present storytelling, the digital version
of it and the prerequisites of its uses in educational environments. We have used specific
software and web 2.0 tools and we suggest techniques and specific tools for different ages of
students from kindergarten up to upper secondary schools. This article presents the results of
our bibliographical research combined with our experience and its purpose is to give the
proper background for the teachers and to encourage them to include it in the students‘
activities.
Keywords: digital storytelling, primary, secondary

Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ ςεθηαθή αθήγεζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή
αμηνπνίεζε ηεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αξρηθά παξαζέηνληαη
νη νξηζκνί θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε ρξήζε ηεο. ηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαη
δνθηκαζκέλεο ηερληθέο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο απφ ην Νεπηαγσγείν κέρξη θαη
ην Γπκλάζην. Αθνχ κειεηήζεθε ε ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία δεκηνπξγήζεθαλ θαη
δνθηκάζηεθαλ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά ινγηζκηθά πνπ κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ, αιιά ε έκθαζε δίλεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζθέινο. Σα απνηειέζκαηα
παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ εξγαζία.
Page 100 of 160

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle»‖
Volume 5, Issue 3, 2017 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Λέμεηο θιεηδηά: ςεθηαθή αθήγεζε, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα

Δηζαγσγή
Αθήγεζε (Storytelling) είλαη ε αιιειεπηδξαζηηθή ηέρλε ηεο ρξήζεο ιέμεσλ θαη δξάζεσλ γηα
ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εηθφλσλ κηαο ηζηνξίαο κε ηξφπν πνπ λα θεληξίδεη
ηε θαληαζία ηνπ αθξναηή. χκθσλα κε ηνλ Campell (1988), πξψηε κνξθή αθήγεζεο
απνηεινχλ νη κχζνη, ηζηνξίεο πνπ δηεγνχληαλ νη πξφγνλνη καο πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπλ
θαη λα κεηαβηβάζνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη δξψκελα ηεο επνρήο ζηηο λεφηεξεο γεληέο.
πλήζσο, ην πεξηερφκελν ησλ κχζσλ είρε ζηφρν λα δνμάζεη θάπνηνλ ήξσα, λα κεηαδψζεη
ζεκαληηθά γεγνλφηα ή λα αλαδείμεη πξφηππα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Χζηφζν, πέξα
απφ ηελ κεηαβίβαζε γλψζεσλ, πνιηηηζκηθψλ αμηψλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ, ε αθήγεζε
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ελαξκνληζηνχλ κε ην
πεξηβάιινλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Κπξίσο, ε αθήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη
σο ςπραγσγηθφ κέζν πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ, επραξηζηεί θαη δξαζηεξηνπνηεί
νπηηθναθνπζηηθά ηνλ αθξναηή. Πέξα απφ ηνλ ςπραγσγηθφ ηεο ξφιν, ε αθήγεζε έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηελ εθπαίδεπζε σο πξσηαξρηθφ κέζν δηαπαηδαγψγεζεο ζηα
εθάζηνηε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα
(Οηθνλφκνπ, 2010).

1. Η Σερληθή ηεο Αθήγεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε
Απφ ηελ εκθάληζή ηεο αιιά θαη κέρξη ζήκεξα, ε αθήγεζε απνηειεί κηα επξέσο
ρξεζηκνπνηνχκελε εθπαηδεπηηθή ηερληθή, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη πξνζειθχεη ην
ελδηαθέξνλ θαη βνεζά ζηελ εκπέδσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αθνχ νη
άλζξσπνη κπνξνχλ λα απνκλεκνλεχζνπλ θαη λα αλαθαιέζνπλ πην εχθνια πιεξνθνξίεο ηηο
νπνίεο έιαβαλ κέζα απφ κηα ηζηνξία, εηδηθά αλ ε ηζηνξία απηή ζρεηίδεηαη κε πξνυπάξρνπζεο
γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. O ηξφπνο θσδηθνπνίεζεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ
καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο θαη θάζε είδνπο πιεξνθνξίαο, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε
δπλαηφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα ην απνκλεκνλεχζνπλ θαη λα ην αλαθαιέζνπλ ζην κέιινλ.
Άιισζηε, νη καζεηέο ηείλνπλ λα ζπκνχληαη ηηο θαιέο ηζηνξίεο ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία πνπ
δελ πεξηέρεη ηζηνξίεο (Rex et al., 2002). Μέζσ ηεο αθήγεζεο, νη ηζηνξίεο θαη ηα γεγνλφηα
κεηαδίδνληαη ζηνπο καζεηέο, απνδίδνληαο απνηειεζκαηηθά ηελ πινθή θαη ην λφεκα ηεο
ηζηνξίαο, ππνζηεξίδνληαο ηελ απφθηεζε ηεο νπζηαζηηθήο γλψζεο. Ζ «ηζηνξία» ζπγθηλεί ην
θνηλφ θαη απνηειεί θέληξν αλαθνξάο θαη πξνβιεκαηηζκνχ. Οη ηζηνξίεο θαη ηα παξακχζηα
αγγίδνπλ δεηήκαηα θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, θεληξίδνπλ ην
ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη θηλεηνπνηνχλ ηνπο κεραληζκνχο ηεο πξνβνιήο θαη ηεο ηαχηηζεο
(von Franz, 1996), θάηη πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Schank (1995) δίλνπλ λφεκα ζηηο εκπεηξίεο θαη
απνηεινχλ θιεηδί γηα ηε κάζεζε.
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Ζ αθήγεζε ηζηνξηψλ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο
εθπαίδεπζεο, θαζψο έρεη απνδεηρζεί φηη απμάλεη ηηο πξνθνξηθέο θαη βειηηψλεη ηηο γξαπηέο
ηθαλφηεηεο ιφγνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ελψ ηαπηφρξνλα θαιιηεξγνχληαη δεμηφηεηεο θξηηηθήο
ζθέςεο, αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο πιεξνθνξηψλ (Γεσξγηάδνπ θ.ά. 2008). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
αθήγεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο αθξφαζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο κηαο
ηζηνξίαο) νδεγεί ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηελ εμάζθεζε ζχλζεησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ
κέζα απφ ηε δφκεζε πεξηερνκέλνπ, ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εμαγσγή
λνήκαηνο.
Ο παηδαγσγηθφο ραξαθηήξαο ησλ αθεγήζεσλ εληζρχεηαη πεξαηηέξσ κε ηελ δπλαηφηεηά ηνπο
λα ππνζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά ηε κεηάδνζε αληηιήςεσλ, γλψζεσλ, αμηψλ θαη
ζπκπεξηθνξψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ γηα παξάδεηγκα, βνεζνχλ ηνλ άλζξσπν λα ιακβάλεη
απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπ βαζηδφκελνο ζηα παξαδείγκαηα ησλ εξψσλ ησλ ηζηνξηψλ (Rex et
al., 2002).
Ο Matthews (2014) ζεσξεί φηη ε αθήγεζε απνηειεί ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε
κάζεζε φπνπ κέζα απφ πξνζσπηθέο αθεγήζεηο, εηθφλεο θαη κνπζηθή δεκηνπξγείηαη κηα
κνλαδηθή θαη ζπρλά ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα ηεο εκπεηξίαο ηνπ αθεγεηή. Ζ απνηειεζκαηηθή
ρξήζε εκπιέθεη ηνπο αθξναηέο θαη παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ αθεγεηή πνπ βειηηψλεη
ηελ ηζηνξία ηνπ αλάινγα κε ηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνζιακβάλεη.

2. Φεθηαθή Αθήγεζε – Digital Storytelling
Ζ πξφνδνο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο, δελ
άθεζε αλεπεξέαζην θαη ηνλ ηνκέα ηεο αθήγεζεο. Ζ Φεθηαθή αθήγεζε απνηειεί πιένλ έλα
ηζρπξφ εξγαιείν ηφζν γηα ηε δηδαζθαιία φζν θαη γηα ηε κάζεζε. Ζ εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ
(Internet) έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν δφκεζεο θαη νξγάλσζεο πιεζψξαο πιεξνθνξηψλ,
γεγνλφο πνπ έρεη επηπηψζεηο ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη επηζηεκνληθφ επίπεδν. ηελ επνρή
ηνπ Web 2.0 νη ρξήζηεο παχνπλ λα είλαη κφλν θαηαλαισηέο ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο,
αθνχ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εχθνια λα δεκνζηεχνπλ πιηθφ ζην δηαδίθηπν, λα επεμεξγάδνληαη
ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρνιηαζκφ αιιά θαη ηε κεηάδνζε απηψλ.
Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο, φηαλ εθαξκφδεηαη θαηάιιεια, κπνξεί λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ
εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο αθήγεζεο.
Γηα ηνλ ν́ξν «ςεθηαθή αθήγεζε » έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί . Φεθηαθή αθήγεζε ζχκθσλα
κε ηνλ Lathem (2005) νξίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο παξαδνζηαθήο πξνθνξηθήο αθήγεζεο κε
ηελ αμηνπνίεζε εξγαιεήσλ ΣΠΔ (Σερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ). Ο Chung
(2007) πξνηείλεη ηελ ςεθηαθή αθήγεζε σο πξαθηηθή ελζσκάησζεο ςεθηαθνχ θεηκέλνπ,
εηθφλαο, βίληεν θαη ήρνπ ζηελ παξνπζίαζε ηζηνξίαο κε ηελ αμηνπνίεζε ππνινγηζηή θαη
πνιπκέζσλ. Δίλαη κία ζρεηηθά λέα κνξθή ηέρλεο (εμειίρηεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία), ε
νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ κνπζηθή, ηελ εηθφλα, ην βίληεν θαη ηελ αθήγεζε γηα ηε δεκηνπξγία
ηζηνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δσή ησλ αλζξψπσλ, ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Οη
ηζηνξίεο απηέο κνηξάδνληαη θαη θνηλνπνηνχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη πξνθνξηθέο
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αθεγήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ςεθηαθφ κέζν απνζήθεπζεο κέρξη θαη νη απηφκαηα
παξαγκέλεο αθεγήζεηο κε ςεθηαθφ πεξηερφκελν πεξηιακβάλνληαη θαη αθνξνχλ ζηνλ
παξαπάλσ νξηζκφ.
Ζ Φεθηαθή αθήγεζε θαη νη εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηή ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ
θνηλσληθνπνιηηηζκηθή εμέιημε ησλ καζεηψλ εκπιέθνληαο ηνπο ελεξγά (Spurgeon & Burgess,
2015). Οη ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηζηνξηψλ απφ ηνπο
καζεηέο, ψζηε λα αλαπηχζζνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν
(Chung, 2007). Ζ ηάζε απηή ελζαξξχλεηαη κε ηε δσξεάλ παξνρή απηψλ ησλ εθαξκνγψλ
(Pappas, 2013).
Ζ Φεθηαθή Αθήγεζε επηηξέπεη ηελ έθθξαζε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο:
•

Κεηκέλνπ (βηβιίν ή ειεθηξνληθφ βηβιίν)

•

Κεηκέλνπ κε εηθφλεο (comics ή βίληεν)

•

Βίληεν

Ζ ςεθηαθή αθήγεζε κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα πξνβιεκαηηζκφ αθνχ νη εηθφλεο, ε
κνπζηθή θαη ε ηζηνξία κε ηελ πινθή πξνθαινχλ ηνπο καζεηέο λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ
(Μπξάτιαο, 2014).
Μέζσ ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο, νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ πνιπγξακκαηηθέο
(multiliteracy) δεμηφηεηεο (Γαγιηδέιεο & Υνληνιίδνπ, 2003), αηζζεηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε
γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ κε κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε έλα επξχηεξν αθξναηήξην.
Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ νη καζεηέο γλσξίδνπλ ζηαδηαθά
ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ κέζσλ, θαηαλνψληαο ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ
εξγαιείσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ (Μπαξνχηα & Σζηαγθιήο, 2014). Έρεη ην ελδηαθέξνλ
ραξαθηεξηζηηθφ φηη εκπιέθεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο (Robina, 2009). Οη
καζεηέο παξαθηλνχληαη, εκπιέθνληαη θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ςεθηαθή αθήγεζε (Hofer &
Swan, 2006). Δπηπιένλ, ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ ςεθηαθήο
αθήγεζεο θαίλεηαη λα έρεη ζπλέπεηεο ζηελ βειηίσζε ηεο νπηηθήο κλήκεο (visual memory
capacity) θαη ζηελ ηθαλφηεηα ζχληαμεο θεηκέλνπ (Sarıca & Usluel, 2016). Οη δπλαηφηεηεο
πινήγεζεο πνπ παξέρνληαη δίλνπλ λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ αθήγεζε (Drucker, 2008) θαη απηφ
επεξεάδεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ θαηά ηε δφκεζε θαη ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνξίαο
(Peracchio et al. 2016).
Ζ θχξηα δηαθνξά αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή θαη ηελ ςεθηαθή αθήγεζε είλαη ζην ίδην ην
κέζν θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ε ςεθηαθή αηζζεηηθή πξνζθέξεη ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή
(Rodríguez Ruiz, 2007). Δλψ νη παξαδνζηαθέο ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο πξνθνξηθφ
ιφγν ή είλαη ηππσκέλεο ζην ραξηί, νη ςεθηαθέο ηζηνξίεο θάλνπλ ρξήζε εηθφλσλ, βίληεν, ήρσλ
θαη γεληθά Σ.Π.Δ. (Handler- Miller, 2008).
Σν θέληξν ςεθηαθήο αθήγεζεο (Robin, 2015) έρεη αλαγλσξίζεη επηά (7) ζηνηρεία πνπ πξέπεη
λα ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο: άπνςε, δξακαηηθή εξψηεζε, ζπλαηζζεκαηηθφ
πεξηερφκελν, ην ρξψκα ηεο θσλήο, ε δχλακε ηεο κνπζηθήο, νηθνλνκία θαη ν ξπζκφο. Πέξα
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απφ απηά ηα ζηνηρεία νη Paul & Fiebich (2005) πεξηγξάθνπλ 5 ραξαθηεξηζηηθά πνπ
κνηξάδνληαη φιεο νη ςεθηαθέο ηζηνξίεο:
•

ν ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηζηνξία

•

ην είδνο ηεο πξάμεο (πεξηερφκελν θαη ρξήζηεο)

•

ε αλνηρηή θαη θιεηζηή ζρέζε αλάκεζα ζην ρξήζηε θαη ηελ ςεθηαθή ηζηνξία

•

ην επξχηεξν πιαίζην κέζν ηεο ζχλδεζεο κε ζρεηηθή θαη ζπλαθή πιεξνθνξία

•

ε παξνπζία πνιπηξνπηθήο επηθνηλσλίαο

Ζ ςεθηαθή αθήγεζε είλαη ην απνηέιεζκα θαινχ ζπλδπαζκνχ αλάκεζα ζε παξαδνζηαθέο
ηερληθέο αθήγεζεο θαη ηνπο πνιπκεζηθνχο πφξνπο. Ζ πην ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπο είλαη ε
αιιειεπίδξαζε θαη ην ςεθηαθφ κέζν πνπ θαζηζηά ηελ ςεθηαθή αθήγεζε έλα δηαθνξεηηθφ
είδνο (Handler Miller, 2008).
Ζ ςεθηαθή αθήγεζε έρεη αλνίμεη λένπο δξφκνπο εξγαζίαο κε ηελ νκηιία θαη ηηο Σ.Π.Δ. πνπ
αλακθηζβήηεηα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πνιιά είδε δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί λα είλαη
ρξήζηκεο, ειθπζηηθέο θαη λα θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο (Staley & Freeman, 2017).
Δλδεηθηηθά νη Edmonds et al. (2015) ζεσξνχλ φηη ε ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο Φεθηαθψλ
αθεγήζεσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηε δεκηνπξγία θαη ηνλ έιεγρνο ηεο ςεθηαθήο
απηνεηθφλαο (digital self-representation) πνπ αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηνλ πνιηηηζκφ.

3. Πξνυπνζέζεηο επηηπρεκέλεο ρξήζεο ηεο Φεθηαθήο Αθήγεζεο σο ζηξαηεγηθή
κάζεζεο
Ζ ςεθηαθή αθήγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζε φια
ηα επηζηεκνληθά πεδία θαη κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε πνιιέο άιιεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο,
φπσο ην παηρλίδη ξφισλ (Σζηιηκέλε & Γξαίθνο, 2007). Οη καζεηέο πνπ καζαίλνπλ λα
δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο ςεθηαθέο ηζηνξίεο βειηηψλνληαη ζε πνιιαπιά επίπεδα
αιθαβεηηζκνχ (Robin, 2006). Χζηφζν, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δπλαηφηεηαο παξαγσγήο
ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ, απαηηείηαη κηα θαηάιιειε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. ρεηηθά κε απηή, νη
Robina (2009) θαη Robin (2006) παξνπζηάδνπλ ηερληθέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο
κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο Φεθηαθήο Αθήγεζεο.
Ζ ςεθηαθή αθήγεζε ζα πξέπεη λα πιεξνί νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά θαη κε επηηπρία ζηελ εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη
λα ζπλνςίδεη μεθάζαξα ην θεληξηθφ ζεκείν ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία
παξνπζηάδεηαη, ελψ απαξαίηεηεο είλαη νη εξσηήζεηο θιεηδηά πνπ πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή
θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηεξίνπ θαη απαληψληαη ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. Καζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο είλαη θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ θαη μππλνχλ ζηνλ αθξναηή.
πλαηζζήκαηα φπσο αγάπε, πφλνο, ζπκφο θάλνπλ ηνλ αθξναηή λα ζπκκεηέρεη πεξηζζφηεξν
ελεξγά. Παξάιιεια, νη ήρνη θαη ε κνπζηθή πξέπεη λα δξνπλ εληζρπηηθά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή
θφξηηζε ηνπ αθξναηεξίνπ πξνο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Σέινο ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν
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εμειίζζνληαη ηα γεγνλφηα δελ πξέπεη λα είλαη νχηε πνιχ γξήγνξνο, ψζηε λα θνπξάδεη ηνλ
αθξναηή πνπ δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ πινθή θαη λα ελψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ιακβάλεη, αιιά νχηε θαη πνιχ αξγφο, ψζηε λα ράζεη ην ελδηαθέξνλ. Ο ξπζκφο εμέιημεο ησλ
ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ ζα πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηα κελχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη
θάζε θνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ξπζκφο ηεο ηζηνξίαο ζα πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε
ηελ επηινγή ηεο νπηηθνπνίεζεο θαη ερεηηθήο ππνζηήξημεο θάζε επεηζνδίνπ ηεο, ψζηε λα
κεηαδίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηα εθάζηνηε κελχκαηα.
εκαληηθφ θνκκάηη ηεο Φεθηαθήο Αθήγεζεο απνηεινχλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα. Οη εκπιεθφκελνη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζηε ξνή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
(project) πξνηείλεηαη λα αλαθεξζνχλ ζε απηά.
Σέινο, πξνθεηκέλνπ ε ηερληθή λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ζα πξέπεη λα αξρίζεη σο
αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε κηα πξνηξεπηηθή εκπεηξία θαη λα νινθιεξψλεηαη κε ην
δηακνηξαζκφ ησλ ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνλ
αιιεινζρνιηαζκφ ηνπο.
χκθσλα κε ηελ Gregori-Signes (2014) ε ςεθηαθή αθήγεζε είλαη εππξφζδεθηε απφ πνιινχο
εθπαηδεπηηθνχο θαη θξίλεηαη σο ηθαλνπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηπγράλεη λα
θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο πξνσζψληαο ηε κάζεζε κέζσ απηναληαλάθιαζεο. Ζ παξνπζία
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δξαζηεξηφηεηα εληζρχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη κεηψλεη ην
άγρνο πνπ αηζζάλνληαη (Νηνιηνπνχινπ, 1999).

4. Η Φεθηαθή Αθήγεζε σο απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν κάζεζεο γηα ηνπο
καζεηέο
Οη ςεθηαθέο αθεγήζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ
ηνπο καζεηέο. ηελ πξψηε πεξίπησζε επηηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ηηο αμηνπνηεί σο
εξγαιείν δηδαζθαιίαο γηα λα παξνπζηάζεη ην αληηθείκελν ηνπ κε ηξφπν ειθπζηηθφ (Robin,
2008), ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο εκπινπηίδνπλ ην
κάζεκα κε έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ φπσο: έξεπλα, αλαδήηεζε, ζπιινγή θαη αλάιπζε
πιεξνθνξηψλ. Καηά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη
νξγάλσζε, θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα νκάδσλ θαη θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αθήγεζεο. Οη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ «Νέεο Σερλνινγίεο» φπσο θάκεξεο, κηθξφθσλα, ζαξσηέο, θαζψο θαη
ινγηζκηθά πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ. Αλαπηχζζνπλ
βειηησκέλεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, καζαίλνπλ λα μεπεξλνχλ εκπφδηα θαη λα παίξλνπλ
θξίζηκεο απνθάζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Με ηελ παξνπζίαζε ησλ ηζηνξηψλ ζην
δηαδίθηπν, έρνπλ ηελ επθαηξία λα κνηξαζηνχλ ηελ εξγαζία ηνπο κε άιινπο θαη λα απνθηήζνπλ
πνιχηηκε εκπεηξία κέζα απφ ην ζρνιηαζκφ ηεο δηθήο ηνπο δνπιεηάο αιιά θαη λα ζρνιηάζνπλ
εξγαζίεο ησλ άιισλ, απνθνκίδνληαο θέξδε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ηελ
θνηλσληθή κάζεζε (Robin, 2008).
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Οη καζεηέο δελ είλαη πάληα ζπλεζηζκέλνη λα εξγάδνληαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ κπνξνχλ λα
αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη είλαη θπζηθφ ζε θάπνηνπο λα ηαηξηάδεη απηφ ν ηξφπνο εξγαζίαο,
αιιά άιινη λα ρξεηάδνληαη ζηελή επηηήξεζε γηα λα νινθιεξψζνπλ ηα έξγα ηνπο. Μπνξεί λα
βνεζεζνχλ κε κηα πεξίιεςε θαη ρξνλνπνξνγξακκαηηζκφ (New, 2005).
ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ ςεθηαθήο αθήγεζεο, ν Barrett (2006) πξνηείλεη ηελ
ρξήζε πίλαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ (evaluation rubric) θαη ν Alaa (2008) ππνζηεξίδεη
ηε κέζνδν απηή, ηνλίδνληαο ηα πνιχ θαιά απνηειέζκαηα θαη ην ζεκαληηθφ θέξδνο απφ απηή
ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο.
Σέινο, ν Van Gils (2005) παξνπζηάδεη εθαξκνγέο ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο ζε δηαθνξεηηθέο
ειηθίεο θαη ζεσξεί φηη ππάξρεη κέιινλ ζηελ εμέιημε ηνπο.

