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EDITORIAL
In the 3rd issue of the 6th volume of the ―Educational circle‖, which hosts fourteen new
articles, the development of skills of the 21st century is of major importance in order for
pupils to be properly trained to respond to future challenges, changes, information
management in the modern digital society and their educational and professional
development.
In this perspective modern school is called upon to play a very different role from the
traditional one. In this new role the pupil is not only treated as a recipient of cognitive
information and the teacher as a vehicle of knowledge but the latter is also a facilitator of the
learning process. The duties of the teacher include the efforts that each pupil will develop not
only mentally but also emotionally and socially.
On the basis of these data, the headmaster of a school needs to know how to use social and
emotional education to classroom management and, by extension, school, enhancing the
effectiveness of teachers and effectively solving the problems of school life.
In the new school reality the smooth welcome and inclusion of newly appointed teachers is
very important, since they are at the beginning of their professional career and definitely need
encouragement and proper guidance. In this context, the institution of the mentor, a person
who can make a significant contribution to the support and guidance of the newly appointed
teacher, is very important.
In the modern school, there are also important educational methods and techniques used to
raise students' awareness on environmental education, foreign language learning, new
technologies, but also the pedagogical framework for the implementation of new technologies
in education. In this perspective the development of distance learning plays a very important
role, which is also emerging through the implementation of mass open access courses. In this
context, new questions such as increasing participation and reducing the dropout of
participants appear in the learning process.
It is a fact that the new conditions in the rapidly changing modern societies and the need for
educational institutions to respond to them has made it inevitable to introduce reforms in
educational systems and to evaluate their implementation. Under these circumstances, it is
interesting for someone to explore and study institutions and data that apply to educational
systems in other countries, such as ECVET, a methodological framework aimed at the
accumulation and transfer of academic units from one qualifications system to another among
member states of the United Europe, the educational institution of the All-Day School in
Primary Education of Cyprus, but also a case study in the context of a broader media training
structure built to explore and approach holistically the media in Cyprus.
Spiros Kioulanis
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EDITORIAL

ην 3ν ηεχρνο ηνπ 6νπ ηφκνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ, ην νπνίν θηινμελεί δεθαηέζζεξα λέα
άξζξα, ε θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα θξίλεηαη κείδνλνο
ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια ψζηε λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο, πνπ αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο, ηε
δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηε ζχγρξνλε ςεθηαθή θνηλσλία αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε
ηελ πξννπηηθή απηή ην ζχγρξνλν ζρνιείν θαιείηαη λα δηαδξακαηήζεη έλα ξφιν πνιχ
δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν παξαδνζηαθφ. ην λέν απηφ ξφιν ν καζεηήο δελ
αληηκεησπίδεηαη κφλν σο δέθηεο γλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο δελ απνηειεί
κφλν θνξέα γλψζεσλ, αιιά θπξίσο θαζνδεγεηή θαη δηεπθνιπληή ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο. ηα θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ ζα
θαηαβάιιεη γηα λα αλαπηπρζεί ν θάζε καζεηήο φρη κφλν δηαλνεηηθά, αιιά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά, φπσο θαη θνηλσληθά.
ηε βάζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ν Γηεπζπληήο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη
ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο
ηάμεο θαη θαη‘ επέθηαζε ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζρνιηθήο δσήο.
ηε λέα ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη ε νκαιή ππνδνρή θαη έληαμε ησλ
λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, κηα θαη απηνί βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο θαη ζίγνπξα ρξεηάδνληαη ελζάξξπλζε θαη ζσζηή θαζνδήγεζε.
ην πιαίζην απηφ ζεκαληηθφο αλαδεηθλχεηαη ν ζεζκφο ηνπ Μέληνξαο, ν νπνίνο απνηειεί έλα
πξφζσπν πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε ζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ
λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
ην ζχγρξνλν ζρνιείν ζεκαληηθή ζέζε έρνπλ θαη νη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θαη
ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο ησλ
καζεηψλ, ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, νη Νέεο Σερλνινγίεο, αιιά θπξίσο ην παηδαγσγηθφ
πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. ηελ πξννπηηθή απηή πνπ
αλαπηχζζεηαη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, ν νπνίνο
αλαδεηθλχεηαη θαη κέζα απφ ηελ πινπνίεζε καδηθψλ καζεκάησλ αλνηθηήο πξφζβαζεο. ην
πιαίζην απηφ λέα εξσηήκαηα αλαδχνληαη ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, φπσο ε αχμεζε ηεο
ζπκκεηνρήο θαη ε κείσζε ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηά.
Δίλαη γεγνλφο φηη νη λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηηο ξαγδαία κεηαβαιιφκελεο
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη ε αλάγθε λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί λα αληαπνθξηζνχλ
ζε απηέο, έρεη θαηαζηήζεη αλαπφθεπθηε, αθελφο, ηελ εηζαγσγή κεηαξξπζκίζεσλ ζηα
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εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη, αθεηέξνπ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Κάησ απφ
απηέο ηηο ζπλζήθεο ελδηαθέξνλ απνθηά ε δηεξεχλεζε θαη κειέηε ζεζκψλ θαη δεδνκέλσλ πνπ
ηζρχνπλ ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ, φπσοην ECVET, έλα κεζνδνινγηθφ
πιαίζην πνπ ζηνρεχεη ζηε ζπζζψξεπζε θαη ηε κεηαθνξά αθαδεκατθψλ κνλάδσλ απφ έλα
ζχζηεκα πξνζφλησλ ζε άιιν αλάκεζα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο, ν
εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ,
αιιά θαη κία κειέηε πεξίπησζεο ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο ελφηεηαο εθπαίδεπζεο ζηα
Μέζα πνπ δνκήζεθε γηα λα δηεξεπλήζεη θαη λα πξνζεγγίζεη νιηζηηθά ηα Μέζα Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο ζηελ Κχπξν.
πχξνο Κηνπιάλεο
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Ζ ζεκαζία θαη ν ξφινο ηνπ Μέληνξα γηα ηελ ππνδνρή θαη ηελ έληαμε ησλ λενδηφξηζησλ
εθπαηδεπηηθψλ: Γηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Ννκνχ Δπβνίαο
The importance and the role of Mentor in the reception and absorption of newly
appointed teachers: Examining the opinions of educators working in the Primary
Education of the Prefecture of Evia
Σξίθαο Μηραήι, Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ΜΑ, mtrikas08@gmail.com
Καζηκάηε Αηθαηεξίλε, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ΑΠΑΗΣΔ, kkasimati@hotmail.com
Trikas Michail, Primary school teacher, MA, mtrikas08@gmail.com
Kasimatis Katerina, Associate Professor in the School of Pedagogical and Technological Education
(ASPETE), kkasimati@hotmail.com

Abstract: The smooth reception and absorption of newly appointed educator is very
important, since he is in the first stages of his career and he definitely needs encouragement
and appropriate guidance. Μentor is a person who can contribute greatly to the support and
guidance of newly appointed educator. The aim of this research was to explore the opinions of
educators working in Primary Education of the Prefecture of Evia, in regard to the importance
and the role which Mentor plays in the smooth reception and absorption of newly appointed
educators in the school environment. For the efficient conduct of research, a qualitative study
was conducted so as the opinions and beliefs of the responders on the research questions to be
revealed and examined. The sample constituted of five educators working in Primary
Education of the Prefecture of Evia. The study was carried out through a structured interview
designed in order to fulfill the aim of the research. The findings revealed that educators are
very positive in favor of the role of Mentor as a guide of newly appointed educators. It is
strongly believed that the supportive role of a Mentor contributes to the smooth absorption of
educators in the school environment. In addition, Mentor helps educators to face different
problems emerged during the educational process as well as guides them while teaching and
educating.
Keywords: Mentor, guide, newly appointed educator.
Πεξίιεςε: Ζ νκαιή ππνδνρή θαη έληαμε ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ
ζεκαληηθή, κηα θαη βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο θαη ζίγνπξα
ρξεηάδεηαη ελζάξξπλζε θαη ζσζηή θαζνδήγεζε. Ο Μέληνξαο είλαη έλα πξφζσπν πνπ κπνξεί
λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε ζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ λενδηφξηζηνπ θνπφο ηεο
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παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Δπβνίαο, ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ηνπ Μέληνξα ζηελ
νκαιή ππνδνρή θαη έληαμε ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε, πξνθεηκέλνπ
λα αλαδεηρζνχλ νη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 5 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ
Δπβνίαο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηνλ ζθνπφ ηεο
έξεπλαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πνιχ ζεηηθέο απφςεηο γηα ηνλ
ξφιν ηνπ Μέληνξα σο θαζνδεγεηή ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πηζηεχνπλ φηη ε
ππνζηήξημε ηνπ Μέληνξα ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ηνπο
βνεζάεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ηνπο ζηεξίδεη ζεκαληηθά
θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ηνπο έξγνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: Μέληνξαο, θαζνδεγεηήο, λενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο.

Δηζαγσγή
Οη εθπαηδεπηηθνί, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα ζηα θαζήθνληά
ηνπο, πξέπεη λα είλαη παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά θαηαξηηζκέλνη θαη θπξίσο λα θξνληίδνπλ γηα
ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ε νπνία ζα ηνπο βνεζήζεη λα παξέρνπλ πνηνηηθή
εθπαίδεπζε, κε νθέιε ηφζν γηα ηνπο καζεηέο θαη ην ζρνιείν πνπ δηδάζθνπλ φζν θαη γηα ηελ
θνηλσλία γεληθφηεξα.
Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη νη πξσηνδηνξηδφκελνη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ πνιιέο
δπζθνιίεο ζηα πξψηα ηνπο βήκαηα. Ζ εθπαίδεπζή ηνπο ζην Παλεπηζηήκην πεξηιακβάλεη
ζπλήζσο ζεσξεηηθέο γλψζεηο, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ έιιεηςε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, πνπ
ηνπο δπζθνιεχεη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Γηαθαηέρνληαη απφ πςειά επίπεδα
άγρνπο θαη αλαζθάιεηαο, θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ
ηνπο ξφιν θαη ζηηο πνηθίιεο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη (Marable & Raimondi, 2007).
Έλαο έκπεηξνο, κε ηθαλφηεηεο εθπαηδεπηηθφο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε ησλ θελψλ
ζηε δηδαθηηθή ηερληθή ηνπ πξσηνδηνξηδφκελνπ, λα ηνλ ζηεξίμεη ζηηο έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο άγρνπο, πνπ αληηκεησπίδεη ζηε αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ, λα ηνλ βνεζήζεη λα
πξνζαξκφζεη ζηηο επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ηνπ ηελ θνπιηνχξα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα θαζνδεγήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο
εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο (Achinstein & Athanases, 2005). Ο εθπαηδεπηηθφο απηφο ζα έρεη
επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή επάξθεηα θαη ζα ιεηηνπξγεί σο Μέληνξαο πνπ ζα εκςπρψλεη,
ζα θαηεπζχλεη, ζα θαζνδεγεί ηνλ πξσηνδηνξηδφκελν εθπαηδεπηηθφ (Bezzina, 2006;
Department of Education, Science & Training, 2002) θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ
θνηλσληθνπνίεζή ηνπ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, αληηιακβαλφκαζηε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ αμία δηεμαγσγήο ηεο
παξνχζαο έξεπλαο, αλαθνξηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα θαη ηεο
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δηαξθνχο θαζνδήγεζεο ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απνθηά, κάιηζηα, ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη
εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο απμάλνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ λενδηφξηζησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη νπζηαζηηθή βνήζεηα.

1. Ο ζεζκφο ηνπ Μέληνξα ζηελ εθπαίδεπζε
1.1. Ο Θεζκφο ηνπ Μέληνξα
1.1.1.

Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ κεληνξηζκνχ

Ηζηνξηθά ν φξνο ηνπ Μέληνξα εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην Οκεξηθφ έπνο «Οδχζζεηα»,
φπνπ ν Μέληνξαο ήηαλ ν αθνζησκέλνο, έκπηζηνο θίινο ηνπ Οδπζζέα, πνπ αλαιακβάλεη ηνλ
ξφιν ηνπ εκςπρσηή, θαζνδεγεηή θαη ππνζηεξηθηή ηνπ άπεηξνπ θαη αδχλακνπ γηνπ ηνπ
Οδπζζέα, Σειέκαρνπ.
ηε ζεκεξηλή επνρή ε έλλνηα ηνπ Μέληνξα ρξεζηκνπνηείηαη κε παξαπιήζηα ζεκαζία.
χκθσλα κε ηνλ Packard (2003), ν Μέληνξαο είλαη έλα έκπεηξν άηνκν πνπ αλαπηχζζεη κία
ζρέζε κε έλα ιηγφηεξν έκπεηξν άηνκν, πνπ νλνκάδεηαη θαζνδεγνχκελνο ή πξνζηαηεπφκελνο.
πλήζσο αλαιακβάλεη ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε ζηήξημε ελφο θαζνδεγνχκελνπ, ηνλ βνεζάεη λα
αλαπηπρζεί επαγγεικαηηθά, δίλνληάο ηνπ εξεζίζκαηα θαη ηνλ νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπ θαηαμίσζε (Daloz, 1983).
«Μέληνξαο είλαη έλα πξόζσπν πνπ επηβιέπεη ηελ θαξηέξα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ άιινπ
πξνζώπνπ, ζπλήζσο λεόηεξνπ, δηακέζνπ ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, πξνζθέξνληαο
ςπρνινγηθή ζηήξημε, πξνζηαηεύνληαο θαη κεξηθέο θνξέο, πξνάγνληαο ή παίδνληαο ηνλ ξόιν ηνπ
ρνξεγνύ» (Zey, 1984:6).
ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία, βξίζθνπκε κία πνηθηιία νξηζκψλ, κηα θαη θάζε
εξκελεία επηθεληξψλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ γλψξηζκα ηνπ κεληνξηθνχ ξφινπ. Μέληνξαο είλαη
απηφο πνπ βνεζάεη ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα γλσξίζνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ
ζηελ θνπιηνχξα ηεο κνλάδαο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. Δπίζεο, ζπληειεί ζηε ζηαδηαθή
αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο, ηεο απηνλνκίαο ηνπο θαη ηεο σξίκαλζήο ηνπο, θαηά ηελ
άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ (Jonson, 2008).
Οη Aryee, Wyatt, & Stone (1996), αλαθέξνπλ φηη, θαηά ηελ θαζνδήγεζε, κεηαδίδνληαη απφ
ηνλ έκπεηξν θαζνδεγεηή, πξφηππα, αμίεο, αληηιήςεηο θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ελψ ν
Keller (2007) ζεκεηψλεη ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θαζνδήγεζε, πνπ παξέρεη ην έκπεηξν άηνκν,
κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.
Κνηλφ ζηνηρείν ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ είλαη ε παξνπζία ελφο έκπεηξνπ θαη ελφο άπεηξνπ
αηφκνπ. Σν έκπεηξν πξφζσπν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ,
πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγήζεη ηνλ άπεηξν εξγαδφκελν θαη λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. ίγνπξα, ε αλάπηπμε κεληνξηθήο ζρέζεο θαη ζηνλ ρψξν ηεο
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εθπαίδεπζεο ζα πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε
λενδηνξηδφκελνπο θαη άπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο.
1.1.2.

θαη

ζα

βνεζήζεη

ηδηαίηεξα

ηνπο

Ο ζεζκφο ηνπ Μέληνξα ζηελ εθπαίδεπζε

Ο ζεζκφο ηνπ Μέληνξα ζηελ εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε ηελ νκαιή ππνδνρή ηνπ
πξσηνδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα.
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, έρνληαο σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο
εθπαίδεπζεο θαη ζέινληαο λα αλαβαζκίζεη ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα ηνλ νδεγήζεη
ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, απνθάζηζε κε ηνλ Νφκν 3848/2010 ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ
ηνπ Μέληνξα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. χκθσλα κε ηνλ Νφκν, δίλεηαη ηδηαίηεξε
βαξχηεηα ζηελ νκαιή έληαμε θαη πξνζαξκνγή ηνπ λενδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε
ζρνιηθή κνλάδα, ζηε ζπλερή δηνηθεηηθή, δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζή ηνπ, θαζψο
θαη ζηελ ςπρνινγηθή ηνπ ζηήξημε. ηνλ Νφκν πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο ηα ραξαθηεξηζηηθά,
ηα θαζήθνληα, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ.
εκεηψλεηαη φηη, παξφιν πνπ ζηνλ Νφκν απηφ θαζψο θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ
ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ Μέληνξα, ν
λφκνο 3848/2010 ηειηθά δελ εθαξκφζηεθε ζηελ πξάμε θαη παξακέλεη αλελεξγφο κέρξη
ζήκεξα. Πξηλ θαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αληέδξαζαλ
έληνλα ζπλδένληάο ηνλ κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Δπηπιένλ, είλαη δχζθνιε ε εθαξκνγή ηνπ
κηα θαη δελ ππάξρνπλ δηνξηζκνί λέσλ εθπαηδεπηηθψλ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ
βηψλεη κέρξη ζήκεξα ε ρψξα καο θαη έρεη επεξεάζεη θαη ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.
ηε ζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, νη δηεπζπληέο ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ αιιά θαη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα παίμνπλ ηνλ ξφιν ηνπ
Μέληνξα ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο.
1.1.3.

Ο ξφινο ηνπ Μέληνξα

Ο ξφινο ηνπ Μέληνξα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πνιπζχλζεηνο, θαζψο ζηε ζρνιηθή
κνλάδα αλαιακβάλεη λα ππνζηεξίμεη, λα ζπκβνπιεχζεη, λα θαζνδεγήζεη ηνλ λενδηφξηζην
εθπαηδεπηηθφ θαη ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε θαηά ηελ πεξίνδν
έληαμήο ηνπ ζην ζρνιείν, παξέρνληάο ηνπ ςπρνινγηθή θαη επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε,
κεηαδίδνληάο ηνπ γλψζεηο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε (Caldwell &
Carter, 1993).
Μέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηηο πνιιέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπ, ζρεηηθά
κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, ζηνρεχεη λα βνεζήζεη πξαθηηθά θαη νπζηαζηηθά ηνλ
λενδηφξηζην ζηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ. Υξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο
κεληνξηθέο ηερληθέο, φπσο απηή ηνπ πξνηχπνπ δηδαζθαιίαο, ηεο παξαηήξεζεο, ηεο
αλαηξνθνδφηεζεο, ηεο ζπλδηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηεο εκπινθήο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ ζε
ζπδεηήζεηο θαη αλαζηνραζκφ πάλσ ζηα δεηήκαηα δηδαζθαιίαο, ζηεξίδεη νπζηαζηηθά θαη
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επνηθνδνκεηηθά ηνλ πξσηνδηνξηδφκελν ζην λα βειηησζεί δηδαθηηθά (Locasale-Crouch et.al.,
2012; Achinstein & Athanases, 2005), μεπεξλψληαο ην έληνλν άγρνο θαη ηελ αλαζθάιεηα, πνπ
αληηκεησπίδεη ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ.
πληειεί ζηελ πξνζαξκνγή ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζδνθηψλ θαη αλαγθψλ ηνπ λενδηφξηζηνπ,
ζηελ θνπιηνχξα, ηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζνδεγψληαο ηνλ
νξγαλσκέλα θαη ζηαδηαθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε (Achinstein & Athanases, 2005).
Δπηπξνζζέησο, ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ
εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο κπνξεί λα εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη λα πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή
θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη δηδαθηηθψλ ηερληθψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ. Δπίζεο,
πιεξνθνξεί θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζπκκεηέρνπλ, απαληά ζε εξσηήζεηο, επηιχεη απνξίεο θαη
δηεπθξηλίδεη έλλνηεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Μαζηνξάθε, 2008; Phillips & Fragoulis,
2010).
Σα ηειεπηαία ρξφληα, φιν θαη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ
Μεληφξσλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θαζνδεγνχκελσλ λενδηφξηζησλ ζπλδέεηαη κε ηε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, κέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ
αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Carver & FeinmanNemser, 2009). Ο Bullough (2012), ππνζηεξίδεη φηη έλαο ηθαλφο, ζεβαζηφο θαη κε πξνζφληα
Μέληνξαο κπνξεί κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν λα αλαπηχμεη κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνλ
λενδηφξηζην θαη παξάιιεια λα πξαγκαηνπνηήζεη ην αμηνινγηθφ ηνπ έξγν θαηά ηελ έλαξμε ηεο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ λενδηφξηζηνπ.
Θα πξέπεη, φκσο, λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ θαη νη εθθξαζηέο ηεο αληίζεηεο άπνςεο,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία, παξφιν πνπ ν Μέληνξαο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη αμηνπηζηία, αθξίβεηα
θαη αληηθεηκεληθφηεηα θαηά ηελ αμηνιφγεζε, απφ ηελ άιιε κπνξεί λα δηαηαξαρζεί ε
ζπλεξγαηηθή θαη έκπηζηε ζρέζε θαη λα αλαπηπρζνχλ ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη άγρνπο (Jones,
2001).

2. Μεζνδνινγία Έξεπλαο
2.1. θνπφο –ηφρνη-Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη ζαλ ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Δπβνίαο, ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ηνπ
Μέληνξα ζηελ νκαιή ππνδνρή θαη έληαμε ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή
κνλάδα.
Οη επηκέξνπο ζηφρνη είλαη νη αθφινπζνη:


Να εμεηαζηεί ε αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ Δθπαίδεπζε


Να δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηνπ Μέληνξα ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη έληαμεο
λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα
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Απφ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο έρνπλ πξνθχςεη ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία
θαη δηεξεπλψληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα:
1.
Πνηα ε ζεκαζία θαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε;
2.
Πνηνη είλαη νη βαζηθνί ιφγνη ηεο κε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε;
3. Πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο γηα ηνλ λενδηφξηζην;
4. Πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο γηα ηνλ Μέληνξα;
5. Πνηνο είλαη ν ξφινο ελφο ζσζηνχ Μέληνξα ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη έληαμεο
λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα;
2.2. Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο
Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηιέρηεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα
δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη λα θαηαλνεζνχλ ηα βηψκαηα θαη ε ζηάζε ηνπο
ζρεηηθά κε ηνλ ζεζκφ ηνπ Μέληνξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ζα καο επηηξέςεη λα
εκβαζχλνπκε ζε ζέκαηα ππνδνρήο θαη έληαμεο ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα
πξνζεγγίζνπκε ηα πξάγκαηα απφ ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Ζ επηινγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκάησλ
ζεσξήζεθε ε θαηαιιειφηεξε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ
πεξηγξαθή, αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, απαληψληαο θπξίσο
ζηα εξσηήκαηα «πψο» θαη «γηαηί», (Ησζεθίδεο, 2003).
«Πνηνηηθή έξεπλα ζεσξείηαη ε εξκελεπηηθή κειέηε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, ζηελ νπνία ν
εξεπλεηήο έρεη θεληξηθή ζέζε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην ζέκα πεξηγξάθεηαη θαη
ζεκαζηνδνηείηαη». (Καζηκάηε, 2008: 104).
2.3. Γείγκα ηεο έξεπλαο
Σν δείγκα ζηελ πνηνηηθή έξεπλα δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη πνζνηηθά κεγάιν, αιιά ζα πξέπεη λα
εμαζθαιίδεη ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ επάξθεηα (Μαληδνχθαο, 2007). Γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ηνπ δείγκαηνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεηγκαηνιεςία ζθνπηκφηεηαο
(Cohen et al., 2008). Έηζη, ινηπφλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρζεθαλ εθπαηδεπηηθνί νη
νπνίνη είραλ δηαβάζεη ηνλ λφκν 3848/2010 ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα
θαη είραλ ελεκεξσζεί απφ ζρεηηθά άξζξα. Δπίζεο, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ δχν Γηεπζπληέο,
δειαδή εθπαηδεπηηθνί κε ζέζε επζχλεο, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ζα πξέπεη λα
ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνζψπνπ ην νπνίν ζα έρεη ηνλ ξφιν ηνπ
Μέληνξα.
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Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ ηέζζεξηο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΠΔ 70 (Γαζθάισλ)
θαη κία εθπαηδεπηηθφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ 06 (Αγγιηθψλ). Απφ απηνχο νη δχν έρνπλ ηε ζέζε ηνπ
δηεπζπληή, έλαο ηε ζέζε ηνπ ππνδηεπζπληή θαη ηξεηο ππεξεηνχλ σο εθπαηδεπηηθνί. ινη νη
εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο Νέαο Αξηάθεο Δπβνίαο. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο
έγηλε θαη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, κηαο θαη ε πφιε ηεο Νέαο Αξηάθεο είλαη ν ηφπνο δηακνλήο
ηνπ εξεπλεηή θαη ήηαλ πην εχθνιε ε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
απνηειείηαη απφ 5 ζπκκεηέρνληεο, 3 απφ ηνπο νπνίνπο είλαη άλδξεο (60%) θαη 2 είλαη
γπλαίθεο (40%).
ηνλ αθφινπζν πίλαθα 2.2.1 παξνπζηάδεηαη ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλάο καο.

Πίνακασ 2.2.1 Προφίλ εκπαιδευτικϊν τθσ ζρευνασ
ΖΛΗΚΗΑ

ΦΤΛΟ

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

ΠΟΤΓΔ

ΔΣΖ
ΠΡΟΤΠΖΡΔΗΑ

ΘΔΖ ΔΤΘΤΝΖ

ΚΑΘΔΣΧ
ΔΡΓΑΗΑ

Δ1

45

ΑΝΣΡΑ

ΓΑΚΑΛΟ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ

17

ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

ΜΟΝΗΜΟ

Δ2

49

ΑΝΣΡΑ

ΓΑΚΑΛΟ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ

20

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

ΜΟΝΗΜΟ

Δ3

51

ΓΤΝΑΗΚΑ

ΓΑΚΑΛΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ

25

ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ

ΜΟΝΗΜΖ

Δ4

49

ΓΤΝΑΗΚΑ

ΓΑΚΑΛΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ

20

ΟΥΗ

ΜΟΝΗΜΖ

Δ5

39

ΓΤΝΑΗΚΑ

ΑΓΓΛΗΚΧΝ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ

25

ΟΥΗ

ΜΟΝΗΜΖ

2.4. Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο
Χο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ βαζίδεηαη
ζε έλα απζηεξά πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν εξσηήζεσλ ην νπνίν ηίζεηαη κε ηνλ ίδην εληαίν
ηξφπν ζε φινπο ηνπο εξσηψκελνπο. Οη εξσηήζεηο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο ηφζν σο πξνο ην
πεξηερφκελν ηνπο φζν θαη σο πξνο ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία αθνινπζεί ε κηα ηελ άιιε
(Dunn 2000). Ζ ζπλέληεπμε ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε 9 εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. Οη
ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 Ηνπλίνπ έσο 15 Ηνπλίνπ 2018. Ζ θάζε
ζπλέληεπμε δηήξθεζε πεξίπνπ 15 ιεπηά.
2.4.1.

Γηάξζξσζε ζπλέληεπμεο

Ζ δνκεκέλε ζπλέληεπμε απνηεινχληαλ απφ έμη κέξε:
 Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ: πεξηιακβάλνληαη 7 εξσηήζεηο πνπ έπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ
πξηλ απφ ηε ζπλέληεπμε θαη αθνξνχλ: θχιν, ειηθία, εηδηθφηεηα, έηε πξνυπεξεζίαο,
ηίηινπο ζπνπδψλ, ζέζε επζχλεο, θαζεζηψο εξγαζίαο.
 Μεληνξηθή ζρέζε: (εξσηήζεηο 1-2) - αλαθέξεηαη ζηελ εξκελεία ηεο κεληνξηθήο
ζρέζεο, φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαζψο θαη ζηε δηεπθξίληζε ησλ
φξσλ «Μέληνξαο» θαη «λενδηνξηδφκελνο».
 Αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε (εξψηεζε 3).
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 Λφγνη κε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
(εξψηεζε 4).
 Οθέιε ηεο Μεληνξηθήο ζρέζεο: (εξσηήζεηο 5-7) - αλαθέξεηαη ζηα νθέιε γηα ηνλ
θαζνδεγνχκελν θαη ηνλ ίδην ηνλ Μέληνξα, θαζψο θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κίαο απνηειεζκαηηθήο κεληνξηθήο ζρέζεο.
 Ρφινο ηνπ Μέληνξα ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη ζηήξημεο λενδηφξηζησλ
εθπαηδεπηηθψλ (εξσηήζεηο 8-9).
2.5. Πεξηνξηζκνί έξεπλαο
Ζ κεζνδνινγία, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ ήηαλ κηθηή, αθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ην
πνηνηηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο ζπλέληεπμεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ
επηρεηξήζεθε ηξηγσλνπνίεζε ζηε κεζνδνινγία, κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ηεο πνζνηηθήο
έξεπλαο, ψζηε λα βξεζνχλ νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο, ζπγθξίλνληαο θαη ειέγρνληαο ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε απηά ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη έηζη λα κπνξεί λα γίλεη
γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Δπίζεο, ν πνηνηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο έξεπλαο θαη ην κηθξφ δείγκα δπζθνιεχεη ηε
γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο κε επίζεκεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ
Μέληνξα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ είραλ πξνζσπηθή εκπεηξία απφ ηα
νθέιε κίαο επίζεκεο, νξγαλσκέλεο, ζπζηεκαηηθήο θαη δηαξθνχο θαζνδήγεζεο.
Σέινο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψλεη ε Διιάδα θαη ηεο απνπζίαο δηνξηζκψλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη, απφ ην δείγκα καο απνπζηάδνπλ λενδηφξηζηνη
εθπαηδεπηηθνί, πνπ ζα ελίζρπαλ κε ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ηα ζπκπεξάζκαηα
ηεο έξεπλαο.

3. Απνηειέζκαηα
3.1. Αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο
ηελ ηξέρνπζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ
απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή αλάιπζε
πεξηερνκέλνπ (content analysis), ε νπνία δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα,
αιιά δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ πνιπκνξθία ησλ λνεκάησλ κε ηα νπνία εξκελεχεηαη έλα
θαηλφκελν απφ ηα δηαθνξεηηθά ππνθείκελα (Cohen & Manion, 1994). Γεκηνπξγήζεθαλ
επνκέλσο θαηεγνξίεο, κε βάζε ηνπο άμνλεο πνπ έπξεπε λα δηεξεπλεζνχλ (Μεληνξηθή ζρέζε,
ζεζκφο ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ιφγνη κε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ζηελ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, νθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο, ν Μέληνξαο ζε έλα πξφγξακκα
ππνδνρήο θαη ζηήξημεο λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ). Έπεηηα, νη απαληήζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θσδηθνπνηήζεθαλ, ψζηε κε ζχληνκν ηξφπν λα εθθξάδνπλ ην λφεκα ηεο
επηθνηλσλίαο θαη θαηαηάρζεθαλ ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. Ζ κειέηε, ε αλάιπζε θαη ε
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ζχλδεζε ησλ θαηεγνξηψλ νδήγεζαλ ζηε δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (Cohen
et al., 2008).
3.1.1.

1νο Άμνλαο: Μεληνξηθή ζρέζε

3.1.1.1.

Μέληνξαο θαη λενδηνξηδφκελνο

Ζ πξψηε απφ ηηο εξσηήζεηο δηεξεπλά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο
ηνπ «Μέληνξα» θαη ηνπ «λενδηνξηδφκελνπ». Οη ηέζζεξηο απφ ηνπο πέληε εθπαηδεπηηθνχο
αλαθέξνπλ φηη ν Μέληνξαο είλαη έλαο έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη ηελ
θαζνδήγεζε ηνπ λενδηφξηζηνπ ζε ζέκαηα δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά θαη παηδαγσγηθά. Σέζζεξηο
αθφκα εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ν Μέληνξαο είλαη έλαο έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο πνπ
ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά ηνλ λενδηφξηζην. Σξεηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ
φηη ν Μέληνξαο είλαη ν έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ
λενδηφξηζηνπ ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σέινο, δχν
εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ν Μέληνξαο είλαη ν έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο κε ηηο
ηερληθέο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ λενδηφξηζησλ.
«Μέληνξαο είλαη ν έκπεηξνο εθπαηδεπηηθόο πνπ αλαιακβάλεη ηελ θαζνδήγεζε ησλ
λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά θαη παηδαγσγηθά. Δίλαη ην
πξόζσπν πνπ ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά ηνλ λενδηόξηζην ζην λα μεπεξάζεη ηηο
δπζθνιίεο ηνπ. πκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ λενδηόξηζηνπ ζηηο
ζπλήζεηεο, ζηνπο θαλόλεο θαη ζηελ θνπιηνύξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο».(Δ.4)
ζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ λενδηνξηδφκελνπ, θαη νη πέληε εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη
ραξαθηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηνξίδνληαη γηα πξψηε θνξά. Σξεηο εθπαηδεπηηθνί
αλαθέξνπλ, επίζεο, ηελ άπνςε φηη αθνξά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη γηα πξψηε
θνξά ζε θάπνηα ζρνιηθή κνλάδα θαη θπζηνινγηθά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο.
«…Θα έιεγα όηη παξόκνηα πξνβιήκαηα κε έλαλ λενδηόξηζην κπνξεί λα αληηκεησπίδεη θαη
θάπνηνο πνπ εξγάδεηαη γηα πξώηε θνξά ζε κία ζρνιηθή κνλάδα». (Δ.1)
3.1.1.2.

Ζ έλλνηα ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο

ζνλ αθνξά ηε κεληνξηθή ζρέζε, ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κία
ζρέζε αλάκεζα ζε έλαλ έκπεηξν θαη ζε έλα άπεηξν εθπαηδεπηηθφ θαηά ηελ νπνία ππάξρεη
αιιειεπίδξαζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ θαη ν έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο ζηεξίδεη
ζπλαηζζεκαηηθά θαη δηδαθηηθά ηνλ άπεηξν εθπαηδεπηηθφ. Σξεηο εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ φηη ε
κεληνξηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ Μέληνξα θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηά
θαη ν Μέληνξαο κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπφκελν λα
γίλεη θαιχηεξνο θαη απνηειεζκαηηθφηεξνο. Γχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ, επίζεο, φηη θαηά ηε
κεληνξηθή ζρέζε εθηφο απφ ηηο γλψζεηο, κπνξεί λα κεηαδίδνληαη, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο
πξφηππα θαη αμίεο.
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«Ζ κεληνξηθή ζρέζε αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζε έλαλ έκπεηξν θαη ζε έλαλ άπεηξν εθπαηδεπηηθό.
Μέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε ν Μέληνξαο πξνζπαζεί λα ζηεξίμεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη
δηδαθηηθά ηνλ εθπαηδεπόκελν, ώζηε λα γίλεη θαιύηεξνο. Ο Μέληνξαο εθηόο από γλώζεηο κπνξεί
λα κεηαδώζεη δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο, πξόηππα θαη αμίεο».(Δ.5)
3.1.2.

2νο άμνλαο: Ο ζεζκφο ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε

3.1.2.1. Αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
ηελ ηξίηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη ηέζζεξηο
εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ πνιχ ζεηηθά, ελψ έλαο ζπκθσλεί αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο
απνθπγήο αξλεηηθήο θξηηηθήο απφ πιεπξάο Μέληνξα πξνο ηνλ λενδηνξηδφκελν. Απηά ηα
επξήκαηα δείρλνπλ κηα γεληθή ζπκθσλία ησλ εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ
Μέληνξα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη έλαο
Μέληνξαο, κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, κπνξεί λα ζπκβνπιεχζεη θαη λα θαζνδεγήζεη
νπζηαζηηθά ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ.
«Ναη, πνπ λα ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο, πνπ επεξεάδεη ζεηηθά κε ηηο γλώζεηο θαη ηηο
ζπκβνπιέο ηνπο λενεηζεξρόκελνπο εθπαηδεπηηθνύο. Έηζη, ζα βνεζεζεί ν εθπαηδεπηηθόο λα
μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη…».(Δ.4)
Σξεηο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο δελ ππάξρεη νξγαλσκέλε
ππνζηήξημε ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ν Μέληνξαο ζα κπνξνχζε λα ηνλ ζηεξίμεη
νπζηαζηηθά ζε ζέκαηα δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά θαη λα ηνπ παξέρεη ηελ απαξαίηεηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε.
«…ην ζεκεξηλό ζρνιείν δελ ππάξρεη ειεύζεξνο ρξόλνο γηα νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηνλ
λενδηόξηζην. Ο δηεπζπληήο ζπλήζσο αζρνιείηαη κε γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα θαη κε ηελ
επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο. Οη ππόινηπνη εθπαηδεπηηθνί αζρνινύληαη ζπλήζσο κε ηελ ηάμε ηνπο
θαη όρη κε ηηο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο λενδηόξηζηνο. ίγνπξα έλαο Μέληνξαο ζα
κπνξνύζε λα παξάζρεη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη λα θαζνδεγήζεη δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά
ηνλ λενδηόξηζην». (Δ.1)
Γχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηελ απνπζία ζηνρεπκέλσλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ν Μέληνξαο κπνξεί λα αλαιάβεη θαη λα νξγαλψζεη
επηκνξθσηηθέο δξάζεηο βαζηζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ λενδηφξηζησλ.
«…Πιένλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο απνπζηάδνπλ νη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ λα ζπλδένληαη κε
ηηο αλάγθεο ησλ θαζνδεγνύκελσλ. Ο Μέληνξαο πηζηεύσ όηη κπνξεί λα αλαιάβεη απηόλ ηνλ
ξόιν…». (Δ.3)
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3.1.3.

3νο άμνλαο: Δθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε. Λφγνη κε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Ζ ηέηαξηε εξψηεζε δηεξεπλά ηνπο ιφγνπο πνπ ν ζεζκφο ηνπ Μέληνξα δελ επδνθίκεζε ζην
ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ινη αλεμαηξέησο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε
ζχλδεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξέαζε
αξλεηηθά.
«Ο ζεζκόο ηνπ Μέληνξα εηζήρζε κε λόκν ζε κία επνρή αλαζθάιεηαο θαη παξάιιειεο
πξνζπάζεηαο εθαξκνγήο ηεο αμηνιόγεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλέδεζαλ ηνλ Μέληνξα κε ηελ
αμηνιόγεζε κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνύλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη αληηδξάζεηο, ηηο
νπνίεο ην Τπνπξγείν έιαβε ζνβαξά ππόςε…». (Δ.1)
Δπηπιένλ, ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε αδηνξηζηία λέσλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί
αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ.
«…κεγάιν πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία έρνπλ πνιιά ρξόληα ππεξεζίαο
θαη δύζθνια απνδέρνληαη ίζσο θαη από ιόγνπο εγσηζκνύ λα δερζνύλ ηελ θαζνδήγεζε από
ζπλάδειθν…». (Δ.4)
Σέινο, ηξεηο εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ φηη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηνλ ξφιν θαη ηε βνήζεηα
πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλαο Μέληνξαο, ζπλέβαιιε αξλεηηθά ζηελ απνδνρή ηνπ ζεζκνχ.
«…Ο ζεζκόο ηνπ κέληνξα δελ ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηόο ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθόηεηα θαη πνιινί εθπαηδεπηηθνί θνβήζεθαλ, ιαλζαζκέλα, όηη ζα ηνπο ειέγρεη
γλσζηηθά ή ζα επεκβαίλεη ζηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο ηνπο. Έηζη ινηπόλ ζηάζεθαλ επηθπιαθηηθνί
θαη αξλεηηθνί ζην ζεζκό ηνπ κέληνξα. Βέβαηα άηππα πάληα ζηα ζρνιεία νη παιαηόηεξνη θαη
έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί ζπκβνύιεπαλ θαη ζπλεξγάδνληαλ κε ηνπο θαηλνύξηνπο». (Δ.2)
3.1.4.

4νο άμνλαο: Οθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο

3.1.4.1.

Οθέιε γηα ηνλ θαζνδεγνχκελν

ινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε παξνπζία ηνπ Μέληνξα βνεζάεη ζηε γξήγνξε
πξνζαξκνγή ηνπ λενδηφξηζηνπ ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,
θαζψο επίζεο θαη ζηε δηαξθή ζπλαηζζεκαηηθή, παηδαγσγηθή, δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή
ππνζηήξημή ηνπ. Σξεηο εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ζηγνπξηάο θαη
αζθάιεηαο ηνπ λενδηφξηζηνπ. Γχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο φηη κέζα
απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ Μέληνξα, ν θαζνδεγνχκελνο εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη
πξνζπαζεί λα ηηο βειηηψζεη. Δπίζεο, φηη ν Μέληνξαο ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ηνπ λενδηφξηζηνπ θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπ.
«Ο εθπαηδεπηηθόο πξνζαξκόδεηαη πην γξήγνξα ζηηο απαηηήζεηο θαη ηελ θνπιηνύξα ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. Αλαπηύζζεηαη επαγγεικαηηθά θαη απνθηά απηνπεπνίζεζε κέζα από ηελ
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θαηάιιειε ζπλαηζζεκαηηθή, δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή ππνζηήξημε. Μέζα από ηε δηαδηθαζία
αλαηξνθνδόηεζεο ηνπ Μέληνξα εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηηο βειηηώζεη.
Ξέξεη όηη νπνηαδήπνηε δπζθνιία θαη αλ ζπλαληήζεη ζα έρεη δίπια ηνπ έλαλ ηθαλό θαη έκπεηξν
ζπκπαξαζηάηε πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη…» (Δ.1)
Έλαο εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη φηη ν Μέληνξαο ζπληειεί ζηελ χπαξμε ελφο ζπλδπαζκνχ
ζεσξίαο θαη πξάμεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ λενδηφξηζηνπ.
«… ζα ππάξρεη έλαο ζπλδπαζκόο ζεσξίαο θαη πξάμεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ».
(Δ.2)
3.1.4.2.

Οθέιε γηα ηνλ Μέληνξα

Ζ έθηε εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο δηεξεπλά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα
νθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο γηα ηνλ θαζνδεγεηή. Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη
ν Μέληνξαο παίξλεη ηθαλνπνίεζε γηα ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη θαζψο θαη απφ ηελ
αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνχο ν Μέληνξαο
βειηηψλεηαη ζπλερψο κέζα απφ ηε δηαξθή επηκφξθσζή ηνπ θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα
γίλεηαη ζπλερψο θαιχηεξνο, ψζηε λα πξνζθέξεη θαιχηεξε θαζνδήγεζε. Γχν εθπαηδεπηηθνί
αλαθέξνπλ φηη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ θαζνδεγνχκελν θαη ηελ απηνθξηηηθή ηνπ
ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο ηνπ, επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεη ηε δηθή πνξεία θαη
δξάζε θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ. Έλαο εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη φηη ν Μέληνξαο εκπινπηίδεη
ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ
λενδηφξηζην.
«Σα νθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεηο είλαη ακθίδξνκα. Ο εθπαηδεπηηθόο πνπ ιεηηνπξγεί σο
κέληνξαο αηζζάλεηαη ηθαλνπνίεζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ ζρνιηθή ηνπ θνηλόηεηα, αλαθηά ηα
ελδηαθέξνλ ηνπ, θαη εξεπλώληαο ηξόπνπο βειηίσζεο ηνπ καζεηεπόκελνπ βειηηώλεηαη θαη ν
ίδηνο, καζαίλνληαο από ηνλ λεόηεξν εθπαηδεπηηθό».(Δ.4)
«Καηά ηε γλώκε κνπ, ε αλάπηπμε κεληνξηθήο ζρέζεο σθειεί θαη ηνλ Μέληνξα. Ο ίδηνο
αηζζάλεηαη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη πξνζπαζεί, κέζα από ηε δηαξθή
επηκόξθσζή ηνπ, λα βειηηώζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο δεμηόηεηέο ηνπ, ώζηε λα πξνζθέξεη ηελ
θαιύηεξε δπλαηή θαζνδήγεζε. Μέζα από ηε δηαδηθαζία αλαζηνραζκνύ θαη απηνθξηηηθήο
νδεγείηαη ζηε βειηίσζε ησλ κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί». (Δ.2)
3.1.4.3. Βαζηθνί παξάγνληεο
κεληνξηθήο ζρέζεο

γηα

ηελ

αλάπηπμε

απνηειεζκαηηθήο

ρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζε κία απνηειεζκαηηθή κεληνξηθή ζρέζε
(Δξψηεζε 8), ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηελ απαξαίηεηε αλάπηπμε εηιηθξίλεηαο θαη
εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνλ Μέληνξα θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν.
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«ίγνπξα ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη εηιηθξίλεηα θαη εκπηζηνζύλε, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί κία
θαηάιιειε ζρέζε…». (Δ.3)
Δπίζεο ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ φηη ν Μέληνξαο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ηελ
θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ηα απαξαίηεηα αθαδεκατθά πξνζφληα, ηθαλφηεηεο θαη
γλσξίζκαηα, ψζηε λα κπνξεί λα ζηεξίμεη θαη λα θαηεπζχλεη ηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ.
«Πηζηεύσ όηη ν πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη νη δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ηνπ Μέληνξα.
Πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ηνλ λενδηόξηζην ρξεηάδεηαη λα έρεη
επηκνξθσζεί θαηάιιεια θαη λα δηαζέηεη ηα θαηάιιεια αθαδεκατθά πξνζόληα…». (Δ.5)
Σξεηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ν Μέληνξαο πξέπεη λα ζέβεηαη ηνλ εθπαηδεπφκελν, λα
είλαη ελζαξξπληηθφο, ππνζηεξηθηηθφο θαη ζπρλά λα επαηλεί ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λενδηφξηζηνπ.
«Ο Μέληνξαο δελ πξέπεη λα είλαη επηθξηηηθόο θαη ππνηηκεηηθόο ζηηο θξίζεηο ηνπ. Αληίζεηα
πξέπεη λα ζέβεηαη, λα ζηεξίδεη θαη λα επηβξαβεύεη ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηε βειηίσζε ηνπ
λενδηόξηζηνπ…». (Δ.2)
Δπηπιένλ, ηξεηο εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο επάξθεηαο ρξφλνπ, ψζηε νη
ζπδεηήζεηο, ε αλαηξνθνδφηεζε θαη ε θαζνδήγεζε λα γίλεηαη ζσζηά θαη ρσξίο πίεζε.
«…Ζ ζρνιηθή κνλάδα θαη ν Μέληνξαο πξέπεη λα δηαζέζνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν, ψζηε λα
κπνξεί λα γίλεη ε ζσζηή θαζνδήγεζε πξνο ηνλ λενδηφξηζην…».(Δ3)
Γχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα χπαξμεο ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή
κνλάδα θαη θαηάιιειεο δηεχζπλζεο πνπ ζα ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε κεληνξηθήο ζρέζεο.
«…Δίλαη ζεκαληηθό ζηε ζρνιηθή κνλάδα λα ππάξρεη ζπλεξγαηηθό θιίκα θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα
βνεζνύλ θαη λα ζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ. εκαληηθό ξόιν ζα παίμεη θαη ν δηεπζπληήο πνπ
πξέπεη λα ζηεξίδεη θαη λα εληζρύεη ηελ αλάπηπμε κεληνξηθήο ζρέζεο…». (Δ.4)
Σέινο έλαο εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη ηε δεθηηθφηεηα θαη ηελ πξνζπκία πνπ πξέπεη λα
επηδεηθλχνπλ νη θαζνδεγνχκελνη θαηά ηελ κεληνξηθή ζρέζε.
«…Έρσ παξαηεξήζεη όηη αξθεηέο θνξέο νη λένη εθπαηδεπηηθνί δελ δέρνληαη ζπκβνπιέο θαη
θαζνδήγεζε, πηζηεύνληαο όηη ηα γλσξίδνπλ όια. Δίλαη ζεκαληηθό νη λενδηόξηζηνη λα είλαη
πξόζπκνη λα αθνύζνπλ ηηο ζπκβνπιέο ελόο έκπεηξνπ θαη θαηαμησκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ». (Δ1)
3.1.5.

5νο άμνλαο: Ο Μέληνξαο ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη ζηήξημεο
λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ

3.1.5.1. Ύπαξμε άηππεο κνξθήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο
Σξεηο εθπαηδεπηηθνί ζηελ φγδνε εξψηεζε, ζρεηηθά κε ην αλ έρνπλ εκπεηξία σο εθπαηδεπηηθνί
απφ ηελ εθαξκνγή θάπνηαο κνξθήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ηψξα ή ζην παξειζφλ,
απάληεζαλ αξλεηηθά.
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«Πνηέ δελ είρα ηέηνηα εκπεηξία». (Δ.1)
Γχν εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ εθαξκφδεηαη άηππα
θάπνηα κνξθή κεληνξηζκνχ, θπξίσο απφ ηελ πιεπξά θάπνηνπ έκπεηξνπ θαη δηαζέζηκνπ
εθπαηδεπηηθνχ ή ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
«Θα έιεγα από ηελ εκπεηξία κνπ όηη απηό ππάξρεη ζρεδόλ ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. ην
ζρνιείν κνπ ππάξρεη πάληα θάπνηνο πξόζπκνο, έκπεηξνο εθπαηδεπηηθόο λα ππνδερζεί θαη λα
ζηεξίμεη ηνλ λέν ζπλάδειθν ζπλαηζζεκαηηθά, παηδαγσγηθά αιιά θαη δίλνληάο ζπκβνπιέο γηα ηνλ
ηξόπν θαη ηελ ελδεδεηγκέλε κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ ηαηξηάδεη ζηελ εθάζηνηε ζρνιηθή
πξαγκαηηθόηεηα. πρλά ηνλ ξόιν απηό ηνλ παίδεη θαη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο».
(Δ.2)
3.1.5.2. Ο Ρφινο ηνπ Μέληνξα ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη ζηήξημεο
λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ
Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ελφο ζσζηνχ Μέληνξα ζε έλα πξφγξακκα
ζηήξημεο θαη ππνδνρήο ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ (Δξψηεζε 9), ππνζηεξίδνπλ φηη ην
άηνκν απηφ ζπκβνπιεχεη ηνπο λενδηφξηζηνπο ζην πψο λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ
ηνπο παξνπζηάδνληαη. Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη
ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ λενδηφξηζηνπ ζηηο αμίεο θαη
ηελ θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σξεηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη θαζνδεγεί ηνπο
λενδηφξηζηνπο ζε δεηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο χιεο θαη ηεο
ηάμεο. Γχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ζηεξίδεη θαη θαζνδεγεί δηδαθηηθά ηνλ λενδηφξηζην.
Γχν εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηε γλψκε φηη ν Μέληνξαο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα εληνπίδεη ηηο
αδπλακίεο ηνπ λενδηφξηζηνπ θαη αλαιακβάλεη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο κε θέληξν ην ζρνιείν,
θαζψο επίζεο φηη ηνλ βνεζάεη λα αλαζηνραζηεί επάλσ ζηηο δηδαθηηθέο ηνπ κεζφδνπο. Σέινο,
δχν εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ν Μέληνξαο κέζα απφ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ
ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ.
«Ο Μέληνξαο ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο θαη ζπκπαξαζηάηεο ηνπ λενδηόξηζηνπ.
Δπίζεο λα ηνλ ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα ηνλ θαζνδεγεί ζε δηνηθεηηθά, δηδαθηηθά θαη
παηδαγσγηθά ζέκαηα. Μέζα από δηάθνξεο ηερληθέο θαη κεζόδνπο πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ
δηαξθή βειηίσζε θαη επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε». (Δ.1)
«Ο ξόινο ηνπ Μέληνξα ζε έλα πξόγξακκα ππνδνρήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ζρνιηθή
κνλάδα πξέπεη λα είλαη ν εμήο: λα ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο λενδηνξηδόκελνπο, λα ηνπο
εληάζζεη ζηε ζρνιηθή θνπιηνύξα, λα ηνπο βνεζάεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, ζηελ νξγάλσζε θαη
ζηε δηαρείξηζε ηεο ύιεο ηνπο θαη λα ηνπο κεηαδίδεη ηηο θαιέο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο
κεζόδνπο. Σέινο πηζηεύσ όηη ν Μέληνξαο βνεζάεη ηνλ λενδηόξηζην λα αλαζηνραζηεί πάλσ ζηηο
κεζόδνπο ηνπ, λα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηηο βειηηώζεη». (Δ.4)
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4. πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο
ηελ παξνχζα ελφηεηα ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, κε γλψκνλα ηνλ ζθνπφ,
ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έπξεπε λα απαληεζνχλ.
Ζ ζεκαζία θαη ε αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα επηζεκαίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο
εξσηψκελνπο, κηα θαη ππνζηεξίδνπλ φηη έλαο Μέληνξαο, κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, κπνξεί
λα ζπκβνπιεχζεη θαη λα θαζνδεγήζεη νπζηαζηηθά ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην λα
μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Δπηπιένλ, ηνλίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη
ςπρνινγηθή ζηήξημε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν Μέληνξαο θαζψο θαη ηε βνήζεηα ηνπ ζε
ζέκαηα δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά. Οη απφςεηο απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλνχλ κε ηα
απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ Μέληνξα γηα κηα δηαξθή
ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ (Daloz, 1983; Keller, 2007; Zey,
1984). Δπηπιένλ, ζε κηθξφηεξν βαζκφ αλαδεηθλχεηαη ε αμία θαη ε δπλαηφηεηα
πξαγκαηνπνίεζεο επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ βαζηζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ λενδηφξηζησλ,
εχξεκα ην νπνίν έρεη αλαδεηρζεί θαη απφ ηνπο Fletcher & Barret (2004).
Βαζηθνί ιφγνη ηεο κε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα
ινη αλεμαηξέησο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε ζχλδεζε ηνπ ζεζκνχ, απφ ηελ πιεπξά
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο επεξέαζε αξλεηηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ.
Σν γεγνλφο απηφ ίζσο λα δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ ηνλ Μέληνξα βνεζφ θαη
ζπκπαξαζηάηε ηνπο θαη φρη αμηνινγεηή ηνπο. Οη απαληήζεηο ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηα
επξήκαηα πνιιψλ κειεηεηψλ (Carver & Katz, 2004; Wang & Odell, 2007). Δπίζεο, ην
ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαληνχλ φηη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηνλ ξφιν θαη ηε βνήζεηα
πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλαο Μέληνξαο, φπσο θαη ε αδηνξηζηία λέσλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπλέβαιιε αξλεηηθά ζηελ απνδνρή θαη εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ.
Οθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο γηα ηνλ λενδηφξηζην εθπαηδεπηηθφ
ινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε παξνπζία ηνπ Μέληνξα βνεζάεη ζηε γξήγνξε
πξνζαξκνγή ηνπ λενδηφξηζηνπ ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
θαζψο επίζεο θαη ζηε δηαξθή ζπλαηζζεκαηηθή, παηδαγσγηθή, δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή
ππνζηήξημή ηνπ. Γλψκεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ (Fletcher &
Barrett, 2004; Killion, 2009; Knight, 2009; Moor et al., 2005; Μπνπκπνπιέληξα, 2015;
Σξίθαο, 2017). Δπηπιένλ, νη απαληήζεηο αλαδεηθλχνπλ ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ζηγνπξηάο θαη
αζθάιεηαο ζηνλ λενδηφξηζην, θαζψο επίζεο θαη φηη ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ Μέληνξα βνεζάεη
ηνλ θαζνδεγνχκελν λα εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη κεηέπεηηα λα πξνζπαζεί λα ηηο
βειηηψζεη (Caldwell & Carter, 1993). Σέινο, ηνλίδεηαη φηη ν Μέληνξαο ζπκβάιιεη ζηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ λενδηφξηζηνπ θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπ
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(Achinstein & Athanases, 2005; Hobson et al., 2009; Marable & Raimondi, 2007; Σξίθαο,
2017).
Οθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο γηα ηνλ Μέληνξα
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλεί φηη ν Μέληνξαο παίξλεη ηθαλνπνίεζε
γηα ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη θαζψο θαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Απφςεηο πνπ
έρνπλ αλαδεηρζεί ζε πνιιέο έξεπλεο (Lopez-Real & Kwan, 2005; Simpson et al., 2007).
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ν Μέληνξαο βειηηψλεηαη ζπλερψο κέζα απφ ηε
δηαξθή επηκφξθσζή ηνπ θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα γίλεηαη ζπλερψο θαιχηεξνο, ψζηε λα
πξνζθέξεη θαιχηεξε θαζνδήγεζε, άπνςε πνπ ζπκπίπηεη κε ηα απνηειέζκαηα δηεζλψλ
εξεπλψλ (Hobson et al., 2009; Rotstein, 2011).
Οη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ αθφκε φηη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ
θαζνδεγνχκελν θαη ηελ απηνθξηηηθή ηνπ ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο ηνπ,
επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεη ηε δηθή πνξεία θαη δξάζε θαζψο θαη ηηο
κεζφδνπο ηνπ. Σε κάζεζε ησλ κεληφξσλ κέζσ ηνπ απηναλαζηνραζκνχ ή ηνπ θξηηηθνχ
αλαζηνραζκνχ πάλσ ζηηο πξαθηηθέο ηνπ ππνζηεξίδνπλ θαη άιινη εξεπλεηέο (Hobson, 2009;
Philips & Fragoulis, 2010; Rotstein, 2011).
Δπηπιένλ, ν Μέληνξαο εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ κέζα απφ ηελ
αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ λενδηφξηζην, άπνςε πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη ζε
άιιεο έξεπλεο (Lopez-Real & Kwan, 2005; Hagger & McIntyre, 2006).
Ρφινο Μέληνξα ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη έληαμεο λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζηε ζρνιηθή κνλάδα
Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ φηη ν Μέληνξαο ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη
έληαμεο λενδηφξηζησλ πξέπεη λα ζπκβνπιεχεη ηνπο λενδηφξηζηνπο ζην πψο λα αληηκεησπίζνπλ
ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη. Οη απφςεηο απηέο ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα
πνιιψλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν ηνπ (Caldwell &
Carter, 1993; Langdon, 2011). Δπίζεο, φηη πξέπεη λα παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή
ππνζηήξημε θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ λενδηφξηζηνπ ζηηο αμίεο θαη ηελ
θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ κεγάιε ζπκβνιή ηνπ Μέληνξα ζηε ζηήξημε θαη
πξνζαξκνγή ηνπ λενεηζεξρφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην θιίκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο έρεη
αλαδεηρζεί θαη απφ ηνπο Achinstein & Athanases (2005).
Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ρξεηάδεηαη λα θαζνδεγεί ηνπο λενδηφξηζηνπο ζε δεηήκαηα
πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο χιεο θαη ηεο ηάμεο, ξφινο πνπ έρεη
αλαδεηρζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Feiman, Nemser & Parker, 1990; Stanulis et al., 2002).
Δπηπιένλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ζηεξίδεη θαη λα θαζνδεγεί δηδαθηηθά ηνλ λενδηφξηζην. Ζ
δηδαθηηθή ππνζηήξημε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνλ Μέληνξα αλαθέξεηαη απφ ηνπο
(Achinstein & Athanases, 2005; Locasale-Crouch et.al., 2012).
Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηε γλψκε φηη ν Μέληνξαο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα ζα
πξέπεη λα εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ λενδηφξηζηνπ θαη λα αλαιακβάλεη επηκνξθσηηθέο
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δξάζεηο κε θέληξν ην ζρνιείν, ξφινο πνπ έρεη πξνθχςεη θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Achinstein &
Athanases, 2005; Locasale - Crouch et.al., 2012). Σέινο ππνζηεξίδεηαη φηη ν Μέληνξαο κέζα
απφ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ
θαζνδεγνχκελνπ. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ
γηα κία επηηπρεκέλε δηδαζθαιία έρεη αλαδεηρζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Langdon, 2011;
Marable & Raimondi, 2007; Moore – Johnson et al., 2005).
πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ζε κεγάιν βαζκφ απνπζηάδεη έλα
νξγαλσκέλν ζχζηεκα ππνδνρήο θαη ζηήξημεο ησλ λενδηφξηζησλ απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο
πνπ ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο. Μέζα απφ ζπλδπαζκνχο απαληήζεσλ ησλ
ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχεηαη ε κεγάιε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
ζηνλ ζεζκφ ηνπ Μέληνξα θαη ζηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ζηελ νκαιή έληαμε,
ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ λενδηφξηζηνπ. Μέζα απφ κηα
απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε ζηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ, πξνσζείηαη ε
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θάηη πνπ έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο γεληθφηεξα
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φιεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο λα δηαζέζνπλ ηνλ
απαξαίηεην ρξφλν γηα ηε ζηήξημε θαη εηζαγσγή πξσηνπνξηαθψλ κεζφδσλ ππνδνρήο
λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ. Με κία ζσζηή ζπλεξγαζία δηεπζπληή, ζπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ
θαη Μέληνξα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζρέδηα θαη δξάζεηο πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηε
ζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη βειηίσζε ηνπ λενδηφξηζηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο
ηνπ. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα κεησκέλν
αξρηθφ σξάξην ησλ λενδηφξηζησλ, ψζηε λα ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο γηα επηκφξθσζή ηνπο θαη
αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη
λενδηφξηζηνη πξέπεη λα είλαη ζεηηθνί θαη αλνηρηνί ζηε βνήζεηα ηθαλψλ θαη έκπεηξσλ
θαζνδεγεηψλ (Μεληφξσλ), πνπ ζα ηνπο παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ αλάπηπμή
ηνπο.
Οη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα έρνπλ ηνλ ξφιν ηνπ Μέληνξα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη γηα
ηελ άξηηα επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζή ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ ε πνιηηεία λα
πηνζεηήζεη απζηεξά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ Μέληνξα πνπ λα θαιχπηνπλ ηνλ πνιπδηάζηαην
ξφιν ηνπ θαη λα παξέρεη ζε απηφλ ζπζηεκαηηθή θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ψζηε λα
θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπ.
Ζ πνιηηεία πξέπεη λα παξέρεη ζεκαληηθά θίλεηξα, ψζηε εθπαηδεπηηθνί κε εκπεηξία, δεμηφηεηεο
θαη ηθαλφηεηεο λα πξνζπκνπνηνχληαη λα αλαιάβνπλ ηνλ δχζθνιν ξφιν ηνπ Μέληνξα.
Δπηπιένλ, ν ζεζκφο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη γηα ηε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε θαη
εκπεηξφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ, βαζηδφκελε ζηελ αλάγθε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπλερή
θαη δηαξθή ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε.
ζνλ αθνξά ηηο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, αλ
κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλάινγε έξεπλα ζε παλειιήλην επίπεδν κε κεγαιχηεξν
θαη πην αλαινγηθφ δείγκα, ψζηε λα πξνθχςνπλ απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα

Page 24 of 212

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 6, Issue 3, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

κπνξνχζαλ λα γεληθεπζνχλ. Δπίζεο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηεξεπλεζνχλ ηα θξηηήξηα θαη νη
κέζνδνη επηινγήο ησλ Μεληφξσλ, ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη ζην
ζεκαληηθφ απηφ θνκκάηη, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εχξεζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ Μεληφξσλ.
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Abstract: The aim of this paper is to shed light on the ways participants in an LMOOC can
be sustained motivated, so that dropout rates may be reduced. As massive open online
learning is by its nature (Larreta-Azelain, 2014) different from the conventional teacher-led
one and is sheltered in the related novel learning environments, it is comprehensible that the
extent to which it is accomplished depends on the skilful orchestration of the multiple
teaching online manifestations. As a result, since motivation cannot be inspired and effected
directly by the teacher due to his/her physical absence and the vast volume of participants,
and as it might fade away throughout autonomous studying, it has to be integrated in the
whole philosophy and rationale of an LMOOC that determine its design (Beaven, Codreanu,
& Creuzé, 2014) and constitution.

Keywords: LMOOC (Language Massive Open Online Course), motivation, design, content
Introduction
The large number of participants in an LMOOC dictates a shift from a direct provision of
energy, attention and knowledge on the teacher‘s part to learner centeredness and autonomous
studying, underlying LMOOC learning. Consequently, motivation, which would otherwise be
provided directly by the teacher to learners through personal encouragement and guidance,
clarification of queries, individualized feedback and face to face interaction, now has to be
integrated in a skilfully designed and equipped LMOOC platform. In particular, it has to be
catered for through the successful selection, presentation and structure of content, the variety
and plurality of materials and tasks, the inclusion of engagement (Sokolik, 2014) and
authenticity, the peer-interaction and the aid of technological affordances and tools, all wisely
chosen and organized to fulfill pedagogical goals. The present paper attempts to thoroughly
analyze all these aspects which are expected to trigger and sustain learners‘ motivation in an
LMOOC.

1. Carefully planned design
The whole concept and rationale of teaching a language in an LMOOC is accommodated in
its design, namely the way content is structured and presented to the participants. A
motivating design needs to be attractive, transparent, well organized and easily explorable,
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based on careful planning (Lopez, 2006) and methodological principles associated with
language teaching. An attractive design appealing to senses makes learners more willing to
―give an LMOOC a try‖, while an easily comprehensible, self-explanatory LMOOC platform
reinforces this initial desire and fosters participants ―to stay there‖. By contrast, participants
would be disenchanted and ready to ―escape‖ in case they did not find everything sorted out
and spelled out in the first place, as they would anticipate a poor continuation of their effort.
In addition, a motivating design should cater for the support of diverse methodological issues
and activities intended to satisfy multiple needs as well as learning styles and personalities,
through the inclusion of relevant affordances such as spaces, networks, links (Zapata-Ros,
2013), multimodal means of teaching and so on. For instance, it should take into account the
presentation of new language through model videos, the promotion of authentic interaction
and collaboration by making use of forums and Web 2.0 collaborative tools (Compton, 2009),
the provision of immediate formative feedback via recordings, videos or podcasts and every
other didactic parameter that needs to be addressed in an LMOOC in order to fulfill its goals
and, by extension, the participants‘ language needs. The diversity of didactic issues
originating from the massive and impersonal participation of learners dictates a varied and
well-planned presentation of material, deploying the right affordances that an LMOOC offers
and incorporating the appropriate technological tools to achieve learning objectives. Thus, we
could notice that a design is motivating and effective when it creates a successfully structured
accommodation, intended to house a varied content and the technology supporting it, as well
as to create the right context where the appropriate methodology of teaching a foreign
language could be implemented, to boost language learning.

2. Authenticity and engagement
An important factor which could increase the degree of motivation in an LMOOC is
authenticity. By referring to this notion, we mean the inclusion of authentic interaction
(encompassing collaboration) and authentic materials in an LMOOC learning process.
Starting from authentic interaction, we could argue that it is a factor of crucial importance that
can stimulate and sustain participants‘ interest for the following reasons: First of all, language
learning is promoted through real communication, which is in fact the utmost goal of
language learning (Richards, 2006). In addition, the interaction among participants gives them
the chance to practice the target language more willingly and productively, because it places
them in a dynamic and stimulating context as they address a real audience, rather than
consume energy and time dealing with decontextualized and sterile artificial items of
language. In other words, it prepares them to face the challenges of the real world (Felix,
2002), and this is likely to be taken seriously into consideration regarding the completion of
an LMOOC.
What is more, learning a foreign language in an LMOOC nowadays cannot be perceived
detached from the social and cultural context through which it is effected, where the impact of
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the constructivist and connectivist (Zapata-Ros, 2013) theories is salient. These theories call
for individual expression through authentic interaction and collaboration (Nunan, 1992;
Warschauer & Kern, 2000), by making the best use of networked settings like wikis, forums,
and social media (Mackness, 2013). In such online settings, language learning is achieved to a
great extent in a participatory mode, by negotiating meaning and by giving cognitive
information, sharing opinions, ideas and experiences or providing constructive criticism.
Participants are expected to develop language fluency with their colleagues‘ assistance, while
at the same time contribute to their peers‘ progress in language learning by discussing,
debating or collaborating with them. The occasional (and not overwhelming) presence of the
teacher as facilitator (Watson, 2014) in the participants‘ interaction is of major importance,
since it is not just helpful in clarifying confusing situations and avoiding misunderstandings,
but also in motivating them to develop a sense of community (Kop, 2011). The members of
such a community assume the responsibility of supporting each other, while simultaneously
learning from each other, being actively engaged in a language construction process. The
participants‘ interaction within communities can be continued even after the completion of an
expected LMOOC, if the ―chemistry‖ among them is really successful. This, in turn, can
motivate them to maintain autonomous lifelong learning (Martinez, 1999), transcending the
restrictions of any set learning context.
Additionally, the use of authentic materials in an LMOOC as language learning tools would
be more than motivating and beneficial. Indicatively, oral speech in target language can be
modeled via videos or podcasts presenting a real dialogue, a weather forecast, a part of a play
e.t.c., or, for example, written speech in target language can be presented through the use of
magazines and newspapers. In these ways, learners are assisted in actively conveying what
they have learnt, to real life, rather than being exposed to a mass of sterile, artificial and
unnatural language.
Apart from authenticity, the opportunities learners are offered to get personally engaged with
purposeful and meaningful tasks can increase their desire to pursue and complete their effort.
Active involvement rather than passive exposure to language is likely to trigger and sustain
their interest, since their own experiences, knowledge, ideas, feelings, tastes, imagination or
special abilities/talents become essential components of their learning.

3. Variety, addressing a diverse audience
The inclusion of variety and plurality in the language learning process taking place in an
LMOOC, implies respect on the part of an LMOOC designer for all participants. Since the
last are diverse due to their different needs, backgrounds, cognitive language levels, interests,
learning styles and personalities, an LMOOC designer should bear in mind that an LMOOC
should cater for all the aforementioned points, without privileging just a particular portion of
learners. The assigned tasks, as well as their related themes, presentation, methodological
approaches and means through which they are delivered, should be varied. Elaborating on this
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realization, it is comprehensible that not all language learners respond well to the same
teaching way. Some learners feel at ease with controlled activities, as they feel more
comfortable with direct instruction, rather than with autonomous kinds of work; other learners
are more creative and imaginative by nature and prefer tasks which demand creativity and
improvisation; many learners, in turn, are sociable and extroverted and are, thus, fascinated by
community/collaborative learning. An LMOOC designer should provide all language learners
with a holistic learning, promoting all skills in varied and alternative ways by leveraging
multimodality and technological affordances and tools as supportive assets to compensate for
the inevitable lack of an individualized approach of each learning case on the part of the
teacher. Moreover, an LMOOC designer should include a plurality of themes in the content
provided, to cover multiple interests and tastes. Last but not least, he/she should take into
consideration that there are varying levels of language competence within a certain level
intended to be taught (for example, not all beginner or advanced learners are equally
competent and knowledgeable). Thereby, it is important for an LMOOC to encompass
differentiated and scalable versions of tasks (Texeira & Mota, 2014).

4. Technological affordances and tools serving teaching objectives. Some
suggestions for their integration in an LMOOC.
A careful selection of technological affordances and tools oriented to serve specific
pedagogical goals (Poce, 2015) could to a great extent motivate participants to continue
learning a foreign language in an LMOOC. The implementation of technology in such an
online context facilitates the process of language learning and compensates for the teacher‘s
physical absence, by offering alternative options of learning to the conventional teacher-led
one.
It is reasonable that controlled activities, aimed at the accuracy of the introduced language,
should be the first task types to start with. The new language to be taught can be modeled
through authentic videos, supported by online tools such as ―Translecture‖ or ―Multidict‖,
intended to facilitate learners‘ comprehension of the videos. ―Translecture‖ is a tool which
can assist learners in understanding the content of the presented videos, by providing the
transcript and the translation of the videos in question. In this way, the newly presented
language becomes explicit and understandable to learners. This is very helpful for people with
hearing problems, for the less competent listeners, as well as for those whose language level is
lower than the level of the language presented in the videos. Furthermore, it alleviates learners
from the stress of ―missing information‖ while listening. Therefore, since they receive a
comprehensible input, they are more motivated to continue. Similarly, ―Multidict‖ is another
useful tool that aids language learners by providing the definitions of any unknown words
they might need to look up when, for example, are involved in a reading or vocabulary task.
Then, just after the presentation of the new language, participants can be provided with
controlled practice with immediate automated feedback, giving them the chance to evaluate
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how adequately they have consolidated the new input (grammar, vocabulary or
pronunciation). For instance, through a podcast or short recordings, they can check their
pronunciation and through gap-fill, matching or multiple-choice tasks, they can assess the
extent to which they are able to apply the expected language successfully. When they reach a
desirable score in such a controlled practice of the new input, they can proceed with semicontrolled tasks.
Semi-controlled tasks can be presented to learners in the form of guided short dialogues,
giving them cues about how to make a follow-up sentence intended to accompany a given
utterance. These cues can be revealed in a multimodal way (acoustic, visual or verbal). The
feedback in such cases is expected to be provided again in an automated way.
Learners can put together and present the language they have learnt by making up a digital
story, leveraging online tools such as goanimate.com, powtoon.com, bitstripsforschools.com,
storyboardthat.com, racontr.com or storybird.com individually or in groups. Then, they can
post their creations publicly in order to elicit feedback by their colleagues. Digital storytelling
is likely to function as a very creative and, therefore, motivating way for learners to apply the
new language according to their expected level, by making the best use of their imagination
and taste. At beginner levels, for example, they may present simple structures with characters
introducing themselves or/and elementary vocabulary related to family members, house or
school equipment, e.t.c., taking advantage of the multi-media included in the digital tools
previously mentioned. At higher levels, they can create comics making use of the newly
introduced language such as phrasal verbs, modal verbs or more complex vocabulary, in the
characters‘ dialogues. To raise participants‘ interest, the designer can set a sort of
competition, so that they can vote for the most inspiring and imaginative creations.
Finally, learners can move to authentic interaction and collaboration, by deploying wellknown contemporary online settings intended for ―digital encounters‖, such as forums, social
media, blogs or wikis. All these affordances are likely to foster learners‘ motivation, since
they equip them with continuous cognitive and psychological support, place them in a
dynamic animate learning context, provide them with feedback on assignments of open-ended
or creative nature and at the same time build a community for them (McGuire, 2013). The
concept of community is very helpful and inspiring for LMOOC participants, since it allows
them to learn in a supportive and safe environment (Sharif & Magrill, 2015), as well as keeps
them oriented towards their learning goal. ―Though each may be pursuing a different
educational goal, their overall objective and means of travel is the same, and thus they offer
mutual support, encouragement and reassurance‖ (Downes, 2013). Another factor that can
stimulate learners‘ motivation is that, by leveraging the technological affordances mentioned
before, they are also invited and expected to ―filter, aggregate and enrich the course with their
participation‖ (Cano, 2013), very often by adding their own tangible artifacts (Teixeira &
Mota, 2014) to the already existing content created by the instructor, namely through posts
and comments in forums and blogs, as well as by creating collaborative works in wikis
(Lomicka & Lord, 2009; Sharif & Magrill, 2015).
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Forums can be engaging, since participants can extensively analyze topics of their interest
through discussions (Onah, Sinclar, & Boyatt, 2014; Sharif & Magrill, 2015) with their peers
or - in cases when they need an expert opinion- with the instructor, and can acquire a better
insight into a particular issue by agreeing or disagreeing, adding new posts or commenting on
others‘. Discussion threads make conversations seem more organized, and participants can
choose to engage in one or more discussions which interest them. It is remarkable how the
contribution of expert and non-expert (Onah, Sinclar, & Boyatt, 2014) opinions can scaffold
the construction of knowledge and lead to user-generated content (Anderson, 2004), which
can function as a participant-produced resource in an LMOOC. Similarly, wikis, which have
been characterized as ―collaborative in nature‖ (Jones, 2003; Minocha & Roberts, 2008), can
accommodate learners‘ creations like, for example, collaborative stories or poems and
potentially reveal special abilities and talents. Yales (2008), drawing on Minocha and Roberts
(2008), mentions that wikis enable empowerment, since all learners have a voice in them, and
it is understandable that even introverted and shy learners need to feel worthy, participatory
and active by contributing to the language learning process. Another useful affordance that
may also be leveraged in an LMOOC with the aim of keeping learners‘ interest alive is a blog.
Apart from accommodating learners‘ comments and discussions triggered by a given stimulus
like, for example, a post, a video or a picture, a blog is also believed to function as an eportfolio (Sharif & Magrill, 2015) that displays participants‘ artifacts, being itself a tangible
proof of their achievements and learning outcomes. Last but not least, learners may also
decide to digitally meet each other on social media (Zheng, Han, Rosson, & Carroll, 2016)
like, for instance, Facebook. Since the last is a part of most learners‘ everyday lives, it would
seem natural to them to enhance their language competence through genuine communication
taking place on this familiar and easily accessible social medium, that makes language
learning feel an obvious and integral part of their everyday routine. In particular, through the
formation of closed groups on Facebook participants can be better coordinated concerning
their obligations related to an LMOOC, exchange information, be familiarized with
intercultural elements, provide support and constructive criticism to each other, as well as
develop strong bonds among them.
All these new ways of learning can sustain participants‘ motivation by turning them from
passive learners into active agents of knowledge (Sharif & Magrill, 2015) and by engaging
them in meaningful and purposeful interaction in online contexts, where they can use the
target language to share feelings, opinions, experiences, information, or even make new
friends with whom they feel closer or identified. Whatever the case is, learners are likely to
get personally or/and emotionally involved in their language learning.

Conclusion
To sum up, considering the points analyzed throughout this paper, we could argue that many
parameters should be anticipated and catered for by an LMOOC designer, in order for learner
motivation to be triggered and sustained.
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At first, motivation will be determined to a great extent by the way the whole rationale of
teaching a language is going to be accommodated in an LMOOC, in other words how tasks
and material are intended to be tangibly presented on an LMOOC platform. Attractiveness,
transparency, easy navigation, well-organized material and reasonable distribution of content
based on pedagogical principles, are expected to determine learners‘ retention in an LMOOC.
On the contrary, in case they feel confused and at a loss to ―find their way‖ on an LMOOC
platform, then the game is lost from its inception.
Authenticity as well as engagement, are two factors of paramount significance that can
motivate learners to pursue their learning in an LMOOC. Authenticity, being an equivalent of
genuine communication and interaction, should be definitely boosted, since it makes up the
very essence of learning a language. Learning in authentic contexts, by addressing a real
audience and by using real rather than artificial and decontextualized language, is meaningful
for learners and at the same time prepares them for the demands, challenges and expectations
of the real world. Furthermore, personal engagement with tasks fosters learners‘ interest, since
they learn in a purposeful and creative way, related to their individualities.
Expanding on learners‘ individualities, we should not neglect that an LMOOC should cater
for the language needs, cognitive levels, interests, learning styles and preferences of a diverse
audience. Plurality and variety of tasks, making use of multimodality, scalability and varied
methodology, are expected to respond to all these heterogeneous participants‘ characteristics.
Last but not least, the inclusion of technological affordances and tools in an LMOOC plays a
very important role, since they do not only add varied nuances to the learning process, but
also function as channels through which different teaching approaches are manifested and
multiple pedagogical and didactic objectives are addressed. It is worth noting that technology
should not be chosen at random or for its own sake, but with the aim of serving and
corroborating pedagogy.
All in all, taking into consideration the points mentioned so far and coming to a conclusion,
we could claim that, although the teacher‘s physical presence is subtle and almost lost in the
massive accumulation of learners, at the same time the provision of motivation can definitely
be salient and diffuse in the way an LMOOC is designed, structured, equipped with content,
supported technically and approached pedagogically. It is up to the LMOOC designer to make
it feasible.
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Abstract:Throughout the years, many studies grappled with the perennially pressing question
about the integration of the mother tongue (MT) in the English as a foreign language (EFL)
classroom. Few studies, however, ventured into identifying the student voice, as most
investigated it from the teachers‘ perspective. Analysing data from eight classes from four
private language schools in Cyprus, this article attempts to close this gap by focusing on the
way students feel about their own and their teachers‘ use of the MT in the
classroom.Participants acknowledged that they could not extricate themselves from its use
with the majority highlighting the benefits derived from such practice. Despite the general
favourable consensus prevailing, the participants also underlined the need for increasing their
input in English without, however, bypassing MT use.The article concludes by strengthening
the importance of conducting further studies, which would focus on the student perspective to
optimize the learning experience.
Keywords: EFL classroom, mother tongue, target language, monolingual classrooms, student
attitudes
Πεξίιεςε: Σν άξζξν απηφ θινλίδεη ηελ επξέσο δηαδεδνκέλε αληίιεςε πνπ επηθξαηεί ζρεηηθά

κε ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (ΑΓ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθκάζεζήο ηεο
σο μέλεο γιψζζαο (ΞΓ). Δμεηάδνληαο ηα δεδνκέλα ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ νθηψ ηάμεηο
ηεζζάξσλ ηδησηηθψλ ηλζηηηνχησλ δηδαζθαιίαο γισζζψλ ζηελ Κχπξν, νη ζπγγξαθείο
εμεηάδνπλ ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο (ΜΓ) θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, κειεηάηαη ε άπνςε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο
γισζζηθνχο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχληαη κε ηελ πξνζθπγή ησλ θαζεγεηψλ ζηε ΜΓ. Σα
επξήκαηα δεηθλχνπλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο δε ζεσξνχλ ηε ρξήζε ηεο ΜΓ σο καζεζηαθφ
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πεξηνξηζκφ, κε ηελ πιεηνλφηεηα λα δίλεη έκθαζε ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο θαη λα
ππνζηεξίδνπλ πσο είλαη αδχλαην λα εμνζηξαθηζηεί απφ ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Παξφιν
πνπ ελαληηψλνληαη ζηελ απαγφξεπζε ηεο ΜΓ, νη ζπκκεηέρνληεο ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα
λα απμεζεί ε πξνθνξηθή ρξήζε ηεο ΑΓ. Κιείλνληαο, ην άξζξν, εηζεγείηαη ηε δηεμαγσγή
επηπξφζζεησλ κειεηψλ πνπ λα αλαδεηθλχνπλ πεξαηηέξσ ηελ άπνςε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ηε
ρξήζε ηεο ΜΓ, γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο.
Λέμεηο θιεηδηά: Γηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο σο δεχηεξε γιψζζα, κεηξηθή γιψζζα, γιψζζα
εθκάζεζεο, κνλφγισζζα ηκήκαηα, θσλή καζεηή

1. Δηζαγσγή
ηηο ηάμεηο εθκάζεζεο ηεο ΑΓ ζηηο νπνίεο καζεηέο θαη θαζεγεηέο έρνπλ θνηλή ΜΓ, ε
ΜΓείζηζηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιάμ κε ηελ ΑΓ. O Μacaro(2005) πεξηέγξαςε απηήλ ηελ
ηάζε σο απφιπηα θπζηθή. Παξ‘ φια απηά, ε θπζηθή ρξήζε ηεο ΜΓ ζηηο ηάμεηο εθκάζεζεο ηεο
αγγιηθήο, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε φ,ηη έρεη σο ηψξα ππαγνξεπηεί απφ ηνπο πιείζηνπο νδεγνχο
δηδαζθαιίαο, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηδαληθή κάζεζε (Inbar-Lourie, 2010; Hall&Cook, 2012).
Γηα ρξφληα απηή ε αληίιεςε ζηεξηδφηαλ ζε απηφ πνπ ν Μacaro (2005) νλνκαηίδεη
θαηλνκεληθή ζέζε(virtual position). Σελ άπνςε δειαδή φηη ε ΜΓ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν ή θαη λα απνθιεηζηεί. Παξφιν πνπ ζχγρξνλεο
κειέηεο πξνσζνχλ ηε δίγισζζε πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο(Garcia, 2009; Hornberger &
Link, 2012; Lin&Wu, 2015), ε κνλφγισζζε ηάζε πξνζειθχεη αξθεηνχο ππνζηεξηθηέο
(Cheng, 2013).
Πξνζπαζψληαο λα ξίμεη θσο ζηελ άπνςε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ΜΓ, ε
έξεπλα εκβαζχλεη ζηε ζηάζε ησλ Κππξίσλ δηδαζθνκέλσλ ηεο ΑΓ, εμεηάδνληάο ηνπο κέζσ
πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο κφλν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο κειεηψλ
εμεηάδεη ηηο απφςεηο εθήβσλ καζεηψλησλ νπνίσλ ηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ κέζσ
πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ.

2. Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ νη πεξηζζφηεξνη νδεγνί δηδαζθαιίαο ηεο
αγγιηθήο σο ΞΓ, φξηδαλ σο ηδαληθφ πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο απηφ πνπ ρξεζηκνπνηεί απφ
ειάρηζηα έσο θαζφινπ ηε ΜΓ. Οη ππέξκαρνη ηεο κνλφγισζζεο πξνζέγγηζεο ζπρλά βάζηδαλ
ηα επηρεηξήκαηά ηνπο ζηελ ππφζεζε ηνπ Krashen (1985), ν νπνίνο ππνζηήξηδε πσο ε
εθκάζεζε ηεο ΞΓ είρε σο πξφηππν ηνλ ηξφπν εθκάζεζεο ηεο ΜΓ. Σνηνπηνηξφπσο,
απνθιεηζηηθή έθζεζε ζηελ μέλε γιψζζα ηζνχηαη κε πεξηζζφηεξε θαη γξεγνξφηεξε
γλψζε.Θεσξείην επνκέλσο, πσο ε παξνπζία ηεο ΜΓ ζε κηα ηάμε πνπ πξνσζνχζε ηελ
απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο ΞΓ, κείσλε ηηο επθαηξίεο εμάζθεζήο ηεο θαη νδεγνχζε ζηελ
θαηάρξεζε ηεο ΜΓ. Ζ ΜΓ αληηκεησπηδφηαλ σο εκπφδηνζηελ αθνκνίσζε ηεο ΞΓ. Σν
ηειεπηαίν, ελ ηνχηνηο, έρεη ακθηζβεηεζεί απφ κειέηεο νη νπνίεο δηαπηζηψλνπλ πσο ε
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ηαπηνπνίεζε δηαθνξψλ θαη νκνηνηήησλ κεηαμχ δχν γισζζψλ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ
εκβάζπλζε ηεο γιψζζαο πξνο εθκάζεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη ζεσξίεο πεξί
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο ΞΓ, δε βαζίδνληαη ζε εκπεηξηθέο απνδείμεηο.
Ο Macaro (2005) κε ηε ζεηξά ηνπ μεθεχγεη απφ ηελ αλσηέξσ αληίιεςε ππνδεηθλχνληαο ηε
βέιηηζηε ζέζε(optima lposition), ε νπνία ππνζηεξίδεη ηε ζπλεηή ρξήζε ηεο ΜΓ, δίδνληαο
ζεηηθφ πξφζεκν ζηελ ελαιιαγή ησλ 2 γισζζψλ.H πνιχπινθε θχζε ησλ δχν γισζζηθψλ
ζπζηεκάησλ δίλεη ζηνπο θαζεγεηέο ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ΜΓ γηα ηαπηνπνίεζε
νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπο.Oη Lee θαη Macaro (2013) απνδεηθλχνπλ πσο φζνλ
αθνξά ηελ εθκάζεζε ιεμηινγίνπ νη καζεηέο σθεινχληαη απφ ηε ζχλδεζε πνπ γίλεηαη κε ηε
ΜΓ θαη μεπεξλνχλ ζε επίδνζε ηηο ηάμεηο νη νπνίεο θάλνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο ΑΓ.
πκπεξαζκαηηθά, ε ρξήζε ηεο ΜΓ εμππεξεηεί ηε δηδαζθαιία θηίδνληαο επθαηξίεο πνπ
επηηξέπνπλ ζηε ΞΓλα είλαη επθνιφηεξα θαηαλνεηή ζηνπο καζεηέο. Σν ηειεπηαίν επηδξά
ζεηηθά θπξίσο ζηνπο αδχλαηνπο καζεηέο δηφηη ηνπο βνεζά λα ππεξπεδνχλ ην εκπφδην ηεο
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο ΞΓ (Meyer, 2008). ε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, ε ρξήζε ηεο
ΜΓθέξεηαη λα δίλεη έλα αίζζεκα αζθάιεηαο θαηεπλάδνληαο ηε λεπξηθφηεηα πνπ πξνθαιείηαη
απφ ηε δπζθνιία θαηαλφεζεο φξσλ ηεο ΞΓ (Meyer, 2008; Kayaoğlu, 2012). Δπηπιένλ, ε
ζεηηθή αηκφζθαηξα πνπ θαιιηεξγείηαη εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ηεο ΜΓ ζπλεηζθέξεη ζηελ
ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ θαιχηεξε επαθή κεηαμχ θαζεγεηψλ θαη
καζεηψλ. Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ν Butzkamm (2003) επηρεηξεκαηνιφγεζε ππέξ ηνπ φηη νη
δάζθαινη ζα πξέπεη λα θάλνπλ ηα πάληα γηα λα δνπιέςνπλ πξνο απηή ηε θπζηθή ηάζε θαη φρη
ελαληίνλ ηεο.
Πξφζθαηεο κειέηεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ επέιηθηε δίγισζζε παηδαγσγηθή (translanguaging),
κηα ζεκαληηθφηαηε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ εθκάζεζε ηεο
γιψζζαοβειηηψλνληαοηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηεο εθκάζεζεο ηεο ΞΓ
(Creese&Blackledge, 2010; Hornberger&Link, 2012; Lin&Wu, 2015).Παξ‘ φια απηά, νη
πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ΜΓ ζηηο ηάμεηο
δηδαζθαιίαο ηεο ΑΓ έρνπλ εμεηάζεη ηελ νπηηθή θαη ηελ άπνςε ηνπ θαζεγεηή ελψ ειάρηζηεο
κειέηεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε θσλή ηνπ καζεηή (Cook, 2008).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα επξήκαηα κειεηψλ αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ ζέκα θαλέξσζαλ
κηα αζπλέπεηα αλάκεζα ζηνλ ηξφπν πνπ νη θαζεγεηέο θαη νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηε ΜΓ.
Γηα παξάδεηγκα, νη κειέηεο πνπ επηρείξεζαλ λα εμεηάζνπλ ηελ νπηηθή ηνπ θαζεγεηή
απνθάιπςαλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ΜΓ κε επηθχιαμε θαη εμηδαλίθεπαλ
ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο ΞΓ. OFord (2009) απνδίδεη απηήλ ηε ζπκπεξηθνξά ζην αίζζεκα
ησλ θαζεγεηψλφηη ε αλνηρηή πξνζθπγή ζηε ΜΓ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ
ηξφπν εθπαίδεπζήο ηνπο. πλεπψο, εμέθξαζε ν Sharma (2006), ε πίζηε ζηελ αμία ηεο ΞΓ σο
κέζν γηα δηδαζθαιίαο νδεγεί πνιινχο παηδαγσγνχο ηεο ΑΓ λα ληψζνπλ άβνια φηαλ
ρξεζηκνπνηνχλ ηε ΜΓ, αθφκα θη αλ βξίζθνπλ ηε ρξήζε ηεο ρξήζηκε.ε αληίζεζε, νη
ειάρηζηεο δηεμαρζείζεο κειέηεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο δίλνπλ ζεηηθφ πξφζεκν ζηε ρξήζε
ηεο ΜΓ, κε ηνπο ηειεπηαίνπο λα είλαη ζεξκνί ππνζηεξηθηέο ηεο ελζσκάησζήο ηεο ζηε
δηδαζθαιία.
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3. Μεζνδνινγία
Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηε ρξήζε ηεο ΜΓ ζηηο ηάμεηο δηδαζθαιίαο ηεο ΑΓ απφ ηελ
νπηηθή ηνπ καζεηή, ν θπξηφηεξνο ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα απαληεζνχλ ηα αθφινπζα
εξσηήκαηα:
1) Ση πηζηεχνπλ νη καζεηέο γηα ηε ρξήζε ηεο ΜΓ ζηελ ηάμε;
2) Πνηνπο ζθνπνχο πηζηεχνπλ νη καζεηέο πσο πξέπεη λα εμππεξεηεί ε ρξήζε ηεο ΜΓ απφ
ηνπο θαζεγεηέο;
Πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηα αλσηέξσ εξσηήκαηα νη εξεπλεηέο αθνινχζεζαλ πνηνηηθή
πξνζέγγηζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ επηιέρζεθαλ 2 ηκήκαηα upper-intermediate απφ 4 ηδησηηθά
ζρνιεία εθκάζεζεο ηεο ΑΓ ζηελ Κχπξν. Έγηλε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ζε 5
δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο κέζα ζην αθαδεκατθφ έηνο 2015-16. Αθνινχζσο, 55 καζεηέο, 7-11
απφ θάζε ηάμε,έδσζαλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο.
εκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαθνινπζήζεσλ απνηέιεζαλ ηνλ ηξίην ηξφπν ζπιινγήο
δεδνκέλσλ. Γηα κεγαιχηεξε αμηνπηζηία, νη ζπγγξαθείο, δεκηνχξγεζαλ πξσηφθνιια
ζπλεληεχμεσλ θαη παξαθνινχζεζεο. Δηθνζάιεπηεο ζπλεληεχμεηο ζηε ΜΓ, βνήζεζαλ ηνπο
καζεηέο λα εθθξάζνπλ κε ζαθήλεηα ηελ άπνςή ηνπο. Ζ δνκή ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ ηέηνηα
φπνπ κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ επηπιένλ εξσηήκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ θαηά ηηο
παξαθνινπζήζεηο.
ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 101 καζεηέο (ειηθίαο 15-17 ρξφλσλ), νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ
κάζεκα ΑΓ 2 θνξέο ηε βδνκάδα γηα 1 ψξα. Σν ζρεηηθά κηθξφ δείγκα ζπκκεηερφλησλ δειψλεη
πσο ε επηδνθηκαζία ησλ απφςεσλ ηνπο ελδέρεηαη λα κελ είλαη επί παληφο απνδεθηή. Παξφια
απηά νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ηα απνηειέζκαηα εκβαζχλνπλ αξθεηά ζην ζέκα θαη
εκθαλίδνπλ κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο άπνςεο ησλ καζεηψλ ε νπνία κπνξεί λα
εθαξκνζηεί θαη ζε άιια πιαίζηα.
Οη εξεπλεηέο ερνγξάθεζαλ θαη θαηέγξαςαλ ηηο παξαθνινπζήζεηο θαη ηηο ζπλεληεχμεηο,
αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ Richards (2003). Οη απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο
θσδηθνπνηήζεθαλ νχησο ψζηε λα εθκαηεπζνχλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ. Ζ εξκελεπηηθή
πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε γηα λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα ήηαλ ε ζεκειησκέλε ζεσξία,
ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 2 θχθισλ θσδηθνπνηήζεσλ κε ζθνπφ λα αλαδπζεί κηα ζεσξία
(Saldaña, 2015). Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηξηγσλνπνίεζε δεδνκέλσλ
γηα λα
θαηνρπξψζνπλ ηα επξήκαηα.
Γηα ηηο ζπλεληεχμεηο ρξεζηκνπνηήζεθε θσδηθνπνίεζε structural θαη pattern (Saldaña, 2015)
αθνχ επέηξεςαλ ζηνπο εξεπλεηέο λα απαληήζνπλ ζην ζρεηηθφ κε ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ
εξεπλεηηθφ εξψηεκα σο πξνο ηε ρξήζε ηεο ΜΓ.Οη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ
γηα ην ζέκα δεκηνχξγεζαλ ηνπο θσδηθνχο γηα ηελ εξεπλεηηθή εξψηεζε 1. Γηα λα αμηνινγεζεί
ε εξεπλεηηθή εξψηεζε 2 ρξεζηκνπνηήζεθε ε θσδηθνπνίεζε evaluation (Saldaña, 2015) . Γηα
λα εμαθξηβσζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη θαζεγεηέο θαηέθεπγαλ ζηε ρξήζε ηεο ΜΓ, ηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα ιεγφκελά ηνπο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ πνπ
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εμππεξεηνχζαλ. Σα ιεγφκελα ησλ θαζεγεηψλ ζηε ΜΓ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ιεθηηθέο
πξάμεηο, ζχκθσλα κε ηνλAustin (1962), πξσηεξγάηε ηεο ζεσξίαο ησλ ιεθηηθψλ πξάμεσλ.

4. Δπξήκαηα
4.1

Ζ εηπκεγνξία ησλ καζεηψλ γηα ηε ρξήζε ηεο ΜΓ

πλνπηηθά, νη ζπλεληεχμεηο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ρξήζεο ηεο ΜΓ, κε ηνπο καζεηέο λα
ηνλίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα απηήο.Οη ζπκκεηέρνληεο φξηζαλ σο ηελ ηδαληθή ηάμε εθείλε ζηελ
νπνία ε ρξήζε ηεο ΜΓ θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε. ρεδφλ φινη νη καζεηέο παξαδέρζεθαλ ηε
ζεκαζία ηεο ελζσκάησζεο ηεο ΜΓ ζηελ ηάμε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ αλαγλσξίζηεθε
απφ ηνπο καζεηέο φρη σο αλαπφθεπθηε θαη αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ζηελ ηάμε, αιιά σο
απαξαίηεην θαη πνιχηηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε ζεκαληηθά νθέιε.Σα νθέιε πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο.

67.3

Προτιμότερο να μοιράηονται με τον κακθγθτι τθν ΜΓ

98,2

Παράλειψθ μπορεί να επιφζρει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ

Στάςη μαθητών απζναντι ςτη χρήςη τησ ΜΓ

Κακι διαχείριςθ/υπερβολικι χριςθ μπορεί να επθρεάςει
αρνθτικά

43,6
38,2

Εμπεριζχει πικανά μειονεκτιματα

63,6

Βελτιϊνει ατμόςφαιρα ςτθν τάξθ

%
65.4

Εμπνζει ςιγουριά

76,3

Εμπνζει αυτοπεποίκθςθ

40

Σπάηει ςυνικειεσ μεταφοράσ

89,1

Μεγιςτοποίει γνϊςθ τθσ ΑΓ

98,2

Προςφζρει πλεονεκτιματα

0

40
60
Ποςοςτό μαθητών
Γξάθεκα 1. ηάζε καζεηψλ απέλαληη ζηε ρξήζε ηεο ΜΓ

4.1.1

20

80

100

Μεγηζηνπνίεζε ηεο γλψζεο

49 ζπκκεηέρνληεο αλέδεημαλ ηελ πξνηίκεζε ζηε ρξήζε ηεο ΜΓ σο πςειά επνηθνδνκεηηθή
πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη βαζχηεξε θαηαλφεζεθαη λα απνζαθεληζηνχλ δχζθνιεο έλλνηεο ηεο

Page 41 of 212

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 6, Issue 3, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

ΑΓ. Απηή ε πξνηίκεζε επηθξαηνχζε ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα επεμήγεζεο γξακκαηηθψλ
θαηλνκέλσλ.

Απόζπαζκα 1:
Καζεγήηξηα: Here, based on the information provided you have to choose the odd one out and justify
your answer.
Μαζεηήο: Γειαδή πξέπεη λα επηιέμνπκε κόλν έλα;
Καζεγήηξηα: Yes. For every sentence you have to select one.
Μαζεηήο: Μόλν έλα; Πώο μέξσ πώο κπνξώ λα επηιέμσ ην έλα όκσο;
Καζεγήηξηα: Uh-huh. One doesn‘t fit with the rest of the words as three of them have something in
common.
Μαζεηήο: Πψο μέξσ; Γειαδή πψο ζα θαηαιάβσ;
Καζεγήηξηα: You read the four words and you decide which one is the odd one out.
((παχζε))
Μαζεηήο: Γελ θαηάιαβα.
Καζεγήηξηα: ηελ άζθεζε ππάξρνπλ 4 ιέμεηο. Μία απφ ηηο ηέζζεξηο δελ ηαηξηάδεη κε ηηο ππφινηπεο.

Απόζπαζκα 2:
Μαζεηήο: Γειαδή δελ κπνξώ λα πσ Doyoulike αληίWouldyoulike;
Καζεγήηξηα: Do you like has a more general meaning. Do you like it or not?
Μαζεηήο: Αλ πσ:Do you like a cup of coffee;
Καζεγήηξηα: It‘d be a bit…more di
Μαζεηήο1: ΟύηεDo you like a cookie with your coffee?
Καζεγήηξηα: It‘s possible depending on what you‘re trying to… say and if you ask someone in a
polite way or when you‘re offering something to someone.
((παχζε 10 δεπηεξνιέπησλ))
Καζεγήηξηα: Αλάινγα κε ην ηη ζέιεηο λα πεηο. Wouldyou είλαη ην ‗Θα ζέιαηε‘ θαη ην άιιν είλαη ην
‗ζ‘ αξέζεη‘. Σν ζα ζέιαηε δειαδή ην ρξεζηκνπνηνχκε φηαλ πξνζθέξνπκε θάηη. Γηα παξάδεηγκα φηαλ
έρνπκε θάπνην θηινμελνχκελν ζην ζπίηη θαη ζέινπκε λα ηνλ ξσηήζνπκε ηη ζα ήζειε λα πηεη,
ρξεζηκνπνηνχκε ην ―Θα ζέιαηε‖.

πσο δηαθαίλεηαη απφ ηα αλσηέξσ παξαδείγκαηα θαη απφ παξφκνηα πεξηζηαηηθά πνπ
πξνέθπςαλ θαηά ηηο παξαθνινπζήζεηο, νη καθξφρξνλεο ζησπέο ή/θαη ε ρξήζε ηεο θξάζεο
«Γελ θαηαιαβαίλσ», σζνχζαλ ηηο θαζεγήηξηεο ζε κηα πεξηγξαθηθή επεμήγεζε ζηε ΜΓ ηνπ
ππφ εμέηαζε γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ. Πξνθεηκέλνπ νη θαζεγεηέο λα γίλνπλ πην
επεμεγεκαηηθνί ζε εξσηήκαηα πνπ νη καζεηέο ζηηο ζπλεληεχμεηο ραξαθηήξηζαλ σο
«πεξίπινθα» θαη «δπζλφεηα», έθαλαλ ρξήζε ηεο ΜΓ, θάηη ζην νπνίν νη καζεηέο έδσζαλ
ζεηηθφ πξφζεκν. Γη‘ απηνχο ηνπο ιφγνπο 49 καζεηέο επηβεβαίσζαλ φηη ζπρλά έςαρλαλ
επεμήγεζε ζηε ΜΓ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ ηα νπνία δελ αθνκνίσζαλ νινθιεξσηηθά φηαλ
ηνπο επεμεγήζεθαλ ζηελ ΑΓ. Οη απνξίεο ηνπο ηθαλνπνηήζεθαλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηα
παξαδείγκαηα, κφλν φηαλ νη θαζεγεηέο απνθσδηθνπνίεζαλ απηήλ ηνπο ηελ αλάγθε. Απηή ε
ελαιιαγή ζήκαηλε γηα ηνπο καζεηέο βαζχηεξε θαηαλφεζε κεξηθψλ φξσλ ηεο ΑΓ επεηδή, φπσο
έλαο ζπκκεηέρνληαο ηφληζε, «κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν δάζθαινο κεηαδίδεη θαιχηεξα ηνπο
θαλφλεο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ» ελψ θάπνηνο άιινο ηφληζε πσο, «ε θαηαλφεζε θαη
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ε αθνκνίσζε γίλεηαη ηηο παξαπάλσ θνξέο θαη κε ηε ρξήζε ησλ ειιεληθψλ». Ζ ρξήζε ηεο ΜΓ
απνδείρηεθε άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε δηεχξπλζε ηεο γλψζεο.
Οη θαζεγεηέο ήηαλ αλππνρψξεηνη ζηε ζπλέπεηα ηνπο λα αθνινπζνχλ πηζηά ηε ρξήζε ηεο ΑΓ
αθνχ αξρηθά πξνζπαζνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ ηα κελχκαηά ηνπο κέζσ ηεο. Παξφιν πνπ
θαηέβαιιαλ ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ, νη καζεηέο θαηέθεπγαλ ζηε ΜΓ
θάζε θνξά πνπ ήηαλ δηζηαθηηθνί. Μφλν κεηά απφ επαλαιακβαλφκελεο απνξίεο ησλ καζεηψλ
νη θαζεγεηέο έθαλαλ ρξήζε ηεο ΜΓ. Γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, φπσο δηαθαίλεηαη πην πάλσ, ην
«ειιεληθφ ζάληνπηηο» (Copland&Neokleous, 2011) απνηεινχζε ην επηθνηλσληαθφ κνηίβν πνπ
ζπλαληείην ζηηο ηάμεηο.
Αλαιχνληαο πεξηζζφηεξν, νη καζεηέο ππνζηήξημαλ πσο ε έζησ θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηεο
ΜΓ απφ ηνπο θαζεγεηέο θαηά ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, ζπλέβαιε ζηελ
θαηαλφεζε κα θαη ηνπο βνήζεζε λα ζπλδέζνπλ ηηο δχν γιψζζεο επεηδή εληφπηζαλ, φπσο έλαο
καζεηήο δηαπίζησζε «ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηέο ηνπο». πσο ηφληζε ζηε ζπλέληεπμε
ηνπ έλαο ζπκκεηέρνληαο, «Δίλαη ζεκαληηθφ λα μέξνπκε φπνηεο δηαθνξέο ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο
γιψζζαο καο θαη ηεο γιψζζαο πνπ καζαίλνπκε».πλεπψο, 22 καζεηέο ζεσξνχλ φηη ε
ζχλδεζε κε ηε ΜΓ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ απνθπγή ιαζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
απνθιεηζηηθή ηαχηηζε ησλ 2 γισζζψλ θαζψο θαη φηη είλαη πηζαλφ λα επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο
λα ζθεθηνχλ ζπγθξηηηθά. Μηα ηέηνηα θαζηέξσζε δεζκψλ κεηαμχ ΜΓ-ΑΓ ππνζηήξημε ν
Butzkamm (2003) θαηoη Lin θαη Wu (2015).
4.1.2

Δκπλένληαο απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά ζηνλ καζεηή

Ζ αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ππνγξακκίζηεθε σο έλα αθφκα φθεινο πνπ πξνέθπςε απφ ηε
ρξήζε ηεο ΜΓ. Σξηάληα έμη ζπκκεηέρνληεο έλησζαλ πην αζθαιείο λα ζέζνπλ εξσηήκαηα ζηε
ΜΓ φπνηε είραλ θάπνηα ακθηβνιία. Ζ πηζαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ΜΓ ψζεζε ζε
απμεκέλε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα. Έλαο καζεηήο αλέθεξε «Θα ήηαλ δχζθνιν αλ δελ
κπνξνχζα λα ξσηήζσ θάηη ζηα ειιεληθά...αλ έπξεπε λα ην θάλσ ζηα αγγιηθά πηζαλφλ λα
ληξεπφκνπλ θαη λα κελ ην ηνικνχζα». Κάπνηνο άιινο ζρνιίαζε «Ζ ρξήζε ησλ ειιεληθψλ ζε
βνεζά ζην κάζεκα...ληψζεηο πην άλεηα λα κηιήζεηο θαη λα πξνζπαζήζεηο λα πεηο θάηη
παξαπάλσ ζηα αγγιηθά».
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη καζεηέο δελ θαηείραλ ην επηζπκεηφ επίπεδν γλψζεο ηεο ΑΓ, νχησο
ψζηε λα κπνξνχλ ξσηήζνπλ ηηο απνξίεο ηνπο θαη απηφ ηνπο εκπφδηδε λα εθθξαζηνχλ.
Δπηπιένλ, 42 καζεηέο είπαλ πσο ηνπο έδηλε απηνπεπνίζεζε ε πξνζθπγή ζηε ΜΓ. Αθφκα, έλα
πηζαλφ ιάζνο ζηελ ΑΓ ίζσο πξνθαινχζε ηνλ ριεπαζκφ ηνπ καζεηή. Ζ ρξήζε ηεο ΜΓ
επνκέλσο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα κέζν γηα λα ππεξπεδεζνχλ ηέηνηνπ είδνπο εκπφδηα.
Πεξαηηέξσ,36 καζεηέο ηφληζαλ φηη ε ΜΓ ηνπο εμνπιίδεη κε αζθάιεηα, αίζζεζε ε νπνία ήηαλ
δχζθνιν λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ΑΓ. Έλαο καζεηήο αλέθεξε: «Κάλσ εξσηήζεηο (ζηα
ειιεληθά) ζηελ ηάμε. Δξσηήζεηο γηα ηνπο ρξφλνπο, γηα παξάδεηγκα, ή αλ δελ θαηαιαβαίλσ
θάηη γηα ηε ζχληαμε, ξσηψ γηα λα είκαη αζθαιήο». Άιινο καζεηήο είπε:«Δίλαη πνιχ
ζεκαληηθφ γηα κέλα λα μέξσ πσο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζσ ειιεληθά φηαλ δελ
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θαηαιαβαίλσ θάηη... είλαη θάηη ζαλ ζσζίβην».πσο απνθάιπςαλ απηνί νη καζεηέο, ε ΜΓ ηνπο
βνήζεζε λα μεπεξάζνπλ ηελ αλαζθάιεηα ηεο πηζαλψο ιαλζαζκέλεο ρξήζεο ηεο ΑΓ θαη ηε
δπζθνιία λα θαηαιάβνπλ θάπνηεο πνιππινθφηεηέο ηεο. Απηέο νη ηδέεο θαζξεθηίδνληαη θαη
ζηηο κειέηεο ησλ Greggioθαη Gil (2007) θαη Meyer (2008).
4.1.3

Βειηηψλνληαο ηελ αηκφζθαηξα ζηελ ηάμε

Σειηθψο, 35 καζεηέο ππέζεζαλ φηη ε ΜΓ απνηειεί εγγελή παξάγνληα ν νπνίνο δίλεη δσληάληα
ζηελ ηάμε. Έλαο καζεηήο αλέθεξε: «Σν πεξηβάιινλ... είλαη θηιηθφηεξν φηαλ κπνξείο λα
ρξεζηκνπνηήζεηο ηε γιψζζα ζνπ ζηελ ηάμε». Έλαο άιινο καζεηήο ζρνιίαζε: «Έλα αζηείν
ζρφιην ζηα ειιεληθά, πξνηνχ μεθηλήζεη ην κάζεκα είλαη πνιιέο θνξέο απηφ πνπ
ρξεηαδφκαζηε».
πσο εμεγνχλ νη καζεηέο, ε ρξήζε ηεο ΜΓ απνηειεί έλαπζκα γηα λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή
ηνπο ζην κάζεκα, ηνλίδνληαο ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ξφιν πνπ έπαημε ζηελ ηάμε. Καηά κία
έλλνηα, ππνγξάκκηζαλ πσο ην λα κνηξάδνληαη κηα θνηλή γιψζζα ηνπο έδηλε ηελ αίζζεζε
νκαδηθφηεηαο:«ζαλ νηθνγέλεηα», φπσο 6 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ. Έηζη, ε ρξήζε ηεο ΜΓ
ζπλέβαιε ζην ρηίζηκν εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ νη νπνίνη επηπιένλ ζεψξεζαλ πσο
επεηδή ε θαζεγήηξηα κπνξνχζε λα κνηξαζηεί καδί ηνπο «πξνζσπηθέο ηζηνξίεο» θάλνληαο
ρξήζε ηεο ΜΓ, φπσο έλαο καζεηήο δήισζε, «είλαη κία απφ καο». πλεπψο, απηφ δεκηνχξγεζε
κηα αξκνληθή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κα θαη καδί κε ηηο θαζεγήηξηέο ηνπο. Μηα ηέηνηα
ζρέζε θαζξεθηίδεηαη ζηε κειέηε ησλ Littlewood θαη Yu (2011).
Οη ηξεηο πεξηγξαθείζεο θαηεγνξίεο καο δείρλνπλ ηα θχξηα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ
νη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπλ ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηεο ΜΓ. Σν επφκελν κέξνο
ηεο κειέηεο εκβαζχλεη ζηα «ζέισ ηνπο», εμεηάδνληαο ηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά
κε ηε ρξήζε ηεο ΜΓ απφ ηηο θαζεγήηξηέο ηνπο.
4.2

Ζ άπνςε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ΜΓ απφ ηηο θαζεγήηξηεο

Καηά ηηο ζπλεληεχμεηο δείμακε ζηνπο καζεηέο κηα ιίζηα ε νπνία θαλέξσλε ηηο ιεθηηθέο
πξάμεηο πνπ εθπιήξσλε ε ρξήζε ηεο ΜΓ απφ ηηο θαζεγήηξηεο. Έπεηηα, ηνπο δεηήζεθε λα
αμηνινγήζνπλ θαη λα ηηο ζρνιηάζνπλ. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο, πξνέθπςαλ νη ζθνπνί
πνπ ζα επηζπκνχζαλ ε ΜΓ λα εμππεξεηνχζε φηαλ ρξεζηκνπνηείην απφ ηηο θαζεγήηξηεο. Οη
ζθνπνί απηνί θαηεγνξηνπνηήζεθαλ φπσο απεηθνλίδεηαη ζηα γξαθήκαηα 2 θαη 3.
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Γξάθεκα 2.θνπνί πνπ ε ρξήζε ηεο ΜΓ πξέπεη λα εμππεξεηεί, ζχκθσλα κε ηνπο καζεηέο.
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Γξάθεκα 3.θνπνί πνπ δε ζα έπξεπε ε ρξήζε ηεο ΜΓ λα εμππεξεηεί, ζχκθσλα κε ηνπο καζεηέο.

Έλα αλαπφθεπθην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε είλαη φηη νη καζεηέο ζε θακία
πεξίπησζε δελ ακθηζβεηνχλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ε ρξήζε ηεο
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ΜΓ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ραξαθηήξηζαλ ηε ρξήζε ηεο ΜΓ αλαπφθεπθηε θαη θπζηνινγηθή
ζπκπεξηθνξά ζηελ ηάμε, κα θαη πνιχηηκν ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα γαινπρήζεη
έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ απφ νθέιε γηα ην κάζεκα.
Οη ζπκκεηέρνληεο πξνηίκεζαλ ηε ρξήζε ηεο ΜΓ απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα
δηδαρζνχλ γξακκαηηθή θαη ιεμηιφγην. αξάληα ελλέα καζεηέο ηφληζαλ ηε ζεκαζία λα
δηδάζθνληαη ηηο ζπγθιίζεηο θαη ηηο απνθιίζεηο ησλ δχν γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ, επεηδή φπσο
ιέλε, πξνηηκνχλ λα μέξνπλ ηηο αληίζηνηρεο δνκέο ζηε ΜΓ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ
θαιχηεξα.πσο έλαο καζεηήο δήισζε: «Καηά ηε γλψκε κνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα
ειιεληθά ζηε γξακκαηηθή...Μφλν έηζη γίλεηαη θαηαλνεηφ ην κάζεκα». Δπηπιένλ, ε έξεπλα
ζπλέιεμε ζηνηρεία πνπ θαλεξψλνπλ πσο φηαλ νη καζεηέο γλσξίδνπλ πηζαλέο ζπλδέζεηο
κεηαμχ ηεο ΜΓ θαη ηεο ΑΓ, κεηψλνληαη νη ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο (Βutzkamm,2003;
Imran&Wyatt, 2015).Παξά ην φηη νη δχν γιψζζεο ζπλδπάδνπλ αληηηηζέκελα γξακκαηηθά
ζπζηήκαηα, νη καζεηέο αηζζάλζεθαλ φηη ε ελαιιαγή ησλ δχν γισζζψλ βνήζεζε ζε
ζαθέζηεξεο εμεγήζεηο. κνηα, κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί απφ ηνπο Levine (2003) θαη
Kayaoğlu(2012) έδεημαλ ηελ πξνζπκία ησλ θαζεγεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ΜΓ φηαλ
δηδάζθνπλ γξακκαηηθή αιιά φρη, φπσο ηνλίδνπλ νη θαζεγεηέο,ζηελ έξεπλα ησλ Copland θαη
Neokleous (2011), γηα απεπζείαο ζπγθξίζεηο αλαγλσξίδνληάο ηεο σο κία επίθνβε ζηξαηεγηθή
ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ αξθεηέο ζπγθιίζεηο.
Σξηάληα ηξεηο καζεηέο ππνγξάκκηζαλ επηπιένλ ηε ζεκαζία ηεο κεηάθξαζεο ζηε ΜΓ νχησο
ψζηε λα παξακέλνπλ ζε εγξήγνξζε θαη λα αληεπεμέξρνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο.
Έλαο καζεηήο ζρνιίαζε: «Δίλαη απαξαίηεην, εηδηθά φηαλ έρνπκε θείκελν κε δχζθνιεο ιέμεηο.
Αλ δηαβάζεη ην θείκελν κεηαθξάδνληαο θάπνηεο ιέμεηο ηνπ ηφηε ην θαηαλννχκε θαιχηεξα».
Κάπνηνο άιινο δήισζε: «Βειηηψλνληαη ηα αγγιηθά καο κε ηηο κεηαθξάζεηο αθνχ
εκπινπηίδεηαη ην ιεμηιφγηφ καο θαη καζαίλνπκε λέεο ιέμεηο».
Καηαλνψληαο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζπλεηξκνχο πνπ πνιιέο ιέμεηο πηζαλφηαηα εκπεξηέρνπλ,ε
δηαηήξεζε ηνπ ξπζκνχ ηνπ καζήκαηνοθαη ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπαπνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο
ιφγνπο πίζσ απφ απηήλ ηελ πξνηίκεζε, ε νπνία θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα
κειεηψλ ηνπ Dujmovic (2007) θαη ηνπ Macaro (2005). Κάηη ηέηνην δελ ππνζηεξίδεηαη φκσο
απφ έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ νη πιείζηνη ζπκκεηέρνληεο
ππνζηεξίδνπλ πσο ε κεηάθξαζε εγθπκνλεί έλα πξαγκαηηθφ θίλδπλναθνχ ζα κπνξνχζε λα
θάλεη ηνπο καζεηέο λα ζπγρένπλ κηα ιέμε κε κηα άιιε. Αθφκα, ππνζηεξίδνπλ πσο φηαλ νη
καζεηέο πηέδνληαηαπφ ηνλ θαζεγεηή πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ην κάζεκα ζπρλά
πξνζπνηνχληαηφηη έρνπλ θαηαλνήζεη, αθφκα θη αλ δελ θαηάιαβαλ νχηε θαη φηαλ ε εξκελεία
δφζεθε ζηε ΜΓ (Copland&Neokleous, 2011, Ford, 2009).
Παξφιν πνπ ζεσξνχλ ηε ΜΓ πνιχηηκε θαη πξνζδνθνχλ απφ ηνπο θαζεγεηέο λα ηε
ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα κεηξηάζνπλ επηθείκελεο δπζθνιίεο, 21 ζπκκεηέρνληεο
έθξνπζαλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα πηζαλέο επηπηψζεηο. Δίθνζη ηέζζεξηο καζεηέο
ππνζηήξημαλ πσο θαθή δηαρείξηζε ηεο ΜΓ ή θαηάρξεζή ηεο κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ην
κάζεκα. πσο θαίλεηαη ζηα γξαθήκαηα 3 θαη 4, απηφήηαλ εκθαλέο απφ ηνπο καζεηέο ζρεηηθά
κε ηε ρξήζε κεηάθξαζεο.
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Σταςη μαθητών απζναντι ςτη χρήςη τησ ΑΓ
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Δίθνζη ηξεηο καζεηέο είραλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηνλ πηζαλφ θίλδπλν πνπ ζα πξφθππηε εάλ νη
θαζεγεηέο ηνπο κεηάθξαδαλ απεπζείαο θάζε θαηλνχξηα ιέμε. πσο εμέθξαζε έλαο
ζπλεληεπμηαδφκελνο θάηη ηέηνην ζα ηνπο κεηέηξεπε ζε «κεηαθξαζηέο ξνκπφη». Δπίζεο,
θάπνηνο άιινο καζεηήο ζρνιίαζε πσο απηή ε ηαθηηθή ζα ζπλέβαιιε ζην λα είλαη αθεξεκέλνη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, κε ην κάζεκα λα «κεηαηξέπεηαη ζε κηα ζεηξά
κεηαθξαδφκελσλ ιέμεσλ». Δίθνζη δχν καζεηέο ππνγξάκκηζαλ πσο κηα ηέηνηα ηαθηηθή ήηαλ
πην επνηθνδνκεηηθή φηαλ ρξεζηκνπνηείην γηα έλλνηεο νη νπνίεο ήηαλ δχζθνιν λα κεηαθεξζνχλ
απφ ηε κηα γιψζζα ζηελ άιιε. Απηφ ζπλέβαηλε θπξίσο επεηδή ζεσξείην δεδνκέλν πσο κία
ιέμε ηεο ΜΓ αληηζηνηρνχζε ζε κφλν κία ηεο ΑΓ θαη ην αληίζεην. Δπίζεο, απηφ κείσλε ηελ
πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηέβαιιαλ νη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ,άπνςε ε νπνία
θαζξεθηίδεηαη θαη ζηε κειέηε ηνπ Pacek, 2003. Έλαο καζεηήο δήισζε: «ηεξίδεζαη ζηε
κεηάθξαζε ηνπ δαζθάινπ θαη δελ κπαίλεηο ζηνλ θφπν λα ειέγμεηο αλ πξάγκαηη είλαη ζσζηή ή
φηη ηελ θαηάιαβεο ζσζηά...Θεσξείο φηη θαηάιαβεο αθφκα θη αλ δελ έρεηο ηδέα ηη ζεκαίλεη ε
ιέμε αθφκα θαη κεηαθξαζκέλε». Κάπνηνο άιινο ζρνιίαζε: «Γελ κπνξνχλ φιεο νη ιέμεηο λα
κεηαθξαζηνχλ. Πνιιέο θνξέο ζπλαληνχκε ιέμεηο γηα ηηο νπνίεο δελ κπνξνχκε λα βξνχκε
ζπλψλπκν». πλεπψο, 26 καζεηέο πξνηίκεζαλ λα ηνπο εμεγείηαη κηα ιέμε πξψηα ζηελ ΑΓ.
4.3

Αλεζπρίεο καζεηψλ

πσο δεηθλχνπλ νη ζπλεληεχμεηο, νη καζεηέο ήηαλ ζεηηθφηεξνη ζε παξφκνηεο πξνζπάζεηεο απφ
ηνπο θαζεγεηέο (γξάθεκα 4). Ο ζηφρνο ησλ θαζεγεηψλ ηνπο λα δηεμάγνπλ ην κάζεκα
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ελζσκαηψλνληαο φζνλ ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ηε ρξήζε ηεο ΑΓ, απνδείρζεθε αμηνζεκείσηα
πνιχηηκνο απφ 39 καζεηέο, κε 26 απφ απηνχο λα εθθξάδνπλ ηελ επγλσκνζχλε ηνπο πξνο ηνπο
θαζεγεηέο πνπ θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο λα δηαηεξήζνπλ ηε ζπδήηεζε απνθιεηζηηθά ζηελ
ΑΓ: «Μνπ αξέζεη πνπ ε δαζθάια κνπ εθκεηαιιεχεηαη θάζε επθαηξία γηα λα καο θάλεη λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα αγγιηθά».
Παξά ηελ επηθξαηέζηεξε άπνςε ησλ καζεηψλ ππέξ ηεο ρξήζεο ηεο ΜΓ, 25 ζπκκεηέρνληεο
εμέθξαζαλ βάζηκεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα
εμάζθεζε ηεο ΑΓ. Σν γεγνλφο φηη δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ΑΓ εθηφο ηάμεσο,ηνπο θάλεη
εμαηξεηηθά ακήραλνπο λα εμαζθνχλ ηα επηθνηλσληαθά ηνπο πξνζφληα. Αλαγλσξίδνπλ,
επνκέλσο, ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αχμεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Γεηθλχνπλ πσο θάηη ηέηνην
κπνξεί λα επηηεπρζεί πξνζζέηνληαο κία επηπιένλ ψξα ζην ήδε ππάξρνλ 2σξν πνπ
δηδάζθνληαη ηελ ΑΓ, ε νπνία ζα ήηαλ αθηεξσκέλε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. πλεπψο, 29
καζεηέο πξνζδνθνχλ απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα καζεζηαθφ
πεξηβάιινλ πνπ ζα επηηξέπεη λα πινπνηεζεί θάηη ηέηνην. Γηα ηελ αθξίβεηα, φπσο θαλεξψλνπλ
έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ άπνςε ησλ θαζεγεηψλ, ε έιιεηςε ρξφλνπ εμάζθεζεο ηεο
ΑΓ, απνηειεί ην θχξην επηρείξεκα πνπ πξνβάιινπλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ
απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο ΑΓ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο (Copland&Neokleous, 2011,
Ford, 2009).
Παξφιν πνπ αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο αχμεζεο ηεο πξνθνξηθήο ρξήζεο ηεο ΑΓ, 54
ζπκκεηέρνληεο πξνεηδνπνίεζαλ φηη ε απνπζία ηεο ΜΓ ελδέρεηαη λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο
ζηε καζεζηαθή ηνπο εκπεηξία. Έλαο καζεηήο είπε: «Φπζηθά θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα
αγγιηθά φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν. Παξ‘ φια απηά, φηαλ θάηη είλαη δχζθνιν λα ην
θαηαλνήζσ, δελ λνκίδσ λα είλαη θαθή ηδέα λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα ειιεληθά. Βνεζά...πνιχ.»
Κάπνηνο άιινο δήισζε: «Πηζηεχσ πσο πξέπεη λα δηαζέζνπκε πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ
εμάζθεζε ηεο αγγιηθήο...φρη φκσο λα απνθεχγνληαη ηα ειιεληθά».Ζ αλάγθε αχμεζεο ηεο
ρξήζεο ηεο πξνθνξηθήο ΑΓ δε ζα έπξεπε λα εθιακβάλεηαη σο απνδνθηκαζία ηεο ΜΓ.
Αληηζέησο, νη καζεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη θαζεγεηέο ηνπο δελ πξέπεη λα κεηψζνπλ ηε ρξήζε
ηεο ΜΓ.

5. πδήηεζε-Πξνηάζεηο
Σα επξήκαηα δεηθλχνπλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο ππεξςεθίδνπλ ηε ρξήζε ηεο ΜΓ ζηελ ηάμε,
αληαπνθξηλφκελα ζε απηφ πνπ ν Macaro (2001) ηαπηνπνηεί σο ηε βέιηηζηε ζέζε. ηηο
ζπλεληεχμεηο ηνπο, νη καζεηέο απνδέρνληαη πσο δελ κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ ηελ ρξήζε
ηεο, κε 54 απφ απηνχο λα αγθαιηάδνπλ ηα σθειήκαηα ηα νπνία απνθνκίδνπλ απφ ηελ
παξνπζία ηεο θαη λα ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία πνπ απαηηεί ε ρξήζε ηεο.Δπηπιένλ, θαηαλννχλ ηελ
αλάγθε λα απμήζνπλ ηε ρξήζε ηεο ΑΓ.
Αλ θαη δελ εξσηήζεθαλ επζέσο, 37 ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο πξνηηκνχλ κηα ηάμε κε έλαλ
εθπαηδεπηηθφ κε ηνλ νπνίν λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ΜΓ. Γη‘ απηνχο, ε
θαηαιιειφηεηα ηεο ΜΓ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ην αλ ζπκβάιιεη ζηελ καζεζηαθή
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εκπεηξία. Απηή ε άπνςε έρεη ηνληζηεί θαη ζε δχν πξφζθαηεο κειέηεο (Lee&Macaro, 2013;
Lin&Wu,2015), νη νπνίεο εηζεγνχληαη πσο ε ΜΓ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ
δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ΑΓ.
Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο δείρλνπλ κηα θαηεχζπλζε ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ηελ
ηδαληθή ηάμε γηα ηνπο καζεηέο σο κία ζηελ νπνία ε ΜΓ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλεηά. Παξφιν πνπ
ε ΜΓ δελ πξέπεη λα απνθιεηζηεί απφ ηα ηκήκαηα δηδαρήο ηεο ΑΓ, πξέπεη λα ηεζνχλ μεθάζαξα
φξηα γηα ην πφηε θαη πψο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί
λα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα πηζηεχσ ησλ θαζεγεηψλ, δεδνκέλνπ φηη έξεπλεο δεηθλχνπλ
πσο νη θαζεγεηέο έρνπλ ζπρλά κηα πξνδηάζεζε πξνο ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο
ΑΓ(Copland&Neokleous, 2011; Imran&Wyatt, 2015). Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ην λα
θάλνπλ ζπγθξίζεηο κε ηε ΜΓ ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο. Αληίζεηα, φπνπ κειέηεο
εμεηάδνπλ ηελ άπνςε ησλ θαζεγεηψλ δηαθαίλεηαη πσο νη δηδάζθνληεοδελ είλαη ηδηαίηεξα
ππνζηεξηθηηθνί ζε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο (Brown, 2009).
Οη ελ δπλάκεη αληηθξνπφκελεο απφςεηο κεηαμχ θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην
ηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε καζεζηαθή εκπεηξία, φπσο απηή ε κειέηε απνδεηθλχεη, ηνλίδνπλ
πσο ε άπνςε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο δελ πξέπεη λα
παξαγλσξίδεηαη. Απηφ ην άξζξν δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο νη
θαζεγεηέο λα απνθηήζνπλ επαξθή θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ γηα λαπξνσζήζνπλ
πξαθηηθέο πνπ ζεσξνχληαη σθέιηκεο θαη λα αληηκεησπίζνπλ εθείλεο πνπ απνδεηθλχνληαη
πξνβιεκαηηθέο. Απηή ε έλλνηα ππεξζεκαηίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζπρλά, φπσο θαίλεηαη
ζηελ έξεπλα, νη δηδάζθνληεο ηεο αγγιηθήο βαζίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζε δηθέο ηνπο
πεπνηζήζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ζηελ ηάμε κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, νη
καζεηέο δε ζπκθσλνχλ (Brown, 2009; Ford, 2009). Ο Canagarajah (2011) ηφληζε ηελ αλάγθε
νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαπηχμνπλ ηερληθέο δηδαζθαιίαο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη νη καζεηέο παξά λα επηβάιινπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν νη παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο ζα ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ.
Σν πξψην βήκα γηα λα δηαπηζησζεί πσο ε ΜΓ ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο
ησλ καζεηψλ είλαη ε εμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςεη απφ
κνλφγισζζαζρνιηθά πεξηβάιινληα.Σνηνπηνηξφπσο, ε βέιηηζηε πξνζέγγηζε πνπ δηαθεξχηηεη
πσο ε ΜΓ απνηειεί έλα πνιχηηκν θεθάιαην ζηελ ηάμε ζα επαλεμεηαζηεί κε βάζε αηνκηθέο
θαη φρη ζπιινγηθέο πεξηπηψζεηο. Πνζνηηθά κηιψληαο, ν Macaro (2005) εηζεγήζεθε 10-15%
ρξήζε ηεο ΜΓ. Ζ επεμήγεζε ηνπ φκσο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη γη‘ απηφ νηLittlewood θαη Wu
(2011) αλαθέξνπλ πσο απηφ εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηελ αηνκηθή δηαίζζεζε ηνπ
δηδάζθνληα. Αλη‘ απηνχ ε δηεμαρζείζα έξεπλα ηνλίδεη φηη ε βέιηηζηε ρξήζε ηεο ΜΓ ζα
πξέπεη λα ζπιιακβάλεηαη σο ακνηβαίσο ζπκθσλεζείζα κεηαμχ θαζεγεηή θαη καζεηψλ θάζε
κνλφγισζζεο ηάμεο. Έλα πηζαλφ πξφβιεκα κε ηελ θαζνιηθφηεηά ηεο είλαη ε δπζθνιία λα
νξηζηεί έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ γηα φιεο ηηο ηάμεηο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή απφκεξηθέο
κεηαβιεηέο,φπσο ην επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη ην αληηθείκελν ησλ καζεκάησλ, δχλαηαη λα
πξνθχςεη ε αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο δηαθνξεηηθψλ πνζνζηψλ ρξήζεο ηεο ΜΓ.
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Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο εηζεγνχληαη ηε ζπλεξγαζία ησλ θαζεγεηψλ πξνθεηκέλνπ λα
απνθαζηζηεί κηα ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ΜΓ (Inbar-Lourie, 2010). Γηα
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή μεθάζαξσλ πξαθηηθψλ θαη εχξεζε ηεο ρξπζήο ηνκήο, απηφ ην
άξζξν ηνλίδεη ηε ζεκαζία χπαξμεο κηαο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο, πνπ εθηηκψληαο ηηο
πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ, ζαπξνζδηνξίζεη ην δηθφ ηεο βέιηηζην πνζνζηφ. Γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν
νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα δηεμάγνπλ μερσξηζηή έξεπλα γηα θάζε ηάμε πξνθεηκέλνπ λα
εληνπίζνπλ ηνπο ζθνπνχο πνπ πξέπεη ε ΜΓ λα εμππεξεηεί γηα δηεπθφιπλζε ηνπ καζήκαηνο.
Παξφκνηεο ελέξγεηεο ζα βνεζήζνπλ ηνπο θαζεγεηέο λα βειηηψζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο
ζηεξηδφκελνη ζηελ θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο
νξηζκφο ηνπ βέιηηζηνπ πνζνζηνχ ρξήζεο ηεο ΜΓ ζε θάζε ηάμε, εμεγνχλ νη εξεπλεηέο, ζα
βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα απμήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κα παξάιιεια ζα επηηξέςεη ζηνπο
θαζεγεηέο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάρξεζε ηεο ΜΓ, εθφζνλ θάζε ηκήκα ζα απνθαζίδεη ηηο
ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηεί ε ρξήζε ηεο ΜΓ θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα πξέπεη λα
ηεο παξαρσξεζεί. πκπεξαζκαηηθά, θάζε ηάμε ζα ρξεζηκνπνηεί ηε ΜΓ ζε πεξηπηψζεηο πνπ
κφλν ζεηηθά ζα ζπκβάιινπλ ζηελ παηδαγσγηθή ηεο.

6. Δπηπιένλ κειέηε
Παξφιν πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο είλαη ζπλεπή κε επξήκαηα πνπ δείρλνπλ
πξνηίκεζε ζηελ έληαμε δίγισζζεο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία ηεο ΑΓ (Garcia,2009;
Hornberger&Link, 2012; Lin&Wu,2015), ν κηθξφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ εηζεγείηαη πσο δε
ζα έπξεπε λα γεληθνπνηεζεί. Απηφο ν πεξηνξηζκφο παξάιιεια, κπνξεί λα θαηεπζχλεη
επφκελεο κειέηεο κε πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ επηπέδσλ.
Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ηεο ΜΓ νθείιεη λα εμεηάδεηαη ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
πξνεηνηκαζίαο δαζθάισλ γηα λα βνεζήζεη ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ
ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ρξήζεο ηεο.Πεξαηηέξσ, ε δηεμαγσγή παξφκνησλ κειεηψλ ζα
δηαθσηίζεη επηπιένλ ην ζέκα σζψληαο ηα Τπνπξγεία Παηδείαο, λα νξγαλψζνπλ εκεξίδεο
φπνπ ζα ζπδεηνχληαη ζηξαηεγηθέο θαηεχζπλζεο ηεο ρξήζεο ηεο ΜΓ πξνο επεξγεζία
δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ.
Ζ έγεξζε ηεο γλψζεο ησλ δηδαζθφλησλ ζε ζέκαηα πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά απφ ηνπο
καζεηέο ζα δψζεη έλα παξαγσγηθφ ελαξθηήξην ζεκείν γηα κειινληηθή έξεπλα εθφζνλ ζα
ππεξβαίλεη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο βαζηά ξηδσκέλεο ζηε δηδαζθαιία ηεο ΑΓ. Ζ θνηλνπνίεζε
εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηε θσλή ηνπ καζεηή κπνξεί λα επηηχρεη ηεζχγθιηζε θαηλνκεληθά
αληίζεησλ απφςεσλ, δίδνληαο έλα νιηζηηθφ απνινγηζκφ σο πξνο ην πψο ζα πξέπεη λα
δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία ηεο ΑΓ ζε κνλφγισζζα πεξηβάιινληα. Γνπιεχνληαο ινηπφλ κε
επξήκαηα παξφκνησλ κειεηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απάιεηςε ηνπ ζηίγκαηνο πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλν κε ηε ρξήζε ηεο ΜΓ θαη επηπιένλ κπνξεί λα αλνίμεη ηνλ δξφκν γηα λα
δεκηνπξγεζεί απηφ πνπ ζπρλά ζεσξείηαη αθαηφξζσην...ην ηδαληθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ.
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Abstract: This paper presents a research aimed to explore the exploitation of the Learning
Management System LAMS to reinforce the traditional way of teaching in a ―mixed ability‖
class, through the implementation and evaluation of Differentiated Teaching activities in
Secondary Vocational Education. The research was a case study (small-scale) action research,
in which quantitative and qualitative approaches were implemented. In the context of the
research, learning activities of Differentiated Teaching in LAMS environment were designed
and implemented by the students of the 3rd grade of a vocational high school, within the
framework of the course "Computer Programming". Subsequently, the students completed a
questionnaire and interviewed on LAMS usability and learning activities. The results argue in
favor of LAMS's use in carrying out Differentiated Teaching activities.
Key Words: LAMS, Differentiated Teaching, Secondary Vocational Education.
Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη έξεπλα πνπ έγηλε κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο
αμηνπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μάζεζεο LAMS γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ
παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ζε κία ηάμε κηθηήο καζεζηαθήο ηθαλφηεηαο, κέζσ ηεο
εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο δξαζηεξηνηήησλ Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. Ζ έξεπλα είρε ηε κνξθή κίαο κειέηεο
πεξίπησζεο θαη έξεπλαο δξάζεο (κηθξήο θιίκαθαο), θαηά ηελ νπνία αθνινπζήζεθαλ ηφζν ε
πνηνηηθή φζν θαη ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε. ην πιαίζην ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθαλ καζεζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ζε πεξηβάιινλ LAMS (Learning Activity
Management System) θαη εθηειέζηεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ‘ ηάμεο ελφο Δπαγγεικαηηθνχ
Λπθείνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ». Αθνινχζσο, νη
καζεηέο ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγην θαη παξαρψξεζαλ ζπλεληεχμεηο ζρεηηθά κε ηελ
επρξεζηία ηνπ LAMS θαη ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα ζπλεγνξνχλ
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ππέξ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ LAMS γηα ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο.
Λέμεηο θιεηδηά: LAMS, Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία, Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε.

Δηζαγσγή
Ζ αλνκνηνγέλεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζέκαηα πνπ
απαζρνινχλ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. ε κία ζρνιηθή ηάμε, ζπλαληνχκε καζεηέο πνπ
έρνπλ δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα, εκπεηξίεο, δεμηφηεηεο θαη θιίζεηο, θαζψο θαη δηαθνξεηηθφ
κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν. Ηδηαίηεξα έληνλν παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ζηηο
ηάμεηο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, φπνπ κεγάιν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ έρεη ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά (Κνληαμήο, 2016; Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2016),
απαξηίδνληαο κία ηάμε κηθηήο ηθαλφηεηαο. Ζ Βαιηάληε (2015, ζει. 8) ηνλίδεη ηελ αλάγθε
απνκάθξπλζεο απφ «κνλνδηάζηαηεο, παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο» θαη ηελ εθαξκνγή
πξαθηηθψλ Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο (ΓΓ) σο κία ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο έληνλεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ κηθηήο ηθαλφηεηαο.
Ζ Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία (ΓΓ) κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο νξγαλσκέλνο θαη
ηαπηφρξνλα επέιηθηνο ηξφπνο πξνζαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαηά ηελ νπνία
νη εθπαηδεπηηθνί πξνζαξκφδνπλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηηο
πεγέο, ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ λα
ζπκβαδίζνπλ κε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο, είηε ζε αηνκηθφ είηε ζε νκαδηθφ
επίπεδν, κε ζηφρν λα επηηχρνπλ ηελ κέγηζηε καζεζηαθή δπλαηφηεηα ηνπ θάζε καζεηή ζε κία
ηάμε (Tomlinson et al., 2003, ζ. 121). Ζ ΓΓ είλαη καζεηνθεληξηθή, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα
ζρεδηάδεη αμηφινγεο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο θαη ηεο αηνκηθήο επηηπρίαο. Ο
εθπαηδεπηηθφο πνπ επηζπκεί λα εθαξκφζεη ΓΓ ζηελ αίζνπζά ηνπ, κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη
ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία, ηα απνηειέζκαηα/πξντφληα θαη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ
αλάινγα κε ηελ εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι,
ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο δηδαθηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ζηξαηεγηθέο (Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ
& Ππξγησηάθεο, 2015, ζ. 116; Tomlinson, 1999/2010).
Μεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ ΓΓ είλαη θαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο νη καζεηέο είλαη
εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη πηζαλφλ λα ζεσξνχλ ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο
ιηγφηεξν ειθπζηηθέο (Morgan, 2014). Υξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία θαη ππεξεζίεο
ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ην ζηπι κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ (Κνπηζνπξάθε &
Μπεξθνχηεο, 2014), κε ηελ ςεθηαθή ΓΓ λα νδεγεί ζε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
(Haelermans et al., 2015). Έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ρξήζεο ηνπ
LAMS γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ΓΓ, θαζψο δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα
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βνεζήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο (Αξαπνγηάλλεο θ.α., 2013; Εήζθνο & Παπαδάθεο, 2015;
Λενληίδεο & Παπαδάθεο, 2013).
Σν LAMS (https://www.lamsfoundation.org/) είλαη έλα δσξεάλ, αλνηθηνχ θψδηθα,
δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Τπάγεηαη
ζηελ θαηεγνξία ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (ΓΜ) (Learning Management
System, LMS) θαη ππνζηεξίδεη ηηο αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ κάζεζεο (Learning Design)
(Britain, 2004; Dalziel, 2003). Κάζε ςεθηαθφ ζρέδην καζήκαηνο (ή ζρέδην κάζεζεο ή
καζεζηαθφ ζρέδην) ζην LAMS έρεη ηε κνξθή κίαο αθνινπζίαο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Σν πεξηβάιινλ ηνπ LAMS παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κία πιεζψξα εξγαιείσλ πνπ
ππνζηεξίδνπλ αηνκηθέο αιιά θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία,
δηαρείξηζε θαη επνπηεία ςεθηαθψλ καζεκάησλ γηα δηα δψζεο, κηθηή θαη εμ απνζηάζεσο
κάζεζε (Παζράιεο & Παπαδάθεο, 2009).

1. Δξεπλεηηθφ – Μεζνδνινγηθφ πιαίζην
θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ LAMS γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ
δηδαζθαιίαο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ. Έηζη δφζεθε
ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αμηνπνίεζε εξγαιείνπ ειεθηξνληθήο κάζεζεο σο θχξηνπ εξγαιείνπ
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ηάμεηο καζεηψλ κηθηήο ηθαλφηεηαο.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ:
α) ε πνην βαζκφ είλαη εχρξεζην ην LAMS γηα ηε δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ
ζρεδηάζηεθαλ βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ΓΓ;
β) Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ δηεμαγσγή καζεζηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ ζε πεξηβάιινλ LAMS;
Ζ έξεπλα είλαη κία κειέηε πεξίπησζεο θαη έξεπλα δξάζεο κηθξήο θιίκαθαο θαζψο
επηρεηξνχληαλ ε εθαξκνγή κίαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κίαο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο πνπ αληηθαζηζηά ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν
(Cohen et al., 2000/2008, ζ. 385) κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξεπλεηή. Γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο έγηλε ζπλδπαζκφο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ
ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ βαζίζηεθε ζε
ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ θαη ζε ζπλεληεχμεηο απφ καζεηέο πξφζθαηα ελειηθησζέληεο. Έηζη,
ζπγθεληξψλνληαο θαη επηβεβαηψλνληαο ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο δεδνκέλσλ
(Creswell, 2012, ζ.299) εθαξκφζηεθε ηξηγσλνπνίεζε, αθνχ επήιζε αιιεινζπκπιήξσζε θαη
αιιεινεπαιήζεπζε ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ (Εαθεηξφπνπινο, 2005, ζ. 159).
χκθσλα κε ηελ Tomlinson (1999/2010, ζ. 31) ζε κία αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε
δηαθνξνπνίεζε νη δηαθνξέο ησλ καζεηψλ κειεηψληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζρεδηαζκφ
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ελδηαθέξνληα, ηελ εηνηκφηεηα θαη ην
Page 55 of 212

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 6, Issue 3, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο
δηαλεκήζεθαλ ζηνπο καζεηέο εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ην καζεζηαθφ πξνθίι θαη ηα
ελδηαθέξνληά ηνπο, ελψ κειεηήζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο επηπέδνπ θαη ηεο εηνηκφηεηα ηνπο.
Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ,
ζρεδηάζηεθαλ δξαζηεξηφηεηεο ΓΓ ζε πεξηβάιινλ LAMS. Καζψο νη καζεηέο δελ δηέζεηαλ
πξφηεξε εκπεηξία ζην LAMS, δεκηνπξγήζεθαλ αξρηθά δχν (2) ζχληνκεο αθνινπζίεο
εμνηθείσζεο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα εξγαιεία ζπλεξγαζίαο ηνπ LAMS, ρξνληθήο δηάξθεηαο
κίαο (1) δηδαθηηθήο ψξαο εθάζηε (Δηθφλα 1). ηφρνο ήηαλ ν εληνπηζκφο ηπρφλ πξνβιεκάησλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ηνπ LAMS απφ ηνπο καζεηέο.

Δηθφλα 1: Αθνινπζίεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ LAMS πνπ ζηφρεπαλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ
κε ην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS

Αθνινχζεζε ν ζρεδηαζκφο ηεο θχξηαο αθνινπζίαο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ν νπνίνο
βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο ΓΓ (Δηθφλα 2). Πξνβιεπφηαλ λα δηαξθέζεη δχν (2) δηδαθηηθέο ψξεο
θαη αθνξνχζε ηε δηδαζθαιία ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο «Γνκέο Γεδνκέλσλ - Λίζηεο» ηνπ
καζήκαηνο «Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ» ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο.
Πεξηιάκβαλε αηνκηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο νη νδεγίεο ηνπ καζήκαηνο
ππνζηεξίδνπλ ηε δηαπξαγκάηεπζε ελλνηψλ φρη κφλν ζε επίπεδν ηάμεο αιιά θαη κέζσ
νκαδηθψλ εξγαζηψλ, αθνινπζψληαο κία νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε. Βαζηθφο ζθνπφο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή ηεο ιίζηαο θαη λα ηελ
ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή θαη νηθνδφκεζε απφ
ην καζεηή βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη επίιπζεο πξνγξακκαηηζηηθψλ
πξνβιεκάησλ.
Αθνχ νινθιεξψζεθε ν ζρεδηαζκφο ηεο αθνινπζίαο, ζηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε απφ ηνπο
είθνζη εθηά (27) άξξελεο καζεηέο ησλ δχν ηκεκάησλ Δηδηθνηήησλ ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο
ηεο Γ‘ ηάμεο ελφο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑΛ) ηνπ λνκνχ Πηεξίαο. Σν κεγαιχηεξν
κέξνο ηεο αθνινπζίαο εθηειέζηεθε δηα δψζεο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ
Πιεξνθνξηθήο, ελψ ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο αθνινπζίαο πνπ αθνξά ηελ εξγαζία γηα ην
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ζπίηη πξννξηδφηαλ λα εθηειεζηεί απφ ηνπο καζεηέο εμ απνζηάζεσο. Έηζη εθαξκφζηεθε ην
κηθηφ κνληέιν κάζεζεο.

Δηθφλα 2: Αθνινπζία καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ LAMS πνπ εθαξκφζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηε
εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο

ηελ αξρή εθπφλεζεο ηεο αθνινπζίαο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξηλ ηελ εθηέιεζε
ησλ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αμηνινγήζεθαλ νη πξφηεξεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ επί ηε
δνκή δεδνκέλσλ ιίζηα, κέζσ ηεζη απηναμηνιφγεζεο επίδνζεο. Τπήξρε κηθξή πξφηεξε γλψζε
ησλ καζεηψλ επί ηεο έλλνηαο «ιίζηα», θαζψο ηελ είραλ δηδαρζεί ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή
ρξνληά. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζήο ηνπο, νη καζεηέο νδεγνχληαλ
ζηελ εθηέιεζε δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη επηηχρακε δηαθνξνπνίεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο βάζεη ηεο εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ (Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ
& Ππξγησηάθεο, 2015, ζ. 139; Tomlinson, 2001/2015, ζ. 87), ζηνρεχνληαο ζηε γεθχξσζε ηεο
γλσζηηθήο ηνπο απφζηαζεο.
ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο εθπφλεζαλ ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ν ζρεδηαζκφο ησλ νπνίσλ
βαζίζηεθε ζε ζηξαηεγηθέο πνπ ελδείθλπληαη θαηά ηελ εθαξκνγή Γηαθνξνπνηεκέλεο
Γηδαζθαιίαο, φπσο ε ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο, ε ζπλεξγαηηθή ζπλαξκνιφγεζε
(jigsaw) θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο επίδνζεο (think-pair-share) (ΚνπηζειίλεΗσαλλίδνπ & Ππξγησηάθεο, 2015, Tomlinson, 2001/2015). Έηζη επηηχρακε δηαθνξνπνίεζε
ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο.
Μεηά ην πέξαο ησλ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη καζεηέο εθηέιεζαλ ην δεχηεξν ηεζη
απηναμηνιφγεζεο επίδνζεο, κε ζηφρν ηελ εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ απφθηεζεο γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ. ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο αλαηέζεθε ζηνπο καζεηέο εξγαζία γηα
ην ζπίηη πνπ πεξηείρε αζθήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. Ζ επηινγή ησλ αζθήζεσλ έγηλε κε
γλψκνλα ηελ δηαθνξνπνίεζε βάζεη ηεο εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε
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πηζαλφηεηα απφθηεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ελλνηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα «θάζε καζεηήο λα
έρεη ηε δένπζα πξφθιεζε» (Tomlinson, 1999/2010, ζ. 138). Ζ αθνινπζία καζεζηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ είλαη δηαζέζηκε ζην απνζεηήξην ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο ηνπ LAMS
(http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=2199754).
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επρξεζηίαο ηνπ LAMS θαη ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηήζεθε πνζνηηθή (εξσηεκαηνιφγην) θαη πνηνηηθή
(ζπλέληεπμε) πξνζέγγηζε. Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη καζεηέο
ζπκπιήξσζαλ αλψλπκα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, ην νπνίν
ηνπο δφζεθε ειεθηξνληθά. Απνηεινχληαλ απφ δχν βαζηθά ηκήκαηα. Σν πξψην πεξηείρε
εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ θαη ην δεχηεξν εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην
πξνθίι ησλ καζεηψλ. Σν πξψηνο κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαξηίδνληαλ απφ
εξσηήζεηο/θξηηήξηα ηεο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert (Καζφινπ, Λίγν, Αξθεηά, Πνιχ, Πάξα
πνιχ), θαζψο καο ελδηέθεξε φρη κφλν ε θαηαγξαθή ηεο γεληθήο ζπκθσλίαο ή αζπκθσλίαο
ησλ καζεηψλ κε κία πξφηαζε, αιιά θαη ν βαζκφο ζπκθσλίαο (Εαθεηξφπνπινο, 2005, ζ. 71).
Αθνινχζσο, έμη (6) καζεηέο δηαθνξεηηθήο καζεζηαθήο επίδνζεο ζπκκεηείραλ ζε δηαδηθαζία
εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, κε εξσηήζεηο αλάινγεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Έηζη
επηδηψθνληαλ φρη κφλν ε ζπκθσλία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν ηερληθψλ αιιά θαη ε
αλάδπζε ηπρφλ κε πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ.

2. Απνηειέζκαηα
2.1. Πξνθίι καζεηψλ
ρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ καζεηψλ ηεο έξεπλαο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ηεο έξεπλαο
(77.8%) ήηαλ αλήιηθνη ελψ νη καζεηέο πνπ επέιεμαλ ηελ εηδηθφηεηα «Σερληθφο Ζ/Τ θαη
Γηθηχσλ Ζ/Τ» ήηαλ πεξηζζφηεξνη (59,3%) έλαληη ησλ καζεηψλ πνπ είραλ επηιέμεη ηελ
εηδηθφηεηα «Σερληθφο Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ».
Χο πξνο ην βαζκφ εηνηκφηεηάο ηνπο, φινη νη καζεηέο είραλ δηδαρζεί ζε πξνεγνχκελα
καζήκαηα ηηο απαξαίηεηεο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο παξέκβαζεο. Χο πξνο ην καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ, πάλσ απφ ηνπο κηζνχο (55,6%)
ήηαλ ηχπνο θηλαηζζεηηθφο, πνπ ζεκαίλεη φηη καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ εκπιέθνληαη
βησκαηηθά ζε καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο. Σέζζεξηο (4) καζεηέο ήηαλ ηχπνο αθνπζηηθφο, πνπ
ζεκαίλεη φηη νη ιέμεηο θαη ν ήρνο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα απηνχο θαη ηξεηο (3) καζεηέο
ήηαλ ηχπνο νπηηθφο, πνπ ζεκαίλεη φηη γηα λα κάζνπλ θάηη, πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ
νπηηθφ πιηθφ. Οη ππφινηπνη πέληε (5) καζεηέο είραλ ζπλδπαζκφ απφ δχν ή θαη ηα ηξία
καζεζηαθά ζηπι, κε ην θηλαηζζεηηθφ λα είλαη πάληα νξαηφ. Χο πξνο ηα ελδηαθέξνληά ηνπο,
απηά ζρεηίδνληαλ πεξηζζφηεξν κε δηαζθέδαζε, ςπραγσγία (παηρλίδηα, κνπζηθή, ηαηλίεο,
youtube), ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά δίθηπα (facebook, instagram) θαη πνιχ ιηγφηεξν κε ηελ
ελαζρφιεζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ή άιια γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο εηδηθφηεηαο θνίηεζεο.
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Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (63%) ζεσξεί φηη θαηέρεη κέηξηεο γλψζεηο ζηε ρξήζε ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή ελψ νη ππφινηπνη (37%) φηη νη γλψζεηο ηνπο είλαη πνιχ θαιέο.
Καλείο καζεηήο δελ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ην LAMS ζην παξειζφλ, παξά ηελ εκπεηξία ηνπο ζε
άιια καζεζηαθά πεξηβάιινληα, φπσο Moodle θαη E-class. ε εξψηεζε δε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ «Θέιεηο λα ρξεζηκνπνηήζεηο μαλά ην LAMS;» ην 74,1% απάληεζε
θαηαθαηηθά.
2.2. Δπρξεζηία LAMS
Χο πξνο ηελ επρξεζηία ηνπ LAMS, νη καζεηέο ηεο έξεπλαο απάληεζαλ ζε ηξεηο (3) εξσηήζεηο
πνπ αθνξνχζαλ ηελ επθνιία ρξήζεο, ηελ επθνιία εθκάζεζεο θαη ηνλ βαζκφ επραξίζηεζήο
ηνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ LAMS. Tα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο
εθθξάζηεθαλ ζεηηθά (ρήκα 1).

ρήκα 1. Βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηελ επθνιία ρξήζεο, ηελ επθνιία εθκάζεζεο θαη ηελ
επραξίζηεζε απφ ηε ρξήζε ηνπ LAMS

Ζ θαηά πιεηνςεθία ζεηηθή άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ηελ επρξεζηία ηνπ LAMS επηβεβαηψλεηαη
θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, φπνπ ζε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην εάλ
θαηάιαβαλ πψο ιεηηνπξγεί ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη εάλ θηλήζεθαλ κε επθνιία ζ‘ απηφ, θαηά
γεληθή νκνινγία νη καζεηέο αλέθεξαλ φηη ήηαλ εχθνιν. Αλαθέξζεθαλ φκσο θάπνηα
πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαλ θπξίσο ζηε ρακειή ηαρχηεηαο πξφζβαζεο ησλ ππνινγηζηψλ
ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ ζην Γηαδίθηπν, ζηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ αζχγρξνλεο
επηθνηλσλίαο (forum) θαη ηνπ ηξφπνπ ζπλεξγαζίαο ηνπο θαηά ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
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2.3. Μαζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο
Χο πξνο ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην βαζκφ επθνιίαο ηνπο, ζηε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ηνπο νη καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά ζε πνζνζηφ 85,1% (απαληήζεηο ζηηο
θαηεγνξίεο «Αξθεηά», «Πνιχ» θαη «Πάξα Πνιχ», κε πνζνζηφ 29,6%, 29,6% θαη 25,9%
αληίζηνηρα). Μφλν έλαο ζηνπο ελληά καζεηέο (11,1% ) επέιεμε ηελ θαηεγνξία «Καζφινπ»
ελψ ε θαηεγνξία «Λίγν» επηιέρζεθε κφλν απφ ην 3,7%.
ρεηηθά κε ην βαζκφ «θαιήο αηζζεηηθήο» ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζρεδφλ νη κηζνί
καζεηέο επέιεμαλ ηηο θαηεγνξίεο «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ» κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 48,1%
(πνζνζηά 22,2% θαη 25,9% αληίζηνηρα), ελψ παξαηεξήζεθε κία ηζνθαηαλνκή ησλ
απαληήζεσλ ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο (πνζνζηά 18,5%, 18,5% θαη 14,8% γηα ηηο
θαηεγνξίεο «Αξθεηά», «Λίγν» θαη «Καζφινπ» αληίζηνηρα).
ζνλ αθνξά ην βαζκφ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο
παξέκβαζεο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (66,6%) απάληεζε «Πνιχ» ή «Πάξα πνιχ» (κε
πνζνζηφ 33,3% ζε θάζε θαηεγνξία). Πεξίπνπ έλαο ζηνπο εθηά καζεηέο επέιεμε ηελ
θαηεγνξία «Καζφινπ» (14,8%) θαη πνιχ ιηγφηεξνη καζεηέο επέιεμαλ ηηο θαηεγνξίεο «Λίγν»
θαη «Αξθεηά» (11,1% θαη 7,4% αληηζηνίρσο).
ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην εάλ ην κάζεκα κε ην LAMS είλαη πην ελδηαθέξνλ απφ ην κάζεκα
ζηελ ηάμε/εξγαζηήξην ρσξίο ην LAMS, νη καζεηέο εθθξάζηεθαλ ζεηηθά ζε πνζνζηφ 59,2 %
(απαληήζεηο ζηηο θαηεγνξίεο «Αξθεηά», «Πνιχ» θαη «Πάξα Πνιχ», κε πνζνζηφ 29,6%,
14,8% θαη 29,6% αληίζηνηρα). Έλαο ζηνπο έμη καζεηέο επέιεμε ηελ θαηεγνξία «Καζφινπ»
(18,5%) θαη κφλν δχν καζεηέο επέιεμαλ ηελ θαηεγνξία «Λίγν» (7,4%).
ζνλ αθνξά ην βαζκφ ρξεζηκφηεηαο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ LAMS γηα παξαθνινχζεζε θαη
επαλάιεςε ηνπ καζήκαηνο απφ ην ζπίηη, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ επέιεμαλ ηηο θαηεγνξίεο
«Αξθεηά», «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ», κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 85,1% (33,3%, 29,6% θαη 22,2%
αληηζηνίρσο), έλαο ζηνπο ελληά καζεηέο επέιεμε ηελ θαηεγνξία «Καζφινπ» (11,1%) θαη κφλν
έλαο καζεηήο ηελ θαηεγνξία «Λίγν» (3,7%)
ε εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επαλάιεςε εθηέιεζεο
αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS, ην
66,6% απάληεζε ζεηηθά (απαληήζεηο ζηηο θαηεγνξίεο «Αξθεηά», «Πνιχ» θαη «Πάξα Πνιχ»,
κε πνζνζηφ 22,2%, 22,2% θαη 22,2% αληίζηνηρα). Σν 11,1% ησλ καζεηψλ απάληεζε «Λίγν»
θαη ην 22,2% «Καζφινπ».
ζνλ αθνξά ηε κε-χπαξμε πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην
πεξηβάιινλ ηνπ LAMS, παξαηεξείηαη δηάρπζε ησλ απαληήζεσλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο, κε ηηο
θαηεγνξίεο φκσο «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ» λα ζπγθεληξψλνπλ ζπλνιηθφ πνζνζηφ 44,4%. Σν
22,2% απάληεζε «Αξθεηά», ελψ γηα ηηο θαηεγνξίεο «Λίγν» θαη «Καζφινπ» ηα πνζνζηά ήηαλ
14,8% θαη 18,5% αληίζηνηρα.
Σφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν φζν θαη ζε αηζζεηηθή νη καζεηέο δήισζαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο
φηη δελ αληηκεηψπηζαλ θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Μάιηζηα θάπνηνο
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καζεηήο έθαλε παξαηεξήζεηο επί ησλ ζρεδηαζηηθψλ καο επηινγψλ. ινη νη καζεηέο
ζεψξεζαλ φηη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη φινη – εθηφο ελφο
– ζα επηζπκνχζαλ ηε ρξήζε ηνπ LAMS θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. Ζ δε γεληθή
εληχπσζε ησλ καζεηψλ πνπ έδσζαλ ζπλέληεπμε απφ ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε
πεξηβάιινλ LAMS ήηαλ πνιχ θαιή. Σέινο, σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηνπ LAMS γηα εμ‘
απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε θαη επαλάιεςε ηνπ καζήκαηνο απφ ην ζπίηη, ε πιεηνςεθία ησλ
καζεηψλ ζεσξεί φηη είλαη ρξήζηκε ε δπλαηφηεηα, ηδηαηηέξσο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ηνκέα
Πιεξνθνξηθήο λα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη ζην LAMS φρη κφλν δηαδψζεο αιιά θαη εμ‘
απνζηάζεσο. Οη καζεηέο ζα πξνηηκνχζαλ έλαλ κεηθηφ ηξφπν εξγαζίαο, έλαληη ειαρίζησλ
καζεηψλ πνπ επέκελαλ ζηελ εξγαζία δηα δψζεο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ,
παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε απνξηψλ/πξνβιεκάησλ επί ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.

3. πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο – Πεξηνξηζκνί
Γηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο ηεο έξεπλαο πνηθίινπλ σο πξνο ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ην
καζεζηαθφ πξνθίι θαη ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν. Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ζηφρν ηε
δηεξεχλεζε ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ καξηπξνχζαλ ηελ έληνλε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ δχν
ηάμεσλ κηθηήο ηθαλφηεηαο θαη δηθαηνινγνχζαλ ηελ επηινγή καο γηα εθαξκνγή πξαθηηθψλ ΓΓ
(Βαιηαληή, 2015; Βαζηάθε, 2010; Tomlinson et al., 2003).
Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηεο έξεπλαο ζεψξεζαλ φηη ην LAMS είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε,
εχθνιν ζηελ εθκάζεζε θαη δήισζαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηε ρξήζε ηνπ, γεγνλφο πνπ
επηβεβαηψλεη παιηφηεξεο έξεπλεο (Butler, 2004; Εήζθνο & Παπαδάθεο, 2015; Καδαληδήο
θ.α., 2015; Masterman & Lee, 2005; Παζράιεο & Παπαδάθεο, 2009). Σα πξνβιήκαηα πνπ
αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο δε θαίλεηαη λα απνηέιεζαλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηε
δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία ηνπ LAMS. Μπνξεί
φκσο λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ηεο ΓΓ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
ηερλνινγίαο, φπσο ζπκπεξαίλεηαη θαη ζηηο έξεπλεο ησλ Αξαπνγηάλλε θ.α., (2013), Εήζθνπ &
Παπαδάθε (2015) θαη Λενληίδε & Παπαδάθε (2013).
Χο πξνο ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη καζεηέο εθθξάζηεθαλ ζεηηθά, κε ηελ πιεηνςεθία
λα ζεσξεί φηη είλαη εχθνιεο, ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζή ηνπο θαη δήισζαλ
ηθαλνπνηεκέλνη ζε γεληθέο γξακκέο απφ ην πεξηερφκελν θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο. Θεψξεζαλ
φηη ην κάζεκα κε ην LAMS ήηαλ πην ελδηαθέξνλ απφ ην κάζεκα ζηελ ηάμε ή ην εξγαζηήξην,
ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ LAMS (αληίζηνηρν ζπκπέξαζκα κε ηελ έξεπλα ηνπ Butler (2004)). Οη
πεξηζζφηεξνη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, νπφηε
ζπκπεξαίλεηαη φηη ελίζρπζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή αθφκε θαη ησλ πην
αδηάθνξσλ καζεηψλ (αλάινγε δηαπίζησζε έγηλε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Masterman & Lee,
2005). Δθδήισζαλ ηελ επηζπκία λα επαλαιάβνπλ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS, φρη
κφλν ζην κάζεκα ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ αιιά θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο θαη
νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ησλ Φαθηνιάθε & Παπαδάθε (2011), δηακνξθψλνληαο ζεηηθή
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ζηάζε απέλαληη ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ζηελ πξννπηηθή κειινληηθήο ρξήζεο ηνπ LAMS.
Δληζρχεηαη έηζη αληίζηνηρε πξφηαζε ηεο έξεπλαο ηνπ Εήζθνπ & Παπαδάθε (2015) γηα ρξήζε
ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο ΓΓ θαη ζε άιια καζήκαηα εθηφο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε
παλειιαδηθή ή πεξηθεξεηαθή θιίκαθα. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ απνηηκά ηδηαίηεξα
ρξήζηκε ηε δπλαηφηεηα ηνπ LAMS γηα εμ‘ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε θαη επαλάιεςε ηνπ
καζήκαηνο απφ ην ζπίηη (φπσο θαη νη καζεηέο ησλ εξεπλψλ ησλ Εήζθνπ & Παπαδάθε (2015)
θαη Καδαληδή, θ.α., (2015)), δείρλνληαο ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζην κεηθηφ κνληέιν πινπνίεζεο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ LAMS φρη κφλν σο βαζηθνχ εξγαιείνπ κάζεζεο εληφο ηνπ
ρψξνπ ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ, αιιά θαη σο εξγαιείνπ επαλάιεςεο θαη εληζρπηηθήο
δηδαζθαιίαο απφ ην ζπίηη ή/θαη πξνεηνηκαζίαο γηα ην επφκελν κάζεκα. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν
δίλεηαη κία ιχζε ζηελ κε επαξθή δηάζεζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο καζεκάησλ εηδηθνηήησλ θαη κε.
Δπηπξφζζεηα ζα κπνξνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ζρεδηάζνπλ ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο
αθνινπζίεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ επίιπζε απνξηψλ/πξνβιεκάησλ πνπ
αλαθχπηνπλ θαηά ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, απνβιέπνληαο ζηελ πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε ησλ
καζεηψλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαη ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα ην
κάζεκα. Πξνηείλεηαη ε επαλάιεςε εθαξκνγήο αλάινγσλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο θαη ζε άιια καζήκαηα, φρη κφλν ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο,
δηα δψζεο, εμ‘ απνζηάζεσο ή κηθηά, κεγαιχηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, ζε παλειιαδηθή ή
πεξηθεξεηαθή θιίκαθα, πξνθεηκέλνπ λα γεληθεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη ζηνλ ππφινηπν
καζεηηθφ πιεζπζκφ. Δπηπιένλ, επεηδή νη καζεηέο ηεο έξεπλαο ήηαλ κφλν άξξελεο,
πξνηείλεηαη ε επαλάιεςε εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζε δείγκα καζεηψλ πνπ
λα πεξηέρεη θαη θνξίηζηα.
Μεηαμχ ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο έξεπλαο ζπγθαηαιέγνληαη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ
ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ, ε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη ν κε
επαξθήο αξηζκφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ γηα ην έλα εθ ησλ
δχν ηκεκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.
Δλ θαηαθιείδη, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ LAMS
γηα ηελ εθαξκνγή καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ. Αλαδεηθλχεηαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ε
ζπκβνιή ηεο αμηνπνίεζεο ελφο εξγαιείνπ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ ελίζρπζε ηνπ
παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ζε ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο ελφο Δπαγγεικαηηθνχ
Λπθείνπ.
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Ζ κεηάβαζε απφ ηε γξακκηθή ζηελ ςεθηαθή αθήγεζε παξακπζηψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε.
The transition from linear to digital narration of fairy tales in Elementary Education.
Γξ. Καξαβά Εαραξνχια, ρνιηθή ύκβνπινο, 3ε Δθπ. Πεξ. Γ. Δ. Κνξηλζίαο, karavaxara@yahoo.gr
Karava Zacharoula PhD, School Counselor in Elementary Education

Abstract: This article aims to present the creation of stories concerning the Elementary
Education, with the help of the technological tools T.P.E. Students based on the model of
guided research emphasize on critical thought, collaborative learning and creative expression
where their teacher takes on the role of the partner and coordinator of the whole attempt. They
also realize the multiculture value of literature and discover its use and utility nowadays. They
search, write down, discuss among them in order to make their own story. They also create
exercises and puzzles based on the main idea of their story, pictures, too, according to the way
they had imagined them during the conception of the story theme. Additionally, the students
have the ability to present their work and this is very important and crucial, because it gives
them the chance to evaluate, communicate and collaborate all together.
Key words: computers, software, T.P.E., fairy tales-stories, digital narration
Πεξίιεςε:Ζ παξνχζα εηζήγεζε έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία παξακπζηψλ ζηελ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, κε ηε βνήζεηα ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ Σ.Π.Δ.
Οη καζεηέο κε βάζε ην κνληέιν ηεο θαζνδεγνχκελεο δηεξεχλεζεο-αλαθάιπςεο κε έκθαζε
ζηελ θξηηηθή ζθέςε, ζηε ζπκκεηνρηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ζηε δεκηνπξγηθή
έθθξαζε, φπνπ ν δάζθαινο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπλεξγάηε, ζπληνληζηή θαη αξσγνχ ηεο
φιεο πξνζπάζεηαο, αληηιακβάλνληαη ηε δηαρξνληθή θαη δηαπνιηηηζκηθή αμία ηεο ινγνηερλίαο
θαη δηαπηζηψλνπλ ηε ρξήζε θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζήκεξα. Αλαδεηνχλ, θαηαγξάθνπλ,
ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα λα θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο παξακχζη. Γεκηνπξγνχλ δηθέο ηνπο
αζθήζεηο θαη ζηαπξφιεμα βαζηζκέλα ζηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ παξακπζηνχ ηνπο, θαζψο θαη
δσγξαθηέο απζεληηθέο, έηζη φπσο απηνί ηηο θαληάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζχιιεςεο ηνπ
παξακπζηθνχ ηνπο ζέκαηνο. Ηδηαίηεξα ζε ηάμεηο δηαπνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ, ηέηνηνπ ηχπνπ
δξαζηεξηφηεηεο εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ.
Παξάιιεια, ε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο, δίλεη ζηα παηδηά ηελ επθαηξία ηεο
αμηνιφγεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο.
Λέμεηο Κιεηδηά: Ζ/Τ, ινγηζκηθά, παξακχζηα, δηαπνιηηηζκηθφηεηα
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Δηζαγσγή
Ζ πξψηε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηα παξακχζηα δελ πξέπεη λα ινγίδεηαη ζαλ θάηη πεξηνξηζκέλν
θαη επηθαλεηαθφ, κφλν θαη κφλν γηαηί απηά απνηεινχλ κέξνο ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο πνπ
είλαη αλψλπκε θαη ζπιινγηθή ή γηαηί ηα θηινινγηθά ζηνηρεία ηνπο θαίλνληαη ηφζν απιά.
Αληίζεηα, ζεκαδεχνπλ βαζηά ηνλ θαζέλα απφ καο θαη καο εηζάγνπλ ζε κία εμαηξεηηθά
πνιχηηκε πνιηηηζκηθή παξάδνζε (Μεξαθιήο, 2001).
Απηέο νη ξίδεο είλαη πνιχ βαζηέο, θαη ρσξίο ακθηβνιία, νη γέθπξεο πνπ έρηηζαλ κεηαμχ ησλ
γελεψλ είλαη ηφζν δπλαηέο, ζηέξεεο θαη ρξήζηκεο, ψζηε λα κπνξνχλ αξρηθά λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγή απφιαπζεο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη αξγφηεξα, ζηελ ελήιηθε δσή,
σο ηνλ βαζηθφ αμηαθφ άμνλα θαη σο πεγή παξεγνξηάο, δηθαηνζχλεο ειπίδαο, ιχηξσζεο θαη
θάζαξζεο (Roney, 2001).
Ζ ξίκα, ην κέηξν, ε παξήρεζε, ε κεηξηθή, ε νκνηνθαηαιεμία θαη άιια βαζηθά ζηνηρεία ηεο
πνηεηηθήο ηέρλεο ππάξρνπλ ζε απηά ηα πξψηα θηινινγηθά έξγα. Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο
αθήγεζεο θαη ηεο αθξφαζεο παξακπζηψλ θαη ηζηνξηψλ γεληθφηεξα, αλαπηχζζεηαη
επηπξφζζεηα θαη ε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο αθεγεκαηηθήο ινγηθήο,
ε νπνία ιεηηνπξγεί ζηε ζπλέρεηα ζαλ ππμίδα ζην ηαμίδη ηεο θηινινγηθήο έθθξαζεο ζηελ
ελήιηθε δσή (Αλαγλσζηφπνπινο, 1997).
ινο απηφο ν πνηεηηθφο θαη πεδνγξαθηθφο ζεζαπξφο πνπ απνηειεί ην πξψην αληάκσκα ηνπ
παηδηνχ κε ηελ ηέρλε ησλ ιέμεσλ, φινο απηφο ν ηεξάζηηνο πινχηνο πνπ έξρεηαη απφ ηελ αξρή
ησλ ρξφλσλ, ρηίδεη κία πινχζηα παξάδνζε (Καηζίθε-Γθίβαινπ, 1995). ηαλ απηή παγησζεί
κπνξεί θαη ειίζζεηαη παίξλνληαο λέεο κνξθέο, ψζηε ηαπηφρξνλα λα αληηθξνχεηαη θαη λα
γίλεηαη απνδεθηή ρξεζηκνπνηψληαο λένπο απνζπκβνιηζκνχο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα
κεηαδίδεηαη, πξνζζέηνληαο απζεληηθέο εκπεηξίεο ζηελ παξάδνζε. Tν γεγνλφο απηφ
επηβεβαηψλεηαη θαη απφ καξηπξίεο θαηαμησκέλσλ ινγνηερλψλ θαη πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ, νη
νπνίνη αλαηξέρνπλ ζε απηά ηα κνλνπάηηα είηε κε ηε κνξθή παξσδηψλ, παξαζεκάησλ θαη
ηηκεηηθψλ αλαθνξψλ, είηε εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή θαη ηηο θξηηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο ζ‘
απηήλ (Παπαδάηνο, 1988:170).

1. Σν παξακχζη ζηελ Ηζηνξία-Δπηζηήκε
Δζηηάδνληαο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε πνιηηεία ζηε ζεκαληηθή πξνζθνξά ηνπ παξακπζηνχ
ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο καο, ελέηαμε ηελ αθήγεζε ζην εκεξήζην
ζρνιηθφ πξφγξακκα κέζσ αξρηθά ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο θαη αξγφηεξα ησλ θαηλνηφκσλ
πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο Φηιαλαγλσζίαο [Κεθέ θ.ά., 2001(β)].
Ζ επαλεμέηαζε ησλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο θαη εκπινθήο ηεο αθήγεζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα αλαπηπρζεί κηα βαζηά ζρέζε αλάκεζα ζηνπο
καζεηέο θαη ηε ιατθή παξάδνζε, πξνζθέξνληάο ηνπο πιηθφ πξνζεθηηθά επηιεγκέλν, κε βάζε
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πάληα ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν καζεηηθφο αθεγεκαηηθφο ιφγνο βξίζθεηαη
θαη πάιη ζην επίθεληξν ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο.
ηελ Αγγιία ήδε απφ ην 1998 εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα Taste αλάινγν κε ην πξφγξακκα
΄΄πγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνη ζηα ζρνιεία΄΄ πνπ πινπνίεζε απφ ην 2004-2013 ην Δ.ΚΔ.ΒΗ.,
ελψ επηθνπξηθά, κέιε ηεο Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο θαη ηνπ Κχθινπ ηνπ
Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ, πξνζέθεξαλ πνιιά ρξφληα λσξίηεξα αιιά θαη ζπλερίδνπλ λα
πξνζθέξνπλ αθηινθεξδψο ηέηνηεο ππεξεζίεο, ζε ζρνιεία, παηδηθνχο ζηαζκνχο, βηβιηνζήθεο,
ιέζρεο αλάγλσζεο, ζπιιφγνπο, πλεπκαηηθά θέληξα θ.ά. (Καξαβά, 2018:8).
Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ηζηφξεζεο είλαη αλακθηζβήηεηε είηε σο γλσξηκία κε άιινπο πνιηηηζκνχο,
είηε σο κέζν θαη πιηθφ γισζζηθήο αλάπηπμεο, πηνζέηεζεο αμηψλ, απφςεσλ, ιχζεο εληάζεσλ,
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, αλάπηπμε θαληαζίαο, απφθηεζε επηθνηλσληαθήο εκπεηξίαο, είηε σο
θνηλσληθνπνίεζε θαη νκαιή έληαμε ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν (Σζηιηκέλε, 2007:30).
Δλζαξξχλνληαο ηελ αθήγεζε πξνζσπηθψλ, παξαδνζηαθψλ ή θαη λέσλ ηζηνξηψλ, βνεζνχκε ηα
παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηελ πεπνίζεζή ηνπο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη λα αθνκνηψζνπλ ηελ
ηζηνξία πνπ άθνπζαλ. Απνθηνχλ ζπλείδεζε ηεο δχλακεο ηνπ ιφγνπ, αληηιακβάλνληαη ηνλ
έιεγρν πνπ αζθνχλ πάλσ ζηε γιψζζα θαη ζην αθξναηήξην θαη κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηα
πξνζσπηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα. ην άθνπζκα κηαο ηζηνξίαο εκπιέθνληαη ελεξγά ζηνλ θφζκν
θαη ζηηο ζθέςεηο ησλ άιισλ αηφκσλ. ΄Δηζη θαηαθέξλνπλ λα κελ πεξηνξίδνληαη, αιιά
ειεχζεξα λα εμεξεπλνχλ έλλνηεο πνπ δε ζπλαληνχλ ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο
(Πνιηηηζηηθή θίλεζε Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 2007). Άιισζηε, ε
αθήγεζε είλαη κηα βαζχηαηα ιατθή ηέρλε, πνπ ρεηξίδεηαη θνηλέο πεπνηζήζεηο γχξσ απφ ηε
θχζε ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ θφζκνπ καο, φπσο ππνζηήξημε ε Bassnett (Bassnett, 2002).
Δπηπιένλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην παξακχζη δίλεη δηέμνδν ζε αζπλείδεηνπο ζπλεζέζηεξα
πξνβιεκαηηζκνχο (Μηεηειράηκ-Εειάλ, 2005). Μέζα απφ ηε δξάζε ησλ εξψσλ ην παηδί
νδεγείηαη ζηε ιχζε απνξηψλ θη έηζη ζπλδέεη ην γλσζηφ κε ην άγλσζην. Γη‘ απηφ θαη ζηα
παηδηά αξέζεη λα αθνχλ πνιιέο θνξέο ην ίδην παξακχζη, εθαξκφδνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο
αλαδηήγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ην κάζνπλ, λα ην εκπεδψζνπλ θαη πάλσ εθεί λα κπνξέζνπλ λα
θηηάμνπλ κηα λέα δηθή ηνπο ηζηνξία ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ιίγν ηελ ήδε ππάξρνπζα
(Μαιαθάληεο, 2002).
Γίλεηαη εκθαλψο, ινηπφλ, αληηιεπηφ φηη ην παξακχζη εηζάγεη ην παηδί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
απφ έλα κπζηθφ δξφκν, ν νπνίνο έρεη ην θαιφ λα αλνίγεη πξννπηηθέο ζηελ παηδηθή θαληαζία.
Σα παηδηά καζαίλνπλ γηα ηηο δσέο ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία
θαηαλννχλ θαη ηε δηθή ηνπο πνξεία ζηε δσή. Καη απηφ ζπληειείηαη απιά θαη αβίαζηα, θαζψο
ζε κηα πξψηε πξνζέγγηζε ε ζρνιηθή δσή είλαη γεκάηε απφ πιαίζηα πνπ επλννχλ ηε
δεκηνπξγία ηζηνξηψλ-θνηλσληθψλ ζρνιίσλ ζηνπο δηαδξφκνπο, αλαδηεγήζεηο ησλ ηειενπηηθψλ
εθπνκπψλ, παηρλίδηα, αλέθδνηα θαη ηξαγνχδηα ζηα δηαιείκκαηα, επηξάπεια απφ ηελ εθδξνκή
(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ, 2008).
Καη ελψ φια απηά πνπ απνηεινχλ ην πξσηνγελέο πιηθφ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ θαζεκεξηλή
ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, εθείλνο πνπ ζα παίμεη ηνλ απνθαζηζηηθφηεξν ξφιν ζηελ απνδνρή
Page 68 of 212

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 6, Issue 3, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αθεγεκαηηθήο παξάδνζεο είλαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο. Μέζα απφ
ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ελδνζρνιηθνχ θιίκαηνο ζα πξνεπηιέμεη, ζα ζπλεπηιέμεη, ζα εκπλεχζεη,
ζα καγέςεη κε απψηεξν ζηφρν λα εκθπζήζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηελ αγάπε γηα ηελ αθήγεζε
(Lepman, 2002).
Ο δάζθαινο-αθεγεηήο πνπ αληηθαηέζηεζε ην ιατθφ παξακπζά, δηακνξθψλεη κηα δηθή ηνπ
ηερληθή, γη‘ απηφ θαη δε ρξεηάδεηαη λ‘ αιιάμεη ξφιν. Σν κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη πξψηηζηα
απφ ηνλ ίδην πίζηε ζ‘ απηφ πνπ θάλεη, εληηκφηεηα θαη εηιηθξίλεηα (Ράπηεο θαη Ράπηε, 2004).
Καη απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο επηζθέςεηο ζχγρξνλσλ παξακπζάδσλ-ηζηνξεηψλλενηζηνξεηψλ, ζπγγξαθέσλ, εηθνλνγξάθσλ θαη άιισλ ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ ζηα ζρνιεία
(Κνπινπκπή-Παπαπεηξνπνχινπ, 1996:93), φπνπ δηαπηζηψλεηαη ε επθνιία απνδνρήο ηνπο θαη
ε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη λα δνπιεχνπλ ζε έλα ηέηνην
πεξηβάιινλ.
ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα ζαο κεηαθέξσ θαη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία κνπ κε ηελ ηδηφηεηα
ηνπ ζπγγξαθέα, φπνπ κπαίλνληαο ζε ηάμεηο αλά ηελ Διιάδα δηαπηζηψλσ κε κεγάιε κνπ ραξά
ηε δηαξθψο απμαλφκελε αιιαγή λννηξνπίαο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ πεπεηζκέλνη
πιένλ γηα ηελ αμία ηεο αθήγεζεο επηδεηνχλ ην ζπγγξαθέα ζηελ ηάμε. Αγαπάο θάηη
πεξηζζφηεξν, φηαλ κπνξέζεηο θαη ην γλσξίζεηο θαιχηεξα.
Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κάζεζεο κέζα απφ έλα ιατθφ παξακχζη
κπνξεί λα έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά ζίγνπξα πξνζθέξεη ζηνπο
αθξναηέο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςνπλ κηα λέα πεγή ραξάο θαη επραξίζηεζεο
(Γεσξγίνπ Νίιζελ, 1984: 68-69). Με ηνλ ηξφπν απηφ ε αθήγεζε αληηιακβάλεηαη φρη σο απιή
αλαβίσζε ή σο έλα δξψκελν θνιθινξηθνχ ραξαθηήξα. ηφρνο ηεο είλαη λα γίλεη αληηιεπηή
θαη απνδεθηή, αθφκα θαη απφ ηνπο πην δχζπηζηνπο, ε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηεο ζηε βειηίσζε
ηεο καζεζηαθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ κέζσ λέσλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο (ΤΠ.Π.Θ, 2010
θαηΤΠ.Δ.Π.Θ/Π.Η., 2000).
Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην
πξφγξακκα ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο «Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ…αιιά
κπνξεί λα γίλεη θαη ηψξα. Ζ εθπαίδεπζε σο ρψξνο δηακφξθσζεο λέσλ παξακπζάδσλ»
(Απδίθνο, 1999), απ‘ φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζρνιηθή ηάμε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε
θπηψξην λέσλ παξακπζάδσλ, αλαβηψλνληαο ην ζεζκφ απηφ πνπ έηεηλε λα εθιείςεη. Μηα
δπλακηθή θαη ζπλάκα ζεκαληηθή αληίδξαζε εθ κέξνπο καο είλαη ζεσξεηηθά απαξαίηεηε θαη
πξαθηηθά εθηθηή, φηαλ έρνπκε πεηζηεί γηα ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκβάιινπκε ζηε δηαηήξεζε, πξνβνιή θαη ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο καο ηαπηφηεηαο κέζα
ζην κσζατθφ ηεο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο καο (Μαηζαγγνχξαο, 2000).

2. Σν παξακχζη ζην ζρνιείν-Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε
Ζ παξνχζα εηζήγεζε εζηηάδεη ζηε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ παηδηθήκαζεηηθή δεκηνπξγηθφηεηα (Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ,
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2008), φπνπ επηηξέπεη ζηα παηδηά κέζσ ζχγρξνλσλ ζελαξίσλ θαη λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο
λα ΄΄θαηαζθεπάζνπλ΄΄-γξάςνπλ, λα αθεγεζνχλ θαη λα κνηξάζνπλ παξακχζηα. Αο δνχκε
ινηπφλ έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα πνπ πινπνηήζεθε ην δηδαθηηθφ έηνο 2015-2016 κε 17
παηδηά ηεο Β΄ ηάμεο ζε δεκφζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Ν. Ησλίαο Αηηηθήο.
Σν ηαμίδη μεθίλεζε απφ ηα ηέιε επηέκβξε. Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα έξζνπλ ηα
παηδηά ζε επαθή κε ην βηβιίν, λα ην αγαπήζνπλ θαη λα ην ηνπνζεηήζνπλ ζην πξφγξακκα ησλ
θαζεκεξηλψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ.
Αξρηθά δηαβάζηεθαλ θάπνηα παξακχζηα πνπ ήηαλ γλσζηά ζηα παηδηά θαη πξνζπάζεζαλ λα
αλαθαιχςνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα έρεη έλα παξακχζη
γηα λα είλαη αξεζηφ λα ην δηαβάζεη θάπνηνο φρη κφλν κηα θνξά, αιιά πνιιέο θαη λα ην
πξνηείλεη θαη ζε άιινπο, φπσο ε δηακάρε κεηαμχ ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, αγσλία γηα ηελ
εμέιημε, έθπιεμε, ραξνχκελν ηέινο θ. ά.
ηε ζπλέρεηα, φηαλ απζφξκεηα πξνηάζεθε απφ έλαλ καζεηή λα γξάςνπλε ην δηθφ ηνπο
παξακχζη, ε αληαπφθξηζε ήηαλ θαζνιηθή. Έηζη αξρηθά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο. Δπεηδή ε ηάμε
απνηεινχληαλ απφ 8 αγφξηα θαη 9 θνξίηζηα δεκηνπξγήζεθαλ δπν νκάδεο: αγνξηψλ θαη
θνξηηζηψλ. Δπεηδή πάληα ππάξρεη κηα θφληξα κεηαμχ ηνπο, ν ρσξηζκφο απηφο θάλεθε σο ε
θαιχηεξε ιχζε.Δπφκελν βήκα ήηαλ ην ζέκα ηνπ παξακπζηφ. Δδψ, ππήξμε ε παξέκβαζε ηεο
εθπαηδεπηηθνχ ζην λα δηαιέμνπλ ηα παηδηά ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Τπήξμαλ πξνηάζεηο
νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά πιεηνςεθία βγήθε ην
επηθξαηέζηεξν. Θα έθηηαρλαλ ζε θφκηθ ην παξακχζη ηεο νκηινχζαο κε ηίηιν Ζ Πεληάκνξθε
ηεο Αηγχπηνπ. Σν είραλ δηαβάζεη φηαλ ηειείσλαλ ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ, ηνπο άξεζε αιιά θαη
ηνπο είρε πξνβιεκαηίζεη. Αθνινχζεζαλ νη ήξσεο ησλ παξακπζηψλ. Σα αγφξηα ήζειαλ λα
αζρνιεζνχλ κε ηνλ θαθφ κάγν, ελψ ηα θνξίηζηα πξνηίκεζαλ ηελ Πεληάκνξθε, ζχκθσλα κε
ηα ζηεξεφηππα πνπ δελ παξαθάκθζεθαλ νχηε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.
Έηζη ε νκάδα μεθίλεζε δεηιά δεηιά λα αλαδεκηνπξγεί ηελ ηζηνξία ηνπ παξακπζηνχ, γηα ηελ
εμέιημε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηξεηο ψξεο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο θάζε εβδνκάδα.
Δδψ πξέπεη λα αλαθέξσ φηη ελψ ηα παηδηά ζε απηφ ην ζηάδην κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ άλεηα
θαη γξήγνξα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζεηφθσλα εγγξαθήο, ψζηε λα κε ραζεί θακηά θαιή ηδέα.
Σελ ηειεπηαία ψξα θάζε εβδνκάδαο δηάβαδαλ ηελ ηζηνξία πνπ είραλ έηνηκε σο εθείλν ην
ζεκείν θαη δεηνχζαλ απφ ηελ άιιε νκάδα λα ηνπο πεη ηηο εληππψζεηο ηεο αιιά θπξίσο ηε
γλψκε ηεο γηα ην πψο πηζηεχεη φηη κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξε.
Σν εληππσζηαθφ ζε απηφ ην ζηάδην ήηαλ φηη μέραζαλ ηηο δηαθσλίεο θαη ηηο θφληξεο ηνπο θαη
πξνζπαζνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο ηζηνξίεο ηεο άιιεο νκάδαο, ζε ζεκείν πνπ ππήξραλ ηδέεο
πνπ πξαγκαηηθά έδηλαλ ιχζεηο ζε ζηηγκέο πνπ ε άιιε νκάδα δελ είρε ή θσιπζηεξγνχζε. Έηζη
κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ κελψλ πεξίπνπ ην παξακχζη είρε νινθιεξσζεί παίξλνληαο ηελ
έγθξηζε φισλ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο.
Πέξαζαλ ινηπφλ ζην επφκελν βήκα πνπ ήηαλ ε εηθνλνγξάθεζε ηνπ θεηκέλνπ ζε κνξθή
θφκηθ, φπσο αξρηθά είραλ πξνζπκθσλήζεη. Απηή ε δηαδηθαζία ήηαλ πεξηζζφηεξν επράξηζηε
γηα ηα παηδηά θαη εδψ αλαπηχρζεθαλ αθφκα θαιχηεξα νη ζρέζεηο ησλ παηδηψλ. Βιέπνληαο θαη
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πάιη άιια παξακχζηα είδαλ πψο επηιέγεηαη κηα εηθφλα θαη πψο ζηήλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε
ζειίδα. Σα παηδηά ινηπφλ θάλνληαο έλα κίλη ζπκβνχιην απνθάζηζαλ ηη πξέπεη λα
δσγξαθίζνπλ γηα θάζε ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ ηνπο. ε απηφ ην ζηάδην ήηαλ πνιχηηκεο νη
νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ησλ θαιιηηερληθψλ φπνπ δσγξάθηδε ζηνλ πίλαθα θαξηθαηνχξεο
ζρεηηθέο κε ην παξακχζη ηνπο, βνεζψληαο ηα έηζη λα δεκηνπξγήζνπλ αθφκε θαιχηεξεο
δσγξαθηέο.
Πξνζπάζεζαλ βέβαηα λα θηηάμνπλ δσγξαθηέο θαη ζην εξγαζηήξη πιεξνθνξηθήο ηνπ
ζρνιείνπ, ρξεζηκνπνηψληαο γλσζηά πξνγξάκκαηα. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ε δσγξαθηθή
κέζσ Ζ/Τ παξφιν πνπ ήηαλ πην εληππσζηαθή γηα ηα παηδηά δελ έβγαδε ηα ίδηα απνηειέζκαηα,
παξά ηε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε θαη ε εθπαηδεπηηθφο ηεο πιεξνθνξηθήο. Γη‘ απηφ θαη ζην
ηέινο πξνηηκήζεθαλ νη δσγξαθηέο πνπ έθαλαλ ηα παηδηά ζηα κπινθ ηνπο.
Μεηά απφ ηξεηο εβδνκάδεο φια ήηαλ έηνηκα. Σα παηδηά πξνζπάζεζαλ λα γξάςνπλ ηηο ηζηνξίεο
ζε θείκελν Word ρξεζηκνπνηψληαο θάζε νκάδα ην δηθφ ηεο laptop θαη κε ιίγε βνήζεηα ην
νινθιήξσζαλ. ην ζεκείν απηφ ππήξμε κηα κηθξή αλαζηάησζε ζηελ νκάδα ζρεηηθά κε ην
πνηνο ζα γξάθεη ζηνλ ππνινγηζηή θαη πνηνο ζα δηαβάδεη αιιά ζηγά ζηγά νη δηαθνξέο ιχζεθαλ
θαη ζρεδφλ φινη πξνζπάζεζαλ λα γξάςνπλ απφ θάηη. Αθνινχζσο φια ηα παηδηά θάζηζαλ ζε
θχθιν γχξσ απφ έλα Ζ/Τ θαη φινη καδί ηνπνζέηεζαλ ηηο εηθφλεο, νη νπνίεο είραλ ήδε
ζθαλαξηζηεί, ζηε ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ ηνπο γηα ηελ νπνία ηηο είραλ εηνηκάζεη. Μηα απφ
απηέο ηελ έθαλαλ θαη εμψθπιιν θαη έγξαςαλ γηα ην θφκηθ έλαλ παξφκνην ηίηιν. Σν νλφκαζαλ
«Ζ ζχγρξνλε Πεληάκνξθε ηεο Αηγχπηνπ». ηε ζπλέρεηα ην ηχπσζαλ ζηνλ εθηππσηή, είδαλ
ηα ιάζε ηνπο ή θάηη πνπ δε ηνπο άξεζε, ηα δηφξζσζαλ θαη ζηε ζπλέρεηα ην έδσζαλ ζην
ηππνγξαθείν γηα λα θηηάμνπλ αληίγξαθα γηα φινπο.
Πεξίπνπ ζηα ηέιε Απξηιίνπ θαη αθνχ φια ήηαλ ζρεδφλ έηνηκα πήξαλ ηελ απφθαζε λα
πξνζπαζήζνπλ λα δξακαηνπνηήζνπλ ην παξακχζη ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζεαηξηθφ
δξψκελν. Μνπζηθνζεαηξηθφ γηα ηελ αθξίβεηα. Ζ κνπζηθφο ηνπ ζρνιείνπ αλέιαβε λα γξάςεη
ηνπο ζηίρνπο θαη αθνχ ηνπο επέλδπζε κε κνπζηθή γλσζηψλ ηξαγνπδηψλ, ην παξνπζίαζαλ ζηε
γηνξηή ιήμεο ηνπ ζρνιείνπ ελζνπζηάδνληαο ην θνηλφ. Σα ζεαηξηθφ δξψκελν βηληενζθνπήζεθε
θαη ν ςεθηαθφο δίζθνο πνπ πξνέθπςε ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ θφκηθ.
ηαλ ηα παηδηά είδαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα γνεηεχηεθαλ θαη πξφηεηλαλ ηα ίδηα λα θάλνπλ
θάηη θαιχηεξν ηελ επφκελε ρξνληά.
Οινθιεξψλνληαο ζα ήζεια λα πξνζζέζσ φηη ε ζπλεξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θφκηθ θαηάθεξε λα ζπληνλίζεη-νκαδνπνηήζεη ηα παηδηά φρη κφλν ηεο κηαο νκάδαο αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο ηάμεο, γεγνλφο αλακθηζβήηεηεο αμίαο γηα ηελ νκαιή
θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελδνζρνιηθή βία.
Παξάιιεια, δεκηνχξγεζε θαη ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. ην ηέινο κάιηζηα φινη
έλησζαλ δηθαησκέλνη γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο θη απηφ έρεη ηε κεγαιχηεξε αμία ζηηο νκαδηθέο
δνπιεηέο.
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Δθπαηδεπηηθφ ζελάξην

- Μεζνδνινγία

Προαπαιηούμενες ενέργειες
Πξηλ ην ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ν δάζθαινο νθείιεη λα έρεη ήδε εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ηνπ
ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή εξγαζία γηα λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο, φπσο ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ε
απηελέξγεηα, ν ζπληνληζκφο θ.ά. Δπίζεο, πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη γηα ηε ζσζηή θαη εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ ΄΄εξγαζηεξίνπ΄΄, φπνπ νη Ζ/Τ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην
δηαδίθηπν, κε δηάθνξα ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο (επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, ινγηζκηθφ
παξνπζίαζεο, πξφγξακκα γξαθηθψλ), κε ζχζηεκα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θ.ά. [Κεθέ
Ζ. θαη Μαλνχζνπ Δ. 2001], λα έρεη πξνεηνηκάζεη θαη κειεηήζεη ηηο ηζηνζειίδεο πνπ ζα
δηεξεπλεζνχλ θαη λα έρεη εηνηκάζεη ηα θχιια εξγαζίαο ησλ νκάδσλ.
Απαιηούμενη Υλικοηετνική Υποδομή
Σν εξγαζηήξην-ηάμε είλαη εμνπιηζκέλν κε ηθαλφ αξηζκφ ππνινγηζηψλ, εθηππσηή θαη
βηληενπξνβνιέα γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο θαη 2 θαζεηφθσλα εγγξαθήο κηαο θαη ζα
είλαη δχζθνιν γηα ηηο κηθξέο ηάμεηο λα ζπκνχληαη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο πνπ ζθέθηνληαη θαη
ιέλε νη ζπκκαζεηέο ηνπο.
Γνωζηικά Προαπαιηούμενα
Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί εκπέδσζε ηεο ήδε δηδαρζείζαο χιεο πάλσ ζηελ ελφηεηα ηνπ
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο θαη επέθηαζή
ηεο κε ηε βνήζεηα ησλ Σ.Π.Δ. Έηζη νη καζεηέο γλσξίδνπλ :


Γξάκκαηα, θζφγγνπο, ζεκεία ζηίμεο, γξακκαηηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο θαλφλεο.



Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ.



Οξζνγξαθία



Σελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ, αιιά δελ είλαη
γλψζηεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλάγλσζεο ηνπ πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ ησλ Σ.Π.Δ.
ην ζεκείν απηφ θνκβηθή είλαη ε παξνπζία θαη βνήζεηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο
Πιεξνθνξηθήο.



Αξρηθά ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ αλάγθε εμνηθείσζεο ηνπ καζεηή κε λέεο
ιέμεηο φπσο ζχλδεζκνο, ππεξζχλδεζκνο, γξακκή εξγαιείσλ, ππεξθείκελν, ηζηνρψξνο
ή ηζηφηνπνο, ειεθηξνληθφ κήλπκα, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε.



ηε ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ νπηηθή ηνπ αλαπαξάζηαζε, ην θείκελν ησλ ΣΠΔ
εκθαλίδεηαη ζε νζφλε θαη πεξηβάιιεηαη απφ εξγαιεία. Σα εξγαιεία απηά βξίζθνληαη
ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο θαη αλάινγα κε ηε δηάηαμε ηνπ θάζε ηζηνρψξνπ ππάξρνπλ
εξγαιεία θαη ζην θάησ ή ζηα πιατλά κέξε ηεο νζφλεο.



Σν θείκελν δελ παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη αλάγλσζεο
ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. ην επίπεδν ηεο επηκέξνπο ζπλνρήο ε πξφζβαζε
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ζηελ πιεξνθνξία ππνρξεψλεη ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαβάιιεη ηε δηθή ηνπ πξνζπάζεηα
γηα λα αληρλεχζεη ηε ιεηηνπξγία ελφο ππεξζπλδέζκνπ.


Δπίζεο, ν καζεηήο δε ζα βξεη ηα πεξηερφκελα κε ηελ αλαθνξά ησλ ζειίδσλ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε θάζε θεθάιαην. Σψξα ηα πεξηερφκελα αληηθαζηζηνχλ ιέμεηο - θιεηδηά
θαη ν καζεηήο θαιείηαη σο ελεξγεηηθφο αλαγλψζηεο λα ζπλερίζεη ηελ αλάγλσζε
αλαθαιχπηνληαο ην θείκελν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη.

Πνξεία Γξαζηεξηνηήησλ
1ν δηδαθηηθφ δίσξν
Δίλαη αθηεξσκέλν γεληθά ζην παξακχζη σο κέζν πνιχ δηαζθεδαζηηθφ πνπ πξνσζεί ηελ
αλάπηπμε θαη θαληαζία ελψ αθήλεη θαη έλα δηδαθηηθφ πεξηερφκελν. Μέζσ ηνπ δηαδίθηπν θαη
κε ηε βνήζεηα ελφο πξνηδέθηνξα, ηα παηδηά αθνχλ παξακχζηα γλσζηά θαη άγλσζηα,
παξαθνινπζνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη θαη αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε
κέζα απφ ην δηάινγν.
ην ηέινο μεθηλνχλ λα ζθέθηνληαη ην δηθφ ηνπο παξακχζη ίζσο κέζα απφ ην πψο
αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν πνπ δνπλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζαλ κέιε ηεο
θνηλσλίαο πνπ δνπλ, θαηαιήγνληαο έηζη ζε κηα θεληξηθή ηδέα πάλσ ζηελ νπνία ζα βαδίζνπλ
γηα λα γξάςνπλ ην παξακχζη ηνπο.
ηε ζπλέρεηα κέζα απφ ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα ηνπο επηιέγνπλ ηνπο ήξσεο πνπ ζα
πξσηαγσληζηνχλ θαη ε πεξηπέηεηα μεθηλά…
2ν θαη 3ν δηδαθηηθφ δίσξν
Γηα λα ππάξμεη ζχλδεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε θαη λα ζπκεζνχλ νη καζεηέο φζα ζπδήηεζαλ
ζην πξνεγνχκελν δηδαθηηθφ δίσξν, ν δάζθαινο επαλαιακβάλεη πνιχ ζχληνκα ηε δηαδηθαζία
πνπ αθνινπζήζεθε.
ηε ζπλέρεηα δεηά απφ ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε ζην πξφγξακκα
Inspiration 7, αλαθνξηθά κε ηα θεθάιαηα ηνπ θάζε παξακπζηνχ, ππελζπκίδνληάο ηνπο φηη γηα
θάζε θεθάιαην ζα πξέπεη λα ζθεθηνχλ θαη δσγξαθίζνπλ θαη κηα εηθφλα. Ο δάζθαινο
ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία ησλ παηδηψλ θαη παξέρεη βνήζεηα ζηηο νκάδεο πνπ ηνλ ρξεηάδνληαη. ‘
απηφ ην ζεκείν είλαη θπζηθφ νη νκάδεο λα δπζθνιεπηνχλ γη‘ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν φπνηε
ε νκάδα ΄΄θνιιήζεη΄΄, ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα δηεπθνιχλεη θάλνληαο ηελ παξέκβαζή ηνπ/ηεο
φζν ην δπλαηφ πην κηθξή. Αλ ππάξμεη θαη πάιη αδηέμνδν νη εξγαζίεο ζηακαηνχλ θαη ε θάζε
νκάδα αλαθνηλψλεη ηηο ζθέςεηο ηεο ζηελ άιιε. Με απηφ ηνλ ηξφπν παίξλνπλ ηδέεο,
αληαιιάζνπλ απφςεηο, αμηνινγνχλ θαη αμηνινγνχληαη κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εξγαζίαο θαη
ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο νκάδαο.
4ν θαη 5ν δηδαθηηθφ δίσξν (ζπγγξαθηθφ ζηάδην)
Αθνχ νη νκάδεο νινθιεξψζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα, νη εξγαζίεο ησλ παηδηψλ κεηαθέξνληαη
ζην πξφγξακκα Microsoft Word θαη γξάθνπλ ην παξακχζη ηνπο.. Πνιχ ρξήζηκν ζε απηή ηε
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θάζε ζα είλαη ην θαζεηφθσλν ζην νπνίν έρνπλ καγλεηνθσλήζεη ηηο πξνεγνχκελεο δηεγήζεηο
ηνπο. Σα παηδηά αθνχλ ηη είραλ ζθεθηεί θαη πξνζπαζνχλ λα ην γξάςνπλ.
ηε ζπλέρεηα αθνχ ν δάζθαινο έρεη εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ησλ παηδηψλ ζηελ νξζνγξαθία
αλαηξέρεη ζηα καζήκαηα φπνπ έκαζαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο. Ζ αλαηξνθνδφηεζε απηψλ
ζα ζπλδπαζηεί κε ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο ηνπ PowerPoint.
Οη καζεηέο αλαηξέρνπλ ζηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ησλ βηβιίσλ ηνπο βξίζθνπλ ηελ ιέμε
θαη ηελ δηνξζψλνπλ. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κε φζεο ιέμεηο είλαη ππνγξακκηζκέλεο
κε ηε ραξαθηεξηζηηθή θφθθηλε γξακκή ηνπ MicrosoftWord. Γηα φζεο ιέμεηο δελ βξνπλ ζην
βηβιίν ηηο αλαδεηνχλ ζην ιεμηθφ ηεο ηάμεο ηνπο.
Αθνχ νινθιεξψζνπλ, δηαβάδνπλ ην παξακχζη ζηελ άιιε νκάδα θαη δέρνληαη ηελ πξψηε
θξηηηθή ηνπ.
6ν θαη 7ν δηδαθηηθφ δίσξν
Ο δάζθαινο δεηά απφ ηα παηδηά λα αλαηξέμνπλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή
ηνπο θαη λα αλνίμνπλ ην θάθειν ηνπ Word πνπ κέζα έρνπλ γξάςεη ην παξακχζη ηνπο θαη ηνπο
αλαθνηλψλεη φηη πιένλ ήξζε ε ψξα λα θηηάμνπλ ην εμψθπιιν θαη ηηο εηθφλεο πνπ ρξεηάδνληαη
γηα λα νινθιεξσζεί θαη λα είλαη έηνηκν λα ηππσζεί. Σα παηδηά πξέπεη λα δσγξαθίζνπλ
ηνπιάρηζηνλ 5 εηθφλεο θαη έλα εμψθπιιν. ε απηφ ην ηεηξάσξν ηξνπνπνηήζεθε θαη ην
πξφγξακκα έηζη ψζηε λα βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα θαη ν εθπαηδεπηηθφο ησλ εηθαζηηθψλ ηνπ
νπνίνπ ε ζπκκεηνρή ήηαλ πνιχηηκε.
8ν δηδαθηηθφ δίσξν
Ο δάζθαινο ζε ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά ρξεζηκνπνηψληαο ην PowerPoint ηαθηνπνηεί ηηο
εηθφλεο κε ηα ιφγηα θηηάρλνληαο έλα ειεθηξνληθφ βηβιίν γηα θάζε νκάδα. ηε ζπλέρεηα ην
πξνβάιιεη ζηελ ηάμε θαη βάδεη ηνπο καζεηέο λα ην αθεγεζνχλ. Ζ δηαδηθαζία βηληενζθνπείηαη
θαη δεκηνπξγείηαη νπηηθναθνπζηηθφο ςεθηαθφο δίζθνο.
ε απηφ ην ζηάδην ππήξμε πνιχηηκε ε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ΣΠΔ κηαο θαη ε παξαπάλσ
δηαδηθαζία είλαη πνιχ δχζθνιε έσο αδχλαηε γηα ηνπο καζεηέο. Αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ην
θάζε παξακχζη θσηνηππείηαη, βηβιηνδέλεηαη θαη κνηξάδεηαη ζε φια ηα παηδηά ζπλνδεπκέλν
θαη κε ην DVD.
9ν δηδαθηηθφ δίσξν
Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο ην αλνηθηφ ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ αζθήζεσλ
HotPotatoes δεκηνπξγνχλ αζθήζεηο θαηαλφεζεο θαη εκπέδσζεο ηηο νπνίεο δίλνπλ ζηελ άιιε
νκάδα. ην ηέινο αλαθνηλψλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
Δπέθηαζε
Ζ ηειηθή παξνπζίαζε ησλ καζεηψλ κπνξεί λα «αλέβεη» ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ.
Σα παηδηά εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα θηιαλαγλσζία
Γίλεηαη δξακαηνπνίεζε ησλ παξακπζηψλ.
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Αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηα παηδηά γξάθνπλ έλα κηθξφ πνηεκαηάθη ην νπνίν κεινπνηεί ν/ε
ζπλάδειθνο ηεο κνπζηθήο θαη ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηνλ ςεθηαθφ δίζθν.
Σέινο, σο θαηαθιείδα-παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο παξαζέηνπκε ηνλ ηξφπν δνπιεηάο
θαη θάπνηα θχιια εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θφκηθ,
πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα απνθηήζνπλ κηα πην ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ηεο ζπλνιηθήο
εξγαζίαο πνπ ππνζηεξίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ
ΣΠΔ, γηα πηζαλά κειινληηθά ηνπο εγρεηξήκαηα.
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Abstract: Development of 21st century skills is considered one of the most important goals in
students education as those skills will prepare them to respond to future challenges,
challenges as those of social change, the management of information in the modern digital
society and educational and professional development. The aim of this paper is, as it briefly
indexes frameworks that have been developed over time and relate to the development of 21st
century skills within the educational process, while giving ideas and ways for the
development of these skills in students.
Key Words: 21st century skills, students, development
Πεξίιεςε: Ζ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα θξίλεηαη κείδνλνο
ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
κειινληηθέο πξνθιήζεηο, πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο, ηε δηαρείξηζε ηεο
πιεξνθνξίαο ζηε ζχγρξνλε ςεθηαθή θνηλσλία αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Ο ζηφρνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη, αθνχ ελ ζπληνκία
απνδειηηψζεη πιαίζηα αλαθνξάο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο θαη αθνξνχλ ηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, λα δψζεη
ηδέεο θαη ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο ησλ δεμηνηήησλ απηψλ ζε καζεηέο.
Λέμεηο θιεηδηά: δεμηφηεηεο 21νπ αηψλα, καζεηέο, θαιιηέξγεηα
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Δηζαγσγή
Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα παξαηεξείηαη έληνλε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο αιιαγέο πνπ
ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ απηά λα
κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο.
Παξάιιεια, ε εηζρψξεζε ησλ ΣΠΔ ζε θάζε πηπρή ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ,
πνιηηηζηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ ηαπηφρξνλε αλάγθε δηαρείξηζεο ηνπ
φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ, ην πξνζθπγηθφ δήηεκα, ν δηεζλήο αληαγσληζκφο, νη
πεξηβαιινληηθέο, πνιηηηθέο θαη γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο (Saavedra & Opfer, 2012)
δεκηνπξγνχλ λέεο αλάγθεο, λέεο ζπληζηακέλεο θαη λέεο πξνθιήζεηο ζηo εθπαηδεπηηθφ
γίγλεζζαη. Οη θπβεξλήζεηο, νη θνηλσλίεο θαη ηα άηνκα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ηεο δηα βίνπ
κάζεζεο, θαζψο νη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο εμειίζζνληαη δηαξθψο, ελψ φιν θαη
πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο αλνίγνληαη ζε ηνκείο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε
ηελ αικαηψδε εμέιημε πνπ παξαηεξείηαη ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θπξίσο κε ηε
δηαρείξηζε θαη θαηαλφεζε ηεο πιεξνθνξίαο (Levy & Mundane, 2006).
Πξνθχπηεη, επνκέλσο, ε αλάγθε αλαδηακφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δε
ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο. Ζ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη
πνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ελεξγφ πνιίηε αιιά θαη άιισλ φπσο ε
θαηαζθεπή ηεο γλψζεο, ε εχξεζε, ε δηαρείξηζε θαη ε νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο, ε νκαδηθή
εξγαζία, ε θξηηηθή ζθέςε, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, ε επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ν
ηερλνινγηθφο αιθαβεηηζκφο κε έκθαζε ζηελ παξαγσγή θαη φρη κφλν ζηελ θαηαλάισζε
ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, αλήθνπλ ζηηο ραξαθηεξηδφκελεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (2002)
σο βαζηθέο δεμηφηεηεο (key competences) πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη πνιίηεο ηνπ 21νπ
αηψλα (OECD, 2004·Anderson, 2008·Voogt & Roblin, 2010).
Χζηφζν, ηφζν ε πιεζψξα ησλ πιαηζίσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί φζν θαη ησλ νξηζκψλ πνπ
επηρεηξνχλ λα επεμεγήζνπλ ηνλ φξν «ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο 21νπ αηψλα» πξνθαινχλ
ζχγρπζε, θαζηζηψληαο ην ηνπίν ζνιφ ζρεηηθά κε ην πνηεο είλαη ηειηθά νη δεμηφηεηεο πνπ
πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο. Γελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ν φξνο
«δεμηφηεηεο 21νπ αηψλα» ρξεζηκνπνηείηαη σο νκπξέια πξνθεηκέλνπ «νη εηδηθνί» λα
επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ππέξ ή θαηά ηνπ θάζε ηχπνπ γλψζεο πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί
ζε απηφλ (Dede, 2009).
ηφρνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη αθνχ ελ ζπληνκία απνδειηηψζεη πιαίζηα αλαθνξάο πνπ
έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο θαη αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ 21 νπ αηψλα λα
δψζεη ηδέεο θαη ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο ησλ δεμηνηήησλ απηψλ ζε καζεηέο. Ζ ζρεηηθή
ζπδήηεζε σζηφζν γίλεηαη πνιχ πην πινχζηα θαη – θαηά ηελ άπνςή καο – άθξσο
ελδηαθέξνπζα αλ ιάβεη θαλείο ππφςε θαη ηε ζέζε εθείλσλ ησλ κειεηεηψλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ
φηη ε νπνηαδήπνηε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη πνιηηηθά/ηδενινγηθά
νπδέηεξε. ηελ άπνςε απηή ζπλεγνξεί ηφζν ν Olssen (2006), ν νπνίνο αλαγλσξίδεη ζηελ
πξφηαμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηνπ ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ ζηηο ζχγρξνλεο
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εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηελ εθαξκνγή ησλ λενθηιειεχζεξσλ απφςεσλ ζηελ εθπαίδεπζε φζν
θαη κηα ζεηξά απφ άιινπο κειεηεηέο Charlot, 1992. Blackledge & Hunt: 1995. Πιεηφο, 2005),
νη νπνίνη παξαηεξνχλ φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ην
πεξηερφκελν θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο επεξεάδνληαη απφ έμσ – εθπαηδεπηηθνχο θνξείο
(δηεζλείο νξγαληζκνί, ηδησηηθέο εηαηξίεο), γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλαίξεζε ηεο γλσζηηθήο θαη
ζεζκηθήο απηνλνκίαο ηνπ ζρνιείνπ.

1. Αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα – Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε
Οη ζχγρξνλνη καζεηέο έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο, πξνζδνθίεο θαη αλάγθεο απφ ηνπο
παιαηφηεξνπο, γεγνλφο πνπ έρεη επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κάζεζεο ζηνλ 21νπ αηψλα. ηε
ζεκεξηλή Κνηλσλία ηεο Μάζεζεο (Learning Society) βαζηθφ δεηνχκελν απνηειεί φρη κφλν ε
δηδαζθαιία ρξήζηκσλ θαη απαξαίηεησλ γλψζεσλ αιιά θπξίσο ε αλάπηπμε θαη ε θαιιηέξγεηα
ηζρπξψλ γλσζηηθψλ, κεηαγλσζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ (21st
Century Skills), πνπ ζα επηηξέςνπλ ζε θάζε καζεηή λα γίλεη έλαο αλεμάξηεηα ζθεπηφκελνο
θαη ελεξγφο πνιίηεο ηνπ 21νπ αηψλα (Καζηκάηε, 2005·Beetham & Sharpe, 2007· Kalantzis &
Cope, 2008· Caldwell & Longmuir, 2010· Binkley, Erstad,, Herman,, Raizen, Ripley &
Rumble, 2012· Hadjileontiadou & Kasimatis, 2014).
Έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλεηψλ έρνπλ ήδε αζρνιεζεί κε ην δήηεκα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ
21νπ αηψλα, ν νξηζκφο ησλ νπνίσλ δηαηππψλεηαη απφ ην ―New Media Consortium‖ (Jenkins,
Clinton, Purushotma, Robinson, & Weigel, 2007) σο «ην ζχλνιν ησλ ηθαλνηήησλ θαη
δεμηνηήησλ ζην
νπνίν
νη ερεηηθέο,
νπηηθέο
θαη
ςεθηαθέο
δεμηφηεηεο
επηθαιχπηνληαη. Απηέο, πεξηιακβάλνπλ
ηε
δπλαηφηεηα
ηεο
θαηαλφεζεο
ηεο
δχλακεο ησλ εηθφλσλ θαη ησλ ήρσλ, ηεο αλαγλψξηζεο θαη ρξήζεο ηεο δχλακεο απηήο, ηεο
δηαρείξηζεο θαη κεηαηξνπήο ςεθηαθψλ κέζσλ, ηεο δηάρπηεο δηαλνκήο θαη ηεο εχθνιεο
πξνζαξκνγήο ηνπο ζε λέεο κνξθέο». Οη Jenkins et al., (2007) επεθηείλνληαο ηνλ παξαπάλσ
νξηζκφ, επηζεκαίλνπλ ηε ζπκκεηνρηθή θνπιηνχξα, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε νη
καζεηέο λα πηνζεηνχλ θαη παξάιιεια ππνζηεξίδνπλ φηη νη δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα ζα
πξέπεη λα ζεσξνχληαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο, νη λέεο
δεμηφηεηεο δελ ζα πξέπεη λα παξακεξίζνπλ ηηο παιηέο, αιιά λα ηηο επεθηείλνπλ,
ελζσκαηψλνληαο θαη θαιιηεξγψληαο άιιεο, πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα εξγάδνληαη
ζηα πιαίζηα θνηλσληθψλ δηθηχσλ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, λα καζαίλνπλ ζπιινγηθά, λα
ππεξβαίλνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, λα ηηο απνδέρνληαη θαη λα ζπκβηβάδνπλ
αληηθξνπφκελα δεδνκέλα κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε κηαο ζπλεθηηθήο εηθφλαο ηνπ θφζκνπ
γχξσ ηνπο.
Αθφκε, νη Zehui, Fong Patrick, Mei & Liang (2015) αλαθεξφκελνη ζην «πψο» νη άλζξσπνη
καζαίλνπλ θαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ θαιφ είλαη λα θαιιηεξγνχλ νη καζεηέο θαηαγξάθνπλ
δεμηφηεηεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ν ηερλνινγηθφο αιθαβεηηζκφο, ε
ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε επηθνηλσλία θαη ε ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ.
Αληίζηνηρεο αλαθνξέο θάλνπλ θαη νη Popov et al., (2014), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη
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θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο φπσο ε παξαγσγή θαη ν
δηακνηξαζκφο ηεο γλψζεο κέζσ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δθηφο απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο εξεπλεηέο θαη δηάθνξνη νξγαληζκνί έρνπλ θαηαζθεπάζεη
κνληέια/πιαίζηα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 21o
αηψλα. Σέηνηα πιαίζηα (ITL Research, 2013) είλαη ηα Partnership for 21st Century Skills
(P21), International Society for Technology in Education (ISTE), Educational Testing Service
ICT Literacy Panel, EnGauge framework from Metiri / NCREL, Assessment and Teaching of
21st Century Skills (ATCS), 21st Century Fluency, 21st Century Schools, θαη ε δνπιεηά ηεο
Nancy Wasler ζην HEL. Κάπνηα απφ ηα παξαπάλσ πιαίζηα έρνπλ αλαπηπρζεί απφ
θπβεξλήζεηο θαη απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο (Microsoft Corporation, Apple Computers) ελψ άιια
έρνπλ αλαπηπρζεί απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ν ΟΟΑ, ε UNESCO θαη ε Δπξσπατθή
Έλσζε. ια φκσο αλαθέξνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο /δεμηφηεηεο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηνπο
καζεηέο λα δηάγνπλ επηηπρεκέλε πνξεία ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο φζν θαη
αξγφηεξα σο επαγγεικαηίεο αιιά θαη σο πνιίηεο.
Ζ παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαηέδεημε φηη φια ηα πξναλαθεξζέληα πιαίζηα πνπ
αθνξνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα παξά ηηο δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ - ιφγσ ηεο
δηαθνξεηηθήο έκθαζεο πνπ δίλεη ν θάζε νξγαληζκφο ζε θάπνηνπο ηνκείο (Dede, 2009) παξνπζηάδνπλ θαη αξθεηέο νκνηφηεηεο, γεγνλφο πνπ καο βνεζά λα ζπλνςίζνπκε ηηο
ηθαλφηεηεο /δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηνπ 21νπ αηψλα ζηηο παξαθάησ
(Dede, 2009 ·Voogt & Robin, 2010· Saavadera & Opfer, 2012):
•

Κξηηηθή ζθέςε

•

Δπίιπζε πξνβιήκαηνο

•

πλεξγαηηθφηεηα

•

Πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία

•

Γεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκία

•

Δπηθνηλσλία

•

Οηθνδφκεζε / θαηαζθεπή ηεο γλψζεο

•

Σερλνινγηθφο αιθαβεηηζκφο

•

Κνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή επίγλσζε

Οη δεμηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ κέζα απφ κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ
επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα αζθεζνχλ ζην «πψο λα καζαίλνπλ». Χο δξαζηεξηφηεηα
κάζεζεο ζην παξφλ άξζξν νξίδεηαη νπνηαδήπνηε εξγαζία ζηελ νπνία ιακβάλνπλ κέξνο νη
καζεηέο ζηo πιαίζηo ηνπ ζρνιηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο κέζα ή έμσ απφ ηελ ηάμε ή ζε
ζπλδπαζκφ θαη ησλ δπν θαη κπνξεί λα εθηείλεηαη ρξνληθά απφ κία δηδαθηηθή ψξα έσο έλα
γεληθφηεξν project κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο (Microsoft Partnrers in Learning,2012).
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1.1.

πλεξγαηηθή κάζεζε

ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα ζπγθαηαιέγεηαη ε αλάπηπμε απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ
δεμηνηήησλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Χο ζπλεξγαηηθή κάζεζε νη Johnson, Johnson & Holubec
(1993) νξίδνπλ ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζηεξίδεηαη ζε κηθξέο νκάδεο έηζη ψζηε νη
καζεηέο λα εξγάδνληαη καδί, κε ζθνπφ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε κάζεζε ζε πξνζσπηθφ θαη
ζπιινγηθφ επίπεδν. Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο νη εθπαηδεπηηθνί
κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο νη καζεηέο θαινχληαη λα
αλαιάβνπλ θνηλφ έξγν, λα πάξνπλ απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία
ή ην πξντφλ ηνπ έξγνπ απηνχ θαη λα κνηξαζηνχλ ηελ θνηλή επζχλε ηνπ (Brush,1997· Wang,
2009). Ο βαζκφο ελεξγνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ηξηψλ (3) παξακέηξσλ θαζνξίδεη θαη ηελ
πνηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο.
Γξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηε δηαπξαγκάηεπζε, ζηνλ ζεβαζκφ ζηελ άπνςε ηνπ άιινπ,
ζηελ θνηλή ζπκθσλία ζην ηη πξέπεη λα γίλεη, ζηελ θαηαλνκή εξγαζηψλ, ζηελ ελεξγεηηθή
αθξφαζε, ζηε ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ ηδεψλ ζην ηειηθφ έξγν αλαπηχζζνπλ ζηνπο καζεηέο
ηελ απφ θνηλνχ αλάιεςε έξγνπ θαη ηνλ δηακνηξαζκφ επζχλεο ηεο εξγαζίαο ηνπο (Slavin,
1991· Johnson et al. 1993· Kagan, 1994). Δλδεηθηηθέο ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο
δχλαληαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ζπλεξγαζίαο είλαη φηαλ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε
δεπγάξηα ή κεγαιχηεξα γθξνππ, ζπδεηνχλ έλα ζέκα, επηιχνπλ έλα πξφβιεκα θαη ζην ηέινο
δεκηνπξγήζνπλ έλα πξντφλ. ηηο νκάδεο ζπλεξγαζίαο κπνξνχλ λα εληαρηνχλ θαη άηνκα εθηφο
ζρνιηθήο ηάμεο, φπσο καζεηέο άιισλ ηάμεσλ ή ζρνιείσλ, κέιε ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ή
άιινη εηδηθνί. Ζ ζπλεξγαζία κπνξεί λα γίλεηαη δηα δψζεο ή κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), πνπ επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε
θαη ηνλ δηακνηξαζκφ ηδεψλ θαη πεγψλ (Vivitsou, Lambropoulos, Papadimitriou, Gkikas &
Konetas,2008).
Ζ αλάιεςε επζχλεο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ, πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, θαιιηεξγείηαη φηαλ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε δεπγάξηα ή γθξνππ γηα
λα αλαπηχμνπλ έλα θνηλφ πξντφλ, ζρέδην ή κηα απάληεζε. ηε δηαδηθαζία απηή κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ ηφζν καζεηέο φζν θαη άιινη εηαίξνη (ελήιηθνη, εκπιεθφκελνη θνξείο, εηδηθνί), νη
νπνίνη πξέπεη λα είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα νκαδηθήο δνπιεηάο.
Δλδεηθηηθέο ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ν δηακνηξαζκφο ηεο θνηλήο
επζχλεο γηα ηε εθηέιεζε ελφο πεηξάκαηνο ή/θαη ε ζπλεξγαηηθή επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία
θνηλήο ηζηνζειίδαο (Microsoft Partnrers in Learning,2012) .
Ζ απφ θνηλνχ ιήςε νπζηαζηηθψλ απνθάζεσλ, πνπ, επίζεο, αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ
ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ιακβάλεη ρψξα φηαλ νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα ιχζνπλ ζεκαληηθά
δεηήκαηα ηα νπνία ζα θαηεπζχλνπλ ηελ νκαδηθή ηνπο δνπιεηά. Οπζηαζηηθέο απνθάζεηο,
ζεσξνχληαη νη απνθάζεηο νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία ή ην πξντφλ
ηεο δνπιεηά ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην πεξηερφκελν δηακνξθψλεηαη απφ θνηλνχ φηαλ νη
καζεηέο θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηε γλψζε ελφο ζέκαηνο γηα λα ιάβνπλ κηα απφθαζε, πνπ
ζα επεξεάζεη ην αθαδεκατθφ πεξηερφκελν ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα
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λα απνδερζνχλ κηα άπνςε πάλσ ζε έλα ζέκα γηα ην νπνίν ζα γξάςνπλ ζηε ζπλέρεηα, ή λα
απνθαζίζνπλ πάλσ ζηα βαζηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ζα εμεηάζνπλ (Littleton & Light, 1999).
Καηά ηε δηαδηθαζία απηή νη καζεηέο πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηη πξφθεηηαη λα θάλνπλ,
πφηε ζα ην θάλνπλ, πνηα εξγαιεία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη πνηνη είλαη νη ξφινη ησλ κειψλ
ηεο νκάδαο. ζνλ αθνξά ην πξντφλ νη καζεηέο πξέπεη λα ιάβνπλ νπζηαζηηθέο απνθάζεηο
αλαθνξηθά κε ηε ζρεδίαζε, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε θχζε θαη ηε ρξεζηηθφηεηα ηνπ
παξαγφκελνπ πιηθνχ ηνπο. Δλδεηθηηθέο ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα είλαη ε
πξνεηνηκαζία κε ηε κνξθή ιφγνπ-αληίινγνπ θαη ε ππνζηήξημε ζέζεσλ γηα έλα ζέκα θαη ε
δηελέξγεηα ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο.
1.2.

Οηθνδφκεζε/ρηίζηκν ηεο Γλψζεο

Ζ δεμηφηεηα ηνπ ρηηζίκαηνο ηεο γλψζεο απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα παξάγνπλ ηδέεο θαη
ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία είλαη θαηλνχξηα γη απηνχο θαη φρη απιψο λα αλαπαξάγνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη (Chai & Tan, 2009). Ζ ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα κπνξεί λα
θαιιηεξγεζεί κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε δηαδηθαζίεο
εξκελείαο, αλάιπζεο, ζχλζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. Οη καζεηέο δελ κέλνπλ ζηηο πιεξνθνξίεο
πνπ πξνζιακβάλνπλ θαηά ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία αιιά ηηο αμηνπνηνχλ γηα λα παξάγνπλ
επξήκαηα θαη ηδέεο, ηα νπνία είλαη θαηλνχξηα γη απηνχο θαη ελζαξξχλνληαη λα εξκελεχζνπλ,
αλαιχζνπλ, ζπλζέζνπλ ή λα αμηνινγήζνπλ/απνηηκήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο (Microsoft
Partnrers in Learning,2012).
Δλδεηθηηθέο ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ παξαπάλσ δεμηφηεηα απνηεινχλ ε
πεξηγξαθή κηαο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε
πηνζεηνχκελνπο ηξφπνπο ελέξγεηαο, ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, ε αλαδήηεζε, ζχγθξηζε θαη αληηπαξαβνιή απφςεσλ απφ
πνιιαπιέο πεγέο, ε πξνζέγγηζε δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ ελφο γεγνλφηνο θαη ε γλσκνδφηεζε
ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηνπο.
Γξαζηεξηφηεηεο πνπ επαλαιακβάλνπλ γλσζηέο δηαδηθαζίεο, είλαη απνιχησο θαηεπζπληηθέο,
δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ απιή θαηαγξαθή ηνπο δελ
ζπλεηζθέξνπλ ζην ρηίζηκν ηεο γλψζεο, θαζψο δε εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε θακία
δηαδηθαζία εξκελείαο, αλάιπζεο, ζχλζεζεο ή απνηίκεζεο θάπνηνπ ζηνηρείνπ (Neo, 2003).
Αληίζεηα, δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζην γλσζηηθφ επίπεδν ηεο
ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη θαη θαινχλ ηνπο καζεηέο λα επηλνήζνπλ απφ
κφλνη ηνπο ηε δηαδηθαζία εληζρχνπλ ηελ παξαπάλσ δεμηφηεηα.
Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε δφκεζε ηνπ ρηηζίκαηνο ηεο γλψζεο κεηαιιάζζεηαη απφ
ηνλ παξαδνζηαθφ θαη απηφο ιεηηνπξγεί πιένλ σο κέληνξαο, επηκειεηήο, εκπλεπζηήο,
ζπληνληζηήο, δηεπθνιπληήο θαη κεηαζρεκαηηζηήο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη αλάγεηαη
ζε δεκηνπξγφ εξεζηζκάησλ γηα δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκία (Κνζζπβάθε, 2003). ην
πιαίζην απηφ επηιέγεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνπλ ην πεξηερφκελν, ηνπο βαζηθνχο άμνλεο
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ή ηηο κεζφδνπο απφ δηαθνξεηηθά αθαδεκατθά (δηδαθηηθά) αληηθείκελα θαη αμηνπνηεί
δεκηνπξγηθά ηηο ΣΠΔ.
1.3.

Δπηθνηλσλία

Ζ έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο δηαθξίλεηαη ζηε δηαπξνζσπηθή (interpersonal), ηε
δηακεζνιαβεκέλε θαη ςεθηαθή (mediated and digital), ζηε γξαπηή (written) θαη ηελ
πξνθνξηθή (oral) επηθνηλσλία, ε θαιιηέξγεηα δε ηεο δεμηφηεηαο απηήο ρξεηάδεηαη λα
επηρεηξείηαη κε βησκαηηθέο θπξίσο δξάζεηο (Partnership for 21 st Century Learning,2012).
Δηδηθφηεξα, ε δηαπξνζσπηθή δηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο παξαπέκπεη ζην ζχλνιν εθείλσλ ησλ
αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηηο πγηείο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζε πνηθίια θνηλσληθά πεξηβάιινληα (ζπλεπψο
θαη ζην ζρνιείν), θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ
πξνθχπηνπλ ζηελ νκάδα (OECD,2004· En Gauge, Voogt et al.,2010). Δπηπιένλ, ε
Δπξσπατθή Έλσζε ζπκπεξηιακβάλεη ζηνλ φξν «επηθνηλσλία» ηε δηάζηαζε ηεο κεηξηθήο
γιψζζαο, θαζψο θαη εθείλεο ησλ μέλσλ γισζζψλ (Αζδεξάθε, 2011 ·Voogt et al.,2010).
Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ σο άλσ δεμηνηήησλ ζρεηίδνληαη κε ηηο
επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο - ζην πιαίζην φισλ ησλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο «ζρνιηθήο» δξαζηεξηφηεηαο - λα
εθθξάδνληαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά κέζα ζε απζεληηθά πιαίζηα επηθνηλσλίαο, λα θαηαλννχλ
ηα πνηθίια θεηκεληθά είδε θαη λα παξάγνπλ ηα δηθά ηνπο θείκελα γηα ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ
ηα ίδηα ηα παηδηά, αμηνπνηψληαο ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθφηεηαο. Δλδεηθηηθέο ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα
κπνξνχζαλ λα είλαη ε ζχληαμε απφ ηα ίδηα ηα παηδηά ησλ γξαπηψλ αλαθνηλψζεσλ πξνο ηνπο
γνλείο (π.ρ. γηα ηηο ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηηο εθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο), ησλ πξνζθιήζεσλ γηα ηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο, ν απνινγηζκφο - πξνθνξηθφο ή
γξαπηφο - ηνπ αββαηνθχξηαθνπ θαη ε παξνπζίαζή ηνπ ζηελ Οινκέιεηα ηεο ηάμεο, ε
αμηνπνίεζε ηνπ εκεξνιφγηνπ, ε ζχληαμε ηεο εθεκεξίδαο ηεο ηάμεο, ν ζρεδηαζκφο, ε
πινπνίεζε θαη ε παξνπζίαζε ελφο εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο. Δπηπιένλ, κε αθνξκή ηα
θείκελα απηά, ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε ζπλνκειίθνπο ηνπο ζηε
κεηξηθή ή ζε κηα άιιε γιψζζα κε βάζε έλα θνηλφ ζέκα ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ
δηαζρνιηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. e-Twinning, Erasmus+), εληζρχνληαο παξάιιεια γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο ζην πεδίν ηνπ ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ.
Δμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαη εθείλεο πνπ έρνπλ βησκαηηθφ,
παηγληψδε ραξαθηήξα θαη καζεζηαθφ ζθνπφ. Μέζσ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα παηδηά
θαινχληαη – αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε – λα ελεκεξσζνχλ, λα πξνβιεκαηηζηνχλ, θαη λα
ζρεκαηίζνπλ, ελδερνκέλσο, κηα πξψηε γλψκε πάλσ ζε πνηθίια δεηήκαηα, λα αλαγλσξίζνπλ
ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα ηα εθθξάζνπλ κε πγηή ηξφπν, λα ζθεθηνχλ θξηηηθά, λα
ζπδεηήζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλεξγαηηθά ζε κηθξέο θαη κεγάιεο νκάδεο, θηι. Σέηνηνπ
είδνπο δξαζηεξηφηεηεο, φηαλ γίλνληαη ζπζηεκαηηθά, ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο
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παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο πνπ απνδέρεηαη φια ηα παηδηά θαη επλνεί ηε
κάζεζε ζε πνιιαπιά επίπεδα. Σα Πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη απφ
εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ζην πιαίζην ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο, ηεο Αγσγήο Τγείαο
θαη ησλ Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ απνηεινχλ κηα πξψηεο ηάμεο επθαηξία γηα ηελ αμηνπνίεζε
ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν1.
1.4.

Κνηλσληθή θαη Πνιηηηζηηθή Δπίγλσζε

Ζ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο απηήο πξνθχπηεη απφ έλα λέν - πεξηζζφηεξν
δηεπξπκέλν πιένλ - ηξφπν αληίιεςεο ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα
θνηλά ζε επίπεδν ηνπηθφ, εζληθφ, παγθφζκην (Voogt et al., 2010, Partnership for 21 st Century
Learning, 2012). Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο επίγλσζεο ζπλδέεηαη κε ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ελεκεξψλεηαη, λα θαηαλνεί θαη λα ζπκκεηέρεη ζε ζπδεηήζεηο γηα
ζέκαηα φρη κφλν ηνπηθνχ αιιά θαη παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο, λα ζπλππάξρεη αξκνληθά ζε
επίπεδν δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη λα ζπλεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν κε
άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα. πλδέεηαη επίζεο κε ηελ
έλλνηα ηνπ ελεκεξσκέλνπ θαη ελεξγνχ πνιίηε, πνπ γλσξίδεη θαη πξναζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα
ηα δηθά ηνπ θαη ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ, πνπ γλσξίδεη θαη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζην
πιαίζην ηεο δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο. Μάιηζηα, ε ζεκαζία απηήο ηεο ηδηφηεηαο
ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ (UNESCO,
2010·Partnership for 21st Century Learning, 2012).
Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ελεκεξσκέλσλ, ελεξγψλ πνιηηψλ ζρεηίδεηαη αθελφο κε
ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, φπσο ε Μειέηε
Πεξηβάιινληνο, ε Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ε Ηζηνξία θ.ά. (χληαγκα. Νφκνη.
Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Αλζξψπνπ . έλλνηα, αξρέο θαη δηαδηθαζίεο δεκνθξαηηθνχ
πνιηηεχκαηνο). Αθεηέξνπ, εληζρχεηαη κε ηνλ νκαδνζπλεξγαηηθφ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο
δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ
ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εληφο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζρνιηθήο
κνλάδαο (Μαηζαγγνχξαο, 2008). Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 2 απνηεινχλ φζεο ζπκβάιινπλ,
ψζηε νη καζεηέο α) λα ληψζνπλ φηη απνηεινχλ κέιε κηαο νκάδαο, ζηα νπνία παξέρνληαη ίζεο
επθαηξίεο γηα ζπλδηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ δξνπλ θαζεκεξηλά θαη

Δλδεηθηηθέο αλαθνξέο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα εμήο: Γεμηόηεηεο γηα παηδηά Γεκνηηθνύ (2010).
Αζήλα: ΚΔΘΔΑ θαη Φηιίππνπ Γ., Καξαληάλα Π. (2010), Ηζηνξίεο λα νλεηξεύεζαη… Παηρλίδηα γηα λα
κεγαιώλεηο… . Αζήλα: Καζηαληώηεο.
2
Δλδεηθηηθέο αλαθνξέο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Βνγηαηδόγινπ Σδ., Κνπξάθε Υ., Βνξύια Β.(2015),
Δθπαηδεπηηθό Τιηθό. Μηθξνί Πνιίηεο ελ Γξάζεη. Δθπαηδεύνληαο Δλεξγνύο Πνιίηεο. Αζήλα: Ννκηθή
Βηβιηνζήθε (dvd). Αμηνπνηεί ηα βηβιία ηεο ζεηξάο ησλ ίδησλ εθδφζεσλ, κε ηίηιν Παηδηθή Ννκηθή
Βηβιηνζήθε (http://goo.gl/4flg9J Αλαθηήζεθε ζηηο 6/2/2016).
1
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αλαγλσξίδνπλ θαη αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ζεβφκελνη ηα δηθαηψκαηα θαη ησλ ππφινηπσλ
κειψλ ηεο νκάδαο (Drake, 2001).
1.5.

Κξηηηθή θέςε θαη Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο

ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο δεμηφηεηαο
«επίιπζεο ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο αμηνπνηψληαο δεδνκέλα θαη
θαηαζηάζεηο απφ πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα» (ITL, 2012:21), ζεσξείηαη κείδνλνο ζεκαζίαο.
Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο θαη
ηα πξνβιήκαηα θαη λα επηδηψθνπλ ηε ιχζε ηνπο αλαιχνληαο θαη ζπλζέηνληαο ηα δεδνκέλα
πνπ ηνπο δίλνληαη, αλαγλσξίδνληαο θαη ζθεθηφκελνη ηηο πηζαλέο κειινληηθέο πξνθιήζεηο θαη
θαηλνηνκίεο, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα γίλνληαη δεθηηθνί θαη επέιηθηνη ζηελ πηνζέηεζε
αιιαγψλ. Οη καζεηέο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο είλαη ηθαλνί λα
ζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα,
λα αλαζηνράδνληαη πάλσ ζηηο ζπλδέζεηο πνπ εκθαλίδνπλ ηα δεδνκέλα, λα παίξλνπλ
απνθάζεηο γηα ζχλζεηα ζέκαηα (Sans-Cope, et.al, 2015).
Ζ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ -εζληθψλ θαη επξσπατθψλ- ε
αμηνπνίεζε βησκαηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο STEM, ζπκβάιινπλ ζηε
δεκηνπξγία απζεληηθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ ζηα νπνία νη καζεηέο ζπλεξγαδφκελνη
αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε κέζα απφ ηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ηεο
ζχγρξνλεο επνρήο φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε κεηαλάζηεπζε, νη αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο θ.ά (Chyrk, et.al., 2015).
1.6.

Σερλνινγηθφο Αιθαβεηηζκφο

Οη αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, ζηελ ηερλνινγία, ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ πιεξνθφξεζε
επεξεάδνπλ άκεζα θαη ηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία θαιείηαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία, λα ηελ πξνζαξκφζεη ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο επνρήο, πηνζεηψληαο ηε ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην ειθπζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή. Ζ εθπαίδεπζε ησλ
καζεηψλ ζηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζεσξείηαη κείδνλνο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ νη
ηειεπηαίνη λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο
παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο, ε νπνία επεξεάδεη δξακαηηθά φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
ζχγρξνλεο δσήο.
Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο «ηνπ 21νπ αηψλα ζα δήζνπλ σο ελήιηθνη ζε έλαλ αιιηψηηθν θαη
ζθχδνληα θφζκν, πνπ ηνλ δηακνξθψλεη ε ηερλνινγία κέζα απφ πνιχπιεπξεο δηεξγαζίεο θαη
πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γη‘ απηφ» (Γεκεηξφπνπινο, 2006:1).
Ο αιθαβεηηζκφο ζηηο ΣΠΔ, δειαδή «ε ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχκε ςεθηαθή ηερλνινγία,
ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη/ή ην δηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε πξφζβαζε, λα
δηαρεηξηδφκαζηε, λα ρξεζηκνπνηνχκε, λα αμηνινγνχκε θαη λα δεκηνπξγνχκε ηελ πιεξνθνξία,
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ψζηε λα ιεηηνπξγνχκε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο» (ETS, 2007:2), ζεσξείηαη «εθ ησλ σλ νπθ
άλεπ».
Οη καζεηέο θαινχληαη, πιένλ, λα γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηερλνινγίαο ζε φιεο ηηο
δηαζηάζεηο ηεο: ηη είλαη ε ηερλνινγία, πνηνπο ζθνπνχο εμππεξεηεί θαη πψο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιεια γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ (Burkhardt
et al., 2003). Παξάιιεια, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα δηαρεηξίδνληαη ηελ πιεξνθνξία (ζχλζεζε, αμηνιφγεζε,
εξκελεία πιεξνθνξίαο), λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο, λα ζθέθηνληαη, λα
απνθαζίδνπλ θαη γεληθφηεξα λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε (Burkhardt et al., 2003·
Γεκεηξφπνπινο, 2006), ρσξίο, σζηφζν, λα αγλνήζνπλ ηνπο θαλφλεο εζηθήο πνπ δηέπνπλ ηφζν
ηελ αλαδήηεζε θαη ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο φζν θαη ηελ επηθνηλσλία.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο λα
σζνχλ θαη λα δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα/επθαηξίεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ (ITL, 2012).
Σέηνηνπο είδνπο επθαηξίεο είλαη ε ρξήζε ινγηζκηθψλ ζρεηηθψλ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν
πνπ δηδάζθεηαη, ε αμηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο, ησλ εξγαιείσλ ηνπ web 2.0
φπσο ε δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, ρξνλνγξακκψλ, video, animation θ.ά ηα νπνία
βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα νξγαλψζνπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο, λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε, λα
αλαπηχμνπλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ηελ επίιπζε
πξνβιήκαηνο. Μέζα απφ ηε ρξήζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ, νη καζεηέο επηθνηλσλνχλ θαη
ζπλεξγάδνληαη παξάγνληαο πξσηφηππν ςεθηαθφ πιηθφ.

πκπεξάζκαηα
Απφ ηα πξνεγνχκελα είλαη ζαθέο φηη ε θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ πνπ αλαθέξζεθαλ
πξνυπνζέηεη έλα δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. Σν πεξηβάιινλ κάζεζεο
ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζην ηη καζαίλνπλ νη καζεηέο, πψο καζαίλνπλ αιιά θαη πψο ιεηηνπξγνχλ
ηα ζρνιεία. ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη απαξαίηεην λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηνπο ηξφπνπο
δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, θαζψο νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη
αμηνιφγεζεο δελ κπνξνχλ λα απνηηκήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο, ηε κεηαγλψζε θαη ηηο ζηάζεηο πνπ
αλαπηχζζνπλ θαη πηνζεηνχλ νη καζεηέο. ε έλα ηέηνην πιαίζην ε δηδαζθαιία θαη ε
αμηνιφγεζε απνηειεί ζπλεπζχλε δαζθάινπ θαη καζεηψλ θαη απνβιέπεη ζηελ απνηίκεζε ησλ
γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή πνπ αθνξνχλ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο.
Χο εθ ηνχηνπ ε θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο
πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο, νη πνιίηεο ηνπ κέιινληνο, λα είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
επαγγεικαηηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ αλακέλνληαη έρνληαο πηνζεηήζεη ηε
ζηάζε ηνπ ελεξγνχ πνιίηε. Αλ θαη θαηά θαηξνχο ππάξρνπλ αιιαγέο θαη δηακάρεο αλαθνξηθά
κε ην πνηεο δεμηφηεηεο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηε ιίζηα ησλ ζεσξνχκελσλ σο «δεμηφηεηεο
κείδνλνο ζεκαζίαο», παξαηεξείηαη φηη νη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζην παξφλ
εγρείξεκα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε, αλ φρη πάληα, ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο, ε θαιιηέξγεηα ηεο κηαο λα είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο άιιεο.
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Οινθιεξψλνληαο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αλεμάξηεηα απφ ην πνηα ζα είλαη ε
κειινληηθή αλαζεψξεζε ηεο ιίζηαο ησλ δεμηνηήησλ, ην κφλν βέβαην είλαη φηη νη
εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε λέεο πξνθιήζεηο θαη πξνζθιήζεηο. Γηα
ηνλ ιφγν απηφ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιπεηνχο επαγγεικαηηθήο ηνπο
ζηαδηνδξνκίαο ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη ηφζν γηα ην πνηεο είλαη νη δεμηφηεηεο ηνπ
21νπ αηψλα φζν θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ηηο θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο.

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
Anderson, R. (2008). Implications of the information and knowledge society for education. In
J. Voogt, & G. Knezek, (Eds.), International handbook of information technology in
primary and secondary education (pp. 5-22). New York: Springer.
Αζδεξάθε, Φ. (2011). Δθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ πξόθιεζε ηεο
πνιπγισζζίαο. Αζήλα: Έιιελ.
Beetham, H. & Sharpe, R. (2007). An Introduction to Rethinking Pedagogy for a Digital Age.
In Beetham H. and Rhona S. (Eds.): Rethinking pedagogy for a digital age:
designing and delivering eLearning, pp. 1-10. New York: Routledge.
Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M. & Rumble, M. (2012). Defining
Twenty-First Century Skills. In Griffin, P., McGaw, B. & Care, E. (Eds.), The
Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Dordrecht: Springer.
Blackledge D.& Hunt B. (1995). Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα: Έθθξαζε.
Βνγηαηδφγινπ Σδ., Κνπξάθε Υ. & Βνξχια Β.(2015), Δθπαηδεπηηθό Τιηθό. Μηθξνί Πνιίηεο ελ
Γξάζεη. Δθπαηδεύνληαο Δλεξγνύο Πνιίηεο. Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε (dvd).
Brush, T. A. (1997). The Effects on Student Achievement and Attitudes WhenUsing
Integrated Learning Systems with Cooperative Pairs. Educational Technology
Research and Development, 45 (1), 51-64.
Burkhardt, G., Monsour, M., Valdez, G., Gunn, C., Dawson, M., Lemke, Ch., Coughlin, Ed.,
Thadani, V.,& Martin, C. (2003). enGauge for 21st Century Skills. Αλαθηεκέλν ζηηο
7-1-2016 απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν http://pict.sdsu.edu/engauge21st.pdf .
Caldwell, B. & Longmuir, F. (2010). Curriculum and Pedagogy for the 21st Century
Challenges for School Leaders. Proceedings of the Annual Conference of the
Queensland Studies Authority (QSA) on the theme of Shared Vision: An Australian
Curriculum P-12, 29 April 2010, Brisbane Convention and Exhibition Centre.
Chai, C. S., & Tan, S. C. (2009). Professional development of teachers for computersupported collaborative learning: A knowledge-building approach. Teachers College
Record. 111 (5), 1296-1327.
Charlot B. (1992). Σν ζρνιείν αιιάδεη. Κξίζε ηνπ ρνιείνπ θαη θνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί.
Αζήλα: Πξνηάζεηο.
Chyrk, P., Gatecka, J., Guzik, A., Milewski, P., Mizerska, M., Nerc, O., Siekierska, E.,
Wisniowski, W.,& Zylinska, M. (2015). The book of trends in education 2.0.

Page 87 of 212

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 6, Issue 3, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Αλαθηεκέλν ζηηο 7-1-2016 απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν http://www.ydp.eu/trendbookdownload/
Γεκεηξφπνπινο, Β. (2006). Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) θαη Θεσξίεο
Μάζεζεο. (Πνηνο ζα κείλεη απ’ έμσ); Αλαθηεκέλν ζηηο 7-1-2016 απφ ηνλ δηθηπαθφ
ηφπν http://2pek-athin.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/FOLDERS/ Dhmosieyseis
_Arthra/texnologies_plhroforias_kai_epikoinonion.pdf
Dede, Ch. (2009). Comparing Frameworks for ―21st Century Skills‖. Αλαθηεκέλν ζηηο 7-12016
απφ
ηνλ
δηθηπαθφ
ηφπν
http://www.watertown.k12.ma.us/dept/ed_tech/research/pdf/ChrisDede.pdf
Drake, R. F. (2001). The Principals of Social Policy. Hampshire: Palgrave.
Europese Commissie. (2002). eEurope 2005: An information society for all. Αλαθηεκέλν ζηηο
8-1-2016
απφ
ηνλ
δηθηπαθφ
ηφπν
http://www.etsi.org/WebSite/document/aboutETSI/EC_Communications/eEurope20
05_actionPlan.pdf.
Zehui Z., Fong Patrick S.W., Mei H. & Liang T., 2015. Effects of gender grouping on
students’ group performance, individual achievements and attitudes in computersupported collaborative learning. In Computers in Human Behavior 48 (2015) 587–
596.
Oxford:
Elsevier.
https://www.researchgate.net/profile/PSW_Fong/publication/276835655_Effects_of_
gender_grouping_on_students‘_group_performance_individual_achievements_and_a
ttitudes_in_computersupported_collaborative_learning/links/57458a3508ae298602f8bb80.pdf
Hadjileontiadou, S. & Kasimatis, A. (2014). On Enhancing Pre-service Teacher 21st
century Skills using Cmap Tools. International Journal of Education and Research
(IJER), 2(9), pp. 285-296.
ITL Research, (2012). Οη δηαζηάζεηο κηαο καζεζηαθήο δξαζηεξηόηεηαο. Αλαθηεκέλν ζηηο 8-12016 απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/pilnetwork-dimensions-of-a-learning-activity.pdf
ITL Research, (2013). 21st Century Learning Design Rubrics in 21CLD Learning Activity
Rubrics ITL Research Microsoft Partnrers in Learning Creative Commons
Attribution 3.0 Unported License. Αλαθηεκέλν ζηηο 8-1-2016 απφ ην δηθηπαθφ ηφπν
http://www.kasc.net/2010/21CLD%20Learning%20Activity%20Rubrics%202012.pd
f
Jenkins, H., Clinton, K., Purushotma, R., Robinson, A. J., & Weigel, M. (2007). Confronting
the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century.
MacArthur Foundation.
ΚΔΘΔΑ, (2010). Γεμηόηεηεο γηα παηδηά δεκνηηθνύ. Αλαθηήζεκέλν ζηηο 7-1-2016 απφ ηνλ
δηθηπαθφ
ηφπν
https://pappanna.wordpress.com/2013/02/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B
9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-

Page 88 of 212

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 6, Issue 3, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%
CF%8D-%CE%BF%CE%B9-%CE%BA/
Kalantzis, M. & Cope, B. (2008). New Learning: elements of a science of education.
Cambridge: Cambridge University Press.
Καζηκάηε, Κ. (2005). H επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο αξρέο ηεο ζεσξίαο θαηαζθεπήο
ηεο γλψζεο (constructivism) κε ζηφρν ηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο.
Δπθιείδεο γ', 63, ζζ. 90-102.
Κνζζπβάθε, Φ. (2003). Δλαιιαθηηθή Γηδαθηηθή. Αζήλα: Gutenberg.
Kagan, S. (1994). Cooperative Learning. San Juan Capristrano, CA: Kagan Cooperative
Learning.
Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Holubec, E. J. (1993). Circles of learning: Cooperation in
the classroom. Edina, M.N.: Interaction.
Levy, F., & Mundane, R.J. (2006). How computerized work and globalization shape
humanskill demands. Αλαθηεκέλν ζηηο 8-1-2016 απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν
file:///C:/Users/Rallou/Desktop/21st_century_skills/2005-006.pdf
Littleton, K., & Light, P. (1999) (Eds). Learning with computers: Analysing productive
interactions. London: Routledge.
Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (2008). Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Αζήλα: Γξεγφξεο.
Neo, M. (2003). Developing a collaborative learning environment using a web-based design
project-A Malaysian perspective. Journal of Computer assisted Learning (JCAL).
19(4), 462-473.
Partnership for 21st Century Skills, Αλαθηεκέλν ζηηο 31-1-2016 απφ ην δηθηπαθφ ηφπν
http://www.p21.org./
Πιεηφο Γ. (2005). Πνιηηηζκόο ηεο εηθόλαο θαη εθπαίδεπζε. Ο ξόινο ηεο εηθνληθήο ηδενινγίαο.
Αζήλα: Πνιχηξνπνλ
Saavadera, A.R., Opfer, V.D. (2012). Teaching and Learning 21st century skills. Lessons
from the learning sciences. Αλαθηεκέλνο ζηηο 8-1-2016 απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν
http://asiasociety.org/files/rand-1012report.pdf
Sans – Cope, O., Barco, A., Albo_Canals, J., Diaz, M. & Angulo, C. (2015).
Robotics@Montserrat: A case of Learning through robotics community in a school.
Αλαθηεκέλν
ζηηο
20-2-2016
απφ
ηνλ
δηθηπαθφ
ηφπν
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/24182/robotics_montserrat.pdf?se
quence=1,
Slavin, R. (1991). Synthesis of research on cooperative learning. Educational Leadership,48,
71-82.
UNESCO (2010). ρεηηθά κε ην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε: Αλαθηεκέλν
ζηηο
6-2-2016
απφ
ηνλ
δηθηπαθφ
ηφπν
http://en.unesco.org/partnerships/partnering/education
Vivitsou M., Lambropoulos, N., Papadimitriou, S., Gkikas, A. & Konetas, D. (2008). Web 2.0
collaborative learning tools dynamics in Knowledge Networks: The Social Software
Page 89 of 212

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 6, Issue 3, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Perspective, Editors: IGI Global (2008). Web 2.0 collaborative learning tools
dynamics in Knowledge Networks: The Social Software Perspective, Editors: IGI
Global.
Voogt, J., Roblin, P.N. (2010). 21st Century Skills. Discussion paper. Αλαθηεκέλν ζηηο 8-12016
απφ
ηνλ
δηθηπαθφ
ηφπν
http://archief.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Bestanden_Feddo/2
1st-Century-Skills.pdf
Wang, Ji-Bo, Wang, Dan, Wang, Li-Yan, Lin, Lin, Yin, Na, & Wang Wei-Wei.(2009). Single
machine scheduling with exponential time-dependent learning effect and pastsequence-dependent setup times. Computers &Mathematics with Applications, 57
(1).
Φηιίππνπ Γ. & Καξαληάλα Π. (2010). Ηζηνξίεο λα νλεηξεύεζαη… Παηρλίδηα γηα λα
κεγαιώλεηο…. Αζήλα: Καζηαληψηεο.

Page 90 of 212

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 6, Issue 3, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

πκβνιή ζηε ζεσξία θαη πξάμε ηεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο ζην πιαίζην ηεο
Θξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο: Ο δηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ πεξηνδεηψλ ηνπ Απ.
Παχινπ κε ηε ρξήζε ησλ επηηξαπέδησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ
Contribution to the theory and practice of Christian Education in the context of
religious Education: The didactic transposition of St Paul’s missionary journeys through
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Abstract: This paper focuses on the educational framework of the usage of electronic games
in the subject of Religious and Christian Education. It presents the board game design and the
pilot implementation of a digital literacy environment in the form of an electronic game in
Religious Education, followed by a research method, a qualitative one among primary school
pupils. The game is related to the figure of the Apostle Paul, one of the most beloved dearest
Apostles of the Orthodox Christian Tradition, and his missionary journeys for the expansion
of the Church. The game is also related to a great variety of teaching units of different classes
and educational levels. It is designed as a traditional board game, both in its function and its
appearance, but, at the same time, there has been a didactic transposition for teaching
purposes as well as renewal in context and religious meaning according to the Orthodox
Tradition and christian education. For the evaluation of the practice, the teacher had used the
qualitative method through the rubric evaluation. The main conclusion can be epitomized in
the positive reception of the particular method, the active involvement of the students in the
learning process and the improvement of their grasp of religious notions.
Keywords: electronic board game, religious education, christian education, didactic
transposition
Πεξίιεςε: Σν άξζξν κειεηά ην παηδαγσγηθφ πιαίζην ελζσκάησζεο ησλ επηηξαπέδησλ
ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ (ΜηΘ). Παξνπζηάδεηαη ν
ζρεδηαζκφο (board game design) θαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ελφο ςεθηαθνχ εγγξάκκαηνπ
πεξηβάιινληνο ππφ ηε κνξθή ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ ζην ΜηΘ, ελψ αθνινχζεζε πνηνηηθή
έξεπλα πεδίνπ ζε καζεηέο/ηξηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σν παηρλίδη ζπλδέεηαη κε ην
πξφζσπν ηνπ Απ. Παχινπ, έλα απφ ηα πην αγαπεηά πξφζσπα ηεο Οξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο
παξάδνζεο θαη ηηο πεξηνδείεο, ελψ ζρεηίδεηαη κε δηδαθηηθέο ελφηεηεο πνιιψλ ηάμεσλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. Σν παηρλίδη αθνινπζεί ην πξφηππν (εμσηεξηθά θαη ιεηηνπξγηθά)
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παξαδνζηαθνχ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ, αιιά ηαπηφρξνλα κεηαζρεκαηίδεηαη δηδαθηηθά,
αλαπιαηζηψλεηαη θαη λνεκαηνδνηείηαη ζενινγηθά ζχκθσλα θαη κε ηελ Οξζφδνμε Παξάδνζε
θαη ηε ρξηζηηαληθή αγσγή. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξαθηηθήο ε εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνίεζε
ηελ πνηνηηθή κέζνδν κε ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο. Σα βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηε ζεηηθή απνδνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηρληδηνχ απφ πιεπξάο
εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο
ζξεζθεπηηθψλ ελλνηψλ.
Λέμεηο θιεηδηά: επηηξαπέδην ειεθηξνληθφ παηρλίδη, ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε, ρξηζηηαληθή
αγσγή, δηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο,

Δηζαγσγή
Ζ πξνζέγγηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζην ειιεληθφ ζρνιείν έρεη δηαλχζεη καθξά
πνξεία θαη έρεη δηέιζε απφ ηε δηδαζθαιηθή απζεληία, ηελ θαηήρεζε θαη ηελ θαζ‘ έδξαο
δηδαζθαιία έσο θαη ηε ζεψξεζή ηεο ππφ παηδαγσγηθά, ςπρνινγηθά θαη ζενινγηθά θξηηήξηα
σο κία ζχγρξνλε κνξθσηηθή δηαδηθαζία δίλνληαο έκθαζε ζηελ ζξεζθεπηηθή θαη εζηθή
αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Πεξζειήο, 1994:33-37 & 134). ην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεηαη ην
παηδαγσγηθφ πιαίζην ελζσκάησζεο ελφο επηηξαπέδηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ ζην κάζεκα
ησλ Θξεζθεπηηθψλ (ΜηΘ) θαη ν δηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ηεξαπνζηνιηθψλ
πεξηνδεηψλ ηνπ Απ. Παχινπ. Δπίθεληξν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε Οξζφδνμε παξάδνζε
(Πεξζειήο, 1994:245) κε ζθνπφ λα ππεξεηήζεη ηε Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε (ΚνπθνπλάξαοΛηάγθεο, 2015:183-4) θαη ηε ρξηζηηαληθή αγσγή ζην ζρνιείν (Πεξζειήο, 2010:20-24).
Σα επηηξαπέδηα παηρλίδηα παξέρνπλ εμαηξεηηθνχο πφξνπο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα λα ζεξαπεχζνπλ έλα επξχ θάζκα ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ελψ πξνζθέξνπλ
δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε ζπλδένληαο ηελ επηζηήκε, ηελ ηέρλε, ηελ
ηερλνινγία θαη ηελ ηζηνξία κέζα ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην (Αικπαλάθε, 2017:13). ζνλ
αθνξά ην ΜηΘ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο πξνζπάζεηεο έληαμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη
δξαζηεξηνηήησλ κε παηγληψδε ραξαθηήξα (Μεηξνπνχινπ 2015:3-25), φπσο πξνηείλνληαη θαη
απφ ηα πθηζηάκελα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Π.) (π.ρ αμηνπνίεζε ηνπ επηηξαπέδηνπ
παηρληδηνχ) (Πεξζειήο, 2005:28; Κνπθνπλάξαο Ληάγθεο, Κνιάζε, Αιεμαλδξή, et all.,
2016:446-454). Σν πξνηεηλφκελν παηρλίδη έρεη σο ηίηιν: «Αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηνπ
Απφζηνινπ ησλ Δζλψλ: ζπλδένληαο ην ρζεο κε ην ζήκεξα» θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία
«Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα» (educational games) (Linaza; 1984:271-274; Deubel, 2006: 30-35).
Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ΜηΘ, ελψ δηαθέξνπλ σο πξνο
ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα κνληέια κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ (Μεηξνπνχινπ 2015:3-25).
Δίλαη ζρεδηαζκέλν, ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθνκέλσλ (Σζηηνπξίδνπ-Βξχδαο-εκεληεξηάδεο, 1999:192).
Αθνινπζεί, ζε κεγάιν βαζκφ, ην πξφηππν (εμσηεξηθά θαη ιεηηνπξγηθά) ησλ παξαδνζηαθψλ
επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ (Laird, 2010:187-198; Κσηζίδνπ, 2014:59), αιιά ηαπηφρξνλα
αλαπιαηζηψλεηαη, κεηαζρεκαηίδεηαη δηδαθηηθά θαη λνεκαηνδνηείηαη ζενινγηθά ζχκθσλα κε
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ηελ Οξζφδνμε Υξηζηηαληθή Παξάδνζε ψζηε λα ππεξεηεί ηε ρξηζηηαληθή αγσγή θαη ηε
ζξεζθεπηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Σέινο, νη επηζηνιέο ηνπ Παχινπ, απφ φπνπ αληιείηαη ην
απαξαίηεην πιηθφ, αμηνπνηνχληαη φρη σο «ζενινγηθά δνθίκηα», αιιά σο ζεξαπεπηηθφ κέζν γηα
ηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Υξηζηηαληζκνχ (Πεξζειήο, 1994:247). Σέινο, κπνξεί λα
εληαρζεί ζηε δηδαζθαιία ζε ηάμεηο Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ, αιιά θαη κε ηε κνξθή
ζρεδίνπ εξγαζίαο (project) (Αικπαλάθε, Γθηνχξα, Μεηξνπνχινπ-Μνχξθα, 2017:1174).

1. Θεσξεηηθφ ππφβαζξν
Σν παξφλ παηρλίδη ζηνρεχεη λα ιεηηνπξγήζεη σο δηακεζνιαβεηήο ζηελ ππεξεζία ηεο
ρξηζηηαληθήο αγσγήο κέζα απφ ηνλ δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πεξηνδεηψλ ηνπ Απ.
Παχινπ. Ζ ζεσξία ηνπ δηδαθηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Κνηλσληνιφγνπ Verret (Verret,
1975) (Perrenoud, 1998: 487-514; Chevalard, 1991; Hopmann, 2006: 109-124) αμηνπνηήζεθε
σο έλα κνληέιν εξγαιεηνπνίεζεο δηδαθηηθψλ θαηλνκέλσλ εμαηηίαο ηεο απφζηαζεο πνπ
ρσξίδεη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηειηθά επηιέγνληαη θαη
δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν (Βειινπνχινπ-Ραβάλεο, 2006:144; Polidoro & Stigar, 2010:1-6).
χκθσλα κε ηνλ Chevalard, (1991:39) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο δηελεξγείηαη έλαο
κεηαζρεκαηηζκφο, ν νπνίνο δελ είλαη κία απινπνίεζε ηεο γλψζεο θαη έρεη ηελ εμήο κνξθή:
γλσζηηθφ αληηθείκελν—αληηθείκελν πξνο δηδαζθαιία—αληηθείκελν πνπ δηδάζθεηαη. Σν
αληηθείκελν φκσο πνπ δηδάζθεηαη, αλαπιαηζηψλεηαη, ηειηθά, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ,
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ζρνιηθή ηάμε
(Chevalard, 1991:252).
Ζ απινπνίεζε απηή ηεο επηζηεκνληθήο-ζενινγηθήο γλψζεο δελ ζπλεπάγεηαη αιιαγέο ζηελ
νπζία ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ην ζενινγηθφ ππφβαζξν, αιιά πεξηιακβάλεη: (α) ηελ απινπνίεζε
ηνπ λνήκαηνο ησλ επηζηεκνληθψλ φξσλ (ελλνηνινγηθφ πεδίν), (β) ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ
πεξηερνκέλνπ κε παξαδείγκαηα, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ,
δειαδή, είλαη νηθεία θαη ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ/ηεο (κεζνδνινγηθφ πεδίν), (γ) ηε
ζπλάξηεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ηνλ θαζεκεξηλφ θφζκν (πνιηηηζκηθφ πεδίν)
(Γειέγθνο, 2005:94-108). Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο δηαθξίλεηαη (Βειινπνχινπ-Ραβάλεο,
2006:144): α) ζε κία πξψηε θάζε «εμσηεξηθή», ε νπνία απνηειεί ηνλ βαζηθφ
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ζηε ζρνιηθή
ηάμε κε ηηο θαηάιιειεο θσδηθνπνηήζεηο θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε
απηή ηε γλψζε φινη/εο θαη β) ζε κία δεχηεξε θάζε πνπ είλαη ν «εζσηεξηθφο
κεηαζρεκαηηζκφο» θαη ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε λα δηδαρζεί
ην αληηθείκελν αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηάμεο (Βειινπνχινπ-Ραβάλεο, 2006:144).
Σν δήηεκα ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ελλνηψλ θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο γλψζεο πνπ
παξάγεηαη ζηελ εθπαίδεπζε έρεη απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο θαη έρνπλ δηελεξγεζεί ζην
παξειζφλ αληίζηνηρεο έξεπλεο (Κνπθνπλάξαο-Ληάγθεο, 2015:191-194; Πεξζειήο, 1998:5160). ην ΜηΘ, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε γλψζε, αθνχ
ζπλδπαζηνχλ κε ηελ εξκελεία ηνπο (ηνγηαλλίδεο, 2009:111; Αικπαλάθε, 2017:34) γηα ηελ
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θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, θαη θαη‘ επέθηαζε, γηα ηελ ίδηα ηε ρξηζηηαληθή
αγσγή, πνπ ζηνρεχεη κεηαμχ άιισλ «ζηε κεηάδνζε θαη ηε ‗βίσζε‘ ηνπ ρξηζηηαληθνχ
κελχκαηνο» (Πεξζειήο, 1994:249). ηε ζπλέρεηα, θαηά ηνλ «εζσηεξηθφ δηδαθηηθφ
κεηαζρεκαηηζκφ», ην πιηθφ ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο πξνζαξκφζζεθε ζηηο ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο ηεο ηάμεο, ελψ ζπζρεηίζηεθε κε δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο
(Chionidou – Moskofoglou et. all., 2012:37-42) θαη αμηαθέο αξρέο θαη έλλνηεο (αξεηή ηεο
αγάπεο, ρξηζηηαληθή εζηθή, Άγην Πλεχκα, ζεζκνί δηνίθεζεο ηεο Δθθιεζίαο θ.α) (Πεξζειήο,
1994:250).
1.1

ρεδηαζκφο επηηξαπέδηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ παηρληδηνχ δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα
ησλ πεξηνδεηψλ, ψζηε λα αλαδεηρζεί ην ζηνηρείν ηεο ζεφδνηεο θιήζεο ηνπ Απφζηνινπ ησλ
Δζλψλ θαη ηεο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ηεο απνδνρήο απηήο ηεο θιήζεο ζηε δηάδνζε ηνπ
Υξηζηηαληζκνχ (Πεξζειήο, 1994:249; Αικπαλάθε, Γθηνχξα, Μεηξνπνχινπ-Μνχξθα,
2017:1175). Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηρληδηνχ ζπλέβαιαλ ψζηε λα επηηεπρζεί ν δηδαθηηθφο
κεηαζρεκαηηζκφο θαη λα λνεκαηνδνηεζεί ζενινγηθά θαη κε ρξηζηηαλνπαηδαγσγηθά θξηηήξηα
(Αικπαλάθε, 2017:37). Γηαθξίλνληαη απφ δηεπηζηεκνληθφηεηα, ελψ νη εξσηήζεηο είλαη ζπλήζσο

επαλαιεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ βίληεν, εηθφλεο, παξαγσγή πξνθνξηθνχ
ιφγνπ, αζθήζεηο αμηνιφγεζεο, ππεξκέζα θ.α. Παξάιιεια νη καζεηέο/ηξηεο πξηλ ιάβνπλ
θάπνηα απφθαζε (π.ρ επηινγή δηαδξνκήο), πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
εθπιήξσζεο ελφο ζεφδνηνπ ζηφρνπ θαη φηη ην νηθνλνκηθφ «θφζηνο» δελ απνηειεί κνλαδηθφ
θξηηήξην [π.ρ α) ζηελ Σξσάδα, ν Θεφο θαιεί κε φξακα ηνλ απφζηνιν θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ
λα θαηεπζπλζνχλ ζηε Μαθεδνλία, παξά ηα δηαθνξεηηθά ζρέδηά ηνπο β) ν Απ. Παχινο
επηζθέπηεηαη κεγάιεο πφιεηο γηα λα θεξχμεη ην Δπαγγέιην θαη ηδξχεη εθθιεζίεο θαη γηα ηνλ
ιφγν απηφλ αθνινπζνχζε ηνπο θχξηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο, ελψ επηζθέπηνληαλ θάζε θνξά
θαη ηελ εβξατθή ζπλαγσγή ηεο πφιεσο, φπνπ ππήξρε γ) πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο πεξηνδείεο
ηνπ Απ. Παχινπ δηαδξακαηίδνπλ νη ζπλεξγάηεο ηνπ] (Αικπαλάθε, 2017:37).
Ζ δνκή ηνπ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ είλαη ζε γξακκηθή πνξεία, ε νπνία δηεπθνιχλεη
ρσξνηαμηθά ηελ ελζσκάησζε ησλ ζηαζκψλ ησλ πεξηνδεηψλ. Σαπηφρξνλα, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα λα αλαδεηρζεί ε «ζπλέρεηα» (ρξνληθή, ρσξηθή, πνιηηηζκηθή) ηνπ Υξηζηηαληζκνχ
κε αλαθνξέο ζε γεσγξαθηθνχο φξνπο θαη ηνπσλχκηα. Δπηπιένλ, ην παηρλίδη πεξηέρεη
αξηζκεηηθέο έλλνηεο θαη καζεκαηηθέο πξάμεηο. Ζ κεηαθνξά ησλ αξηζκψλ απηψλ ζε
πξαγκαηηθά λνχκεξα βαζηζκέλα ζε ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο αλαδεηθλχεη κε ηνλ πην
παξαζηαηηθφ ηξφπν ην έξγν ηνπ Απ. Παχινπ ζηηο εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο επνρήο
θαζψο θαη ηε ζπλέξγεηα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Δπίζεο, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα
ακβιπλζεί ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ρξεκαηηθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο (νη
καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα εκπιαθνχλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο αιιά κφλν ζε
ζρέζε κε ηελ εθπιήξσζε ησλ πεξηνδεηψλ, ελψ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη αγνξαπσιεζίεο)
(Αικπαλάθε, Γθηνχξα, Μεηξνπνχινπ-Μνχξθα, 2017:1175). Σέινο, ην παηρλίδη ζρεδηάζηεθε
γηα λα παίδεηαη νκαδηθά θαη φρη αηνκηθά ψζηε λα πξνσζεζεί πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη πγηνχο
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αληαγσληζκνχ (Κνπθνπλάξαο Ληάγθεο, θ.α., 2016:446-454). Νηθεηήο είλαη ε νκάδα (θαη φρη ν
παίθηεο), πνπ ζα επηηχρεη ηε βέιηηζηε δηαδξνκή φρη κφλν ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ ζηνηρείν
αιιά θαη κε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηεο πεξηνδείαο.
ε ζρέζε κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο αλακέλνληαη νη θαησηέξσ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
(Αικπαλάθε, 2017:44-46): α) Καηαλφεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ Απ. Παχινπ, ν νπνίνο κε ην
θήξπγκά ηνπ γηα ηελ ελ Υξηζηψ ιχηξσζε ηνπ αλζξψπνπ επέδξαζε θαηαιπηηθά ζηελ εμέιημε
ηνπ επξσπατθνχ θαη ελ γέλεη ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζχλδεζε κε ην ζήκεξα
(Αικπαλάθε-Γθηνχξα, 2015:306), β) Καηαλφεζε ηεο επηξξνήο ηεο Βίβινπ ζηε δσή θαη ζηνλ
πνιηηηζκφ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο θαη αλαθάιπςε ζηελ Αγία Γξαθή απαληήζεσλ γχξσ
απφ ζεκειηψδε δεηήκαηα θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ζπκπεξηθνξάο (Πεξζειήο, 2005:121122), γ) Αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο σο πξνο ηα πξφζσπα ησλ ζξεζθεπηηθψλ αθεγήζεσλ θαη
αμηνιφγεζε ππφ ην θσο ησλ φζσλ θαηαλφεζαλ ησλ δηθψλ ηνπο ζηάζεσλ θαη επηινγψλ
(Essinger, 1991:3-18; Koukounaras‐ Liagis, 2011:75-89), δ) Δλίζρπζε έξεπλαο, κειέηεο θαη
αμηνιφγεζεο θεηκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη, ε) Αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ,
δεμηνηήησλ ρσξηθήο θαη καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο.

2. Έξεπλα
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο αμηνπνίεζεο ελφο ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο ζην ΜηΘ ζε ζρέζε κε ηελ
ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην ΜηΘ, ηε βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπο αιιά
θαη ηεο θαηαλφεζεο ζξεζθεπηηθψλ ελλνηψλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθφηεηάο
ηνπο (Βαρηζεβάλνπ-ηακνχιε, 2005:170-171; Αικπαλάθε, Γθηνχξα, ΜεηξνπνχινπΜνχξθα, 2017:1176).
2.1 Μεζνδνινγία έξεπλαο
Καηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ επηηξαπέδηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ην
δηδαθηηθφ κνληέιν ADDIE (Υαηδεαιεμηάδνπ, 2012:70). Σν κνληέιν πεξηιακβάλεη πέληε
θάζεηο θαη ραξαθηεξίδεηαη καζεηνθεληξηθφ (Instructional Design Models) Analysis, Design,
Development, Implement, Evaluation) (Molenda & Pershing & Reigeluth, 1996:266-293,
νισκνλίδνπ, 2006:15-16, Μεηξνπνχινπ, 2016:8). ηε θάζε ηεο αλάιπζεο (Analysis)
αλαθνηλψλνληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα
Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπ ΜηΘ. Γηεξεπλψληαη θαη αλαθαινχληαη νη πξνυπάξρνπζεο
γλψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη επηιέγεηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ε
δηεξεπλεηηθή κέζνδνο (Μαηζαγγνχξαο, 2000:29-31). Σίζεηαη, επίζεο, ην δήηεκα ηεο
Ηεξαπνζηνιήο, ησλ πεξηνδεηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πξψησλ ρξηζηηαληθψλ θνηλνηήησλ.
ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ (Design), ζρεδηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο. ηε θάζε
ηεο αλάπηπμεο (Development) δεκηνπξγνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, εξεπλψληαη ηα πηζαλά
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πξνβιήκαηα θαη ελζσκαηψλνληαη νη ηερλνινγίεο. ηε θάζε ηεο εθαξκνγήο (Implement)
δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία. Οη ρξήζηεο εθηεινχλ ηηο νδεγίεο θαη παίδνπλ νκαδηθά. ηε θάζε ηεο
αμηνιφγεζεο (Evaluation) γίλεηαη απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε βάζε ηε
δηακνξθσηηθή (formative), θαη ηελ ηειηθή αζξνηζηηθή (summative) αμηνιφγεζε.
2.2 Γείγκα έξεπλαο
Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε καζεηέο/ηξηεο ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Πεχθσλ ηνπ Ννκνχ
Θεζζαινλίθεο ηεο Γ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ, ειηθίαο 9-10 εηψλ (63 καζεηέο/ηξηεο) θαη είρε
δηάξθεηα έλα κήλα. Σν δείγκα δηαλεκήζεθε ζε δχν νκάδεο: α) ηελ πεηξακαηηθή νκάδα
(experimental group) (42 καζεηέο/ηξηεο), ε νκάδα ππνθεηκέλσλ ζηελ νπνία αζθνχληαλ ην
πεηξακαηηθφ εξέζηζκα θαη ε νπνία δηδάρζεθε ηηο πεξηνδείεο ηνπ Απ. Παχινπ ζην πιαίζην ηνπ
ΜηΘ θαη β) ηελ νκάδα ειέγρνπ («control») (21 καζεηέο/ηξηεο), πνπ ζπκκεηείρε ζην πείξακα,
ρσξίο φκσο λα ζπκκεηέρεη ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαη ε νπνία αλήθε ζηελ ίδηα
ειηθηαθή νκάδα κε ηελ πεηξακαηηθή (ηαιίθαο, 2005:182, 187). Ζ νκάδα ειέγρνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ πξψηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κε ηελ
πεηξακαηηθή νκάδα εληζρχνληαο ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε φηη νη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη
ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα νθείινληαη ζηνλ πεηξακαηηθφ ρεηξηζκφ θαη ζηελ επίδξαζε ηνπ
πεηξακαηηθνχ εξεζίζκαηνο θαη φρη ζε εμσγελείο κεηαβιεηέο (ηαιίθαο, 2005:182).
2.3 Δξεπλεηηθά εξγαιεία
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα θαη αμηνπνηήζεθαλ ξνπκπξίθεο
αμηνιφγεζεο (Dornish & Sabatini McLoughlin, 2006:1-4, Jonassen et all., 2011:263; Blaxter,
Hughes & Tight, 2001:40-45; Cohen & Manion, 1994: 25-26). H ξνπκπξίθα νξίδεηαη σο κηα
«θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ» θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο δνκηθά ζηνηρεία: ηα
θξηηήξηα (criteria), ηα επίπεδα επίδνζεο (standards), ηελ θιίκαθα βαζκνινγίαο θαη ηηο
πεξηγξαθέο ησλ επηπέδσλ επίδνζεο ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο
(Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνχξαο, 2004:55-83). Αμηνπνηήζεθαλ ηξάπεδεο ξνπκπξηθψλ, νη
νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ, ελψ ηα απνηειέζκαηα ησλ ξνπκπξηθψλ ζπγθξίλνληαη γηα ηε
δηαπίζησζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ.
Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε ηέζζεξηο θάζεηο. Ζ 1ε, 2ε θαη 3ε θάζε δηήξθεζαλ έμη (6) ψξεο ζε
δηάξθεηα ηξηψλ (3) εβδνκάδσλ (2 ψξεο εβδνκαδηαίσο). ηελ 1 ε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε
δίσξν ζεσξεηηθφ κάζεκα ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη ζπκκεηείραλ θαη νη δχν νκάδεο.
ηε 2ε θάζε ζπκκεηείρε κφλν ε πεηξακαηηθή νκάδα θαη πξαγκαηνπνηήζεθε δίσξε εμάζθεζε.
ηελ 3ε θάζε ζπκκεηείρε εθ λένπ κφλν ε πεηξακαηηθή νκάδα. Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίζηεθαλ
ειεχζεξα ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ πέληε αηφκσλ θαη έλαο/κία καζεηήο/ηξηα αλέιαβε ηνλ ξφιν
ηνπ ζπληνληζηή. Ζ 4ε θάζε, δηάξθεηαο δχν (2) σξψλ (4 ε εβδνκάδα) απνζθνπνχζε ζηελ
αμηνιφγεζε ηεο πξαθηηθήο κε ηε βνήζεηα ξνπκπξηθψλ αμηνιφγεζεο (Αιεβπδάθε, 2008:79).
ε απηήλ ηε θάζε ζπκκεηείρε ε πεηξακαηηθή θαη ε νκάδα ειέγρνπ κε αληίζηνηρεο ξνπκπξίθεο
αμηνιφγεζεο.
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3. Απνηειέζκαηα
ηελ παξνχζα κειέηε ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ξνπκπξηθψλ άπηνληαη ηεο
επηηπρεκέλεο νινθιήξσζεο ηνπ παηρληδηνχ, ηεο επηηπρήο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ, ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θ.α (Αιεβπδάθε, 2008:75), φπσο παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ
(Πίλαθαο 1):
Πίλαθαο 3. Γείθηεο αμηνιφγεζεο θαη βαξχηεηα ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο.

Γείθηεο αμηνιφγεζεο επίδνζεο καζεηψλ/ηξηψλ
1. πκκεηνρή
2. Βειηίσζε γλψζεσλ
3. Δμνηθείσζε κε Σ.Π.Δ
4. πλεξγαζία καζεηψλ

Βαξχηεηα
25%
25%
20%
30%

Σα θξηηήξηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ξνπκπξίθα επίδνζεο είλαη: αμηνπνίεζε–νξγάλσζε
ρξφλνπ, νινθιήξσζε παηρληδηνχ κέζα ζην νξηδφκελν ρξνληθφ πιαίζην, αλαδήηεζε θαη
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, βαζκφο θαηαλφεζεο, εκπέδσζε πιεξνθνξηψλ, ρξήζε ηνπ
αιθαβεηηθνχ ζπζηήκαηνο, εμνηθείσζε κε ηε ζξεζθεπηηθή γιψζζα θαη ζενινγηθνχο φξνπο,
εμνηθείσζε κε ηε καζεκαηηθή ζθέςε, θαιιηέξγεηα γεσγξαθηθψλ δεμηνηήησλ, εμνηθείσζε κε
δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη πεξηβάιινληα, εθπφλεζε πνιπκεζηθψλ εξγαζηψλ. Απφ ην
ζχλνιν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ην 83,3 % αμηνπνίεζε ζε πςειφ βαζκφ ηνλ ρξφλν πνπ είρε ζηε
δηάζεζή ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Μία πηζαλή εξκελεία ζχκθσλα κε ηε
ζεσξία ησλ Malone θαη Lepper (1987) είλαη φηη έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν παηρλίδη κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη εζσηεξηθά θίλεηξα ζηνλ ρξήζηε, ηα νπνία κάιηζηα απμάλνπλ θαη ηελ επίδνζή
ηνπ ζην παηρλίδη (Wood & Benett, 2001:303-305). Σελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ νξζή
αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαηαδεηθλχεη θαη ε νινθιήξσζε ηνπ παηρληδηνχ απφ φιεο ηηο νκάδεο
(100% «εμαηξεηηθή επίδνζε»). Σν παηρλίδη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αγσγή θαη θαηά ηνλ
Vygotsky (Vygotsky, 1997:168) δεκηνπξγεί, ζχκθσλα κε ηε ζεσξίαο ηεο δψλεο ηεο
επηθείκελεο αλάπηπμεο, εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε ην άηνκν λα αλαπηπρζεί ζε φινπο ηνπο
ηνκείο (Μεηξνπνχινπ, 2015:23-24). Φαίλεηαη κάιηζηα φηη ην παηρλίδη ιεηηνχξγεζε ηδηαίηεξα
ζεηηθά γηα καζεηέο/ηξηεο κε ρακειφ ελδηαθέξνλ ζην ζρνιείν (Klawe, 1994:234-242).
Γηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζην θξηηήξην ηνπ βαζκνχ θαηαλφεζεο
ζξεζθεπηηθψλ ελλνηψλ επέδεημε εμαηξεηηθή επίδνζε (83,3%) θαη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ
(4,8%) ρακειή επίδνζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο ξνπκπξίθαο δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ κε
έξεπλεο, νη νπνίεο αλαθέξνπλ φηη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ έρεη πνιχ ζεηηθά
απνηειέζκαηα ζε δηάθνξεο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε «κλήκε εξγαζίαο» (Wong,
1996:230-232). Δπίζεο, δηαθάλεθε φηη ε εκπινθή κε βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη
πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο βνήζεζε ηα παηδηά λα ζπζρεηίζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ
θαηαζηάζεηο (π.ρ ζεκαζία επηινγήο ησλ πφιεσλ γηα ηε κεηέπεηηα εμάπισζε ηνπ
Υξηζηηαληζκνχ).
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ην θξηηήξην ηεο ζηξαηεγηθήο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ην 71% ηνπ δείγκαηνο θαηέγξαςε
εμαηξεηηθή επίδνζε. χκθσλα κε έξεπλεο ηα παηρλίδηα βνεζνχλ ζε κία ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ (Bennett, Wood & Rogers, 1997). Ο Gee ππνζηεξίδεη (Gee,

2003:20-25) φηη θαηά ηε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε έλα επηηξαπέδην παηρλίδη ηα παηδηά
αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ή ιήςεο απνθάζεσλ θαη ην ίδην
ππνζηεξίδνπλ θαη κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο. Δπηπιένλ, νη δξαζηεξηφηεηεο εμνηθείσζαλ ηα
παηδηά κε ηε ζξεζθεπηηθή γιψζζα αθνχ θαηαγξάθεθε εμαηξεηηθή επίδνζε ζε πνζνζηφ
83,3%. Σέινο, ζχκθσλα θαη κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη πξφζθαηα ζε εζληθφ επίπεδν γηα ην
ΜηΘ νη δξαζηεξηφηεηεο κε παηγληψδε ραξαθηήξα, βησκαηηθέο ηερληθέο, δξάκα θ.α έρνπλ
ζεηηθή επίδξαζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Koukounaras-Liagkis, 2013:333-339;
Αικπαλάθε, 2014:745-747).
ε ζρέζε κε ηε βειηίσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε άιια γλσζηηθά πεδία πέξαλ ηνπ καζήκαηνο
ησλ Θξεζθεπηηθψλ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά (95% επέδεημαλ
εμαηξεηηθή επίδνζε θάλνληαο ζσζηή επηινγή ρξήζεο ηνπ αιθαβήηνπ θαη ησλ αξηζκψλ,
ζηνηρεία πνπ «αληηθαηνπηξίδνπλ ην επίπεδν ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ»)
(Καθαλά & Σζνιάθε, 1999:223-224). Γηαπηζηψζεθε, επίζεο, αλάπηπμε ηθαλνηήησλ
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (71% «εμαηξεηηθή επίδνζε», 24%
«κέηξηα επίδνζε», 5% «ρακειή επίδνζε») πηζαλφλ δηφηη ζπληέιεζε ζε απηφ ην δηαδξαζηηθφ
πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνχ. Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε ζρέζε κε ηε βειηίσζε ηεο
καζεκαηηθήο ζθέςεο, εθθξάδνπλ ηελ άπνςε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπκβνιή ησλ επηηξαπέδησλ
θπξίσο παηρληδηψλ (Griffiths, 1994; Ascher, 2001:96-99; θνπκπνπξδή, Καιαβάζεο,
2007:137-156; θνπκπνπξδή & Καιαβάζεο, 2009:138-154). Πξνγελέζηεξεο έξεπλεο βέβαηα
δελ είραλ εληνπίζεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ρξήζε παηρληδηψλ θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε
(Creasy & Myers, 1986:262), ελψ ππάξρνπλ θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ θαηαδείμεη κία αξλεηηθή
ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ρξφλν ρξήζεο θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά, αιιά
αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζε βηληενπαηρλίδηα (Carol, at. al., 1995:690-691). Βειηίσζε
παξνπζίαζαλ νη καζεηέο/ηξηεο θαη ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο Γεσγξαθίαο (76% «εμαηξεηηθή
επίδνζε»). Δμαηξεηηθή επίδνζε επέδεημε ην 95% ησλ παηδηψλ θαη ζην θξηηήξην ηεο
εμνηθείσζεο κε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη ην 5% «κέηξηα επίδνζε».
ηε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαηαγξάθεθε ζπλνιηθά ζεηηθή επίδξαζε ζηε
βειηίσζε ζπκπεξηθνξάο. Καηά ηνλ Lickona (Lickona, 1991:67-83) ε εθπαίδεπζε ηνπ
ραξαθηήξα έρεη σο ζηφρν ην ρηίζηκν γλσξηζκάησλ ηνπ θαινχ ραξαθηήξα (ηηο αξεηέο, νη
νπνίεο εκπεξηέρνπλ ηελ εζηθή γλψζε, ην εζηθφ ζπλαίζζεκα θαη ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά). Ζ
ζπλεξγαζία, άιισζηε, ε νπνία δηαπηζηψζεθε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, είλαη
πηζαλφλ αθφκα έλαο παξάγνληαο βειηίσζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην ΜηΘ, αθνχ
ππνζηεξίδεηαη φηη ε κάζεζε εληζρχεηαη κέζα απφ ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα (Μεηξνπνχινπ,
2015:87-93). ε εζληθφ επίπεδν ε έξεπλα ησλ θνπκπνπξδή & Καιαβάζε (θνπκπνπξδή &
Καιαβάζεο, 2007:137-156) θαηαγξάθεη φηη ε έληαμε παηρληδηνχ ζηε δηδαζθαιία ζπκβάιιεη
ζηε ζπλεξγαζία θαη δηακνξθψλεη ζπκπεξηθνξέο (Μπίθνο, 2011:17-20). ην θξηηήξην ηεο
«Παξνπζίαο» φινη/εο νη καζεηέο/ηξηεο είραλ «εμαηξεηηθή επίδνζε» θαη δηαπηζηψζεθε ελεξγφο
παξνπζία ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο, γεγνλφο πνπ εληζρχεηαη θαη απφ ηε ζπκκεηνρή
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ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ νκάδσλ αιιά θαη ηηο ζεκεηψζεηο πνπ δηαηεξνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζην παηρλίδη.
Σν θξηηήξην ηνπ «Καηακεξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ», πνπ ηέζεθε αξρηθά, δελ κπνξεί λα
δηαπηζησζεί μεθάζαξα, δηφηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ νη εκπιεθφκελνη
αλαπξνζάξκνδαλ ηνπο ξφινπο. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζην θξηηήξην ηεο «Αλαδήηεζεο &
πιινγήο πιεξνθνξηψλ», φπνπ δελ δηαπηζηψζεθε μεθάζαξα ε απνηειεζκαηηθφηεηα κέζα απφ
ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία. ην θξηηήξην ηεο «πλεηζθνξάο πιεξνθνξηψλ & ηδεψλ» δελ κπνξεί
επίζεο λα δηαπηζησζεί κέζα απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ε επίδξαζε ηνπ παηρληδηνχ. Απηφ
ζπλέβε, δηφηη δελ ππήξραλ ζπγθεθξηκέλα πεδία φπνπ θάζε κέινο ηεο νκάδαο έπξεπε λα
ζπλεηζθέξεη θαη δελ ηεξνχληαλ θάπνην είδνο πξσηφθνιινπ απφ ηηο νκάδεο γηαηί ζα
δπζρεξαίλνληαλ ε ξνή ηνπ παηρληδηνχ. ην θξηηήξην ηεο «Οινθιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ» νη
καζεηέο/ηξηεο επέδεημαλ εμαηξεηηθή επίδνζε. Σν γεγνλφο φηη ηα παηδηά επέδεημαλ εμαηξεηηθφ
δήιν σο πξνο ηελ νινθιήξσζε ηνπ παηρληδηνχ εληζρχεη ηε ζεσξία ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ
θαη πνπ ν Malone ζπλέδεζε αξγφηεξα θαη κε ηελ ελαζρφιεζε κε ηα ςεθηαθά παηρλίδηα. Οη
καζεηέο/ηξηεο επίζεο είραλ εμαηξεηηθή επίδνζε ζην θξηηήξην ηεο «πλέπεηαο», θαζψο φινη
παξέδσζαλ ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο είραλ αλαηεζεί θαη νινθιήξσζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ
πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν γεγνλφο πνπ βξίζθεηαη ζε ζπλάθεηα θαη κε ηελ παξαπάλσ αλαθνξά
γηα ηα θίλεηξα. ε ζρέζε κε ην θξηηήξην ηεο «Δπηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο» θαηαγξάθεθε απφ
φιν ην δείγκα «εμαηξεηηθή επίδνζε» (αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο «booking», επηθνηλσλία κε e-mail
θ.α).
Σν θξηηήξην ηεο «Παξνρήο βνήζεηαο» δελ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί κέζα απφ ηα δηαζέζηκα
ζηνηρεία, αθνχ ε βνήζεηα πνπ παξέρνληαλ δελ θαηαγξάθνληαλ, αιιά πξνζθέξνληαλ άηππα.
ην θξηηήξην ηεο «Δπίιπζεο ζπγθξνχζεσλ» δηαπηζηψζεθαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε
ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο αιιά θαη απφ ην πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο (απνπζία δηαθσληψλ). Γηαπηζηψζεθε φηη ην παηδί θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο νκαδηθνχ παηρληδηνχ εηζέξρεηαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζεβαζκνχ ησλ θαλφλσλ
θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο δηακφξθσζεο εζηθήο (Κνπθνπλάξαο, et al., 2016:447). Σέινο, φιν ην
δείγκα ζεκείσζε «εμαηξεηηθή επίδνζε» ζην θξηηήξην πνπ αθνξνχζε ηελ «Απνδνρή θξηηηθήο»
(απφ κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ή απφ άιιε νκάδα ή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ). Σα απνηειέζκαηα
ζπκθσλνχλ ζε απηφ ην ζεκείν κε έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά παξακεξίδνπλ ηνλ
εγσηζκφ ηνπο, ψζηε λα εκπιαθνχλ ζην παηρλίδη θαη λα απνδέρνληαη πην εχθνια ηελ
θαιφπηζηε θξηηηθή (Hartog et al., 1998:326-330).
πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αληίζηνηρεο ξνπκπξίθαο «επίδνζεο» ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
ηεο νκάδαο ειέγρνπ δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: ην θξηηήξην ηεο «Αμηνπνίεζεο –Οξγάλσζεο
ρξφλνπ» νη καζεηέο/ηξηεο επέδεημαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κέηξηα επίδνζε θαη γηα ηνλ ιφγν
απηφλ απαηηείηαη ε χπαξμε πεξαηηέξσ ζηνηρείσλ γηα λα δνζνχλ εκπεξηζηαησκέλα ζηνηρεία
(33% εμαηξεηηθή επίδνζε», 48% «κέηξηα επίδνζε», 19% «ρακειή επίδνζε»). ην θξηηήξην
ηεο «Οινθιήξσζεο δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ νξηδφκελν ρξφλν» επηηεχρζεθε κέηξηα επίδνζε,
αθνχ κφλν ην κηζφ πεξίπνπ δείγκα νινθιήξσζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο (52% «κέηξηα επίδνζε»).
Μία εξκελεία απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, φπσο θαη ηεο κε αμηνπνίεζεο-νξγάλσζεο ρξφλνπ, είλαη
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ίζσο ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη θηλήηξσλ, αθνχ φζνλ αθνξά ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ δελ ππήξρε θάπνηα ηδηαίηεξε δηαθνξνπνίεζε.
ην θξηηήξην ηεο «Αλαδήηεζεο & ζπιινγήο Πιεξνθνξηψλ» ην 57% ηνπ δείγκαηνο ηεο
νκάδαο ειέγρνπ επέδεημε «κέηξηα επίδνζε», γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεγψλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλέιεμε αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο
ηειηθήο παξνπζίαζήο. Μία εξκελεία είλαη ελδερνκέλσο θαη πάιη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο
εμαηηίαο ηεο κνξθήο δηδαζθαιίαο. Καη‘ αλάινγν ηξφπν θαη ζην θξηηήξην ηνπ «Βαζκνχ
Καηαλφεζεο» ην 57% θαηέγξαςε «κέηξηα επίδνζε». ην θξηηήξην ηεο εκπέδσζεο πιεξνθνξηψλ
ην 47% ηνπ δείγκαηνο θαηέγξαςε «άξηζηε επίδνζε» θαη ην 52% «κέηξηα επίδνζε» ( ιαλζαζκέλε
ιχζε ηνπ θνπίδ θαη αλεπαξθήο ελζσκάησζε ζηνηρείσλ ζηηο εξγαζίεο). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή
απφθιηζε, φκσο, ζε ζρέζε κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ππήξμε ζην θξηηήξην ηεο «Λήςεο απνθάζεσλ»
(ζηξαηεγηθή θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ), αθνχ κφλν ην 14% ηνπ δείγκαηνο (3 καζεηέο/ηξηεο)
θαηέγξαςε «εμαηξεηηθή επίδνζε» θαη δήισζε φηη αλαιάκβαλε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ, ελψ ην 76% θαηέγξαςε «ρακειή επίδνζε». Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί,
ίζσο, δηφηη νη ζπκβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δελ δίλνπλ ηε

δπλαηφηεηα ζην παηδί λα αζρνιεζεί κε δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ή εζηθψλ
δηιεκκάησλ θαη ζπλεπψο δελ είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζεη ηέηνηνπ είδνπο δεμηφηεηεο.
Με απηήλ ηελ παξαδνρή κπνξεί ίζσο λα εξκελεπζεί ε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε, ε νπνία
δηαπηζηψζεθε αλάκεζα ζηελ νκάδα ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηελ πεηξακαηηθή ζηα θξηηήξηα πνπ
αθνξνχζαλ: α) ηε ρξήζε ηνπ αιθαβεηηθνχ ζπζηήκαηνο β) ηελ εμνηθείσζε ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ κε ηε ζξεζθεπηηθή γιψζζα (ην δείγκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ επέδεημε «κέηξηα
επίδνζε» ζε πνζνζηφ 52%). Σν γεγνλφο φηη ππήξμε ζε κεγάιν πνζνζηφ αθήγεζε απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη νη καζεηέο/ηξηεο δελ
δνχιεςαλ νκαδηθά πεξηφξηζε κάιινλ δξαζηηθά ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
ξνπκπξίθαο, ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Υακειφ επίπεδν δηαπηζηψζεθε, επίζεο, ζην θξηηήξην ηεο
«Δμνηθείσζεο κε καζεκαηηθέο πξάμεηο» ζε αληηδηαζηνιή κε ην πςειφ επίπεδν πνπ
θαηαγξάθεθε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα (67% «ρακειή επίδνζε»). ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία
ηεο νκάδαο ειέγρνπ δελ ήηαλ εθηθηφ λα δηαπηζησζνχλ ηθαλφηεηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο,
δηφηη δελ ππήξραλ θαη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο. ηαλ φκσο δεηήζεθε απφ ηνπο/ηηο
καζεηέο/ηξηεο λα εθπνλήζνπλ εξγαζία, πνπ εκπεξηείρε ζηνηρεία καζεκαηηθψλ ππνινγηζκψλ,
δηαθάλεθε ε αλεπάξθεηά ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ.
ην θξηηήξην ηεο «Καιιηέξγεηαο πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ρψξν» (ρσξηθή ζθέςε)
δηαπηζηψζεθε κέηξηα επίδνζε ζην 57% ηνπ δείγκαηνο θαζψο θαη ζχγρπζε γηα ηνλ εληνπηζκφ
ησλ ηνπνζεζηψλ πφιεσλ, φπσο απνηππψλνληαη ζήκεξα ζηνλ ράξηε. Πηζαλφλ ε
δηαθνξνπνίεζε απηή ππήξμε, δηφηη ε αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ ραξηψλ πξνζζέηεη ζηελ
αμηνπηζηία κηαο ηζηνξίαο, αθνχ ν ηφπνο θαη ε ζέζε ζπλπθαίλνληαη κε ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηνπ
πξννξηζκνχ. ην θξηηήξην ηεο «Δμνηθείσζεο κε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη πεξηβάιινληα»
δηαπηζηψζεθε κέηξηα επίδνζε ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (67%). Μία εξκελεία
είλαη, ίζσο, φηη ην θχξην κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ έιαβε ρψξα φρη ζε έλα πνιπκεζηθφ
πεξηβάιινλ. Μέηξηα επίδνζε δηαπηζηψζεθε θαη ζην θξηηήξην «Δθπφλεζεο πνιπκεζηθψλ
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εξγαζηψλ». Μεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα δηαπηζηψλεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο πνπ αθνξνχζε ηε ζπλεξγαζία ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε θαλέλα απφ ηα θξηηήξηα ηεο
ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο δελ θαηαγξάθεθε εμαηξεηηθή επίδνζε, αιιά ζηα
πεξηζζφηεξα δηαπηζηψζεθε κέηξηα επίδνζε πηζαλφλ δηφηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
απνπζίαδε ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ζην θξηηήξην ηεο
«Παξνπζίαο» δελ κπνξνχζε λα ππάξρεη ζπλερφκελε θαη ελεξγή παξνπζία ηνπ/ηεο
καζεηή/ηξηαο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο νχηε ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο. Γελ ήηαλ
εθηθηφ, επίζεο, λα ππάξμνπλ δηαθξηηά απνηειέζκαηα ζην θξηηήξην ηνπ «Καηακεξηζκνχ
εξγαζίαο», αθνχ νη καζεηέο/ηξηεο δνχιεπαλ αηνκηθά θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμαλ ήηαλ
πεξηνξηζκέλεο. ην θξηηήξην ηεο «πλεηζθνξάο Πιεξνθνξηψλ & Ηδεψλ» δηαπηζηψζεθε επίζεο
«ρακειή επίδνζε» ζε πνζνζηφ 48%. Καηαγξάθεθε φηη αθφκα θαη φηαλ ππήξρε ζπλεηζθνξά
πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ απηή ήηαλ ζε αηνκηθφ επίπεδν πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη φρη πξνο
ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο. Μέηξηα επίδνζε δηαπηζηψζεθε θαη ζην θξηηήξην ηεο
«Οινθιήξσζεο Καζεθφλησλ» (48%) θαη ηεο «πλέπεηαο» (52%). Αξθεηά παηδηά δελ
νινθιήξσζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελδερνκέλσο εμαηηίαο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο γηα ην ΜηΘ
ζε αληίζεζε κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ νπνία ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη ιεηηνχξγεζε
ζεηηθά σο πξνο ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο θαη ζπλέβαιε ζηελ ππνζηήξημε ηεο
Θξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο.
Υακειή επίδνζε δηαπηζηψζεθε ζηα θξηηήξηα ηεο «Δπηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο» (48%) θαη
ηεο «Παξνρήο Βνήζεηαο» (48%), ππεξηζρχνληαο ην αληαγσληζηηθφ πλεχκα. Δλδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ζην θξηηήξην ηεο «Δπίιπζεο πγθξνχζεσλ», φπνπ παξά ην
γεγνλφο φηη δελ δηαπηζηψζεθε θάπνηα δηαθσλία, ηα παηδηά δελ ραξαθηήξηζαλ ην επίπεδφ ηνπο
σο εμαηξεηηθφ αιιά ην 48% ηνπ δείγκαηνο ην ραξαθηήξηζε «κέηξην» θαη ην 29% «ρακειφ».
ην θξηηήξην ηεο «Απνδνρήο Κξηηηθήο» θαηαγξάθεθε επίζεο κέηξηα επίδνζε πηζαλφλ, δηφηη νη
καζεηέο/ηξηεο ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο δελ αζθήζεθαλ ζε αλάινγε δξαζηεξηφηεηα
(10% «εμαηξεηηθή επίδνζε», 48% «κέηξηα επίδνζε», 42% «ρακειή επίδνζε»).

πκπεξάζκαηα
Μέζα απφ ηε Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε ππεξεηνχληαη αξρέο ηεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο
(Πεξζειήο, 2010:20-24). Σα ρξηζηηαληθά γλσξίζκαηα ηεο Οξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο,
φπσο ηεο αγάπεο, ηεο καξηπξίαο θαη πλεπκαηηθφηεηαο, είλαη απαξαίηεην λα εξκελεπζνχλ θαη
λα θαηαλνεζνχλ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κε θξηηηθφ πλεχκα θαη δηάινγν (Πεξζειήο,
1994:136-137). Ζ ζπκβνιή, άιισζηε, ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ
θαηαλφεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο γιψζζαο θαη ηε δφκεζε ησλ αμηνινγηθψλ ηνπο θξίζεσλ παίδεη
πνιχ κεγάιν ξφιν ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Kolberg, 1976: 34-35; Πεξζειήο, 1994:249250; Πεξζειήο, 2005:29; Κνπθνπλάξαο-Ληάγθεο, 2015:212-215). Ζ ρξηζηηαληθή αγσγή
κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηα παηδηά ηηο αμίεο ηεο ρξηζηηαληθήο παξάδνζεο κε ην θαηάιιειν
ζξεζθεπηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ (Πεξζειήο, 2005:170-171). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
αμηνπνίεζεο ηνπ επηηξαπέδηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ επηηεχρζεθε ε γλσξηκία ησλ
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καζεηψλ/ηξηψλ κε ηνλ πινχην ηεο Οξζφδνμεο Παξάδνζεο θαη ηε ζπκβνιηθή γιψζζα ηεο
Θενινγίαο κε ηνπο απαξαίηεηνπο δηδαθηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ψζηε ε ρξηζηηαληθή αγσγή
λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο ζχγρξνλεο παηδεπηηθήο/κνξθσηηθήο
δηαδηθαζίαο.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππήξμε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή
θαη απνηέιεζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηνπ παηρληδηνχ. Μέζα απφ ην παηγληψδεο πεξηβάιινλ
δηαπηζηψζεθε φηη πξνζειθχεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ζην ΜηΘ, νη πνιπκεζηθέο
εθαξκνγέο θαη ηα παηρλίδηα απνηεινχλ ειθπζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνπο/ηηο
καζεηέο/ηξηεο (Μεηξνπνχινπ, 2008:56). Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο

δηαθαίλνληαη εκθαλέζηεξα, φηαλ γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο ειέγρνπ,
ε νπνία δηδάρζεθε ην ΜηΘ ρσξίο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ. πλνιηθά, ζχκθσλα θαη κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο/ηξηεο: α) θαηάθεξαλ επηηπρψο λα
επεμεξγαζηνχλ/αλαζπλζέζνπλ/εξκελεχζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα θαηαλνήζνπλ ζξεζθεπηηθέο
έλλνηεο απφ ην ΜηΘ β) λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη γ) λα
εμνηθεησζνχλ κε ηελ ηερλνινγία θαη λα θαιιηεξγήζνπλ νκαδνζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο.
ήκεξα είλαη νξαηή ε πξνζπάζεηα λα κεηαηξαπεί ην παηρλίδη απφ κεηαδφηε πιεξνθνξίαο ζε
παξαγσγφ γλψζεο. ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα
ειεθηξνληθά παηρλίδηα θεξδίδνπλ ζηαδηαθά ηελ απνδνρή ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Σν
παξφλ παηρλίδη επέηξεςε ζηα παηδηά λα ηαπηηζηνχλ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Απ. Παχινπ
αθνινπζψληαο ηα «βήκαηά ηνπ» θαη αληηκεησπίδνληαο φιεο ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεηψπηζε εθείλνο, ψζηε λα εηζαρζνχλ αβίαζηα ζηνλ ζξεζθεπηηθφ πνιηηηζκφ (Αικπαλάθε,
2017:102). Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη ην ζπγθεθξηκέλν επηηξαπέδην
ειεθηξνληθφ παηρλίδη εμππεξεηεί πνιινχο απφ ηνπο πξνζδνθψκελνπο ζηφρνπο ηνπ ΜηΘ θαη
ηεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλαδείμεη ηε ρξνληθή
θαη ρσξηθή «ζπλέρεηα» κε αλαθνξέο ζε γεσγξαθηθνχο φξνπο θαη ηνπσλχκηα, αιιά θαη ηελ
πνιηηηζκηθή ζπλέρεηα (ζξεζθεία, γιψζζα, παηδεία) θαζψο θαη ηηο αμίεο ηεο ρξηζηηαληθήο
αγσγήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο/ηξηεο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη θάζε πνιηηηζκφο είλαη έλα
παξειζφλ πνπ εμαθνινπζεί λα δεη θαη είλαη άξξεθηα δεκέλνο κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη
κε ηδηαίηεξα αλαιινίσηα ραξαθηεξηζηηθά κέζα ζηνλ ρξφλν (Αικπαλάθε, 2017:98).
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Ζ ζηνραζηηθνθξηηηθή δηδαζθαιία πξνσζεί ηνλ ζηνραζηηθνθξηηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ. Μηα κειέηε ζθηαγξάθεζεο ηνπ πξνθίι ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ κέζσ ηνπ ζηνραζκνχ.
The reflective practice as a beneficial process to teacher development and effectiveness.
An outline study of the effective teacher’s profile through reflection.
Σζηηηλίδνπ Υξπζάλζε, Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Med ζηα Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα θαη ηε Γηδαζθαιία, tsitinidou@hotmail.com
Tsitinidou Chrysanthi, Primary School Teacher, Med Curriculum Development and Instruction in Education,
tsitinidou@hotmail.com

Abstract: The socio-economic, political and cultural changes that took place during a period
of great crisis and aggravation of social phenomena, influenced education. The need to adapt
to the new reality, introduces the teacher to a refreshed, modern and demanding working
environment, where technology and multiculturalism make its role in school and social
education decisive. The avant-garde teacher is activated for the purpose of effective teaching.
Reflection and critical thinking are the means of recognizing his values, knowledge and
perceptions. The teacher‘s new profile changes from a knowledge transmitter to a facilitator
of the learning process. His role conquers critical thinking through reflection, for effective
learning. The reflective teacher makes self-reflection and comprehends the pedagogical
process with skepticism. As a result reflective practice can be a beneficial form of
professional development of teaching. By gaining a better understanding of their own
individual teaching styles through reflective practice, teachers can improve their effectiveness
in the classroom. This study through a bibliographic review, aims to highlight the
characteristics of the reflective teacher and his contribution to effective learning.
Keywords: reflective teacher, critical thinking, effectiveness, learning process
Πεξίιεςε: Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ
ζε κηα πεξίνδν κεγάιεο θξίζεο θαη φμπλζεο θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, επεξέαζαλ ηνπο
ρψξνπο ηεο Δθπαίδεπζεο. Ζ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα κπεί ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ζε έλα αλαπιαηζησκέλν, ζχγρξνλν θαη απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο φπνπ ε
ηερλνινγία θαη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαζηζηνχλ ην ξφιν ηνπ ζηε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή
Δθπαίδεπζε θαζνξηζηηθφ. Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο ελεξγνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ
απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. Ο ζηνραζκφο είλαη ην κέζν ηεο αλαγλψξηζεο ησλ αμηψλ, ησλ
γλψζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπ. Σν λέν πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεηαβάιιεηαη απφ
κεηαδφηε ηεο γλψζεο ζε θαζνδεγεηή θαη δηεπθνιπληή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ο ξφινο
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ηνπ θαηαθηά ηελ ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε. Ο
ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο, αλαζηνράδεηαη θαη θαηαλνεί ηελ Παηδαγσγηθή δηαδηθαζία
κε ζθεπηηθηζκφ. Χο απνηέιεζκα, ε ζηνραζηηθνθξηηηθή δηδαζθαιία εληζρχεη θαη πξνσζεί ηελ
επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο ν ίδηνο αλαγλσξίδεη θαη θαηαλνεί ηηο
δηάθνξεο κνξθέο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κε
επηηπρία ζηελ ηάμε, σο απνηέιεζκα ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ. Ζ παξνχζα αλαζθφπεζε κέζσ ηεο
βηβιηνγξαθίαο, έρεη ζηφρν λα αλαδείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνραζηηθνθξηηηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε.
Λέμεηο θιεηδηά: ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο, απνηειεζκαηηθή κάζεζε, δηδαζθαιία

Δηζαγσγή
Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζε θνηλσληθννηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν, ν
ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ε εκθάληζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζηζηνχλ
αλαγθαία ηελ αλαηξνπή ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ κάζεζεο ζηελ θνηλσλία ηεο κάζεζεο θαη
γλψζεο. Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο ζπκκεηέρεη ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο
ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ιακβάλεη ππφςε ην ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηδάζθεη. Σα
επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη δηδαθηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ην
θιίκα ηεο ηάμεο ιεηηνπξγνχλ σο «πξνζηηζέκελε αμία» ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο
(Laurillard, 2012). Ο εθπαηδεπηηθφο, κε ζθνπφ λα εθπιεξψζεη απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά
ηνπ, αμηνινγεί θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηε δξάζε ηνπ δηαξθψο, βξίζθεηαη ζε κηα πνξεία
ζηνραζκνχ γηα ηε βειηίσζε ηεο δξάζεο ηνπ (Ληαθνπνχινπ, 2012). Ο ζηνραζηηθνθξηηηθφο
εθπαηδεπηηθφο είλαη απαιιαγκέλνο απφ πξνθαηαιήςεηο, είλαη ζθεπηηθηζηήο θαη ππεχζπλνο.
Κξίλεη πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή πξάμε αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο θαη απνζθνπεί
ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε (Schon, 1983). Ο ζηνραζκφο θαη ν αλαζηνραζκφο ζηελ θξηηηθή
ηνπο δηάζηαζε εληζρχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο ε
ζηνραζηηθνθξηηηθή δηδαζθαιία εμειίζζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ ελδπλακψλεη ψζηε λα
αληαπνθξηζεί άκεζα ζηνλ ξφιν ηνπ. χκθσλα κε ηελ Ληαθνπνχινπ (2012), ε ηθαλφηεηα
αλάιπζεο ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ζηνραζκνχ θαη αλαζηνραζκνχ, είλαη απνηέιεζκα
ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ a
priori θαη κε ηξφπν απφιπην νη δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία
εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ν απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο
ραξαθηεξίδεηαη, επέιηθηνο, απζηεξφο, θαη νξγαλσηηθφο, ελψ ν ζηνραζηηθνθξηηηθφο
ραξαθηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν αλνηρηφκπαινο. χκθσλα κε ηνλ Dewey (1859-1952), ν
ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο δηέπεηαη απφ ηξία ραξαθηεξηζηηθά, έλα απφ απηά είλαη λα
είλαη ―αλνηρηφκπαινο‖, αληηκεησπίδνληαο ηηο πξνθιήζεηο κε ζθεπηηθηζκφ. Ο
ζηνραζηηθνθξηηηθφο
θαη
απνηειεζκαηηθφο
εθπαηδεπηηθφο
αλαζηνράδεηαη
θαη
απηναμηνινγείηαη, αληηκεησπίδεη φιεο ηηο απφςεηο κε ζθεπηηθηζκφ, ιακβάλεη ππφςε ην
ζεζκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηδάζθεη, αλαιακβάλεη ηελ αλάπηπμή ηνπ ζε
κηα ζπλερήο επηκφξθσζε θαη ζπκκεηνρή θαη πξνζθέξεη έλα πνιπηξνπηθφ καζεζηαθφ
πεξηβάιινλ (Κάηζηθαο, 2016). Αλαθέξνληαο ηελ εξκελεία ηνπ ζηνραζκνχ φπσο ηνλ
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παξνπζηάδεη ν Schon (1987), ν ζηνραζκφο πξνθχπηεη φηαλ απνθηάηαη ε γλψζε εκπεηξηθά κε
εηο βάζνο ζεψξεζε θαη ζηελ εθ ησλ πζηέξσλ αλάιπζε ηεο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε,
ψζηε λα βειηησζεί ε κάζεζε. Δπνκέλσο ν εθπαηδεπηηθφο ζηνράδεηαη θξηηηθά, θξίλεη ηηο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ επέιεμε ν ίδηνο θαη αλαζεσξεί ηηο δηδαθηηθέο ηνπ πξνζεγγίζεηο. Ο
ζηνραζκφο, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπλζεηφηεηαο ηεο
Παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη
ζηξαηεγηθψλ (Ληαθνπνχινπ, 2012). Ο Schon (1987) αλαθέξζεθε ζηε ζχλδεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθνχ, κε ην δηαξθή ζηνραζκφ γηα ηηο
επηινγέο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ελεξγεί. Απηή ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο
θαιείηαη λα εθηηκήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ν ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο. χκθσλα κε
ηνλ Mezirow (φπσο αλαθέξεηαη ζην Illeris, 2009), ε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο
είλαη κηα κεηαγλσζηηθή επηζηεκνινγία εξγαιεηαθνχ θαη δηαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ θαη
πεξηιακβάλεη θξηηηθφ ζηνραζκφ, επνκέλσο ε αλαδφκεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζεσξηψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε θαη αθεηεξία, γηα λα κπνξέζνπλ λα
επηηειέζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο σο θνξείο αιιαγήο.

1. Ο ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο
Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
ζηαδηνδξνκίαο, αιιά, κε εκπεηξία, ππνκνλή θαη επηκνλή, εληνπίδνπλ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο,
πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα εξγαζηνχλ δεκηνπξγηθά θαη επράξηζηα κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Σν
δηδαθηηθφ χθνο πνπ επηιέγνπλ, θαζψο ην εθαξκφδνπλ, ηνπο θέξλεη αληηκέησπνπο κε δηάθνξεο
δηαθπκάλζεηο ζην καζεζηαθφ ζηπι ησλ καζεηψλ ηνπο θαη θάπνηεο δηδαθηηθέο κέζνδνη δελ
έρνπλ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα. Παξαηεξψληαο ηε δηδαζθαιία, δεκηνπξγνχληαη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνηθίια εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή θαη δηεμαγσγή ηεο
καζεζηαθήο πξάμεο. Απηφ νλνκάδεηαη ζηνραζηηθή δηδαζθαιία θαη αλαθέξεηαη ζηελ
ζεσξεηηθή εθηίκεζε θαη εμέηαζε, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ γεγνλφησλ, πνπ ζπκβαίλνπλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Jack, 2016). Πνηθίια εξσηήκαηα δεκηνπξγνχληαη ζηνλ
ζηνραζηηθφ εθπαηδεπηηθφ, φπσο «ηη λα θάλσ;» «πψο λα ην θάλσ;», «γηαηί ζπλέβε;», o
εθπαηδεπηηθφο απνθηά θξηηηθή θαη ζηνραζηηθφηεηα θαη απνθαζίδεη λα ειέγμεη ηηο δηδαθηηθέο
ηνπ ζηξαηεγηθέο θαη λα αλαζηνραζηεί πάλσ ζε απηέο, αλαπηχζζνληαο λέεο κεζφδνπο, νη
νπνίεο ζα σθειήζνπλ θαη ζα ππνζηεξίμνπλ δπλεηηθά ηνπο καζεηέο (Jack, 2016). Ζ
ζηνραζηηθή δηδαζθαιία πξαγκαηψλεηαη φηαλ ε εκπεηξία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ, σζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ ζηνραζκφ θαη αλαζηνραζκφ, σο εθ ηνχηνπ
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε.
1.1

Σα γλσξίζκαηα ηνπ ζηνραζηηθνθξηηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ

χκθσλα κε ηνλ Brookfield (1995), ν ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο αλαδεηθλχεη ηελ
εζηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ηεο Δθπαίδεπζεο, επαλεμεηάδεη απηνλφεηα θαη παξαδνρέο,
νδεγείηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε, πξνζηδηάδεη κε ηε δηαιεθηηθή θχζε ηεο Παηδαγσγηθήο
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ζρέζεο, αμηνπνηεί θαη αλαπηχζζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεσξία θαη αλνίγεη δξφκνπο ζηε
κεηακνληέξλα επηζηεκνινγία ηεο ζρεηηθφηεηαο, ηεο ακθηζβήηεζεο, ηνπ απξφβιεπηνπ, ηνπ
ρανηηθνχ.
Δλ ζπλερεία νη Zeichner & Liston (1996), αλαθέξνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο απνπεηξάηαη λα
δψζεη ιχζε ζε δηιεκκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. πλεηδεηνπνηεκέλνο
εθαξκφδεη ην θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην
κέζα ζην νπνίν δηδάζθεη, ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ, φπσο επίζεο θαη ζηηο αλαδηαξζξψζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη είλαη ππεχζπλνο
γηα ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία.
Ο Dewey (1910/1997), κηιψληαο γηα ηε ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε, εμεγεί φηη είλαη ε θξηηηθή
ππνςία, φηη αλαδεηψληαο πεξηζζφηεξν, είλαη πηζαλφ λα βξεζεί κηα απάληεζε γηα έλα δήηεκα
πνπ ελδηαθέξεη. Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαλφεζε ελφο
ππνηηζέκελνπ απνηειέζκαηνο θαη ζηνλ έιεγρν δηαθφξσλ κεζφδσλ, πξνο αλαδήηεζε λέσλ
πιηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνπζηνχλ ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα. Αλαθέξεη ηξία ζεκαληηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνραζηηθνθξηηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, λα είλαη ―αλνηρηφκπαινο‖
αληηκεησπίδνληαο ηηο πξνθιήζεηο κε ζθεπηηθηζκφ, λα δίλεηαη νιφςπρα ζηελ εθπαίδεπζε θαη
λα είλαη ππεχζπλνο. Ζ ελεξγή, επίκνλε θαη πξνζεθηηθή ζεψξεζε κηαο ππνηηζέκελεο γλψζεο
θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο, απνηεινχλ κηα ζπλεηδεηή ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε.
Ο Schon (1983) αλαθέξζεθε ζηε ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε, ε νπνία εκθνξείηαη πξηλ θαηά ηε
δηάξθεηα θαη κεηά ηε δηδαθηηθή πξάμε. Πην αλαιπηηθά, ν εθπαηδεπηηθφο πεηξακαηίδεηαη ζηελ
πξάμε, ακθηηαιαληεπφκελνο ζεηηθά θαη αξλεηηθά γηα ηα απνηειέζκαηά ηεο, θαηά ηε
δηεμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κηα
αιιαγή ηεο πξάμεο. Μεηαηξέπεηαη ζε εξεπλεηήο θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ
δεκηνχξγεζαλ ηελ ζεσξία θαη ηελ ηερληθή, αιιά, δεκηνπξγεί κηα λέα ζεσξία ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. ηελ πξψηε κηζή ψξα κε ηνλ καζεηή, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη
ζθηαγξαθήζεη ην ζηηι ηνπ καζεηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ βξεη θάπνην ζηνηρείν, νθείιεη άκεζα
λα ην πιαηζηψζεη ζηνραζηηθνθξηηηθά θαη εκπεηξηθά ψζηε λα επηζπεχζεη ηελ απνηειεζκαηηθή
δηδαθηηθή πξάμε. Ο Schon (1987) εμεγεί ηα ηξία κνληέια αλάπηπμεο ηνπ ζηνραζκνχ, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο, ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ
ηάμε, ηνλ ζηνραζκφ ζηα εζηθά δεηήκαηα ηζφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο θαη γεληθφηεξα ηελ
επηξξνή ησλ ζεζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. Αξγφηεξα, ν ίδηνο, ην 1996, εηζήγαγε ηε
ζηνραζηηθή δηδαζθαιία σο κηα θξηηηθή απηνεθηίκεζε θαη απηναμηνιφγεζε ησλ δαζθάισλ θαη
εθαξκφζηεθε ζε παλεπηζηήκηα ηεο Ακεξηθήο.
Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηηο δπλάκεηο θαη ηα φξηά ηνπο φπσο επίζεο θαη ηε
κεηαγλψζε κέζα απφ κία δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη απηφ είλαη κηα απηνθξηηηθή. ηαλ νη
εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο, παξαδέρνληαη ζηνλ εαπηφ
ηνπο, φηη ηαπηφρξνλα αθνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη επαλαιακβάλνπλ ελδφκπρα ηε ζπκβνιή θαη
ζπλεηζθνξά πξνο ηνπο καζεηέο, κε ζθνπφ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζε έλα ζηνραζκφ θαη κηα
θξηηηθή ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ησλ άιισλ. Ο εζσηεξηθφο δηάινγνο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ, απνδεηθλχεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο αλαγλσξίδεη φηη κπνξεί λα βξεζεί κηα
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αλαπάληερε εξψηεζε θαη λα πξέπεη λα αληηδξάζεη άκεζα. Ο δηαινγηθφο εθπαηδεπηηθφο,
παξαθνινπζεί ζηνραζηηθά ηηο αληηδξάζεηο ηνπ εαπηνχ ηνπ, δηφηη αλαγλσξίδεη φηη είλαη ιάζνο
λα κεηαθέξεη θελά γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο (English, 2016). Ζ ηθαλφηεηα ηεο απηνθξηηηθήο
είλαη έλαο ηξφπνο αλαζηνραζκνχ θαη απηνειέγρνπ.
χκθσλα κε ηνλ Slavin (2007), νη ζηνραζηηθνί εθπαηδεπηηθνί, αμηνινγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά
θαη ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε ζέκαηα εζηθήο,
ςπρνθνηλσληθήο θαη γλσζηηθήο αλάπηπμεο, φπνπ ιακβάλνπλ ηηο αλάινγεο εθπαηδεπηηθέο
απνθάζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε δηεθπεξαίσζε ηεο γλψζεο. Οκνίσο, ν εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη
αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ θαη κε ην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. ηαλ
δηαπηζηψλεη φηη ρξεηάδνληαη πξφζζεηεο πξνθιήζεηο, ηξνπνπνηεί ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη
παξαθνινπζεί ηελ αλάπηπμε ηνπ θάζε καζεηή, ψζηε λα πξνάγεη ηελ εμέιημή ηνπ κε ηνλ πην
δπλαηφ ηξφπν. Ο ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο, αμηνινγεί ηελ αλαπηπμηαθή ιεηηνπξγία
ησλ καζεηψλ ηνπ ππφ ην θσο ηεο γλψζεο ηνπο γηα ηα ζηάδηα ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο,
αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. Οη ζηνραζηηθνί εθπαηδεπηηθνί
εμεηάδνπλ ηα δεδνκέλα ηεο ηάμεο ηνπο θαη ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηηο ίδηεο ηνπο ηηο
πξαθηηθέο, πξνζέρνληαο λα κελ πεξηζηέιινπλ άζεια ηνπο ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ, ιφγσ
ηεο δηθήο ηνπο πνιηηηζκηθήο νπηηθήο. πιιέγνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη
αλαζηνράδνληαη γηα ηελ δηθαηνζχλε θαη ακεξνιεςία ησλ πξαθηηθψλ ηνπο. Δπηπξφζζεηα,
παξέρνπλ επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο, λα επηιέμνπλ ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο κε ηα καζήκαηα
ηα νπνία αληαλαθινχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπο ζηηι κάζεζεο. ηνράδνληαη ζηνρεπκέλα, κε ηε
δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ δαζθαινθεληξηθψλ θαη λννθαηαζθεπαζηηθψλ,
καζεηνθεληξηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.
Ο εθπαηδεπηηθφο κε ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε είλαη ζεσξεηηθά, παηδαγσγηθά θαη
θνηλσληνινγηθά επαηζζεηνπνηεκέλνο, εξκελεχεη ηηο εμειίμεηο κε θξηηηθή ππνδνρή ησλ
ζεζκνζεηνχκελσλ ή δνκηθψλ αιιαγψλ ζην ζρνιείν, ζεσξψληαο ηε ζρνιηθή γλψζε σο
αληηθείκελν δηαξθνχο δηεξεχλεζεο θαη αλαδήηεζεο (Σζνχθαο, 2015). Οκνίσο,
πξνβιεκαηίδεηαη γηα ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ην δηθφ ηνπ έξγν, κε απνηέιεζκα, λα
εξγάδεηαη ζζελαξά γηα ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ έξγν ηνπ ηζφηηκνπ ζρνιείνπ.
Ο ζπλδπαζκφο ηερλνθξαηηθήο θαη ζηνραζηηθνθξηηηθήο αλάπηπμεο δηακνξθψλεη ηελ
πξνζσπηθή ζεσξία δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ δηεξεχλεζή ηεο επεξεάδεη βαζηθέο
παξακέηξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο, αλαιχνληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ
ηαπηφηεηα θαη έρνληαο ππεχζπλν ιφγν ζε ζέκαηα ζρνιηθήο πξάμεο (Walkington, 2005).
Ο ξφινο κεηαμχ ηνπ ζηνραζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ απνηειεζκαηηθνχ, είλαη
ζπλπθαζκέλνο. Ζ απνηειεζκαηηθή κάζεζε, πξνυπνζέηεη νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη θαινί
γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα δηδάμνπλ θαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνη. Οη ζηφρνη ηνπο λα
είλαη ξεαιηζηηθνί θαη πξαγκαηνπνηήζηκνη, λα έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο, λα
επηιέγνπλ πνιπηξνπηθφηεηα ζηελ δηδαζθαιία ηνπο, λα είλαη θαηαξηηζκέλνη ζηηο παηδαγσγηθέο
κεζφδνπο θαη λα πξνζθέξνπλ αλαηξνθνδφηεζε θαη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα απνδψζνπλ.
Δπηπξφζζεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο εξσηναπαληήζεσλ θαη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο
αμηνιφγεζεο. Να είλαη ελζνπζηψδεο, ελζαξξπληηθνί, ππνκνλεηηθνί, επέιηθηνη, επαίζζεηνη,
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ζπκπαζεηηθνί, λα έρνπλ ρηνχκνξ θαη λα δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ ειεπζεξία λα αθνχγνληαη
θαη λα πξνάγνπλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ζηηο απφςεηο. Δίλαη απνδεθηφ απφ πνιινχο εξεπλεηέο,
φηη ε αιιειεπίδξαζε ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ, δεκηνπξγεί γεξέο βάζεηο κηαο θαιήο
δηδαζθαιίαο θαη απνδνηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. πκπεξαζκαηηθά, ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία καο δίλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ ζηνραζηηθνθξηηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο ζηνράδεηαη
πνηθηινηξφπσο, εμεηάδεη πξνζεθηηθά θαη ζπρλά ηηο πξαθηηθέο ηνπ, ηα πηζηεχσ ηνπ θαη
αλαγλσξίδεη ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο γηα ηε βειηίσζή ηνπ (Cimer, Cimer & Vekli, 2013).
1.2

Σα γλσξίζκαηα ηεο ζηνραζηηθνθξηηηθήο δηδαζθαιίαο

Σα γλσξίζκαηα ηεο ζηνραζηηθήο δηδαζθαιίαο παξνπζηάδνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εμεηάδεη
ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο θαη φρη ηνπ κεξηθνχ ζπλφινπ ηεο ηάμεο, λα
αλαζηνράδεηαη θαη λα απηναμηνινγείηαη ζπλερψο, γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ
δεμηνηήησλ, λα είλαη πξφζπκνο λα ελεκεξψλεηαη θαη λα απνθηά ζηάζεηο ζε θαηλνχξγηα
εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη λα αλαπξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο (Καζνχηαο, 2007). Ζ θαηλνχξγηα θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη
ηεο δηα βίνπ κάζεζεο δηακνξθψλεη ζηαδηαθά ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε
«ζηνραζηηθνθξηηηθφ εθπαηδεπηηθφ».
Ζ χπαξμε θξηηηθήο ζθέςεο είλαη απαίηεζε ησλ θαηξψλ καο θαη ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο
ελδέρεηαη λα είλαη ζεκαληηθφ πξνζφλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο
ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο θαηέρεη ηηο αλάινγεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα ζρεδηάζεη
δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ελζάξξπλζεο θαη βνχιεζεο. Μέζα απφ ηα
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ν ζηνραζηηθφο εθπαηδεπηηθφο πηνζεηεί ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ηεο
ζπλδεηηθφηεηαο θαη ζπγθεηκελνπνίεζεο, ελνξρεζηξψλεη ηε δηδαζθαιία ψζηε νη καζεηέο λα
εληάζζνληαη επηηπρψο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο γλψζεο θαη εθαξκφδεη ππεχζπλα ην θξπθφ
αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Σν θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, σο κηα αλεπίζεκε κνξθή
πξνγξάκκαηνο θαη ζπρλά κε ζπλεηδεηή, φπσο νη θαλφλεο θαη ε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ
ζρνιείνπ, ην νπνίν δξα παξάιιεια κε ην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπνπ νη
καζεηέο παίξλνπλ κελχκαηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε βάζε ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ,
πνιηηηζκηθφ θαη άιισλ, πιαίζην ζην νπνίν δνχκε. Σν θξπθφ πξφγξακκα είλαη αλεπίζεκν, δελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη πνπζελά, φκσο καο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα κεξηθέο απφ ηηο αηηίεο ηεο
επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν (Υξηζηνδνχινπ, 2015). Ο
ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα είλαη πξνζεθηηθφο ζηα κελχκαηα πνπ κεηαδίδεη
ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία θξηηηθψλ θαη ειεχζεξσλ καζεηψλ.
χκθσλα κε ηνλ Brookfield (1995), ε ζηνραζηηθή δηδαζθαιία, είλαη ην κέζν λα
αλαγλσξίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη λα εμειηρζνχλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν,
έρνληαο απηνεπίγλσζε ησλ πξάμεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, θαζψο δηδάζθνπλ.
Γεδνκέλνπ φηη ε δηδαζθαιία ζπρλά αληηθαηνπηξίδεη κηα αλαληίξξεηε απνδνρή ησλ αμηψλ,
θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ, πνπ νξίδνληαη απφ άιινπο γηα ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο, νη
εθπαηδεπηηθνί ζπλήζσο ελεξγνχλ ρσξίο λα γλσξίδνπλ ην ιφγν ησλ πξάμεψλ ηνπο, παξά κφλν
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εθηεινχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Ζ ζηνραζηηθή θαη θξηηηθή δηδαζθαιία, αιιάδεη ηνλ δάζθαιν
θαη εθείλνο ελεξγνπνηείηαη λα αλαθαιχςεη ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα
δεκηνπξγήζεη θαιχηεξεο πξνζεγγίζεηο ηεο κάζεζεο. Ο ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο
απηναμηνινγεί ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη αλαγλσξίδεη ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία εθαξκφδεη ηηο
πξαθηηθέο ηνπ. Σέινο, πξνζπαζεί λα κελ ππάξρεη θελφ αλάκεζα ζηε καζεζηαθέο θαη
δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, ζηηο αμίεο, ηα πηζηεχσ θαη ηηο ζεσξήζεηο ζρεηηθά κε ηε κάζεζε
(Miller, 2010).
χκθσλα κε ηελ Rocco (2010) ηα νθέιε απφ ηνλ ζηνραζκφ είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. Οη ζηνραζηηθνθξηηηθνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θαιχηεξεο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο, πςειά ζηάδηα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
θαη απηνεθπιήξσζεο ησλ ζθνπψλ ηνπο, αλαιακβάλνπλ εχθνια λα κηιήζνπλ θαη λα γξάςνπλ
γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο, εληζρχνπλ ηελ απηνλνκία ησλ καζεηψλ, ρξεζηκνπνηνχλ εξεπλεηηθέο
κεζνδνινγίεο θαη αλακέλνπλ απφ ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο λα δξάζνπλ εζηθά. ηελ
Απζηξαιία, νη ζηνραζηηθέο πξαθηηθέο έρνπλ εκπινπηίζεη ην βηνγξαθηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη θαηνρπξψλεηαη ζηα επαγγεικαηηθά πξφηππα, πνπ νδεγνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Rocco, 2010). Ζ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληζρχεη ηελ επηηπρία ηεο καζεζηαθήο
δηεξγαζίαο θαζψο απνηειεί ζπληζηψζα ηεο απφδνζήο ηνπο. Ζ θαιή ζρέζε κε ηνπο καζεηέο
ηνπο, ε ιήςε πξσηνβνπιηψλ, ε απηνλνκία ζηε δηδαζθαιία θαη νη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο, είλαη θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο ηθαλνπνηνχλ επαγγεικαηηθά
θαη ηνπο βνεζνχλ λα απηνεθπιεξψζνπλ θάπνηνπο ζθνπνχο ηνπο.

2. Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο
Ο εθπαηδεπηηθφο ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ζε αηνκηθφ θαη ζε
θνηλσληθφ επίπεδν. Με ζθνπφ λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηνπ, νθείιεη λα δηαζέηεη δηδαθηηθέο
δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ζην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν. Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο
θάλεη εθηηκήζεηο γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη δηαζέηεη επειημία, ελφξαζε θαη
δεκηνπξγηθφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί, θαηέρνληαο ηθαλφηεηεο ζηνραζκνχ δηεξεχλεζεο θαη
ιήςεο απνθάζεσλ. Απηφ ζπλάγεη φηη ε ζηνραζηηθνθξηηηθή δηδαζθαιία, πξνάγεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Παπαλανχκ, 2005).
πσο αλαθέξεη ν Shor (1992), έλαο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο, δεκηνπξγεί έλα ζεηηθφ
θαη ππνζηεξηθηηθφ θιίκα κέζα ζηελ ηάμε, αθήλνληαο ηνπο καζεηέο λα αλαπηχζζνπλ ηηο
ζθέςεηο ηνπο, κε ππνκνλή, ψζηε λα θαηαθέξεη λα δηαηεξήζεη κηα ηζνξξνπία σο κεζνιαβεηήο
ζηελ απφθηεζε ηεο θξηηηθήο γλψζεο. Ζ ελδπλακσηηθή Παηδαγσγηθή, αλαπηχζζεηαη κέζα απφ
κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεο, πνπ θαινχληαη νη καζεηέο θαη νη
εθπαηδεπηηθνί λα δηαπξαγκαηεπηνχλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηελ ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ
θαηέρεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη απφ απηφλ εμαξηάηαη ε ζεηηθή ζρέζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί
κέζα ζηελ ηάμε.
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χκθσλα κε ηνλ Freire (1977), ν εθπαηδεπηηθφο καδί κε ηνλ καζεηή, είλαη ηα ππνθείκελα
γλψζεο, ζε κηα δηαδηθαζία κάζεζεο θαη απειεπζέξσζεο, καζαίλνπλ καδί θαη ν εθπαηδεπηηθφο
δελ είλαη έλαο απιφο θνξέαο θαη κεηαβηβαζηήο γλψζεσλ θαη ν καζεηήο ν άθξηηνο θαη
παζεηηθφο δέθηεο. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα ακθηζβεηνχλ ηηο εξσηήζεηο θαη λα απαληνχλ
θξηηηθά, λα βηψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, σο πξάμε πνπ νη ίδηνη θάλνπλ. Γελ είλαη
«δνρεία φπνπ ν δάζθαινο ηα γεκίδεη θαη φζν πην πεηζήληα ηα δνρεία αθήλνληαη λα γεκηζηνχλ
απφ ην δάζθαιν, ηφζν θαιχηεξνη καζεηέο είλαη» (Freire, 1977, ζ.77). Ζ Δθπαίδεπζε δελ
αληηζηξαηεχεηαη ζηελ ειεπζεξία θαη απηνλνκία ησλ καζεηψλ. Αλ ζπκβαίλεη ην αληίζεην
«απηή είλαη ε ηξαπεδηθή αληίιεςε ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ ε ζθαίξα δξάζεο πνπ επηηξέπεηαη
ζηνπο καζεηέο πεξηνξίδεηαη ζην λα δέρνληαη, λα θαηαρσξνχλ θαη λα απνηακηεχνπλ ηηο
θαηαζέζεηο ηνπ δαζθάινπ» (Freire, 1977, ζ.77). Οη καζεηέο παχνπλ λα είλαη παζεηηθνί δέθηεο
ηεο γλψζεο, θαη απηελεξγνχλ κε ηελ παξφηξπλζε θαη ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ
πνηνηηθή βειηίσζε ηεο Δθπαίδεπζεο, αθνινπζψληαο ηελ άπνςε ηνπ Freire, απαηηεί ηε ζπλερή
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία πξέπεη λα ζεκειηψλεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο
πξαθηηθήο. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ππεξαζπίδνληαη ηηο δπλάκεηο ηνπο, λα αλαπηχζζνπλ
ηελ θξηηηθή πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη λα κελ είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζηηο νδεγίεο ελφο
ζπγγξάκκαηνο. θνπφο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, είλαη λα κεηαηξέςεη ηελ
Δθπαίδεπζε, ζε δχλακε θνηλσληθήο αλαγέλλεζεο θαη ηα ζρνιεία, ζε θέληξα κειέηεο θαη
νηθνδφκεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ (Γξφιιηνο, 2005).
χκθσλα κε ηνλ Σζηάθαιν (2002) ζε κία ζπλέληεπμε ηνπ Πάνπιν Φξέηξε γηα ηνλ δηαρσξηζκφ
ηνπ απφ παηδαγσγφ ζε πνιηηηθφ, ν Φξέηξε, δηαπίζησζε φηη ε ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπλεπάγεηαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ, γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ ηνπο. ηαλ δελ ην
θάλνπλ, ηφηε γίλνληαη αθνχζηνη κάξηπξεο θαη ελ κέξεη ζπλέλνρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο
απνηπρίαο. Ο ηξφπνο πνπ πνιηηεχνληαη νη εθπαηδεπηηθνί, εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ
ππφζρεζε ηεο Παηδαγσγηθήο, δειαδή ηελ ηδέα φηη νη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη ηελ εθπαίδεπζε
γηα λα γίλνπλ θαιχηεξνη νη ίδηνη θαη ε θνηλσλία, θαη φηη ε Δθπαίδεπζε κπνξεί λα γίλεη θηήκα
φισλ ησλ αλζξψπσλ.
Ο Κάζηαλνο (1995) ηνλίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο θαη βνπιεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Οθείιεη λα μππλήζεη ην ζπλαίζζεκα ζηελ ςπρή
ηνπ παηδηνχ, θαζνδεγψληαο ην, λα ραίξεηαη κέζα απφ ηε κάζεζε. ην θέληξν θάζε
πξνζπάζεηαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ε αξρή «Μάζαηλε θάζε ηη πνπ ζε κνξθψλεη θαη ζε θάλεη
ηθαλφ γηα δξάζε» (Κάζηαλνο, 1995, ζ.33), απνθεχγνληαο ηελ ηάζε ηνπ εγσηζκνχ. Γη απηφ
πξέπεη ηα εζηθναηνκηζηηθά ειαηήξηα λα ππνρσξήζνπλ κπξνζηά ζηα εζηθνθνηλσληθά, ψζηε λα
εθαξκνζηεί ε θνηλσληζηηθή Παηδαγσγηθή. ηαλ ν εθπαηδεπηηθφο θαηνξζψζεη λα εθαξκφζεη
κηα παηδαγσγηθή κε θεληξηθφηεξε ζέζε ηα θνηλσληθά ειαηήξηα, έρεη επηηχρεη κεγάιν κέξνο
ηνπ ζθνπνχ ηνπ.
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2.1

Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία

χκθσλα κε ηνπο Ayres, Sawyer θαη Dinham (φπσο αλαθέξεηαη ζην Killen, 2005) ε
απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία είλαη απνηέιεζκα ηεο ηερλνγλσζίαο θαη φρη κφλν ηεο εκπεηξίαο.
Ζ εκπεηξία είλαη απαξαίηεηε, δηφηη είλαη ε βάζε πνπ νδεγεί ζηνλ ζηνραζκφ θαη ζηελ πνηθηιία
ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, αιιά φρη αξθεηή ψζηε λα πινπνηήζνπκε κηα απνηειεζκαηηθή
δηδαζθαιία. χκθσλα κε ηνλ Borich (φπσο αλαθέξεηαη ζην Killen, 2005) ππάξρνπλ δέθα είδε
ζπκπεξηθνξάο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, ηα πέληε πξψηα είλαη ηα βαζηθά είδε θαη
ηα ππφινηπα πέληε, θαηαιπηηθά είδε ζπκπεξηθνξάο. ηα βαζηθά είδε ζπκπεξηθνξάο
ζπγθαηαιέγνληαη ε θαζαξφηεηα ηνπ ιφγνπ θαη ε ζαθήλεηα, ε πνηθηιία δηδαθηηθψλ κέζσλ, ε
πξνζήισζε ζην θαζήθνλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ
αλαηξνθνδφηεζή ηνπο, ε εκπινθή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ κε ηε δηθή ηνπο
ζπκκεηνρή ζην δηδαθηηθφ έξγν θαη ν ζηφρνο ηνπ κέηξηνπ ή πςεινχ βαζκνχ επηηπρίαο. Σα
θαηαιπηηθά είδε ζπκπεξηθνξάο είλαη ε ρξήζε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ,
ε δφκεζε ηνπ καζήκαηνο, ε ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ, ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ θαη ν
απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο λα είλαη ελζνπζηψδεο, γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν κεηαδίδεη ηνλ
ελζνπζηαζκφ ηνπ θαη ην θίλεηξν ηνπ ελζνπζηαζκνχ ηνπ, ζηνπο καζεηέο θαη απηφ έρεη ζεηηθά
απνηειέζκαηα ζηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ.
Ζ Hoene (2016) αλαθέξεη ζηξαηεγηθέο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο ζηνραζηηθξηηηθφ επαγγεικαηία θαη εξεπλεηή.
ηξαηεγηθέο φπσο ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο δξάζεηο ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο, λα ζπλεξγάδεηαη ιακβάλνληαο θαη παξέρνληαο ζπκβνπιέο ζε ζπλαδέιθνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη λα δεκηνπξγεί αλαζηνραζηηθέο αλαδεηήζεηο θαη ιχζεηο ζε
πξνβιεκαηηζκνχο. Δπηπξνζζέησο, ε δεκηνπξγία ελφο εκεξνινγίνπ θαηαγξαθήο ησλ
γεγνλφησλ θαη ησλ ζπκβάλησλ ηεο θάζε εκέξαο κε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο ζθέςεηο,
ζα πξνζθέξεη επθαηξίεο ζηνραζκνχ θαη αλαζηνραζκνχ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε κέζσ
εξσηναπαληήζεσλ ησλ καζεηψλ, γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ
εξσηήζεσλ σο δείγκα γηα κηα ζηνραζηηθή δηδαζθαιία, αλακθίβνια θαζηζηά ηνλ εθπαηδεπηηθφ
ζηνραζηηθνθξηηηθφ επαγγεικαηία θαζψο ζηνράδεηαη κέζα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη
ζπιιέμεη. Σέινο, ε βηληενγξάθεζε θαη θαηαγξαθή ηεο δηδαζθαιίαο, είλαη έλα
απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν κε ζθνπφ ηνλ ζηνραζκφ ζηε δηδαζθαιία, κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή
κηαο εκεξήζηαο έξεπλαο ζηνλ ρψξν δηδαζθαιίαο ηνπ. Γεληθφηεξα ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα
αλαζηνράδεηαη δηαξθψο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, αιιά θαη ηε δηθή ηνπ
πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε ζηνλ ηνκέα ηνπ.
Δθθηλψληαο απφ ηελ παξαδνρή φηη ε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία πξαγκαηψλεηαη ζε
θαηαζηάζεηο φπνπ ππάξρεη ζεηηθή δηάζεζε ησλ καζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζε καζεηέο
κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ηηο πξνιακβάλεη, αλαδεηθλχνληαο ηηο
ζεηηθέο επηδφζεηο ηνπο ζε γλσζηηθά αληηθείκελα. Δπαηζζεηνπνηείηαη θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηηο
ζχγρξνλεο απφςεηο ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο Φπρνινγίαο θαη κεηαζρεκαηίδεη ηηο ζεσξεηηθέο
γλψζεηο ηνπ, ζε δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ. Δπηιέγεη
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εξγαζίεο δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ δπζθνιίαο, δίλεη θαηαλνεηέο νδεγίεο, επηζεκαίλεη ηα θχξηα
ζεκεία ηεο ελφηεηαο, επηιχεη φιεο ηηο απνξίεο ησλ καζεηψλ, ρξεζηκνπνηεί επνπηηθφ πιηθφ,
δελ πηέδεη θαη δίλεη ρξφλν γηα ηηο απαληήζεηο, θαζνξίδνληαο θαιή ζπκπεξηθνξά ζηελ
νινκέιεηα (Καξαληδήο, 2007). Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία είλαη θαη ε δεκηνπξγία ζεηηθνχ
ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε σο απνηέιεζκα ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο απφ ηνλ δάζθαιν.
2.2

Ο ξφινο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν πξνζδηνξίδεηαη απφ ζπλεηδεηέο θαη
αζπλείδεηεο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, πνπ έρνπλ άκεζε
ζρέζε κε ην ζρνιείν, φπσο είλαη νη γνλείο, νη ζχιινγνη, νη καζεηέο. Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ
εκθνξείηαη απφ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ην ξφιν ηνπ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ηε ζπλερφκελε
επηζηεκνληθή θαηάξηηζή ηνπ αιιά θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε επεξεάδεη ζεηηθά ηε
κάζεζε θαη αγσγή ηνπ καζεηή. Γηα λα επηηχρεη ηελ πνιπξνιηθή ηνπ απνζηνιή,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο Πνιηηείαο, νθείιεη λα έρεη ζπλαίζζεζε ηνπ
έξγνπ ηνπ θαη λα είλαη αλαλεσηήο, ελεκεξσκέλνο γηα ηηο εμειίμεηο ζε παηδαγσγηθφ,
ςπρνινγηθφ, ηερλνινγηθφ θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ επίπεδν. Ο ξφινο ηνπ είλαη
ζπκβνπιεπηηθφο ζπλεξγαηηθφο, ζπληνληζηηθφο θαη δηεπθνιπληηθφο. Βνεζάεη ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ, αλαπηχζζεη δεκηνπξγηθφ θιίκα θαη ζρέζεηο
ζπλεξγαζίαο θαη ελζαξξχλεη ηελ δηαζεκαηηθή ζπλεξγαζία. Μηα επηπιένλ δηάζηαζε ηνπ ξφινπ
ηνπ ζηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο είλαη, φηη απνηειεί πξφηππν κίκεζεο απφ ηνπο
καζεηέο, εμππαθνχεηαη φηη θαζίζηαηαη αλαγθαίνο ν απηνέιεγρνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ραξαθηεξηζηηθά
(Νηνχζθαο, 2007).
Ο Μαηζαγγνχξαο (2000) αλαθέξεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα θξνληίζεη απφ ηελ αξρή
ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Να επηζεκαλζεί φηη ην
επίπεδν γλσξηκίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ κηαο ηάμεο δελ είλαη πάληνηε ζην βαζκφ πνπ ππνζέηεη
ν εθπαηδεπηηθφο, επνκέλσο είλαη αλαγθαίν λα ελδηαθεξζεί γηα ηελ νινκέιεηα . Αλαληίξξεηα ε
δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ζπλεξγαζίαο είλαη θαζήθνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
απνζθνπψληαο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ πξνσζεί ηελ νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηηο
καζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κάζεζε.
Ο ξφινο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ
γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, λα δεκηνπξγεί εξεζίζκαηα ζηνπο καζεηέο κε ζθνπφ λα θαζνξίδνπλ
πςεινχο ζηφρνπο, λα ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, λα βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα
απηναμηνινγνχληαη θαη λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα ηε ρξήζε ησλ
δηαζέζηκσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο. Δπηπξφζζεηα, ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζηνρεχεη ζηελ
απνηειεζκαηηθή κάζεζε, ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε λέσλ κνξθψλ κάζεζεο, αλαδηαξζξψλεη
ηε δηδαθηηθή ηνπ, επηκνξθψλεηαη θαη ελζσκαηψλεη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, ππνζηεξίδεη ηε δηα
βίνπ κάζεζε, θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζή ηνπ, αλαζηνράδεηαη θξηηηθά, ζπλερίδεη λα
πξνβιεκαηίδεηαη θαη εμειίζζεηαη ζε ζηνραζηηθνθξηηηθφ δάζθαιν, αμηνινγψληαο ηελ
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απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ (Εσγφπνπινο & Γθνιψλεο, 2014).
εκαληηθφο ξφινο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ είλαη, λα δεκηνπξγεί έλα αζθαιέο θαη
ειθπζηηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ βαζηζκέλν ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη ζηε ζπλεξγαζία, λα
δηδάζθεη ζε αλνκνηνγελείο ηάμεηο κε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, λα ζπλεξγάδεηαη κε γνλείο ζπλαδέιθνπο
θαη ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα θαη λα ηεξεί εζηθέο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο.
2.3

Σα γλσξίζκαηα ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ

Σα γλσξίζκαηα ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή
δηδαζθαιία, είλαη ζίγνπξα ε ηθαλφηεηα λα λνηάδεηαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα είλαη
αγαπεηφο. Δληνχηνηο, δελ αξθνχλ κφλν απηά ηα γλσξίζκαηα, αιιά, λα θηλεηνπνηεί ηνπο
καζεηέο, λα γλσξίδεη πψο λα νξγαλψζεη ηελ ηάμε, λα αμηνινγεί ηελ πξνεγνχκελε γλψζε, λα
έρεη απνηειεζκαηηθή κεηαδνηηθφηεηα γλψζεσλ θαη λα αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ζηνπο
καζεηέο ηνπ. Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο πξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζχκθσλα κε
ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ηνπ, απηναμηνινγείηαη θαη αλαζηνράδεηαη γηα ηε ζσζηή
δηεθπεξαίσζε ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο. Ζ δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα εληζρχεη ηα
εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηψλ, φπσο κηα δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο ηε
βξίζθνπλ επράξηζηε θαη θηλεηνπνηεηηθή θαζψο απμάλεη ηε δηάζεζή ηνπο γηα κάζεζε, σο κηα
παξσζεηηθή αμία ηεο ίδηαο ηεο χιεο. Γη‘ απηφ ην ιφγν ν απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο
ρξεζηκνπνηεί θαη εμσηεξηθά θίλεηξα φπσο ε αλαγλψξηζε, ε επηβξάβεπζε, ή έλαο θαιφο
βαζκφο, ακνηβή πνπ δελ είλαη εγγελήο ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη νχηε ηελ ππνλνκεχεη, αιιά
βειηηψλεη ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ (Slavin, 2007). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ εληζρχεηαη
θαη ελ κέζσ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο ηελ νπνία νθείιεη λα ηελ παξνπζηάδεη κε ηξφπν
ειθπζηηθφ, δηεγείξνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ζπληεξψληαο ηελ πεξηέξγεηα
ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο ελδηαθέξνπζεο κεζφδνπο παξνπζίαζεο. Ο απνηειεζκαηηθφο
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ. Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο
επαλεμεηάδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζχκθσλα κε ην ειηθηαθφ θαη καζεζηαθφ επίπεδν ησλ
καζεηψλ, πξνζπαζψληαο λα ηθαλνπνηήζεη έλα επξχ θάζκα ησλ αλαγθψλ ηνπο, ψζηε λα
κάζνπλ λα θηάλνπλ ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ζηελ απηνπξαγκάησζε, ε νπνία
φπσο δηεπθξίληζε ν Maslow ην 1943, είλαη ν ηειηθφο ζηφρνο ηεο ςπρνινγηθήο πγείαο.
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, είλαη ε αμηνπξεπήο
παξνπζία ηνπ ζηελ ηάμε, ε κνλίκσο αλαλεσκέλε θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζή ηνπ, ψζηε λα
γλσξίδεη πψο θαη κε πνηνλ ηξφπν ζα πξνζεγγίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε. Δθαξκφδεη ηηο
αξρέο ηεο επνπηείαο, ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο, ηελ αιιεινδηδαθηηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή
κέζνδν. Βνεζάεη ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά, λα πξνζαξκνζηεί ζηελ θνηλσλία, θαηέρνληαο
θξηηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ πλεχκα, αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο θαη απηελέξγεηα. πλεξγάδεηαη
κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιηθφ ζπγθείκελν, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή εληφο
θαη εθηφο ζρνιείνπ, άιινηε ε νηθνγέλεηα δελ είζηζηαη, επνκέλσο ιεηηνπξγεί θαη σο γνλετθφ
πξφηππν. Γελ μερλά λα ελζαξξχλεη θαη λα επαηλεί, λα δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα κάζεζε, λα
πεγαίλεη ζην κάζεκα πάληα πξνεηνηκαζκέλνο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο
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εθπαηδεπηηθνχο θαη πάλσ απφ φια ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ (Σζίξνο,
2009).
χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2003) ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζεκαληηθφο
παξάγνληαο ηεο δηακφξθσζεο θαινχ θιίκαηνο ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή καζεζηαθή δηεξγαζία. Πιήζνο απφ δεμηφηεηεο
θαη ζηάζεηο, απνηεινχλ θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη έρνπλ ζρέζε κε
ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. Πάξαπηα, ην παηδαγσγηθφ θχξνο πξνέξρεηαη απφ ηελ αγάπε
θαη αθνζίσζε πνπ θεξδίδεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ην γλήζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ
πξνο ηνπο καζεηέο. Ο σθξάηεο θαη ν Pestallozzi ππήξμαλ αγαπεηνί ζηνπο καζεηέο ηνπο,
ζχκθσλα κε ηνλ Παπαλνχηζν (φπσο αλαθέξεηαη ζην Μαηζαγγνχξαο, 2003, ζ.227)
ελζάξθσζαλ ηνλ «παηδαγσγηθφ έξσηα» ζηελ Παηδαγσγηθή θαη θέξδηζαλ ηηο ςπρέο ησλ
καζεηψλ ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη απνδεθηφο θαη απνθηά δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο απφ
φινπο ηνπο καζεηέο. Ζ εμνπζία πνπ θαηέρεη, πεξηνξίδεηαη ζηελ εηδηθφηεηά ηνπ ζηελ
Δθπαίδεπζε, κέζα απφ δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδεη ζηελ ηάμε θαη γίλεηαη αληηιεπηφο
σο εγέηεο ηεο κάζεζεο κε ηελ αλαγλσξηζκέλε ηδηφηεηά ηνπ. Οη Lave and Wenger (φπσο
αλαθέξεηαη ζην Μαηζαγγνχξαο, 2003, ζ.229) αλαθέξνπλ φηη ςπρνιφγνη θαη παηδαγσγνί
δηαθφξσλ θαηεπζχλζεσλ, έρνπλ ηνλίζεη ηε ζεκαληηθφηεηα θαη έρνπλ ππνζηεξίμεη εξεπλεηηθά,
φηη ε κάζεζε θαη ε αλάπηπμε, πξνσζνχληαη κέζα απφ ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη ηηο
ζρέζεηο ηηο νπνίεο εθθξάδεη θαη εδξαηψλεη.
Ο ηδαληθφο εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο πνπ πξνθαιεί ηνλ καζεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, αξλνχκελνο ηα ζηεξεφηππα, αλαδεηθλχνληαο ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε, ηνλ
αιιεινζεβαζκφ, ηε ζπδήηεζε θαη ηνλ δηάινγν. χκθσλα κε ηνλ Delisle (φπσο αλαθέξεηαη
ζην Καξαληδήο, 2007), ν απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο βνεζάεη ην παηδί λα εθηηκήζεη ηελ
νκνξθηά ησλ ιέμεσλ, λα αλαθαιχςεη πηζαλνχο ηξφπνπο λα ππεξεηήζεη ηελ θνηλνηήηά ηνπ θαη
λα αλαπηχμεη ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπ γηα ηνπο άιινπο. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ γλσξίζκαηα, είλαη
φηη αμηνινγεί ηνπο καζεηέο ηνπ πεξηγξαθηθά θαη κεκνλσκέλα θαη φρη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο
ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. Δπαηλεί θαη ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο, ψζηε λα ηνλψζεη ην
απηνζπλαίζζεκα θαη ηελ απηνεθηίκεζε, δίλνληαο βάζε φρη κφλν ζηε γλσζηηθή αιιά θαη ζηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή πεξηνρή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.
Ζ δηεξγαζία ηνπ ζηνραζκνχ πξνθχπηεη θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεη ηελ πξφθιεζε
κηαο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο. Αλαζηνράδεηαη, ψζηε λα πξνθαιέζεη ηε κάζεζε κε ηνλ πην
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Κάζε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ ηνλ θάλεη πην
ελεξγφ θαη δξαζηήξην ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο Νηνχζθαο (2007), αλαθέξεη
φηη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, νθείιεη λα
πξνεηνηκάδεηαη γηα ηε λέα γλψζε πνπ ζα κεηαδψζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ, λα ιακβάλεη ππφςε
ηνπ ην καζεζηαθφ επίπεδν θαη ην πξνζσπηθφ ζηηι κάζεζεο ηνπ θάζε καζεηή, λα θεληξίζεη ην
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα πξνζαλαηνιίζεη ηνπο καζεηέο ζην ζηφρν. Δπηπξφζζεηα,
ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, πξνγξακκαηίδεη ηελ χιε ζε κηθξνεπίπεδν θαη καθξνεπίπεδν,
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δεκηνπξγεί ζπλζήθεο γηα αλάπηπμε ζεηηθήο απηναληίιεςεο, ελζάξξπλζεο ησλ καζεηψλ θαη
ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ.
Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο πνπ
αληηθαηνπηξίδνπλ ην πεξηβάιινλ έμσ απφ ην ζρνιείν, ηελ θνηλσλία. Δηδηθά ζε κηα πεξίνδν
φμπλζεο θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ, κε ηελ ελζάξξπλζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, ζηηο ηδέεο θαη έλλνηεο, νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ πεξηβάιινληα, φπνπ ν
εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη ε κφλε πεγή γλψζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκνχο,
έηζη ψζηε νη καζεηέο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα απηελεξγήζνπλ, ζε επξχηεξα
απνηειέζκαηα. Οκνίσο, νξγαλψλεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο,
λα ζπλδέζνπλ ηε κάζεζε ζε πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη κάζεζε κε κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο.
χκθσλα κε ηνπο Schraw θαη Moshman (φπσο αλαθέξεηαη ζην Slavin, 2007, ζ.256), νη
ζηξαηεγηθέο κεηαγλψζεο είλαη κέζνδνη γηα ηε κάζεζε, φπσο ε αμηνιφγεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ
ρξεηάδνληαη νη καζεηέο γηα λα κειεηήζνπλ θάηη ή λα επηιέμνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε
γηα ηελ επίιπζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο αμηνινγψληαο ηελ θαηαλφεζε πνπ έρνπλ επηηχρεη. Ο
απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα αλαιάβνπλ ηελ επίιπζε
πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ, θαηεπζχλνληάο ηνπο θαη παξέρνληάο ηνπο αλαηξνθνδφηεζε.
Πξνσζεί ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη δίλεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο κάζεζεο ζε ζπλεξγαηηθά
πεξηβάιινληα. Πξνσζεί ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ, παξέρνληαο
ζηνπο καζεηέο ηελ επηινγή λα επηιέμνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν κάζεζεο θαη πξνζέγγηζεο κηαο
δηδαζθαιίαο (Hammond, Austin, Orcutt & Rosso, 2001).
χκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα, (φπσο αλαθέξεηαη ζην Καξαληδήο, 2007), ν απνηειεζκαηηθφο
εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ καζεηή,
δειαδή, πψο καζαίλεη ν καζεηήο, πψο αληηιακβάλεηαη, πψο ζπκάηαη, πψο κηιά, πψο δηαβάδεη,
πψο ζθέθηεηαη, θαη γηαηί ν καζεηήο δελ καζαίλεη. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη αξσγφο
ηνπ καζεηή, λα ηνλ βνεζά λα επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ηνπ πξνηείλεη εξγαιεία
κάζεζεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα «καζαίλεη πψο λα καζαίλεη». Μέζα απφ κία δηεξγαζία
ζηνραζκνχ θαη θξηηηθήο ζθέςεο. ηαλ ππάξρεη ζθνπφο δηδαζθαιίαο, είλαη απαξαίηεην λα
ππάξμεη θαη ζθέςε, ζθεπηηθηζκφο, γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα δηεμαρζεί ε δηδαζθαιία.
Οη παξαπάλσ ηδηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ιακβάλνληαη ππφςε ζε έλα πιαίζην φπνπ ην
ζχζηεκα δηνίθεζεο είλαη κεηαβαιιφκελν, ιφγσ ησλ ζπρλψλ αιιαγψλ ζηελ Δθπαίδεπζε αιιά
θαη ηε ξεπζηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλσληθή δπλακηθή ησλ
ζρνιείσλ (Παπαλανχκ, 2005). Ζ ζπκπιήξσζε θαη ε νινθιήξσζε ηεο Παηδαγσγηθήο
δηάζηαζεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζχγρξνλε επνρή, βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα
επίδξαζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ.
Να ηνληζηνχλ θαη νη επηπξφζζεηεο ηδηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ξφιν
εκπλεπζηή, θαζνδεγεηή θαη ζπκβνχινπ θαη ηελ εμαζθάιηζε κηαο ζπκκεηνρηθήο θαη
αλαπηπμηαθήο δξάζεο ηνπ ζηνλ ελδνζρνιηθφ ρψξν (Ξεζθηγθνχιε, 2014). Με απηφ ηνλ ηξφπν
ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ αλάδεημή ηνπ σο κηα απηνηειή εθπαηδεπηηθή
κνλάδα.
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2.3.1

Ο ηερλνγλψζηεο εθπαηδεπηηθφο

Οη λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζήκεξα πξνζεγγίδνληαη σο κέξνο
ηεο επξχηεξεο θνπιηνχξαο καο, φπνπ ε ζπιινγή, ε νξγάλσζε, ε αλάιπζε, ε επεμεξγαζία θαη
ε επηθνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία
(Roblyer, 2009). Ο ηερλνγλψζηεο εθπαηδεπηηθφο επηδεηά ηελ θαηάξηηζε ζηηο λέεο
ηερλνινγίεο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ν ίδηνο λα απνθηήζεη
απηνπεπνίζεζε, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πεγψλ θαη ηηο καζεζηαθέο
αμηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ, ζηνρεχνληαο ζηελ ζηνραζηηθνθξηηηθή δηδαζθαιία. χκθσλα κε ηνλ
Walkington (2005) ν ζπλδπαζκφο ηερλνθξαηηθήο θαη ζηνραζηηθνθξηηηθήο αλάπηπμεο
δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθή ζεσξία δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε απνηέιεζκα λα
επεξεάδεη βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ επαγγέικαηνο. Ο ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο
κεηαβάιιεηαη απφ ηερληθφο ζχκβνπινο θαη ρεηξηζηήο ηεο ζπζθεπήο ηνπ ππνινγηζηή, ζε
δηαρεηξηζηή ηνπ κέζνπ θαη ηεο πιεξνθνξίαο, ζην πιαίζην κηαο ζπλεξγαηηθήο θαη
επνηθνδνκηζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Ο ξφινο ηνπ είλαη λα ζθεθηεί ηξφπνπο
αιιειεπίδξαζεο ηνπ καζεηή, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ππνινγηζηή, ζε δηαθνξεηηθέο
θαηαζηάζεηο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Μέιεκά ηνπ είλαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε, θαηάξηηζε
θαη θαηάιιειε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, ψζηε λα δηαζέηεη ζθαηξηθή κφξθσζε, λα
αλαπηχζζεη πξσηνβνπιίεο επηζηεκνληθνχ πεηξακαηηζκνχ θαη λα ιεηηνπξγεί κε λένπο
ζπλεξγαηηθνχο ξφινπο θαη πξφηππα δηδαζθαιίαο (Ράπηεο & Ράπηε, 2006).
Ο ηερλνγλψζηεο εθπαηδεπηηθφο παξαθνινπζεί ηηο αιιαγέο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, γηα λα
πξνεηνηκαζηεί γηα ην ηερλνινγηθά δηαπνηηζκέλν κέιινλ, πηνζεηεί απνδνηηθέο ζηξαηεγηθέο,
αθνινπζψληαο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Πξνζπαζεί λα έρεη ελεξγφ
ξφιν ζηηο επεξρφκελεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ζηελ νηθνδφκεζε φζσλ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
αιιαγή θαη αλάπηπμε. (Roblyer, 2009). Ζ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ
Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε ζπλερίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο θαη είλαη
ην πξψην βήκα, κηαο δηα βίνπ εμεξεχλεζεο ησλ ηξφπσλ ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη άιισλ
πφξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο Δθπαίδεπζεο. Αξθεί λα ζπλερηζηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ ήδε
θαηαξηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα δηα βίνπ κάζεζε θαζψο ππάξρνπλ ηερλνινγηθά κέζα
πνπ κπνξνχλ λα παξάζρνπλ κνλαδηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα.
Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε θαζνξίδεηαη
απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ θαζψο θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ κνληέινπ
ζην νπνίν ζηεξίδεηαη αξρηθά. Ο ηερλνγλψζηεο εθπαηδεπηηθφο εθαξκφδεη ηε δηδαζθαιία γηα λα
πξνσζήζεη ηελ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο, λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε
ρσξίδνληάο ηελ ζε ελφηεηεο, λα πξνσζήζεη ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε, λα παξέρεη ηε
ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη λα δηεπθνιχλεη ζηελ απηνζπγθέληξσζε θαη απηελέξγεηα ησλ
καζεηψλ. Σν πην ζεκαληηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, είλαη ε δηδαθηηθή κέζνδνο
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν ηερλνγλψζηεο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο
ηερλνινγίεο σο κέζν γηα ηελ κεηάδνζε ηεο γλψζεο (McKnight at al., 2016).
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πκπεξάζκαηα
ηελ παξνχζα κειέηε αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο επηρεηξήζεθε ε ελλνηνινγηθή
νξηνζέηεζε ηνπ ζηνραζηηθνθξηηηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, κέζα απφ ηελ
μελφγισζζε θαη ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Πνιινί ζεκαληηθνί παηδαγσγνί
θαη εξεπλεηέο αλαθέξνληαη ζηελ ζηνραζηηθνθξηηηθή δηδαζθαιία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ φξνπ ηεο. Ζ έλλνηα ηεο ζηνραζηηθήο ζθέςεο, παξνπζηάδεηαη αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα απφ
ηνλ John Dewey θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο. Ο ίδηνο παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε
ηνπ ζηνραζκνχ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν κέζα απφ κία ζηαδηαθή αλάιπζε ηεο ζηνραζηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ηελ αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζηνραζηηθνθξηηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ.
ηε ζπλέρεηα ν Donald A.Schon ηε δεθαεηία ηνπ ‘80, θαη επεξεαζκέλνο απφ ηελ πξνζέγγηζε
ηνπ Dewey, ζπλέδεζε ηελ έλλνηα ηνπ ζηνραζκνχ κε ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή θαη
αλέπηπμε ηνλ ζηνραζκφ ζηελ θαζεκεξηλή επαγγεικαηηθή δσή. ήκεξα, ε αικαηψδεο
αλάπηπμε ηεο γλψζεο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο, πξνηξέπεη ηνλ δάζθαιν λα ελεξγήζεη
δεκηνπξγηθά κε ζθεπηηθηζκφ θαη ζηνραζηηθφηεηα ψζηε λα θαηαθηήζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία ηνπ. Πξνζπαζψληαο λα αληηκεησπίζεη ηε λέα
πξαγκαηηθφηεηα, ζηνράδεηαη, σο κέζν θαηαλφεζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ αμηψλ, ησλ
αληηιήςεσλ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ δηαζέηεη, θαζψο θαη σο κέζν ειέγρνπ θαη πξνψζεζεο ηεο
πξνζσπηθήο ηνπ αλάπηπμεο (Minott, 2008). Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά ν
εθπαηδεπηηθφο ζηε ζρνιηθή ηάμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πηέζεηο απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο, ε
αλάγθε ηνπ γηα εμέιημε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, σζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πξνζαξκνζηεί
ζηε ζχγρξνλε επνρή κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη (Σδηθφπνπινο, 2010). Ο αθαζφξηζηνο φγθνο
πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ, πξνβάιεη ηελ αλάγθε
γηα νξγαλσκέλε θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ. Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο
επηκφξθσζεο είλαη ν αλαζηνραζκφο θπξίσο ζηελ θξηηηθή ηνπ δηάζηαζε, θαζψο ηνπνζεηεί ηελ
αλάιπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ-πνιηηηζκηθφ
πιαίζην (Zeichner & Liston, 1996), απνθπζηθνπνηεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Adler,
1991) θαη εκπιέθεη εζηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα (Gore & Zeichner 1991), πξνδηαγξάθνληαο
έλα πεξηζζφηεξν κεηαζρεκαηηζηηθφ ξφιν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δπνκέλσο, ζηελ
επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία επηδηψθεηαη ε θξηηηθή θαη ζηνραζηηθή ελδπλάκσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ζε έλα αζθαιέο, εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, κε ηα ηζρχνληα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα, ζην ζπλερψο αλακνξθνχκελν πεδίν εθπαηδεπηηθήο δξάζεο (Σζάθνο, 2014).
Δληνχηνηο, γηα λα πεηχρεη ε επηκφξθσζε πξνυπνζέηεη ηελ θαηά ειάρηζηνλ ζεηηθή ζηάζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην έξγν ηνπο, πξνζσπηθή δέζκεπζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ
θαη δηάζεζε γηα απηνβειηίσζε (Παπαλανχκ, 2014). Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη ην δηθφ ηνπ
πξνζσπηθφ εξκελεπηηθφ πιαίζην, θάλεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο
αθνινπζψληαο ην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, επνκέλσο ε αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία ζα
πξέπεη λα θσηίδεη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα αθνινπζεί ζχγρξνλεο θαη
ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο αλαπξνζαξκφδεη ηνλ ηξφπν
εξγαζίαο ηνπ, πηνζεηεί λέεο ζηξαηεγηθέο πξφζθηεζεο ηεο γλψζεο, κεζνδεχεη ζηνραζηηθά θαη
θξηηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηελ επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζή
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ηνπ θαηά ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπ (Σδηθφπνπινο, 2010). Ο ζθεπηφκελνο
εθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεη ηα λέα δεδνκέλα εθαξκφδνληαο ηελ ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε,
δηεξσηάηαη θαη θξίλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ, βειηηψλεηαη θαη αλαζεσξεί κε δηνξαηηθφηεηα.
Μεηαηνπίδεη ηε κάζεζε πνπ απφ δαζθαινθεληξηθή γίλεηαη καζεηνθεληξηθή, πξνσζεί λέεο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα πξνζεγγίζεη ηε κάζεζε κε καζεηνθεληξηθέο κεζφδνπο θαη
λννθαηαζθεπαζηηθέο ζηξαηεγηθέο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε.
Ο ξφινο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαηαθηά έλα λέν εθφδην, ηελ
ζηνραζηηθνθξηηηθή ζθέςε. πσο αλαθέξζεθε ζηελ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ν
ζηνραζκφο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπλζεηφηεηαο ηεο
Παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη
ζηξαηεγηθψλ (Ληαθνπνχινπ, 2012). Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο ζηνράδεηαη θαη παξνπζηάδεη
θαιχηεξν επίπεδν δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο, πςειφηεξν επίπεδν
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη αίζζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαηαγξάθεη θαη
ζπδεηά ηηο εκπεηξίεο ηνπ ,ππνζηεξίδεη ηελ απηνλνκία ζηε κάζεζε θαη απαηηεί απφ ηνλ εαπηφ
ηνπ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ λα δξνπλ κε εζηθή θαη δενληνινγία (Rocco, 2010).
Πξνζπάζεηα ησλ ζηνραζηψλ ήηαλ θαη είλαη ε πξνζπάζεηα λα ζπλδέζνπλ ηνλ ζηνραζκφ κε ηελ
εκπεηξία θαη λα απνδείμνπλ φηη ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, νδεγεί κε κία λέα
θαηεπζπληήξηα γξακκή ζηνπο θφιπνπο ηεο Δθπαίδεπζεο. Απηφ πνπ πξέπεη λα απνηειεί
δεηνχκελν θαη χςηζην ζηφρν θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ, είλαη ε
πνξεία ηεο γλψζεο-εκπεηξίαο, ν δηαξθήο ζηνραζκφο γηα ηηο επηινγέο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ
ελεξγεί. Απηή ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, θαιείηαη λα εθηηκήζεη θαη λα
αμηνινγήζεη ν ζηνραζηηθνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο.
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Outdoor experiential activities and game in the framework of Environmental Education
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Abstract: There are several training methods and techniques used for the implementation of
environmental education. The Centers for Environmental Education, as education institutions
not only try to deepen the knowledge base, but also focus on the awareness of trainees on
environmental issues. So they use experiential activities and games, as awareness is more
effective when it has an effect on physical, mental and emotional world. In particular the
experience derived from the practice of the individual involved, affects the cognitive sphere
and it is processed, formed and consolidated through the emotion. Usually, what we love, we
respect and protect it. In this way we try to shape attitudes, values and behaviors of tomorrow
active citizens of our society.
Key Words: Environmental Education, Outdoor activities, games, Outdoor Education,
Πεξίιεςε:
Τπάξρνπλ δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο ησλ καζεηψλ. Σα ζρνιεία κε ηα πξνγξάκκαηα
ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα βειηηψζνπλ ηε πεξηβαιινληηθή
ζπλείδεζε αιιά θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Σα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ), κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηεχζπλζε απηή, κε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζε θπζηθφ
πεξηβάιινλ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ απνηεινχλ ηδαληθφ
πξννξηζκφ, γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Π.Δ., αιιά ηαπηφρξνλα
απνηεινχλ ηδαληθφ πξννξηζκφ, γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΦΑ.
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Ο θνηλφο ινηπφλ ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Π.Δ., ησλ ΚΠΔ θαη
ηεο Φ.Α ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη λα εληνπίζεη ηε ζχλδεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Φ.Α. κέζα απφ ζπλαθείο κε ηα ηξία πεδία παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, έηζη
ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα εζηία ελδηαθέξνληνο, ε νπνία ζα δπλακψζεη ηε πεξηβαιινληηθή
ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ κε θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Φπζηθήο Αγσγήο αιιά θαη ζα
ελδπλακψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο γηα ηε Γηα Βίνπ Άζθεζε ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ.
Δηδηθφηεξα ζθνπφο ηεο δξάζεο, είλαη ε γλσξηκία θαη ε απφθηεζε ζεηηθήο βησκαηηθήο
εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζ‘ έλα πιήζνο θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπνξ πνπ
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ην πεξηβάιινλ, ηελ πγεία, ηελ αλαςπρή θαη ηελ πνηφηεηα δσήο.
Καζψο ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο θαη δξάζεηο ζην πεδίν απηφ, ε
ρξεζηκφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηε πξνψζεζε ηεο Π.Δ. κέζσ ηεο ππαίζξηαο
εθπαίδεπζεο κε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο-παηρλίδηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεδίν ηεο
Φπζηθήο Αγσγήο. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη λα κπνξεί λα απνηειέζεη θαηλνηφκν παηδαγσγηθή
δηαδηθαζία αθνχ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα καζήκαηα ζεζκνζεηεκέλα ζηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα Φ.Α αιιά νχηε θαη ζε νξγαλσκέλα project Π.Δ. Ζ ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο
έγθεηηαη ζην λα εληαρζνχλ νη αξρέο δξάζεσλ ηεο αγσγήο ππαίζξνπ σο λέα θαηεχζπλζε ζην
ήδε ππάξρνλ πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηεο ζρνιηθήο Φ.Α ή ζαλ δηαζεκαηηθά πιάλα
εξγαζηάο ζηελ Π.Δ.
Οη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο ηεο Π.Δ. πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα
εξγαζία, ήηαλ ε κειέηε ζην πεδίν, ην ζρέδην εξγαζίαο, ηα παηρλίδηα, νη ππαίζξηεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνζνκνίσζε αζιεκάησλ.
Οη θπξίαξρεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζήζεθαλ, βαζίζηεθαλ ζηε βησκαηηθήεκπεηξηθή κάζεζε, ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ππαίζξηαο εθπαίδεπζεο
Οη ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο ελίζρπζαλ ηε ζεσξία ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ, φηη δειαδή ε
επαηζζεηνπνίεζε είλαη νπζηαζηηθφηεξε φηαλ έρεη επίδξαζε ζην ζσκαηηθφ, λνεηηθφ θαη
ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν. πλήζσο, φ,ηη αγαπνχκε ην ζεβφκαζηε, ην πξνζηαηεχνπκε θαη ην
πηνζεηνχκε ζηε δσή καο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζπαζνχκε λα δηακνξθψζνπκε ζηάζεηο, αμίεο
θαη ζπκπεξηθνξέο, απφ ηνπο απξηαλνχο ελεξγνχο πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο καο.
Λέμεηο θιεηδηά: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Τπαίζξηεο Γξαζηεξηφηεηεο, Παηρλίδη, Outdoor
Education, Βησκαηηθή Μάζεζε, Φπζηθή Αγσγή.

Δηζαγσγή
Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηε
δηακφξθσζε πνιηηψλ κε θαηάιιειεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ,
αιιά θαη αηφκσλ πνπ λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ην πεξηβάιινλ
θαη ηα ζπλαθή πξνβιήκαηα. Να ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ, λα έρνπλ ηε δηάζεζε
γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή, γηα λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επίιπζε
ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Unesco, 1977)
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Απφ ηνλ νξηζκφ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζπκπεξαίλεηαη φηη θεληξηθφο ζθνπφο ηεο
είλαη ε δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθά ππεχζπλσλ πνιηηψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ζθνπφ
ηελ πνηφηεηα δσήο ζε έλα πγηέο θαη επράξηζην πεξηβάιινλ.
Ζ Τπαίζξηα Δθπαίδεπζε ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε θάζε ζπληνληζκέλε καζεζηαθή
δξαζηεξηφηεηα θαη δηδαζθαιία πνπ δηελεξγείηαη ζηελ χπαηζξν, εθηφο ησλ ηνίρσλ ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο. Σα ππαίζξηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
απνηεινχλ κηα εμφξκεζε, έλαλ ζπλδπαζκφ δξαζηεξηνηήησλ θαη παηρληδηψλ ζηελ χπαηζξν,
πνπ βαζίδεηαη ζηε ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη καζεηέο
ζπκκεηέρνπλ ζε πνηθίινπ ηχπνπ πξνθιήζεηο. Ζ ππαίζξηα εθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζηε
θηινζνθία, ηηο πξαθηηθέο θαη ηε ζεσξία ηεο εκπεηξηθήο κάζεζεο θαη ηεο Π.Δ. (Priest 1986).
Δίλαη ε θαηεχζπλζε ηεο αγσγήο πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη πεξηιακβάλεη
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.
Μεξηθνί απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Τπαίζξηαο Δθπαίδεπζεο είλαη:
• Ζ ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο.
• Ζ δεκηνπξγία ηεο επηζπκίαο γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα.
• Ζ αλάπηπμε κηαο βαζχηεξεο ζρέζεο κε ηε θχζε.
Μειέηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο
ππαίζξνπ επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνινγηθή ζπλείδεζε ελψ ηαπηφρξνλα
ζηνρεχνπλ ζηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (Heitzler & all
2006). ηελ θαηεχζπλζε απηή αξθεηέο έξεπλεο αθνξνχλ ζηελ επεξγεηηθή επίδξαζε δξάζεσλ
αγσγήο ππαίζξνπ ζηηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο δεμηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Burton 1981,
Cason & Gillis, 1994, Hattie & all 1997, Hans 2000). Ο Higgins (1997), πηζηεχεη φηη ην
ειεχζεξν θπζηθφ πεξηβάιινλ βνεζά ζηελ νηθνδφκεζε κηαο ηδαληθήο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο
Σν πεξηβάιινλ κπνξνχκε λα ην γλσξίζνπκε κέζσ ηεο θίλεζεο. Κάζε πξάμε ηνπ αλζξψπνπ
είλαη κηα πξνζπάζεηα λα νξίζεη ην γίγλεζζαη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηε δηθή ηνπ
αληίιεςε. Γηα ηε Φπζηθή Αγσγή, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη ν ρψξνο απηφο πνπ κπνξεί λα
απνηειέζεη αληηθείκελν κάζεζεο, αθξηβψο κέζα απφ ηα εξγαιεία ηεο, πνπ είλαη νη ππαίζξηεο
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα παηρλίδηα.
Ζ Γειίδνπ θαη άιινη (2012) εμέηαζε ξφιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππαίζξηαο αλαςπρήο θαη ηε
ζχλδεζε ηεο ΠΔ κε ηε Φ.Α. θαη βξήθε ζηνηρεία ζχγθιηζεο ηνπο. Σα παηρλίδηα θαη νη
πξνζνκνηψζεηο σο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, πξνσζνχλ ηνλ ελεξγφ ξφιν θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζαλ εξγαιείν κάζεζεο θαη ζαλ εξγαιείν δξάζεο,
θάλνληαο ηε ζρέζε καζεηψλ κε ηελ ΠΔ επράξηζηε, δηαζθεδαζηηθή (Βιαζηάξεο 2008). Οη
εξεπλεηέο Bunting θαη Donley (2002) αλέθεξαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ππαίζξηαο δξάζεο
«παηγλίδηα κε ζρνηληά ζε δέλδξα». ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Εήθα, Μπξσλάθε θαη
Παπαδνκαξθάθε (2010) νη καζεηέο επηζπκνχλ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο λα γίλεηαη
ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (χπαηζξν), γηαηί ζεσξνχλ φηη παίξλεη ηε κνξθή παηρληδηνχ, γίλεηαη
ειθπζηηθφ θαη δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο.
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Απψηεξνο ζηφρνο ηεο Φ.Α., είλαη κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ λα
βνεζήζεη ην άηνκν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ γηα ηε δσή, έηζη ψζηε λα ην
αγαπήζεη θαη λα ην εληάμεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ.
Τπάξρεη κεγάιν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ χπαηζξν, φπνπ νη ππαίζξηεο
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνβάιινληαη σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Πψο κπνξνχλ νη
ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα παηρλίδηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ
καζεηψλ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα;. Μπνξνχλ νη ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο λα
εμππεξεηήζνπλ έλαλ ηέηνην ζηφρν; ιν απηφ ην εγρείξεκα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην
πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ή ζηελ χπαηζξν; Αλ λαη, κε πνηφλ ηξφπν; Πφζν απνηειεζκαηηθφ κπνξεί
λα είλαη θάηη ηέηνην;
Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ε εξγαζία αθνινχζεζε βηβιηνγξαθηθή
έξεπλα, πνπ αλέδεημε ζηνηρεία ηα νπνία θαηαρσξήζεθαλ ζε αληίζηνηρα θεθάιαηα, σο εμήο:
1. Τπαίζξηα εθπαίδεπζε θαη αγσγή, 2.Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 3. Κέληξα
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 4. Πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα θαη θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Πψο νη ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ έλαλ ηέηνην ζηφρν; ιν απηφ
ην εγρείξεκα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ ή ζηελ χπαηζξν; Αλ λαη,
κε πνηνλ ηξφπν; Πφζν απνηειεζκαηηθφ κπνξεί λα είλαη θάηη ηέηνην; Καηά πφζν κπνξνχλ λα
επαηζζεηνπνηεζνχλ πεξηβαιινληηθά νη ζπκκεηέρνληεο κέζα απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία;
Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ε εξγαζία αθνινχζεζε βηβιηνγξαθηθή
έξεπλα, πνπ αλέδεημε ζηνηρεία ηα νπνία θαηαρσξήζεθαλ ζε αληίζηνηρα θεθάιαηα, σο εμήο:
1. Τπαίζξηα εθπαίδεπζε θαη αγσγή, 2.Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 3. Κέληξα
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 4. Πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα θαη θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

1. Τπαίζξηα εθπαίδεπζε θαη αγσγή
1.1. Τπαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο
Οη Τπαίζξηεο Γξαζηεξηφηεηεο (Κνπζνχξεο 2009) κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε
δξαζηεξηφηεηα, πεξηβαιινληηθή, αζιεηηθή, αλαςπρήο, θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο, ππφ
κνξθή απιήο εκπεηξίαο ή ζρεδηαζκέλνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δηεμάγεηαη ζε ειεχζεξν θπζηθφ
πεξηβάιινλ. Απνδέθηεο ησλ εκπεηξηψλ ζπκκεηνρήο ζε απηέο ηηο δξάζεηο: «ν άλζξσπνο».
Φπζηθέο πεξηνρέο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: Δζληθνί
Γξπκνί, δαζηθέο εθηάζεηο, ιίκλεο, πνηάκηα, παξάθηηεο εθηάζεηο (παξαιίεο, αθηέο θ.α.),
αγξνηηθέο πεξηνρέο, αζηηθά πάξθα, ειεχζεξνη ρψξνη πξαζίλνπ, πνδειαηφδξνκνη, απιέο
ζρνιείσλ, πιαηείεο θ.α. ηφρνη ησλ Τπαίζξησλ Γξαζηεξηνηήησλ είλαη: ε αλαςπρή, ε
εθπαίδεπζε, ε αλάπηπμε θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ε αλάπηπμε πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ, ε
βειηίσζε πγείαο, ε έληαμε ησλ αηφκσλ ζην ζχλνιν, ε πξνζθνξά ελφο επηπέδνπ πνηφηεηαο
δσήο, ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ε αλάπηπμε αεηθνξηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.
Σνκείο ησλ Τπαίζξησλ Γξαζηεξηνηήησλ:
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1.Σνκέαο Τπαίζξησλ Γξαζηεξηνηήησλ Αλαςπρήο θαη Αθξαίσλ Αζιεκάησλ.
2.Τπαίζξηεο Γξαζηεξηφηεηεο Σνπξηζκνχ θαη Αλαςπρήο.
3.Σνκέαο Αγσγήο Τπαίζξνπ ή Τπαίζξηα Δθπαίδεπζε.
ην παξφλ άξζξν, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε Τπαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα ελλννχκε ηνλ ηξίην
ηνκέα.
1.2. Ηζηνξία ηεο Τπαίζξηαο Αγσγήο
Ζ ζχγρξνλε Τπαίζξηα Δθπαίδεπζε δνκήζεθε πάλσ ζε αξρέο απφ μερσξηζηέο πξσηνβνπιίεο
πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε δηάθνξα θξάηε. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο, έρνπλ νξγαλσκέλε παξνπζία
ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία, απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα πεξίπνπ, ηφζν ζηελ Δπξψπε, ηελ
Απζηξαιία, φζν ζηηο ΖΠΑ θαη ηε Νέα Εειαλδία. εκαληηθή ήηαλ ε επηξξνή απφ ην θίλεκα
ηνπ πξνζθνπηζκνχ κε ηελ εθαξκνγή ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο θαη ηελ έκθαζε ζε πξαθηηθέο
ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο. Γχν απφ ηνπο πξψηνπο ζηαζκνχο ηεο ππαίζξηαο εθπαίδεπζεο, κεηά
ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν ήηαλ ην θέληξν Aberdovey, ζηελ Οπαιία θαη ε ιεηηνπξγία
δαζηθψλ ζρνιείσλ ζηε Γαλία.
Καηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηαρεία αλάπηπμε ηεο
Τπαίζξηαο Δθπαίδεπζεο ζε πάλσ απφ 40 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Έλαο βαζηθφο πξσηνπφξνο
ηεο ππαίζξηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο «Outward Bound» ήηαλ ν Kurt Hahn,
Γεξκαλφο εθπαηδεπηηθφο πνπ ίδξπζε ζρνιεία φπσο ην Schule Schloss ζην άιεκ ηεο
Γεξκαλίαο θαζψο θαη ζρνιεία ζηε θσηία, Οπαιία θαη Δδηκβνχξγν. ηα ζρνιεία απηά
δηλφηαλ έκθαζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ αλάπηπμε θπζηθψλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ,
ρεηξνηερλίαο, θαηαζθεπψλ, Τπαίζξησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ σο
άμνλα ηελ εκπεηξηθή κάζεζε. Σν πξφγξακκα ηνπ Kurt Hahn ζεσξείηαη ε βάζε γηα ηελ
Τπαίζξηα Δθπαίδεπζε θαη ζχκθσλα κε απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί ηα πεξηζζφηεξα θέληξα
Τπαίζξησλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε επηηπρία ζε ρψξεο φπσο ε νπεδία, ε
Αγγιία, ε Γεξκαλία, ε Σζερία θαη ε Φηλιαλδία (Outdoor Education, 2005).
Δίλαη δχζθνιν λα δηαηππσζεί έλαο θνηλφο νξηζκφο γηα ηελ Τπαίζξηα Δθπαίδεπζε, γηαηί ε
εξκελεία ηνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο θάζε ρψξαο. Οη Higgins &
Loynes, 1997 νξίδνπλ σο ππαίζξηα εθπαίδεπζε ηε ζρέζε κεηαμχ ηξηψλ δηαζηάζεσλ: «ησλ
ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ηεο
πεξηβαιινληηθήο αγσγήο». Ζ ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ παξηζηάλεηαη ζην
παξαθάησ ζρήκα 1.
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Τπαίζξηα
Δθπαίδεπζε

ρήκα 1: Δχξνο θαη ηα πεδία ηεο Τπαίζξηαο Δθπαίδεπζεο (Higgins & Loynes, 1997).

Ζ Τπαίζξηα Αγσγή πεγάδεη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηδέα ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία θαη
ζηελ πξάμε-δξάζε, πνπ ελεξγνπνηεί έλα πιήζνο επαθψλ, ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κε
ηε θχζε, ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ θνηλσλία. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο Τπαίζξηαο
Δθπαίδεπζεο, είλαη ε αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο γηα ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ε
θαιιηέξγεηα ππεπζπλφηεηαο γηα ηε δσή (Bartunek & all, 2005).
Οη ζθνπνί ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο, ζαθψο θαη επηηπγράλνληαη κε ηε ρξήζε ηεο
κεζνδνινγίαο ηεο Τπαίζξηαο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ,
ζπκπεξηθνξψλ, ηθαλνηήησλ. ε ζπληνκία απηή ε πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη σο ηα 3 H, φπνπ:
Hand: κε θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
Heart: κέζα απφ ελεξγνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ,
Head: κέζα απφ ζπιινγηζκνχο θαη αλαζηνραζκνχο.
Γειαδή καζαίλσ κε ην κπαιφ, κε ηελ θαξδηά θαη κε απηά πνπ θάλσ πξαθηηθά (Fenought,
2005).
πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη Τπαίζξηα Δθπαίδεπζε είλαη: «Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζηεξίδεηαη ζηελ άκεζε εκπεηξία θαη ην βίσκα
σο έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ»
χκθσλα κε ηνπο (Dahlgren & Szczepanski, 2005), ε Τπαίζξηα Δθπαίδεπζε είλαη ην είδνο
ηεο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνζεγγίδεη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα κε βησκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα, πνπ νδεγνχλ ζε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη απφθηεζε
εκπεηξηψλ ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ, ελψ παξάιιεια εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο
πεξηβαιινληηθήο αγσγήο
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε Τπαίζξηα Δθπαίδεπζε πξαθηηθά κπνξεί λα γίλεη έλα κεζνδνινγηθφ
εξγαιείν ζηα ρέξηα θάζε εθπαηδεπηή γηα ηελ επίηεπμε ησλ παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ ελφο
πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο ή πξνζέγγηζεο ελφο πεξηβαιινληηθνχ ζέκαηνο. Με έλα

Page 131 of 212

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 6, Issue 3, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

πιήζνο απφ ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο ν καζεηήο εθπαηδεχεηαη λα
εξκελεχεη θαηλφκελα, λα αλαιχεη γεγνλφηα θαη λα εμειίζζεη ηε γλψζε ηνπ.
1.3. Φηινζνθία θαη ζεσξία ηεο Τπαίζξηαο Δθπαίδεπζεο
Ζ θηινζνθία θαη ε ζεσξία γηα ηελ Τπαίζξηα Δθπαίδεπζε φπσο αλαθέξεηε ζηελ εξγαζία ηνπ
Szczepanski (2005), ηείλεη λα ππνγξακκίζεη ηελ επίδξαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηα
αλζξψπηλα φληα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ βηψκαηνο ζηε κάζεζε.
Αξρηθφ έλαπζκα θαη βάζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζεσξίαο ηεο Τπαίζξηαο Δθπαίδεπζεο
απνηεινχλ νη ζεσξίεο θηινζφθσλ ηεο Αξραίαο Διιάδαο, φπσο ν Πιάησλαο θαη ν
Αξηζηνηέιεο. Ζ ζεσξία ηνπο, ε νπνία πξαγκαηεχεηαη ηε ζρέζε αξκνλίαο αλάκεζα ζην ζψκα
θαη ην πλεχκα θαζψο θαη ε ζεσξία ηνπο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ θφζκνπ, φηη δειαδή πξέπεη λα
ππάξρεη αξκνλία θαη ηζνξξνπία ζε φια ηα κέξε ηεο θχζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
αλζξψπνπ, ν νπνίνο είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θχζεο, απνηεινχλ ην αξρηθφ έλαπζκα
γηα ηελ ππαίζξηα εθπαίδεπζε
Αθφινπζεο ξίδεο ηεο ζχγρξνλεο ππαίζξηαο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηηο
θηινζνθηθέο εξγαζίεο ησλ: Comenius, Dewey, James, Leopold, Locke, Muir, Rousseau,
Thoreau, Pestalozzi, Rousseau, Frobel, Key, Piaget, Dewey, Molander, νη νπνίνη ζε γεληθέο
γξακκέο ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε κέζα απφ βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ άκεζε
επαθή ησλ καζεηεπφκελσλ κε ηε θχζε.
Ζ ηε ζπλέρεηα ν Δπνηθνδνκεηηζκφο (Seyfried, 2005) επεξεάζηεθε απφ ηηο ζεσξίεο ησλ
παξαπάλσ θαη αλέπηπμε ηε δηθή ηνπ ζεψξεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία καζαίλνπκε, ζεκαίλεη
νηθνδνκνχκε λέα γλψζε γηα εκάο. Μάζεζε είλαη ε νηθνδφκεζε λνήκαηνο. Οηθνδνκνχκε λέα
γλψζε θαζψο αιιειεπηδξνχκε κε ηα δεδνκέλα ζην ππφβαζξν ησλ εκπεηξηψλ καο.
Με έλαπζκα ηε βάζε ηνπ Δπνηθνδνκεηηζκνχ δειαδή ζηελ δεκηνπξγία γλψζεο ζηνλ
εθπαηδεπφκελν κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο αληηιήςεηο, ηδέεο θαη εκπεηξίεο , ε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο πξνζεγγίδεηαη σο καζαίλσ-θηηάρλνληαο (learning-by-doing), φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο
θαιείηαη θαη ελζαξξχλεηαη λα επεμεξγαζηεί, λα θαηαζθεπάζεη πξνζσπηθά θαη λα νηθνδνκήζεη
ηελ γλψζε ηνπ κέζα απφ δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο. Ζ ζεσξία απηή ζα κπνξνχζε λα
ππνζηεξίδεη ην παξαθάησ απφθζεγκα: «Αθνχσ θαη μερλάσ, βιέπσ θαη ζπκάκαη θάλσ θαη
θαηαιαβαίλσ. J. Dewey 1980 [1938]).

2. Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
Ζ παξνχζα ελφηεηα αλαθέξεηε θαη αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ
εθαξκνγήο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο κεηεμέιημήο ηεο ζε Δθπαίδεπζε γηα
ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε
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2.1. Οξηζκνί γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
Ζ έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, έρεη απνδνζεί ζε δηάθνξεο δηαζθέςεηο. Κάπνηνη
απφ ηνπο πιένλ έγθπξνπο νξηζκνχο φπσο αλαθέξεη ε (Φινγαΐηε 1993) παξαηίζεληαη
παξαθάησ :
«Π.Δ. είλαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο αμηψλ θαη δηαζαθήληζεο ελλνηψλ γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εθηίκεζε
ηεο αιιεινζπζρέηηζεο αλζξψπνπ, πνιηηηζκνχ θαη Βηνθπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ Π.Δ.
ζπλεπάγεηαη επίζεο άζθεζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηε δηακφξθσζε ελφο
θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ηνπ θάζε αηφκνπ γχξσ απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ
πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο.» (I.U.C.N 1970).
«Ζ Π.Δ. είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία δηα ηεο νπνίαο ηα άηνκα θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο ζα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ζα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο αμίεο, ηηο
ηθαλφηεηεο, ηελ εκπεηξία θαη επίζεο ηε ζέιεζε πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα δξάζνπλ αηνκηθά
θαη ζπιινγηθά κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ησλ ζεκεξηλψλ θαη κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ
πεξηβάιινληνο.» Unesco (1987), Nairobi - Paris 1988.
«Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε είλαη ε δηαδηθαζία ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο πνιίηεο λα
απνθηήζνπλ γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πάλσ απφ φια λα γίλνπλ ηθαλνί θαη
απνθαζηζκέλνη, λα έρνπλ δηάζεζε λα εξγαζηνχλ αηνκηθά θαη ζπιινγηθά γηα ηελ επίηεπμε θαη
ηε δηαηήξεζε κηαο δπλακηθήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαη ηεο πνηφηεηαο
ηνπ πεξηβάιινληνο.»
(Hungeriord R. & all 1980)
«Ζ Π.Δ. δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απφ κηα εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ
(education au civisme) πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία πλεχκαηνο πξνζσπηθήο ζηξάηεπζεο
θαη θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο παξάιιεια κε κηα ζπζηεκηθή αληίιεςε ηεο ζρέζεο ηνπ
αλζξψπνπ κε ηε θχζε...»( O'Riordan T., 1976)
Έηζη ινηπφλ, έλλνηεο φπσο ―πεξηβαιινληηθά ππεχζπλνη πνιίηεο‖, ―θξηηηθά ζθεπηφµελα
άηνµα‖, ―ελεξγφο θαη ζπµµέηνρνο πνιίηεο‖, ―δξνλ ππνθείµελν‖, ―εθπαίδεπζε ζηηο επζχλεο‖
είλαη φξνη νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηα θείµελα πνπ δηαηππψζεθαλ ζε παγθφζµηεο δηαζθέςεηο
θαη δηαθεξχμεηο. Με φζα πξνεγνχµελα αλαθέξζεθαλ, δηαθαίλεηαη ν πνιπδηάζηαηνοθαη
δηεπηζηεκνληθφο ραξαθηήξαο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ν νπνίνο επεξεάδεη ην
νξγαλσηηθφ ηεο πιαίζην θαη ηε µεζνδνινγία ηεο.
2.2. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ
χκθσλα κε ηελ εγθχθιην 1892/20 ηνπ ΤΠΔΠΘ, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί
ηκήκα ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζθνπφο ηεο
είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ ηνπ, λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη λα
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δξαζηεξηνπνηεζνχλ κε εηδηθά πξνγξάκκαηα ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα
αληηκεηψπηζεο ηνπο.
Σν ππνπξγείν παηδείαο ελέηαμε µε ηελ Γ2/1242/8/93 Τπνπξγηθή απφθαζε ηελ
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε φηη αθνξά ηε ζπλεξγαζία
Τπεπζχλσλ Π.Δ θαη Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) µε ηηο ζρνιηθέο µνλάδεο
θαζψο θαη µεηαμχ ηνπο. χµθσλα µε ηα παξαπάλσ ζε θάζε ∆/λζε Ννµνχ έρεη ζεζµνζεηεζεί
ε ζέζε ελφο Τπεχζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο αλά βαζµίδα. Έξγν ησλ Τπεπζχλσλ
Π.Δ είλαη ε ζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ εθπ/θψλ ζην ζρνιείν ζηα ζέµαηα Π.Δ. Δλεµεξψλνπλ ηνπο
εθπ/θνχο γηα ηηο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο πξνγξαµµάησλ Π.Δ, νξγαλψλνπλ ζπλαληήζεηο
νµάδσλ εθπ/θψλ, νξγαλψλνπλ θαη πινπνηνχλ ζρεηηθά ζεµηλάξηα, επηζθέπηνληαη ζρνιηθέο
µνλάδεο θαη αμηνινγνχλ ηα πξνγξάµµαηα Π.Δ µε ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.
Οξγαλψλνπλ εθδειψζεηο παξνπζίαζεο εξγαζηψλ ζρνιείσλ θαη ζπλεξγάδνληαη µε ηα ΚΠΔ.
Σα ΚΠΔ απφ ηελ πιεπξά ηνπο παξέρνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάµµαηα 1-4 εµεξψλ ζε
µαζεηηθέο νµάδεο, ζπλεξγάδνληαη µε ηνπο Τπεχζπλνπο Π.Δ, νξγαλψλνπλ επηµνξθσηηθά
ζεµηλάξηα γηα εθπαηδεπηηθνχο, παξάγνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αλαπηχζζνπλ ζεµαηηθά δίθηπα,
ηνπηθέο θαη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο.
Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ
ηλζηηηνχηνπ (ΤΠΠ/ΠΗ 2007), δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ΠΔ δελ απνηειεί ηδηαίηεξν κάζεκα αιιά
«εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία», ε νπνία ζπλδέεηαη κε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη
πινπνηείηαη σο κνξθή εξγαζίαο κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ελφο εηδηθνχ
πξνγξάκκαηνο (project). Πξνζδηνξίδνληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε
ζεκαηνινγία ηεο ζα πξέπεη λα αληιείηαη απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ θαη απφ ηα
ηνπηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, δηαθεξχζζεηαη ε αλαγθαηφηεηα δηεπηζηεκνληθήο
πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο θαη ηίζεληαη νη βαζηθέο αξρέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηελ ΠΔ
ζην πιαίζην κηαο «θνλζηξνπθηηβηζηηθήο» παηδαγσγηθήο ζεψξεζεο.
Πξνθχπηεη ινηπφλ, φηη ε Π.Δ σο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νδεγεί ζηε δηαζαθήληζε ελλνηψλ,
ηελ αλαγλψξηζε αμηψλ, ηελ θαιιηέξγεηα ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ είλαη
απαξαίηεηεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηε δηακφξθσζε θψδηθα ζπκπεξηθνξάο
γχξσ απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε αηνκηθφ –
νκαδηθφ- θνηλσληθφ επίπεδν.
Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθπφλεζε ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
πξνηείλεηαη ζπλδπαζκφο παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζην
πιαίζην ηεο δηεπηζηεκνληθήο θαη δηαζεκαηηθήο κειέηεο ησλ ζεκάησλ. Οη Γεσξγφπνπινο, Α.
& Σζαιίθε, Δ. (2003) αλαθέξνπλ φηη σο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη βαζηθά
κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο Π.Δ. είλαη ην ζρέδην εξγαζίαο, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ε
κειέηε πεδίνπ. Σέηνηνπ είδνπο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ζε πνιιαπιά επίπεδα, φπσο γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνθηλεηηθφ, ζηελ
αλάπηπμε ηεο απηελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή, ζηελ αλάπηπμε ηεο
θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζήο ηνπ ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ε αηνκηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη
γεληθψο επλννχλ ηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε ηνπ καζεηή
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3. Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
Σα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ), ηα νπνία πξφζθαηα κεηνλνκάζηεθαλ ζε
Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ & ηελ Αεηθνξία (ΚΓΒΜΠΑ), απνηεινχλ
απνθεληξσκέλεο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηηο νηθείεο
Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο. Κάζε ΚΠΔ ζπγθξνηείηαη απφ κηα παηδαγσγηθή νκάδα, ε νπνία
απνηειείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ΚΠΔ, ηνλ αλαπιεξσηή ππεχζπλν θαη ηα κέιε. Ξεθίλεζαλ
ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην 1993 θαη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα 53 ΚΠΔ.
ια ηα ΚΠΔ δηέπνληαη απφ ην ίδην ζεζκηθφ πιαίζην θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αλαπηχζζνπλ θηλνχληαη ζηηο ίδηεο θαηεπζχλζεηο. χκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη
ηελ ίδξπζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, νη δξάζεηο ζηηο νπνίεο δχλαηαη λα
εκπιαθνχλ ηα ΚΠΔ ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο:
• ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ΠΔ γηα ηνπο καζεηέο πνπ επηζθέπηνληαη ηα
ΚΠΔ.
• Παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ θαη ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (έληππνπ, νπηηθναθνπζηηθνχ θ.ά.).
• Οξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη Τπεχζπλνπο ΠΔ • χζηαζε
ζεκαηηθψλ δηθηχσλ.
• ηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ ΠΔ ζηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
Τπεχζπλνπο ΠΔ ησλ λνκψλ.
• ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
• Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε δηάθνξνπο θνξείο (ΑΔΗ, ΜΚΟ, θιπ.).
• Πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζηνλ ρψξν ηεο ΠΔ.
Βαζηθφο ζηφρνο θάζε ΚΠΔ είλαη:

Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

Ζ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ κε ζηφρν ηελ ελεξγή ηνπο ζπκκεηνρή ζηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο

Ζ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ην
πεξηβάιινλ

Ζ επηκφξθσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα Π.Δ., ψζηε λα
κπνξέζνπλ λα κεηαθέξνπλ ηηο παξαπάλσ γλψζεηο ζηελ ηάμε.
Οκάδα ζηφρνο ησλ ΚΠΔ είλαη νη καζεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ, εθπαηδεπηηθνί θαη ελήιηθεο
ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο.

4. Παηρλίδη
Σν παηρλίδη (Πνιπκελάθνπ, 1998) απφ ηε θχζε ηνπ είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ηθαλνπνηεί
ηελ έκθπηε νξκή γηα θίλεζε, είλαη κηα ελέξγεηα γεκάηε απζνξκεηηζκφ θαη απηνδηάζεζε.
Δίλαη κηα εθδήισζε ηνπ ςπρνζσκαηηθνχ θφζκνπ ηνπ αλζξψπνπ θαη κηα αλάγθε, πνπ φηαλ
ηθαλνπνηείηαη, ν άλζξσπνο σζείηαη ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ θαη ηελ απηνζπλείδεζε. Δίλαη
επίζεο, κηα ελζηηθηψδεο εθδήισζε ηεο εζσηεξηθήο έθθξαζεο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ
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θαλεξψλεηαη κε κηα πιεκκπξίδα θηλήζεσλ θαη αηζζήζεσλ θαη ηέινο είλαη έλα θπζηθφ,
παλάξραην θαη θαζνιηθά παλαλζξψπηλν ελέξγεκα.
Ο πνιηηηζκφο ηεο αξραίαο Διιεληθήο θιαζηθήο πεξηφδνπ, κεγαινχξγεζε ράξε ζηνπο
ειεχζεξνπο θαη δεκνθξάηεο πνιίηεο ηνπ, πνπ βίσλαλ ηα γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο κέζα ζηε
ζρέζε: παίδσ-γπκλάδνκαη-αγσλίδνκαη. Αξραίνη Έιιελεο ζπγγξαθείο φπσο ν σθξάηεο θαη
Αξηζηνηέιεο, αζρνιήζεθαλ κε ηα παηρλίδηα, ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζή ηνπο θαη ηφληδαλ φηη
ε δηδαζθαιία πξέπεη λα γίλεηαη κε παηρλίδηα, κνπζηθή θαη ρνξφ. Ο Πιάησλαο ππνζηήξηδε:
«κε βία, σ άξηζηε, ηνπο παίδαο ελ ηνηο κάζεζηλ, αιιά παίδνληαο ηξέθε».
Σν παηρλίδη δελ είλαη κφλν κηα δξαζηεξηφηεηα ςπραγσγίαο, είλαη ν ηξφπνο γηα ην παηδί λα
κάζεη. Σν παηρλίδη είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Σα παηδηά πξέπεη
λα παίδνπλ γηα λα έρνπλ κηα θπζηνινγηθή αλάπηπμε. Παηδαγσγηθά ην παηρλίδη ζα κπνξνχζε
λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα ζεκειηψδεο βηνινγηθή αλάγθε θαη ιεηηνπξγία, ε νπνία παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ησλ παηδηψλ, σο πεγή αηνκηθψλ
αλαπαξαζηάζεσλ
(γλσζηηθψλ-ζπλαηζζεκαηηθψλ)
θαη
αηνκηθήο
αλαπαξαζηαηηθήο
ζρεκαηνπνίεζεο (Piaget, 1986).
Σα παηδηά κέζα απφ ην παηρλίδη: 1) εληζρχνπλ ηελ αληίιεςε ηνπο 2) εκπινπηίδνπλ ηηο
εκπεηξίεο ηνπο 3) ρεηξίδνληαη ζπλαηζζήκαηα 4) αιιειεπηδξνχλ 5) ιχλνπλ ζπγθξνχζεηο 6)
θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο 7) αλαπηχζζνπλ θαληαζία 8) νμχλνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπο 9)
αλαπηχζζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο 10) βειηηψλνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ηνπο
11) βειηηψλνπλ ηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο ηνπο 12) βειηηψλνπλ ηηο ζρέζεηο κε ην πεξηβάιινλ
ηνπο. Σν παηρλίδη είλαη ξεπζηφ θαη πνηέ ζηείξν. Γελληέηαη απφ ηηο παξνξκήζεηο ηνπ αλζξψπνπ,
νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο εμσηεξηθνχο εξεζηζκνχο. Αξρίδεη ινηπφλ
κε πξσηφγλσξεο κνξθέο πνπ ζηγά-ζηγά ζρεκαηίδνληαη, δηαθνξνπνηνχληαη, ζπλδπάδνληαη θαη
ζπκπιέθνληαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, πεξλάεη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ θαη δπκψλεηαη
θάζε θνξά κε ηε θαληαζία ηνπ, θαζψο θαη κε ηα ήζε θαη έζηκα ηεο θνηλσλίαο ηνπ. Tν
παηρλίδη:
•

πξνζρεκαηίδεηαη απφ ηελ θίλεζε, πνπ είλαη πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηεο δσήο,

•
εμειίζζεηαη ζε ζρεκαηηζκφ απφ ςπρνθηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο (θίλεζε, θαληαζία,
κίκεζε) θαη πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (παξαηεξεηηθφηεηα, θξίζε, αληίιεςε, κλήκε)
•
κεηαπίπηεη ζε κεηαζρεκαηηζκφ απφ αηηήκαηα πνπ πξνβάινπλ αμηψζεηο (ινγηθή
ζθέςε).
Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ηα παηρλίδηα απηά εμειίζζνληαη ζε κνξθέο λνεκνζχλεο, γηαηί
αθνινπζνχλ ζηελ πξάμε ηε ζεηξά:


Κηλεηηθφηεηα



Αίζζεζε



Πξνζαξκνγή



Παξάζηαζε
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Γηεξεχλεζε



θέςε.