5. Πξνηάζεηο πινπνίεζεο γηα ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο
Με βάζε ηελ εκπεηξία ησλ ζπγγξαθέσλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο
κε εθπαηδεπηηθνχο ζην πιαίζην επηκνξθψζεσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηείλνπκε, κεηά θαη απφ
πινπνίεζε ζηηο ηάμεηο, ηα παξαθάησ:
5.1

Νεπηαγσγείν-Α/Β Γεκνηηθνχ

ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ε αθήγεζε είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα κέζα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ
καζεηψλ. ρεηηθά κε απηφ, νη Sarıca & Usluel, (2016) εληφπηζαλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή
βειηίσζε ζηελ νπηηθή κλήκε θαη ηηο δεμηφηεηεο γξαθήο. Ζ ςεθηαθή αθήγεζε εηδηθφηεξα
κπνξεί λα παίμεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, αξθεί βέβαηα λα βξεζνχλ ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ
πινπνίεζε θαη παξνπζίαζε ηεο. Μπνξεί λα παξέρεη ζηα παηδηά δεμηφηεηεο πέξα απφ ηελ απιή
ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), φπσο ε θνηλσληθνπνίεζε θαη
ε ζπλεξγαηηθφηεηα. Γηα λα θαηαθέξνπλ νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο δεμηφηεηεο,
είλαη απαξαίηεην λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ραξηνγξάθεζε ηεο ηζηνξίαο. Να επηιέγνπλ ην
ζέκα, ηνπο ήξσεο, ηελ πινθή θαη ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο (Αικπαλάθε & Γθηνχξα, 2014).
Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη καζεηέο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ πξνθνξηθή αθήγεζε
ηεο ηζηνξίαο πνπ δεκηνχξγεζαλ. Ζ ζπκκεηνρή απηή θαη ε νινθιήξσζε πξνζθέξεη
ηθαλνπνίεζε θαη δίλεη ηελ επραξίζηεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (New, 2005 θαη Σζηιηκέλε,
2007).
Μηα εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο ζην λεπηαγσγείν θαη ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ
είλαη ε ελαζρφιεζε κε έλα παξακχζη. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πεη κηα ηζηνξία-παξακχζη
θαη αθνχ ηελ αθνχζνπλ ηα παηδηά λα δεηήζεη λα επηιέμνπλ θάπνηνλ ήξσα-πξφζσπφ ηεο. ηελ
ζπλέρεηα θαη κε ηε δηθή ηνπ βνήζεηα ηα παηδηά κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ ην πξφζσπν ηνπ
ήξσα πνπ επέιεμαλ θαη λα ην παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε. Μηα ελαιιαθηηθή πνπ ζα δσεξέςεη
ηηο δσγξαθηέο ησλ καζεηψλ, είλαη ε εθηχπσζε ησλ δσγξαθηψλ ζε κάζθεο (printable masks)
πνπ ζα θνξέζνπλ θαηά ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο. ηελ ζπλέρεηα νη καζεηέο ζα
δξακαηνπνηήζνπλ θάπνηεο ζθελέο ή αθφκα θαη νιφθιεξε ηελ ηζηνξία θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο
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βηληενζθνπεί ηελ δηαδηθαζία ή βγάδεη θσηνγξαθίεο. Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί
κε ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ φπσο ην ινγηζκηθφ Photostory θαη ην Windows Moviemaker.
Σε ρξήζε απηψλ ησλ ινγηζκηθψλ ζα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο.
Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη είλαη απνιχησο ζεκηηφ λα δίλεηαη ζηα παηδηά ε επθαηξία λα παίξλνπλ
πξσηνβνπιίεο, πξνηξέπνληαο ηα λα δψζνπλ ειεχζεξα ηε δηθή ηνπο εθδνρή ζην παξακχζη,
δειαδή λα πξνηείλνπλ ηίηιν, λα πξνζζέζνπλ ή λα αθαηξέζνπλ πξφζσπα, λα αιιάμνπλ ηελ
πινθή. Με ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ νπζία ηεο εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο ν εθπαηδεπηηθφο
επηηπγράλεη λα αηζζαλζνχλ θαη λα αγαπήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο, κηα
δηαδηθαζία πνπ απνξξέεη απφ απηνχο ηνπο ίδηνπο, σο νκάδα πνπ ζπλεξγάδεηαη, απνθαζίδεη
θαη πινπνηεί.
Δίλαη θαλεξφ πσο ε νξγάλσζε ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο είλαη αλαγθαία. Ο εθπαηδεπηηθφο
δεκηνπξγεί ηηο νκάδεο δίλνληαο ζαθείο νδεγίεο γηα ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα,
ζηελ θάζε νκάδα ζα αλαηεζεί κηα εξγαζία φπσο ε αιιαγή ηνπ ηίηινπ, ε δξακαηνπνίεζε ηνπ
παξακπζηνχ, ε θαηαζθεπή καζθψλ, ε ιήςε θσηνγξαθηψλ. Ζ νξγάλσζε ησλ παηδηψλ ζε
νκάδεο εμαξηάηαη απφ ην δπλακηθφ ηεο ηάμεο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή πνπ πξέπεη λα
αλαγλσξηζηνχλ θαη λα εληζρπζνχλ (New, 2005).
ζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο ησλ δπν πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, είλαη εθηθηφ ν
εθπαηδεπηηθφο λα αθνινπζήζεη έλα παξφκνην πιάλν κε απηφ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ.
πκπιεξσκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί θαη κηα αθφκε αλάζεζε ζε νκάδα καζεηψλ,
ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ, κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ην γξαπηφ
ζρνιηαζκφ ησλ βίληεν θαη θσηνγξαθηψλ. ε κηα πξνθαζνξηζκέλε ζπλάληεζε ηα παηδηά
κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο ζηνπο γνλείο θαζψο θαη ζε άιινπο καζεηέο ηνπ
ζρνιείνπ.
5.2

Γ-Γ-Δ-Σ Γεκνηηθνχ

ηηο ππφινηπεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, ε ςεθηαθή αθήγεζε κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί
δηαζεκαηηθά. ηα καζήκαηα ηεο Ηζηνξίαο, ηεο Μειέηεο, ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη ηεο
Γεσγξαθίαο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηνχλ δξαζηεξηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο
ζηηο ΣΠΔ. Οη καζεηέο ηεο Γ΄, Γ΄, Δ΄, Σ΄ έρνπλ επαθή κε ην ινγνηερληθφ είδνο ησλ comics,
επνκέλσο μεθηλψληαο απφ απηφ ζα ζπλδπαζηεί ε θηιαλαγλσζία κε ηελ ςεθηαθή αθήγεζε.
Μηα πξφηαζε γηα λα εθαξκνζηεί απηή ε ηδέα είλαη λα πξνηαζεί ζηνπο καζεηέο έλα ζέκα ην
νπνίν ηνπο ειθχεη θαη ην νπνίν ζα δηακνξθψζνπλ ζηα πιαίζηα ελφο θφκηθο. Σα παηδηά ζα
θιεζνχλ λα επηλνήζνπλ ηνπο ήξσεο θαη ηελ πινθή, θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε
ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ (storyjumper, storybird) ζα κεηαηξέςνπλ ηελ
ηδέα ηνπο ζε κηα ςεθηαθή ηζηνξία. Οη εηθφλεο ηεο ηζηνξίαο κπνξεί λα είλαη είηε δηθέο ηνπο
δσγξαθηέο, είηε θσηνγξαθίεο απφ ην δηαδίθηπν. Με αθνξκή ηηο εηθφλεο απφ ην δηαδίθηπν,
κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά ζηε ζεκαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο ηνλίδνληαο
πσο ην πλεπκαηηθφ δηθαίσκα απνθηάηαη απηνδηθαίσο ρσξίο λα απαηηείηαη αίηεζε ηνπ
δεκηνπξγνχ ή θαηαρψξηζε ηνπ έξγνπ ζε θάπνηα ππεξεζία. Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά
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ζηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα Creative Commons. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ
θφκηθο, νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο
ηνπ ζρνιείνπ ή αθφκα θαη ζε άιια ζρνιεία αθνχ ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ παξέρεη
ηε δπλαηφηεηα δηαδηθηπαθήο παξνπζίαζεο. Πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζε θαη γηα ηελ θαιχηεξε
πξνψζεζε ηνπ έξγνπ ηα παηδηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή
Glogster (http://glogster.com/), κηα εθαξκνγή πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ςεθηαθήο
αθίζαο ζπλδπάδνληαο θείκελν, εηθφλα, βίληεν θαη ήρν.
Ζ δηαδηθηπαθή δεκνζίεπζε ηεο ηζηνξίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε καζεηέο άιισλ ζρνιείσλ λα
δνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηε δνπιεηά ησλ δεκηνπξγψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο
αμηνινγνχλ, αμηνινγνχληαη θαη αληαιιάζζνπλ ηδέεο κέζσ δηαζρνιηθψλ ζπλεξγαζηψλ.
Με ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε ρξήζε ηεο δσξεάλ δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο padlet
(http://padlet.com/) πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο ςεθηαθνχ πίλαθα αλαξηήζεσλ, καζεηέο
ηνπ ίδηνπ αιιά θαη άιισλ ζρνιείσλ κπνξνχλ λα γξάςνπλ ηα ζρφιηα ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
αθήγεζε, λα πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο, λα αλεβάζνπλ εηθφλεο θαη θείκελα πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ Φεθηαθή Αθήγεζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο κηα άξηζηε
ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. ηηο κεγάιεο ηάμεηο
κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη εθαξκνγέο storify θαη storybird.
Πξαγκαηνπνηψληαο κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο αμηνπνίεζεο ηεο ςεθηαθήο
αθήγεζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, νη Del Moral Pérez et al. (2016) δηαπίζησζαλ
αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ, αιιεινβνήζεηα αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη δξάζεηο
παξέκβαζεο. Δπηπιένλ, θαιιηεξγήζεθε ε ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ θαη δεκηνπξγηθήο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ. Σν πην εληππσζηαθφ φκσο, ήηαλ ε επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε λέεο
θαηαζηάζεηο θαη νη δεκηνπξγηθέο δεμηφηεηεο ησλ θνξηηζηψλ. Γεληθφηεξα, κε ηελ ςεθηαθή
αθήγεζε εληζρχεηαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, ελψ
θηλεηνπνηνχληαη θαη απνθηνχλ ςεθηαθέο δεμηφηεηεο.
5.3

Γπκλάζην

ηηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εληάμεη ηελ ςεθηαθή
αθήγεζε ζηα πιαίζηα δξαζηεξηνηήησλ ζρεδίσλ δξάζεο (Project). Με ηε κέζνδν ηνπ
θαηαηγηζκνχ ηδεψλ επηιέγεηαη έλα ζέκα ηεο αξεζθείαο ησλ καζεηψλ, π.ρ. δεκηνπξγία κηαο
ςεθηαθήο μελάγεζεο ζε έλα κνπζείν ή θάπνην ηζηνξηθφ κλεκείν ηνπ ηφπνπ ηνπο. Οη καζεηέο
ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ (αλάινγα κε ην καζεηηθφ δπλακηθφ) θαη θάζε
νκάδα αλαιακβάλεη ζαθείο θαη θαζνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο. Με ηε ρξήζε ηεο δσξεάλ
δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο, Edmodo, ν εθπαηδεπηηθφο πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο έλα
πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ δεκνζηεχζεσλ ζην νπνίν κπνξνχλ λα δηακνηξαζηνχλ ζεκεηψζεηο,
αξρεία, εηθφλεο, εξγαζίεο θιπ. Κάζε νκάδα πινπνηεί ην ζρεδηαζκφ ηεο βάζεη ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο θαη αλαηξνθνδνηεί κε δεκνζηεχζεηο ζην Edmodo γηα ηπρφλ απνξίεο,
δηεπθξηλίζεηο, παξαηεξήζεηο (Θενθαλέιιεο & Οηθνλνκνπνχινπ, 2014). Ζ εμέιημε ησλ
εθαξκνγψλ είλαη ξαγδαία θαη πέξα απφ ηνπο ππνινγηζηέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θηλεηά
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θαη tablet (Robin & McNeil, 2013). Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρνπλ πνιιέο δσξεάλ επηινγέο
απφ ινγηζκηθά πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο
είλαη ην storyjumper (http://www.storyjumper.com/) θαη ην photostory (http://microsoftphoto-story.en.softonic.com/). Μηα νκάδα κπνξεί λα αλαιάβεη ηε ιήςε θαη ηελ επηινγή ησλ
θσηνγξαθηψλ απφ ην κνπζείν-κλεκείν πνπ επηιέρζεθε, κηα άιιε νκάδα θαιείηαη λα γξάςεη
ην θείκελν ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηα ειιεληθά, ηα αγγιηθά θαη κηα ηξίηε γιψζζα ηεο
επηινγήο ηνπο (πρ Γεξκαληθά, Γαιιηθά, Ηζπαληθά). Σν πιηθφ ησλ νκάδσλ απηψλ ζα
αμηνπνηήζνπλ νη άιιεο νκάδεο ψζηε λα πινπνηήζνπλ ηελ αθήγεζε ζηα ινγηζκηθά πνπ ηειηθά
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ,
ζηελ νπνία νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ ειεθηξνληθά γηα ηελ αγαπεκέλε ηνπο
ηζηνξία ςεθηαθήο αθήγεζεο, λα πξνηείλνπλ παξαιιαγέο θαη βειηηψζεηο. Απφ ην απνηέιεζκα
ηεο ςεθνθνξίαο ζα θξηζεί θαη ε ηειηθή κνξθή ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο, καζαίλνληαο έηζη νη
καζεηέο λα ζέβνληαη ηελ πιεηνςεθία. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε έλα
ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ νπζηαζηηθά κεηαηξέπεη ηελ ηάμε ζε forum αληαιιαγήο απφςεσλ
θαη ηδεψλ. Αλαιακβάλνπλ ξφινπο θαη πξσηνβνπιίεο, θαινχληαη λα πάξνπλ απνθάζεηο, λα
ηεξήζνπλ ρξνλνδηαγξάκκαηα, γίλνληαη ππεχζπλνη γηα ην απνηέιεζκα, εληζρχνπλ
δεκνθξαηηθνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη θπζηθά νη ςεθηαθέο αθεγήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ
απνηεινχλ νπζηαζηηθά αλαπιαηζηψζεηο ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο. Αλαπιαηζηψζεηο πνπ
ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο
νδεγνχλ θαη ζηνλ ςεθηαθφ εγγξακκαηηζκφ (Κλάβαο & έξνγινπ, 2014)
ην Λχθεην (Γεληθφ θαη επαγγεικαηηθφ) κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη εθαξκνγέο πνπ
πξνηείλνληαη γηα ην Γπκλάζην κε πξνζαξκνγέο αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν
εθπαηδεπηηθφο πξνζαξκνζκέλνπο κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ.

πκπεξάζκαηα
Ζ αίζζεζε πνπ απνθνκίδνπκε απφ ηελ εκπεηξία ζηα ζρνιεία ζπκθσλεί κε ηε βηβιηνγξαθία,
αθνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ παξαηεξήζεθε ελεξγή εκπινθή θαη ελζνπζηαζκφο, ελψ
απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί βξήθαλ ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο απνδνηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή.
Ζ ςεθηαθή αθήγεζε κπνξεί λα απνηειέζεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηελ καζεζηαθή
δηαδηθαζία ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. H αμηνπνίεζε ηεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηελ θαζηζηά έλα
ηζρπξφ εξγαιείν ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ ίδην αιιά θαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν κάζεζεο
γηα ηνπο καζεηέο. Σα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ελζνπζηάδνληαη, εληζρχεηαη ε
απηνπεπνίζεζή ηνπο, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ην βαζηθφηεξν φισλ:
βξίζθνπλ ηξφπν λα εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Μαζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ
ιέμεηο θαη εθθξάζεηο βειηηψλνληαο ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν, ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο,
απνιακβάλνπλ, δηαζθεδάδνπλ καζαίλνληαο κε ηξφπν θπζηθφ. ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ
βειηηψλνληαη νη πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεμηφηεηεο, εληζρχεηαη ε θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαζψο
θαη νη δεμηφηεηεο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο πιεξνθνξηψλ. Με ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πξνάγνληαη
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δεμηφηεηεο ςεθηαθνχ θαη νπηηθνχ εγγξακαηηζκνχ. Μαζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα δηαινγηθά
κέξε ελφο θεηκέλνπ θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο νηθνλνκίαο ηνπ ιφγνπ. Οη καζεηέο ηνπ
Γπκλαζίνπ βειηηψλνπλ ζπλεξγαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, εληζρχνπλ ηελ εμ
απνζηάζεσο επηθνηλσλία θαη απνηεινχλ θξίθν ζηελ αιπζίδα δηάρπζεο ηδεψλ θαη
πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, καζαίλνπλ λα εθθξάδνληαη ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν αμηνπνηψληαο ηελ
πνιπκεζηθφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα απνθηνχλ επαηζζεζία ζην ζέκα ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ. Γεληθφηεξα, καζαίλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ην δηαζέζηκν ρξφλν, λα επηιχνπλ
πξνβιήκαηα, λα ζπιιέγνπλ θαη λα αλαιχνπλ πιεξνθνξίεο, λα ζπλζέηνπλ θαη λα αμηνινγνχλ
ηελ εξγαζία ηνπο.
Ζ ςεθηαθή αθήγεζε επνκέλσο απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο, ειθπζηηθή
θαη επνηθνδνκεηηθή, ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κέζσ ηεο νπνίαο
κπνξεί λα επηηεπρζνχλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί θαη παηδαγσγηθνί ζηφρνη.
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ςεθηαθήο αθήγεζεο: Οη πεξηπησ́ζεηο θαηαζθεπέο καζεηηθέο ηαηλήαο θαη δεκηνπξγήαο
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο κέζσ ησλ Γηαδηθηπαθψλ Κνηλνηήησλ
Μάζεζεο: Ο ξφινο ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ”
“Developing the capacity of Secondary Education Schools and teachers in order to
improve learning through the Internet Learning Communities: The role of the State
School Advisor”
Γξ. ΓεκήηξεοΜ. Μπισλάο, (Ph.D, M.B.A.),Οηθνλνκνιφγνο, Ννκηθφο, Λνγηζηήο - Φνξνηέρλεο Α Τάμεο,
Σρνιηθφο Σχκβνπινο Οηθνλνκνιφγσλ, Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο - ΠεξηθεξεηαθήΔλφηεηα Θεζζαινλίθεο θαη Φαιθηδηθήο, dimmylonas@gmail.com
Dr. DimitrisM. Mylonas, ((Ph.D, M.B.A.), Economist, Legal, AccountantA’ Class, Economy Teachers’
Advisor,Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Central Macedonia, Prefectures
Thessaloniki and Chalkidiki, dimmylonas@gmail.com

Abstract: This paper presents the Internet Learning Communities, which are a way of
training to solve many of the communicationand co-operation problems encountered in the
learning environment. The purpose of this study is to investigate the role of the State School
Advisor in developing the ability to improve the learning of school units and teachers of
Secondary Education through the Internet Learning Communities. To this end, we study the
concept of organizational learning, cultural learning, learning models, the creation of learning
values and the theoretical context of the Internet Learning Communities. Furthermore, there
are suggestions for developing the ability of schools (as a learning organization) and teachers
to improve learning methods, as well as the design of an Internet Learning Community.From
the data analysis it is clear that in order for an online learning environment to be developed, a
combination of interactions is required. Consequently, the role and contribution of the State
School Advisor is considered necessary, decisive and enforced when it comes to the
improvement of learning methods and strategies and on top of that, cultural learning.
Keywords: School Unit and Learning, Learning Organizations, Internet Learning
Communities, State school Advisor