Μέζα απφ ην παηρλίδη, ν άλζξσπνο δηεγείξεηαη απφ επράξηζηεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο,
νη νπνίεο πξνθαινχλ ςπρηθέο-νξκνληθέο δηεξγαζίεο (έθθξηζε ησλ νξκνλψλ ηεο επηπρίαο ή
ελδνξθίλεο) πνπ απνκαθξχλνπλ ηηο δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο αιιά παξάιιεια θαη ζσκαηηθέο
δηεξγαζίεο, φπνπ γίλεηαη εληνλφηεξε ε αλαπλνή, απμάλνληαη νη θαξδηαθνί παικνί, ην αίκα
ξέεη ηαρχηεξα, εηζέξρεηαη πεξηζζφηεξν νμπγφλν ζην ζψκα, νη κχεο εξγάδνληαη θαη θάλνπλ
θαχζεηο, γεγνλφηα πνπ ζπληεινχλ ηειηθά ζηε ζσκαηηθή πγεία. Παίδσ ινηπφλ ζεκαίλεη: δσ,
αζθνχκαη, καζαίλσ, θνηλσληθνπνηνχκαη (Πνιπκελάθνπ, 1998).

5. Πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα – Τπαίζξηεο θηλεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο
ηα πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα, πεξηιακβάλνπκε εθείλεο ηηο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη
νπνίεο πιαηζηψλνληαη απφ θίλεζε, ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ιακβάλνπλ ρψξα ζε θπζηθφ
πεξηβάιινλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο.
Σα πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ζηφρν πνπ έρνπλ
θάζε θνξά. Έηζη έρνπκε:
Παηρλίδη γηα ην ζπάζηκν ηνπ πάγνπ. (Icebreakers). Σα παηρλίδηα απηά είλαη εηζαγσγηθά θαη
έρνπλ ζηφρν λα ζπάζεη ν πάγνο, λα έξζνπλ πην θνληά ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη λα αλαπηχμνπλ
ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπο. πκβάιινπλ ζην ζεηηθφ θιίκα ηεο νκάδαο, δέλνπλ θαη
ηνλψλνπλ ηελ νκάδα, ηελ πξνεηνηκάδνπλ γηα νκαδηθή εξγαζία (Αξρνληάθε & Φηιίππνπ,
2003).
Παηρλίδηα ζπλεξγαζίαο. (Trust building activities). Παηρλίδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ
ζθνπφ λα αλαπηπρζεί ε ζπλεξγαζία θαη ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο,
πξνεηνηκάδνπλ ηελ νκάδα λα εξγαζηεί ζπλεξγαηηθά (Neuman, 2004).
Παηρλίδηα γλσξηκίαο. (Games of acquaintance). θνπφο ηνπο είλαη ε γλσξηκία ησλ κειψλ κηαο
νκάδαο θαη ε αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. (Neuman, 2004).
Φπρνθηλεηηθά –Μνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα. (Psycho-kinetic and motor-music skills buidling
games). Παηρλίδηα πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ έθθξαζε, αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη
δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, κέζα απφ ην ρνξφ, ηελ θίλεζε θαη ηε θαληαζία (Αλαγλψζηνπ
2014).
Παξαδνζηαθά παηρλίδηα. (Traditional games). Σν παηρλίδη ζηελ «αιάλα», ζην πάξθν ηεο
γεηηνληάο, έμσ ζηε θχζε ζα δηεπξχλεη ην πλεχκα ηνπ παηδηνχ, ζα δηεγείξεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ
θαη ζα ηνπ πξνθαιέζεη πνηθίια ζπλαηζζήκαηα. Θα κάζεη λα «ιχλεη» πξνβιήκαηα θαη
θαηαζηάζεηο, ζα νμχλεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε, ζα κάζεη λα ζθέθηεηαη δεκηνπξγηθά,
επξεκαηηθά. Σα παξαδνζηαθά παηρλίδηα δελ απαηηνχλ πιηθά απφ πιαζηηθφ, κέηαιιν ή
νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ. ηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά απφ ηε θχζε ή
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θαη θαζφινπ πιηθά. Σν Οηθνινγηθφ ηνπο απνηχπσκα αλχπαξθην θαη ηεξάζηηα ε ζπκβνιή ηνπο
ζηελ θαληαζία θαη δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ.
Παηρλίδηα δηαρσξηζκνχ. (Team-making game). Παηρλίδηα γηα ρσξηζκφ ζε νκάδεο.
Παηρλίδηα Αμηνιφγεζεο-Αλαηξνθνδφηεζεο. (Evaluation-Feedback games). Παηρλίδηα γηα
αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Παηρλίδηα ηα νπνία κε
εχθνιν, πξνζηηφ θαη ειθπζηηθφ ηξφπν, αμηνινγνχλ ην πξφγξακκα θαη ηηο πξαθηηθέο ρσξίο ηε
ρξήζε δηαγξακκάησλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ.
Παηρλίδηα αλαςπρήο-πεξηπεηεηψδεηο δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε. (Adventurous activities in
nature). Πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθέο πνπ εκπεξηέρνπλ ξίζθν, σζνχλ ηνλ καζεηή
ζε επίιπζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ιήςε απνθάζεσλ, πξνάγνπλ ηελ νκαδηθφηεηα,
θέξλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζε άκεζε επαθή κε θπζηθά πιηθά θαη πξνβιεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο (Neuman, 2004).
Γλσζηηθά παηρλίδηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. (Cognitive games on Environmental
Education). Κάζε ζεκαηηθή ηεο ΠΔ κπνξεί λα εξεπλεζεί, λα παξνπζηαζηεί θαη λα κειεηεζεί,
κέζα απφ παηρλίδηα θαη θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην ζέκα θαη ηνλ
ζθνπφ, πξνζαξκφδνπκε ηα αληίζηνηρα παηρλίδηα.
Καιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο. (Artistic creations). Πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ
ζηελ αλάπηπμε θαη έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κέζα απφ θαιιηηερληθέο νπηηθέο φπσο ε
θαηαζθεπή κηαο ζπείξαο κε θπζηθά πιηθά.
Παηρλίδηα επαθήο κε ηε θχζε- Δλεξγνπνίεζεο ησλ αηζζήζεσλ. (Games for making contact
with nature - Energizers of the senses). Γξαζηεξηφηεηεο επαθήο κε ηε θχζε πνπ έρνπλ ζηφρν
ην άλνηγκα ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηε θχζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε φζν ην δπλαηφ
πεξηζζνηέξσλ αηζζήζεσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε αζθήζεηο ραιάξσζεο, αζθήζεηο αλαπλνψλ,
γαιήληα πεξηζπιινγή, αζθήζεηο γηα λνεξή εμάζθεζε, θαζψο θαη κε δξαζηεξηφηεηεο ζηηο
νπνίεο νη εθπαηδεπφκελνη έξρνληαη ζσκαηηθά ζε άκεζε επαθή κε ηε θχζε, φπσο θπιίζκαηα
ζην έδαθνο, αγθαιηάζκαηα θνξκψλ, ζθαξθάισκα ζε δέληξα, θ.α. (Cornell, 1994).
Γξαζηεξηφηεηεο πξνζνκνίσζεο. (Simulation activities). Αζιήκαηα φπσο ε αλαξξίρεζε, ε
ζθνπνβνιή, ην orienteering πνπ κπνξνχλ λα παηρηνχλ κε πξνζαξκνζκέλνπο θαλφλεο, θπζηθά
πιηθά θαη εμππεξεηψληαο ηηο αλάγθεο γηα ςπραγσγία, επαθή θαη εμνηθείσζε κε ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ.
Πεδνπνξία-Πεξηβαιινληηθφ Μνλνπάηη. (Hiking -Environmental Path). Σν Πεξηβαιινληηθφ
Μνλνπάηη είλαη κέξνο ηεο κεζφδνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο (project) θαη αθφκα ζπλεζέζηεξα ηεο
κεζφδνπ Μεηαθίλεζεο ζην Πεδίν Δξγαζίαο (field trip). Πξφθεηηαη γηα κέζνδν εμεξεχλεζεο
ηεο θχζεο. Χο πεξηβαιινληηθφ κνλνπάηη (environmental trial) ελλννχκε κηα νξγαλσκέλε
δηαδξνκή κέζα ζην θπζηθφ ή αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, φπνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο,
πξαγκαηνπνηείηαη πεδνπνξία κέζα ζε απηφ, εθαξκφδνληαη δξαζηεξηφηεηεο αλαθάιπςεο,
ζπιινγήο, εμεξεχλεζεο, φζν ην δπλαηφ δίρσο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θχιια εξγαζίαο θαη
πιηθά, αιιά κε φ,ηη ππάξρεη γχξσ καο ζηε θχζε (Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε, 2003).
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ελδεηθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παηρληδηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο από
ηνπο ζπληάθηεο ηεο εξγαζίαο:

Πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα ζην δάζνο φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνπο Lizak, F. & Pertize, Z. K.
(2005) θαη ΚΠΔ Παξαλεζηίνπ (2010).
1.Σίηινο: «Βξεο ην δέληξν ζνπ». Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα. Ο έλα απφ ηνπο δχν
θιείλεη ηα κάηηα κε έλα καληήιη θαη ν άιινο είλαη νδεγφο. Ο νδεγφο επηιέγεη έλα
ζπγθεθξηκέλν δέληξν θαη νδεγεί ην δεπγάξη ηνπ εθεί λα πεξηεξγαζηεί ην δέληξν απηφ κε ηελ
αθή ηνπ, λα αλαγλσξίζεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη κεηά ηνλ νδεγεί πίζσ ζην
ζεκείν εθθίλεζεο. Σνπ ιχλεη ηα κάηηα θαη ηνλ θαιεί λα βξεη απηφ ην δέληξν 2. Σίηινο: «Ο
θαηάινγνο ηνπ αληρλεπηή». Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ θαη
λα καδέςνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ιίζηα απφ δηάθνξα θπζηθά πιηθά γχξσ ηνπο, ηα νπνία φκσο
πξέπεη κεηά λα ηα επηζηξέςνπλ ζηε ζέζε ηνπο, ρσξίο λα πάζνπλ δεκηά 3.Σίηινο:
«αλαγλψξηζε ρισξίδαο, ηα δίδπκα πιηθά». 2 νκάδεο. Ζ πξψηε, ζπιιέγεη θπζηθά πιηθά θαη ε
δεχηεξε νκάδα αθνχ ηα παξαηεξήζεη γηα 2΄ ην είδνο θαη ηελ ζέζε ησλ πιηθψλ, αλαδεηά
παξφκνηα φζν είλαη δπλαηφ πιηθά θαη πξνζπαζεί λα ηα ηνπνζεηήζεη ζηελ ίδηα ζέζε 4.Σίηινο:
«θνπλέιηα καξνχιηα ιχθνη». Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο: ιχθνη, πξφβαηα,
καξνχιηα. Φξνληίδνπκε λα έρνπκε ηα πεξηζζφηεξα καξνχιηα, ιηγφηεξα πξφβαηα θαη 2-3
ιχθνπο. Κάζε θαηεγνξία έρεη απφ έλα δηαθνξεηηθφ ρξψκα καληήιαο. Με ην ζθχξηγκα θάζε
νκάδα πξνζπαζεί λα πάξεη ηηο καληήιεο απφ ηελ άιιε νκάδα ( νη ιχθνη ηξψλε ηα πξφβαηα, ηα
πξφβαηα ηξψλε ηα καξνχιηα θαη ηα καξνχιηα …ηξέρνπλ). πνηνο ράζεη ηελ καληήια ηνπ,
βγαίλεη απφ ην παηρλίδη. Δξκελεχνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παηρληδηνχ.

Παηρλίδηα Δλεξγνπνίεζεο αηζζήζεσλ, ζε θπζηθό πεξηβάιινλ φπσο αλαθέξνληαη απφ ην ΚΠΔ
Φηιίππσλ (2013) :
1. Σίηινο: «γαιήληα πεξηζπιινγή». Γξαζηεξηφηεηα ραιάξσζεο κε αζθήζεηο αλαπλνήο,
πεξηζπιινγήο θαη εζηίαζεο ζε ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γχξσ καο.
2. Σίηινο: «Πίλαθαο – δσληαλή θχζε». Οκαδηθή δξαζηεξηφηεηα θαιιηηερληθήο πάλσ ζε έλα
ζεληφλη ή ζην έδαθνο κε ζπιινγή θαη ρξήζε θπζηθψλ πιηθψλ.
Παηρλίδηα Αμηνιόγεζεο-Αλαζθόπεζεο ζηελ απιή.
1. Σίηινο: «Βήκα ζε θχθιν» Ζ νκάδα ζε θχθιν, θάλεη βήκαηα πξνο ηα κέζα (ζεηηθή
αμηνιφγεζε) ή έμσ (αξλεηηθή αμηνιφγεζε)
2.Σίηινο: «θάξηεο κε ζθίηζα». Αμηνινγψληαο κε θάξηεο ηηο δξάζεηο 3. Σίηινο: «ζσζηφ –
ιάζνο». 2 αληίπαιεο νκάδεο, πνπ έρνπλ απέλαληη ηνπο, απφ κηα θαξέθια κε ηα αξρηθά 
(ζσζηφ) θαη Λ (ιάζνο). ε θάζε εξψηεζε, ηξέρνπλ νη 2 πξψηνη ηεο ζεηξάο γηα λα πξνιάβνπλ
λα θάηζνπλ πξψηνη ζηε ζσζηή θαξέθια.
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Παηρλίδηα πλεξγαζίαο-Οκαδηθόηεηαο ζηελ απιή, φπσο αλαθέξνληαη απφ ην ΚΠΔ
Παξαλεζηίνπ (2010):
1.Σίηινο: « Γφξδηνο δεζκφο». Ζ νκάδα ζρεκαηίδεη θχθιν, θιείλνπλ ηα κάηηα θαη θηλνχληαη
ζην θέληξν ηνπ θχθινπ κε ηα ρέξηα κπξνο. Καζέλαο πηάλεη φπνην ειεχζεξν ρέξη βξεη. Σέινο,
ζρεκαηίδεηαη έλα θνπβάξη απφ κπιεγκέλα ρέξηα. Έπεηηα πξνζπαζνχλ λα μεκπιερηνχλ δίρσο
λα αθήζνπλ ηα ρέξηα, παξά κφλν πεξλψληαο ν έλαο κέζα απφ ην ζρήκα ηνπ άιινπ θαη λα
ζρεκαηίζνπλ ηνλ αξρηθφ θχθιν
2.Σίηινο: «ειηαθφ ξνιφη». Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ θχθινπο ησλ 5 αηφκσλ θαη έλαο κπαίλεη
ζηε κέζε απηνχ ηνπ θχθινπ. Απηφο πνπ είλαη ζηε κέζε αθήλεη ηνλ εαπηφ ηνπ ειεχζεξν λα
πέζεη πξνο κηα θαηεχζπλζε ρσξίο λα θάκςεη ηνλ θνξκφ θαζφινπ. Οη άιινη καζεηέο πξέπεη λα
θξαηήζνπλ ην βάξνο ηνπ θαη λα θάλνπλ ην ζψκα ηνπ λα πεξηζηξαθεί ζαλ κνριφο ζε φιν ηνλ
θχθιν πξνο ηε θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ, φπσο ε ζθηά απφ ην ειηαθφ ξνιφη ζηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο.
3.Σίηινο: «Ζ αιπζίδα». Οη καζεηέο δηαζθνξπίδνληαη ζηελ απιή ή ζε θάπνην άιιν κεγάιν
ρψξν. Έλα παηδί παίξλεη ην ξφιν ηνπ θηδηνχ. Κάζε έλαο πνπ πηάλεηαη απφ ην θίδη, ελψλεηαη κε
ην θίδη θαη ζπλερίδνπλ ην θπλήγη καδί. Αλ ιπζεί ε ιαβή ηνπ θηδηνχ, νη ππφινηπνη ηνπο
θαηαδηψθνπλ έσο φηνπ θηάζνπλ ζηε θσιηά.
4.Σίηινο: «Κπθινθάζηζκα». Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ έλαλ θχθιν ηφζν ζθηρηφ πνπ νη ψκνη
ηνπο λα αθνπκπνχλ. Μεηά ζηξέθνπλ ηα ζψκαηα ηνπο έηζη ψζηε λα βιέπνπλ ηελ πιάηε ηνπ
κπξνζηηλνχ ηνπο. Σα ρέξηα ηνπο ηα ηνπνζεηνχλ ζηνπο ψκνπο ηνπ κπξνζηηλνχ ηνπο. Με ην
πξφζηαγκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπληνληζκέλα θάζνληαη φινη ηαπηφρξνλα ζηα γφλαηα απηνχ
πνπ βξίζθεηαη πίζσ ηνπο.
5.Σίηινο: «Σν λεζί». Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηζάξηζκεο νκάδεο. ην έδαθνο ζρεκαηίδνπκε
ηφζα ηεηξάγσλα, θχθινπο φζα θαη νη νκάδεο. Με εληνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νη κεηέρνληεο
πξνζπαζνχλ λα ρσξέζνπλ φινη (κε νπνηνδήπνηε ηξφπν π.ρ. ν έλαο πάλσ ζηελ πιάηε ηνπ
άιινπ) ζηα ηεηξάγσλα θαη λα θξαηεζνχλ εθεί γηα 2΄.
6.Σίηινο: «3 επίπεδα-3 αληηθείκελα». Ζ νκάδα ζρεκαηίδεη θχθιν. ε πξψην ρξφλν δίλεηαη έλα
αληηθείκελν ην νπνίν πξέπεη λα κεηαθέξεηαη φζν ην δπλαηφ πην γξήγνξα απφ ηνλ έλα ζηνλ
άιιν ζην χςνο ηνπ ζηήζνπο. Σν αληηθείκελν απηφ πεξλάεη απφ ρέξη ζε ρέξη θαη δηαγξάθεη
θχθινπο ρσξίο λα ζηακαηάεη. ε δεχηεξν ρξφλν δίλεηαη έλα δεχηεξν πιηθφ ζην χςνο ησλ
καηηψλ. Έπεηηα έλα ηξίην ζην χςνο ησλ γνλάησλ.
7.Σίηινο: «Γεκέλα πφδηα». Υσξηδφκαζηε ζε 3άδεο, ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν. Γέλνπκε ηα
πφδηα ησλ καζεηψλ ηεο θάζε νκάδαο κεηαμχ ηνπο κε έλα καληήιη. Πξνζπαζνχκε λα
κεηαθηλεζνχκε ηαπηφρξνλα θαη ζπληνληζκέλα πξνο κηα θαηεχζπλζε.
8.Σίηινο: «Σν θίδη θαη ε νπξά ηνπ». Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 2 νκάδεο. ε θάζε νκάδα
πηάλνληαη κεηαμχ ηνπο απφ ηελ κέζε. Κάζε νκάδα αλαπαξηζηά έλα θίδη. Σν θάζε θίδη
πξνζπαζεί λα δαγθψζεη ηελ νπξά ηνπ άιινπ. Γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην πξέπεη ν πξψηνο
παίθηεο ηεο ζεηξάο λα αγγίμεη ηνλ ηειεπηαίν ηεο άιιεο.
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Πεξηπεηεηώδεηο δξαζηεξηόηεηεο ζην δάζνο.
1. Σίηινο: «Αλαθφηα ζε αλαδίπισζε». ινη νη παίθηεο είλαη μαπισκέλνη πιάη πιάη θάησ. Με
ην ζχλζεκα ν ηειεπηαίνο απφ ηελ θάζε νκάδα ηξέρεη θαη μαπιψλεη κπξνζηά απφ ηνλ πξψην.
Έηζη νη νκάδεο θηλνχληαη θαη φπνηα θηάζεη πξψηε ζην ηέινο θεξδίδεη
2. Σίηινο: «κήλπκα ζε δέληξν». ρηζκέλα θνκκάηηα απφ ραξηί θξεκαζκέλα ζηα δέληξα
ζπλζέηνπλ έλα κήλπκα πνπ πξέπεη λα βξεη ε νκάδα.
3.Σίηινο: «νκαδηθφ ζθαξθάισκα ζε δέληξν».
4.Σίηινο: «θνπθνπλάξη ζην θεθάιη». Οη καζεηέο ηνπνζεηνχλ κηα θνπθνπλάξα ζην θεθάιη
ηνπο θαη δνθηκάδνπλ ηξφπνπο κεηαθίλεζεο ζην ρψξν. Με ην παξάγγεικα πξέπεη λα θαζίζνπλ
θάησ θαη λα ζεθσζνχλ ρσξίο λα ηνπο πέζεη θαη δίρσο ηελ βνήζεηα ησλ ρεξηψλ 5. Σίηινο:
«Πνξεία κε θιεηζηά κάηηα». Οη καζεηέο ηνπνζεηνχληαη ν έλαο πίζσ απφ ηνλ άιιν ζε κηα
επζεία γξακκή θαη θάζε καζεηήο θιείλεη ηα κάηηα κε καληήιη θαη πηάλεη έλα ζθνηλί. Ο πξψηνο
καζεηήο, έρεη αλνηθηά κάηηα. Πξνζπαζνχλ λα πεξπαηήζνπλ ζπληνληζκέλα, ζχκθσλα κε ηηο
ιεθηηθέο νδεγίεο πνπ δίλεη ν πξψηνο ζηελ νκάδα.
6. Σίηινο: «Οη θχιαθεο ηνπ δέληξνπ». Απφ έλα δέληξν θξέκνληαη ισξίδεο πθάζκαηα. Έρσ 2
νκάδεο. Ζ κηα πξνζπαζεί λα απνηξέςεη ηελ εηζβνιή ηεο άιιεο νκάδαο θαη ε άιιε νκάδα
πξνζπαζεί λα πάξεη ηηο θνξδέιεο.
7. Σίηινο: «Ζ ζεκαία».2 νκάδεο-2 πεξηνρέο. Κάζε πεξηνρή έρεη κηα ζεκαία θαη 3 κπάιεο.
Κάζε έλαο απφ ηελ νκάδα ηνπ πξνζπαζεί λα θιέςεη ηε ζεκαία απφ ηελ άιιε νκάδα αιιά εάλ
ηνλ ρηππήζεη ε κπάια θαίγεηαη. Ζ κπάια ρξεζηκνπνηείηαη κία θνξά κφλν 8. Σίηινο:
«Πεξπάηεκα ζηνλ ηκάληα» Οη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα δηαζρίζνπλ κηα δηαδξνκή πάλσ ζηνλ
ηκάληα αηνκηθά ν θαζέλαο, ρξεζηκνπνηψληαο σο βνήζεηα έλα ζθνηλί πνπ θξέκεηαη θάζεηα
9. Σίηινο: «Αληάκσκα». Εεπγάξηα ηνπνζεηεκέλα ην έλα ζηελ κηα άθξε θαη ην άιιν ζηελ
άιιε άθξε ηνπ ηκάληα θαη θηλνχληαη επάλσ ηνπ. Θα πξέπεη λα πεξάζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν,
δίρσο λα θαηέβνπλ πνηέ απφ ηνλ ηκάληα. Βνήζεηα έρνπλ κφλν απφ ην ζθνηλί πνπ είλαη
νξηδφληηα ηνπνζεηεκέλν απέλαληη ηνπο θαη ν θαζέλαο θξαηά ηελ κηα άθξε ηνπ θαζψο
δηαζρίδεη ηε δηαδξνκή.
10. Σίηινο: «Πεξάζκαηα ζε ζθνηληά». Πέξαζκα πάλσ απφ ηα ζθνηληά δεκέλα ρηαζηή, φπσο ν
θαζέλαο κπνξεί, δίρσο λα πέζεη θάησ.
Πξνζνκνίσζε αζιεκάησλ.
1.Orienteering ή πξνζαλαηνιηζκφο. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα πξνζνκνίσζε ηνπ
αζιήκαηνο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. Υσξίδνπκε νκάδεο 3-4 αηφκσλ. Ζ θάζε νκάδα έρεη ζηελ
δηάζεζε ηεο έλαλ ράξηε (κηα θάηνςε ηνπ ρψξνπ) θαη κηα θάξηα ειέγρνπ ζεκείσλ κε αξηζκνχο
απφ ην 2 έσο ην 12. Απηά είλαη ηα αξηζκεκέλα ζεκεία πνπ βιέπνπλ ζην ράξηε ζε
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη ηα νπνία πξέπεη λα αλαθαιχςνπλ. Αλάινγα κε ην λνχκεξν πνπ ζα
ηνπο ηχρεη (ξίρλνληαο ηα δάξηα), ε θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα βξεη ζηνλ ράξηε ην ζεκείν,
θαηφπηλ λα πάεη θαη λα βξεη ην ζεκείν ζην ρψξν θαη λα δηαβάζεη ηελ αληίζηνηρε θαξηέια.
Καηφπηλ, πξέπεη λα επηζηξέςεη πίζσ θαη λα δψζεη ηελ απάληεζε (φηη έιεγε ε θαξηέια) ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ. Αλ απαληήζεη ζσζηά ε νκάδα, ηνπο δίλεηαη ν επφκελνο αξηζκφο θαη ε νκάδα
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ζπλερίδεη κέρξη λα ηειεηψζεη θαη ηα 11 ζεκεία. πνηα νκάδα ην θαηαθέξεη απηφ, ζηνλ
θαιχηεξν ρξφλν, θεξδίδεη ΚΠΔ Φηιίππσλ (2013).

Οκάδα:

Κάξηα ειέγρνπ ζεκείσλ πξνζαλαηνιηζκνχ

Ζιηθία:
πλνιηθφο ρξφλνο:

Ώξα εθθίλεζεο:
Ώξα ηεξκαηηζκνχ:

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

πκπεξάζκαηα
ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθνινπζήζεθε κηα δηαξθήο δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο,
ε νπνία δηακνξθσλφηαλ κέζα απφ παηρλίδηα-δξάζεηο αλαηξνθνδφηεζεο θαη αλαζθφπεζεο
ελψ ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πξνέθπςαλ κέζα απφ παηρλίδηα αμηνιφγεζεο.
Καζψο ην πξφγξακκα δελ είρε επηζηεκνληθφηεηα κε ηελ έλλνηα ηεο έξεπλαο, ηεο ζηαηηζηηθήο
κειέηεο θαη αλάιπζεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα βαζίδνληαη
ζηηο αληηδξάζεηο, ζέζεηο θαη δειψζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηα πνξίζκαηα ηεο πξνθχπηνπλ απφ
ηελ εξκελεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηα πινπνίεζε θαη κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ίδηνπο, κε
θάζε επζχλε θαη αληηθεηκεληθφηεηα . Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπλέηαμαλ ηελ εξγαζία έρνπλ
πνιπεηή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ εληαγκέλα ζε
project ζηε θαηεχζπλζε ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε πξνγξάκκαηα πξνζθεξφκελα απφ ηα
ΚΠΔ Παξαλεζηίνπ θαη Φηιίππσλ, αιιά θαη σο αλεμάξηεηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ηεο
Φπζηθήο Αγσγήο (κνλνήκεξα, θαη 2ήκεξα θαηαζθελσηηθά) απφ ηηο ζέζεηο ππεπζχλσλ
ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κειψλ παηδαγσγηθήο νκάδαο ΚΠΔ αιιά θαη θαζεγεηψλ Φπζηθήο
Αγσγήο
Έηζη ινηπφλ θαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη ζηφρνη αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ
επηηεχρζεθαλ ηφζν ζε επίπεδν ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ φζν θαη ζε γλσζηηθφ επίπεδν.
Μπνξεί ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ λα κελ ήηαλ ν ίδηνο ζε φινπο ηνπο καζεηέο, αιιά ηα
εξεζίζκαηα είραλ θαηαιπηηθά ζεηηθή επίδξαζε ζε φινπο. Οη καζεηέο ήηαλ ελζνπζηαζκέλνη κε
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ελψ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε πινπνίεζε αλάινγσλ
δξαζηεξηνηήησλ, είραλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηνπο γνλείο αιιά θαη ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο
ηνπ ζρνιείνπ.
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Δηδηθφηεξα, ηα θηλεηηθά παηρλίδηα, νη πεδνπνξίεο, ε θαηαζθήλσζε θαη φια φζα αλαθέξνληαη
παξαπάλσ, εληζρχνπλ ηε δπλακηθή ζε κηα νκάδα, πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία, ηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή, πξνάγνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ελψ ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδνπλ ζηνλ
καζεηή ζπλαηζζήκαηα επεμίαο θαη αλαςπρήο. Ζ εκπεηξία ζε δξαζηεξηφηεηεο πεξηπέηεηαο,
αλαθάιπςεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηέρλεο, πξνθαινχλ ηφλσζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο,
αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Οη καζεηέο δηεγείξνληαη ζπλαηζζεκαηηθά,
ηνλψλνληαη ςπρηθά θαη ελεξγνπνηνχληαη νιφπιεπξα.
Δλδεηθηηθέο εθαξκνγέο δξαζηεξηνηήησλ ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ, φπσο παηρλίδηα ζεζαπξνχ,
orienteering, αλαθάιπςεο ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζνκνίσζε αζιεκάησλ,
πεδνπνξίεο, θπιίζκαηα ζην έδαθνο, ζθαξθάισκα ζε δέληξα, αζθήζεηο πεξηζπιινγήο θαη
ραιάξσζεο, θαηαζθεπέο κε θπζηθά πιηθά αιιά αθφκε θαη ην πέξαζκα ελφο ππεξρεηιηζκέλνπ
ξπαθηνχ, ην άλακκα θσηηάο θαη ε θαηαζθήλσζε, έρνπλ απνδεηρζεί φηη είλαη απνηειεζκαηηθέο
γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ, νκαδηθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο, επηβεβαίσζεο θαη
ηφλσζεο ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο ηνπ αηφκνπ.
πγθεθξηκέλα εθαξκφδνπκε δξαζηεξηφηεηεο απιέο κε φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξε ρξήζε
πιηθνηερληθψλ κέζσλ, δίρσο ραξηί θαη κνιχβη, δξαζηεξηφηεηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ
αηζζήζεσλ, ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο εμεξεχλεζεο πνπ καο επηηξέπνπλ λα βιέπνπκε, λα
αθνχκε, λα αηζζαλφκαζηε θαη λα εξρφκαζηε ηειηθά ζε κεγαιχηεξε επαθή, ηζνξξνπία θαη
ελαξκφληζε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
Θα ήηαλ ζεκαληηθφ ην πξφγξακκα λα είρε δηάρπζε θαη ζε άιια ζρνιεία αιιά θαη ζπλέρεηα ζε
θάζε ζρνιηθή ρξνληά. Δπίζεο ζα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κειινληηθέο
έξεπλεο θαη κειέηεο ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ έληαμε
καζεηηθψλ νκάδσλ απφ φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.
Γηα εγθπξφηεξεο δηαπηζηψζεηο ηεο εθαξκνγήο ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ ρξεηάδεηαη
κεγαιχηεξν δείγκα καζεηψλ θαη απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
Δπίζεο παξφκνηεο δξάζεηο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ άζθεζεο ζε θπζηθφ
πεξηβάιινλ, ζρεδηαζκέλεο απφ ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θαη θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο κε
ηε ζπλεξγαζία ΚΠΔ, γξαθείσλ Φπζηθήο Αγσγήο θαη ππεχζπλσλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ λα νξγαλσζνχλ. Παξφιν ινηπφλ πνπ ηνλίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο
βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ησλ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ, δελ
ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλα πιάλα δξαζηεξηνηήησλ, νχηε ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
θπζηθήο αγσγήο, αιιά νχηε θαη ζε project ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο
αγσγήο.
Δδψ έγθεηηαη θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ζηελ αλαγλψξηζε δειαδή ηεο αμίαο φηη ε
βησκαηηθή ελαζρφιεζε κε θηλεηηθέο, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα ζε ππαίζξην
πεξηβάιινλ δηακνξθψλνπλ αμίεο θαη ζηάζεηο θαη ζπκβάινπλ ζηελ δηα βίνπ άζθεζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη απφθηεζε πεξηβαιινληηθά ππεχζπλεο
ζπκπεξηθνξάο.
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Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο εληζρχνπλ ηελ θαηεχζπλζε φηη ε Τπαίζξηα Δθπαίδεπζε
ηα παηρλίδηα θαη νη θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα γίλνπλ έλα
κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα θάζε εθπαηδεπηηθνχ κε ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ, λα
ςπραγσγήζνπλ θαη λα εθπαηδεχζνπλ άηνκα ψζηε λα απνθηήζνπλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε,
κε ην λα αιιάμνπλ ζηάζεηο, εληζρχζνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη λα δηακνξθψζνπλ πνιίηεο πνπ
δξνπλ ζε κηα αεηθνξηθή θνηλσλία θαη έρνπλ κηα αλψηεξε πνηφηεηα δσήο.
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Ο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή ρνιηθήο Μνλάδαο ζηε Γηαρείξηζε ρνιηθήο Σάμεο
The role of the SchoolPrincipal in ClassroomManagement
Μαξία Σεθηνλνπνχινπ, Γηδάθηνξαο Παηδαγσγηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Γ.Π.Θ. κε εηδίθεπζε ζηελ Δθπαηδεπηηθή
Φπρνινγία, Γηεπζύληξηα ρνιηθήο Μνλάδαο,martekton@gmail.com
Maria Tektonopoulou,PhD in Pedagogical Sciences of DUTH with specialization in Educational Psychology,
School principal,martekton@gmail.com

Abstract: Modern school plays a much wider role than the one it used to play inthe past. The
students are not only seen as recipients of cognitive information also the teachers are not only
expected to be knowledge providers. The tasks of a teacher include efforts to develop each
student not only mentally, but also emotionally and socially. The school principal's choice of
a proper communication model and a personal leadership style, influences and shapes the
pedagogical and psychological climate of the school community. The improvement of quality
and success of the school unit is primarily based on its leadership. The principal's ability to
meet the requirements of their leading role relies not only on their willingness to take up this
responsibility but also to what extent they have the necessary skills to do so. Modern research
accurately identifies the skills which characterize the person with distinct performance on this
field. The new criterion shows the importance of having social and emotional skills.
Therefore, the principal should know how to effectively use social and emotional education
techniques in order to ensure classroom and school management, to promote teachers'
efficiency and to effectively solve the problems of school life.
Keywords: School unit, Classroommanagement, Principal, Social and Emotional Skills
Πεξίιεςε: Σν ζχγρξνλν ζρνιείν θαιείηαη λα παίμεη έλα ξφιν πνιχ επξχηεξν απφ ηνλ
πεξηνξηζκέλν παξαδνζηαθφ. Ο καζεηήο δελ αληηκεησπίδεηαη κφλν σο δέθηεο γλσζηηθψλ
πιεξνθνξηψλ, φπσο αληίζηνηρα ν εθπαηδεπηηθφο δελ απνηειεί κφλν θνξέα γλψζεσλ. ηα
θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ ζα θαηαβάιιεη γηα λα
αλαπηπρζεί ν θάζε καζεηήο φρη κφλν δηαλνεηηθά, αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά. Ζ
επηινγή ελφο κνληέινπ επηθνηλσλίαο θαη ελφο πξνζσπηθνχ ζηπι εγεζίαο απφ ηνλ Γηεπζπληή
ρνιηθήο Μνλάδαο επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ην παηδαγσγηθφ θαη ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ ηεο ρνιηθήο
Μνλάδαο ζπκβάιιεη πξσηίζησο ε εγεζία ηεο. Ζ δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ηνπ Γηεπζπληή
ζηνλ εγεηηθφ ηνπ ξφιν είλαη ζπλάξηεζε φρη κφλν ηεο δηάζεζήο ηνπ γηα αλάιεςε απηνχ ηνπ
ξφινπ, αιιά θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο. Ζ ζχγρξνλε
έξεπλα εληνπίδεη κε αθξίβεηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην άηνκν κε ηε δηαθεθξηκέλε
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επίδνζε. Σν λέν θξηηήξην ξίρλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο
δεμηόηεηεο. Ο Γηεπζπληήο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο θαη
ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη θαη‘ επέθηαζε ηνπ ζρνιείνπ, ηελ
ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηεο ζρνιηθήο δσήο.
Λέμεηο θιεηδηά: ρνιηθή Μνλάδα, Γηαρείξηζε ρνιηθήο Σάμεο, Γηεπζπληήο, Κνηλσληθέο θαη
πλαηζζεκαηηθέο Γεμηφηεηεο

Δηζαγσγή
Ζ ρνιηθή Γηεχζπλζε είλαη ε πξψηε βαζκίδα δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο
θαη απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ην ζρνιείν απνηειεί νξγαλσηηθφ ζρεκαηηζκφ ηνπ θξάηνπο
πνπ επηδηψθεη λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ (κνξθσηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο) αζθψληαο
δεκφζηα εμνπζία (αΐηεο, 2008). Αθνξά ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
πθηζηακέλσλ θαη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε δηαπξνζσπηθή δηάζηαζε ηεο δηνίθεζεο (Καηζαξφο,
2008). Ο Γηεπζπληήο είλαη εθείλνο ν νπνίνο επηδηψθνληαο ηε ζηελή ζπλεξγαζία θαη
απνθεχγνληαο ηελ εθαξκνγή απηαξρηθψλ αληηιήςεσλ, παξέρεη δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο
νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, ηνπο ππνθηλεί θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο γηα απνηειεζκαηηθή
δηδαζθαιία θαη κάζεζε, είλαη ν εκςπρσηήο φισλ, φρη κφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ησλ
γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ ζηηο πξνζπάζεηεο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπλ εληφο θαη
εθηφο ρνιείνπ, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ πξφνδν θαη αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ
ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο (ηξαβάθνπ, 2003). ην ζχγρξνλν ζρνιείν θαιείηαη λα παίμεη έλα
ξφιν πνιχ πην επξχ απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν παξαδνζηαθφ. Λφγσ ηνπ πνιχπιεπξνπ θαη
πνιχπινθνπ έξγνπ ηνπ, ηεο αικαηψδνπο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ησλ απμεκέλσλ
απαηηήζεσλ ηεο θνηλσλίαο, νθείιεη λα θαηέρεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ
νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ,
ψζηε λα κπνξεί κε ηα εθφδηα απηά λα εξγάδεηαη γηα ην θαιφ φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζην
έξγν ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο (Βηηζηιάθε& Ράπηεο, 2007).
Ζ επηινγή ελφο κνληέινπ επηθνηλσλίαο θαη ελφο πξνζσπηθνχ ζηπι εγεζίαο απφ ην Γηεπζπληή
ρνιηθήο Μνλάδαο επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ην παηδαγσγηθφ θαη ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ζ επηινγή απηή φρη κφλν πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δηαζηάζεηο
επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, αιιά δεκηνπξγεί θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηακαζεηηθή επηθνηλσλία ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο θαη ηεο ζρνιηθήο δσήο
γεληθφηεξα (Εεξγηψηεο, 2007). ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ ηεο
ρνιηθήο Μνλάδαο ζπκβάιιεη πξσηίζησο ε εγεζία ηεο (ηξαβάθνπ, 2003). Σα εθπαηδεπηηθά
απνηειέζκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο εγεζίαο θαη ζπλεπψο ηα άηνκα πνπ εγνχληαη
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη φρη κφλν πνιιψλ αιιά θαη ησλ
θαηάιιεισλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, γηαηί κφλν έηζη ζα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο
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απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο,
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (Υαηδεδήκνπ&Βηηζηιάθε, 2006).

ηεο

πιεξνθνξίαο

θαη

ηεο

Ο Γηεπζπληήο ζην ρψξν ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ρξεηάδεηαη λα επηδεηθλχεη πςειφ επίπεδν
λνεηηθψλ θαη ηερληθψλ δεμηνηήησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο. Απηέο
πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη απφ πςειφ επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, δειαδή
ηθαλνηήησλ απηεπίγλσζεο, απηνδηαρείξηζεο, θνηλσληθήο επίγλσζεο θαη δηαρείξηζεο ζρέζεσλ.
Υξεηάδεηαη, επίζεο, λα δηαζέηεη εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο, πνπ είλαη ε βάζε φισλ
ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη απνηεινχλ πξνυπφζεζε ηεο ηθαλφηεηαο έκπλεπζεο πξνο λέεο
θαηεπζχλζεηο (Καηζαξφο, 2008). Ο Γηεπζπληήο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο κπνξεί λα βνεζήζεη
πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ, πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε
δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηε ζρνιηθή ηάμε. Λχζεηο, φπσο ε αλάπηπμε ηερληθψλ γηα ηε
γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε αλάπηπμε θαιψλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ απνθπγή πξνβιεκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ
ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ δελ εθπιεξψλεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ,
πνπ δελ αλαπηχζζεη θίλεηξα θαη πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο κάζεζεο, είλαη
ζρεδφλ βέβαην φηη ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, αθφκε θαη
ζε επηζεηηθφηεηα (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008). Γηα ην ιφγν απηφ ε ζπκβνιή ηνπ
Γηεπζπληή ζηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ρνιηθήο
Μνλάδαο ζε φηη αθνξά δεηήκαηα Γηαρείξηζεο ρνιηθήο Σάμεο, απνηειεί ζπνπδαία ηερληθή
παξαθίλεζεο θαη θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε εγεζία
θαηνξζψλεη λα ηαπηηζηνχλ νη ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ.

1. Βαζηθέο έλλνηεο
1.1. Γηαρείξηζε ρνιηθήο Σάμεο
Ζ Γηαρείξηζε ηεο ηάμεο ζπληζηά αμηφινγε πηπρή ηεο παηδαγσγηθήο γλψζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη αθνξά ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ελφο πγηνχο
πεξηβάιινληνο κάζεζεο, κε φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Woolfolk,
2007). Μία αξθεηά παξαδνζηαθή θαη ζηελή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο
ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ηελ εθιακβάλεη σο κία δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο πξνβιεκαηηθήο θαη
απείζαξρεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (Allen, 2010). Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα
παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα
ζηε κάζεζε, ζηελ πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, ζηε ζπκπεξηθνξά, ζηελ θνηλσληθφηεηα θαη
γεληθά ζηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε (Υαηδερξήζηνπ &Hopf, 1992). Δπνκέλσο, κία
δηδαζθαιία γηα λα ραξαθηεξίδεηαη σο επαξθήο θαη επηηπρεκέλε, απαηηεί πνιιά πεξηζζφηεξα
απφ έλα απιφ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (Allen, 2010).
Ζ ζχγρξνλε έξεπλα έρεη αλαδείμεη ην ζρνιείν σο έλα ζχζηεκα δπλακηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ,
νη νπνίεο κπνξνχλ λα δξάζνπλ επηβαξπληηθά ζηελ αλάπηπμε, επηδείλσζε ή παγίσζε ησλ
πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο, ζρνιηθήο αιιά θαη εθεβηθήο ειηθίαο
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(Roaesen&Eccles, 2000). Δίλαη πιένλ επξέσο απνδεθηφ φηη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο
πνπ έρνπλ ήδε εκθαληζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηείλνπλ λα
γεληθεχνληαη θαη λα επηδεηλψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, εμαηηίαο
παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (Κνπξθνχηαο, 2007). Σν
ζχγρξνλν ζρνιείν θαιείηαη λα παίμεη έλα ξφιν πνιχ επξχηεξν απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν
παξαδνζηαθφ. Γελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ, αιιά εθηείλεηαη θαη ζε
πεξηνρέο πέξαλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο
πιεπξέο ησλ καζεηψλ. ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη φηη ε αλάπηπμε
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ ζηελ νιφηεηά ηεο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα (ΓΔΠΠ, ΦΔΚ
ηεχρνο Β΄, αξ. θχιινπ 303/13-03-2003). Ο καζεηήο δελ αληηκεησπίδεηαη κφλν σο δέθηεο
γλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, φπσο αληίζηνηρα ν εθπαηδεπηηθφο δελ απνηειεί θνξέα γλψζεσλ θαη
κφλν. ηα θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ ζα
θαηαβάιιεη γηα λα αλαπηπρζεί ν θάζε καζεηήο, φρη κφλν δηαλνεηηθά, αιιά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008).
Ζ ίδηα ε θχζε ησλ ηάμεσλ, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ καζεηψλ θαζηζηά ηελ θαιή δηαρείξηζε
έλα ζεκαληηθφηαην ζπζηαηηθφ επηηπρίαο. Απηνί πνπ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ
απνηειεζκαηηθά ηελ ηάμε εμνηθνλνκνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηε δηδαζθαιία, ελζαξξχλνπλ
ηε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαη
βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά ηνλ εαπηφ ηνπο (Woolfolk, 2007). Ο ζηφρνο
ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ, παξαγσγηθνχ
πεξηβάιινληνο κάζεζεο. Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ είλαη ε αχμεζε ηνπ
ρξφλνπ ζρνιηθήο κάζεζεο, ε ελεξγφο εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε θαηάιιειεο καζεζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμίδνπλ ηνλ θφπν, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε κάζεζε απφ φινπο ηνπο
καζεηέο (μέξνπλ φινη πψο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο; Μπνξνχλ λα
θαηαλνήζνπλ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο, δεδνκέλνπ ηνπ
πνιηηηζκηθνχ ηνπο ππνβάζξνπ θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ έρνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο;). Γηα
νξηζκέλνπο καζεηέο, ηδίσο γηα εθείλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ή
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ε άκεζε δηδαζθαιία θαη ε εμάζθεζε
ησλ ζεκαληηθψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο (Emmet&Stough, 2001).
1.2. Ο Γηεπζπληήο ρνιηθήο Μνλάδαο
ην πιαίζην απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ ν Γηεπζπληήο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο έρεη θαζνξηζηηθφ
ξφιν ζηε δεκηνπξγία θαη ζηήξημε ησλ θεληξηθψλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ, πνπ δηακνξθψλνπλ
ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη γηα ηε δηάρπζε απηψλ ησλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ ζηα
κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Καηζαξφο, 2008).Ζ δηακφξθσζε θαη πξνψζεζε θνηλνχ
νξάκαηνο θαη ζθνπψλ εμεηδηθεπκέλσλ ζε ζαθψο δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο απφ ηε Γηεχζπλζε
ηνπ ρνιείνπ θαη ε δηαηήξεζε πςειψλ πξνζδνθηψλ γηα ηνπο καζεηέο έρεη απνδεηρηεί φηη
απνηεινχλ θνξπθαίνπο παξάγνληεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ (Λαΐλαο,
2004 . Καξαηδηά-ηαπιηψηε & Λακπξφπνπινο, 2006).
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Ζ ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο, αθνξά ηελ
ελζπλείδεηε πξνζπάζεηα ησλ ζηειερψλ γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
πθηζηακέλσλ θαη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε δηαπξνζσπηθή δηάζηαζε ηεο δηνίθεζεο (Καηζαξφο,
2008). Ο Γηεπζπληήο είλαη εθείλνο ν νπνίνο επηδηψθνληαο ηε ζηελή ζπλεξγαζία θαη
απνθεχγνληαο ηελ εθαξκνγή απηαξρηθψλ αληηιήςεσλ, παξέρεη δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο
νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, ηνπο ππνθηλεί θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο γηα απνηειεζκαηηθή
δηδαζθαιία θαη κάζεζε, είλαη ν εκςπρσηήο φισλ ζηηο πξνζπάζεηεο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ
αλαιακβάλνπλ, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ πξφνδν θαη αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ
ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο (ηξαβάθνπ, 2003). Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη απφςεηο πνπ δίλνπλ
αλάινγε έκθαζε ζην δηαρεηξηζηηθφ ξφιν ηεο Γηεχζπλζεο, κε ηελ έλλνηα φηη πεξηιακβάλεη θαη
έλα ηερληθφ κέξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε πξαθηηθά δεηήκαηα εμαζθάιηζεο ησλ θαηάιιεισλ
θηηξηαθψλ ζπλζεθψλ ή ησλ ζπλζεθψλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ζρνιείν ή ηελ εμαζθάιηζε
ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ (Dean, 1995 .Σχπαο, 1999).
Δίλαη πξάγκαηη ζεκαληηθφ ν Γηεπζπληήο λα ελεξγεί σο επαγγεικαηίαο ηεο δηνίθεζεο,
θαηαλνψληαο ηε ζεσξία θαη εθαξκφδνληάο ηελ ζηελ πξάμε, κε ζηφρν λα εμαζθαιίζεη ηε
κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο.κσο, αθφκα πην ζεκαληηθφ γηα ηελ
εθπαίδεπζε, φπνπ ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη θπξίαξρνο, είλαη ν Γηεπζπληήο λα έρεη
ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη λα ηηο αμηνπνηεί, πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίδεη θαη λα επνπηεχεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, λα ηνπο εκπλέεη θαη λα ηνπο ππνθηλεί, ψζηε λα
ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ζηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη ζην ρεηξηζκφ
ησλ δηαθνξψλ, πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο
(Καηζαξφο, 2008). Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ελφο ζρνιηθνχ έηνπο ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζεί,
αιιά θαη λα δηαηεξεζεί, κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ρνιηθήο Μνλάδαο, έλα ζεηηθφ πεξηβάιινλ
κάζεζεο ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη ζρνιηθέο ηάμεηο
απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλα είδε πεξηβάιινληνο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ
ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηέο. Έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο γηα ηε
δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ, παξαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο είλαη ε πξφιεςε ησλ
πξνβιεκάησλ θαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Woolfolk, 2007).
Βαζηθή απνζηνιή ηνπ Γηεπζπληή είλαη ε επίηεπμε ηεο ηάμεο θαη ηεο αξκνλίαο θεξδίδνληαο
θαη δηαηεξψληαο ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ρνιείνπ ζε φ,ηη αθνξά ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηάμεψλ ηνπο. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ζρνιηθέο ηάμεηο είλαη
πνιπδηάζηαηεο θαη απξφβιεπηεο, ε απνζηνιή απηή είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη απαηηεί
ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο.

2. Γεμηφηεηεο Γηεπζπληή ρνιηθήο Μνλάδαο
2.1. Κνηλσληθέο θαη πλαηζζεκαηηθέο Γεμηφηεηεο
Ζ δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ησλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ ζηνλ εγεηηθφ ηνπο ξφιν
είλαη ζπλάξηεζε φρη κφλν ηεο δηάζεζήο ηνπο γηα αλάιεςε εγεηηθνχ ξφινπ, αιιά θαη ηνπ
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βαζκνχ ζηνλ νπνίν δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο. Ζ κειέηε ησλ δεμηνηήησλ έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο εξγαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε
ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ηελ απφδνζή ηνπ. Ζ έξεπλα εληνπίδεη κε πξσηνθαλή αθξίβεηα
ηηο δεμηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην άηνκν κε ηε δηαθεθξηκέλε επίδνζε. Γείρλεη, επίζεο,
πνηεο αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή δηάθξηζε,
ηδηαίηεξα ζε εγεηηθέο ζέζεηο. Σν λέν θξηηήξην ξίρλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηηο θνηλσληθέο θαη
ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο (Goleman, 2000). Οη Γηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ ρξεηάδεηαη
λα γλσξίδνπλ ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη θαη‘ επέθηαζε ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ελίζρπζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ «δχζθνισλ»
καζεηψλ. Οη δεμηφηεηεο απηέο ζα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εγέηεο λα ρεηξηζηνχλ ην
επαγγεικαηηθφ ηνπο άγρνο θαη λα επηηχρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
ηεο ζρνιηθήο δσήο (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008).
Ζ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη
άλζξσπνη καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα
ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο άιινπο, λα ιακβάλνπλ ζσζηέο απνθάζεηο, λα ζπκπεξηθέξνληαη κε
ππεπζπλφηεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο εζηθνχο θαλφλεο, λα αλαπηχζζνπλ ζεηηθέο ζρέζεηο θαη λα
απνθεχγνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Eliasetal, 1997). Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ην
άηνκν ηελ αμία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη λα ηα ζπλδέεη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
ελεξγεηψλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη ζσζηέο απνθάζεηο, δηαθνξεηηθά φιεο νη απνθάζεηο
ζα θαίλνληαλ εμίζνπ θαιέο (Damasio, 1994).
Ζ ζχγρξνλε ηαμηλφκεζε ησλ εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ πεξηιακβάλεη ηξεηο θχξηεο νκάδεο
ηθαλνηήησλ, απφ ηηο νπνίεο νη δχν πξψηεο εκπίπηνπλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε: α) ηηο
πξνζσπηθέο ηθαλόηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξηδφκαζηε ηνλ εαπηφ
καο θαη β) ηηο θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο, κε βάζε ηηο νπνίεο δηαρεηξηδφκαζηε ηηο ζρέζεηο καο. Οη
πξνζσπηθέο ηθαλόηεηεο αλαπηχζζνληαη ζε δχν δηαζηάζεηο: ηελ απηνεπίγλσζε θαη ηελ
απηνπεπνίζεζε, ελψ νη θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο ζηελ θνηλσληθή επίγλσζε θαη ηε δηαρείξηζε
ζρέζεσλ (Καηζαξφο, 2008). Ζ δηαρείξηζε ζρέζεσλ, αθνξά ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ έκπλεπζε (ηθαλφηεηα θαζνδήγεζεο αηφκσλ
θαη νκάδσλ πξνο ην φξακα), ηελ επηξξνή (ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο κεζφδσλ
πεηζνχο), ηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ (ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ αλαγθψλ αλάπηπμεο ησλ άιισλ
θαη ππνζηήξημήο ηνπο κέζα απφ αλαηξνθνδφηεζε θαη θαζνδήγεζε), ηελ θαηαιπηηθή δξάζε
ζηελ αιιαγή (ηθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη θαζνδήγεζεο πξνο λέεο θαηεπζχλζεηο),
ηε δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ (ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο θαη επίιπζεο δηαθσληψλ), ηελ
νηθνδόκεζε δεζκώλ (ε ηθαλφηεηα θαιιηέξγεηαο θαη ζπληήξεζεο ελφο δηθηχνπ ζρέζεσλ), ηε
ζύκπξαμε θαη ζπλεξγαζία (ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη νκαδηθφηεηαο)
(Goleman, Boyatzis&McKee, 2002).
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3. Φπρνινγηθφ Κιίκα ρνιηθήο Μνλάδαο
Παξάιιεια, κέζα ζην πιαίζην ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ ηνπ ν Γηεπζπληήο θαιείηαη λα αλαιάβεη
πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη γηα
ηελ αλάπηπμε ζεηηθνχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο (Καηζαξφο, 2008).Έλα απφ ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ είλαη θαη ην αλνηρηό ή επλντθό θιίκα. Ζ
πξαγκαηηθή θαη δπλακηθή ηζρχο ηνπ θιίκαηνο δεκηνπξγεί κέζα ζηα ζρνιεία επράξηζηα θαη
δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ ςπρηθή δηάζεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ επίδνζε ησλ
καζεηψλ. Ζ δεκηνπξγία θαιήο αηκφζθαηξαο ζην ζρνιείν εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
Γηεπζπληή λα ρεηξηζηεί ζσζηά ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ιηγφηεξν απφ ηελ εμνπζία πνπ
ηνπ παξέρεη ν λφκνο (αΐηεο, 2008). Ζ ίδηα ε θχζε ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, αλ
ζα είλαη θηιηθέο, ερζξηθέο ή αδηάθνξεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ
αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γηεπζπληή ρνιηθήο Μνλάδαο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο
έλα πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο κέιε κηαο θνηλσλίαο. Ζ αλάπηπμε ηεο
αίζζεζεο ηεο θνηλφηεηαο πνπ λνηάδεηαη, επλνεί ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα εμέιημεο ησλ παηδηψλ πνπ
επηβαξχλνληαη απφ αξλεηηθνχο παξάγνληεο (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008). Σα ζεκεξηλά
παηδηά δνπλ ζε πεξηβάιινλ φπνπ νη παξάγνληεο πνπ ζπληείλνπλ ζηελ εκθάληζε
ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνιιαπιαζηάδνληαη. Σέηνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη ην
θησρφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, νη θνηλσληθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, ην
ρακειφ κνξθσηηθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, νη δπζιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο αλάκεζα
ζηα κέιε ηεο, νη θαθέο ζρέζεηο κε ηηο νκάδεο ησλ ζπλνκειίθσλ, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο
θ.ιπ. (Durlak, 1998). Έρεη δηαπηζησζεί φηη, ελψ ν ζπλδπαζκφο θάπνησλ απφ ηνπο παξαπάλσ
παξάγνληεο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηαζηνχλ θάζε είδνπο πξνβιήκαηα, πνιινί
καζεηέο πνπ δνπλ ζε πεξηβάιινληα απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο, δελ παξνπζηάδνπλ ζνβαξά
πξνβιήκαηα, αθξηβψο γηαηί ππάξρεη παξάιιεια έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηα
πξνζηαηεχεη (Werner, 1989). Δπνκέλσο, ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηνπ
Γηεπζπληή γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ θαιιηέξγεηα κηαο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ε νπνία ζα
ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα, θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ, πλεχκα
ελφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε,
2008).
Σν ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο επεξεάδεη απνθαζηζηηθά ηε κάζεζε θαη
ηε ζπκπεξηθνξά θαη έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ζηεξίδεη ςπρνινγηθά ηνπο καζεηέο θαη
πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο, εθθξάδεη πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηνπο καζεηέο, επηιέγεη
καζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο θαη νξγάλσζεο, παξέρεη άκεζεο
αλαηξνθνδνηήζεηο, ελζαξξχλεη ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, δηαηππψλεη
μεθάζαξνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, εθθξάδεη έκπξαθηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πξνο ηνπο
καζεηέο (ακπάλε, 2007). Αληίζεηα, ην θαηαζιηπηηθφ θαη απσζεηηθφ θιίκα απνπλέεη αίζζεζε
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θζνξάο θαη απνγνήηεπζεο, επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα εξγαζίαο πνπ πξνζθέξεη ν
εθπαηδεπηηθφο θαη, θαηά ζπλέπεηα ειαρηζηνπνηεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρνιηθήο
Μνλάδαο (αΐηεο, 2008). κσο, έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ δελ εθπιεξψλεη ηηο αλάγθεο
ησλ καζεηψλ, πνπ δελ αλαπηχζζεη θίλεηξα θαη πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο
κάζεζεο, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζε πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο, αθφκε θαη ζε επηζεηηθφηεηα (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008).
Απνηειεζκαηηθφο ζηε δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο είλαη ν ζρνιηθφο εγέηεο πνπ
απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ, ζπγθεληξσηηθφ ηνπ ξφιν θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο δηαδξακαηίδνληαο ην ξφιν ηνπ δηεθπεξαησηή. Ο δηεθπεξαησηηθφο εγέηεο
αλαιακβάλεη ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ θαη ζηεξίδεη ην πξνζσπηθφ,
εμνπζηνδνηψληαο ην λα ελεξγεί παίξλνληαο δεκηνπξγηθέο πξσηνβνπιίεο (Αξηζηνηέινπο &
Αγγειίδεο, 2012). Τπνζηεξίδεη θάζε εθπαηδεπηηθφ αηνκηθά θαη ηνλ θάλεη λα αηζζάλεηαη
αμηφινγνο. Απηφ πεξηιακβάλεη ζπδήηεζε κε ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη κηα
πνιηηηθή ελζάξξπλζεο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη θξηηηθή κε έλαλ ππνζηεξηθηηθφ ηξφπν
(αΐηεο, 2008). Δπίζεο, εθνδηάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ
θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηε δηαξθή επαγγεικαηηθή επηκφξθσζή
ηνπο, βνεζψληαο ηνπο λα γίλνπλ θαιχηεξνη ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη εκπλένληάο
ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ λέεο πξνθιήζεηο, λέεο ηδέεο θαη λέεο δεμηφηεηεο.Σηο δεμηφηεηεο απηέο
κπνξεί λα επηρεηξήζεη λα ηηο θαιιηεξγήζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, είηε
εθαξκφδνληαο ζπζηεκαηηθά έλα πξφγξακκα είηε ελζσκαηψλνληαο θάπνηεο επηθνηλσληαθέο
ηερληθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία.
Ο επηηπρεκέλνο εγέηεο αλαγλσξίδεη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ελζαξξχλεη ηε βειηίσζή
ηνπο κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο, ε νπνία θαη θξίλεηαη
αλαγθαία ζηε ζχγρξνλε επνρή. Εεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην ζρνιείν, φπσο είλαη ε
πεηζαξρία, ε έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο, ε αλεπαξθήο ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ε ηδηαίηεξα
ρακειή επίδνζε, ε ζρνιηθή απνηπρία, ζπλδένληαη κε ηελ αλάγθε γηα θαηάιιειε εθπαίδεπζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηεο
θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, ηελ ελίζρπζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ «δχζθνισλ»
καζεηψλ(Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008). Ο Γηεπζπληήο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο φρη κφλν
δηαρεηξίδεηαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, εθαξκφδεη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ελεκεξψλεη,
δηνηθεί, νξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη, αιιά νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί σο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ,
εθφζνλ θαιείηαη λα γίλεη θνξέαο αιιαγήο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ απνηεινχκελν απφ
επαγγεικαηίεο ελήιηθεο, νη νπνίνη επηδηψθνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε. Ζ κάζεζε ησλ ελειίθσλ
αθνξά πάληα ζε κηα αιιαγή: αιιαγή σο πξνο ηε γλψζε, ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο
δεμηφηεηεο, ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008). Ζ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζεσξείηαη σο κέζν γηα ηελ παξαγσγή πην
απνδνηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα κεηαζρεκαηηζηηθή
δηαδηθαζία πνπ ελδπλακψλεη ηα άηνκα θαη ηα βνεζά λα έρνπλ κηα θαιχηεξε θαη πην
ηθαλνπνηεηηθή δσή (Κφθθνο, 2000).
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ην ζχγρξνλν ζρνιείν ν Γηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο θαινχληαη
λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ην θαηάιιειν θιίκα, ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ ηελ
επθαηξία λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ, λα ζπδεηνχλ γηα ηελ επηινγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, λα
αληηιακβάλνληαη ηε ζέζε θαη ηελ νπηηθή ησλ άιισλ θαη λα αζθνχληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ (Goleman, 1998). Σα ηειεπηαία πνξίζκαηα ηεο
ςπρνινγίαο θαη ηεο παηδαγσγηθήο επηζεκαίλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα κηα αγσγή πνπ ζα
ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα θαη ζα πξνάγεη ηε γλψζε κέζα απφ
απηφλ (Batemanetal, 1997 .Eliasetal, 1997. Stern, 2000 .Νηάβνπ, 2000 . Υαηδερξήζηνπ, 2003).
3.1. πλαηζζήκαηα θαη Μάζεζε
Σν ζρνιείν ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη ε κάζεζε απνηειεί
κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο δε καζαίλνπλ κφλνη ηνπο αιιά ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη κε ηε βνήζεηα
ησλ γνληψλ ηνπο. Σα ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ ή λα εκπνδίζνπλ ηε κάζεζε θαη
ηε ζρνιηθή επηηπρία (Eliasetal., 1997).
Μειεηεηέο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε ππνθεηκεληθψλ γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ
δηεξγαζηψλ ζηε δηάζεζε ησλ παηδηψλ λα επελδχζνπλ θφπν θαη ελέξγεηα ζηε κάζεζε,
ππνζηεξίδνπλ φηη φηαλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα δεκηνπξγνχλ απαηζηφδνμε αληηιεπηηθή
δηάζεζε, ε πξνζνρή ηνπ καζεηή εθηξέπεηαη ζε ζέκαηα άζρεηα κε ην καζεζηαθφ δεηνχκελν,
ηα νπνία ελεξγνπνηνχλ «ελνριεηηθέο» θαη «παξείζαθηεο» ζθέςεηο, πνπ δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα
ζηελ ελαζρφιεζε κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επεμίαο θαη φρη ζηελ πξαγκάησζε ηεο κάζεζεο
(Boekaerts, 1993). Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ρξεηάδνληαη ελίζρπζε απφ
ηα ζπλαηζζήκαηα γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο. Σα παηδηά δελ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ κε
ζαθήλεηα φηαλ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα. (Weissberg& Δlias, 1993). Κάπνηεο
ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (ιχπε, άγρνο, ζπκφο) κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηε κάζεζε, ελψ
θάπνηεο άιιεο (ζπλαίζζεκα αζθάιεηαο) ηελ εληζρχνπλ. Έξεπλεο έδεημαλ φηη νη
ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο είλαη αδηάζπαζηεο απφ ηηο γλσζηηθέο (Perry,
1996). Δπνκέλσο, ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηε κάζεζε.
Ζ γλψζε πνπ παξέρεη ε θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή ζην ζρνιείν θαη ε θαιιηέξγεηα
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο πξνεηνηκάδνπλ νπζηαζηηθά ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ δεθηηθνί
ζε έλλνηεο φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα, ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε θαηαλφεζε ηνπ άιινπ,
δηεξεπλψληαο θαη θαηαλνψληαο νη ίδηνη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν, ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ
θαιχηεξα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο γηα πην δεκηνπξγηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο
(Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008). Ζ εμάζθεζε ηνπ παηδηνχ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη
θνηλσληθέο δεμηόηεηεο επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα απφθηεζεο ελφο ζπλφινπ
κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε θαηάξηηζε ελφο
ιεμηινγίνπ γη‘ απηά, ν έιεγρνο θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο, ε απηναπνδνρή, ε ελζπλαίζζεζε, ε
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πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο
άιινπο (Σεθηνλνπνχινπ, 2007). Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο θνηλσληθήο θαη
ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο πεξηιακβάλνπλ ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή
επηηπρία, ηε δηαζθάιηζε ηεο ελζσκάησζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηε βειηίσζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο θαη ηε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο (Goleman, 1998).

πκπεξάζκαηα
Ο Γηεπζπληήο θαη νη Δθπαηδεπηηθνί ηεο ρνιηθήο κνλάδαο ζην πιαίζην Γηαρείξηζεο ηεο
ρνιηθήο Σάμεο κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή θαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, έηζη ψζηε νη θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη
γλσζηηθέο δεμηφηεηεο λα εληζρχνπλ ε κία ηελ άιιε. Ο απνηειεζκαηηθφο ζρνιηθφο εγέηεο, πνπ
θαιιηεξγεί πςειέο πξνζδνθίεο κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο θαη θαηαπνιεκά ηνλ εθεζπραζκφ,
θξνληίδεη γηα ηε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη πξνσζεί ηε δηαξθή
επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε κέζα απφ πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο
αγσγήο.
Σα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ σο ζηφρν λα ελεκεξψζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηνπο
ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο απηναληίιεςεο
θαη απηνεηθφλαο ησλ παηδηψλ, λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο, λα
εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη λα κεηαδψζνπλ
ζηάζεηο θαη αμίεο κέζα απφ ηε ζρνιηθή θαη καζεζηαθή αιιειεπίδξαζε. Παξέρνπλ, επίζεο,
ηελ επθαηξία θαη ην ρξφλν λα εξεπλήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, λα
κνηξαζηνχλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα αλαγλσξίζνπλ ηα
ζθάικαηα θαη ηα φξηά ηνπο.
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε ζπλεπάγεηαη κηα κεγαιχηεξε ππνρξέσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη κηα
δηεχξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Απηή ε ππνρξέσζε ζεκαίλεη φηη ν Γηεπζπληήο θαη
ην Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ζα πξέπεη λα μεθχγνπλ απφ ηα ζηελά φξηα
ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπο ξφινπ θαη λα αλαιάβνπλ κεγαιχηεξεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επάξθεηαο ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην δηαρείξηζεο ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο.
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Abstract: The subject of this paper is ECVET, a methodological framework that aims to
accumulate and transfer academic units from one qualification system to another among the
member states of the United Europe and to become common among them. In this way, it
looks forward to the official state recognition of these qualifications, easier and more
transnational mobility for EU citizens, finding work and lifelong access to knowledge. It
clarifies the European framework dictated by ECVET, the conditions for its operation, the
objectives set and the tools regulating its implementation, and it is necessary to improve
further. Moreover, the expected benefits and conditions necessary to make it effective.
Finally, an attempt is made to determine its operating conditions in Greece.
Key Words: ECVET, mobility
Πεξίιεςε: Αληηθείκελν πξαγκάηεπζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ην ECVET, έλα
κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ ζηνρεχεη ζηε ζπζζψξεπζε θαη ηε κεηαθνξά αθαδεκατθψλ
κνλάδσλ απφ έλα ζχζηεκα πξνζφλησλ ζε άιιν αλάκεζα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσκέλεο
Δπξψπεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζβιέπεη ζηελ επίζεκε θξαηηθή αλαγλψξηζε ησλ
πξνζφλησλ απηψλ, ζηελ επρεξέζηεξε θαη κεγαιχηεξε δηαθξαηηθή θηλεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ
ηεο Δ.Δ., ζηελ εχξεζε εξγαζίαο θαη ηε δηά βίνπ πξφζβαζε ζηε γλψζε. Γηεπθξηλίδεηαη ην
επξσπατθφ πιαίζην πνπ ππαγφξεπζε ην ECVET, νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, νη
ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηα εξγαιεία πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ θαη είλαη
απαηηεηφ λα βειηησζνχλ πεξαηηέξσ. Αθφκε, ηα πξνζδνθψκελα νθέιε θαη νη αλαγθαίεο
ζπλζήθεο, ψζηε λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφ. Σέινο, γίλεηαη απφπεηξα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη
φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηελ Διιάδα.
Λέμεηο θιεηδηά: ECVET, θηλεηηθφηεηα, πκθσλία Δθκάζεζεο, πηζησηηθέο κνλάδεο
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1. Δηζαγσγηθά
Ζ ηαπηφηεηα ηνπ ECVET
Βαζηθή καο ζηφρεπζε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ECVET θαη ησλ
βαζηθψλ παξακέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, ζην πιαίζην ηεο ΔΔ θαη ηελ Διιάδα.
Σν ECVET (European Credit system for Vocational Education & Training), ζχκθσλα κε ηνπο
Εαξίθε θαη Φσηφπνπιν (2013) είλαη έλα ζχζηεκα πνπ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε, ζπγθέληξσζε
θαη κεηαθνξά πηζησηηθψλ κνλάδσλ (credits) ζηνλ ρψξν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο. Με ην ζχζηεκα απηφ, κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ, λα πηζηνπνηεζνχλ θαη λα
ηεθκεξησζνχλ νη γλψζεηο, νη ηθαλφηεηεο, νη δεμηφηεηεο, δειαδή ηα καζεζηαθά νθέιε πνπ
απέθηεζε έλα άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο,
ηφζν εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ηνπ φζν θαη ζε άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ ECVET, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηεπφκελνπο,
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ή ηνπο θνηηεηέο, πνπ έρνπλ απνθηήζεη εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε άιιεο
επξσπατθέο ρψξεο, απηή λα αλαγλσξηζηεί θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηεο ρψξαο
ζηελ νπνία εθπαηδεχηεθαλ.
Ζ εξγαζία – κεηά απφ κηα ζχληνκε νξηνζέηεζή ηνπ ECVET, παξνπζηάδεη ην επξσπατθφ
πιαίζην πνπ ην ππνζηεξίδεη θαη ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο, ψζηε λα ην πηνζεηήζνπλ ηα θξάηε
κέιε ηεο ΔΔ, δηαζαθελίδνληαο παξάιιεια φξνη απαξαίηεηνπο γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπ.
Παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην εθαξκνγήο θαη νη δπλαηφηεηεο βειηίσζήο ηνπ ζηελ Διιάδα, κέζα
απφ ηελ επηθχξσζε ηεο ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο θαη ην παξάδεηγκα ηνπ
Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, πνπ έρεη πξνζρσξήζεη ζην ζχζηεκα απηφ. Σέινο,
θαηαηίζεληαη ζπκπεξάζκαηα, πξνηάζεηο θαη επηινγηθέο ζθέςεηο.

2. Πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ ECVET
2.1. Σν επίζεκν επξσπατθφ πιαίζην γηα ην ECVET
Σν ECVET αλαπηχρζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη νη βάζεηο ηέζεθαλ
ήδε απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο Κνπεγράγεο ηεο 30εο Ννεκβξίνπ 2002. Οη αξρηθνί ζηφρνη ηεο
Γηαθήξπμεο είλαη ε αλάπηπμε θνηλψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κέζα ζην
πιαίζην ηεο ΔΔ, κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο /
θαηάξηηζεο, λα απνηηκεζεί ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ε άηππε κάζεζε θαη λα κεηαθεξζνχλ
πηζησηηθέο κνλάδεο ζηε βάζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ Αθφκε, λα αλαγλσξηζηνχλ
θαη λα ηαμηλνκεζνχλ νη ρνξεγνχκελνη ηίηινη, πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά, ψζηε λα κεηαθεξζνχλ
απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν.
Δθαξκφδεηαη ζε φια ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ηνπο πνιίηεο ζε
δηάθνξνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη,
αλαγλσξίδνληαη θαη ζπζζσξεχνληαη γηα ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο. Ο
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κεραληζκφο απηφο, δελ πξνηίζεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα εζληθά ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο
πξνζφλησλ, αιιά λα επηηχρεη κεγαιχηεξν βαζκφ ζπγθξηζηκφηεηαο θαη ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ
ηνπο. Γελ έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο απιήο ελαξκφληζεο ή ηεο αλαγθαζηηθήο άλεπ φξσλ
πξνζαξκνγήο (Εεξδεβά, 2014).
ήκεξα, ην Δπξσπατθφ χζηεκα Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECVET) καδί κε ην Δπξσπατθφ
Πιαίζην Πξνζφλησλ (EQF) απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
θηλεηηθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ηίηισλ / πξνζφλησλ πνπ
ρνξεγνχληαη, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σν
ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηηο ςεθίδεο κάζεζεο (γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο), νη νπνίεο
απνηεινχλ έλα εξγαιείν πνπ δηεπθνιχλεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ αηφκνπ απφ ην έλα καζεζηαθφ ή
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζην άιιν, είηε απηφ γίλεηαη εληφο εζληθψλ, είηε εληφο ππεξεζληθψλ
νξίσλ.
Σν ECVET βαζίδεηαη ζε αξρέο, έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηα θξάηε
κέιε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη έρνπλ ςεθηζηεί απφ ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηηο 18 Ηνπλίνπ 2009 (Εαξίθεο & Φσηφπνπινο
2013 · Cedefop 2016· www.moec.gov.cy).
ηελ επίζεκε επξσπατθή Πξάμε πνπ αθνξά ην ECVET, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην επξσπατθφ ζχζηεκα αθαδεκατθψλ κνλάδσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (ECVET), είλαη έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πξνζφλησλ ππφ κνξθή ελνηήησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ, πνπ εθθξάδνληαη ζε αληίζηνηρνπο βαζκνχο.
Σν ECVET δηαθέξεη απφ ην Δπξσπατθφ Πιαίζην επαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ. Γελ αθνξά
απιψο ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο
ΔΔ, ζρεηηθά κε ηελ νπνία ε ζπλαθήο νδεγία επηβάιιεη ππνρξεψζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ
δεζκεπηηθά γη‘ απηά. Δθφζνλ κάιηζηα θεληξηθφο ζηφρνο ηνπ είλαη λα δηεπθνιχλεη ηε
κεηαθνξά αθαδεκατθψλ κνλάδσλ απφ έλα ζχζηεκα πξνζφλησλ ζε έλα άιιν, είλαη
απαξαίηεην λα εμαζθαιίζεη έλα ζεκείν δηεπαθήο κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ ζε
εζληθφ επίπεδν θαη ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ (Εαξίθεο & Φσηφπνπινο 2013).
Οξίδεη φηη ην ECVET επηηξέπεη ηελ ζψξεπζε, πηζηνπνίεζε θαη ηελ θαηαρψξηζε καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ πνπ πέηπρε έλα άηνκν ζε δηάθνξα καζεζηαθά πιαίζηα, ηφζν ζηελ ίδηα ρψξα
φζν θαη ζε ηξίηεο ρψξεο κέζσ ελφο επίζεκνπ, άηππνπ ή αλεπίζεκνπ καζεζηαθνχ δηαχινπ. Σα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζην αξρηθφ καζεζηαθφ πιαίζην ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ελφο ηίηινπ πξνζφλησλ (Cedefop, 2016).
Θεκειηψλεη ην φιν εγρείξεκα πάλσ ζηελ ηδέα φηη ε πνηθηινκνξθία ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ
πνπ θαζνξίδνπλ ηα επίπεδα θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνζφλησλ δελ επλνεί ηε δηαζπλνξηαθή
θηλεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δπνκέλσο, ην ECVET δηνξζψλεη ηελ θαηάζηαζε απηή,
δηεπθνιχλνληαο ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.
Γηεπθξηλίδεη φηη νη ρψξεο ηεο ΔΔ είλαη ειεχζεξεο λα εθαξκφζνπλ ην ζχζηεκα. Οη ελ ιφγσ
ρψξεο θιήζεθαλ, λα εθαξκφζνπλ εζεινληηθά κέηξα γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ECVET,
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πξννδεπηηθά, απφ ην 2012. ήκεξα, εθαξκφδεηαη κέζα απφ ζπκπξάμεηο θαη δίθηπα πνπ
βαζίδνληαη ζε ζπκθσλίεο κάζεζεο (κλεκφληα ζπκθσλίαο), νη νπνίεο παξέρνπλ ην θαηάιιειν
πιαίζην γηα ηε κεηαθνξά αθαδεκατθψλ κνλάδσλ.
πζηάζεθε επξσπατθφ δίθηπν ECVET, απνηεινχκελν απφ θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΔΚ θαη αξκφδηα ηδξχκαηα, κε ζθνπφ λα πξνσζεζεί, ψζηε λα επηηξέςεη ηηο
ρψξεο ηεο ΔΔ λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο. Απφ ην δίθηπν απηφ, ε Δπηηξνπή
δεκηνχξγεζε κία νκάδα ρξεζηψλ ηνπ ECVET, ε νπνία εξγάδεηαη γηα ηε ζχληαμε νδεγνχ
ρξήζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ. Σν εγρείξεκα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο
πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε κεηαθνξά ησλ δεμηνηήησλ.
Γεληθφηεξα, ην ECVET έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία δηαθάλεηαο κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ θαη δηάρπζεο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ.
Βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ρσξίο λα
παξαθάκπηνληαη νη εζληθέο λνκνζεζίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.
Πάλησο, ε «πξνζαξκνγή» ζηε λνκνζεζία ησλ εθάζηνηε Δπξσπατθψλ ρσξψλ, πνπ
ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ECVET, παξακέλεη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα (Εαξίθεο & Φσηφπνπινο
2013 · www.moec.gov.cy).
χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ζήκεξα, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο αληηκεησπίδνπλ ην ECVET σο
κεραληζκφ δηαζπλνξηαθήο θηλεηηθφηεηαο ζπνπδαζηψλ. Σν ζχζηεκα βξίζθεηαη πξνο ην παξφλ
ζε ζηάδην δνθηκήο αλάκεζα ζηα εθαηνληάδεο δηαθξαηηθά πηινηηθά ζρέδηα πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ, εμαηηίαο απηήο ηεο αληίιεςεο. Πξνζδνθάηαη ε ζηαδηαθή ηνπ
επέθηαζή ηνπ ζε έλα επξχηεξν θάζκα επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (Cedefop, 2013).
ήκεξα πάλησο, αλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ είλαη πξναηξεηηθή, πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο φπσο έρνπλ ήδε ελζσκαηψζεη ζηα εζληθά ηνπο ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο ηίηισλ, ηηο
βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο.
Απφ ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχεηαη φηη ην Δπξσπατθφ χζηεκα Αθαδεκατθψλ Μνλάδσλ γηα
ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (ECVET) θαίλεηαη λα ζηνρεχεη ζηα εμήο:


λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζε θαη επηθχξσζε ησλ γλψζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα θαη ρψξεο, ψζηε λα
πξνζκεηξψληαη ζηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ αηφκσλ



λα ελζαξξχλεη ηε κεηαθίλεζε κεηαμχ δηαθφξσλ ρσξψλ θαη καζεζηαθψλ πιαηζίσλ /
θνξέσλ



λα εληζρχζεη ηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΚ), ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε
θαη ηε ζπλάθεηα ησλ πξνζφλησλ, πνπ απηά πξνζθέξνπλ



λα απμήζεη ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ ΔΔΚ, θαζψο θαη λα
παξάζρεη ζηνπο εξγνδφηεο δηαζθάιηζε φηη νη θνξείο ηίηισλ ΔΔΚ δηαζέηνπλ
ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο (ec.europa.eu).
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2.2. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ECVET.
Σν ECVET είλαη κηα απφ ηηο πνιιέο επξσπατθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), φπσο ην Europass, θαη ν επξσπατθφο ράξηεο
πνηφηεηαο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα. Πξνζδνθάηαη λα ζπκπιεξψλεη ην επξσπατθφ ζχζηεκα
κεηαθνξάο θαη ζψξεπζεο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ (ECTS), ζπλδένληαο ηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κε ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε. Σν ECTS, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε
ήδε απφ ην 1989, επλφεζε ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αλαγλψξηζε πεξηφδσλ ζπνπδψλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ.
Σν ECVET ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα εμήο βαζηθά ζηνηρεία:


Ενόηηηες μαθηζιακών αποηελεζμάηων (units of learning outcomes): έλα ζπλεθηηθφ
ζχλνιν απφ γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο πνπ κπνξεί λ‘ απνθηήζεη, λα θαηαλνήζεη
θαη λα είλαη ηθαλφο λα ελεξγνπνηήζεη έλαο εθπαηδεπφκελνο / θαηαξηηδφκελνο ζε
δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Δθεμήο, λα απνδεηθλχεη ηελ εξγαζηαθή ηνπ
εηνηκφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επάξθεηα φζνλ αθνξά ηελ θαηνρή ηνπο. Δίλαη ην
απνηέιεζκα κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ πνπ απηή έρεη
απνθηεζεί θαη ηνπ ηχπνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη (ηππηθή, κε ηππηθή, άηππε εθπαίδεπζε)
κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηεο (Eberhardt, 2013).