Πεξίιεςε:ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη νη Γηαδηθηπαθέο Κνηλφηεηεο Μάζεζεο, νη
νπνίεο απνηεινχλ έλα ηξφπν εθπαίδεπζεο γηα ηελ επίιπζε πνιιψλ απφ ηα πξνβιήκαηα
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, πνπ ζπλαληψληαη ζην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο. θνπφο
ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ζηελ
αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο βειηίσζεο ηεο κάζεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ
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εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κέζσ ησλ Γηαδηθηπαθψλ Κνηλνηήησλ
Μάζεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηψληαη ε έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο, ηεο
θνπιηνχξαο θαη ηνπ θιίκαηνο κάζεζεο, ηα κνληέια κάζεζεο, ε δεκηνπξγία αμίαο κάζεζεο
θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ Γηαδηθηπαθψλ Κνηλνηήησλ Μάζεζεο. ηε ζπλέρεηα
παξαηίζεληαη Πξνηάζεηο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα
βειηίσζε ηεο κάζεζεο, θαζψο θαη ην κνληέιν ζρεδηαζκνχ κηα Γηαδηθηπαθήο Κνηλφηεηαο
Μάζεζεο. Αθνινχζσο αλαιχεηαη ν ξφινο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ σο
ζηξαηεγηθήο παξακέηξνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο κέζσ ησλ Γηαδηθηπαθψλ Κνηλνηήησλ Μάζεζεο.
Απφ ηελ παξάζεζε ησλ δεδνκέλσλ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί έλα
δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, απαηηείηαη έλαο ζπλδπαζκφο αιιειεπηδξάζεσλ θαη ε
ζπκβνιή ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ εηδηθφηεηαο, αιιά θαη ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ Γεληθήο
Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο γηα ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο θξίλεηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
αλαγθαία, θαζνξηζηηθή θαη επηβεβιεκέλε.
Λέμεηο θιεηδηά: ρνιηθή κνλάδα θαη κάζεζε, Οξγαληζκνί κάζεζεο, Γηαδηθηπαθέο
Κνηλφηεηεο Μάζεζεο, ρνιηθφο χκβνπινο

Δηζαγσγή
Μάζεζε δε ζεκαίλεη απιή απφθηεζε γλψζεσλ. Ζ απφθηεζε γλψζεσλ ζηε ζεκεξηλή επνρή
είλαη αξθεηά εχθνιε ππφζεζε. Ο θαζέλαο, κε πνιχ ρακειφ θφζηνο, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνπ
βηβιηνπσιείνπ θαη ησλ βηβιηνζεθψλ κπνξεί λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ζρεδφλ νπνηαδήπνηε
γλψζε ρξεηάδεηαη. Απηφ, φκσο, δελ είλαη αξθεηφ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηνπ
αηφκνπ. χκθσλα κε ηνπο Argyris, Schon (1978), ε κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ φηαλ
κηα λέα γλψζε κεηαθξάδεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη. ηελ
ίδηα ινγηθή, ν Senge(1993),ζεσξεί φηη ε έλλνηα ηεο κάζεζεο είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκε κε ηελ
έλλνηα ηεο «κεηάλνηαο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην άηνκν ζπλεηδεηνπνηεί ηηο «ιάζνο»
ζθέςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ θαη ηηο αιιάδεη πξνο ην «νξζφηεξν». πλεπψο,
κάζεζε είλαη ε ζηαζεξή αιιαγή ηεο ζθέςεο, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ
πξνθχπηεη σο έκκεζν ή άκεζν απνηέιεζκα ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο.
χκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ νξηζκφ, φηαλ ε απφθηεζε λέαο γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ δε
κεηαθξάδεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ή δελ αιιάδεη ην «εχξνο ησλ δπλεηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ», δελ είλαη κάζεζε. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κάζεζεο ηνπ αηφκνπ είλαη ε αιιαγή
ησλ λνεκάησλ, «θαηαλνήζεσλ», λνεηηθψλ ραξηψλ ή κνληέισλ, δειαδή ησλ ζπζηεκάησλ
γλψζεσλ, αμηψλ, πηζηεχσ, παξαδνρψλ, ππνζέζεσλ, ηα νπνία είλαη θαηαρσξεκέλα ζηνλ
«εγθέθαιν» θαη πξνγξακκαηίδνπλ ηε δξάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Ζ κάζεζε
πξνυπνζέηεη θαηαξράο ηελ «απνκάζεζε», δειαδή ηε δηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ
ησλ λνεηηθψλ ραξηψλ θαη ηελ εγγξαθή ζε απηνχο λέσλ «γλψζεσλ», πξάγκα απαξαίηεην γηα
ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. Οη λέεο «γλψζεηο» αζθαιψο
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πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο «εκπεηξίαο», ηεο «έξεπλαο» θαη ηνπ «πεηξάκαηνο». Ζ κάζεζε πην
αλαιπηηθά κπνξεί λα γίλεηαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο - επίπεδα (Μπνπξαληάο, 2005):


Απφθηεζε γλψζεο γηα γεγνλφηα, δηαδηθαζίεο ή δηεξγαζίεο, ε νπνία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε νηθείεο θαηαζηάζεηο κε κηθξέο αιιαγέο.



Αλάπηπμε λέσλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαηαζηάζεηο κε
κηθξέο αιιαγέο.



Μάζεζε πξνζαξκνγήο, κε ηελ έλλνηα ηεο αληηκεηψπηζεο δπλακηθψλ θαη
πνιχπινθσλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ρξεηάδνληαη λέεο - πξσηφηππεο ιχζεηο κέζσ
ηνπ πεηξακαηηζκνχ, θαη αμηνιφγεζε ησλ «καζεκάησλ» απφ επηηπρίεο θαη
απνηπρίεο.



Μάζεζε ηεο κάζεζεο, κηα δηαδηθαζία πνπ καο θάλεη πεξηζζφηεξν λα ζρεδηάδνπκε
ην κέιινλ θαη λα πξνζδηνξίδνπκε ην πεξηβάιινλ, παξά λα πξνζαξκνδφκαζηε ζε
απηφ.

1. Οξγαλσζηαθή Μάζεζε – Κνπιηνχξα θαη θιίκα κάζεζεο
Ζ ηθαλφηεηα ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ελφο νξγαληζκνχ (κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο)
εμαξηάηαη νπζηαζηηθά απφ φιεο ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο ηνπ Μνληέινπ Γηαξθνχο
Δπηηπρίαο, φπσο ζεκειηψδεο ηδενινγία, ζηξαηεγηθή, θνπιηνχξα, άλζξσπνη, ζπζηήκαηα, δνκέο
θαη εγεζία. Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο είλαη λα απνηειεί
βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζεκειηψδνπο ηδενινγίαο θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηελ «θαξδηά» ηεο
ζηξαηεγηθήο. ηαλ απηή ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ελλνείηαη
νπζηαζηηθά θαη δελ παξακέλεη ζηε ξεηνξηθή, ηφηε ε αλάπηπμή ηεο απαηηεί ηε δηακφξθσζε ηεο
θνπιηνχξαο, ησλ δνκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ φρη κφλν δηεπθνιχλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ,
αιιά ζπκβάιινπλ άκεζα ζηελ πινπνίεζε ηεο κάζεζεο (Μαιαβάθεο, 2012). Δθηφο απηψλ
βεβαίσο, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε σο βαζηθή ιεηηνπξγία πξνζδηνξίδεη άκεζα θαη ζεκαληηθά ηελ
αλάπηπμε ηεο κάζεζεο.
Tα ζπζηαηηθά ησλ νξγαληζκψλ κάζεζεο είλαη ηα εμήο (Senge, 1993):


πζηεκηθή ζθέςε: Κάζε άηνκν πξέπεη λα γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ
(ζρνιηθήο κνλάδαο) σο ζπλφινπ, δειαδή λα εθαξκφδεη ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη
λα κελ εμεηάδεη ηα γεγνλφηα αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν.



Πξνζσπηθή ππεξνρή: Κάζε άηνκν πξέπεη λα απνθηήζεη ηελ απηνγλσζία θαη
παξάιιεια λα είλαη αλνηθηφ ζηνπο άιινπο.



Ννεηηθά κνληέια: Σα άηνκα ρξεηάδεηαη λα κεηαβάινπλ ηα λνεηηθά ηνπο κνληέια γηα
λα κπνξέζνπλ λα βειηηψζνπλ ηνπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη ηελ αληίιεςε γη΄ απηά πνπ
ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηα εξκελεχνπλ.
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Καηαλεκεκέλν φξακα: Κάζε άηνκν πξέπεη λα θαηαλνεί θαη λα ζπκθσλεί ζ΄ έλα πιάλν
δξάζεο θαη ζ΄ έλα θνηλφ ζθνπφ.



Οκαδηθή κάζεζε: Ζ νκαδηθή κάζεζε είλαη αλαγθαία γηα λα γίλεη ε νκάδα σο ζχλνιν
πεξηζζφηεξν «έμππλε»απ΄ φηη ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηεο θαη παξάιιεια λα γίλεη
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή.

Ζ δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο - λννηξνπίαο κάζεζεο θαη ελφο επλντθνχ θιίκαηνο αηκφζθαηξαο απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. Ο ελζηεξληζκφο ηεο
αμίαο ηεο κάζεζεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα πξαθηηθά ζεκαίλεη:


Να θαηαλνεί ηε ζεκαζία ηεο κάζεζεο γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ επεκεξία ηνπ ζρνιείνπ,
αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή επεκεξία.



Να ζεσξεί φηη ε πξφνδνο θαη ε επεκεξία πξνθχπηεη, φρη ηφζν απφ ην «λα γίλνληαη ηα
πξάγκαηα θαιχηεξα», αιιά θπξίσο απφ ην «λα γίλνληαη ηα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά».



Να θαηαλνεί ην ξφιν ηεο ζηελ αηνκηθή θαη νξγαλσζηαθή κάζεζε.

Σα βαζηθά ζηνηρεία κηαο θνπιηνχξαο κάζεζεο είλαη: ν δηάινγνο, ε δεκηνπξγηθή δηαθσλία θαη
θξηηηθή, ε ζπλερήο ζχγθξηζε κε ηνλ θαιχηεξν θαη ηηο ππνδεηγκαηηθέο πξαθηηθέο, ε αληαιιαγή
εκπεηξηψλ, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε (Becker&Watts, 2001). Αλακθηζβήηεηα, ε θνπιηνχξα
κάζεζεο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη, λα εληζρχεηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ έλα θιίκα πνπ
ζα δηαθξίλεηαη απφ ζηνηρεία φπσο: ε επράξηζηε αηκφζθαηξα, ε ελζάξξπλζε θαη επηβξάβεπζε
ησλ λέσλ θαη δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ, ε επηβξάβεπζε ηνπ κνηξάζκαηνο ηεο γλψζεο, ηνπ
δηαιφγνπ θαη ησλ δηαθσληψλ θαη ε ειεπζεξία ακθηζβήηεζεο ηνπ θαηεζηεκέλνπ. Βαζηθφ
ζηνηρείν ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ θιίκαηνο κάζεζεο είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ απνηπρηψλ θαη
ησλ ιαζψλ. Ο θφβνο θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα κελ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη ξίζθν,
λα κελ πεηξακαηίδνληαη θαη λα αληηζηέθνληαη ζηηο αιιαγέο. πλεπψο, ε κάζεζε απαηηεί
αθφκε θαη επηβξάβεπζε ησλ ιαζψλ, φηαλ απηά γίλνληαη κεηά απφ ζνβαξή, ππεχζπλε,
πεηζαξρεκέλε ζθέςε θαη δξάζε (Μπνπξαληάο, 2005).

2. Μνληέια κάζεζεο θαη δεκηνπξγία αμίαο
Ζ ζρνιηθή κνλάδα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ην Μνληέιν
Μάζεζεο / Γεκηνπξγίαο Αμίαο, έηζη ψζηε λα κεηακνξθσζεί ζε έλαλ ζχγρξνλν νξγαληζκφ
ζπλερνχο κάζεζεο, ζην εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ ζα αλαπηχζζεηαη, ζα δηαδίδεηαη θαη ζα
ελζσκαηψλεηαη ε γλψζε, κε απνηέιεζκα λα δηεπξχλεηαη ε αληίιεςε γηα λέεο επθαηξίεο
(Γξάθεκα 1).
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Γξάθεκα 1: Κχθινο Μάζεζεο/Γεκηνπξγία αμίαο (επεμεξγαζία, εκνχ ηνπ ηδίνπ)

Ο αέλανο απηφο «θχθινο κάζεζεο» ζα δψζεη ζην ρνιείν ηε δπλαηφηεηα λα αληηιακβάλεηαη
ηηο επθαηξίεο, λα αμηνπνηεί νξζά θαη απνηειεζκαηηθά ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη λα αλαπηχζζεη
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζην ρψξν ηεο Παηδείαο. Με ηε κάζεζε «δηπινχ βξφγρνπ», πνπ
είλαη έλαο δπλεηηθφο θνξέαο απνζηαζεξνπνίεζεο θαη «επαλάζηαζεο», ζα αλαζεσξεί ηα
λνεηηθά ηνπ κνληέια θαη ζα ζπλερίζεη λα δηαθνξνπνηείηαη θαη λα θαηλνηνκεί (Μαιαβάθεο,
2012). Ηδσκέλε απφ ηε ζέζε ηεο δεκηνπξγίαο νξγαλσζηαθήο γλψζεο, ε κάζεζε δηπινχ
βξφγρνπ δελ απνηειεί θάπνην ηδηαίηεξν, δχζθνιν εγρείξεκα, αιιά κηα θαζεκεξηλή
δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία δεκηνπξγεί ζπλερψο λέα γλψζε, αλαθαηαζθεπάδεη ππάξρνπζεο
πξνζεγγίζεηο, πιαίζηα, ή παξαδνρέο ζε θαζεκεξηλή βάζε (Ννλάθα&Σαθενχηζη, 2001). Σα
δπλεηηθά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλερή κάζεζε είλαη ε αλάπηπμε ηεο ζπζηεκηθήο
ζθέςεο, ε απηνγλσζία, ε επαηζζεηνπνίεζε ζηηο αιιαγέο θαη ε ηειηθή κεηαηξνπή ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο ζε έλα θαηλνηφκν θαη επθπέο ζρνιείν.

3. Γηαδηθηπαθέο Κνηλφηεηεο Μάζεζεο (Γ.Κ.Μ.) – Πξφηαζε αλάπηπμεο ηεο
ηθαλφηεηαο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα βειηίσζε ηεο κάζεζεο
Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, σο κέζν ζπλερηδφκελεο θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ, παξνπζηάδεη πνιιά
πιενλεθηήκαηα, φπσο ηε γεσγξαθηθή ειεπζεξία, ηε ρξνληθή επειημία, ηε καζεηνθεληξηθή
δνκή θαη πξνζαξκνγή ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ (εθπαηδεπηηθνχ,
καζεηή, γνλέα, πνιίηε). Οη Γηαδηθηπαθέο Κνηλφηεηεο Μάζεζεο (Γ.Κ.Μ.), σο ε πην ζχγρξνλε
ηάζε ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, παξέρνπλ έλαλ θαηλνηφκν, επέιηθην θαη πνιιά
ππνζρφκελν ηξφπν εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, δηάρπζεο γλψζεσλ, βειηίσζεο ηεο κάζεζεο,
αιιά θαη επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ. Δπίζεο

Page 118 of 160

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle»‖
Volume 5, Issue 3, 2017 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

πξνζθέξνπλ ην αληηζηάζκηζκα ζην αίζζεκα απνκφλσζεο πνπ ληψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη
καζεηέο θαη νη πνιίηεο απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ (Μπνχζηνπ&Σπξνβνχδεο, 2002).
Ο πην δηαδεδνκέλνο νξηζκφο ησλ δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ αλήθεη ζηνλ Rheingold (1993), ν
νπνίνο ηηο πξνζδηνξίδεη σο «πνιηηηζηηθέο ζπλαζξνίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ κηα θξίζηκε
κάδα αηφκσλ δηαηεξεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα επηθνηλσλία κέζα απφ ηνλ
θπβεξλνρψξν». Έηζη, κηα δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα είλαη έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα
αιιειεπηδξνχλ θαη λα αληαιιάζνπλ ηδέεο κέζσ ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. Οη Γ.Κ.Μ.
κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε ηξείο δηαζηάζεηο: ηελ ηερλνινγηθή, ηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηελ
θνηλσληθή.


Ζ ηερλνινγηθή δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε
απηψλ ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ.



Ζ εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηηο εμειηγκέλεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο κάζεζεο.



Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο ηεο χπαξμεο κηαο θνηλφηεηαο, κηαο
ζπλεχξεζεο αλζξψπσλ πνπ αλαπηχζζνπλ έλα δίθηπν ζρέζεσλ θαη θαλφλσλ
(OrenNachmias, Mioduser, &Orly, 1998).

Μηα Γ.K.M. απαηηεί ηελ χπαξμε ησλ εμήο ζηνηρείσλ (Preece, 2000):Έλα ηθαλφ πιήζνο
αηφκσλ, ηα νπνία κέζσ ηεο θνηλσληθήο ηνπο αιιειεπίδξαζεο πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ
δηθνχο ηνπο ζηφρνπο ή λα ζπκκεηέρνπλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο ζηελ επίηεπμε θάπνηνπ
θνηλνχ ζθνπνχ. Δπίζεο κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία/ζθνπφο, φπσο θνηλά ελδηαθέξνληα,
αλαγλσξίζηκεο αλάγθεο ή θνηλέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην ιφγν χπαξμεο ηεο θνηλφηεηαο.
Δπηπξφζζεηα θαζνξηζκέλεο πνιηηηθέο ιεηηνπξγίαο, φπσο νξηζκέλεο ή ζπκθξαδφκελεο
παξαδνρέο, πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο θαη θαλφλεο γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ
αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ηέινο ην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν
πνπ ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο.
Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Οινθιεξσκέλεο Μαζεζηαθήο Κνηλφηεηαο ζην ρψξν ηεο Παηδείαο,
απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αλάιπζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε. Αξρηθά
απαηηείηαη ε θαηάξηηζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Γ.Κ.Μ., ε νπνία ζα ζπλδπάδεη ηηο ηδηφηεηεο θαη
ιεηηνπξγίεο ηφζν κηαο Μαζεζηαθήο Κνηλφηεηαο, φζν θαη κηαο Κνηλφηεηαο Πξαθηηθψλ.
Δξγαδφκελνη κε εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία κνηξάδνληαη ηε γλψζε ηνπο κε
ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ επηζπκνχλ λέεο γλψζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο
ησλ αηφκσλ γηα βειηίσζε ηεο κάζεζεο (Λφε & Απνζηνιάθεο, 2005).
Ζ Γ.Κ.Μ. ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη ηελ ηδηαίηεξε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο Δθπαίδεπζεο
(βαζκίδεο, εκπιεθφκελνη θ.ι.π.). Σν πξψην βήκα πξηλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζα
πξέπεη λα απνηειέζεη κηα έξεπλα πεδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θνηλφηεηα. ηελ θνηλφηεηα απηή ζα ζπκκεηέρνπλ
ιεηηνπξγνί ηεο Παηδείαο (Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, ρνιηθνί χκβνπινη
Δθπαίδεπζεο, Γηεπζπληέο Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
Γηεπζπληέο θαη Τπνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξνζρνιηθήο, Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξνζρνιηθήο,
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο, γνλείο,
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καζεηέο). Απηνί κπνξνχλ λα δξνπλ είηε σο εθπαηδεπηέο, είηε σο απινί επηζθέπηεο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνχλ, αιιά θαη σο πνιίηεο πνπ έρνπλ αλάγθε εθπαίδεπζεο
θαη ελεκέξσζεο ζε ζρεηηθά ζέκαηα. Ζ Γ.K.M. ζα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ππνθνηλφηεηεο,
αλάινγα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη (εθπαηδεπηηθνί, δηνηθεηηθνί,
καζεηέο, γνλείο-πνιίηεο) θαη ην είδνο ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ
ζα πξαγκαηεχεηαη ε θάζε κία. Ζ δνκή απηή απεηθνλίδεηαη ζην Γξάθεκα 2 πνπ αθνινπζεί:

Γξάθεκα 2: Η δνκή ηεο Γηαδηθηπαθήο Κνηλφηεηαο Μάζεζεο γηα ηελ Παηδεία (επεμεξγαζία, εκνχ ηνπ
ηδίνπ)

Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο Γ.Κ.Μ. θαζνξίδεηαη απφ ην ξφιν πνπ ζα έρεη θάζε κέινο κέζα ζε
απηή. ινη νη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα εγγξαθνχλ σο κέιε κε πιήξε
δηθαηψκαηα ζε ζπγθεθξηκέλε ππνθνηλφηεηα, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, αιιά ζα
κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη σο επηζθέπηεο ζε άιιε ππνθνηλφηεηα (ακςψλ, Υαηδελψηαο,
Καζηξαληάο,&Καξαπηπέξεο, 2004).
Ζ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηηο λέεο καζεζηαθέο ηάζεηο, νη
νπνίεο ππαγνξεχνπλ ηε κεηαηφπηζε απφ ηε δαζθαινθεληξηθή πξνο ηε καζεηνθεληξηθή
πξνζέγγηζε, απφ ηε «δηδαζθαιία» ζηε κάζεζε, απφ ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε ζηε κάζεζε
πνπ νηθνδνκείηαη ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο (Μπισλάο, 2012).

4. Μνληέιν ρεδηαζκνχ κηαο Γηαδηθηπαθήο Κνηλφηεηαο Μάζεζεο
Οη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο, νη γνλείο θαη φπνηνη άιινη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα
«πξνζρσξήζνπλ» ζηελ θνηλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα. Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρνιηθνί χκβνπινη είλαη νη «κεραλέο» ηεο
θνηλφηεηαο. πγθεληξψλνπλ ηηο ελφηεηεο ζηα ζηνρνζεηεκέλα πξνγξάκκαηα θαη θαζνδεγνχλ
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αλαιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ηε «Γηνίθεζε» ηεο θνηλφηεηαο
(Γξάθεκα 3).
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Γξάθεκα 3: Γηαδηθηπαθή Κνηλφηεηα Μάζεζεο (επεμεξγαζία, εκνχ ηνπ ηδίνπ)

Γηα ηελ θνηλφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη, πξέπεη λα επηηεπρζεί ε αξκνληθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ
κειψλ. Οη ρξήζηεο ζα δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: Γηαρεηξηζηέο, Δθπαηδεπηέο,
Δθπαηδεπφκελνη θαη Δπηζθέπηεο Σν ζχζηεκα πξέπεη λα εμεηάζεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη
ηνπο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Jarvis, 2004β). Ζ θνηλφηεηα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζαξκφζεη ην πεξηερφκελν θαη ηηο ζεηξέο καζεκάησλ ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο
εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Μηα βάζε «πξνθίι» ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη νη δεμηφηεηεο
ησλ κειψλ, νη αλάγθεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηελ αλάπηπμε
δπλακηθψλ ζρεδίσλ ζεηξψλ καζεκάησλ.
Μηα «βάζε γλψζεσλ»πεξηιακβάλεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πεξηέρεη εθηφο ησλ άιισλ, ηα
ζελάξηα ζεηξάο καζεκάησλ, εθπαηδεπηηθέο ιχζεηο, εθζέζεηο αμηνιφγεζεο πξνγξάκκαηνο,
απαληήζεηο ζηνπο ρξήζηεο θ.ι.π. (Sampson, 2005).Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ ηα επαλαρξεζηκνπνηήζηκα αληηθείκελα κάζεζεο (reusablelearningobjects)
πνπ κπνξνχλ λα επαλαζπληεζνχλ εχθνια γηα ηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπφκελσλ.
Πξφζζεην πιηθφ θαηάξηηζεο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ θνηλφηεηα απφ ηα
εμνπζηνδνηεκέλα κέιε, κφλν κεηά απφ αμηνιφγεζε. Μηα καζεζηαθή θνηλφηεηα ηειηθά,
εζηηάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δπλαηφηεηα ησλ κειψλ λα ζπλεξγαζηνχλ. Δίλαη νπζηαζηηθφ
λα ρηηζηεί έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο θαη λα ελζαξξπλζεί ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο θνηλφηεηαο κέζσ νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε καζεζηαθή θνηλφηεηα (Φξαγθάθε, & Ληνλαξάθεο, 2009).
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5. Η «ζπκβνιή» ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ
ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο κέζσ ησλ
Γηαδηθηπαθψλ Κνηλνηήησλ Μάζεζεο
Ζ εθπαίδεπζε εθ ησλ πξαγκάησλ απνηειεί κηα πνιπεπίπεδε θαη πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία.
Απνζθνπεί ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο
λένπο, ζηε ζπλνιηθή δηάπιαζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. πληειεί, επίζεο, ζηε δηακφξθσζε
ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη αξρψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νκαιή έληαμε ησλ λέσλ αλζξψπσλ
ζην ζχγρξνλν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, επαγγεικαηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ.
Παξάιιεια κε ηελ παξνρή πηζηνπνηεκέλσλ ηίηισλ ζπνπδψλ ιεηηνπξγεί θαη σο βαζηθφο
ζπλδεηηθφο παξάγνληαο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, κε ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία θαη αλέιημε ηνπ
αηφκνπ. πλεπψο, νθείιεη λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ γεληθή παηδεία, αιιά θαη λα ζέηεη ηηο
βάζεηο γηα θαηάιιειε εμεηδίθεπζε πνπ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. ην πιαίζην ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ θαη
θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, ζα πξέπεη λα είλαη
ζε ζέζε λα αλαπξνζαξκφδεη θαη λα εκπινπηίδεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ επηβάιινπλ νη λέεο
ζπλζήθεο θαη ηαπηφρξνλα λα δηαηεξεί ηηο πάγηεο αμίεο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ην ιεηηνχξγεκά
ηνπ. πλεπψο ζα πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα κεηεμειηρζεί ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε
δηαρεηξηζηή ηεο καζεζηαθήο θαη κνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα λα πεηχρεη ν εθπαηδεπηηθφο ζην
ξφιν ηνπ σο δηαρεηξηζηή ηεο κάζεζεο, εθηφο ηνπ φηη πξέπεη λα θαηέρεη ζε βάζνο ην
επηζηεκνληθφ αληηθείκελν, πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ηθαλφηεηεο νξγάλσζεο, επηθνηλσλίαο θαη
αμηνιφγεζεο (Μπισλάο, 2010).
Σν ζχγρξνλν πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα απνηειεί ζχλζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχεπηζηήκνλα κε άξηηα ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη πςειφ επίπεδν
ηερλνγλσζίαο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-παηδαγσγνχ κε ςπρνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ-ιεηηνπξγνχ πνπ επηηειεί κηα θνηλσληθή απνζηνιή ζπληειψληαο ζηελ
πξνζαξκνγή θαη ηελ έληαμε ησλ λέσλ αηφκσλ ζηελ πθηζηάκελε πξαγκαηηθφηεηα.
Ζ επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ εμαξηάηαη άκεζα θαη απφ ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ νξγάλσζεο
θαη ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη αλαγθαίν λα δίλεηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο θαη απνηειεζκαηηθήο Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη
ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ ζηειερψλ ηεο γηα λα αληεπεμέιζνπλ επηηπρψο ζην
δηνηθεηηθφ ξφιν θαη ηηο δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ ζην πιαίζην ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ή θαη σο ζηειέρε δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δθπαίδεπζεο.
Πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο λα ιεηηνπξγεί θαη σο «θαιφο κάλαηδεξ» εθηειψληαο κε
επηηπρία ηα δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληα, ρξεηάδεηαη λα δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο
ηνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ δεκνζίνπ κάλαηδκελη θαη εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα φπσο ε εγεζία, ε ρξεζηή
δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο, ν ζηξαηεγηθφο
ζρεδηαζκφο, ε ράξαμε θαη ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ (ζε εζληθφ, επξσπατθφ,
δηεζλέο επίπεδν), ε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη επίιπζε
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ζπγθξνχζεσλ, ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ, ε νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε ή θαη απιά πξάγκαηα, φπσο ε δηαθίλεζε θαη ζχληαμε δεκνζίσλ εγγξάθσλ θ.ά.
χκθσλα µε επηθξαηνχζεο επηζηεκνληθέο αληηιήςεηο (θαη ηε ζρεηηθή εξεπλεηηθή
βηβιηνγξαθία), νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Διιάδα δε ζεσξνχληαη επαξθψο πξνεηνηκαζκέλνη κε
βάζε ηηο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ηελ
Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα νη λενδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί «δέρνληαη» µηα ηαρχξξπζκε
εηζαγσγηθή επηκφξθσζε, αιιά δελ ππνζηεξίδνληαη, κέρξη ζήκεξα, απφ «κέληνξα», παξά ηηο
πξνβιέςεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Γηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο θαη
επαγγεικαηηθήο ζηήξημεο- αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο
δελ πθίζηαηαη. Ζ επηκφξθσζε πνπ ηνχο παξέρεηαη δελ έρεη ζπλέρεηα, είλαη πεξηζηαζηαθή,
πνιιέο θνξέο δελ είλαη εζηηαζκέλε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ίδησλ θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
θαη δελ απεπζχλεηαη ζε φινπο (επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο πφιεοεπαξρίαο). Κξίλεηαη ζπλεπψο απαξαίηεηε ε ζεζκνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ζπλερνχο
ελδνυπεξεζηαθήο θαη ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο απφ ηελ Πνιηηεία, ηφζν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο (Μπισλάο, 2012).
Ο εθπαηδεπηηθφο ζηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηα δεδνκέλα ηνπ
ζρνιείνπ (ππνδνκέο θαη κέζα), είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο εηδηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηφ, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο (π.ρ. ζην Λχθεην ε
θνηλσλία πηέδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε δηδαζθαιία πξνζαξκνζκέλε ζηηο απαηηήζεηο ησλ
Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ) θαη δηαζέηεη έλα «βαζκφ ειεπζεξίαο», ψζηε λα ζπλζέηεη θαη λα
πξνζαξκφδεη ην έξγν ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηάμεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ. Ζ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηψλεηαη µε δηαθνξεηηθέο πξνυπνζέζεηο, κε δηαθνξεηηθφ
ηξφπν, απφ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο, ζε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο, ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία
ηεο ρψξαο θαη παξάγεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Άξα ην θξίζηκν δήηεκα δελ είλαη ε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο γεληθά, φπσο θάπνηνη απινπζηεπηηθά ηζρπξίδνληαη, αιιά ε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θάζε ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ ηεο ρψξαο θαη απφ
θάζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο μερσξηζηά.
Ο ξφινο θαη ε «ζπκβνιή» ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα
απνηππψλεηαη βαζηθά ζην λφκν (ΦΔΚ 1340 η.Β΄/16-10-2002) θαη πην ζπγθεθξηκέλα:
Δπηιέγεη, θαηά ηνλ καθξν-πξνγξακκαηηζκφ, θεληξηθέο έλλνηεο, ηδέεο θαη νπηηθέο πνπ ζα
δηαηξέρνπλ επξχηεξεο ελφηεηεο ησλ καζεκάησλ, δηαηππψλεη, θαηά ηνλ κηθξνπξνγξακκαηηζκφ ζηφρνπο πνπ πξνσζνχλ ηε κεηαγλσζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ επηζηεκνινγηθή
ή/θαη θνηλσληθή θξηηηθή ησλ πξαθηηθψλ παξαγσγήο θαη εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ,
πξνζαξκνζκέλσλ πάληνηε ζηελ ειηθία ησλ καζεηψλ θαη ηε ζχλζεζε ηεο, παξνηξχλεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχζζνπλ κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απηνξπζκηδφκελε κάζεζε θαη ζηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θνηλσληθήο θξηηηθήο θαη
εληέιεη σζεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνπνηνχλ ζπρλφηεξα δηδαθηηθέο κνξθέο
πξνβιεκαηηζκνχ θαη ελεξγνπνηεί δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ αλαδήηεζε παξαδνρψλ
θαη θνηλσληθν-εζηθψλ πξνεθηάζεσλ ησλ γλψζεσλ.
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Ζ ζπκβνιή ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ επεθηείλεηαη (κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ)
επηπξφζζεηα θαη ζην λα ιεηηνπξγεί σο επηκνξθσηήο, ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηεο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, ε νπνία θαη ζεσξείηαη
πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ εθπαίδεπζε, λα ζπκκεηέρεη ζε θνηλφηεηεο κάζεζεο,
επηδηψθνληαο ηελ αλάιεςε θαηλνηφκσλ έξγσλ πνπ επεξγεηνχλ ην ζρνιείν ηνπ ή δίθηπν
ζρνιείσλ, λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο πξνψζεζεο ηεο
θαηλνηνκίαο θαη ηεο αξηζηείαο θαη λα ελζαξξχλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ην θχξνο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.
Οη ρνιηθνί χκβνπινη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο
επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ
αληίζηνηρνπ θιάδνπ κηαο πεξηθέξεηαο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Δλζαξξχλνπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα επηζηεκνληθή έξεπλα ζην
ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο. ην έξγν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ
πεξηιακβάλνληαη βαζηθά πέληε θχξηεο ιεηηνπξγίεο. Ζ πην ζεκαληηθή αλαθέξεη: Χο
επηκνξθσηήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαιακβάλεη ν ίδηνο πξσηνβνπιίεο επηκφξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ ηνπ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ. πκκεηέρεη επίζεο ζηα
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιψλ επηκφξθσζεο, θαζψο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ
Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (ΟΔΠΔΚ). Δλζαξξχλεη, ππνζηεξίδεη θαη θαζνδεγεί ηηο
ελδνζρνιηθέο πξνζπάζεηεο επηκφξθσζεο ζηα ζρνιεία ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. O ρνιηθφο
χκβνπινο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ζπγρξφλσο θαη σο θαζνδεγεηήο-ππνζηεξηθηήο θαη σο
επηκνξθσηήο. Δληέιεη, ν ξφινο ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ζηελ επηκφξθσζε είλαη πνιχπινθνο
θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Ο ρνιηθφο χκβνπινο είλαη επηκνξθσηήο, αιιά θαη
ελνξρεζηξσηήο επηκνξθψζεσλ. Δίλαη δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη
ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ κνξθψλ επηκφξθσζεο θαη πνιχ θαιφο γλψζηεο ησλ επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ. Σέινο, ν ρνιηθφο χκβνπινο είλαη
αμηνινγεηήο ηνπ αληίθηππνπ ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ζηνπο άκεζα (εθπαηδεπηηθνχο) θαη
ηνπο έκκεζα (καζεηέο) σθεινχκελνπο (Πήιηνπξαο, 2010).
O ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε γηα λα θέξεη απνηειέζκαηα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο γεληθφηεξεο
εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηα δεδνκέλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο
νπνίνπο απεπζχλνληαη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Μεηαμχ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ
ζεκαληηθή ζέζε έρνπλ νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην πψο πξέπεη λα
ζρεδηαζηεί ε επηκφξθσζή ηνπο θαη ηδηαίηεξα νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ην ηη ζεσξνχλ φηη
εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηελ ελεξγεηηθή ηνπο
ζπκκεηνρή ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία.
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πκπεξάζκαηα
πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο θαηά ηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία (αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο κάζεζεο)
αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα θαη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν
δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, απφ ην κε ελδηαθέξνλ καζεζηαθφ
πεξηερφκελν ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, απφ ηε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζε φιεο ηηο
θάζεηο ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηε
ρξεζηκνπνηνχκελε δηδαθηηθή ηερληθή ηεο εηζήγεζεο, απφ ην αξλεηηθφ καζεζηαθφ θιίκα πνπ
δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ επηκνξθσηή, θαζψο θαη απφ ηηο
νηθνγελεηαθέο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο (Δπζπκίνπ, 2010). Ζ ζπκβνιή ηνπ
ρνιηθνχ πκβνχινπ εηδηθφηεηαο, αιιά θαη ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ Γεληθήο Παηδαγσγηθήο
Δπζχλεο ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα
ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο θξίλεηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλαγθαία, θαζνξηζηηθή θαη
επηβεβιεκέλε.
Οη Γηαδηθηπαθέο Κνηλφηεηεο Μάζεζεο απνηεινχλ έλα ηξφπν εθπαίδεπζεο γηα ηελ επίιπζε
πνιιψλ απφ ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο πνπ ζπλαληψληαη
ζην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο. Απνηεινχλ έλα θξηηηθφ-ζηνραζηηθφ κνληέιν
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζπλδέεη ηελ επηκνξθσηηθή θαη εξεπλεηηθήδηδαθηηθή δηαδηθαζία κε ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο θαη ηνλ πξαγκαηηθφ θνηλσληθφ θφζκν.
Ζ απαηηνχκελε ηερλνινγία ππάξρεη θαη είλαη δηαζέζηκε, κε ζπλερψο ρακειφηεξα θφζηε. Ο
αλζξψπηλνο παξάγνληαο, ε νξγάλσζε θαη ε δηνίθεζε είλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ πην επέιηθηνη,
γηα λα είλαη ε Γ.Κ.Μ. ιεηηνπξγηθή θαη βηψζηκε θαη λα απνηειέζεη πξαγκαηηθφ εξγαιείν θαη
φρη άζθνπε θαηαζπαηάιεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηνπ ρξφλνπ ησλ
ιεηηνπξγψλ ηεο Δθπαίδεπζεο. Μεηά ηελ πινπνίεζε ηεο Γ.Κ.Μ, θαιφ ζα είλαη λα δνζνχλ
ζηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη ζηνπο ππφινηπνπο εκπιεθφκελνπο ηα απαξαίηεηα
θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ζε απηή, αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ
απνθηνχλ ζην πιαίζην ηεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί εθηελήο εθζηξαηεία ελεκέξσζεο
ησλ πνιηηψλ (απφ ηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν) γηα ηελ χπαξμή ηεο, αιιά θαη ηα νθέιε
πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο.
Σν κνληέιν ηνπ «Κχθινπ Μάζεζεο» πνπ πξνηείλεηαη, ζηεξίδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη κέζσ
ηεο Γηαδηθηπαθήο Κνηλφηεηαο Μάζεζεο θαη απνηειεί έλα «εθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην», ην
νπνίν απνζθνπεί ζηελ ζηαδηαθή δηακφξθσζε µηαο θνπιηνχξαο κάζεζεο, ε νπνία ζήκεξα
ιείπεη απφ ηε ρψξα. Ζ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζεκειηψλεηαη ζηηο αξρέο ηεο εκπηζηνζχλεο,
ηεο επζχλεο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, πνπ ζα αλαπηχμεη ην
«ζψµα» ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζα ζπλδέεηαη µε πξαθηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ηξφπνπο
ζπλερνχο βειηίσζήο ηνπο, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο, ηεο αλακφξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ θαη ηεο αλαζπγθξφηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζµψλ.
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Abstract: The paper discusses the findings of the European Survey on Language
Competences – ESLC (2011) and concerns the presentation of important indicators of the
teaching of modern foreign languages in 16 educational systems - among which Greece is
included – in the last year of lower secondary education (ISCED2) and the second year of
upper secondary education (ISCED3).In the paper there are also presented data fromthe joint
Eurydice/Eurostat publication produced in close cooperation with the European Commission
Key Data on Teaching Languages at School in Europe(2012), which contains an analytical
description of the teaching of modern foreign languages in 32 european educational systems.
The information provided attempts to elucidate the policy appliedas far as the teaching of
modern languages is concerned, the degree of supportprovided through National Curriculums
and teaching practices, and, finally, the language proficiency students achieve through their
schooling·as such the comparative presentation of the data constitutes an indicator of the
efficiency of educational policy in Greece in that field.
Keywords: ESLC, teaching of modern foreign languages, European educational policy

Πεξίιεςε: Ζ παξαθάησ εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηα επξήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έξεπλαο γηα
ηηο Γισζζηθέο Γεμηφηεηεο (European Survey on Language Competences – ESLC) ε νπνία
δεκνζηεχζεθε ην 2011 θαη αθνξά ηε δηεξεχλεζε ζεκαληηθψλ δεηθηψλ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο
μέλεο γιψζζαο ζε 16 επξσπατθά ζπζηήκαηα – κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα – ζηελ
ηειεπηαία ρξνληά ηεο θαηψηεξεο κέζεο εθπαίδεπζεο (ISCED2) θαη ηελ πξψηε ρξνληά ηεο
αλψηεξεο κέζεο εθπαίδεπζεο (ISCED3).Παξάιιεια παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ θνηλή έθδνζε ηνπ δηθηχνπ Δπξπδίθε θαη ηεο Eurostat ζε ζπλεξγαζία κε
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ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Αξηζκνί Κιεηδηά γηα ηε Γηδαζθαιία ησλ Γισζζψλ ζηελ Δπξψπε
(Key Data on Teaching Languages at School in Europe)ηνπ 2012, φπνπ δίλεηαη ε
αλαιπηηθφηεξε εηθφλα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο ζε 32 επξσπατθά εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα. Σα ζπλνιηθά ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη αθνξνχλ ηηο πνιηηηθέο ησλ Δπξσπατθψλ
ρσξψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ, ην βαζκφ ππνζηήξημεο πνπ παξέρνπλ
γηα ηελ εθκάζεζή ηνπο κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, θαη
ηε γισζζηθή επάξθεηα ησλ καζεηψλ ζηηο μέλεο γιψζζεο πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν, θαη κε
απηήλ ηελ έλλνηα ε ζπγθξηηηθή ηνπο παξάζεζε απνηειεί δείθηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
Διιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα απηφ.
Λέμεηο-θιεηδηά: ESLC,δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ, Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή

Η Δπξσπατθή Έξεπλα γηα ηηο Γισζζηθέο Γεμηφηεηεο (ESLC)
Ζ γισζζηθή θαη πνιηηηζηηθή δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη έλα απφ
ηα κεγαιχηεξα επελδπηηθά αγαζά αιιά θαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδεη ε Δ.Δ. πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε πνιηηηθή
ηεο πνιπγισζζίαο απερεί ην ζηφρν πνπ ηέζεθε θαηά ηε χλνδν ηεο Βαξθειψλεο ην 2002,
φπνπ πξνβιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο βειηίσζεο ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηε γιψζζα θαη ηεο
δηδαζθαιίαο δχν ηνπιάρηζηνλ μέλσλ γισζζψλ απφ ηελ πνιχ λεαξή ειηθία8, ππνγξακκίδνληαο
ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο. Γηα λα παξέρεη πεξαηηέξσ
ππνζηήξημε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο ζηελ Δπξψπε, ε χλνδνο ηεο Βαξθειψλεο
έζεζε ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο δείθηε επάξθεηαο ησλ γισζζψλ, σο ζεκείν αλαθνξάο ζε
απηφ ηνλ ηνκέα. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζπλέβαιιε θαη κηα κεγάιε έξεπλα, ε Δπξσπατθή
Έξεπλα γηα ηηο Γισζζηθέο Γεμηφηεηεο(European Survey on Language Competences - ESLC,
2011) ε νπνία εζηίαζε ζηελ επάξθεηα ησλ καζεηψλ ζηηο μέλεο γιψζζεο ζην ηειεπηαίν ζηάδην
ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
δεκνζηνπνηήζεθαλ ην 2012 θαη πξφζθεξαλ ζεκαληηθή γλψζε ζρεηηθά κε ην πξαγκαηηθφ
επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ ησλ Δπξσπαίσλ καζεηψλ ζηελ μέλε γιψζζα.
Ζ ESLC είλαη ε πξψηε έξεπλα απηνχ ηνπ είδνπο πνπ ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν ηε
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ καζεηψλ ζηελ μέλε γιψζζα. Ζ έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην έηνο 2011, ζε 16 ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ή θνηλφηεηεο ρσξψλ (νη
νπνίεο εθεμήο αλαθέξνληαη σο εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα) ηεο Δπξψπεο - κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θαη ε Διιάδα - κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ ζε 54.000 καζεηέο ζηελ ηειεπηαία ρξνληά ηεο
θαηψηεξεο κέζεο εθπαίδεπζεο (ISCED2) θαη ηελ πξψηε ρξνληά ηεο αλψηεξεο κέζεο

8

Σν πιαίζην πνπ ζεζπίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηθνηλσλίαο «Πνιπγισζζία: κηα επέλδπζε γηα ηελ Δπξψπε θαη
θνηλή δέζκεπζε» (2008) θαη απφ ην πκβνχιην «Χήθηζκα γηα ηελ Δπξσπατθή Σηξαηεγηθή γηα ηελ πνιπγισζζία»
(2008) απνηεινχλ έγγξαθα θαίξηαο ζεκαζίαο πνπ έζεζαλ ηελ πνιηηηθή ηεο γιψζζαο σο ζέκα κέγηζηεο
ζπλεηζθνξάο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ.
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εθπαίδεπζεο (ISCED3) (UNESCO, 1997)9.Δπηπξφζζεηα πιεξνθνξίεο ζπιιέρζεθαλ απφ
εθπαηδεπηηθνχο, δηεπζπληέο θαη πληνληζηέο Δζληθήο Έξεπλαο νη νπνίνη παξείραλ ζηνηρεία γηα
ηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο επάξθεηαο ησλ μέλσλ
γισζζψλ. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ
γισζζψλ κέζα απφ ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, 2007α), έηζη ψζηε λα βνεζεζεί ε Δπξψπε ζηε δεκηνπξγία ελφο Δπξσπατθνχ
Γείθηε Δπάξθεηαο ηεο Γιψζζαο, λα παξαθνινπζεί ηελ ηαχηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Βαξθειψλεο (2002)10,
θαη λα αληαιιάμεη ‗θαιέο‘ πξαθηηθέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. Ζ
έξεπλα ESLC αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ζηελ
θαηαλφεζε γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ (readingandlistening), φπσο επίζεο θαη ζηελ
παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (writing). Ζ γισζζηθή απηή επάξθεηα αμηνινγήζεθε ζχκθσλα κε
ηα επίπεδα ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο - CEFR (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο,
2001), έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο αλάκεζα ζηα ζπκκεηέρνληα επξσπατθά
ζπζηήκαηα. Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαηά θαηξνχο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, θαη ηηο
επίζεκεο εζληθέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, θσηίδνπλ θαηά πνιχ ην θαίξην δήηεκα ηεο
μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο.
Ζ κέηξεζε θαη ζχγθξηζε ηνπ επηπέδνπ επάξθεηαο ηεο μέλεο γιψζζαο ζηα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο απνηειεί δχζθνιν εγρείξεκα θαζψο νη γιψζζεο
εηζάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, δηδάζθνληαη κε δηαθνξεηηθή δηάξθεηα θαη έληαζε, θαη ην
κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο κπνξεί λα έρεη ππνρξεσηηθφ ή πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα. Δπίζεο,
9

Ζ Γηεζλήο Πξφηππε Σαμηλφκεζε ηεο Δθπαίδεπζεο (ISCED, International Standard Classification of Education)
δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ UNESCO γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο
θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Υξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 γηα ηελ παξαγσγή
ζηαηηζηηθψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ην 1975 εγθξίζεθε ζηε Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηελ Δθπαίδεπζε, θαη ην 1978
πξνζαξκφζηεθε θαη ηππνπνηήζεθε. Σν 1997 κεηά απφ πξνζαξκνγέο εγθξίζεθε ε ηζρχνπζα ηαμηλφκεζε κε ηελ
νλνκαζία ISCED97 ε νπνία δηαπηζηψλεη ηελ αλάγθε ρξήζεο ελφο θνηλνχ δείθηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
εθπαίδεπζεο θαη απνηειεί έλα ζχλνιν ελλνηψλ, νξηζκψλ θαη ηαμηλνκήζεσλ πνπ παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ
θαηάξηηζε θαη ηελ παξνπζίαζε δηεζλψλ ζηαηηζηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα παξέρεη
κηα βάζε γηα ηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, κέζα απφ
ηηο ζπγθξίζεηο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα ηα επίπεδα πεξηγξάθνληαη σο εμήο:
ISCED 0: πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε (παηδηθφο ζηαζκφο θαη λεπηαγσγείν, 3-7 εηψλ)∙ ISCED 1: Πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε (βαζηθή εθπαίδεπζε κε βάζε έλα ζχζηεκα θαηεγνξίαο, δειαδή ελφο κφλν δηδάζθνληα γηα φια ηα
καζήκαηα)∙ ISCED 2: θαηψηεξε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (βαζηθή εθπαίδεπζε κε ζχζηεκα μερσξηζηψλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα θάζε ζρνιηθφ αληηθείκελν)∙ ISCED 3: αλψηεξε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (δεχηεξν ζηάδην
ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γεληθή ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε)∙ ISCED 4:
κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (κε Παλεπηζηεκηαθή, π.ρ. Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο)∙ ISCED 5:
πξψην επίπεδν Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ θαη Μεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα
Δηδίθεπζεο)∙ ISCED 6: δεχηεξν επίπεδν Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (π.ρ. Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα) (UNESCO,
1997). Βιέπεhttp://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm
10
Σα ζπκπεξάζκαηα απηά έθαλαλ έθθιεζε γηα «δξάζε έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε θαηάθηεζε βαζηθψλ
δεμηνηήησλ φπσο ε γλψζε 2 ηνπιάρηζηνλ μέλσλ γισζζψλ απφ ηελ πνιχ λεαξή ειηθία» φπσο επίζεο θαη γηα ηελ
«ζέζπηζε ελφο δείθηε γισζζηθήο επάξθεηαο» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2005).
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ζε θάζε ζχζηεκα δηαθέξεη ε επαθή ησλ καζεηψλ κε γιψζζεο εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ε επίδξαζε ηεο θνπιηνχξαο πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηε γιψζζα.
Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ Υσξψλ Μειψλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή γηα ηελ επίηεπμε επάξθεηαο ζηε
μέλε γιψζζα, ε έξεπλα ζηαρπνινγεί13 παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ
κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο θάζε ρψξαο, θαη νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο
παξάγνληεο εθείλνπο πνπ δελ επηδέρνληαη ηξνπνπνίεζεο θαζψο είλαη πέξα απφ ηνλ έιεγρν
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ην γεληθφ δεκνγξαθηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη
γισζζηθφ πιαίζην. Οη παξάγνληεο απηνί αθνξνχλ:
-

ηελ έλαξμε εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ζε λεαξή ειηθία,
ηελ πνηθηιία ησλ γισζζψλ θαη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,
ηηο επθαηξίεο πνπ ην ζχζηεκα παξέρεη ζηνπο καζεηέο γηα άηππε εθκάζεζε ηεο
γιψζζαο,
ηελ εηδίθεπζε ηνπ ζρνιείνπ πάλσ ζηελ μέλε γιψζζα,
ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο εθκάζεζεο ηεο μέλεο
γιψζζαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο,
ηηο δηαπνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο,
ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ άιιεο γισζζηθέο θνηλφηεηεο,
ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ζε φινπο ηνπο καζεηέο,
ηηοδηδαθηηθέοπξνζεγγίζεηο,
ηελ πξφζβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ
εθπαίδεπζε πςειήο πνηφηεηαο πνπ πξνζθέξεηαη ή επηηπγράλεηαη,
ην δηάζηεκα εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε άιιε ρψξα,
ηε ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ εξγαιείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επξσπατθήο γιψζζαο,
ηελ πξαθηηθή εκπεηξία.

Με ηε ζπκβνιή απηήο ηεο έξεπλαο, εθδφζεθε ην 2012 ε ηξίηε θνηλή έθδνζε ηνπ
δηθηχνπ Δπξπδίθε θαη ηεο Eurostat ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Αξηζκνί
Κιεηδηά γηα ηε Γηδαζθαιία ησλ Γισζζψλ ζηελ Δπξψπε (Key Data on Teaching Languages at
School in Europe)11 ε νπνία δίλεη κηα αλαιπηηθή εηθφλα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο
κέζα ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζε 32 επξσπατθέο ρψξεο. Ζ έθδνζε απηή
ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο δείθηεο πνπ βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο φπσο ην
δίθηπν Δπξπδίθε12,ε Eurostat, ε δηεζλήο έξεπλα PISA ηνπ ΟΟΑ θαη ε δξάζε
Δλδνυπεξεζηαθή Δπηκφξθσζε “Comenius” (Comenius In-Service Training Αction), πνπ είλαη

11

Ζ ζεηξά “Key Data”, έρεη σο ζηφρν ηνλ ζπλδπαζκφ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πνηνηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηα
Δπξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.
12
Οη πιεξνθνξίεο απφ ην Δπξπδίθε έρνπλ ιεθζεί απφ επίζεκεο πεγέο θαη ηα έηε αλαθνξάο είλαη ηα έηε 2010
θαη 2011 θαη θαιχπηνπλ ηελ πξσηνβάζκηα θαη κέζε εθπαίδεπζε (ISCED επίπεδα 1, 2 θαη 3) θαη κεξηθψο ηελ
πξνζρνιηθή (ISCED επίπεδν 0).
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κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηεο Δ.Δ. (EU Lifelong Learning Programme LLP).
Ζ γλψζε πνπ παξέρνπλ ζπλνιηθά νη δείθηεο απφ ηηο πεγέο απηέο αθνξά πξσηίζησο
ζηηο πνιηηηθέο ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο
γιψζζαο. Καιχπηνπλ νξγαλσηηθά ζέκαηα φπσο ν αξηζκφο ησλ γισζζψλ πνπ δηδάζθνληαη θαη
ην πνζνζηφ ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζην πεδίν ησλ μέλσλ γισζζψλ, ην
επίπεδν ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηελ εθκάζεζε ησλ γισζζψλ, νη ειηθίεο, ηα θίλεηξα θαη
ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην αληηθείκελν ηεο μέλεο γιψζζαο, ηα επίπεδα επίδνζεο πνπ
αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, νη δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε
βαζηθή θαη ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (initial and continuing
education).Δπηπξφζζεηα γίλεηαη αλαθνξά ζην κνληέιν ηεο Οινθιεξσκέλεο Δθκάζεζεο ηνπ
Πεξηερνκέλνπ θαη ηεο Γιψζζαο (Content and Language Ηntegrated Learning - CLIL),
ζχκθσλα κε ην νπνίν αληηθείκελα κε γισζζηθά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηδάζθνληαη ζηελ
μέλε γιψζζα κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Ζ αλαθνξά παξνπζηάδεη δεδνκέλα απφ
φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Πεξηνρήο (European Economic
Area - EEA) - Κξναηία θαη Σνπξθία - κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ δεκφζηα ζρνιεία
θαη ηδησηηθά ζρνιεία κε θξαηηθή επηρνξήγεζε. πλνιηθά ε έθδνζε παξέρεη απαληήζεηο ζε
έλαλ αξηζκφ εξσηήζεσλ πνπ είλαη ζην επίθεληξν ηεο Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ
εθπαίδεπζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ESLC θαη ηηο κειέηεο ηνπ ΟΟΑ
παξέρνπλ δηαθσηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη ην κάζεκα
ηεο μέλεο γιψζζαο ζηα δηεζλή εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηαθαη παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα θαζψο
ξίρλνπλ θσο ζην πνιχπαζν δήηεκα ηεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο, αθνχ ζηελ
Διιάδα παξαδνζηαθά ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ γίλεηαη ζηα ηδησηηθά θέληξα
(θξνληηζηήξηα)13, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηελ αδπλακία ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ λα
αληαπνθξηζεί ζε απηήλ ηελ αλάγθε ηεο θνηλσλίαο.

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ESLC 2011
Η ειηθία έλαξμεο ηεο εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ν ζπλνιηθφο δηδαθηηθφο ρξφλνο
πνπ αθηεξψλεηαη ζηελ ΞΓ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο
ηα Δπξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο μέλεο
γιψζζαο ηείλεη λα εηζάγεηαη ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε πνιχ λσξίηεξα απ‘ φηη ζην παξειζφλ. Ζ
ηάζε απηή δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο. Έηζη ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δηδάζθνληαη κηα ηνπιάρηζηνλ μέλε
γιψζζα ζην ζρνιείν έρεη απμεζεί θαηά 10.7% ζε έλα δηάζηεκα 5 ρξφλσλ απφ ην έηνο
13

κε ζηνηρεία ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο θνηηνχλ πάλσ απφ 1.000.000 καζεηέο
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2004/2005 σο ην 2009/2010, ελψ παξάιιεια ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
επίζεο θαηαγξάθεηαη αχμεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ ζε ηνπιάρηζηνλ 2 μέλεο γιψζζεο
ζε πνζνζηφ 4,1% θαηά κέζν φξν γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα (EACEA, 2012). Ζ Διιάδα
αλάκεζα ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ηδηαίηεξα κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ
(46.7%) πνπ καζαίλνπλ 2 ή πεξηζζφηεξεο γιψζζεο. Σα αγγιηθά είλαη καθξάλ ε πην επξέσο
δηδαζθφκελε γιψζζα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο θαη ζε φια ηα
επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ απμεηηθή ηάζε ζην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ είλαη πνιχ πην
εκθαλήο ζηελ αγγιηθή γιψζζα απφ φηη ζηηο ππφινηπεο, αθνχ κεηαμχ ησλ εηψλ 2004/2005 θαη
2009/10 θαηαγξάθεθε αχμεζε ζην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ καζαίλνπλ αγγιηθά ζηελ
πξσηνβάζκηα θαηά 12 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (απφ 60.7 % ζε 73%), ελψ ην πνζνζηφ ζηελ
θαηψηεξε θαη γεληθή αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 90%.
Ζ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ζε πξψηκε παηδηθή ειηθία είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα ζηα
νπνία δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα κέζα απφ ηελ Δπξσπατθή πνιηηηθή (Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
2008). Έηζη, ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ζηελ Δπξψπε παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ζηε
δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο, ε νπνία επηηπγράλεηαη πξσηίζησο
κε ηε κείσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζηελ νπνία αξρίδεη ε δηδαζθαιία. Παξά ηε γεληθή
θαηεχζπλζε, παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηελ εηζαγσγή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο μέλεο γιψζζαο
ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, θαζψο θάπνηα ελζσκαηψλνπλ ην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο
ζηα αξρηθά ζηάδηα (1ν έηνο ηνπ ISCED 1), ελψ άιια ζπζηήκαηα εηζάγνπλ ην κάζεκα ζε πην
πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (5ν έηνο ηνπ ISCED 1), κε επαθφινπζν
ηε δεκηνπξγία δηαθνξάο ζην ζπλνιηθφ δηδαθηηθφ ρξφλν, ν νπνίνο επηπιένλ δηαθνξνπνηείηαη
κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ βάζεη ηνπ εζληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.
πσο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ε παξάκεηξνο ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θξίλεηαη
ζεκαληηθή, αθνχ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε πξψηκε έλαξμε ηεο
εθκάζεζεο ηεο ΞΓ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ
ζηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο. ηελ Διιάδα – φπσο θαη ζε άιια έμη επξσπατθά ζπζηήκαηα – απφ
ην έηνο 2006/07 εηζήρζεζαλ κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ηελ
ππνρξεσηηθή εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο (ζρήκα 1). Έηζη ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζε αξθεηά
θαιή ζέζε ζρεηηθά κε ηελ ειηθία έλαξμεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο,
παξφιν πνπ ζε θάπνηα ζπζηήκαηα, φπσο ην Λνπμεκβνχξγν θαη ε Μάιηα είλαη ππνρξεσηηθή ε
εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο απφ ηελ πξψηε ρξνληά ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηε
Φηιαλδία θαη ζηε νπεδία ηα ζρνιεία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ζηελ έλαξμε ηεο
εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο σο ππνρξεσηηθφ αληηθείκελν, θαη ζην Ληρηελζηάηλ θαη ζηε
Γεξκαληθή Κνηλφηεηα ηνπ Βειγίνπ έρνπλ πηνζεηεζεί νη πξνζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ
μέλε γιψζζα σο ππνρξεσηηθή πξαθηηθή απφ ην 2004. Έηζη βάζεη ηνπ ζρήκαηνο1 θαη ηεο
ζχγθξηζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ κε απηά ηεο Διιάδαο, ε ρψξα καο νξίδεη σο
ππνρξεσηηθφ ηνλ ίδην αξηζκφ εηψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο μέλεο γιψζζαο κε
ζπζηήκαηα φπσο ε Γαιιηθή Κνηλφηεηα ηνπ Βειγίνπ, ε Λεηνλία, ε Ληζνπαλία, ε Ρνπκαλία, ε
Γαλία θαη ε Ηζιαλδία. Πεξηζζφηεξεο ψξεο πξνζθέξνληαη ζε ζπζηήκαηα φπσο ην
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Λνπμεκβνχξγν θαη ε Γεξκαληθή Κνηλφηεηα ηνπ Βειγίνπ κε 13 έηε, ε Ννξβεγία, ε νπεδία, ε
Φηιαλδία, ε Απζηξία, ε Πνισλία, ε Οπγγαξία κε 12 ππνρξεσηηθά έηε, θαη ε Βνπιγαξία θαη
Σζερία κε 11 έηε. Ληγφηεξα έηε απφ ηελ Διιάδα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ζρήκαηνο 1
πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα φπσο ε Σνπξθία θαη ε Οπγγαξία κε 9 έηε, ε Οιιαλδία κε 8 έηε
θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία ε νπνία παξνπζηάδεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εηψλ ππνρξεσηηθήο
μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο.
Σν έηνο 2010/11 ε Διιάδα ζπγθαηαιέρζεθε αλάκεζα ζηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα 10 ρσξψλ πνπ εηζήγαλ πηινηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ
γισζζψλ κε ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ειηθίαο έλαξμεο εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο
απφ ηελ Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ (ζρήκα 2), κε ηε θηινδνμία επέθηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε
φια ηα ζρνιεία κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2013, ε νπνία φκσο δελ επεηεχρζε πνηέ.
Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη ην ζρήκα 1 σζηφζν ζήκεξα δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα
δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο σο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο
δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ είλαη
επηιεγφκελν γηα ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Με βάζε απηήλ ηελ εμέιημε ε
Διιάδα - κε εμαίξεζε ηε Μεγάιε Βξεηαλία - είλαη ε ρψξα κε ηε κηθξφηεξε ρξνληθή δηάξθεηα
ηεο ππνρξεσηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο πξψηεο μέλεο γιψζζαο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπλνιηθά κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην
ζρήκα 1, αθνχ ν ππνρξεσηηθφο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κεηψλεηαη απφ 10
ζε 7 έηε.
ρήκα 1:Ηλικία έναπξηρ και διάπκεια ηηρ διδαζκαλίαρ ηηρ ππώηηρ ξένηρ γλώζζαρ ωρ ςποσπεωηικό μάθημα
ζηην πποζσολική, ππωηοβάθμια και γενική δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη.
Έηη αναθοπάρ 1993/94, 2002/03, 2006/07, 2010/11

Πεγή:EACEA, 2012: 28
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ρήκα 2: Πιλοηικά ππογπάμμαηα ειζαγωγήρ ηηρ ππώηηρ ξένηρ γλώζζαρ ζε πποζσολική, ππωηοβάθμια και
γενική δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη 2010/11.

Πεγή:EACEA, 2012: 36

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο είλαη ν
πξνηεηλφκελνο αξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ. πσο δηαπηζηψλεηαη κέζα απφ ηελ εηθφλα
ησλ ζπζηεκάησλ (ζρήκα 3) ζηε ρψξα καο ε ζπρλφηεηα απηή είλαη αλάκεζα ζηηο ρακειφηεξεο,
ελψ αλ ζπλππνινγίζνπκε ην γεγνλφο ηεο κείσζεο ησλ σξψλ ηνπ καζήκαηνο θαηά 1 ψξα
(κείσζε ζε πνζνζηφ 14,3%) ζηε βαζκίδα ηνπ Γπκλαζίνπ ε Διιάδα έξρεηαη ηειεπηαία ζηε
ζρεηηθή θαηάηαμε.
ρήκα 3:Απιθμόρ διδακηικών ωπών ηην εβδομάδα για ηην ππώηη και ηη δεύηεπη ξένη γλώζζα.