Επαγγελμαηικά προζόνηα: σο πξνζφλ λνείηαη ην επίζεκν απνηέιεζκα
(πηζηνπνηεηηθφ, απνιπηήξην, πηπρίν), πνπ έπεηαη ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, κεηά
ηελ απφθηεζε ηεο κάζεζεο. Απνθηάηαη/ρνξεγείηαη/παξέρεηαη, φηαλ έλαο
εμνπζηνδνηεκέλνο θνξέαο πηζηνπνίεζεο δηαβεβαηψλεη φηη έλα άηνκν έρεη επηηχρεη ζε
εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.



Ψηθίδες: είλαη ην πεξηερφκελν, ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ πξνζφλησλ/ηίηισλ, ηα
νπνία κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ, λα απνηηκεζνχλ θαη λα αλαγλσξηζηνχλ. Πξφθεηηαη
γηα κηα ζπλεθηηθή δέζκε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, ε νπνία κπνξεί λα
πηζηνπνηεζεί.



Πιζηωηικές μονάδες (credits): πιεξνθνξνχλ γηα ηα ερέγγπα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη
έλα άηνκν γηα ηελ απφθηεζε ελφο πξνζφληνο. Οη κνλάδεο απηέο κπνξνχλ λα
κεηαθεξζνχλ ζε θάπνην άιιν καζεζηαθφ πιαίζην (ηππηθφ, κε ηππηθφ, άηππν). ηαλ
ζσξεπηνχλ, νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε ελφο επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο / ηίηινπ, ζην
βαζκφ πνπ ην επηηξέπνπλ νη ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο θαη νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί
πηζηνπνίεζεο ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο.



Βαθμοί (ECVET points): ε αξηζκεηηθή έθθξαζε ηεο ζπλνιηθήο βαξχηεηαο ησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε επαγγεικαηηθφ πξνζφλ θαη ηεο ζρεηηθήο βαξχηεηαο
ησλ ελνηήησλ ζε ζρέζε κε ην επαγγεικαηηθφ πξνζφλ. Μέζσ απηψλ, νπζηαζηηθά
ζηαζκίδνληαη νη κνλάδεο κε ηα πξνζφληα. Πξφθεηηαη γηα αλαιπηηθή βαζκνινγία πνπ
παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κνλάδεο θαη ηα πξνζφληα κε ηε κνξθή ηεο
καζεκαηηθήο ππνηχπσζεο.
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Στέζη με ηη μη ησπική εκπαίδεσζη και άησπη μάθηζη: δηεπθνιχλεη ηελ επηθχξσζε
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο), πνπ απνθηψληαη
κέζσ κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ
απνθηήζεθαλ εθηφο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, αθνχ αμηνινγεζνχλ κέζσ θαηάιιεισλ
ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο, ζα απνλεκεζνχλ κνλάδεο ECVET, νη νπνίεο κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ πξνο απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.



Μνημόνιο Σσνεργαζίας: είλαη κηα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηδξπκάησλ,
ζηελ νπνία ηίζεηαη ην πιαίζην γηα ηελ πίζησζε, αλαγλψξηζε θαη κεηαθνξά κνλάδσλ
ECVET. Ζ εθαξκνγή ηνπ ECVET σο εξγαιείνπ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα,
πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηδξπκάησλ, ηνπηθψλ θαη επξσπατθψλ. ηφρνο
είλαη λα δεκηνπξγεζεί θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ
θαλφλσλ γηα ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο ηνκείο ηεθκεξίσζεο θαη αλαγλψξηζεο ηεο
θαηάξηηζεο ζε ζρέζε κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θαηαξηηδνκέλσλ.



Σσμθωνία Εκμάθηζης: ε πκθσλία Δθκάζεζεο ππνγξάθεηαη απφ ηα δχν
ζπλεξγαδφκελα ηδξχκαηα (ην ίδξπκα απνζηνιήο θαη ην ίδξπκα ππνδνρήο) θαη ηνλ
εθπαηδεπφκελν, πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ θηλεηηθφηεηα. Δίλαη έλα πξνζσπηθφ έληππν
πνπ ζέηεη ηνπο φξνπο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θηλεηηθφηεηαο θαη δεζκεχεη ηα
ηξία ζπκβαιιφκελα κέξε. Καζνξίδεη ηα ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηηο
ελφηεηεο θαη ηηο κνλάδεο ECVET πνπ αλακέλεηαη λα απνθηήζεη (θαη λα κεηαθέξεη) ν
εθπαηδεπφκελνο (www.cedefop.europa.eu/el, www.erasmusplus.cy).

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ECVET είλαη αλαγθαίν λα ζπκκεηέρνπλ νη ζρεηηθνί εζληθνί θνξείο.
Τπάξρεη απαίηεζε ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο,
επηρεηξήζεηο θαη εζληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Γηα ην ιφγν απηφ πεξηιακβάλεη εξγαιεία θαη
θνξείο πιεξνθνξηψλ, φπσο ην EUROPASS. Παξφια απηά, ρξεηάδεηαη θαη πην εμεηδηθεπκέλα
εξγαιεία, πνπ βξίζθνληαη ππφ αλάπηπμε (Καινχδε, 2012 · http://www.cedefop.europa.eu/el).
2.2.1.

Απνζαθήληζε φξσλ

Μεξηθνί φξνη αθφκε πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ είλαη:


EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training):
Δπξσπατθφ πιαίζην δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ηελ ΔΔΚ . Πξφθεηηαη γηα έλα λέν
εξγαιείν αλαθνξάο, ην νπνίν ζα δψζεη θίλεηξα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, ψζηε λα
αληαιιάμνπλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ πνιηηηθψλ επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Παξνπζηάζηεθε απφ θνηλνχ κε ην ECVET. ηφρνο ηνπ
Δπξσπατθνχ πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ηελ ΔΔΚ, είλαη ε βειηίσζε ησλ
εζληθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα απηφ, κέζα απφ ηε ζέζπηζε
ελφο ζπλφινπ θνηλψλ θξηηεξίσλ θαη δεηθηψλ.



EQF (European Qualificantions Framework): Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ.
ηνρεχεη ζηελ ζπζρέηηζε ησλ Δζληθψλ Πιαηζίσλ Πξνζφλησλ (NQF) ησλ
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Δπξσπατθψλ ρσξψλ κε έλα Δπξσπατθφ Πιαίζην αλαθνξάο, ψζηε λα θαηαλννχληαη θαη
λα ζπγθξίλνληαη εχθνια ηα πξνζφληα. Αθνξά θαη ηα νθηψ (8) επίπεδα ηεο
εθπαίδεπζεο.


Europass (Δπξσπατθφ Γηαβαηήξην): ην Europass είλαη έλα ραξηνθπιάθην πέληε
εγγξάθσλ θαη έλαο ειεθηξνληθφο θάθεινο, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθέο
ησλ καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ, ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, ηεο επαγγεικαηηθήο
εκπεηξίαο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
 ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (Curriculum Vitae), πνπ
δεμηφηεηεο ηνπ θαηφρνπ·

παξνπζηάδεη ηηο

 ηελ θηλεηηθφηεηα (Europass Mobility), ε νπνία θαηαγξάθεη φιεο ηηο
πεξηφδνπο δηαθξαηηθήο θηλεηηθφηεηαο γηα καζεζηαθνχο ζθνπνχο·
 ην παξάξηεκα δηπιψκαηνο (Diploma Supplement), ην νπνίν παξέρεη
ιεπηνκέξεηεο γηα πξνγξάκκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ έρεη
νινθιεξψζεη ν θάηνρνο·
 ην ζπκπιήξσκα πηζηνπνηεηηθνχ (Certificate Supplement), πνπ εθδίδεηαη
απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο θαη πεξηγξάθεη επαγγεικαηηθά πξνζφληα·
 ην δηαβαηήξην γισζζψλ (Language Passport), πνπ παξνπζηάδεη γισζζηθέο
θαη πνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο·
 ην επξσπατθφ δηαβαηήξην δεμηνηήησλ, πνπ βειηηψλεη ηελ παξνπζίαζε ελφο
βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, ζπγθεληξψλνληαο ηα πηζηνπνηεηηθά
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηα νπνία δειψλνληαη ζην βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα.
Ζ
πξσηνβνπιία
ππνζηεξίδεηαη
απφ
κηα
δηαδηθηπαθή
πχιε
(http://europass.eoppep.gr/index.php/el/), ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα δεκηνπξγήζνπλ
ηα δηθά ηνπο βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαη δηαβαηήξηα γισζζψλ Europass θαη λα ελεκεξσζνχλ
γηα ηα άιια έγγξαθα Europass.
Σν Europass είλαη απαξαίηεην λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα ζπκπιεξψλεη ηα άιια κέζα πνπ
πξνσζνχλ ηελ επξσπατθή θαη δηεζλή θηλεηηθφηεηα, θαη ζπγθεθξηκέλα:


ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο (EURES)·



ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Δζληθψλ Κέληξσλ Πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Αλαγλψξηζεο
Αθαδεκατθψλ Σίηισλ (ENIC-NARIC), πνπ ζπζηάζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο
Δπξψπεο θαη ηελ Unesco.



Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην 2013, θαηέιεμε φηη ην Europass σο εξγαιείν,
είλαη αλαγθαίν λα γίλεη πην επέιηθην θαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε θαη λα αμηνπνηεί ην
δπλακηθφ ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. Θεψξεζε φηη ε ζεκεξηλή δνκή ζα πξέπεη λα
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αλαλεσζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο πην απιήο, πην ζηνρνζεηεκέλεο θαη επίθαηξεο
ππεξεζίαο (Εαξίθεο & Φσηφπνπινο 2013· www.moec.gov.cy).
2.3. Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο
Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ECVET είλαη:


Ζ πηνζέηεζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ
ηίηισλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.



Ζ δηάξζξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε βάζε ηε ινγηθή ησλ ελνηήησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ/ζπνλδχισλ.



Ζ ζπκβαηφηεηα ηεο ρψξαο κεηάβαζεο κε ην πιαίζην ηεο ΔΔ. Σν ζχζηεκα ECVET
δηαζθαιίδεη ηε κεηαθίλεζε απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν, θαη αληίζηξνθα, ηδηαίηεξα
αλάκεζα ζηελ Δπαγγεικαηηθή θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ Δπξψπε.



Ζ γεληθφηεξε αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο θαη ε
πξνψζεζε ηεο εγθπξφηεηάο ηνπο κέζα ζην πιαίζην ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ (Εαξίθεο &
Φσηφπνπινο 2013· http://www.moec.gov.cy/).

3. Πξνθιήζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ECVET ζηελ Διιάδα
3.1. Γεληθά. Δθαξκνγή ζηελ Διιάδα
Τπάξρνπλ αξθεηά ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ην
ECVET επξέσο ζηελ Διιάδα. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά αθνξνχλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ
αδπλακηψλ θαη ειιείςεσλ ζηα πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο,
πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Απαξαίηεην πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε είλαη λα ζπγθξνηεζεί έλα Δζληθφ χζηεκα Αλαγλψξηζεο Πξνζφλησλ, ην νπνίν
ζα πξνζδηνξίδεη ξεηά ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ECVET ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, απαηηείηαη λα
ζεζκνζεηεζνχλ θνξείο θαη δνκέο απφ φια ηα επίπεδα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο κε εθπξνζψπεζε απφ φιε ηελ επηθξάηεηα, πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα πηινηηθή
θάζε εθαξκνγήο ηνπ ECVET. Απηά είλαη κφλν κεξηθά δεηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ
ππφςε γηα ηελ νινθιεξσηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο.
Πξέπεη λα γίλεη ζαθέο, φηη ην ECVET εληάζζεηαη ζε κηα δνκεκέλε ελφηεηα πνιηηηθψλ θαη
πξαθηηθψλ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ
πιαηζίνπ δξάζεο ζηνλ ρψξν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σελ ίδηα
ζηηγκή, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ιφγσ ησλ
θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, δελ είλαη
κηα εχθνιε ππφζεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη κηα πξφθιεζε γηα ηελ
ειιεληθή θνηλσλία, ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία επηηάζζεηαη ε επξσπατθή
πξννπηηθή ηεο ρψξαο.
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3.2. Δλέξγεηεο, πξσηνβνπιίεο
ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ν ζεζκηθφο θνξκφο, ηνπ νπνίνπ βαζηθή απνζηνιή είλαη ε
εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, ψζηε λα αληηζηνηρεί ζην αληίζηνηρν
Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, είλαη ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π (www.eoppep.gr). Παξά ηε ζπλνιηθή
θαζπζηέξεζε ηεο ρψξαο, ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π αλνίγεη ζηαδηαθά ηνλ δξφκν πξνο ηελ σξίκαλζε ησλ
δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο θαη αλάπηπμεο.
Οη πινπνηνχκελεο πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ:


ηε δξνκνιφγεζε ηεο δεκηνπξγίαο κεζνδνινγηθνχ νδεγνχ γηα ηηο νκάδεο εξγαζίαο, πνπ
ζα εθπνλήζνπλ ηνπο πεξηγξαθηθνχο δείθηεο



ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Δζληθήο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο κε ζηφρν ηελ
ππνζηήξημή ηνπ ECVET ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ
Πξνζφλησλ,



κειέηε κε αληηθείκελν ηε δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο
ηεο Αξρηθήο - πλερηδφκελεο Καηάξηηζεο θαη Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ κε ζηφρν ηε
δηακφξθσζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο θαη ηεο ζεζκνζέηεζεο ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο,



ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ηε δεκηνπξγία Μεζνδνινγίαο πηζηνπνίεζεο κε βάζε ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα,



ηελ δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ ηίηισλ, δηπισκάησλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ πνπ έρνπλ
απνθηεζεί ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο.

3.3. Θεζκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ζηελ Διιάδα
Ο Νφκνο 3879/2010 «Αλάπηπμε ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» πξνζδηνξίδεη
κε ζαθήλεηα ην πιαίζην πνπ δηέπεη ζεζκηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ ECVET ζηελ Διιάδα. Μεηαμχ
άιισλ:


ζηεξίδεη ηελ αλάδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ.



πξνδηαγξάθεη ηε ζεζκνζέηεζε πξνηχπσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, κε ηε δέζκεπζε φηη ζα έρνπλ πξφζβαζε
άηνκα θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ



πξνβιέπεη ηε ζπγθξφηεζε εληαίνπ εζληθνχ πιαηζίνπ αλαγλψξηζεο πξνζφλησλ θαη
πηζηνπνίεζεο ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ.
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3.4. Πξνζδνθψκελα νθέιε
Σα νθέιε πνπ ζα απνθηήζεη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ECVET είλαη πνιιά, θαζψο νη θαηαξηηδφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα κεηαβνχλ
ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ απφθηεζε λέσλ καζεζηαθψλ αγαζψλ ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο
δπλαηφηεηεο θαη πηζαλφηεηεο λα βξνπλ εξγαζία. Έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ θηλεηηθφηεηα
ησλ θαηαξηηδνκέλσλ είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο άηππεο κάζεζεο θαη ηεο κε ηππηθήο
εθπαίδεπζεο.
Πην αλαιπηηθά ηα πξνζδνθψκελα νθέιε είλαη:


αλαδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ε θηλεηηθφηεηα ζε
έλαλ θνξέα ΔΔΚ ζην εμσηεξηθφ, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηελ
αλαβάζκηζε πξνζφλησλ



νη ζπκκεηέρνληεο πνπ απνθηνχλ λέα πξνζφληα (απαηηεηά) ζε θάπνην θνξέα ηνπ
εμσηεξηθνχ έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο λα βξνπλ εξγαζία εληφο
θαη εθηφο ηεο ρψξαο



εληζρχεηαη ε θηλεηηθφηεηα ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο πξνο φθεινο εθείλσλ πνπ
επηζπκνχλ λα πηζηνπνηήζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ καζεζηαθά απνηειέζκαηα,
πξνεξρφκελα απφ ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ άηππε κάζεζε



εμνηθνλνκείηαη ζεκαληηθφο ρξφλνο κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ηεο πεξηφδνπ εθπαίδεπζεο
θαη θαηάξηηζεο ζην εμσηεξηθφ θαη θαζίζηαηαη δπλαηή ε απφθηεζε πξνζφλησλ,
παξάιιεια κε ηελ εξγαζία ή ηηο ηππηθέο ζπνπδέο



αλαπηχζζνληαη νπζηαζηηθέο δηκεξείο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ, πνπ εληζρχνπλ
ηα ηνπηθά θαη εζληθά ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο



εδξαηψλεηαη ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ΔΔΚ
κέζσ ηεο ππνγξαθήο Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο θαη πκθσληψλ Μάζεζεο (Εαξίθεο &
Φσηφπνπινο 2013·http://www.moec.gov.cy/).

3.5. Ζ εθαξκνγή ηνπ ECVET ζην ΔΚΠΑ
Σν ECVET εθαξκφδεηαη ήδε ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζπκκεηέρνπλ θάπνηα
ειιεληθά παλεπηζηήκηα. Έλα απφ απηά είλαη ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην
Αζελψλ. Δηζήρζεθε ζην ΔΚΠΑ, ην 2009, κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 2009/C 155/2. Ζ
εθαξκνγή ηνπ ζην E-Learning ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία
κεηαθνξάο πηζησηηθψλ κνλάδσλ θαη ην ζπκπιήξσκα πηζηνπνηεηηθνχ Europass. Με βάζε ηνλ
εθηηκψκελν ρξφλν ελαζρφιεζεο ηνπ ζπνπδαζηή ζε θάζε ελφηεηα καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ απνδίδνληαη βαζκνί ECVET. Γηα ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ 1 βαζκφο
ECVET αληηζηνηρεί ζε 12 ψξεο (elearn.elke.uoa.gr).
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Πην αλαιπηηθά, ην E-Learning ηνπ Κέληξνπ πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο
πνπ αθνξά ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ εθαξκφδεη ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 ην
Δπξσπατθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε
θαη Καηάξηηζε (ECVET).
Ζ εθαξκνγή ηνπ πεξηιακβάλεη:


Σελ πεξηγξαθή ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ζε ελφηεηεο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κε ηελ
απφδνζε βαζκψλ ECVET. Ζ θαηάθηεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θάζε
ελφηεηαο, αμηνινγείηαη κέζσ θαηάιιεισλ αζθήζεσλ αμηνιφγεζεο.



Σε δηαδηθαζία κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ. ε θάζε ελφηεηα
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ απνδίδνληαη βαζκνί ECVET, κε βάζε ηνλ εθηηκψκελν
ρξφλν ελαζρφιεζεο ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα.



To ζπκπιήξσκα πηζηνπνηεηηθνχ Europass. ην έγγξαθν απηφ, ζπλνδεχεη ην
πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο πνπ απνλέκεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο (καζήκαηα, δηάξθεηα, βαζκνί
ECVET, πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο, δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο). πκβάιεη ζηελ αμία ηνπ
ρνξεγνχκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο απφθνηηνπο γηα
ηελ εχξεζε εξγαζίαο ή ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο (elearn.elke.uoa.gr).

3.6.

Πψο ζα εθαξκνζηεί ην ECVET ζηελ Διιάδα πην απνηειεζκαηηθά;

Γηα λα εθαξκνζηεί ην ECVET ζηελ Διιάδα πξέπεη λα γίλνπλ επηπιένλ εζσηεξηθέο
κεηαξξπζκίζεηο, πνπ ζα έρνπλ ζηφρν ηελ επειημία θαη πξνζβαζηκφηεηα ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ζηα αληίζηνηρα ηεο ΔΔ.
Παξάιιεια, είλαη απαξαίηεηε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλαγλψξηζεο ησλ
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, λα ζπζρεηηζηνχλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα
θαη λα ζπζηαζεί κηα βάζε ηεθκεξίσζεο γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη κεηαθνξά καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ σο πηζησηηθψλ κνλάδσλ. Αθφκε, λα απνλεκεζνχλ πηζησηηθέο κνλάδεο γηα
φια ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, λα δηακνξθσζνχλ κέζνδνη εμέηαζεο / αμηνιφγεζεο θαη
απνλνκήο πξνζφλησλ, πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζην καζεζηαθφ απνηέιεζκα θαη λα
εμαηνκηθεπηνχλ νη πεξίνδνη θαηάξηηζεο. Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα είλαη
ειθπζηηθά γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο, αλαραηηίδνληαο ηπρφλ δηαξξνή φζνλ αθνξά ηε
ζπκκεηνρή. Δπηπξφζζεηα, ρξεηάδεηαη θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ησλ
θνηλσληθψλ εηαίξσλ (Εαρείιαο, 2012).
Γηα λα είλαη επηηπρεκέλε ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
επξσπαίνπο εηαίξνπο καο, είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεζνχλ νξηζκέλα βήκαηα.
Tα δηαδηθαζηηθά απηά βήκαηα αθνξνχλ:


ηελ ππνγξαθή κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο
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ηελ ππνγξαθή ζπκθσληψλ κάζεζεο κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ παξνρήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο



ηε κεηαθίλεζε ηνπ θαηαξηηδφκελνπ



ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζε ίδξπκα ππνδνρήο ηνπ
εμσηεξηθνχ



ηελ αλαγλψξηζε ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ σο
ηκήκαηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο (Eberhardt, 2013).

ε φ,ηη αθνξά ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο σο ηππνπνηεκέλεο δέζκεο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ,
είλαη αλαγθαίν λα απνλέκνληαη θαηφπηλ επέιηθηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη λα
κεηαθξάδνληαη ζε ηππηθά πξνζφληα ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ή ππνδνρήο ρσξίο πξνζθφκκαηα.
Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ρξεηάδεηαη λα γίλεη εμαθξίβσζε ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε «ζχγθιηζε» κε ηα πξφηππα πνπ έρεη ε ρψξα
πξνέιεπζεο. ιε απηή ε δηαδηθαζία ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε ησλ
πηζησηηθψλ κνλάδσλ. Γηα λα είλαη επίζεκν έλα πξνζφλ εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ κε ηε κνξθή
επίζεκνπ εγγξάθνπ, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ έλαλ θνξέα ή κηα αξρή θαη πηζηνπνηεί ηα
καζεζηαθά επηηεχγκαηα ελφο αηφκνπ (Εαξίθεο & Φσηφπνπινο. 2013).
χκθσλα κε ηνλ Εαρείια (2012), ην ECVET ζα θάλεη δπλαηή ηελ θαηαλνκή πηζησηηθψλ
κνλάδσλ βάζεη θξηηεξίσλ, φπσο πξαγκαηηθή ή ζεσξεηηθή θαηά κέζν φξν δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο, πξαγκαηηθφο ή ζεσξεηηθφο εξγαζηαθφο θφξηνο ζε έλα άηππν καζεζηαθφ
πεξηβάιινλ. Γηα λα εμππεξεηεζεί ην πξφγξακκα, νη πηζησηηθέο κνλάδεο ζα θαηαλέκνληαη
πξψηα ζην ζπλνιηθφ πξνζφλ θαη ζηε ζπλέρεηα φπσο αληηζηνηρνχλ ζε ςεθίδεο (ηνπ
πξνζφληνο). Απηφ γίλεηαη, επεηδή νη πηζησηηθέο κνλάδεο απεηθνλίδνπλ ηε βαξχηεηα θάζε
ςεθίδαο ρσξηζηά θαη ζε ζπζρεηηζκφ κε ην πιήξεο επαγγεικαηηθφ πξνζφλ.
Σν ζηνηρείν πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ECVET είλαη ε
δηακφξθσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ε επηθχξσζε ηφζν ηεο ηππηθήο φζν θαη ηεο
κε ηππηθήο ή ηεο άηππεο κάζεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ
ζα αθνξά ην εθάζηνηε πξφγξακκα, είλαη αλάγθε νη πάξνρνη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο γηα θάζε πξφγξακκα θαη δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα λα θαηαλείκνπλ ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα ρσξηζηά. Κάηη ην νπνίν πξνεμνθιεί φηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη
αλαδηάξζξσζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζηελ Διιάδα.

4.

Δπηθχξσζε ηεο ηππηθήο, κε ηππηθήο ή ηεο άηππεο κάζεζεο.

Απηή ηε ζηηγκή, εθείλν πνπ ιείπεη απφ ην ζχζηεκα ECVET είλαη έλαο ηξφπνο γηα ηελ
αλαγλψξηζε θαη ηελ επηθχξσζε ηεο άηππεο θαη ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη
πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αλάπηπμεο κεζφδσλ θαη
ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εγθπξνπνίεζή ηεο. Μεξηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ
επηθχξσζε ηεο άηππεο ή ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο έρνπλ ήδε γίλεη απφ ηηο επξσπατθέο αξρέο
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κε ηε κνξθή πξφηαζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπο είλαη λα παξνηξχλνπλ ηελ αληαιιαγή
εκπεηξηψλ, λα βειηησζεί ε πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ζην ρψξν ηεο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαζψο θαη λα εληζρπζεί ε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ
ζπζηεκάησλ.
Οη επξσπατθέο αξρέο θαιχπηνπλ ηέζζεξηο θχξηνπο ππιψλεο:


αηνκηθνί ηίηινη,



ππνρξεψζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ,



εκπηζηνζχλε θαη αμηνπηζηία,



λνκηκφηεηα (Εαξίθεο & Φσηφπνπινο, 2013).

Ζ Σζνιαθίδνπ (2015), αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ άηππε θαη κε ηππηθή κάζεζε ζηελ Διιάδα
φηη έρνπλ ιεθζεί κέηξα γηα ηελ επηθχξσζή ηεο απφ ην 2010. Δπίζεο, φηη θαηά ην δηάζηεκα
2014 - 2015 δηακνξθψζεθε έλα πιαίζην γηα ηελ επηθχξσζή ηεο ζε εζληθφ επίπεδν, ελψ
παξάιιεια εθαξκφδνληαη πξαθηηθέο, ρσξίο πάλησο λα ππείθνπλ ζε έλα νξγαλσκέλν
πξφγξακκα. Μάιηζηα, φπνπ ππάξρνπλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, δελ εθαξκφδνληαη κε
μεθάζαξν ηξφπν ηα ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα επηθχξσζεο: αλαγλψξηζε, ηεθκεξίσζε,
αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε.
Οη εζληθέο αξρέο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ ηνπ 2010 γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε άξρηζαλ λα
αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο επηθχξσζεο γηα ηε κε ηππηθή θαη άηππε κάζεζε, ηελ ψξα πνπ
θαίλεηαη φηη ζηελ Διιάδα πξνηηκψληαη ηα ηππηθά πξνζφληα θαη νη παξαδνζηαθέο κεζφδνπο
αμηνιφγεζήο ηνπο π.ρ. ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη, ζχκθσλα κε
ηηο επίζεκεο αξρέο, ε θξίζε θαη νη δεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί.
Μηα θξίζηκε πιεπξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ ECVET ζηελ Διιάδα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο, θαζψο πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ζε κηα ζεηξά θνηλψλ αξρψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ
πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα.
Σε δηαδηθαζία αθελφο αλαιακβάλνπλ νη θνξείο πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.
Παξφια απηά, αθφκε θαη ηψξα, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ηεο εθπαίδεπζεο, ηα
ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο νξγαλψλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κάζεζεο, κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε
φια ηα επίπεδα, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο
δηαθάλεηαο.
Ζ βειηίσζε ηεο ζπλάθεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ εμειίμεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ζηνλ
ηνκέα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο είλαη απαξαίηεηε, γηαηί ε
πνιππινθφηεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο εληφο θαη κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ,
είλαη δεδνκέλε. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ θνηλψλ επξσπατθψλ
αξρψλ. Οη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο θαη νη επαγγεικαηίεο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζεζνχλ
απφ ηηο επξσπατθέο αξρέο ζην λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε επίγλσζε φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ κνληέισλ γηα ηε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, λα ιακβάλνπλ
απνθάζεηο βάζεη θνηλψλ ζεκείσλ αλαθνξάο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνκείο βειηίσζεο.
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Σα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλνπλ:


κεραληζκνχο γηα βειηίσζε



θαηάιιεινπο πφξνπο



επξέσο πξνζβάζηκα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο



κεηξήζηκνπο ζηφρνπο θαη πξνδηαγξαθέο



θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή θαη



ζπλαθείο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο.

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, πσο ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δελ εγγπάηαη βειηησκέλε πνηφηεηα.
Χζηφζν, κπνξεί λα παξέρεη ζεκαληηθή ππνζηήξημε ζηνπο παξφρνπο εθπαίδεπζεο.

5

Κξηηηθά ζρφιηα θαη πξνβιεκαηηζκνί

Με δεδνκέλν φηη ην ECVET πξνέξρεηαη απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν, νη επξσπαίνη εηαίξνη ζε
ζπλεξγαζία κε ην CEDEFOP, παξαθνινπζνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ηελ εμέιημή ηνπ ζηε
ρψξα καο, ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα.
ήκεξα, ππνζηεξίδεηαη, φηη νη εξγνδφηεο κέζσ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ηα πξνζφληα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δμάιινπ, ε
κεηαθίλεζε ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ δελ απνηειεί εκπφδην γηα ηε ζπζζψξεπζε ησλ κνλάδσλ,
αιιά αληίζεηα απηφ ην ζηνηρείν δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε κεηαθίλεζε εληφο ηεο
επξσδψλεο γηα ιφγνπο εξγαζίαο.
ηφρνο ηνπ θαηαξηηδφκελνπ πνπ κεηαθηλείηαη είλαη λα απνθηήζεη γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο ζην Ίδξπκα ππνδνρήο. Δπνκέλσο, νη φξνη ηεο θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη
γλσζηνί ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηδξχκαηνο ππνδνρήο, ψζηε ν θαηαξηηδφκελνο λα ζπκκεηέρεη ζε
δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθέο ελφηεηεο.
Με ηελ επηζηξνθή ηνπ θαηαξηηδφκελνπ ζην ίδξπκα πξνέιεπζεο ζα γίλεηαη ε αλαγλψξηζε θαη
«επηθχξσζε» ησλ καζεζηαθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ κε βαζκνχο ECVET, έρνληαο πάληα σο
βάζε ην ζχζηεκα επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ζην νπνίν ππάγεηαη ην ίδξπκα πξνέιεπζεο.
Γπζθνιίεο ππάξρνπλ φζνλ αθνξά ηελ ελαξκφληζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ
δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Αλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη δηαθνξεηηθά, ν αξκφδηνο
θνξέαο θαιείηαη λα θξίλεη αλ έρνπλ ζεκαζία γηα ην επάγγεικα. Απηφ κπνξεί λα γίλεη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν θαηαξηηδφκελνο έρεη επηιέμεη κηα καζεζηαθή ελφηεηα ζηε ρψξα ππνδνρήο,
αιιά δελ είλαη δηαζέζηκε ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, νπφηε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα
αλαγλσξηζηεί θαη λα επηθπξσζεί κε βαζκνχο ECVET (Εηάθα, 2015).
Οη Loo θαη Schmid (2012), αλαθέξνπλ φηη ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη γεσγξαθηθά
νξηνζεηεκέλεο πεξηνρέο, φπσο εθπαηδεπηηθνχο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο. Οη πεξηνρέο απηέο
ππνζηεξίδνληαη κε ζρέδηα γηα ηε κείσζε ηεο απνηπρίαο θαη, φηαλ θάπνηνη εθπαηδεπφκελνη
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αθήλνπλ λσξίο ηελ εθπαίδεπζε ηνπο, επηδηψθεηαη λα πξνσζεζεί ε θνηλσληθή ηνπο έληαμε.
Παξφια απηά, νη ξπζκίζεηο επηθχξσζεο ζηελ Διιάδα αλαπηχζζνληαη αξγά, θπξίσο ιφγσ ησλ
επηηεπγκάησλ ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, ηα νπνία ζεσξνχληαη θαηψηεξα ηνπ
επίζεκνπ ζπζηήκαηνο.
Παξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, είηε ζηνλ ηδησηηθφ είηε ζηνλ δεκφζην
ηνκέα ππάξρνπλ θαη αληίζεηεο απφςεηο φπσο απηή ηνπ Lettmayr (2013), ν νπνίνο θαηεγνξεί
ηελ Διιάδα, φηη παξφιν πνπ ππάξρεη πνιηηηθή απφθαζε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ECVET ζηε
ρψξα, ε εθαξκνγή ηνπ αγλνείηαη. Καηεγνξεί ηε ρψξα φηη ε πξνζέγγηζε ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ, νη αληίζηνηρνη λφκνη θαη ην πηζησηηθφ ζχζηεκα δελ εθαξκφδνληαη ζηελ
Διιάδα.
Αληίζεηα, ε Boutsiouki (2014) ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη εμέιημε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ECVET
κε ηε δεκηνπξγία κηαο εζληθήο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ αζθνχλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν,
πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα δίθηπα κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ
ελζσκάησζε ηνπ φξνπ «καζεζηαθά απνηειέζκαηα» ζην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην είλαη κηα
ζεηηθή εμέιημε. Δπίζεο, ιφγνο γίλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επίζεκνπ κεηξψνπ
πηζηνπνηεκέλσλ επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε νξηζκέλα πξνζφληα
ζηελ Αξρηθή θαη πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε
Παξφιν πνπ ζηε ρψξα καο ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π έρεη νξηζηεί γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πνηνηηθά
πξνζαλαηνιηζκέλνπ πιαηζίνπ, ζπλνιηθά νη εζληθέο αξρέο είλαη εθείλεο πνπ απνθαζίδνπλ γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζηελ Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε.
πσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Calleja (2016), ην Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, πνπ παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο
επξσπατθέο ρψξεο, αμηνινγεί φηη ε Διιάδα δηαζέηεη αληίζηνηρνπο λφκνπο πνπ πξνβιέπνπλ
ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πηζησηηθψλ κνλάδσλ, ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ην ECVET θαη
κε ην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο απαηηνχληαη πεξαηηέξσ
ππνπξγηθέο απνθάζεηο, αιιά νη ζεκεξηλέο πνιηηηθέο επηινγέο έρνπλ βάιεη ην δήηεκα ζε
αλακνλή. Απηή ηε ζηηγκή, δελ ππάξρεη πιαίζην γηα ηε κεηαθνξά ησλ αμηνινγεκέλσλ
απνηειεζκάησλ κάζεζεο κεηαμχ ηδξπκάησλ θαη είλαη απαξαίηεην λα κπνξνχλ λα
αλαγλσξηζηνχλ θαη λα επηθπξσζνχλ γηα ηελ απνθπγή δηπιήο αμηνιφγεζεο.
Σν ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο είλαη
απαξαίηεην λα πινπνηεζεί, ηδηαίηεξα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε
νξηζκέλα ηερληθά επαγγέικαηα (πδξαπιηθνί, εγθαηαζηάζεσλ πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ)
θαη γηα ηελ αξκνδηφηεηα δηδαζθαιίαο ζε εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο.
Κάπνηνη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ECVET ζρεηίδνληαη κε ηελ αζάθεηα
ηνπ φξνπ «καζεζηαθά απνηειέζκαηα», ηνλ κε αθξηβή ή δηαθαλή ηξφπν πηζηνπνίεζήο.
Αθφκε, ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ πξνζφλησλ ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο αζχληαθηεο
– ίζσο θαη ηνλ παξαγθσληζκφ ησλ γλψζεσλ ππέξ ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ. Ο
πξνζαλαηνιηζκφο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζην λα εμππεξεηήζεη ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ
Page 174 of 212

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 6, Issue 3, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

θηλεηηθφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε εγείξεη επίζεο θάπνηα
θαρππνςία ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο πνπ ππάξρνπλ. Κάηη ηέηνην βέβαηα δελ αθπξψλεη ηελ
αλαγθαηφηεηα ππνζηήξημεο ησλ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ, πνπ θαίλεηαη λα
πξνθξίλεη ε επξσπατθή πιεπξά.

πκπεξάζκαηα
Καηαδεηθλχεηαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ECVET ζα δψζεη ψζεζε ζηελ θηλεηηθφηεηα
εληφο ηεο Δπξσδψλεο γηα φινπο εθείλνπο πνπ επηζπκνχλ, είηε λα ζπνπδάζνπλ είηε λα
εξγαζηνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο. ηελ πεξίπησζε ηεο ρψξαο καο, φπσο
ππνζηεξίδνπλ νη Φσηφπνπινο θαη Εάγθνο (2016), αλ ππάξμεη νινθιεξσηηθή εθαξκνγή ηνπ
ζπζηήκαηνο, ζα πξναρζνχλ κηα ζεηξά απφ κεηαξξπζκίζεηο ζην ρψξν ηεο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο, ζηνλ νπνίν ε Διιάδα είλαη αξθεηά πίζσ, ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο Δπξσπατθέο
ρψξεο.
Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ γεληθά ζα είλαη κεγάιε, γηαηί ζα ππάξμεη:
1. αχμεζε ζηε δηαθάλεηα θαη ζηε δηαπεξαηφηεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ,
2. ψζεζε θαη επειημία φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο,
3. ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα, ηνπο θνξείο θαη ηνπο νξγαληζκνχο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο,
4. αλαβάζκηζε ηνπ θχξνπο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.

Πξνηάζεηο
Δίλαη απαξαίηεην λα αμηνπνηεζεί ην ECVET φρη κεραληζηηθά ή εμαηνκηθεπκέλα γηα θάζε
θξάηνο - κέινο ηεο ΔΔ, νχηε απιψο λα απερεί ηε ζηελή γξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε. Πνιχ
πεξηζζφηεξν λα κελ ζεσξεζεί σο έλα αθφκε εξγαιείν ηεο νκνγελνπνηεηηθήο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Αληίζεηα, επηηάζζεηαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζέιεη ην ECVET λα
ιεηηνπξγεί ζηνρεπκέλα θαη πνιχ νπζηαζηηθά σο ελεξγεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ σξίκαλζε ηεο
Δπξσπατθήο πξννπηηθήο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο / θαηάξηηζεο θαη αθνξά φια ηα θξάηε κέιε.
αθψο, γελλψληαη δεηήκαηα πνιηηηθήο πθήο θαη θάπνηνο ζα έιεγε φηη ε θεληξηθή νξγάλσζε
ηεο ΔΔ ιεηηνπξγεί κε επηβνιή πάλσ ζηα ιηγφηεξν ηζρπξά θξάηε κε ην πξφζρεκα ηεο
δηαθξαηηθήο αλαγλψξηζεο πξνζφλησλ, ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο
απνθαηάζηαζεο. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, απαηηείηαη επξεία ζπλαίλεζε θαη ζπκθσλίεο
αξξαγείο, πνπ ιακβάλνπλ ππφςε φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.
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Δπηπιένλ, αλαδεηθλχεηαη ζεκειηαθφ ην δήηεκα ηεο ζχλδεζεο ηνπ ECVET κε ηελ δηαθξαηηθή
αλαγλψξηζε φρη κφλν ηεο ηππηθήο, αιιά θαη ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο άηππεο
κάζεζεο. Απηφ, ζα επηηξέςεη ηελ εμνκάιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, θαζψο ηα
ππνθείκελα δελ έρνπλ ηελ ίδηα καζεζηαθή αθεηεξία θαη ζπρλά ε επαγγεικαηηθή ηνπο
απνθαηάζηαζε θαη επεκεξία ζπλαξηάηαη κφλν κε ηηο ηππηθέο ζπνπδέο, ηηο νπνίεο δελ
δηαζέηνπλ.
ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη αλαγθαίν λα δηαρεηξηζηεί ην
έιιεηκκα θαηαλφεζεο ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο ζέζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε
εζληθή καο πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηηο επξσπατθέο εμειίμεηο. Παξάιιεια, ε επξσπατθή πιεπξά
λα θαηαλνήζεη πσο ε ρψξα καο βηψλεη ηε ζπλερηδφκελε θξίζε θαη ην θχκα πξνζθχγσλ θαη
κεηαλαζηψλ, πνπ δελ αθήλεη αλεπεξέαζηε θαη ηελ επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα ζπλνιηθά.
Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ηφπνπ καο νθείιεη λα αληηκεησπίζεη ηελ
δπζπηζηία ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή επξσπατθψλ εξγαιείσλ, φπσο ην
ECVET, εμαηηίαο ηνπ ζπλερηδφκελνπ δεκνζηνλνκηθνχ αδηεμφδνπ.

Δπίινγνο
Ζ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο είλαη αλαγθαίν λα αθνξά φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζην
ζχλνιν ηεο Δπξψπεο θαη λα απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
επηπέδσλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. Σνλίδεηαη φηη ε χπαξμε
θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζε επξσπατθφ επίπεδν κπνξεί λα
παξέρεη ζεκεία αλαθνξάο γηα αμηνινγήζεηο θαη αιιεινηξνθνδφηεζε.
χκθσλα κε ηνπο Φσηφπνπιν θαη Εάγθν (2016) είλαη ζεκαληηθή ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
γηα ηελ νηθνδφκεζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ. Δπνκέλσο, κε ηελ
απνδνρή απφ θνηλνχ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα θξάηε - κέιε θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηηο
θνηλέο αξρέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη
Καηάξηηζε θαηά ηε ρξήζε ηνπ.
Οη αξρέο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεθκεξηψλνληαη ζηα έγγξαθα ECVET, δειαδή ζηα
Μλεκφληα πλεξγαζίαο θαη ζηηο πκθσλίεο Μάζεζεο.
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Κξηηηθή αλάιπζε ηεο Σειηθήο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δληαίνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ
(Δ.Ο..) ηεο Κχπξνπ
Critical analysis of the Final Evaluation Report for the Cyprus All-Day Compulsory
School
Παπαδφπνπινο Κιεάλζεο, Καζεγεηήο Γ/ Βάζκηαο εθπαίδεπζεο, Φηιόινγνο, Μ.Α. Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο,
cleantegr@yahoo.com
Papadopoulos Kleanthis, Secondary Education Teacher, Philologist, M.A. Sciences of Education,
cleantegr@yahoo.com

Abstract: The new conditions created in rapidly changing modern societies and the need to
enable the educational institutions to respond to them has made inevitable, firstly, the
introduction of reforms in education systems and, secondly, the evaluation of their
implementation. In this context, in Cyprus was established on a pilot basis the educational
institution of the All-Day Compulsory Primary School between 2006 and 2009 and,
furthermore, was conducted its evaluation by an Independent Committee on behalf of the
Ministry of Education and Culture, with the aim of doing a comparative assessment of its
three year implementation. This article represents an attempt of a critical analysis of the Final
Evaluation Report for this school, by investigating whether the prescribed in the scientific
literature methodological rules and quality criteria for similar reports were followed. It
examines, in particular, the purpose and the targets of the conducted evaluation, the Report
effectiveness in view of the dissemination of results and conclusions, as well as the
applicability of the recommendations arising from it. At the same time, the article comments
the conclusions and recommendations of the evaluators and, finally, makes remarks that can
contribute to improve similar Reports.
Keywords: All-Day Compulsory Primary School, Evaluation Report, methodology and
quality criteria, dissemination of results.
Πεξίιεςε: Οη λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηηο ξαγδαία κεηαβαιιφκελεο ζχγρξνλεο
θνηλσλίεο θαη ε αλάγθε ηνχ λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί λα αληαπνθξηζνχλ ζε
απηέο, έρεη θαηαζηήζεη αλαπφθεπθηε, αθελφο, ηελ εηζαγσγή κεηαξξπζκίζεσλ ζηα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη, αθεηέξνπ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. ην πιαίζην
απηφ ζεζπίζηεθε κεηαμχ ησλ εηψλ 2006-2009 ν εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο ηνπ Οινήκεξνπ
ρνιείνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ θαη, αθνινχζσο, δηελεξγήζεθε
αμηνιφγεζε απφ Αλεμάξηεηε Δπηηξνπή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνχ κε ζθνπφ ηε ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ηεο ηξηεηνχο πηινηηθήο πινπνίεζήο ηνπ. Σν
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παξφλ άξζξν απνηειεί έλα εγρείξεκα θξηηηθήο αλάιπζεο ηεο Σειηθήο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο
ηνπ ζρνιείνπ απηνχ, κε ην νπνίν δηεξεπλάηαη ην θαηά πφζνλ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε
ζχληαμή ηεο νη πξνβιεπφκελνη ζηε βηβιηνγξαθία κεζνδνινγηθνί θαλφλεο θαη ηα θξηηήξηα
ζχληαμεο ηέηνησλ θεηκέλσλ. Δμεηάδνληαη, ζπγθεθξηκέλα, ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο
δηελεξγεζείζαο αμηνιφγεζεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Έθζεζεο ζηελ πξννπηηθή ηεο
θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο, θαζψο θαη ην εθαξκφζηκν
ησλ εηζεγήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. ρνιηάδνληαη, παξάιιεια, ηα ζπκπεξάζκαηα
θαη νη εηζεγήζεηο ησλ αμηνινγεηψλ θαη, ηέινο, δηαηππψλνληαη παξαηεξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα
ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε αληίζηνηρσλ Δθζέζεσλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Οινήκεξν ρνιείν, Έθζεζε Αμηνιφγεζεο, κεζνδνινγία, θξηηήξηα ζχληαμεο,
επίηεπμε ζηφρνπ δηάρπζεο.

Δηζαγσγή
Οη πνιπεπίπεδεο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο εμαηξεηηθά ζχλζεηεο κεηαλεσηεξηθέο
θνηλσλίεο θαη ε ζπλαθφινπζε αλάγθε ηνχ λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηακνξθνχκελεο λέεο ζπλζήθεο εληφο ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ
ζπζηήκαηνο, έρνπλ θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ –φρη βέβαηα ρσξίο πνιηηηθέο, ηδενινγηθέο,
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο– εηζαγσγή κεηαξξπζκίζεσλ ζηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ε αλάδεημε
λέσλ ηχπσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (Καδακίαο, 2005; Μπνπδάθεο, 2005). Τπφ ηελ
επίδξαζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνθιήζεσλ αιιά θαη θνηλσληθψλ πηέζεσλ, εηδηθφηεξα δεηήκαηα
φπσο ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηε ινγνδνζία
ζηελ Δθπαίδεπζε θαη, θαη‘ επέθηαζε, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
θαίλεηαη κάιηζηα λα έρνπλ απνθηήζεη εμαηξεηηθή πξνηεξαηφηεηα δηεζλψο (Lacey & Lawton,
1981; Robson, 2002; Παζηαξδήο, αββίδεο & Σζηάθθηξνο, 2007; Μπνπδάθεο, 2010).
Ζ πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο ηεο
αμηνιφγεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε εκθαλίδεη, σζηφζν, αξθεηέο δπζθνιίεο πξνεξρφκελεο θπξίσο
απφ ηελ χπαξμε πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ νξηζκψλ (Cuba & Lincoln, 1981). Δπηρεηξψληαο κηα
ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξνπ, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί πσο αμηνιφγεζε είλαη ε
ζπζηεκαηηθή θαη εμεηδηθεπκέλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ νπνία απνηηκάηαη ε
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνηθίισλ παξακέηξσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ, απφ ηηο πξνυπνζέζεηο έσο ηα απνηειέζκαηά ηνπ, κε ηε ρξήζε (δη)επηζηεκνληθψλ
ηερληθψλ θαη κεζνδνινγίαο (Καζζσηάθεο, 1992; Ξσρέιιεο, 2006). Τπφ κηα πην επξεία
έλλνηα δε, «αμηνιφγεζε είλαη ε δηαηχπσζε θξίζεο γηα ηελ αμία κηαο θνηλσληθήο παξέκβαζεο,
κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα θαη ξεηά θξηηήξηα θαη πξφηππα» (European Commission,
1999:17).
Χο θνηλσληθή παξέκβαζε κπνξεί, πξνθαλψο, λα λνεζεί θαη ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπσο απηή ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ. Αξθεηέο δεθαεηίεο κεηά ηελ
αξρηθή ηνπ εκθάληζε θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ε ζεζκνζέηεζή ηνπ αθνξά ην ζχλνιν
Page 180 of 212

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 6, Issue 3, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

ζρεδφλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Διιάδα θαη ε Κχπξνο
(Αλδξένπ, 2003). Υξεηάδεηαη, κάιηζηα, λα ππνγξακκηζηεί φηη, αλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ
ιακβάλεη πηα ρψξα εληφο ζπλζεθψλ θπξηαξρίαο ηνπ λενθηιειεχζεξνπ κνληέινπ, ν
ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ζρνιείνπ απνηειεί έλαλ ζεζκφ ζνζηαιδεκνθξαηηθήο νπζηαζηηθά
ινγηθήο, δεδνκέλνπ φηη ην ηδενινγηθφ απηφ ξεχκα ζηελ θιαζηθή ηνπ εθδνρή αληηκεησπίδεη ηε
κφξθσζε σο θνηλσληθφ δηθαίσκα, ελψ ηεο πξνζδίδεη ηαπηφρξνλα πξνλνηαθφ ραξαθηήξα,
φπσο αθξηβψο επηδηψθεηαη κε ην Οινήκεξν ρνιείν (Αζαλαζηάδεο, 2007). Ζ ίδξπζε θαη ε
ιεηηνπξγία ηνπ δηεπξπκέλνπ απηνχ ηχπνπ ζρνιείνπ επηβιήζεθε, πην ζπγθεθξηκέλα, απφ
θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο ιφγνπο, ελψ ε ζεσξεηηθή
ζεκειίσζή ηνπ ζηεξίρηεθε ζηελ αληίιεςε ηνπ «παηδαγσγνχληνο ζρνιείνπ», πνπ δελ
πεξηνξίδεηαη ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε, αιιά ιεηηνπξγεί θπξίσο σο ρψξνο αγσγήο κε
ζηφρν ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή (Τ.Π.Π., 2004; Κφπηζεο,
2005).
Δηδηθφηεξα, ε εηζαγσγή ηνπ Δληαίνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ (Δ.Ο..) ζηελ Κχπξν ζεζπίζηεθε
πηινηηθά, κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ εηψλ 2006-2009, ζε ελλέα ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην πξψην έηνο θαη ζε δεθαπέληε γηα ηα επφκελα δχν. Με
ζθνπφ ηε ζπλνπηηθή απνηίκεζε ηεο ηξηεηνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ
απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ λέν απηφ ζεζκφ αλαηέζεθε απφ
ην θππξηαθφ Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (Τ.Π.Π.) ε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ
ζε Αλεμάξηεηε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή (Εεκπχιαο, Ζιηνθψηνπ-Μέλνλ, ΜηραειίδνπΔπξηπίδνπ & Πίηηα-Παληαδή, 2009). Γηα ηε ζχληαμε ηεο Σειηθήο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ε
Δπηηξνπή απηή πξνέβε ζε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ
ζπλέιεμε ζην αλσηέξσ δηάζηεκα θαη, παξάιιεια, ζηε κειέηε ζρεηηθνχ έληππνπ πιηθνχ.
Πέξαλ ηεο πεξίιεςεο, ηνπ πξνιφγνπ, ηνπ επηιφγνπ θαη ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, ε
Έθζεζε πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα πέληε θεθάιαηα:
1. χληνκε αλαδξνκή ζηε θηινζνθηθή ζεκειίσζε ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ θαη ζηελ
εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ζηελ Κχπξν.
2. Πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ, φπσο εθαξκφζηεθε θαηά ηα ηξία
ρξφληα ηεο πινπνίεζήο ηνπ (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009).
3. Σνλ ζθνπφ, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο αμηνιφγεζεο.
4. πλνπηηθά απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηα ηξία ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ
ζεζκνχ.
5. Σειηθά ζπκπεξάζκαηα-εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ
πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ.
Δπηπιένλ, ζε παξάξηεκα παξαηίζεληαη δείγκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ
ζηνλ εξεπλψκελν πιεζπζκφ (Εεκπχιαο θ.ά., 2009)3.

3

ην εμήο, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ ππφ αλάιπζε Έθζεζε παξαπέκπεη ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν.
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θνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη λα εμεηαζηεί, κέζσ ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ηεο Έθζεζεο,
ην θαηά πφζνλ αθνινπζνχληαη ζε απηήλ νη βαζηθνί κεζνδνινγηθνί θαλφλεο θαη ηα θξηηήξηα
ζχληαμεο ησλ Δθζέζεσλ Αμηνιφγεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. Δηδηθφηεξα,
δηεξεπλάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Έθζεζεο ζηελ πξννπηηθή ηεο θνηλνπνίεζεο
ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην
εθαξκφζηκν ησλ εηζεγήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. ηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο
αμηνπηζηίαο θαη επαγγεικαηηθφηεηαο ηεο Έθζεζεο επηρεηξείηαη, ζπγθεθξηκέλα, λα θαζηζηνχλ
ζαθή, αθελφο, ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο θαη, αθεηέξνπ, ε κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε, νη ηερληθέο θαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ζρνιηάδνληαη ηα
ζπκπεξάζκαηα θαη νη εηζεγήζεηο ησλ αμηνινγεηψλ, ελψ, ηέινο, δηαηππψλνληαη θάπνηεο
παξαηεξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζηε βειηίσζε ησλ Δθζέζεσλ Αμηνιφγεζεο
απηνχ ηνπ είδνπο.

1. Θέκα, ζθνπνί θαη ζηφρνη ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο
ηνλ πξφινγν ηεο Έθζεζεο γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ ηεο δεκηνπξγίαο ηεο
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο ειήθζε ππφςε
έληππν πιηθφ πνπ παξαρσξήζεθε απφ αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη ην φηη νη
αμηνινγεηέο πξνέβεζαλ ζε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ
πνπ ζπγθέληξσζαλ θαηά ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζε 15 Οινήκεξα ρνιεία, αμηνπνηψληαο,
παξάιιεια, ηα ζπκπεξάζκαηα δχν πξνεγνχκελσλ Δλδηάκεζσλ Δθζέζεσλ. Δλ ζπλερεία,
παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά εξσηήκαηα πνπ θαζνδήγεζαλ ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία θαη
δειψλεηαη φηη ζθνπφο ηεο Έθζεζεο είλαη ε ζπλνπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ Δ.Ο. ζηελ πηινηηθή
θάζε εθαξκνγήο ηνπ θαη ζηφρνη ηεο ε δηεξεχλεζε ηνχ θαηά πφζνλ έρνπλ επηηεπρζεί νη
δηαθεξπγκέλεο απφ ην Τ.Π.Π. παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο επηδηψμεηο γηα ην ζρνιείν απηφ,
θαζψο θαη ε ππνβνιή εηζεγεηηθψλ πξνηάζεσλ ζηελ πξννπηηθή ηεο βειηίσζήο ηνπ (Εεκπχιαο
θ.ά., 2009). Απνπζηάδνπλ, σζηφζν, ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ε παξάζεζε ησλ
νπνίσλ ζε κηα εηζαγσγή ηέηνηνπ είδνπο ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζην λα θαηαζηεί
πην ειθπζηηθφ γηα ηνλ αλαγλψζηε ην ηκήκα απηφ (Μηραειίδνπ & Παζηαξδήο, 2010).

2. Παξνπζίαζε φςεσλ ηνπ δεηήκαηνο
2.1

Ο ζεζκφο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ

Σν πξψην θεθάιαην ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο επηρεηξεί κηα ζπλνπηηθή αλαδξνκή ζηε
θηινζνθηθή ζεκειίσζε ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ θαη ζηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ζηελ Κχπξν.
ε απηφ παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά νη παξάγνληεο πνπ πξνέβαιαλ ην αίηεκα γηα ηε δεκηνπξγία
ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ ζηα επξσπατθά θξάηε, ελψ παξάιιεια γίλεηαη αλαθνξά ζηηο
βαζηθέο θαηά ρψξεο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ. Καηαγξάθνληαη, επίζεο, ηα βαζηθά παηδαγσγηθά
επηρεηξήκαηα ζεκειίσζεο ηνπ ζεζκνχ, κε ηελ επηζήκαλζε φηη ε επηηπρήο πνξεία ηνπ
εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηφλ θαη,
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πξσηίζησο, απφ ηελ θαζνιηθή αλαδηάξζξσζε ηεο θηινζνθίαο ηεο παξαδνζηαθήο δνκήο ηνπ
ζρνιείνπ.
Δλ ζπλερεία, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηνπ Οινήκεξνπ
ρνιείνπ ζηελ Κχπξν απφ ηε ζέζπηζή ηνπ ην 1999 σο πξναηξεηηθνχ ηχπνπ ζρνιείνπ, κε ηελ
νπνία δηαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ν ξφινο ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο θππξηαθήο
θνηλσλίαο. Σαπηφρξνλα, παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ
αμηνινγήζεσλ ηνπ Δ.Ο.. θαζψο θαη νη ζεκειηψδεηο παξάγνληεο ηεο επηηπρίαο ηνπ βάζεη
Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο άμνλεο
γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο θηλείηαη ε Έθζεζε. Δληνπίδνληαη, αθνινχζσο, ηα βαζηθφηεξα
πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ απηνχ θαη θαηαγξάθνληαη νη πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο
θαη ε επηρεηξεκαηνινγία πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπ. Σνλίδεηαη, ηέινο, πσο ε
απνπζία νπζηαζηηθήο πξνζπάζεηαο αλαγλψξηζεο ηεο ηδηαηηεξφηεηάο θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ
ραξαθηήξα ηνπ Οινήκεξνπ απφ ηνπο θνξείο ράξαμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί
ηνλ θπξηφηεξν αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηνπ.
2.2

Πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ

ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο πεξηγξάθεηαη ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
ζεζκνχ ηνπ Δ.Ο.. θαηά ηα ηξία ρξφληα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ. πγθεθξηκέλα,
παξαηίζεληαη πίλαθεο δεδνκέλσλ γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζρεηηθνί κε ηνλ αξηζκφ
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, ελψ παξάιιεια πεξηγξάθνληαη πνηθίιεο φςεηο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ, απφ ηελ αλάιπζε θαη ην ζρνιηαζκφ ησλ νπνίσλ δηαθαίλνληαη θαζαξά θάπνηα
πξνβιήκαηα ζρεηηδφκελα θπξίσο κε ηε ζίηηζε θαη ηελ επηινγή ησλ δηδαζθφλησλ. Γηα ην
ηειεπηαίν απηφ δήηεκα δελ θαζίζηαηαη, σζηφζν, εθηθηφ λα παξαζρεζεί κηα πιήξεο εηθφλα,
δεδνκέλνπ φηη, φπσο δηεπθξηλίδεηαη, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί ην επίπεδν
παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ κε κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ, θάηη πνπ κάιινλ
επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πιεξφηεηα ηεο Έθζεζεο.
Ζ αλάιπζε ησλ ππφινηπσλ δηαζηάζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.. γίλεηαη κε ηξφπν πνπ ηηο
θαζηζηά ζαθείο, αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ηνπ θαη εθπιεξψλνληαο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ
ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ην επίπεδν ηεο ζαθήλεηαο κε βάζε ηα «Δπίπεδα Αμηνιφγεζεο
Πξνγξακκάησλ» (Σζηάθθηξνο & Παζηαξδήο, 2010). εκαληηθή, ηέινο, είλαη θαη ε αλαθνξά
ζην παξάιιειν ζπκβνπιεπηηθφ έξγν γηα ην ίδην δήηεκα ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη
ηήξημεο θαη ε έκκεζε ππφδεημε ησλ ζπληαθηψλ ηεο Έθζεζεο πξνο ην Τ.Π.Π. γηα
αληηπαξαβνιή ησλ εηζεγήζεψλ ηεο κε ηηο αληίζηνηρεο δηθέο ηνπο. Απφ ηελ αλαθνξά ζηηο
πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηνπ ζεζκνχ θαη, παξάιιεια, απφ ηνλ εληνπηζκφ θάπνησλ αδπλακηψλ
θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνθχπηεη πσο απνηειεί δεηνχκελν ε αλαγλψξηζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο
ηνπ Δ.Ο.. θαη ηεθκεξηψλεηαη ζαθψο ε αλαγθαηφηεηα δηεμαγσγήο ηεο αμηνιφγεζεο (Κελδένπ
& Παζηαξδήο, 2010).
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3. Μεζνδνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο
3.1

Δξεπλεηηθή κέζνδνο

Σν ηξίην θεθάιαην ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο αλαθέξεηαη ζηνλ ζθνπφ, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη
ηε κεζνδνινγία ηεο αμηνιφγεζεο, ε νπνία απνηειεί έλα δήηεκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη θάζε
θνξά θπξίσο απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο εθάζηνηε έξεπλαο (Bird,
Hammersley, Gomm & Woods, 1999; Bell, 2007). Ο επηιεγείο ζηελ εμεηαδφκελε πεξίπησζε
κεζνδνινγηθφο ζρεδηαζκφο ζηεξίδεηαη ζην ιεγφκελν ζηνρνθεληξηθφ κνληέιν, πνπ
αληηιακβάλεηαη ηελ αμηνιφγεζε σο κηα ζηαδηαθή δηαδηθαζία κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ
πξνζπάζεηα δηαπίζησζεο ηνπ θαηά πφζνλ έρνπλ επηηεπρζεί ή φρη νη ζηφρνη ελφο
Πξνγξάκκαηνο (ηπιηαλίδεο & Παζηαξδήο, 2010). Βαζηθφ πιενλέθηεκα απηήο ηεο
πξνζέγγηζεο είλαη φηη ε εμ αξρήο δηεπθξίληζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ δηεπθνιχλεη ηνπο
αξκνδίνπο λα μεθαζαξίζνπλ έγθαηξα ηηο αξρηθέο πηζαλέο ακθηβνιίεο θαη αζάθεηεο γηα ηα
πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, βνεζά ηνπο αμηνινγεηέο λα αμηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα
σο βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη εληζρχεη, ηαπηφρξνλα, ηε θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο (ηπιηαλίδεο, 2010).
Δίλαη απαξαίηεην, σζηφζν, λα ηνληζηεί πσο ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν έρεη αζθεζεί
εκπεξηζηαησκέλε θξηηηθή γηα ην φηη απνηειεί κηα γξακκηθή θαη άθακπηε πξνζέγγηζε, κε ηελ
νπνία δίλεηαη έκθαζε θπξίσο ζην θαηά πφζνλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί έρνπλ επηηεπρζεί θη
φρη ζην θαηά πφζνλ είλαη ζσζηνί, θαζψο θαη ην φηη αγλνεί κε ζθνπνχκελα ή ηπραία
απνηειέζκαηα πνπ δελ πξνβιέθζεθαλ ζηνπο ζηφρνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ην ζηνρνθεληξηθφ
κνληέιν έρεη θπξηαξρήζεη γηα δεθαεηίεο ζηελ αμηνινγηθή ζθέςε, επεηδή είλαη πξαθηηθφ,
παξνπζηάδεη ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή ζπλέπεηα θαη, ηαπηφρξνλα, είλαη εχθνιν ζηελ
θαηαλφεζε θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ, θάηη πνπ ην θαζηζηά ηθαλνπνηεηηθή επηινγή γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε αμηνινγηθή δηαδηθαζία (ηπιηαλίδεο, 2010).
3.2

Σερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ

ε θάζε έξεπλα, πέξαλ ηνπ δεηήκαηνο ηεο κεζφδνπ, ηίζεηαη θαη απηφ ηεο επηινγήο ηεο
θαηάιιειεο ηερληθήο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Ζ απφθαζε γηα ην πνην εξγαιείν ζα
ρξεζηκνπνηεζεί, αθνινπζεί ζπλήζσο κηα πξνεγνχκελε απφθαζε γηα ην ηη είδνπο έξεπλα ζα
επηρεηξεζεί (Cohen, Manion & Morrison, 2008), κνινλφηη θακία πξνζέγγηζε δελ εμαξηάηαη
απφ θάπνηα κέζνδν ή δελ κπνξεί λα ηελ απνθιείζεη απιψο επεηδή έρεη ηνλ ηίηιν ηεο
«πνζνηηθήο» ή ηεο «πνηνηηθήο» έξεπλαο ή νπνηνλδήπνηε άιινλ (Bell, 2007). ηελ πεξίπησζε
απηή αθνινπζείηαη κηθηή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο
δπλαηήο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηερληθέο πνζνηηθήο θαη
πνηνηηθήο έξεπλαο ζε εληαίν πιαίζην, κε βάζε ηελ αξρή φηη είλαη απαξαίηεην λα
ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπλδπαζκφο αιιεινζπκπιεξνχκελσλ κεζφδσλ, φζνλ αθνξά ηα
πιενλεθηήκαηά ηνπο, ειαρηζηνπνηψληαο θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο
(Robson, 2002; Κελδένπ & Παζηαξδήο, 2010). Σα βαζηθά εξγαιεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο
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έξεπλαο είλαη εξσηεκαηνιφγηα γηα γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, παξαηήξεζε ζηα
ζρνιεία, θαζψο θαη αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ επεηξάπε ε
ηξηγσλνπνίεζε κεζφδσλ θαη δεδνκέλσλ, θάηη πνπ εληζρχεη ηελ εμαγσγή αζθαιψλ
ζπκπεξαζκάησλ κε κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο θαη, παξάιιεια, ηελ αμηνπηζηία θαη
εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο (Cohen et al., 2008).
3.2.1

Δξσηεκαηνιφγηα

Γηα ηε ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνζνηηθά ζπγθξηηηθά ζηνηρεία
κέζσ ηνπ θαηαξηηζκνχ ηξηψλ αλψλπκσλ δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ κε κηθξέο
ηξνπνπνηήζεηο-βειηηψζεηο αλά ζρνιηθφ έηνο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα επξέσο
δηαδεδνκέλν, εχρξεζην θαη αμηφπηζην κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, νηθνλνκηθφ απφ άπνςε
ρξφλνπ θαη θφζηνπο, πνπ πξνάγεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ εηιηθξίλεηα ζε ζρέζε κε άιια.
Χζηφζν, δε ζηεξείηαη κεηνλεθηεκάησλ, φπσο ε πεξηνξηζκέλε γθάκα πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί
λα ζπιιέμεη, ε ζρεηηθά κηθξή δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ζηηο απαληήζεηο, ε βηαζηηθή ζπρλά
ζπκπιήξσζή ηνπ, ε ελδερφκελε αδπλακία θαηαλφεζεο εξσηήζεσλ απφ άηνκα κε ρακειφ
επίπεδν αιθαβεηηζκνχ, ην φηη νη απαληήζεηο πνιιέο θνξέο δελ αλαθέξνληαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα αιιά ζε απηφ πνπ νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ σο ηέηνηα θαη, βέβαηα, ην φηη
ζπληζηά «εηζβνιή» ζηε δσή ηνπ εξσησκέλνπ (Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2005;
Cohen et al., 2008). Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη νη ιέμεηο ζπρλά είλαη εγγελψο ακθίζεκεο έρεη
σο απνηέιεζκα λα δίλεηαη απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πνιιά εξσηήκαηα
πνιιαπιψλ επηινγψλ έλα αθαηέξγαζην ζηαηηζηηθφ κέγεζνο, ιφγσ ηνπ φηη νη εξσηψκελνη
ελδέρεηαη λα εξκελεχνπλ ηηο ίδηεο ιέμεηο δηαθνξεηηθά. Οπσζδήπνηε, βέβαηα, νη δηαπηζηψζεηο
απηέο δελ αλαηξνχλ ηελ αδηακθηζβήηεηε ρξεζηκφηεηά ηνπ ζηε δηαηχπσζε κηαο θξίζεο,
εθφζνλ εμάιινπ ην πξφβιεκα ειαρηζηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο ηξηγσλνπνίεζεο (Javeau,
1996; Cohen et al., 2008).
Σα εξσηεκαηνιφγηα ζηελ πεξίπησζε απηή παξαηέζεθαλ ζε παξάξηεκα, επηηξέπνληαο ηε
δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο, ηεο ζαθήλεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ δηαηχπσζεο ησλ
εξσηεκάησλ. Απφ ηελ αλάιπζή ηνπο δηαπηζηψζεθε φηη νη εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ έηζη ψζηε
δελ ήηαλ εχθνιν λα παξεξκελεπζνχλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλδένληαλ μεθάζαξα κε ην πξφβιεκα
θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο (Cohen et al., 2008). Ζ θαηάξηηζή ηνπο αληαπνθξίλεηαη ζηα
επίπεδα νξζφηεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ «Δπηπέδσλ Αμηνιφγεζεο Πξνγξακκάησλ», πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα «δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ» θαη ηηο «αλζξψπηλεο αιιειεπηδξάζεηο», εθφζνλ
κέζσ ηεο ηήξεζεο ηεο αλσλπκίαο θαηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπο εθηηκάηαη πσο νη εξσηψκελνη
δελ έλησζαλ λα απεηινχληαη ή λα βιάπηνληαη. Σέινο, αληαπνθξίλνληαη ζηα επίπεδα ησλ
«Βάζηκσλ Πεγψλ Πιεξνθφξεζεο», δεδνκέλνπ φηη, φπσο θαίλεηαη, πξνεηνηκάζηεθαλ
ιεπηνκεξεηαθά, ψζηε λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε επάξθεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ
(Σζηάθθηξνο & Παζηαξδήο, 2010).
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3.2.2

πλεληεχμεηο

Ζ ζπλέληεπμε είλαη νπζηαζηηθά έλα είδνο δηαιφγνπ, ε επηηπρία ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ
ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πιαηζηψλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην λφεκα ησλ
εξσηήζεσλ θαη ησλ απαληήζεσλ. Απνηειεί κάιηζηα έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα λα
πξνζεγγηζηνχλ νη αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ, παξέρνληαο ζεκαληηθφ βαζκφ επειημίαο ηφζν
ζηνλ εξσηψληα φζν θαη ζηνλ εξσηψκελν (Μάγνο, 2010). ηελ πεξίπησζε απηήο ηεο έξεπλαο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ νκαδηθέο θαη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο κε εθπαηδεπηηθνχο (δηεπζπληέο,
ππνδηεπζπληέο θαη δηδάζθνληεο), γνλείο, καζεηέο, ηνλ πξντζηάκελν ησλ Δ.Ο., ηνλ δηεπζπληή
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θνξέα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηεο αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο (Π.Ο.Δ.Γ.). Οη ζπλεληεχμεηο ήηαλ εκηδνκεκέλνπ
ηχπνπ, κε ηελ έλλνηα φηη πξνεηνηκάζηεθε έλαο θαηάινγνο εξσηεκάησλ αξθεηά αλνηθηφο,
ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλαδηάξζξσζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ θαη ε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ
παξεθβάζεηο απφ πιεπξάο ζπκκεηερφλησλ. Απηφ αθξηβψο απνηειεί θαη ην κεγαιχηεξν
πιενλέθηεκα ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, εθφζνλ ε επειημία ζηε ρξήζε ηνπο επηηξέπεη
ηε δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ εξσησκέλσλ (Cohen et al., 2008).
Γεληθφηεξα, κε ηελ ηερληθή απηή απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα
εξσηεκαηνιφγηα θαη παξάιιεια ε εγθπξφηεηα ηνπ κέζνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα ηεο
δεκηνπξγίαο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ. Απφ ηελ άιιε, απνηειεί
δηαδηθαζία ρξνλνβφξα θαη ππνθεηκεληθή, ζηελ νπνία ελππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο
κεξνιεπηηθφηεηαο, ελψ ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ εξσηήζεσλ
εκπεξηέρεηαη ν θίλδπλνο λα κελ είλαη θνηλφ ην κέηξν κέηξεζεο. Ζ παξνπζία, ηέινο, ηνπ
καγλεηνθψλνπ νδεγεί πνιιέο θνξέο ηα άηνκα, ηδηαίηεξα ζηηο νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο, ζην λα
επηδηψθνπλ λα απαληνχλ κε θνηλσληθψο απνδεθηνχο ηξφπνπο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε
εγθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο (Breakwell, 1995; Cohen et al., 2008).
ε θάζε πεξίπησζε, ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηεο
Έθζεζεο, επέηξεςε ηθαλνπνηεηηθή ειαζηηθφηεηα ζηελ αθνινπζία ηεο ζπδήηεζεο, δίλνληαο ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζέηνπλ θαη λα αλαιχνπλ δεηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο λα
κελ είραλ πεξηιεθζεί ζε έλα εθ ησλ πξνηέξσλ δηακνξθσκέλν πιάλν (Cohen et al., 2008).
χκθσλα δε κε ηα Δπίπεδα Αμηνιφγεζεο Πξνγξακκάησλ, αληαπνθξίλεηαη ζηα «Δπίπεδα
Αθξίβεηαο», πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο
θαη αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη κε ηα «Δπίπεδα Οξζφηεηαο», εθφζνλ
δηαθαίλεηαη απφ ηηο παξερφκελεο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο φηη ε αμηνιφγεζε δηεμήρζε κε
λφκηκν θαη εζηθά νξζφ ηξφπν (Σζηάθθηξνο & Παζηαξδήο, 2010).
3.2.3

Παξαηήξεζε

Μία απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο κνξθέο ηξηγσλνπνίεζεο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί ν
ζπλδπαζκφο ζπλέληεπμεο θαη παξαηήξεζεο. Δλψ ε ζπλέληεπμε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα
κελ παξακείλεη κφλν ζηελ εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά λα εηζρσξήζεη ζε εζσηεξηθέο
πηπρέο ησλ ππφ έξεπλα ππνθεηκέλσλ, ε παξαηήξεζε ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη θαη
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λα ζπκπιεξψζεη ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηηο ζπλεληεχμεηο (Bird et al., 1999; Μάγνο,
2010). Με βάζε απηήλ ηελ παξαδνρή, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ζηα ζρνιεία
αθνινπζήζεθε, σο επηπιένλ ηερληθή ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, ε παξαηήξεζε ζηηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηα εξγαζηήξηα θαη ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο θαη αλάπαπζεο.
πγθεθξηκέλα, επειέγε ην είδνο ηεο ζεαηήο-κε ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, κηαο δηαδηθαζίαο
κε παξεκβαηηθήο θαηά ηελ νπνία ηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη ζε γλψζε ηεο παξνπζίαο ελφο
εξεπλεηή πνπ δε ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο (Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ,
2005; Cohen et al., 2008; Κελδένπ, 2010). Πξέπεη, σζηφζν, λα ππνγξακκηζηεί φηη δελ
παξέρνληαη επαξθή ζηνηρεία γηα ην αθξηβέο είδνο κε ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο πνπ
πηνζεηήζεθε θαη, ζπλεπψο, δελ κπνξεί λα ζπλαρζεί κε βεβαηφηεηα αλ, ηειηθά,
ρξεζηκνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθή ή ειεχζεξε (δνκεκέλε ή εκηδνκεκέλε) παξαηήξεζε (Cohen
et al., 2008).
πσο έρεη επηζεκαλζεί, κνινλφηη κέζσ ηεο ηερληθήο απηήο παξέρνληαη ζεκαληηθά δεδνκέλα,
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαζίζηαηαη εθηθηφ λα απνθαιπθζεί κφλν ην πψο αληηιακβάλνληαη νη
άλζξσπνη απηφ πνπ ζπκβαίλεη θαη φρη θαη‘ αλάγθελ ην ηη ζπκβαίλεη (Bell, 2007). Σν
κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκά ηεο απνηειεί ε αληίδξαζε ηεο νκάδαο ππφ παξαηήξεζε ζηελ
παξνπζία ελφο ζηνηρείνπ μέλνπ πξνο απηήλ, φπσο είλαη ν παξαηεξεηήο, θαη ε ζπρλή
πηνζέηεζε εθ κέξνπο ηεο κε θπζηνινγηθψλ ή ζπλεζηζκέλσλ ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο, γεγνλφο
πνπ ελδέρεηαη λα επηδξά ζηελ αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο (Cohen et al., 2008).
Γηα ηελ ππέξβαζε απηνχ ηνπ ελδερνκέλνπ πξνβιήκαηνο, ηδηαίηεξα εληφο ηάμεσο, θαη γηα λα
θαηαζηεί εθηθηή ε δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο αζθάιεηαο θαη ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ
παξαηεξεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ κεηαμχ
ηνπο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο (Μάγνο, 2010), γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ,
σζηφζν, δελ παξέρεηαη θάπνηα έλδεημε ζηελ Έθζεζε.
3.3

Γηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ

Σα εξσηεκαηνιφγηα απεπζχλζεθαλ ζε αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ
θαη καζεηψλ θαη δηεξεχλεζαλ κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζηελ θιίκαθα Likert ηνλ βαζκφ
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ηε δηδαζθαιία ησλ ιεγφκελσλ
«ζεκάησλ ελδηαθέξνληνο», δειαδή μέλσλ γισζζψλ, κνπζηθήο θιπ., ηηο πξννπηηθέο ηνπ
ζεζκνχ θαη ηηο γελλψκελεο πξνζδνθίεο. Με ηε κνξθή εξσηήζεσλ αλνηθηνχ ηχπνπ δεηήζεθαλ
ελδερφκελεο εηζεγήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ Δ.Ο.., ελψ κε θαηεγνξηαθέο θαζψο θαη
αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο ζπλειέγεζαλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. Αληίζηνηρεο δνκήο, αιιά
απινχζηεξν θαη ζπληνκφηεξν, ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο καζεηέο, απφ ην νπνίν
απνπζίαδαλ ηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα «ζέκαηα ελδηαθέξνληνο», ηηο πξννπηηθέο ηνπ
ζεζκνχ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ απηφλ. Σα ζπιιερζέληα δεδνκέλα θσδηθνπνηήζεθαλ θαη
επεμεξγάζηεθαλ ζηαηηζηηθά γηα λα ππνινγηζηνχλ κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ
απφςεσλ ησλ εξσησκέλσλ, ελψ δηελεξγήζεθε κνλφδξνκε αλάιπζε δηαζπνξάο, γηα λα
δηαπηζησζεί αλ νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο θαηά ηελ ηξηεηή δηάξθεηα ηεο έξεπλαο
ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2005). Ζ αλάιπζε ησλ
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πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο ζπλάγεηαη, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν ζηάδηα. ε απηφ ηεο
δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο, πνπ απνζθνπεί ζην λα ζρεκαηηζηεί κηα γεληθή εηθφλα γηα ηα
δεδνκέλα, θαη, αθνινχζσο, ζην αληίζηνηρν ηεο επαγσγηθήο ή επηβεβαησηηθήο αλάιπζεο, πνπ
ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ δηαηππψλνληαη ηα
ζπκπεξάζκαηα (Κελδένπ, 2010).
ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλεληεχμεσλ αθνινπζήζεθε ε πάγηα ηαθηηθή ηεο καγλεηνθψλεζεο,
απνκαγλεηνθψλεζεο θαη αλάιπζεο κε ηε κέζνδν ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ
(Cohen et al., 2008). Σα δηεξεπλεζέληα δεηήκαηα θηλήζεθαλ γχξσ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο
ζεκαηηθνχο άμνλεο κε απηνχο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζρεηίδνληαλ κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ
εξσησκέλσλ, ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ην θαηά πφζνλ νη ζηφρνη επηηπγράλνληαη, ηνλ εληνπηζκφ
πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Ο.., ελψ δεηήζεθαλ επίζεο
εηζεγήζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπ.
ε φ, ηη αθνξά, ηέινο, ηελ ηερληθή ηεο παξαηήξεζεο αθνινπζήζεθε ε ζπλήζεο ζηηο
πεξηπηψζεηο απηέο πξαθηηθή, δεδνκέλνπ φηη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, ζε πξψην ζηάδην,
θαηέγξαθαλ ζπζηεκαηηθά φζα παξαηεξνχζαλ θαη, ελ ζπλερεία, ηα απνθσδηθνπνίεζαλ κε
ζθνπφ ηελ αλάιπζή ηνπο (Cohen et al., 2008). Δίλαη ζεκαληηθφ, πάλησο, λα παξαηεξεζεί φηη,
ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπλεληεχμεσλ δηελεξγήζεθε κε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ πξσηλνχ
πξνγξάκκαηνο, ε παξαηήξεζε δηεμήρζε σο επί ην πιείζηνλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο,
γεγνλφο πνπ, ελδερνκέλσο, επεξέαζε κεξηθψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξηγσλνπνίεζεο
ζηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία.
Χζηφζν, ην φηη γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κηαο έξεπλαο είλαη δπλαηή ε
επηινγή δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε γεληθέο αξρέο πνπ ηείλνπλ λα
επαλαιακβάλνληαη ζε φιεο ηηο πξνζεγγίζεηο, πξνθχπηεη φηη ζε φια ηα ζηάδηα αθνινπζήζεθαλ
ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ νη γεληθέο επηζηεκνληθέο αξρέο ζην πιαίζην ηεο ηξηγσλνπνίεζεο
(Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2005; Cohen et al., 2008).
3.4

Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο

Ζ αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο δεκηνπξγεί ην νξζφ δενληνινγηθφ πιαίζην εληφο
ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα αλαγλσζηνχλ θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα ζηνηρεία, ηα
ζπκπεξάζκαηα θαη νη εηζεγήζεηο (Robson, 2002; Cohen et al., 2008). ηελ Έθζεζε
πξνζδηνξίδεηαη ξεηψο ε εθ πξννηκίνπ ζεηηθή νπηηθή εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ γηα ηνλ
θαηλνηφκν ζεζκφ ηνπ Δ.Ο.., σο παξάγνληαο πνπ επλνεί ηε ζεηηθή ζηάζε πξνο απηφλ, ελψ
παξάιιεια ηνλίδεηαη ε αδπλακία εμαγσγήο ζαθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα επηηεπρζέληα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα, δεδνκέλνπ φηη δελ έγηλε ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε κε άιια ζρνιεία.
Γηεπθξηλίδεηαη, κάιηζηα, φηη ε έξεπλα δηεμήρζε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε ζρνιεία ηεο
ππαίζξνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά επηζθαιή ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην ζχλνιν
ηεο Κχπξνπ.
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4. Απνηειέζκαηα ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο
ην ηέηαξην θεθάιαην ηεο Έθζεζεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο
αμηνιφγεζεο κε ηε ρξήζε κηθηήο πξνζέγγηζεο, δειαδή κε ηελ παξάζεζε πηλάθσλ
αθνινπζνχκελσλ απφ επεμεγεκαηηθφ θείκελν γηα ηα πνζνηηθά δεδνκέλα θαη, παξάιιεια, κε
ηελ παξάζεζε απνζπαζκάησλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο γηα ηα αληίζηνηρα πνηνηηθά (Μηραειίδνπ
& Παζηαξδήο, 2010). Απνπζηάδνπλ, σζηφζν, ζηνηρεία απφ ηε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο,
ηα νπνία ζα δηεπθφιπλαλ ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ δελ
εκθαλίδνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα ή ηηο ζπλεληεχμεηο. Γεληθά, ε δνκή ηνπ θεθαιαίνπ
δηεπθνιχλεη ηθαλνπνηεηηθά ηε ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηνλ αξρηθφ ζθνπφ θαη ηνπο
ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο. Υξεηάδεηαη φκσο λα ζεκεησζεί πσο, ζε φ, ηη αθνξά ηα
εξσηεκαηνιφγηα, παξαηίζεληαη σο επί ην πιείζηνλ απνζπάζκαηα απφ απηά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ θαη κφλν ζε κία πεξίπησζε απφ ηα αληίζηνηρα ησλ καζεηψλ.
Δπίζεο, κεξηθή κφλν είλαη ε ηαχηηζε ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ πνπ δηεξεπλψληαη ζηα
εξσηεκαηνιφγηα κε ηα ππνθεθάιαηα, εθφζνλ απνπζηάδνπλ εληειψο αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη
ζρφιηα γηα ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο... Σα απνζπάζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ηέινο,
δίλνπλ κηα θαηαηνπηζηηθή εηθφλα ησλ πνηθίισλ νπηηθψλ αλαθνξηθά κε ην ζέκα απφ πιεπξάο
εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ, θαζηζηψληαο ζαθή ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία
επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο.