Πξψηε μέλε γιψζζα (αγγιηθή)
Γεχηεξε μέλε γιψζζα, (γαιιηθή, γεξκαληθή, ηηαιηθή θιπ.)
Πεγή:ESLC, 2011: 157
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Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηνπ ζρνιηθνχ
ρξφλνπ κε θχξην ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ρξφλνπ θαη κάζεζεο. Ζ νθνχ
(2002: 229) επηζεκαίλεη ην πξφβιεκα ηεο απζηεξήο ρξνληθήο θαηαλνκήο θαη
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ εηο βάξνο ηεο πνηφηεηαο ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ δε δηαηίζεηαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο ζηνπο καζεηέο γηα
ηελ εκβάζπλζε «ζηελ πξφζθηεζε ησλ θαηλνχξγησλ γλψζεσλ», ή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα
ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ
ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δηαπηζηψλεηαη έρεη πξνηαζεί ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ θαη
ε πηνζέηεζε κηαο επέιηθηεο δνκήο ηνπ (Hargreaves, 1997).
Καηά ηε Βηηζηιάθε-νξσληάηε (2002), σο «ζρνιηθφο ρξφλνο» νξίδεηαη ν
πξνγξακκαηηζκέλνο ρξφλνο (allocated time) πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ νη
καζεηέο αλακέλεηαη λα βξίζθνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ν νπνίνο δηαθξίλεηαη ζε
δηδαθηηθφ ρξφλν (instructionaltime), δειαδή απηφλ ηεο δηεμαγσγήο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην κε-δηδαθηηθφ ρξφλν (non-instructional time,)πνπ αλαθέξεηαη
ζηα δηαζηήκαηα ηεο ζρνιηθήο εκέξαο θαηά ηα νπνία δε δηεμάγεηαη ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα. Ο δηδαθηηθφο ρξφλνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ
ρξφλνπ ελαζρφιεζεο ή ρξφλνπ «επί ηνπ έξγνπ» (engaged time ή time ontask), ν νπνίνο αθνξά
ην ρξφλν ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ηνπ αθαδεκατθνχ
καζεζηαθνχ ρξφλνπ, θαηά ηνλ νπνίν νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα.
χκθσλα κε ηε Βηηζηιάθε-νξσληάηε (φ.π: 30)ν κε-δηδαθηηθφο ρξφλνο αθνξά ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο νπνίεο νη καζεηέο δελ εκπιέθνληαη ζε θάπνην είδνο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο, φπσο ε θαηαγξαθή παξνπζηψλ/απνπζηψλ, νη αλαθνηλψζεηο, ε αλάζεζε
εξγαζηψλ, ε επηβνιή πεηζαξρίαο, ε ραιαξσηηθή κεηάβαζε απφ ην έλα ζέκα ή αληηθείκελν ζην
άιιν θ.α.
Έξεπλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζην παξειζφλ θαη έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ
θαηαιιειφηεξνπ ρξφλνπ έλαξμεο θαη δηάξθεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο έρνπλ
βξεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ κε ηελ επάξθεηα
ζηελ μέλε γιψζζα (Sternetal., 1976∙ Swain, 1981). Οη Collinsetal. (1999: 658) επίζεο βξήθαλ
ζεηηθά απνηειέζκαηα κεηαμχ ηεο εληαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ μέλε γιψζζα θαη ηεο
βειηίσζεο ηεο επίδνζεο καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ δπλαηνηήησλ, αθνχ νη καζεηέο πνπ
παξαθνινχζεζαλ εληαηηθά καζήκαηα γιψζζαο μεπέξαζαλ ζηηο επηδφζεηο καζεηέο κε
θαιχηεξε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο ή καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ αθαδεκατθά πην
‗επηηπρεκέλνη‘ νπνίνη φκσο παξαθνινχζεζαλ ιηγφηεξν εληαηηθά πξνγξάκκαηα.
Δπηπξφζζεηα, γεληθφηεξα ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζε θαζήθνληα θαη εξγαζίεο
ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ
καζεηψλ ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα (Stallings&Kaskowitz, 1974).
Πην πξφζθαηε έξεπλα πξνηάζζεη επίζεο ηνλ ‗απνηειεζκαηηθφηεξν‘ ηξφπν
δηδαζθαιίαο σο άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, δηαπίζησζε ε νπνία
νδεγεί ζηελ αλάγθε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαλνκή ηνπ
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δηδαθηηθνχ ρξφλνπ γηα ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ απνηειεζκάησλ. Ζ ΗΔΑ14 ζρεηηθά κε
απηφ θαηαιήγεη ζηελ αλάγθε παξνρήο ρξφλνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ
δηδαθηηθνχ έξγνπ, θάλνληαο αλαθνξά ζε κειέηεο φπνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξφλνπ πνπ
αθηεξψλεηαη ζηελ ηάμε γηα ηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη
ζε δηνηθεηηθέο εξγαζίεο - φπσο ε θαηαγξαθή απνπζηψλ, ε δηαλνκή πιεξνθνξηαθψλ εληχπσλ
πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν, ε πξνζπάζεηα επηβνιήο ηεο ηάμεο ζηελ αίζνπζα θιπ. - βξέζεθε λα
έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ15. Άιιεο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ ηελ
αδπλακία δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο θαη ηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απείζαξρεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη
ην βάξνο ηεο αλάζεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ, σο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ αξλεηηθά
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Jensen, Sandoval-Hernandez, Knoll,
&Gonzalez, 2012). Έξεπλα πάλησο ηνπ ΟΟΑ ην 2009, απνθαιχπηεη πσο ην έλα ηέηαξην (¼)
πεξίπνπ θαηά κέζν φξν ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ράλνπλ πεξίπνπ ην 40% ηνπ δηδαθηηθνχ
ρξφλνπ πνπ ηνπο αλαινγεί, εμαηηίαο παξαγφλησλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία
(OECD, 2009), ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ φηη ηα πξνβιήκαηα
πεηζαξρίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ θαη δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (ζε πνζνζηφ 30% θαη
25% αληίζηνηρα) είλαη ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ελδπλάκσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο θαηάιιειεο επηκφξθσζεο (Jensenetal, φ.π.). Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο
ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο κέζεο επίδνζεο ηνπ καζεηή είλαη
αλαγθαίν λα εζηηάζεη ζηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αθνξνχλ ηε
κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θαη ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο
ηεο ηάμεο, ζηελ ειάθξπλζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο θφξηνπ εξγαζίαο θαη ζηε βειηίσζε ησλ
ππεξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξέζνπλ λα αθηεξψζνπλ
πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θαζαξά ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν.
ρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ, ζηνηρεία πξνθχπηνπλ θαη απφ ηνλ ζπλνιηθφ
πίλαθα ηνπ πνζνζηνχ ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα
ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ (πίλαθαο 1). Έηζη ν κέζνο ρξφλνο πνπ θαηαγξάθεηαη γηα
ηηο μέλεο γιψζζεο αγγίδεη ην πνζνζηφ ηνπ 12% θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ - πνζνζηφ
πνπ κε ηελ απφθαζε ηνπ 2013 έρεη ππνρσξήζεη ζην 11,2% - ηε ζηηγκή πνπ ν αληίζηνηρνο
ρξφλνο γηα ηηο ΞΓ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 14% ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ζην 15% ζε ρψξεο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔACEA/Euridice, 2012).
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ πίλαθα, ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ επίζεο φζνλ
αθνξά ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Έηζη, πνιχ
14

Ζ IEA (InternationalAssociationfortheEvaluationofEducationalAchievement), είλαη κηα αλεμάξηεηε δηεζλήο
θνηλνπξαμία εζληθψλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη νξγαληζκψλ πνπ εδξεχεη ζην Άκζηεξληακ. Ο θχξηνο ζθνπφο
ηεο είλαη λα δηεμάγεη ζπγθξηηηθέο κειέηεο κεγάιεο θιίκαθαο πάλσ ζηηο εθπαηδεπηηθέο επηδφζεηο έηζη ψζηε λα
ππάξμεη κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ζε βάζνο πάλσ ζηελ επίδξαζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ κέζα ζηα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.
15
http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Policy_Briefs/IEA_policy_brief_Sep2013.pdf, αλαθηήζεθε ζηηο
12/03/2016.
Page 137 of 160

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 5, Issue 3, 2017 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

δηαθνξεηηθή παξνπζηάδεηαη ε εηθφλα ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ
ΟΟΑ θαη ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζηα
ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ «Νέσλ Διιεληθψλ» (18% έλαληη ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ 16% ησλ
ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΔΔ), ησλ «Μαζεκαηηθψλ» (11% έλαληη ηνπ 13%), ηεο
«Δπηζηήκεο» (10% έλαληη ηνπ 12%), ησλ «Σερληθψλ» (6% έλαληη ηνπ 8%) ησλ
«Θξεζθεπηηθψλ» (6% έλαληη ηνπ 3%) θαη ησλ «Λνηπψλ αληηθεηκέλσλ» (10% έλαληη ηνπ 4%).
Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, ηα «Θξεζθεπηηθά» θαη ηα «ινηπά αληηθείκελα» είλαη πνιχ
απμεκέλα ζην σξηαίν πξφγξακκα ηεο Διιάδαο ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. θαη ησλ
ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ελψ ην αληίζεην παξαηεξείηαη γηα άιια αληηθείκελα φπσο νη «Ξέλεο
Γιψζζεο», ηα «Μαζεκαηηθά», ε «Δπηζηήκε» θαη ηα «Καιιηηερληθά». Δηδηθφηεξα, ην κεγάιν
πνζνζηφ ηνπ 10% πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηδαζθαιία ησλ «Λνηπψλ αληηθεηκέλσλ», ζχκθσλα κε
έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο Πνηφηεηαο ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ην 2003 φπνπ γίλεηαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ ζηελ ππνρξεσηηθή
εθπαίδεπζε ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ζηελ Απζηξαιία, ζηνλ Καλαδά, ζηηο ΖΠΑ, ζηελ Ηαπσλία
θαη ζηε Νέα Εειαλδία - παξνπζηάδεηαη απμεκέλν θαζψο, φπσο αλαθέξεηαη, ζηελ θαηεγνξία
απηή ζπγθαηαιέγεηαη ην αληηθείκελν ησλ «Αξραίσλ Διιεληθψλ». Ζ δηαπίζησζε απηή ηεο
Έθζεζεο κπνξεί έηζη λα εμεγήζεη ηελ απφθιηζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ πίλαθα απφ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ πξνβαίλνληαο ζε ππνινγηζκφ ησλ σξψλ πνπ αθηεξψλνληαη ζηα
θηινινγηθά καζήκαηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πξφγξακκα, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ησλ
καζεκάησλ απηψλ αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 26,7% (14,3% γηα ηελ Αξραία Διιεληθή
Γιψζζα θαη 12,4% γηα ηε Νέα Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία).
Πίλαθαο 1:Καηανομή ποζοζηών διδακηικού σπόνος ανά ανηικείμενο ζηην καηώηεπη δεςηεποβάθμια
εκπαίδεςζη για ηο έηορ 2010/11.
curriculum

Non-compulsory

curriculum

Total compulsory

flexible

curriculum
Total

core

compulsory

curriculum
Other

vocational

Practical and

skills
Religion

Physical

education

Arts

Technology

foreign

Modern

languages
Social studies

Science

Mathematics

Reading,

writing and

literature
Notes

Compulsory

Compulsory core curriculum

OECD
Austria

14

14

12

11

12

n

17

11

7

2

1

100

x(12)

100

5

Belgium (Fl.)

14

13

5

9

16

6

5

6

6

n

n

82

18

100

n

Belgium (Fr.)

17

14

9

13

13

3

3

9

6

n

n

88

13

100

6

Canada

19

15

10

13

7

3

8

10

n

n

3

86

14

100

n

Chile

16

16

11

11

8

3

8

5

5

n

3

84

16

100

m

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

n

x(13)

n

x(13)

100

100

m

Denmark

19

13

17

10

22

n

8

6

2

n

3

100

n

100

n

England

13

13

12

14

8

13

10

9

3

n

3

100

x(12)

100

x(14)

Estonia

14

15

23

10

11

6

7

7

n

n

n

92

8

100

n

Finland

12

12

19

8

16

n

13

7

4

6

n

95

5

100

7

France

16

14

10

11

17

6

7

12

x(4)

n

3

96

4

100

10

Germany

14

13

12

12

15

3

9

9

5

2

1

95

5

100

n

Czech

1

Republic
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Greece

18

11

10

12

12

5

6

8

6

3

10

100

n

100

n

Hungary

17

14

16

12

13

3

11

Iceland

14

14

8

6

19

1

4

9

n

4

3

8

x(4)

3

3

100

n

100

30

78

22

100

n

Ireland

24

12

10

19

10

x(13)

x(13)

5

7

x(13)

n

86

14

100

n

Israel

19

14

10

16

17

4

n

6

9

n

1

96

4

100

n

Italy

22

13

7

11

17

7

13

7

3

n

n

100

n

100

n

Japan

11

12

11

9

10

3

7

9

n

n

17

91

9

100

m

Korea

2

12

11

14

12

10

3

8

8

n

3

5

86

14

100

n

Luxembourg

3

13

13

7

11

30

n

8

8

5

n

5

100

n

100

n

14

14

17

23

9

n

6

6

n

9

3

100

n

100

n

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

100

100

n

16

12

10

10

18

n

9

9

6

4

6

100

n

100

n

16

13

13

14

14

4

4

13

n

n

4

95

5

100

7

11

11

12

13

15

4

7

9

n

n

15

98

2

100

3

Scotland

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Slovak

15

14

12

13

12

1

7

7

3

2

n

86

14

100

1

12

12

15

14

17

2

6

6

n

n

8

94

6

100

n

Mexico
Netherlands

1

Norway
Poland
Portugal

4

x(13)

Republic
Slovenia
Spain

5

17

12

8

10

10

4

7

7

x(13)

n

12

88

12

100

n

OECD

1

16

13

12

12

14

3

8

8

3

1

4

93

7

100

3

1

16

13

12

12

15

4

8

8

3

1

4

95

6

100

4

average
EU21 average

Πεγή: OECD, 2013: 362
Αξγεληηλή: UNESCO Institute for Statistics (World Education Indicators Programme)
(www.oecd.org/edu/eag.htm).

Καηά ην Μηράιε Κειπαλίδε, ε κε ηζρπξνπνίεζε ησλ καζεκάησλ φπσο ε «Μεηξηθή
γιψζζα», νη «Ξέλεο γιψζζεο», ε «Πιεξνθνξηθή», ηα «Μαζεκαηηθά» θαη ε «ηαηηζηηθή» - ηα
νπνία ζηε ζεκεξηλή επνρή απαηηνχληαη ζε πξνεπηζηεκνληθά πιαίζηα θαηαλφεζεο ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα θαη απαηηνχληαη απφ ηελ επξσπατθή θαη δηεζλή δπλακηθή ηεο εμέιημεο απνηειεί απφδεημε ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αθνχ ην
κάζεκα ησλ «Αξραίσλ Διιεληθψλ» εμαθνινπζεί λα θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε
ηε ζηηγκή πνπ ζηε βαζκίδα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο δελ επηβάιιεηαη ζε θακία
αλεπηπγκέλε ρψξα (Κειπαλίδεο, 2009: 23, 26). Δμάιινπ ην κάζεκα ησλ «Αξραίσλ
Διιεληθψλ» είρε αλέθαζελ απμεκέλε βαξχηεηα ζηε κέζε εθπαίδεπζε, αθνχ θαηαιάκβαλε
κεγάιν πνζνζηφ ηνπ εβδνκαδηαίνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο θαη επεξέαδε ηε ζέζε ή ηελ εηζαγσγή
άιισλ καζεκάησλ ζην Πξφγξακκα πνπδψλ (Βαξκάδεο, 2007), ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζην Γπκλάζην δέρεηαη ζνβαξή ακθηζβήηεζε, αθνχ δελ είλαη
δεδνκέλνο ν επεξγεηηθφο ηνπ ξφινο κε βάζε ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Μαπξνζθνχθεο,
2002).
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Οη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή δηδαζθαιίαο ησλ «Αξραίσλ Διιεληθψλ»
επηβεβαηψλνληαη θαη κέζα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζρήκαηνο 4 αθνχ γηα ηα αληηθείκελα ησλ
θιαζηθψλ γισζζψλ16 νη πξνηάζεηο ησλ θεληξηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά γηα ηελ θαηψηεξε θαη αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. πσο πξνθχπηεη απφ
ηελ εηθφλα ησλ ζπζηεκάησλ δελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα κηα παξνρή ηέηνηνπ είδνπο ζηηο
πεξηζζφηεξεο ρψξεο γηα ηε βαζκίδα ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αληίζεηα
παξαηεξείηαη ε δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο λα είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο
ηνπο καζεηέο κφλν ζε δχν εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα - απηά ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ ελψ ζπζηήκαηα φπσο ηεο Ηηαιίαο, φπνπ ηα Λαηηληθά απνηεινχλ κεγάιν κέξνο ηεο ηζηνξηθήο
ηεο θιεξνλνκηάο, δελ εζηηάδνπλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο ζηελ θαηψηεξε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε17. ηνλ ίδην άμνλα, ην ζρήκα5 δείρλεη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ
80% ησλ καζεηψλ ζηελ Διιάδα αλαθέξεη φηη δηδάζθνληαη ή έρνπλ δηδαρζεί ηνπιάρηζηνλ κηα
θιαζηθή γιψζζα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πνπ δείρλεη ηε κεγάιε δηαθνξά κε ηα
ππφινηπα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Δ.Δ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ESLC.
ρήκα 4: Θέζη ηων κλαζικών γλωζζών ζηη γενική δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη (καηώηεπη και ανώηεπη) για
ηο έηορ 2010/11.

16

Χο ‗αξραίεο ή θιαζηθέο γιψζζεο‘, φπσο ηα Λαηηληθά ή ηα θιαζηθά Διιεληθά, νξίδνληαη νη γιψζζεο πνπ δελ
ρξεζηκνπνηνχληαη πηα ζε θακία ρψξα θαη επνκέλσο δηδάζθνληαη γηα ιφγνπο δηαθνξεηηθνχο απφ απηνχο ηεο
επηθνηλσλίαο. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη κπνξεί λα είλαη ε απφθηεζε βαζχηεξεο γλψζεο γηα ηηο ξίδεο ησλ κνληέξλσλ
γισζζψλ νη νπνίεο πξνήιζαλ απφ ηηο θιαζηθέο γιψζζεο, γηα αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ησλ απζεληηθψλ
θεηκέλσλ ηεο αξραίαο ινγνηερλίαο θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηνλ πνιηηηζκφ ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε ηε γιψζζα θαη
ζπλδέεηαη πνιηηηζηηθά κε ηελ νκάδα ζηφρν.
17
Παξφκνηα, πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ παξαηεξνχληαη ζε ιηγφηεξα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα γηα ην επίπεδν ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Έηζη ηα πεξηζζφηεξα
ζπζηήκαηα εηζάγνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ Λαηηληθψλ ππνρξεσηηθά γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζηελ
Κξναηία/Οπγγαξία ή κφλν γηα κεξηθνχο καζεηέο νη νπνίνη ζπλήζσο αθνινπζνχλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο εηδίθεπζεο
ζηηο γιψζζεο ή ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. ε θαλέλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πάλησο δελ εκθαλίδεηαη
ππνρξεσηηθή ε δηδαζθαιία ηεο θιαζηθήο γιψζζαο θαη ζηηο δχν βαζκίδεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
(ISCED2 θαη ISCED3) εθηφο απφ ηα ζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ.
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Πεγή:EACEA, 2012: 52
ρήκα 5: Απιθμόρ κλαζικών γλωζζών πος διδάζκονηαι οι μαθηηέρ ζηην ππωηοβάθμια και δεςηεποβάθμια
εκπαίδεςζη.

Πεγή:ESLC, 2011: 161

Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα επίζεο δηαθέξνπλ θαηά πνιχ ζην πνζνζηφ πξνζθνξάο
καζεκάησλ ζηελ μέλε γιψζζα κε εληζρπηηθφ ή επαλνξζσηηθφ ραξαθηήξα γηα ηνπο
καζεηέο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, εθηφο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο. ε απηήλ ηελ
θαηεγνξία, αξλεηηθή εκθαλίδεηαη ε εηθφλα ηεο Διιάδαο αλάκεζα ζηα επξσπατθά
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζχκθσλα κε ηελ ESLC (ζρήκα 6), αθνχ είλαη ε ρψξα κε ην
ρακειφηεξν πνζνζηφ πξνζθνξάο καζεκάησλ ελίζρπζεο18 ζηελ πξψηε μέλε γιψζζα
(αγγιηθά), ηε ζηηγκή πνπ ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα δείρλνπλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηελ
ελίζρπζε ησλ καζεηψλ κέζσ επηπιένλ καζεκάησλ ζην ίδην αληηθείκελν κέζα ζην ρψξν ηνπ
ζρνιείνπ. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη ρψξεο κε ην ακέζσο
πςειφηεξν πνζνζηφ κεηά ηελ Διιάδα - Βνπιγαξία θαη Μάιηα - εκθαλίδνπλ ζρεδφλ
ηξηπιάζην πνζνζηφ ζηελ παξνρή εληζρπηηθψλ καζεκάησλ.

18

Ο δείθηεο βαζίδεηαη ζηελ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: «Πνηνλ
ηχπν εληζρπηηθψλ καζεκάησλ πξνζθέξεη ησλ ζρνιείν ζηνπο καζεηέο;». Ο δείθηεο είλαη '1' φηαλ ηνπιάρηζηνλ
κηα απφ ηηο δχν επηινγέο ησλ απαληήζεσλ {καζήκαηα ελδπλάκσζεο} θαη {καζήκαηα επαλφξζσζεο}
απαληήζεθε κε "Ναη", ελψ είλαη '0' ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε.
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ρήκα 6: Παποσή επιπλέον ενιζσςηικών μαθημάηων για ηιρ ξένερ γλώζζερ ζηο ζσολείο.

Πεγή:ESLC, 2011: 170

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο νη καζεηέο θαηαθεχγνπλ ζε
ηδησηηθνχο θνξείο θαζψο, ζχκθσλα κε ην ζρήκα 7(φπνπ 1= «λαη» θαη 0 = «φρη»), ε Διιάδα
είλαη ε ρψξα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ ηεο πξψηεο μέλεο
γιψζζαο εθηφο ζρνιείνπ, ζε πνζνζηφ ιίγν κηθξφηεξν ηνπ 60%, ην νπνίν δηαθέξεη θαηά πνιχ
απφ άιια ζπζηήκαηα, φπσο π.ρ. ε Οιιαλδία, ε Γαιιία, ην Βέιγην θαη ε νπεδία, φπνπ ηα
πνζνζηά παξνπζηάδνληαη πνιχ κεησκέλα. Σν θαηλφκελν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο - πνπ ζηε
βηβιηνγξαθία ζπρλά απνθαιείηαη ―shadoweducation‖ - ζχκθσλα κε ηνπο Ξσρέιιε θαη Hopf
(2003), απνηειεί θαηλφκελν ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ δελ ππάξρεη
ζε θακία άιιε επξσπατθή ρψξα, θαη είλαη έλαο «παξαπαηδαγσγηθφο ζεζκφο» ή «εθπαηδεπηηθφ
παξαζχζηεκα», ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζπλνδεπηηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά, παξάιιεια κε ην
επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ηελ έξεπλά ηνπο (1980- 2001) δηαπίζησζαλ φηη έλα 75%
ησλ καζεηψλ ζπκκεηείραλ ζην «παξαζχζηεκα» απηφ. χκθσλα επίζεο κε ηνλ Bray (2011),
ηα πςειφηεξα επίπεδα ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαηέρεη ε λφηηα Δπξψπε κε
επηθεθαιήο ηελ Διιάδα - ζηελ νπνία ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε Κχπξνο - ελψ ζηηο ρψξεο ηεο
βφξεηαο Δπξψπεο ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά, αθνχ νη αλάγθεο ησλ
καζεηψλ θαιχπηνληαη απφ ην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Bray, 2011: 24-25 φπ. αλαθ.
ζην Πνιπκίιε, 2014).
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ρήκα 7:Σςμμεηοσή ηων μαθηηών ζε μαθήμαηα ζηην ππώηη και δεύηεπη ξένη γλώζζα εκηόρ ζσολείος.

Πεγή:ESLC, 2011: 171

Δπξσπατθή θηλεηηθφηεηα, πξνγξάκκαηα θαη CLIL
Οη επθαηξίεο γηα άηππε εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο πνπ πξνζθέξνληαη κέζα ζε θάζε
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνηεινχλ επίζεο έλαλ παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα ζην θαζεκεξηλφ
πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή, κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ, ηελ επαθή ηνπ καζεηή κε ηα κέζα
ελεκέξσζεο, ηα ηαμίδηα θαη ηελ επηθνηλσλία κε άηνκα απφ άιιεο ρψξεο, ηε ρξήζε έληππνπ
θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζηε μέλε γιψζζα θιπ. Ζ θηλεηηθφηεηα θαη νη αληαιιαγέο
ησλ καζεηψλ κέζα απφ πξνγξάκκαηα είλαη θεληξηθά ζηνηρεία ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ θαηάθηεζε ηεο μέλεο γιψζζαο, αθνχ νη καζεηέο
έξρνληαη ζε επαθή κε ηε γιψζζα-ζηφρν ζηελ απζεληηθή ηεο κνξθή. Ζ Δ.Δ. ελεξγά έρεη
πξνσζήζεη δηαπνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο κέζα απφ ζρήκαηα θηλεηηθφηεηαο ζε αξθεηά
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Comenius, Leonardo, θαη Erasmus). χκθσλα κε ην ρέδην
Γξάζεο 2004-2006 (2003) φινη νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε
ζρνιηθά γισζζηθά πξνγξάκκαηα Comenius κέζσ ησλ νπνίσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ νκάδσλ καζεηψλ, κέζα απφ ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (project) θαη
αληαιιαγέο επηζθέςεσλ κε ζηφρν ηε γιψζζα.
Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε δξαζηεξηφηεηα αθνχ
εκπεξηέρεη έλα δηαπνιηηηζκηθφ έξγν θαη παξάιιεια ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ
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δεμηνηήησλ. Ζ θηλεηηθφηεηα θαη ε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα εηζαρζεί κε
εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο.Έηζη, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο, ε
δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζε έλαλ μέλν πνιηηηζκφ εκπιέθεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ:
ηελ πξνζσπηθή ζηάζε, ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ
ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο θαη επηθνηλσλίαο (Murphy-Lejeune & Zarate, 2003: 40-44). Ζ
ελζσκάησζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο έμσ απφ ην
παξαδνζηαθφ πιαίζην ηεο ηάμεο δίλεη ηελ επθαηξία γηα εμάζθεζε ηεο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ
ιφγνπ, παξνπζηάδεη θαηλνχξγηεο καζεζηαθέο επθαηξίεο θαη ζπκβάιιεη ζηε δηαπνιηηηζκηθή
εκπεηξία θαη ζηελ επαθή κε άιιεο γιψζζεο θαη θνπιηνχξεο, αλαπηχζζνληαο ηε
δηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε ηνπ καζεηή. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
ESLC ηα ζπζηήκαηα δελ ρξεκαηνδνηνχλ εμίζνπ ηηο αληαιιαγέο καζεηψλ ζε φια ηα επίπεδα
ηεο εθπαίδεπζεο (ISCED1, ISCED2 θαη ISCED3). Δηδηθφηεξα γηα ηελ μέλε γιψζζα ν κέζνο
φξνο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο (νη κέζνη φξνη θπκαίλνληαη κεηαμχ
0,2 θαη 1,0 ζε θιίκαθα 0-3). ηελ Διιάδα πνπ είλαη έλα απφ ηα ηξία ζπζηήκαηα κε ηα
ρακειφηεξα πνζνζηά, ν κέζνο φξνο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 0,3 (ΜΟ<0,3) ζηελ ίδηα θιίκαθα.
Δπίζεο ην ρακειφηεξν πνζνζηφ (<5%) ππνδνρήο εθπαηδεπηηθψλ απφ άιιεο ρψξεο αθνξά πάιη
ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηε ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο ησλ ρσξψλ είλαη πεξίπνπ
20%. Σέινο, ρακειφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί
μέλσλ γισζζψλ έιαβαλ ρξεκαηνδφηεζε γηα επηζθέςεηο αληαιιαγήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
(<10%), ελψ ζρεδφλ ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζην 40% ησλ ζρνιείσλ θάπνηνο
εθπαηδεπηηθφο έιαβε αλάινγε ρξεκαηνδφηεζε.
Σα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζπλέβαιαλζηελ αλάπηπμε
δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαοκέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Socrates
2005-2006, ησλ δξάζεσλ Comenius θαη Erasmus πνπ παξέρνπλ νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα θνηλφ
ηφπν αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ (κε ζπλδπαζκφ πνιιψλ αληηθεηκέλσλ θαη δηδαζθαιία ζε άιιεο γιψζζεο)
θιπ. Σν 2001ην Δπξσπατθφ Έηνο Γισζζψλ βνήζεζε ζηελ πξνψζεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο θαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο
CLIL. Σν 2003 ε Δπηηξνπή πξνψζεζε ην ρέδην Γξάζεο 2004-2006(6), αθνινπζψληαο ηε
θαηεπζχλζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζηε Βαξθειψλε ην Μάξηην ηνπ 2002, πνπ έθαλε
έθθιεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο ζε λεαξή ειηθία κέζσ θνηλήο
πξνζπάζεηαο ησλ Μειψλ Υσξψλ. Σν ρέδην Γξάζεο ραξαθηήξηζε ηελ παξνρή CLIL σο κηα
«ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ζηελ
Δ.Δ.». Σν Μάην ηνπ 2005 ην πκβνχιην γηα ηελ Δθπαίδεπζε αλαθέξζεθε ζηα ζπκπεξάζκαηα
ηνπ ζπκπνζίνπ κε ηίηιν «Ζ Μεηαιιαζζφκελε Δπξσπατθή Τάμε: Ζ Γπλακηθή ηεο
Πνιπγισζζηθήο
Δθπαίδεπζεο»
(TheChangingEuropeanClassroom:
ThePotentialofPlurilingualEducation) ηνπ Μαξηίνπ ην ίδην έηνο αλάκεζα ζηα νπνία ηνλίζηεθε
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ε αλάγθε γηα ηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε ηελ παξνρή CLIL, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ παξνρή
θηλήηξνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηδαζθαιία CLIL19.
Παξφιν φκσο πνπ ζρεδφλ ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο
πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα δηδαρζνχλ αληηθείκελα κε γισζζηθά κέζσ ηνπ
κνληέινπ CLIL ζε δχν δηαθνξεηηθέο γιψζζεο (ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο, κηα μέλε
γιψζζα ή κηα ηνπηθή δηάιεθην), ε Διιάδα είλαη έλα απφ ηα ιίγα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα
πνπ απνηεινχλ εμαίξεζε απηήο ηεο πξαθηηθήοκαδί κε ηε Γαλία, ηελ Σνπξθία θαη ηελ
Ηζιαλδία (ζρήκα 8). Σν ρακειφ πνζνζηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα επξήκαηα ηεο ESLC
(ζρήκα 9), φπνπ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην πνζνζηφ δελ είλαη κεδεληθφ εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο
ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ έξεπλα (ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ παξαζέηνπλ νη Γελδξηλνχ &
Ενπγαλέιε ην 2012 ζηελ Δλδηάκεζε Δζληθή Έθζεζεγηα ηελ Δπξσπατθή Έξεπλα Γισζζηθψλ
Γεμηνηήησλ)20. ρεηηθά κε ηελ έιιεηςε ηεο παξνρήο απηήο γηα ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ
Δζληθή Πεξηγξαθή πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ζηε ρψξα καο(Euridice, 2006), ε δηδαζθαιία
ηνπ CLIL δελ έρεη εθαξκνζηεί, παξφιν πνπ απφ ην 2004 γίλεηαη αλαθνξά ζην ζρεδηαζκφ
πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, κε ζπγθεθξηκέλε ζηφρεπζε ζην αληηθείκελν ησλ «Νέσλ
Σερλνινγηψλ». πσο αλαθέξεηαη, έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απηφ δελ είλαη εθηθηφ είλαη φηη ε
εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ CLIL δε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ζε ζρνιεία - εθηφο ησλ
δίγισζζσλ - θαζψο ε Διιάδα δελ έρεη ηελ εκπεηξία κηαο γισζζηθήο πνηθηινκνξθίαο ζηελ
ηζηνξία ηεο. Δπηπιένλ, ε καθξνρξφληα απνθιεηζηηθή δηδαζθαιία ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ
Διιεληθή γιψζζα πνπ εθαξκφδεηαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, απνηειεί κηα
επηπξφζζεηε δπζθνιία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο CLIL, θαζψο γηα ηε ρξήζε κηαο άιιεο γιψζζαο
απαηηείηαη πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο γηα έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, παξάγνληαο φκσο
πνπ δελ απνδείρζεθε αλαζηαιηηθφο γηα φιεο ηηο άιιεο ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ εθαξκφζεη ηε
κέζνδν CLIL. Παξά ηηο δπζθνιίεο ελ ηνχηνηο - φπσο αλαθέξεηαη - ε Διιάδα «δεζκεχεηαη
απφιπηα ζην λέν πιαίζην πνπ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο
άκεζα», θαζψο ήδε δηδάζθεηαη κηα δεχηεξε μέλε γιψζζα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη
ε κέζνδνο CLIL πηνζεηείηαη ζην λέν πηινηηθφ πξφγξακκα σο έλαο πξφζζεηνο ηξφπνο
ελίζρπζεο ηεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο (Δuridice, 2006). Τπφ εμέηαζε επίζεο είλαη ηα
πξνζφληα θαη ε εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο νπνίνπο
αθνξά ε εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο CLIL (Euridice, 2006).

19

Αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη θαη ζε άιια εγρεηξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κεζνδνινγία CLIL, φπσο ην
Δπξσπατθφ Σήκα Γισζζψλ γηα ηελ θαηλνηνκία ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο (πνπ
απνλεκήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1998) θαη ην Δπξσπατθφ ΓίθηπνEuroCLIC πνπ απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο
θαη εξεπλεηέο νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο CLIL θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή απφ ην 1996.
20
ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ Διιάδα απφ ην 2010 εθαξκφδεηαη πηινηηθά ζην 3ν
Πεηξακαηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Δπφζκνπ ε δηδαζθαιία CLIL ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, ηεο Ηζηνξίαο θαη
ησλ Θξεζθεπηηθψλ, φκσο ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζην δείγκα ηεο έξεπλαο ESLC.
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ρήκα 8:Παποσή CLIL ζε ππωηοβάθμια και/ή γενική δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη καηά ηο έηορ 2010/11.

Πεγή:EACEA, 2012: 39

ρήκα9:Παποσή διδαζκαλίαρ CLIL ζηα εςπωπαϊκά εκπαιδεςηικά ζςζηήμαηα.

Πεγή:ESLC, 2011: 169
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Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ μέλεο γιψζζαο
Ζ ΔΔ δελ πξνσζεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξαθηηθή κε πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν
δξαζηεξηνηήησλ αιιά κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ
επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ πνιπγισζζηθή θαηαλφεζε. ζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία
ηεο γιψζζαο νη ηέζζεξηο βαζηθέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο [θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο
γξαπηνχ ιφγνπ, θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, (reading, writing, listening,
speaking,)] έρνπλ ζρεδφλ ίζε αληηκεηψπηζε κεηαμχ ηνπο ζε ζρεδφλ φια ηα Πξνγξάκκαηα
πνπδψλ, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ESLC, ε αλάιπζε ησλ ΑΠ δείρλεη φηη ηα
ζπζηήκαηα δίλνπλ ίδηα έκθαζε θαη ζηηο ηέζζεξηο δεμηφηεηεο απφ ηελ αξρή ηεο ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο ζηε μέλε γιψζζα κέρξη ην ηέινο, κε κηθξέο δηαθνξέο. Οκνηφηεηεο εληνπίδνληαη
αλάκεζα ζηα ζπζηήκαηα θαη φζνλ αθνξά ζηε γισζζηθή επάξθεηα ηνπ ιεμηινγίνπ, ηεο
γξακκαηηθήο, θαη ηεο πξνθνξάο (vocabulary, grammar, pronunciation) θαη ζηε δηδαζθαιία
ηεο Κνπιηνχξαο θαη Λνγνηερλίαο (Culture and Literature). ε φια ηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα ε ιηγφηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο Κνπιηνχξαο θαη Λνγνηερλίαο,
θαζψο νη κέζνη φξνη είλαη αξλεηηθνί γηα φια ηα ζπζηήκαηα. ε ζρέζε κε ηηο ηέζζεξηο
δεμηφηεηεο, ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα κηθξφηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο δεμηφηεηεο
παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ (writing) θαη κεγαιχηεξε ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ
(speaking). ρεηηθά ην ιεμηιφγην, ηε γξακκαηηθή θαη ηελ πξνθνξά ζηελ πιεηνςεθία ησλ
ζπζηεκάησλ κεγαιχηεξε έκθαζε αλαθέξεηαη ζην ιεμηιφγην, ελψ κηθξφηεξε ζηε γξακκαηηθή
κε κηθξή δηαθνξά απφ ηελ πξνθνξά.
ηελ ESLC ε επάξθεηα ησλ καζεηψλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα αμηνινγήζεθε ζε ζρέζε
κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηηο ηξεηο βαζηθέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο [θαηαλφεζε γξαπηνχ θαη
πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (reading, writing, θαη listeningskills)] κε
βάζε ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (CEFR). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη
ζηα ζρήκαηα11, 12, 1321.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαοESLC, ζηελ Διιάδα ε επίδνζε ησλ
καζεηψλ ζηε δεμηφηεηα θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαηαηάζζεηαη άλσ
ηνπ κέζνπ φξνπ, θαηαγξάθνληαο ηελ 6ε θαιχηεξε επίδνζε κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
καζεηψλ λα πεηπραίλεη επίδνζε επηπέδνπ Β1-Β2 (αλεμάξηεηνο ρξήζηεο). Χζηφζν,
αμηνζεκείσην είλαη θαη ην ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ πνπ θαηαηάζζεηαη ζε επίπεδν
Α1 θαη πξν-Α1θαη ην νπνίν είλαη δπζαλάινγν ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ηεο ρψξαο.
ε ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζεπξνθνξηθνχ ιφγνπ ε Διιάδα ππνρσξεί ζηελ 9 ε ζέζε φζνλ αθνξά
ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ πέηπραλ επίδνζε Β1-Β2 κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ
50%, θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ πεξίπνπ 40% κε επηδφζεηο θάησ ηνπ Α1.Σέινο γηα
21

Ζ θάζε θνιψλα αληηπξνζσπεχεη έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα ην ζρήκα 11 γηα ηελ θαηαλφεζε
γξαπηνχ ιφγνπ (reading) δείρλεη φηη πεξίπνπ ην 30% ησλ καζεηψλ ζηελ Διιάδα είλαη ζην επίπεδν Β2 ηνπ
CEFR, ελψ ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ είλαη ζην επίπεδν Α1 είλαη ιίγν κεγαιχηεξν ηνπ 40%. Αλάινγα
κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θαη νη ππφινηπνη πίλαθεο.
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ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηε 4ε ζέζε κε πνζνζηφ πάλσ απφ
50% ησλ καζεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ λα επηηπγράλνπλ επίδνζε Β1-Β2 θαη κεησκέλν πνζνζηφ
καζεηψλ ζε επίπεδν Α1 ή πξν-Α1 πνπ είλαη αηζζεηά κηθξφηεξνο αξηζκφο ζε ζρέζε κε ηηο
πξναλαθεξζείζεο δχν δεμηφηεηεο.
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απηά, είλαη θαλεξφ φηη νη Έιιελεο καζεηέο πέηπραλ
επηδφζεηο πςειφηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ. Γελ κπνξνχκε φκσο λα αγλνήζνπκε ην γεγνλφο φηη
ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά
θαη ηα άιια επίπεδα CEFR. Ζ δηαθνξά απηή πηζαλψο λα κπνξεί λα εμεγεζεί, θαζψο ζηελ
Διιάδα είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ε εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κέζσ ησλ θέληξσλ μέλσλ
γισζζψλ ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην 50% ησλ καζεηψλ, φπσο ζα θαλεί ζην εκπεηξηθφ κέξνο
ηεο έξεπλαο θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ESLC, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα
εμεγήζεη ελ κέξεη ηε δηαθνξά απηή αλάκεζα ζε καζεηέο πνπ καζαίλνπλ απνθιεηζηηθά κέζσ
ηνπ ζρνιείνπ θαη καζεηψλ πνπ καζαίλνπλ κέζσ ησλ ΚΞΓ, ππφζεζε φκσο ε νπνία δε
δηεξεπλάηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο
καζεηέο έρνπλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ, πνπ είλαη
ελδεηθηηθφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη καζεηέο ηελ μέλε γιψζζα. Ζ επάξθεηα
αθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ε εμάζθεζε ησλ πξνθνξηθψλ δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο
εμάιινπ ζα θαλεί θαη ζην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο.
εκαληηθέο δηαθνξέο επίζεο βξέζεθαλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηε ρξήζε ηεο
γιψζζαο-ζηφρνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο θαηά ην κάζεκα, αλ θαη είλαη
πνιχ πεξηνξηζκέλε ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο (ESLC, 2011).
ρήκαηα 11, 12, 13:Τα επίπεδα επίηεςξηρ δεξιοηήηων καηανόηζηρ γπαπηού λόγος (reading), καηανόηζηρ
πποθοπικού λόγος (listening) και παπαγωγήρ γπαπηού λόγος (writing) ζύμθωνα με ηο CEFR για ηην αγγλική
γλώζζα ανά εκπαιδεςηικό ζύζηημα.
ρήκα 11:Καηανόηζη γπαπηού λόγος.
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ρήκα 12:Καηανόηζη πποθοπικού λόγος.

ρήκα 13: Παπαγωγή γπαπηού λόγος.

Πεγή:ESLC, 2011: 42-43

Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηελ φρη πνιχ ζπρλή ρξήζε ηεο γιψζζαο απφ ηνπο ίδηνπο
(ΜΟ: 2,0 - 3,6, ζε θιίκαθα 0-4), απφ ηελ νπνία δελ δηαθνξνπνηείηαη ηδηαίηεξα ε άπνςε ησλ
καζεηψλ (ΜΟ: 1,7 - 3,3 ζηελ ίδηα θιίκαθα), ελψ νη ίδηνη νη καζεηέο – φπσο άιισζηε θαη νη
εθπαηδεπηηθνί – αληηιακβάλνληαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ζπρλά ηε γιψζζα-ζηφρν (ΜΟ:
1,2 - 2,5, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ θαη 1,6 - 2,7 ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ζε θιίκαθα 0-4). Ζ δηαπίζησζε απηή απνηειεί αξλεηηθφ εχξεκα, εθφζνλ
φπσο πξνθχπηεη ζηελ ίδηα έξεπλα ε ρξήζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ είλαη εληζρπηηθφο παξάγνληαο
γηα ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο, αθνχ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπζηεκάησλ δηαπηζηψζεθε
φηη φζν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ηε γιψζζα-ζηφρν θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ηφζν πςειφηεξεο είλαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο γξαπηέο
δνθηκαζίεο. Δπηπιένλ ζηνηρεία ηεο παξνχζαο έξεπλαο – φπσο άιισζηε θαη παιαηνηέξσλ
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εξεπλψλ – δείρλνπλ φηη φζν κεγαιχηεξν ην γισζζηθφ εηζαγφκελν (input) ζηελ μέλε γιψζζα,
ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε επάξθεηα ησλ καζεηψλ ζηε γιψζζα απηή.
ρεηηθά κε ηηο παξνρέο ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζεκαληηθέο δηαθνξέο
δηαπηζηψλνληαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ φζνλ αθνξά ηελ παξνπζία
γισζζηθνχ εξγαζηεξίνπ ζηα ζρνιεία. Οη δηαθνξέο θπκαίλνληαη αλάκεζα ζε πνζνζηφ
κηθξφηεξν ηνπ 25% θαη 45%, ελψ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε ρακειφ πνζνζηφ (θάησ απφ 30%)
θαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Υακειή επίζεο θαηαγξάθεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ
ινγηζκηθψλ (software) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο. Πάλησο ε ρξήζε
εηθνληθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο (virtual learning
environment, γηα παξάδεηγκα Moodle, WebCT, Blackboard, Fronter, Sakai) δείρλεη ζεηηθέο
επηδξάζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.
Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ εληζρχεηαη θαη απφ ηελ έθζεζε θαη ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ
κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ ή λέσλ κέζσλ - πεξηπηψζεηο φπνπ ε ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο
ππεξηεξεί έλαληη άιισλ - αθνχ βξέζεθε φηη απηνχ ηνπ είδνπο νη πξαθηηθέο ζπζρεηίδνληαη κε
ηηο ζεηηθφηεξεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηα γισζζηθά ηεζη. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηε
δηδαζθαιία «πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απφ πνηέ ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηηο θνηλφηεηεο ηεο
γιψζζαο απηήο» (European Commission, 2008). Παξφια απηά αλ θαη θαηαγξάθνληαη
δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηηο
πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, πξνθχπηεη φηη δε ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, ελψ θαη ε Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζπζηήκαηα
κε ρακειά πνζνζηά ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (ζρήκα 14). πλνιηθά νη εθπαηδεπηηθνί
έρνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο
αξθεηά ζπρλά, αιιά πεξηζζφηεξν εθηφο ησλ καζεκάησλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζπλεζίδνπλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
καζεκάησλ θαη δηάθνξεο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο (νη κέζνη φξνη θπκαίλνληαη κεηαμχ 1,7 - 2,9 ζε
θιίκαθα 0 - 4). Ληγφηεξν ζπρλά φκσο θάλνπλ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο (κέζνη φξνη κεηαμχ 0,3 - 2,1 ζηελ ίδηα θιίκαθα) ελψ δε ρξεζηκνπνηνχλ
ζπρλά πεξηερφκελν απφ ην δηαδίθηπν.
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ρήκα 14: Φπήζη ηων νέων ηεσνολογιών καηά ηη διδαζκαλία από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ.

Πεγή:ESLC, 2011: 178

Δπίπεδν ζπνπδψλ, επηκφξθσζε θαη εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Σν πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ μέλσλ γισζζψλ ζπρλά δηαθέξεη αλάκεζα ζηα
ζπζηήκαηα αθνχ ε μέλε γιψζζα κπνξεί λα δηδάζθεηαη απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο
εθπαηδεπηηθψλ. Απηέο αθνξνχλ α) εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
δηδαζθαιία φισλ ζρεδφλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ μέλσλ γισζζψλ, άζρεηα απφ ην αλ έρνπλ θαηάξηηζε πάλσ ζην
αληηθείκελν ηεο μέλεο γιψζζαο (generalistteachers), β) εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη
εμεηδηθεχνληαη ζηε δηδαζθαιία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, έλα απφ ηα
νπνία είλαη ε μέλε γιψζζα (semi-specialistteachers) θαη γ) εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη
εμεηδηθεχνληαη ζηε δηδαζθαιία ελφο ή δχν αληηθεηκέλσλ (specialistteachers)∙ γηα έλαλ ηέηνην
εθπαηδεπηηθφ ε εμεηδίθεπζε απηή αθνξά ηηο μέλεο γιψζζεο κφλν, ή κηα γιψζζα θαη έλα άιιν
αληηθείκελν.
Αλ θαη ην κνληέιν ηεο δηδαζθαιίαο απφ εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ (specialistteachers)
θπξηαξρεί ζηα δχν επίπεδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (θαηψηεξε θαη αλψηεξε), ε
θαηάζηαζε ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα είλαη ειαθξψο πην δηαθνξνπνηεκέλε, αθνχ ζε
κεξηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα νη μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη απφ φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο
θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ. ε αληίζεζε κε απηά ηα ζπζηήκαηα ε Διιάδα ρξεζηκνπνηεί γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο - αιιά θαη ησλ άιισλ μέλσλ γισζζψλ - εμεηδηθεπκέλνπο
εθπαηδεπηηθνχο (specialistteachers) ήδε απφ ηα πξψηα ζηάδηα εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ζηελ

Page 151 of 160

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 5, Issue 3, 2017 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (EACEA/Eurydice, 2012: 87)22 (ζρήκα 15). Δπηπξφζζεηα, θαηά
κέζν φξν ην 89.6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηα ζπζηήκαηα έρνπλ ηα
πξναπαηηνχκελα ή απαξαίηεηα πξνζφληα (qualified) γηα λα δηδάμνπλ μέλεο γιψζζεο, ελψ ζε
θάπνηεο κφλν ρψξεο έρνπλ πξνζσξηλά ή έθηαθηα ή άιινπ ηχπνπ πηζηνπνηεηηθά
(EACEA/Eurydice, 2012: 87). ε φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο ε αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εηδηθεπκέλσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ΞΓ ζηε κέζε εθπαίδεπζε, δηαξθεί
ηνπιάρηζηνλ 4 ρξφληα - κε εμαίξεζε κφλν ηξία ζπζηήκαηα - ελψ πξνβιέπεηαη ε θαηνρή
παλεπηζηεκηαθνχ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζε πνιιά ζπζηήκαηα κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ε Φηιαλδία, νπεδία, Γαλία, Ηηαιία θ.ά. (ζρήκα 16). ηελ πεξίπησζε έιιεηςεο
πηπρίνπ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ππάξρεη αλάγθε πηζηνπνίεζεο. ηελ Διιάδα - φπσο θαη ζε
5 άιιεο ρψξεο, (Γαιιφθσλε θαη Γεξκαλφθσλε Κνηλφηεηεο ηνπ Βειγίνπ, Ηζπαλία,
Πνξηνγαιία θαη Κξναηία) - ην πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ είλαη πηζηνπνηεκέλνη είλαη
κεδεληθφ ή ζρεδφλ κεδεληθφ, πνπ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ‗πνηφηεηαο‘ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ
ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο. Μηα αθφκα δηαπίζησζε πνπ απνηειεί ζεηηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο γηα
ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, είλαη θαη ην πςειφ
πνζνζηφ θάιπςεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αθνχ θαηαγξάθνληαη ιίγεο κφλν πεξηπηψζεηο
ζρνιείσλ (1.3%) κε ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζηηγκή πνπ ζηελ πιεηνςεθία ησλ άιισλ
ρσξψλ ην πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη απφ 20% έσο 40%.

22

Ζ έιιεηςε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ (specialistteachers) ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα είλαη ζπρλά ζέκα πνπ απαζρνιεί ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο ζηε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αθνχ ηα
παηδηά ηα ηειεπηαία ρξφληα καζαίλνπλ γιψζζεο απφ κηθξφηεξεο ειηθίεο θαη ηα ζπζηήκαηα δελ έρνπλ αθφκα
πξνζαξκνζηεί ζε απηέο ηηο αιιαγέο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε αθνξνχλ
πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο (generalistteachers)
θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κειινληηθψλ πξσηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ
(teachereducation).
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ρήκα 15: Επίπεδο εξειδίκεςζηρ ηων ξενόγλωζζων εκπαιδεςηικών α) ζηην ππωηοβάθμια και δεςηεποβάθμια
εκπαίδεςζη για ηο έηορ 2010/2011.
ISCED 1

Πεγή:EACEA, 2012: 87
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ρήκα 16:Ελάσιζηη διάπκεια και επίπεδο ηηρ απσικήρ εκπαίδεςζηρ ηων εκπαιδεςηικών ζηη δεςηεποβάθμια
εκπαίδεςζη.

Πεγή:EACEA, 2012: 91

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο (initialtraining) θαη ε
εμαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο (professionaldevelopment) έρνπλ ηαπηηζηεί σο παξάγνληεο θιεηδηά ζηελ επηηπρία
ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, θαη ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα νξγαλψλεηαη γχξσ
απφ έλα αλαιπηηθφ πιαίζην γηα ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή (ελδν-ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε) θαη έλα
πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ λα ελζσκαηψλεη ηελ αθαδεκατθή γλψζε θαη ηελ πξαθηηθή εκπεηξία
ηεο δηδαζθαιίαο. (Commission of the European Communities, 2007b). Σν Δπξσπατθφ
πκβνχιην ην 2008, δηαβεβαίσζε φηη «ε πνηνηηθή δηδαζθαιία είλαη αλαγθαία γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή κάζεζε ζε νπνηαδήπνηε ειηθία» θαη πξέπεη λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα λα
ππάξρεη ε εμαζθάιηζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γιψζζαο έρνπλ κηα ζηέξεε γλψζε ηεο
γιψζζαο πνπ δηδάζθνπλ, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πςειήο πνηφηεηαο αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε
εθπαίδεπζε θαη λα θαηέρνπλ ηηο θαηάιιειεο δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο.Δπίζεο, ζχκθσλα κε
ην Δπξσπατθφ Πξνθίι γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηεο Γιψζζαο (European Profile
for Language Teacher Education) (Kelly, Grenfell, Allan, Kriza, & McEvoy, 2004) γηα ηα
Κξάηε Μέιε, ε εθπαίδεπζε απηή πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ελεξγά, θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε
αληαιιαγή κέζσ πξνγξακκάησλ (Eurydice, 2008).Γηα παξάδεηγκα ζην ρέδην Γξάζεο (2003:
34-35) πξνηείλεηαη ε δηακνλή ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα κηα εθηεηακέλε ρξνληθή
πεξίνδν ζηε ρψξα φπνπ κηιηέηαη ε γιψζζα. Γηα απηφ ην ιφγν ζχκθσλα κε ηνπο πληνληζηέο
Δζληθήο Έξεπλαο, ζε 7 εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα παξέρνληαη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα
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αληαιιαγέο εθπαηδεπηηθψλ θαη δηακνλή ζην εμσηεξηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζαγσγηθήο
εθπαίδεπζεο. ηελ Διιάδα παξφια απηά δελ ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο παξνρή (OECD, 2010).
Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζεσξείηαη επαγγεικαηηθφ θαζήθνλ γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (Eurydice, 2008∙ OECD, 2009). ε ηξία
ζπζηήκαηα - κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα23 - νη δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο είλαη ππνρξεσηηθέο κφλν γηα ηνπο λενδηνξηδφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο (Eurydice,
2008∙ OECD, 2009), δηαπίζησζε πνπ πξνθχπηεη θαη απφ κειέηε ηνπ ΟΟΑ, αθνχ αλάκεζα
ζηηο 10 ρψξεο πνπ αλαθέξνπλ ππνρξεσηηθά εηζαγσγηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο λένπο
εθπαηδεπηηθνχο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε Διιάδα (OECD, 2009). Σν πξφγξακκα εηζαγσγηθήο
επηκφξθσζεο πάλησο γηα ηνλ ζηφρν απηφ, ζχκθσλα κε παιαηφηεξε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, ζηε
ρψξα καο ην αλαιακβάλνπλ ζπλήζσο νη χκβνπινη Δθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, θαη νξίδεηαη ζηνπο 8 πεξίπνπ κήλεο (OECD, 2005). χκθσλα
πάλησο κε ηελ πην πξφζθαηε έθζεζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηαγξάθεηαη
πςειφ, ελψ ην 11% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ πήξε κέξνο ζε θακία δξαζηεξηφηεηα ηέηνηνπ
είδνπο (OECD, 2009: 81). Παξφια απηά νη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηελ αλάγθε
κεγαιχηεξεο επηκφξθσζεο ζε ηνκείο φπσο ηα ΑΜΔΑ, ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, θαη ζε
ζέκαηα πεηζαξρίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (OECD, 2009).

Οη καζεηέο
Ζ ESLC δείρλεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ γηα ηε
ρξεζηκφηεηα ηεο κάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο ζε απηήλ. (ESLC,
2011). To πξνθίι ηεο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ πάλσ ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ μέλσλ γισζζψλ
είλαη παξφκνην ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ εθηηκά φηη ε
γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο είλαη ρξήζηκε γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο γηα ηελ εθπαίδεπζή
ηνπο θαη ηελ εχξεζε εξγαζίαο ή ηε βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο (ζρήκα17).
Αληίζεηα ηα αγγιηθά παίδνπλ έλα ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζσπηθή δσή ησλ
καζεηψλ αθνχ κφλν ην 50.4 % θαίλεηαη φηη είλαη πεπεηζκέλν γη απηφ, ελψ ζηε ρψξα καο ην
ηειεπηαίν απηφ πνζνζηφ θαίλεηαη εληζρπκέλν (70%).Ζ αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ηε
ρξεζηκφηεηα ηεο μέλεο γιψζζαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελδπλάκσζε
ηνπ θηλήηξνπ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή κάζεζε.Δπίζεο κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ
ζπκκεηάζρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο, φπσο εθδξνκέο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (28,1%), ην νπνίν
κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ρξήζεο ηεο γιψζζαο.

23

Μαδί κε ηελ Κχπξν θαη Ηηαιία.
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ε γεληθέο γξακκέο νη καζεηέο έρνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ΞΓ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα εγρεηξίδηα, πνπ βξίζθεηαη ζε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επίδνζε ησλ
καζεηψλ ζηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο.

ρήκα 17:Ποζοζηό μαθηηών πος θεωπούν σπήζιμη ηην εκμάθηζη ηηρ ππώηηρ ξένηρ γλώζζαρ και λόγοι πος
αναθέπονηαι.

Πξνζσπηθή δσή
Γηα κειινληηθέο ζπνπδέο
Γηα ηε κειινληηθή εξγαζία
Γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο

Πεγή:EACEA, 2012: 103

πκπέξαζκα
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ησλ εθζέζεσλ ηνπ ΟΟΑ θαη ηελ
έξεπλα ESLC δίλνπλ κηα εηθφλα ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, αλαθνξηθά κε
ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ελζσκαηψλεηαη ην αληηθείκελν ηεο μέλεο γιψζζαο, ην
επίπεδν ζπνπδψλ θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο, θαη
ηηο επηδφζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο μέλεο γιψζζαο.
χκθσλα κε απηά ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά
πιενλεθηήκαηα αιιά – δπζηπρψο - πνιχ πεξηζζφηεξα κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε
δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Έηζη, αλάκεζα ζηηο ζεηηθέο δηαπηζηψζεηο ζπγθαηαιέγεηαη
ε εμεηδίθεπζε ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα
ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ – δηαπίζησζε πνπ δελ ηζρχεη γηα φια ηα εθπαηδεπηηθά
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ζπζηήκαηα. Θεηηθφ επίζεο εχξεκα απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ζηα ειιεληθά ζρνιεία
θαηαγξάθνληαη ειάρηζηεο ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ.
Παξφια απηά, αλ θαη ε δήηεζε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο κέζα απφ ηελ
έξεπλαπαξνπζηάδεηαη απμεκέλε θαη νη Έιιελεο καζεηέο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ζεσξνχλ
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν φηη ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απνηειεί έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα πξνζφληα γηα ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ καζεηψλ, ζε
αληίζεζε κε ηα επξσπατθά ζπζηήκαηα πνπ πξνθξίλνπλ ηνλ απμεκέλν ρξφλν εθκάζεζεο ηεο
γιψζζαο, ζηελ Διιάδα ν ρξφλνο απηφο κεηψλεηαη ζπζηεκαηηθά. Έηζη, ζηε ζρεηηθή έθζεζε
(EACEA, 2012), νη ζπλνιηθέο ψξεο ηνπ καζήκαηνο ησλ αγγιηθψλ πζηεξνχλ αξηζκεηηθά ζε
ζρέζε κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππφινηπσλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ, αθνχ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηε
δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ελψ άιια αληηθείκελα φπσο ηα αξραία ειιεληθά
θαηαιακβάλνπλ εμέρνπζα ζέζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.ρεηηθά κε απηφ, έξεπλα
ηεο Μπηξκπίιε (2015) ζηελ νπνία εμεηάδεηαη ε ζέζε ηνπ καζήκαηνο ησλ αγγιηθψλ κέζα απφ
ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα, επίζεο δηαπηζηψλεη ηε
ζηαζεξή κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ γηα ην αληηθείκελν ηεο αγγιηθήο - παξά ηελ αξρηθή
ζηφρεπζε ηεο πνιηηείαο γηα αλαβάζκηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ μέλσλ γισζζψλ πνπ
ζπκπνξεχνληαλ κε ην ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο Δ.Δ. γηα κηα «αληαγσληζηηθφηεξε θαη
δπλακηθφηεξε νηθνλνκία ηεο γλψζεο αλά ηελ πθήιην» (Μπηξκπίιε, 2015). Δπηπιένλ
ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε κεησκέλε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο είλαη
ε έιιεηςε καζεκάησλ εληζρπηηθνχ ραξαθηήξα κέζα ζην ζρνιείν πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα
παξαπάλσ, νδεγεί ηνπο Έιιελεο καζεηέο ζηελ ηδησηηθή εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ζηελ
ππνβάζκηζε ηεο αμίαο ηνπ καζήκαηνο ζην δεκφζην ζρνιείν. Σελ ίδηα ζηηγκή απνηππψλεηαη ε
έιιεηςε πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο θαη θηλεηηθφηεηαο κε ζπλέπεηα νη καζεηέο λα κελ
πξαγκαηνπνηνχλ ζπλεξγαζίεο κε καζεηέο επξσπατθψλ ζρνιείσλ, πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ
εμάζθεζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ, ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ θαη ηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο
ζπλείδεζεο. Παξάιιεια, δελ εθαξκφδεηαη ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κέζσ ηνπ κνληέινπ
CLIL παξά ηε ξεηή δέζκεπζε ηεο ρψξαο καο γηα εηζαγσγή ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ ζην
Πξφγξακκα πνπδψλ εδψ θαη πάλσ απφ κηα δεθαεηία.
Δπίζεο,ζεκαληηθή δηαπίζησζε ησλ εθζέζεσλ απηψλ είλαη ε κεησκέλε ρξήζε ηεο
γιψζζαο-ζηφρνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, ελψ επίζεο θαηαγξάθνληαη ειιηπείο
παξνρέο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (γισζζηθά εξγαζηήξηα, ινγηζκηθά, θιπ.) θαη ειάρηζηε ρξήζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο, παξά ηε δηαπίζησζε ηεο θαηνρήο
πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
επηκφξθσζήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαηά ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε, αιιά νχηε θαη
πξνβιέπεηαη ζπλερήο ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δεκφζηνπ
ζρνιείνπ.
Σα παξαπάλσ επξήκαηα θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα ην ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο
ππνβάζκηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη ηε
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δηαρξνληθή απξνζπκία ησλ θπβεξλήζεσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απμαλφκελε δήηεζε ησλ
καζεηψλ γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη βαζηθά εθφδηα ηνπ πνιίηε
γηα ηελ έληαμε ζην Δπξσπατθφ γίγλεζζαη. Γεδνκέλνπ φηη ην ξφιν ηνπ αξκφδηνπ δηδαζθαιίαο
ηεο αγγιηθήο γιψζζαο έρνπλ αλαιάβεη νη θνξείο ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο (ηδησηηθά ζρνιεία
θαη θέληξα μέλσλ γισζζψλ), ηίζεηαη ην εξψηεκα γηα πνην ιφγν νη ζρεδηαζηέο ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρψξα καο δελ πξνσζνχλ ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο, ψζηε νη
Έιιελεο καζεηέο λα απνιακβάλνπλ κία δεκφζηα εθπαίδεπζε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο.
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