5. πκπεξάζκαηα-εηζεγήζεηο ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο
ην πέκπην θεθάιαην ηεο Έθζεζεο παξνπζηάδνληαη αξρηθά ηα ζπλνπηηθά ζπκπεξάζκαηα ησλ
Δλδηάκεζσλ Δθζέζεσλ θαη αθνινπζνχλ ηα αληίζηνηρα ηεο Σειηθήο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο κε
βάζε ηνπο άμνλεο πεξηερνκέλνπ (Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ζέκαηα, θηινζνθία, ζηφρνη) θαη
εθαξκνγήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.. (ππνδνκέο, πξαθηηθή εθαξκνγή, θιπ.), ελψ
αθνινχζσο νη αμηνινγεηέο πξνβαίλνπλ ζε κηα ζεηξά εηζεγήζεσλ γηα ηε βειηίσζή ηνπ. Μέζσ
απηψλ αλαδεηθλχεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ δεηήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηε κεξηθή
απνηπρία ησλ παηδαγσγηθψλ θαη καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ εηέζεζαλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ
Οινήκεξνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ κέηξην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε
ζηαδηαθή ππνρψξεζε ησλ ζεηηθψλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ γηα ηνλ ζεζκφ.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξεζεί φηη ε δηαηππσζείζα άπνςε ησλ αμηνινγεηψλ ζρεηηθά κε ηε
ζπκβνιή ηνπ Δ.Ο.. ζηελ νκαιφηεξε κεηάβαζε ησλ καζεηψλ ζην Γπκλάζην, ζηε βειηίσζε
ηεο επίδνζήο ηνπο, ζηελ απφθηεζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζην ζρνιείν θαζψο θαη ζηε
κείσζε ησλ θξνληηζηεξίσλ βαζίδεηαη πξσηίζησο ζην αίηεκα αλακφξθσζεο ηνπ Αλαιπηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο, ζηελ θαζηέξσζε σξψλ ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα θαη ηεο πξσηλήο
δψλεο θαη, ηέινο, ζηελ επηπιένλ παξνρή επθαηξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Ζ
πξνζέγγηζε απηή, σζηφζν, θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη σο παλάθεηα ην δήζελ θνηλσληθά
νπδέηεξν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα (Αpple, 1986), ελψ εξκελεχεη θάπσο επηθαλεηαθά ηε
ζπκβνιή ηνπ Δ.Ο.. ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη δε
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ιακβάλεη ηδηαίηεξα ππφςε ηελ επίδξαζε άιισλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δήηεκα
ηεο αληζφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ (Φαζνπιήο, 2007), θαη πεξηνξίδεηαη, νπζηαζηηθά, ζε
κηα ηερλνθξαηηθνχ ηχπνπ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ελφο ζχλζεηνπ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ.
Απφ ηελ άιιε, ε πξνθχςαζα ηθαλνπνηεηηθή απνδνρή ηνπ Οινήκεξνπ, θπξίσο απφ ηνπο γνλείο
θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θξίλεηαη σο αλεπαξθήο πξνυπφζεζε γηα ηελ
επηηπρία ηνπ, ελφζσ δελ ζπλδπάδεηαη, φπσο πξνηείλεηαη, κε ζπλερή θαη κφληκε ελεκέξσζε
γχξσ απφ ηνλ ζεζκφ θαη δε ζπλνδεχεηαη απφ νπζηαζηηθή θαη ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, εηζαγσγή λένπ αλαβαζκηζκέλνπ
παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη κεζνδηθφηεξε ζηειέρσζή ηνπ. Ζ δηαπίζησζε
κάιηζηα ηεο ζεηηθήο ππνδνρήο πνπ έηπρε ε εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, φπσο ε
δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο απφ ηελ Α‘ Γεκνηηθνχ, ζπγθξνχεηαη κε ηελ
επηθχιαμε ησλ γνλέσλ γηα ηελ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο ζην δεκφζην
ζρνιείν, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ νξζφηεηα ησλ αλσηέξσ εηζεγήζεσλ. Γηα ην δήηεκα ηεο
αχμεζεο ησλ θξνπζκάησλ απεηζαξρίαο, ιφγσ ηεο πνιχσξεο παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζην
ζρνιείν, δελ πξνσζείηαη θάπνηα εηζήγεζε, ίζσο γηαηί απηφ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο Έθζεζεο.
εκαληηθφ είλαη, επίζεο, ην φηη πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα θάπνηα ζεκεία ηξηβήο κεηαμχ
γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη δηαθνξεηηθήο νπηηθήο κεηαμχ Τ.Π.Π. θαη Δπηηξνπήο,
φπσο ζην ζέκα ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο θαη‘ νίθνλ εξγαζίαο, γηα ην νπνίν ε Δπηηξνπή
παξαδφμσο εθθξάδεηαη ζεηηθά, κνινλφηη, φπσο ξεηψο αλαθέξεηαη, δελ έγηλε νπνηαδήπνηε
δηεξεχλεζε ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ πνπ λα ζπλεγνξεί ζε απηφ.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, φπσο ε κε πινπνίεζε έξγσλ πιηθνηερληθήο ππνδνκήο,
γηα ηα νπνία είρε ππάξμεη θάπνηαο κνξθήο δέζκεπζε απφ πιεπξάο Τ.Π.Π., ε Δπηηξνπή
εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ δηαθάλεηαο, θάηη πνπ, φζν θη αλ είλαη εχινγν, ίζσο λα κελ είλαη
πάληα εθηθηφ. Έληνλε νηθνλνκηθή δηάζηαζε έρεη επίζεο ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ
ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζίηηζεο, γηα ην νπνίν νη ζπληάθηεο ηεο Έθζεζεο πξνηείλνπλ αζαθψο
ηελ εθαξκνγή θνηλήο πνιηηηθήο, απνθεχγνληαο λα δηεπθξηλίζνπλ πάλησο αλ ζπληάζζνληαη κε
ηελ άπνςε φηη ην γεχκα πξέπεη λα παξέρεηαη δσξεάλ ή λα επηβαξχλεη ηνπο καζεηέο.
Απνιχησο ξεαιηζηηθέο θξίλνληαη νη εηζεγήζεηο γηα κείσζε ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο ησλ
καζεηψλ ζην ζρνιείν, ψζηε λα κελ θνπξάδνληαη, θαζψο θαη ε ελαιιαγή δηεπζπληή θαη
ππνδηεπζπληή ζην πξσηλφ θαη απνγεπκαηηλφ σξάξην ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο κε ζθνπφ ην
Οινήκεξν λα ιεηηνπξγήζεη πξαγκαηηθά σο εληαίν ζρνιείν.
Δληχπσζε πξνθαιεί, σζηφζν, ε αηεθκεξίσηε –θαη κάιινλ απζαίξεηε– άπνςε πσο ε
δηδαζθαιία ζην Δ.Ο.. απφ λενδηφξηζηνπο θαη κε κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο εγθπκνλεί εθ
πξννηκίνπ θηλδχλνπο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ (Πέηξνπ,
Κνπηνχδεο & Μηραειίδνπ, 2008). Θεηηθή, απφ ηελ άιιε, ζεσξείηαη ε πξφηαζε γηα
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζεθηηθή επηινγή ησλ δηδαζθφλησλ ζηα «ζέκαηα
ελδηαθέξνληνο», θάηη πνπ πξνυπνζέηεη πξνθαλψο ηελ αλάινγε πνιηηηθή βνχιεζε. Ζ
εηζήγεζε επίζεο γηα ηαθηηθή επηθνηλσλία ππφ ηε κνξθή ζπλαληήζεσλ κεηαμχ ππεπζχλσλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ είλαη γεγνλφο φηη κπνξεί πξάγκαηη λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε
θάπνησλ δεηεκάησλ, αξθεί λα κελ εθθπιηζηεί ζε γξαθεηνθξαηηθνχ ή αθαδεκατθνχ ηχπνπ
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πξνζέγγηζε πξνβιεκάησλ, πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απαηηνχλ απιά γελλαία
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ πνιηηεία. Ζ γεληθή ζεψξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηαδεηθλχεη ηελ
ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Ο.. ζηηο θνηλφηεηεο ηεο ππαίζξνπ θαη νδεγεί ζην ζεσξεηηθά
ζσζηφ ζπκπέξαζκα πσο είλαη αλαγθαία ε ιεηηνπξγία δηαθνξνπνηεκέλσλ ηχπσλ ζρνιείνπ
αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο θαη γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο. Ζ πξφηαζε απηή,
σζηφζν, δε θαίλεηαη λα ζπλππνινγίδεη ηηο ππάξρνπζεο δπζθνιίεο δηαρείξηζεο θαη
ζπληνληζκνχ ηνπ ελφο θαη κφλν κνληέινπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ γηα φιε ηελ Κχπξν θαη,
ελδερνκέλσο, λα θαζίζηαηαη απαγνξεπηηθή ζηηο φρη ηδηαίηεξα επνίσλεο ζπλζήθεο ηεο
παξνχζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο.

6. πλνιηθφο ζρνιηαζκφο ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο
Απφ ηελ θξηηηθή αλάιπζε ηεο Έθζεζεο δηαπηζηψζεθε πσο θαηά ηε ζχληαμή ηεο έγηλαλ
ζεβαζηέο νη βαζηθέο αξρέο ζχληαμεο αλάινγσλ θεηκέλσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή,
ηε ζπλνπηηθφηεηα, ηε ζπλέπεηα ζθνπνχ, κεζνδνινγίαο θαη απνηειεζκάησλ, αιιά θαη ηελ
εζηθή δενληνινγία (Robson, 2002; Fitzpatrick, Sanders & Worthen, 2004). Σν θείκελν έρεη
γξαθεί ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα, ε νπνία δελ επηδέρεηαη, πιελ ειάρηζησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ, ακθηζβήηεζε ή παξεξκελεία, ελψ, παξάιιεια, ην
επηζηεκνληθφ χθνο θαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πείζνπλ γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο Έθζεζεο
θαη ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο (Μηραειίδνπ & Παζηαξδήο, 2010).
πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ηα «Δπίπεδα Αμηνιφγεζεο Πξνγξακκάησλ» (Σζηάθθηξνο &
Παζηαξδήο, 2010), ε Έθζεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ πιεξφηεηα ζηελ παξνπζίαζε θαη ηελ
παξάζεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηνχ ππφ αμηνιφγεζε Δ.Ο.., εθφζνλ
πεξηγξάθεη μεθάζαξα ηηο πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηνπ ζεζκνχ κέζσ ηεο αλαθνξάο ζην ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, ζηα επηρεηξήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ
Κχπξν θαη, ηέινο, κέζσ ηεο ζαθνχο πεξηγξαθήο ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηά ηελ
ηξηεηία ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ.
Βεβαίσο, ζα ήηαλ δπλαηφ λα έρνπλ απνθεπρζεί παξαιείςεηο θαη αζάθεηεο ζε θάπνηα
επηκέξνπο ζεκεία, ηα νπνία έρνπλ ήδε εληνπηζηεί. Θα κπνξνχζε, επηπιένλ, λα έρεη
δηεξεπλεζεί ην επίπεδν παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ κε κφληκσλ
εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα ζπλαρζνχλ αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρέζε ηνπ δεηήκαηνο
κε ηελ πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ απφ απηνχο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δπίζεο, ζα έπξεπε λα
γίλεη πξνζπάζεηα λα ιεθζνχλ ζπλεληεχμεηο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη, αληίζηνηρα, δηεμαγσγή
ηεο παξαηήξεζεο ζε ηζνκεξέο πνζνζηφ θαηά ην πξσηλφ θαη απνγεπκαηηλφ σξάξην, ελψ ζα
ρξεηαδφηαλ πηζηφηεξε ηαχηηζε ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ ησλ εξσηεκάησλ κε ηα ζηνηρεία πνπ
ηειηθά παξαηέζεθαλ. Οπσζδήπνηε, ζα ήηαλ αλαγθαία ε παξνπζίαζε πεξηζζφηεξσλ
εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηψλ θαη θάπνησλ έζησ δεδνκέλσλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο
παξαηήξεζεο. ε φ, ηη αθνξά δε ηα ζπκπεξάζκαηα, ζα αλακελφηαλ πην ηεθκεξησκέλε
ππνζηήξημε ηεο ζεκαζίαο πνπ δίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζηελ αλακφξθσζε ησλ Αλαιπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ, ελδερνκέλσο κέζσ ηεο βαζχηεξεο δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο θαηά ηελ
εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη θάπνηα νπζηαζηηθφηεξε εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηνπ Δ.Ο..
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ζηηο καζεηηθέο επηδφζεηο. Γεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο αιιά φρη ακειεηέεο είλαη, ηέινο, θάπνηεο
αβιεςίεο πνπ επηδξνχλ κάιινλ αξλεηηθά ζηε ζπλνιηθά θαιή εκθάληζε ηεο Έθζεζεο.
Πξφθεηηαη, ζπγθεθξηκέλα, γηα κηα εκηηειή θξάζε ζηε ζειίδα 52, γηα ηελ εθ παξαδξνκήο
ρξήζε ηεο ιέμεο «εθπαηδεπηηθψλ» αληί ηεο νξζήο «γνλέσλ» ζηνλ ζρνιηαζκφ ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ζηε ζειίδα 29, γηα ηελ εμεγήζηκε βέβαηα αιιά πεξηηηή ρξήζε ηχπσλ ηεο
θππξηαθήο δηαιέθηνπ ζε ζρφιηα ησλ αμηνινγεηψλ ζηε ζειίδα 62, θαζψο θαη γηα ηελ άλεπ
ιφγνπ ελαιιαγή ηνπ δεχηεξνπ εληθνχ θαη πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ ζηε δηαηχπσζε ησλ
εξσηήζεσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα.

7. πκπεξάζκαηα
Καη‘ αξράο, ρξεηάδεηαη λα ππνγξακκηζηεί φηη κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο έρεη πνιηηηθή
δηάζηαζε, δεδνκέλνπ φηη νη εηζεγήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ ηξνθνδνηνχλ ηε ιήςε
απνθάζεσλ πνιηηηθνχ ραξαθηήξα (Preskill & Eft, 2005), φπσο είλαη αθξηβψο ε ζπλέρηζε,
επέθηαζε, αλαδηακφξθσζε θαη πηζηνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ δεκνζίνπ
ελδηαθέξνληνο ή ε εηζαγσγή λέσλ, κέζσ ηεο ζαθνχο ηεθκεξίσζεο ηεο απνδνρήο ή
απφξξηςεο ηνπο (Guba & Lincoln, 1981; Γεκεηξφπνπινο, 1999). Απφ ηελ άιιε, αλ θαη δελ
πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ε πεξηνξηζκέλε κάιινλ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ εηζεγήζεσλ
ησλ Δθζέζεσλ Αμηνιφγεζεο παγθνζκίσο (Γεκεηξφπνπινο, 2007), είλαη γεγνλφο φηη ε κνξθή,
ην πεξηερφκελν αιιά θαη ν ηξφπνο δεκνζηνπνίεζεο αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ έλαλ
εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ, κπνξνχλ λα έρνπλ βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο
πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Μηραειίδνπ, & Παζηαξδήο, 2010).
ε θάζε πεξίπησζε, ζηελ παξνχζα κειέηε δηαπηζηψλεηαη φηη κε ηελ ππφ εμέηαζε Έθζεζε
Αμηνιφγεζεο επεηεχρζε επαξθψο ν ζηφρνο ηεο δηάρπζεο, δειαδή ε θνηλνπνίεζε
απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ
εηζεγήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. Μέζσ δε ηεο δηεξεχλεζεο απφ πιεπξάο
αμηνινγεηψλ ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ηνχ θαηά
πφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θαηέζηε ζε γεληθέο γξακκέο δπλαηή
ε ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο ελίζρπζεο ηνπ θαηλνηφκνπ απηνχ ζεζκνχ γηα ηελ θππξηαθή
εθπαίδεπζε θαη, θαη‘ επέθηαζε, γηα ηελ θππξηαθή θνηλσλία.
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Οπηηθναθνπζηηθή εθπαίδεπζε θαη δεκνθηιήο θνπιηνχξα: κειέηε πεξίπησζεο γλσζηήο
ηειελνπβέιαο
Audiovisual education and popular culture: a case study of a well-known telenovela
Αληψλεο Εαξίληαο, Γάζθαινο, M.Ed. M.Sc., zarintas@gmail.com
Antonis Zarintas,Teacher, M.Ed. M.Sc., zarintas@gmail.com

Abstract: The present paper deals with popular culture in school and specifically with the
case study of a well-known telenovela applied to a 5th grade class of a public primary school.
It was an important chapter of an extended unit on Media Education, which concerned the
holistic approach of the media ecosystem. Typically, the school gives the sense that the
pupil‘s informal media experiences don‘t have a place in class. However, in media pedagogy
the teaching topics emerge from pupil‘s lives. In this way, the children‘s informal experiences
are shifted from the periphery to the central scene of the class. The study showed that the
insertion of the popular culture in the class gives voice and chances of success to all children
without exceptions, particularly to those who ordinarily do not show interest in traditional
teaching ways. Furthermore, it creates a pleasant and democratic learning space and cultivates
critical awareness.
Keywords: media literacy, media education, popular culture
Πεξίιεςε: Σν παξφλ θείκελν αζρνιείηαη κε ηε δεκνθηιή θνπιηνχξα ζην ζρνιείν θαη
ζπγθεθξηκέλα κε ηε κειέηε πεξίπησζεο γλσζηήο ηειελνπβέιαο ζε κηα Δ‘ ηάμε Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ ζηελ Κχπξν. Ζ κειέηε πεξίπησζεο απνηέιεζε ζεκαληηθφ ζθέινο κηαο
νινθιεξσκέλεο ελφηεηαο Δθπαίδεπζεο ζηα Μέζα πνπ αθνξνχζε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε
θαη δηεξεχλεζε ηνπ κηληηαθνχ νηθνζπζηήκαηνο. Σν ζρνιείν, ζπλήζσο, δίλεη ην κήλπκα φηη
απηά πνπ ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά –θνληνινγίο, ε δεκνθηιήο θνπιηνχξα ησλ Μέζσλ– δελ
ελδηαθέξνπλ ην ίδην. ηελ παηδαγσγηθή φκσο ησλ Μέζσλ ηα ζέκαηα δηδαζθαιίαο αλαδχνληαη
απφ ηηο δσέο ησλ παηδηψλ. Καη‘ απηφ ηνλ ηξφπν, ηα αλεπίζεκα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ
κεηαηνπίδνληαη απφ ηελ πεξηθέξεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηελ θεληξηθή ζθελή. Ζ παξέκβαζε
έδεημε φηη ε εηζαγσγή ηεο δεκνθηινχο θνπιηνχξαο ζηελ ηάμε δίλεη «θσλή» θαη επθαηξίεο γηα
ζρνιηθή επηηπρία ζε φια ηα παηδηά, εηδηθά ζε εθείλα πνπ ζπλήζσο δελ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ
ζην παξαδνζηαθφ κάζεκα. Σαπηφρξνλα, δεκηνπξγεί θιίκα επθνξίαο, εγθαζηδξχεη
δεκνθξαηηθέο πξαθηηθέο θαη θαιιηεξγεί κε απνιαπζηηθφ θαη βησκαηηθφ ηξφπν θξηηηθή
δηάζεζε.
Λέμεηο θιεηδηά: γξακκαηηζκφο ζηα Μέζα, εθπαίδεπζε ζηα Μέζα, δεκνθηιήο θνπιηνχξα
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Δηζαγσγή
Ζ πιήξεο κεζνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπνζεηεί ηα Μέζα ζην ζεκέιην ηεο δεκφζηαο θαη
ηδησηηθήο δσήο. ιεο νη ζθαίξεο ηεο δσήο –εξγαζία, εθπαίδεπζε, πνιηηεηφηεηα, εκπφξην,
θνηλσληθέο ζρέζεηο, νηθνγέλεηα, ςπραγσγία– αλαπφθεπθηα θαη αλαγθαζηηθά βαζίδνληαη ζηελ
ππνδνκή ησλ Μέζσλ (Livingstone&Wang, 2014). Πιένλ, ν γξακκαηηζκφο ζηα Μέζα
(medialiteracy) είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ νκαιή έληαμε θαη ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή
ηνπ 21νπ αηψλα φζν ν βαζηθφο γξακκαηηζκφο αλάγλσζεο/γξαθήο/αξηζκεηηθήο ήηαλ γηα ηνλ
20ν αηψλα. H δηδαζθαιία ησλ Μέζσλ δελ είλαη εζηηαζκέλε ζην λα αιιάμεη ηα Μέζα, αιιά
ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή απμάλνληαο ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη
ελδπλακψλνληάο ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Ζ
εθπαίδεπζε ζηα Μέζα (mediaeducation) πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο
ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ ζε έλα κέξνο φπνπ νη θσλέο ησλ καζεηψλ απνθηνχλ αμία θαη γίλνληαη
δεθηέο κε ζεβαζκφ. πλαθνινχζσο, ε δηδαζθαιία ζπλδέεηαη κε ηε δεκνθηιή θνπιηνχξα θαη
ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, ελψ νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ απηνπεπνίζεζε λα εθθξάδνληαη ζε
κηα πνηθηιία κνξθψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα, ηε θαληαζία θαη ηελ ηερλνινγία (Hobbs,
2004).
ηελ παηδαγσγηθή ησλ Μέζσλ ηα ζέκαηα αλαδχνληαη απφ ηηο δσέο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ
παηδηψλ θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε δεκνθηιήο θνπιηνχξα εηζέξρεηαη ζηελ ηάμε (Lundgren,
2014). Ζ δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζσ δηεξεχλεζεο θαη
ζπλεξγαζίαο, ελψ ν δάζθαινο επηηξέπεη θαη πξνηξέπεη ηα παηδηά λα ζέηνπλ ηα δχζθνια
εξσηήκαηα πνπ ζπλήζσο απνθεχγνληαη, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηηο ηδενινγίεο θαη αμίεο ησλ
κελπκάησλ. Ζ αλάπηπμε, άιισζηε, θξηηηθήο απηνλνκίαο απνηειεί ζεκειηψδε ζηφρν ηεο
κηληηαθήο παηδείαο (Masterman, 2001). Χζηφζν, ε θξηηηθήδελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε
ζηείξα επίθξηζε ησλ πάλησλ. Πξφθεηηαη γηα έλα νιηζζεξφ ζεκείν φπνπ ν δάζθαινο ησλ
Μέζσλ ρξεηάδεηαη λα είλαη πξνζεθηηθφο λα κελ δηνιηζζήζεη ζε ξεηνξεία κίζνπο πξνο ηα
ΜΜΔ ή θαη πνιηηηθνχ επαγγειηζκνχ. Σνπλαληίνλ, ε θξηηηθή απηνλνκία εθπεγάδεη κέζα απφ
ηε δηδαζθαιία θαη ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ λα ξσηνχλ γη‘ απηά πνπ βιέπνπλ, αθνχλ,
δηαβάδνπλ, αθφκα θαη γηα ηα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ, ελ απνπζία δαζθάινπ,
ελήιηθα ή νπνηνπδήπνηε θαζνδεγεηή.
Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά κηα ζεηξά καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε κειέηε πεξίπησζεο γλσζηήο
ηειελνπβέιαο. Σα καζήκαηα εληάζζνληαλ ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο ελφηεηαο εθπαίδεπζεο
ζηα Μέζα πνπ δνκήζεθε γηα λα δηεξεπλήζεη θαη λα πξνζεγγίζεη νιηζηηθά ην κηληηαθφ
νηθνζχζηεκα. Δθαξκφζηεθε ζηα είθνζη πέληε παηδηά κηαο Δ‘ ηάμεο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο
Κχπξνπ ην 2015. Ο ζθνπφο ήηαλ λα ππνζηεξηρζνχλ ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο
γξακκαηηζκνχ ζηα Μέζα, αλαιχνληαο θξηηηθά δηάθνξα είδε Μέζσλ θαη παξάγνληαο κηληηαθφ
πεξηερφκελν πνπ ζα ηα βνεζήζεη λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θνηλσληθή δσή. Πξνο
ηνχην, αμηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη αλαιπηηθέο ηερληθέο απφ ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία θαη απφ ηελ παηδαγσγηθή εκπεηξία ηνπ δαζθάινπ-εξεπλεηή. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ
2015 ε ελφηεηα αλαδείρζεθε ζηελ 3ε ζέζε ζε δηεζλή δηαγσληζκφ πνπ δηνξγάλσζε ην
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θνηλσθειέο ίδξπκα «EvensFoundation» γηα ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ αθνξά
ηελ
θαιιηέξγεηα
δεμηνηήησλ
γξακκαηηζκνχ
ζηα
Μέζα
(ζηε
δηεχζπλζε
www.milpeer.eu/documents/130/ βξίζθνληαη αλαξηεκέλα, ελ ζπλφςεη, ηα ζρέδηα καζήκαηνο).
Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαη έπεηηα ηαδηδαθηηθά βήκαηα.
Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηνπο πέληε ππιψλεο πνπ απαζρφιεζαλ ηα καζήκαηα, ήηνη: ην θνηλφ
θαη νη απνιαχζεηο, νη αλαπαξαζηάζεηο, ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα, ε θξηηηθή αλάιπζε θαη ε
παξαγσγή. Σέινο, αλαθέξνληαη νη κέζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα.

1. Μεζνδνινγία
Σα καζήκαηα νξγαλψζεθαλ κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν θαη βαζίζηεθαλ ζε έλα κε
ηεξαξρηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, φπσο άιισζηε πξνηάζζεη ε εθπαίδεπζε ζηα Μέζα. Ζ
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία δηεμάγεηαη κέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηακαζεηηθψλ
ζρέζεσλ θαη εδξάδεηαη ζε ηζφηηκεο θαη ζχκκεηξεο ζρέζεηο (Μαηζαγγνχξαο, 1997). Δμ απηνχ,
νη παξαδνζηαθνί ξφινη αλαθαηαλεκήζεθαλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ δαζθάινπ
απνθεληξψζεθαλ. Πξνηάζεθε, επίζεο, κηα λέα ζρέζε κε ηνλ ζρνιηθφ ρψξν θαη ηα πιηθά,
επηηξέπνληαο δειαδή ζηνπο καζεηέο λα ληψζνπλ άλεηα θαη λα θάλνπλ ηελ ηάμε θαη νιφθιεξν
ην ζρνιείν εξγαζηήξη, λα πεηξακαηηζηνχλ δεκηνπξγηθά κε ηα Μέζα, λα ζπλεξγαζηνχλ
επηιχνληαο πξνβιήκαηα, λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα καθξηά απφ ην πεξηνξηζηηθφ δίπνιν
ζσζηφ-ιάζνο ή ην ηη είλαη ζρνιηθά νξζφ λα πνπλ, λα παξσδήζνπλ άθνβα, λα απνδνκήζνπλ
θαη λα αλαδνκήζνπλ κηληηαθά θείκελα. Σαπηνρξφλσο, ν δάζθαινο ιεηηνπξγνχζε σο
δηακεζνιαβεηήο θαη δηεπθνιπληήο, παξά σο επηηεξεηήο θαη θάηνρνο πξνθαηαζθεπαζκέλεο
γλψζεο.

2. Γηδαθηηθά βήκαηα
Ζ εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο κηαο γλσζηήο ηειελνπβέιαο, θαηαπηάλεηαη
φκσο ζε γεληθφ επίπεδν κε ην ζέκα ηεο δεκνθηινχο θνπιηνχξαο. Ζ ζπδήηεζε πεξί εηζαγσγήο
ηεο δεκνθηινχο θνπιηνχξαο ζην ζρνιείν είλαη καθξά θαη έληνλε, αθνχ ζπκππθλψλεη φιεο ηηο
εληάζεηο γηα ην ηη ζπληζηά θνπιηνχξα θαη πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηνλ
Masterman(2001) ην ζρνιείν ηζηνξηθά αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηεο δηαθχιαμεο ηεο «πςειήο»
θνπιηνχξαο επηρεηξψληαο λα εκβνιηάζεη ηνπο καζεηέο λα αληηζηέθνληαη ζηε θεξφκελε
δηαθζνξά ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ηα καδηθά Μέζα. Χο εθ ηνχηνπ, πεξηβάιιεη ηα παηδηά κε κηα
παηεξλαιηζηηθή θαη πξνζηαηεπηηθή ζηάζε. Πεξηζζφηεξν θαιιηεξγεί ηνλ θφβν θαη ηελ απαμία
απέλαληη ζηα Μέζα παξά ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ θξηηηθή ζπκκεηνρή. Χζηφζν, ε δεκνθηιήο
θνπιηνχξα, νη απνιαχζεηο, ε άηππε εμσζρνιηθή εκπεηξία απνηεινχλ ηνλ θφζκν ησλ παηδηψλ
θαη ζπλεπψο έλαλ ρψξν πινχζην ζε καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο. ηελ παηδαγσγηθή ησλ Μέζσλ
ηα αλεπίζεκα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ κεηαηνπίδνληαη απφ ηελ πεξηθέξεηα ζηελ θεληξηθή
ζθελή (Grace&Tobin, 2001). Σελ ίδηα ζηηγκή ν δάζθαινο ηα επηθπξψλεη ρσξίο θαη‘ αλάγθε
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λα ηα ηδηνπνηείηαη. Γελ ππάξρεη πνιηηηθφο επαγγειηζκφο νχηε ζσζηφ-ιάζνο. ια ηίζεληαη ππφ
δηαπξαγκάηεπζε ζην θσο ηεο θξηηηθήο.
Δπί ηνπ πξνθεηκέλνπ, γηα ηε κειέηε ηεο ηειελνπβέιαο πηνζεηήζεθε κηα πνιππξηζκαηηθή
πξνζέγγηζε. Απηφ ήηαλ αλαπφθεπθην εθφζνλ ηα κηληηαθά πξντφληα δελ κπνξνχλ λα
απνθνπνχλ απφ ην επξχηεξν πιαίζην ζην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη. ε θάζε κάζεκα
ζπλεμεηάδνληαλ φιεο ζρεδφλ νη βαζηθέο έλλνηεο ησλ Μέζσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θνηλφ,
νη απνιαχζεηο, νη αλαπαξαζηάζεηο, νηθνλνκηθνί παξάγνληεο θ.ά. Τπήξρε κηα ινγηθή
αθνινπζία, ζπλδηακνξθσλφηαλ φκσο κε ηνπο καζεηέο θαη βαζηδφηαλ πάλσ ζε φζα είραλ ήδε
γίλεη γλσζηά.
Δλ πξψηνηο, ηα παηδηά θιήζεθαλ λα ςεθίζνπλ ηελ αγαπεκέλε ηνπο ηειενπηηθή εθπνκπή γηα
λα κειεηεζεί εηο βάζνο. Ζ ζεηξά πνπ πιεηνςήθεζε ήηαλ κηα γλσζηή ηειελνπβέια πνπ
κεηαδίδεηαη ζηελ Κχπξν θαη ηελ Διιάδα ζε ηδησηηθφ θαλάιη ζε βξαδηλή ψξα. Απφ ηα είθνζη
πέληε παηδηά ηεο ηάμεο ηα είθνζη ηξία πξνέθξηλαλ ηελ ηειελνπβέια, ελψ κφλν έλα ππνζηήξημε
θηλνχκελα ζρέδηα,ελψ έλα άιιν αζιεηηθά. Φαίλεηαη φηη κία απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο
κεζνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη ηα παηδηά λα κεγαιψλνπλ ζε κηθξφηεξε ειηθία
(Buckingham, 2008), θαηαιήγνληαο, ηειηθά, λα παξαθνινπζνχλ εθπνκπέο γηα κεγάινπο καδί
κε ηνπο γνλείο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ αιιάδεη ξηδηθά ηηο εκπεηξίεο ηνπο, αθνχ νη ηειελνπβέιεο
κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο θιεηδαξφηξππα ζηνλ πεξίπινθν θφζκν ησλ ελειίθσλ. Αληί ηεο απφ
θνηλνχ παζεηηθήο παξαθνινχζεζεο, νη γνλείο κέζσ κηαο δηαινγηθήο παξέκβαζεο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα δηακεζνιαβνχλ ηε κηληηαθή ρξήζε ησλ παηδηψλ ζπδεηψληαο, επί
παξαδείγκαηη, ηηο αλαπαξαζηάζεηο, ηα ζηεξεφηππα, ηηο αμίεο, ηα ζπκθέξνληα ησλ κηληηαθψλ
πξντφλησλ ή ζέηνληαο ηηο ζεκειηψδεηο εξσηήζεηο: πνηνο έθηηαμε ην κήλπκα, γηα πνην ζθνπφ,
πνην είλαη ην θνηλφ-ζηφρνο, πνηεο αμίεο πξνσζνχληαη θαη πνηεο παξαιείπνληαη, κε πνηνπο
ηξφπνπο δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη εξκελεχνπλ ην κήλπκα, πνηεο ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή θ.ιπ. (Hobbs, 2011). Να θαιιηεξγήζνπλ, δειαδή, κηα ζηάζε
θξηηηθήο εγξήγνξζεο απέλαληη ζην θάζε Μέζν πνπ εηζρσξεί ζηνλ ρψξν θαη ρξφλν ηεο
νηθνγέλεηαο. Καη‘ απηφ ηνλ ηξφπν, αλακέλεηαη φηη ηα παηδηά ζα ελδπλακσζνχλ θαη ζα είλαη
ιηγφηεξν επάισηα ζηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα είλαη ζε ζέζε λα
δηαρεηξίδνληαη έμππλα θαη δεκηνπξγηθά ηα δηάθνξα Μέζα.
Σα πξψηα καζήκαηα ήηαλ εμνινθιήξνπ δνκεκέλα απφ ηνπο καζεηέο. Σνπο δεηήζεθε λα
ζπιιέμνπλ θαη λα θέξνπλ ζηελ ηάμε πεγέο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεηξά. Μεηαζρεκάηηζαλ,
θαη‘ νπζίαλ, ην κάζεκα φπσο ηα ίδηα ήζειαλ θαη κε βάζε ην πιηθφ πνπ ηνπο ελδηέθεξε.
Έθεξαλ ζηελ ηάμε παξνπζηάζεηο, θσηνγξαθίεο, απνθφκκαηα απφ πεξηνδηθά, γξαπηέο
εξγαζίεο, βίληεν, ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ ηεο ηειελνπβέιαο θαη άιια. Αθνχ κειέηεζαλ
ζηηο νκάδεο ηνπο ην πιηθφ, ζπλέζεζαλ έλα ηειηθφ πξντφλ κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο,
ην νπνίν παξνπζίαζαλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Οη παξνπζηάζεηο ησλ νκάδσλ
ππνβνήζεζαλ ηελ αλάδπζε δηαθφξσλ δεηεκάησλ. Σα εξσηήκαηα, δειαδή, δηαηππψζεθαλ
αβίαζηα απφ ηνπο καζεηέο θαη δελ ήηαλ θάηη πνπ πξνγξακκαηίζηεθε απζηεξά απφ ηνλ
δάζθαιν.
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2.1. Κνηλφ θαη απνιαχζεηο
Καη‘ αξρήλ, ζε πνην θνηλφ απεπζχλεηαη ε ηειελνπβέια; Ζ πιεηνςεθία ηεο ηάμεο είρε ηελ
εληχπσζε φηη ην θνηλφ-ζηφρνο είλαη ηα παηδηά, ελψ νξηζκέλα ε νηθνγέλεηα. Δίλαη άμην
αλαθνξάο, ην γεγνλφο φηη κηα ηειελνπβέια πνπ πξνβάιιεηαη θαζεκεξηλά ην βξάδπ θαη
πεξηέρεη ζθελέο θαη ιεμηιφγην πνπ ελνριεί πξνζιακβάλεηαη απφ ηα παηδηά σο παηδηθή ή θαη
νηθνγελεηαθή. Σελ ίδηα ζηηγκή πξνβιεκαηίζηεθαλ πάλσ ζηηο απνιαχζεηο πνπ αληινχλ απφ
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεηξάο, αιιά θαη ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ζηελ
πξνζσπηθή κηληηαθή ξνπηίλα θαη νηθνγελεηαθή ιεηηνπξγία. Ήηαλ ζαθέο φηη ε ζεηξά φξηδε κηα
αδηαπξαγκάηεπηε νηθνγελεηαθή ζηηγκή. Γνλείο θαη παηδηά κνηξάδνληαλ ηνλ ρξφλν ηνπο
παξαθνινπζψληαο καδί ηειεφξαζε. Απηφ πνπ νξίδεηαη σο δψλε ελειίθσλ ή θαη νηθνγελεηαθή
ζηελ πξάμε δελ πθίζηαηαη. Οη βηνκεραλίεο ησλ Μέζσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηερλάζκαηα γηα λα
δηεπξχλνπλ ην θνηλφ θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα παηδηά, εθφζνλ ζεσξνχληαη πιένλ κηα κεγάιε
απηφλνκε κηληηαθή θαηαλαισηηθή νκάδα (Buckingham, 2008).
2.2. Αλαπαξαζηάζεηο
Οη αλαπαξαζηάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ ζθηαγξαθείηαη ν θφζκνο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα απαζρφιεζαλ εθηελψο ηελ ηάμε. Ήηαλ ζεκαληηθφ λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ηα
κηληηαθά πξντφληα είλαη θαηαζθεπέο, νη νπνίεο πξνβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο
εληζρχνληαο ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίεο (Masterman, 2001). Πξνο ηνχην, ε ηειελνπβέια
πξνζεγγίζηεθε σο θείκελν κε ζπκβάζεηο, ζηεξεφηππα, ηδενινγία, αμίεο. Μέζα απφ ηηο
καζεηηθέο εξγαζίεο θαη ζχληνκσλ ζηηγκηφηππσλ ηεο ζεηξάο, ηα παηδηά κε ζθεπηηθηζκφ θαη
θξηηηθή δηάζεζε επηρείξεζαλ λα εληνπίζνπλ ηα ζηνηρεία δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ε ζεηξά
δηεξκήλεπε ηνλ θφζκν. πγθεθξηκέλα, πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ηνλ ξεαιηζκφ, ηε ζέζε θάζε
θχινπ, ηα ζηεξεφηππα, ηνλ ηξφπν δσήο πνπ πξνβάιιεη, ηηο εζηθέο αμίεο θαη άιια. Ζ
απφζηαζε, επί παξαδείγκαηη, ηεο πνιπηεινχο δσήο ησλ πξσηαγσληζηψλ απφ ηνλ κέζν
άλζξσπν ήηαλ θάηη πνπ ακέζσο εληνπίζηεθε. Οξηζκέλα παηδηά δήισζαλ φηη ηνπο αξέζεη πνπ
βιέπνπλ πινχζηνπο θαη φκνξθνπο αλζξψπνπο λα δνπλ κε πνιπηέιεηα, δηφηη νλεηξεχνληαη λα
δήζνπλ παξφκνηεο ζηηγκέο. Δθθξάζηεθε, επίζεο, ε άπνςε φηη απηέο νη εηθφλεο πξνθαινχλ ηνλ
απιφ θφζκν, εηδηθά ζηελ Κχπξν θαη ηελ Διιάδα πνπ καζηίδνληαη απφ θξίζε. Παξάιιεια,
φιεο νη παξαηεξήζεηο πνπ γίλνληαλ εξκελεχνληαλ ζηε βάζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζεηξάο.
Δμάιινπ, θάζε ζεηξά απνηειεί κηα δνκεκέλε αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ θαη φρη κηα
νπδέηεξε αληαλάθιαζή ηνπ.
2.3. Οηθνλνκηθά δεηήκαηα
Σα ΜΜΔ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε γεληθφηεξα πιέγκαηα θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη
ζεζκηθήο εμνπζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηνπο
πνιχπινθνπο θαη ζπρλά αληηθαηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο φια απηά ιεηηνπξγνχλ
(Buckingham, 2008). Αλαπφηξεπηα, ε νηθνλνκηθή πηπρή ηεο ηειελνπβέιαο απνηέιεζε κέξνο
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ησλ καζεκάησλ. Αλαιχζεθε ν ξφινο ηνπ κάξθεηηλγθ, ηεο παξαγσγήο, ηεο ηειεζέαζεο θαη
ησλ δηαθεκίζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή επηηπρία ηεο ηειελνπβέιαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
αμηνπνηήζεθε ε ηζηνζειίδα ηεο ζεηξάο, ζηνηρεία ηειεζέαζεο θαη δηαθεκίζεηο ζηνλ ηχπν. Δίλαη
ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο ελφηεηαο ηα παηδηά δελ ήηαλ ζε ζέζε λα
ζπλδένπλ ην κηληηαθφ πεξηερφκελν κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Χζηφζν, ζηαδηαθά
αληειήθζεζαλ ηνλ θνκβηθφ ξφιν πνπ έρεη ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ
ηειηθνχ κηληηαθνχ πξντφληνο. Καηά ζπλέπεηα, ε απνθάιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδηψμεσλ θαη
κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο απνηειεί κηα απφ ηηο πην
ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μέζσλ.
2.4. Κξηηηθή αλάιπζε
Σν επφκελν ζηάδην θαηαπηάζηεθε κε ηελ απνδφκεζε ελφο επεηζνδίνπ. Απηφ ζεκαίλεη ηε
κεηαηξνπή ηνπ νηθείνπ ζε αλνίθεην, λα εζηηάζνπλ δειαδή νη καζεηέο ζε θάηη πνπ γλσξίδνπλ
πνιχ θαιά θαη λα εμεηάζνπλ πνιχ πξνζεθηηθά ηνλ ηξφπν πνπ έρεη δνκεζεί, φπσο θαη λα
ζθεθηνχλ γηα πνην ιφγν δνκήζεθε κε απηφ ηνλ ηφπν (Buckingham, 2008). ιεο νη ηερληθέο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θεξδίζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ ηειεζεαηψλ ήξζαλ αβίαζηα ζην
πξνζθήλην. ε γεληθέο γξακκέο, εμεηάζηεθαλ: ε κνπζηθή επέλδπζε, ην πξνθίι ησλ
πξσηαγσληζηψλ, νη ελδπκαηνινγηθέο πξνηηκήζεηο, ηα πιάλα, ην ζθεληθφ, ην ιεμηιφγην, νη
ζπρλέο ελαιιαγέο ζηε ξνή, νη αλαηξνπέο θ.ά. Μειεηψληαο ηα επεηζφδηα ηα παηδηά
παξαηήξεζαλ φηη ζηελ αξρή θάζε επεηζνδίνπ παξνπζηάδνληαλ ζθελέο απφ ην πξνεγνχκελν
κε ζθνπφ λα εηζάγνπλ νκαιά ηνλ ζεαηή ζηελ πινθή. Απηφ εμππεξεηεί ζηελ εγθαζίδξπζε κηαο
ζπλνιηθήο αθήγεζεο, αιιά ηαπηφρξνλα κε απηφλνκε ιεηηνπξγία, ψζηε λα ππνδέρεηαη φινπο
ηνπο ηειεζεαηέο –πηζηνχο θαη πεξηζηαζηαθνχο. Γηάθνξα, ινηπφλ, ηερλάζκαηα
επηζηξαηεχνληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο ηειεζέαζεο. ηηο κηληηαθά εγγξάκκαηεο ηάμεηο ηα
ηερλάζκαηα απηά εμεηάδνληαη ηφζν ζην θεηκεληθφ επίπεδν φζν ζην δηαπξνζσπηθφ θαη
αλαπαξαζηαηηθφ. ην αλαπαξαζηαηηθφ επίπεδν εμεηάδεηαη ε αθήγεζε: πνηνη νη
ζπκκεηέρνληεο, ηη θάλνπλ, πνηνο/α θεξδίδεη ηηο εληππψζεηο, πφηε/πνχ/πψο ελεξγνχλ θ.ιπ. ην
δηαπξνζσπηθφ ν ηξφπνο πνπ επηρεηξείηαη ε νηθνδφκεζε ζρέζεο κε ηνλ ζεαηή: πιάλν θαη
θνηλσληθή απφζηαζε, γσλία ιήςεο θαη εμνπζία, πνηνο ν απνδέθηεο, πνηα ε ζηάζε ηνπ
δεκηνπξγνχ θαη πψο ηελ πξνβάιιεη θ.ιπ. ην θεηκεληθφ εμεηάδεηαη ε δηάηαμε ησλ δηαθφξσλ
νπηηθψλ θαη ιεθηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο: ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλεη θαη ε
ηαμηλφκεζή ηνπο, ε δηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ νξηδφληην θαη θάζεην άμνλα, ην θείκελν, ην
κέγεζνο, ε επθξίλεηα, ε ηνληθή θαη ρξσκαηηθή αληίζεζε θ.ά.
2.5. Παξαγσγή
Σα καζήκαηα βαζίζηεθαλ ζηε δηαιεθηηθή αλάκεζα ζηελ θξηηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα.
Δπηρεηξήζεθε, δειαδή, ε ηαπηφρξνλε αλάγλσζε θαη γξαθή επηθνηλσληαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη
ε θαιιηέξγεηα αλαζηνραζηηθήο δηάζεζεο. Δμ απηνχ, ε παξαγσγή κηληηαθνχ πεξηερνκέλνπ δελ
ήηαλ ην ηειηθφ πξντφλ ή ην επηζηέγαζκα ησλ καζεκάησλ. Ζ πξνζνκνίσζε κηαο ζθελήο θαη ε
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δεκηνπξγία δηαθεκηζηηθνχ ηξέηιεξ, ζηελ νπζία απνηέιεζαλ έλαλ επξεκαηηθφ ηξφπν γηα
εκθηινρψξεζε ζηνλ θφζκν ηεο θαηαζθεπήο λνήκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγήζεθε
ζπλεηδεηά έλαο ρψξνο γηα παηρλίδη θαη πεηξακαηηζκφ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ πξαγκαηηθά δελ
ππάξρνπλ «νξζέο απαληήζεηο» (Buckingham, 2008).
Καηά ηελ πξνζνκνίσζε ηα παηδηά αλέιαβαλ ηνλ ξφιν ηεο παξαγσγήο ζθελνζεηψληαο κε
δεκηνπξγηθή δηάζεζε κηα ζθελή ηεο ηειελνπβέιαο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ κηα παξσδία κε
αξθεηά γθξνηέζθν ζηνηρεία. Γελ ήηαλ κηα απιή κεραληθή κίκεζε πνπ νδεγεί ζηελ
αλεπαίζζεηε εζσηεξίθεπζε ησλ θπξίαξρσλ κελπκάησλ. Αληηζέησο, ε δηαθσκψδεζε ηνπ
δξακαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ζεηξάο ζπλέβαιε ζηελ απνκπζνπνίεζή ηεο. Σα λνήκαηα
απνγπκλψζεθαλ απφ ην πεηζηηθφ θαη θπζηθνπνηεκέλν πιαίζην ηεο ηειεφξαζεο θαη έγηλαλ
αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο. Δμάιινπ, φπσο εληνπίδεη ν Buckingham(2001), είλαη πνιχ
ζπάλην γηα ηνπο καζεηέο απιψο λα αληηγξάςνπλ θπξίαξρεο κηληηαθέο πξαθηηθέο. Τπάξρεη
ζρεδφλ πάληα έλα ζηνηρείν παξσδίαο, κηα απφζηαζε, κηα θξηηηθή δπλαηφηεηα, ζηνπο ηξφπνπο
κε ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεκνθηιείο κνξθέο θαη είδε. ‘ απηφ ην πιαίζην, ε
πξνζνκνίσζε κηαο ζθελήο αιιά θαη ε δεκηνπξγία ηξέηιεξ ήηαλ επθαηξίεο γηα αζεβέο παηρλίδη
θαη ζπιινγηθή απφιαπζε. Ζ ηάμε έγηλε έλα κεγάιν θηλεκαηνγξαθηθφ εξγαζηήξη κε ηα παηδηά
λα ζρεδηάδνπλ, λα θάλνπλ πξφβεο θαη λα ηξαβνχλ πιάλα. πλεηδεηνπνίεζαλ ηηο απαηηήζεηο
ηεο εγγξαθήο κέζα ζε κηα δηαδηθαζία «γξάθσ-ζβήλσ» ψζηε λα πεηχρνπλ ην θαιχηεξν
δπλαηφ απνηέιεζκα. Πάληνηε, ε παξαγσγή ζπλνδεπφηαλ απφ ζπζηεκαηηθφ αλαζηνραζκφ θαη
απηναμηνιφγεζε ησλ επηινγψλ ηνπο, αιιά θαη εηεξναμηνιφγεζε ησλ έξγσλ ησλ ππνινίπσλ
νκάδσλ. Ο ζηφρνο, φκσο, δελ ήηαλ θάπνηα επαγγεικαηηθή παξαγσγή, αιιά ν πεηξακαηηζκφο
κέζα απφ ην παηρλίδη. Ζ παξαγσγή δελ είλαη απηνζθνπφο. Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο δελ είλαη λα
απνθηήζνπλ ηα παηδηά ηερληθέο δεμηφηεηεο, αιιά λα ζπκκεηέρνπλ θξηηηθά θαη φρη λα
ζπκκεηέρνπλ απιψο γηα ηε ζπκκεηνρή (Buckingham, 2008). Ζ παξαγσγή βνήζεζε ελ ηέιεη
ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηα κηληηαθά πξντφληα είλαη θαηαζθεπέο πνπ εδξάδνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο θαη ζπκθέξνληα θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο γηα λα
ην πεηχρνπλ. Βνήζεζε, επίζεο, ζηε δεκηνπξγία ελφο απνιαπζηηθνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ
θάζε είδνπο ινγνδφηεζεο καζεζηαθνχ ρψξνπ θξηηηθήο θαη αλαζηνραζκνχ. Δμ απηνχ, βξήθε
«θσλή» ην ακίιεην, απηφ πνπ ζπλήζσο δελ κπνξεί λα αθνπζηεί ζηα παξαδνζηαθά
δαζθαινθεληξηθά καζήκαηα. Σνχην ελδερνκέλσο λα απνηειεί θαη ην ζεκαληηθφηεξν
επίηεπγκα ζε θάζε ηάμε πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ Μέζσλ θαη ηεο δεκνθηινχο
θνπιηνχξαο.

3. Αμηνιφγεζε
Γηα ηελ αμηνιφγεζε νιφθιεξεο ηεο ελφηεηαο εθαξκφζηεθαλ δηάθνξνη κέζνδνη: ζπληξέρνπζα,
απηναμηνιφγεζε, εηεξναμηνιφγεζε, αλαζηνραζκφο, θξηηηθφ ζρφιην, θάθεινο επηηεπγκάησλ.
Με ηε ζπληξέρνπζα αμηνιφγεζε ν δάζθαινο θαηέγξαθε θαζεκεξηλά ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ
απφ ηελ πνξεία ησλ καζεκάησλ θαη πξνέβαηλε ζηηο αλάινγεο αλαδηακνξθψζεηο. Με ηελ
απηναμηνιφγεζε ηα παηδηά έθξηλαλ ηα έξγα ηνπο, ελψ κε ηελ εηεξναμηνιφγεζε ηα έξγα άιισλ
παηδηψλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ηεθκεξίσζε θαη ην
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ιεμηιφγην. Ο νκαδηθφο αλαζηνραζκφο αθνξνχζε έλα είδνο κεηαγιψζζαο, κηα κνξθή
απηνθξηηηθήο πνπ έθαλαλ ηα παηδηά κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Σα θξηηηθά ζρφιηα
ήηαλ κηα θαη‘ νίθνλ πξναηξεηηθή άζθεζε θαηαγξαθήο θάπνηαο θξηηηθήο παξαηήξεζεο
ζρεηηθά κε ηα Μέζα. Γηαηεξήζεθε ζε πξναηξεηηθή βάζε, ψζηε λα κελ ζεσξεζεί κία αθφκε
ζπκβαηηθή ππνρξεσηηθή άζθεζε, αιιά κηα ζπλεηδεηή επηινγή απφξξνηα εζσηεξηθήο
αλάγθεο. Ζ πξαθηηθή απηή απνζθνπνχζε ζηελ αλεπηηήδεπηε θαιιηέξγεηα θξηηηθήο δηάζεζεο
κέζα ζην νηθείν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη βάζεη ησλ πξνζσπηθψλ κηληηαθψλ ζπλεζεηψλ
ησλ παηδηψλ. Σέινο, ζηνπο θαθέινπο επηηεπγκάησλ ζπγθεληξψλνληαλ αληηπξνζσπεπηηθά
ηεθκήξηα ηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο δνπιεηάο, φπσο επέιεγαλ ηα ίδηα ηα παηδηά.

πκπεξάζκαηα
Ζ παξέκβαζε θαηέδεημε φηη ηα παηδηά ζπλήζσο μέξνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηνπο δαζθάινπο
ηνπο ζρεηηθά κε ηε δεκνθηιή θνπιηνχξα, είλαη ν ηνκέαο πνπ είλαη εηδηθά. Σν γεγνλφο απηφ
κεηαθχιεζε ηελ εμνπζία ηεο γλψζεο απφ ηνλ δηδάζθνληα ζηνπο καλζάλνληεο πξνζδίδνληάο
ηνπο απηνπεπνίζεζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε κειέηε ηεο ηειελνπβέιαο, έδσζε «θσλή» θαη επθαηξίεο
γηα ζρνιηθή επηηπρία ζε φια ηα παηδηά, εηδηθφηεξα ζε εθείλα πνπ ζπλήζσο δελ δείρλνπλ
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην παξαδνζηαθφ κάζεκα. Σαπηφρξνλα, δεκηνχξγεζε θιίκα επθνξίαο.
Δθηφο απφ πην δεκνθξαηηθή, ε ηάμε έγηλε θαη πην απνιαπζηηθή, γεγνλφο πνπ ππνβνήζεζε ηελ
επίηεπμε ησλ αξρηθψλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. πλ ηνηο άιινηο, ε ππνδνρή ηεο δεκνθηινχο
θνπιηνχξαο ζπγθξφηεζε έλα αζθαιέο πεδίν ζην νπνίν νη θπξίαξρνη νξηζκνί ξεπζηνπνηνχληαλ
θαη ζπλδένληαλ κε ηα ζπκθέξνληα πνπ επηρεηξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ. Ζ κεηαηξνπή, ζε
ηειηθή αλάιπζε, ηεο ηάμεο ζε εξγαζηήξη ηζφηηκσλ κειψλ πνπ εθθέξνπλ άθνβα ηελ άπνςή
ηνπο ελίζρπζε ηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο δηάζεζεο.
Ζ δεκνθηιήο θνπιηνχξα θάλεη πξάμε ην κε ηεξαξρηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, ζην νπνίν νη
καζεηέο εκπιέθνληαη άκεζα ζηε δηακφξθσζε ηεο κάζεζήο ηνπο. πγρξφλσο, ελνπνηεί ηελ
εξγαζία κε ην παηρλίδη δεκηνπξγψληαο έλαλ δηαζθεδαζηηθφ ρψξν γηα θξηηηθή θαη αιιαγή. Δλ
νιίγνηο, ζπληζηά έλα πεδίν θαηάιιειν γηα νιηζηηθή δηεξεχλεζε ηνπ κηληηαθνχ
νηθνζπζηήκαηνο, ζηνλ βαζκφ πνπ αλεπηηήδεπηα ππνβνεζά ηελ αλάδπζε πνηθίισλ δεηεκάησλ
πνπ αθνξνχλ ηα Μέζα. Ζ ππνηίκεζε εθ κέξνπο ηνπ ζρνιείνπ ηεο δεκνθηινχο θνπιηνχξαο –
ηνπηέζηηλ, ησλ εμσζρνιηθψλ κηληηαθψλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ– θαη ε εκκνλή ζηε ιεγφκελε
πςειή θνπιηνχξα, δίλεη ην κήλπκα φηη απηά πνπ ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά δελ ελδηαθέξνπλ ην
ίδην. Με ηε ζηάζε φκσο απηή εδξαηψλεηαη θαη ην αληίζηξνθν: απηά πνπ ελδηαθέξνπλ ην
ζρνιείν δελ ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά. Ζ δεκνθηιήο θνπιηνχξα επηθπξψλεη ηελ απνκάθξπλζε
θαη απειεπζεξψλεη λέεο νπηηθέο. Πξνζθέξεη επθαηξίεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ζε θαζεηί
θπζηθνπνηείηαη ή γίλεηαη αληηθείκελν εμχκλεζεο. Ακθηζβεηεί ηνπο θπξίαξρνπο νξηζκνχο ηεο
ζρνιηθήο γλψζεο, ην εθπαηδεπηηθφ κνλνπψιην ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ παξαδνζηαθή επηαμία.
Κνκίδεη κηα λέα ξηδνζπαζηηθή ζεψξεζε ηεο κάζεζεο θαη γη‘ απηφ, φπσο επηζεκαίλεη θαίξηα ν
Buckingham(2008), εθιακβάλεηαη απφ ηνπο θνξείο πνπ ραξάδνπλ πνιηηηθή σο πξφβιεκα:
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Σν πξόβιεκα γηα θνξείο πνπ ραξάδνπλ πνιηηηθή δελ είλαη ε ηερλνινγία, αιιάε
δεκνθηιήο θνπιηνύξα. Δίλαη επηπρείο κε ηελ ηερλνθξαηηθή ξεηνξεία ζρεηηθά κε ηε
κεηαζρεκαηηζηηθή δύλακε ηεο ηερλνινγίαο, όκσο δπζθνιεύνληαη λα
ηελεπζπγξακκίζνπλ κε ηηο πξαγκαηηθόηεηεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ παηδηώλ.
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Φεπδφθηιεο ιέμεηο κεηαμχ ηεο θνηλήο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο θαησηηαιηθήο
δηαιέθηνπ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο ζην γισζζηθφ κάζεκα
False friends between modern greek and the Griko dialect and their use in the language
lesson
Γεκήηξηνο ηαθίδαο, ΠΔ 70, η. Καζ. Νέσλ Διιεληθώλ Παλεπηζηεκίνπ Heidelberg, stafidas@arcor.de
Dimitrios Stafidas, teacher, former lecturer for modern greek in the University of Heidelberg,
stafidas@arcor.de

Abstract: In this article, which follows an earlier study, after initially it is confirmed the
existence of false friends between modern greek and the Griko dialect from written texts of
the current school handbooks of South Italy, we are gonna record and categorize them. In
addition, specific examples of didactical suggestions will be presented for the use of these
words in a language course in order to enrich the expressive range of students and to avoid
confusions.
Keywords: Griko, dialect, greek, false friends
Πεξίιεςε: ην άξζξν απηφ, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα πξνγελέζηεξεο έξεπλαο, αθνχ αξρηθά
επηβεβαησζεί ε χπαξμε ςεπδφθηισλ ιέμεσλ ζηελ θνηλή λέα ειιεληθή γιψζζα θαη ζηελ
θαησηηαιηθή δηάιεθην απφ έλα ζψκα γξαπηψλ, παξάιιεισλ ειιεληθψλ θαη θαησηηαιηθψλ
θεηκέλσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο Κάησ Ηηαιίαο, ζα γίλεη θαηαγξαθή απηψλ θαη
θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο. Δπηπιένλ, ζα παξνπζηαζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε
δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ιέμεσλ απηψλ ζην γισζζηθφ κάζεκα κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ
ηνπ εθθξαζηηθνχ θάζκαηνο ησλ καζεηψλ θαη ηελ απνθπγή ζπγρχζεσλ.
Λέμεηο θιεηδηά: γθξίθν, θαησηηαιηθή δηάιεθηνο, ςεπδφθηιεο ιέμεηο

Δηζαγσγή
Σν θαηλφκελν ηεο ςεπδνθηιίαο εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε γελεηηθά ζπγγελείο γιψζζεο –φπσο
ζηελ πεξίπησζή καο ε ειιεληθή θαη ε θαησηηαιηθή– ή είλαη απνηέιεζκα δαλεηζκνχ απφ κία
γιψζζα ζε κία άιιε. Χο ςεπδφθηιεο ιέμεηο ραξαθηεξίδνληαη νη ιέμεηο κε θσλνινγηθή
νκνηφηεηα θαη ζεκαζηνινγηθέο δηαθνξέο ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ.
ηελ αλαθνίλσζε απηή, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα πξνγελέζηεξεο, αθνχ αξρηθά επηβεβαησζεί ε
χπαξμε ςεπδφθηισλ ιέμεσλ ζηελ θνηλή λέα ειιεληθή γιψζζα θαη ζηελ θαησηηαιηθή
δηάιεθην απφ έλα ζψκα γξαπηψλ, παξάιιεισλ ειιεληθψλ θαη θαησηηαιηθψλ θεηκέλσλ
ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο Κάησ Ηηαιίαο, ζα γίλεη θαηαγξαθή απηψλ θαη θαηεγνξηνπνίεζή
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ηνπο κεηαμχ άιισλ κε βάζε ην είδνο ηεο γξακκαηηθήο θαηεγνξίαο (νπζηαζηηθά, ξήκαηα,
επίζεηα θιπ.). Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεκαζηψλ θάζε ιέμεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιεμηθά θαη
ησλ δχν γισζζψλ, ψζηε λα εξεπλεζεί, αλ ππάξρεη ζπξξίθλσζε, δηεχξπλζε ή αιιαγή ηνπ
ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ. ηα ιήκκαηα ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ηφζν νη πιήξσο
ςεπδφθηιεο ιέμεηο δει. νη ιεμηθέο κνλάδεο κε πιήξε ζεκαζηνινγηθή επηθάιπςε φζν θαη νη
κεξηθψο ςεπδφθηιεο ιέμεηο δει. νη ιεμηθέο κνλάδεο κε θνηλά θαη κε θνηλά ζεκαζηνινγηθά
ζηνηρεία.
Καζφηη ε θαησηηαιηθή δηάιεθηνο θαη ε ειιεληθή γιψζζα δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία ηεο
Καιαβξίαο θαη ηεο Απνπιίαο, έζησ θαη θάησ απφ κε ηδαληθέο ζπλζήθεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε
ε αμηνπνίεζή ησλ ςεπδφθηισλ ιέμεσλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην γισζζηθφ
κάζεκα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ επηπξφζζεηα
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπο κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ
εθθξαζηηθνχ θάζκαηνο ησλ καζεηψλ θαη ηελ απνθπγή ζπγρχζεσλ.

1. Ζ θαησηηαιηθή δηάιεθηνο
Ζ θαησηηαιηθή δηάιεθηνο είλαη δηάιεθηνο ηεο Κνηλήο Διιεληθήο Γιψζζαο, ε κνλαδηθή καδί
κε ηελ θππξηαθή, ε νπνία κηιηέηαη εθηφο ειιεληθνχ θξάηνπο. Γελ απνηειεί νκνηνγελή
δηάιεθην κηαο θαη κηιηέηαη ζε δχν, γεσγξαθηθά θαη γισζζηθά, μερσξηζηέο πεξηνρέο ηεο
Ηηαιίαο, ζηελ Απνπιία ζηελ πεξηνρή αιέλην ή αιιηψο Γθξέηζηα αιεληίλα θνληά ζηελ πφιε
Λέηζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ρσξηά: Calimera, Castrignano di Greci, Corigliano d' Otranto,
Zollino, Sternatia, Martano, Martignano, Melpignano θαη Soleto θαη ζηελ Μπνβεζία ηεο
λφηηαο Καιαβξίαο ζηα ρσξηά Roghudi, Chorio di Roghudi , Roccaforte del Greco, Condofuri,
Polizzi, Bagaladi , Galliciano, Amandolea, Bova Marina θαη Bova Superiore.
Οη δχν πεξηνρέο απέρνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο θαη δελ ππάξρεη πνιηηηζηηθή ή άιινπ είδνπο
επαθή. ηα ρσξηά Μαξηηληάλν, Μειπηληάλν θαη νιέην ηεο Απνπιίαο ε δηάιεθηνο ππνρσξεί
ζεκαληηθά. ηα ρσξηά Υσξηφ (Chorio) θαη Παιηφ Ρνγνχδη (Roghudi Vecchio) ηεο Καιαβξίαο
ππήξραλ κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νκηιεηέο ηεο δηαιέθηνπ. Σα ρσξηά απηά
εγθαηαιείθζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. ηελ πεξηνρή ηεο Γθξεηζία
αιεληίλα ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξνη νκηιεηέο απφ φ,ηη ζηελ Μπνβεζία. Μεηαμχ ησλ
δηαιέθησλ ηεο Απνπιίαο (γθξίθν) θαη ηεο Καιαβξίαο (γθξεθάληθν) παξαηεξνχληαη δηαθνξέο.
Αιιά δηαθνξέο εληνπίδνληαη θαη απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ (δηαιεθηηθή δηαθνξνπνίεζε).
πλππάξρνπλ δσξηθά, βπδαληηλά θαη αξραία ειιεληθά ζηνηρεία, θαζψο επίζεο θαη ιέμεηο απφ
ηηο ηνπηθέο ηηαιηθέο δηαιέθηνπο θαη ηελ επίζεκε ηηαιηθή γιψζζα. Γηα ηε γξαθή
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ην ιαηηληθφ αιθάβεην θη νη νκηιεηέο είλαη Ηηαινί ππήθννη,
έρνπλ ηηαιηθή ζπλείδεζε, είλαη θαζνιηθνί θαη ιαλζαζκέλα ηαπηίδνληαη απφ πνιινχο κε ηνπο
Έιιελεο. Απνηεινχλ, επνκέλσο, θνξείο κηαο ηδηαίηεξεο παξάδνζεο θαη ηαπηφηεηαο (Πξνθίιε,
1999: 31-38).
Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηεο δηαιέθηνπ δίραζε ηνπο γισζζνιφγνπο δεκηνπξγψληαο δχν
βαζηθέο ζεσξίεο. Σε ζεσξία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηάιεθηνο είλαη βπδαληηλήο
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πξνέιεπζεο, δειαδή, πξνέξρεηαη απφ ηε γιψζζα ησλ Βπδαληηλψλ επνίθσλ απφ ηελ
Πεινπφλλεζν, ηελ Ήπεηξν, ηε ηεξεά Διιάδα, ηελ Δχβνηα θαη ηνλ Πφλην πνπ
εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Νφηηα Ηηαιία ηνλ 9ν κ.Υ. αηψλα κε βαζηθφ ππνζηεξηθηή ηεο ηνλ
Guiseppe Morosi. Καη ηε ζεσξία ηνπ Gerhard Rohlfs πεξί αξραηνειιεληθήο πξνέιεπζεο ηεο
δηαιέθηνπ θαη ε νπνία θάλεη ιφγν γηα απφ ηνλ απνηθηζκφ ηεο Μεγάιεο Διιάδαο ηνλ 8ν αηψλα
π.Υ. απφ Έιιελεο κε ελίζρπζε απηνχ θαηά ηελ πξψηκε βπδαληηλή πεξίνδν θαη απφ Έιιελεο
ηεο Μ. Αζίαο, Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ, θιπ.
Τπνζηεξηθηήο ηεο ζεσξίαο ηνπ Morosi είλαη θαη ν Pellegrini. Βαζηθφ επηρείξεκα ηεο ζεσξίαο
ηνπ Rohlfs πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη νη Υαηδηδάθηο, Καξαηδάο, Κνπθνπιέο, Καξαλαζηάζεο,
είλαη ε χπαξμε δσξηθψλ ζηνηρείσλ ζηε δηάιεθην.
ηηο 15.12.1999 αλαγλσξίζηεθε ε ειιελφθσλε θνηλφηεηα ηνπ αιέλην (Απνπιία) σο εζληθή
θαη γισζζηθή κεηνλφηεηα κε ηελ νλνκαζία Γισζζηθή Μεηνλφηεηα ηεο Γθξίθν-αιεληηλήο
εζληθφηεηαο (Minoranze linguistiche Grike dell' Etnia Griko-Salentina). Σν γεγνλφο απηφ
έδσζε ηε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηεο γθξίθν θαη ησλ Νέσλ Διιεληθψλ ζηα ζρνιεία ηεο
δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ γισζζψλ
είλαη κεηαμχ άιισλ ε ζπρλή παχζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ηηαιηθφ θξάηνο θαη ε δηαθνπή
απφζπαζεο Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ.
Ζ θαησηηαιηθή δηάιεθηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ επηθνηλσληαθή αλεπάξθεηα, θαζφηη δελ
ππάξρνπλ επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο πνπ λα πξνσζνχλ ηε ρξήζε ηεο θαη νη νκηιεηέο ηεο
έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά. Οκηιείηαη θπξίσο απφ ειηθησκέλνπο ζην ζπίηη, ελψ γιψζζα
θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο είλαη ε ηνπηθή ξσκαληθή γιψζζα. Γε δηαζέηεη θχξνο θαη νη
νκηιεηέο ηεο εκθαλίδνπλ ζπκπεξηθνξέο απην-ππνηίκεζεο, αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε
δηάιεθην θαη άξλεζε κεηάδνζήο ηεο ζηε λέα γεληά (Καηζνγηάλλνπ, 1999: 605-613 &
Πξνθίιε, 1999: 31-38). ηελ Απνπιία, σζηφζν, ππάξρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ελδηαθέξνλ απφ
ηνπο λένπο λα κάζνπλ ηε γιψζζα ησλ παππνχδσλ ηνπο. Ζ ζπκβνιή ησλ ηνπηθψλ
πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ ζηε δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ηεο δαιέθηνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή, αιιά ε ειιεληθή γιψζζα θεξδίδεη έδαθνο εηο βάξνο ηνπ γθξίθν/ησλ γθξεθάληθσλ
(θπξίσο ζηελ Καιαβξία).
Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε γισζζηθή θαη εδαθηθή ζπξξίθλσζε ηνπ
ειιελφθσλνπ πιεζπζκνχ είλαη ε κεηαλάζηεπζε (θπξίσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960), ε
αληηκεηψπηζε ηεο δηαιέθηνπ σο δηάιεθην ρακεινχ θχξνπο, ν πιενλαζηηθφο ηεο ραξαθηήξαο,
ε ρακειή απηνεθηίκεζε ησλ νκηιεηψλ ηεο, ε απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ηεο δηαιέθηνπ (απφ ηνλ
Μνπζνιίλη), ε αζηπθηιία, ε εγθαηάιεηςε ησλ πεξηνρψλ ηεο Απνπιίαο θαη ηεο Καιαβξίαο
ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ν εγεκνληθφο ραξαθηήξαο ηεο επίζεκεο ηηαιηθήο γιψζζαο θαη
ε ζηξνθή πξνο ηελ εθκάζεζε ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο.
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2. Σν θαηλφκελν ηεο ςεπδνθηιίαο
Φεπδφθηιεο ιέμεηο νλνκάδνληαη νη ιέμεηο εθείλεο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ή παξφκνηα θσλνινγηθή
κνξθή ζε δχν (ή πεξηζζφηεξεο) γιψζζεο, αιιά δηαθνξεηηθή ζεκαζία ζε θαζεκία απφ απηέο
(ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ). Γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζε πιήξσο ςεπδνδηαγισζζηθά
νκφηππα, ςεπδνδηαγισζζηθά νκφηππα, δειαδή, ησλ νπνίσλ ε ζεκαζία δε ζπκπίπηεη θαζφινπ
θαη κεξηθψο ςεπδνδηαγισζζηθά νκφηππα, πνπ είλαη ςεπδνδηαγισζζηθά νκφηππα, ησλ νπνίσλ
κεξηθέο ζεκαζίεο ζπκπίπηνπλ. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληά θαλείο ηνπο αθφινπζνπο
ελαιιαθηηθνχο φξνπο γηα ηηο ςεπδφθηιεο ιέμεηο: false friends, faux amisfaux frères (Kiss,
2002), false cognates, interlingual homographs, homographic non-cognates, pseudocognates
θαη deceptively transparent words (Mattheoudakis & Patsala, 2007). Οη ειιεληθέο απνδφζεηο
ησλ φξσλ είλαη νη εμήο: ςεπδφθηιεο ιέμεηο (Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε, 1994), ςεπδφθηιεο
κνλάδεο, ςεπδνδηαγισζζηθά νκφηππα (πιήξσο ή κεξηθψο) (Κπξηαδή-Παπαθσλζηαληίλνπ,
2005), ςεπδνδηαθαλείο ιέμεηο (Καζάπε-Εσληαλνχ, 1997), ιέμεηο-ζσζίεο θαη θάιπηθεο ιέμεηο.

3. Παξάγνληεο ελίζρπζεο ηεο ςεπδνθηιίαο
Οη ςεπδφθηιεο ιέμεηο εκπινπηίδνπλ ην εθθξαζηηθφ θάζκα ησλ γισζζψλ ζηηο νπνίεο
αλήθνπλ, αιιά ζπλάκα αλαδεηθλχνληαη ζε πνλνθέθαιν γηα ηνπο καζεηέο θαη ειινρεχεη ν
θίλδπλνο ηεο πιήξνπο ηαχηηζεο ηνπ θάζκαηνο ησλ ζεκαζηψλ θαη ησλ ρξήζεσλ. Απηφ ηζρχεη
θαη γηα ηνπο ζπγγξαθείο, ησλ νπνίσλ ηα βηβιία κειεηήζεθαλ. Τπάξρνπλ αξθεηέο ηέηνηεο
πεξηπηψζεηο επηινγήο ιαλζαζκέλνπ κεηαθξαζηηθνχ ηζνδχλακνπ (π.ρ. lemó έλαληη ζηφκα).
Γίλεηαη επνκέλσο ρξήζε ησλ ιέμεσλ ζε πεξηβάιινληα πνπ απνδεηθλχνληαη κε ζπκβαηά,
θπξίσο ζε ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν (Kiss, 2002). ηε δηδαθηηθή πξάμε, σζηφζν, είλαη
ζεκαληηθά ηα πιενλεθηήκαηα ή/θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε παξνπζία
ησλ ςεπδφθηισλ ιέμεσλ ζε έλα θείκελν (Mattheoudakis & Patsala, 2007). Οη ςεπδφθηιεο
ιέμεηο απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο δηάθνξσλ επηζηεκψλ (Φπρνγισζζνινγία, Γλσζηηθή
Φπρνινγία, Μεηαθξαζενινγία, Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία, Γηδαθηηθή Γισζζψλ), φκσο δε
γίλεηαη ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζή ηνπο.

4. Δξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο
Ο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα ζηάδηα:
 Κνηλσληνγισζζηθή επηηφπηα έξεπλα ηνλ Απξίιην ηνπ 2012
 Καηαγξαθή εγρεηξηδίσλ εθκάζεζεο γθξίθν (ζπγθξηηηθά κε ηε Νέα Διιεληθή)
 Δπηινγή εγρεηξηδίσλ
 Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ
 Αληηπαξαβνιή ησλ δχν γισζζψλ
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 Δληνπηζκφ ςεπδφθηισλ ιέμεσλ
 Καηαγξαθή ησλ ζεκαζηψλ θάζε ιέμεο θαη κεηάθξαζή ηνπ ζηα Διιεληθά
 Καηεγνξηνπνίεζή ηνπο κε βάζε ην είδνο ηεο γξακκαηηθήο θαηεγνξίαο θαη ην
ζεκαζηνινγηθφ πεδίν
 Δληνπηζκφ ησλ ζεκαζηψλ ηεο ίδηαο ιέμεο ζε ειιεληθφ κνλφγισζζν ιεμηθφ θαη
θαηαγξαθή απηψλ
 χγθξηζε ησλ ζεκαζηψλ
 Έιεγρν γηα ελδερφκελε δηεχξπλζε, ζπξξίθλσζε ή αιιαγή ζεκαζηψλ
 ρεδηαζκφ ελδεηθηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ
Δληνπίζηεθαλ νκφερεο ιέμεηο ηνπ γθξίθν θαη ηεο θνηλήο λέαο ειιεληθήο, φπσο απηέο
εκθαλίδνληαη ζηα εγρεηξίδηα πνπ επηιέρζεθαλ θαη κε ηελ εθεί ζεκαζία. Φπζηθά δελ κπνξεί λα
γίλεη ιφγνο γηα νκφγξαθεο ιέμεηο, θαζφηη ζην γθξίθν ρξεζηκνπνηείηαη ην ιαηηληθφ αιθάβεην.
Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα ιέμεηο ηνπ γθξίθν, ησλ νπνίσλ ην ζεκαίλνλ, ιφγσ θσλεηηθήο ή
κνξθνινγηθήο εμέιημεο, ζπκπίπηεη κε ην ζεκαίλνλ άιιεο ιέμεο ηεο θνηλήο λέαο ειιεληθήο,
δειαδή, πξφθεηηαη γηα ηπραία ελδνγισζζηθή θσλνινγηθή νκνηφηεηα. Πεξηνξηζηήθακε ζε
κνλνιεθηηθέο νκφερεο ιέμεηο εθηφο ειάρηζησλ εθθξάζεσλ (kai meri, na me zzechorísi, spirí
spirí) θαη δελ επηδηψμακε ηελ πιεξφηεηα ηεο ιίζηαο ιέμεσλ, αιιά ηνλ εληνπηζκφ απηψλ πνπ
εκθαλίδνληαη ζηα επηιεγκέλα εγρεηξίδηα θαη ηα νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε ζηνπο
καζεηέο. Γηα ην ιφγν απηφ δελ αλαηξέμακε ζηα ιεμηθά γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ςεπδφθηισλ
ιέμεσλ. πκπεξηιάβακε ηφζν πιήξσο ςεπδφθηιεο ιέμεηο δει. ιεμηθέο κνλάδεο κε πιήξε
ζεκαζηνινγηθή επηθάιπςε φζν θαη κεξηθψο ςεπδφθηιεο ιέμεηο δει. ιεμηθέο κνλάδεο κε θνηλά
θαη κε θνηλά ζεκαζηνινγηθά ζηνηρεία. Δπηπιένλ, καο ελδηέθεξε ν πξνβιεκαηηζκφο θαη ε
επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ην δήηεκα ηεο ςεπδνθηιίαο. Γηα ην ιφγν απηφ
θαηαζθεπάζακε θαη εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ
εμάζθεζε ησλ καζεηψλ, ψζηε λα γίλνπλ γλψζηεο νξηζκέλσλ κεηαθξαζηηθψλ ηζνδχλακσλ
πνπ ιεηηνπξγνχλ παξαπιαλεηηθά. Καηφπηλ επηηφπηαο έξεπλαο, ζπλνκηιηψλ κε ληφπηνπο, αιιά
θαη αλάιπζε πεξηερνκέλνπ δηάθνξσλ ζπγγξακκάησλ, επηβεβαηψλεηαη ην θαηλφκελν ηεο
ςεπδνθηιίαο κεηαμχ θαησηηαιηθψλ δηαιέθησλ θαη ΚΝΔ, νπφηε δελ θξίζεθε απαξαίηεηε ε
πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ηεο ςεπδνθηιίαο ζε καζεηηθφ πιεζπζκφ κε ηε ρξήζε γξαπηψλ ή
πξνθνξηθψλ δνθηκαζηψλ. Ζ ζχγρπζε πνπ πξνθαινχλ νη νκφερεο ιέμεηο είλαη άιισζηε
εκθαλήο θαη ζηα κεηαθξαζηηθά ηζνδχλακα πνπ επηιέγνληαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο θαη
κεηαθξαζηέο ησλ βηβιίσλ πνπ αλαιχζακε. Να ζεκεηψζνπκε φηη ζηα πεξηζζφηεξα εγρεηξίδηα
επηιέγεηαη ε ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαιέθηνπ κε ηελ ηηαιηθή ή/θαη ηελ ΚΝΔ, νη νπνίεο
έρνπλ ζπλήζσο ξφιν επηθνπξηθήο γιψζζαο θαηά ηε δηδαθαιία ηεο δηαιέθηνπ. Σν πξφβιεκα
είλαη αξθεηά νμχ, θαζφηη νη ςεπδφθηιεο ιέμεηο αλήθνπλ ζπλήζσο ζηελ ίδηα γξακκαηηθή
θαηεγνξία κε απνηέιεζκα λα είλαη αδχλαηε ε κεηαμχ ηνπο δηάθξηζε κε βάζε γξακκαηηθά
θξηηήξηα. Δπηπιένλ, θαηαιακβάλνπλ αξθεηέο θνξέο παξφκνηεο ζπληαθηηθέο ζέζεηο κέζα ζηελ
πξφηαζε.
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Ζ επηινγή ςεπδφθηισλ ιέμεσλ κε κνξθνθσλνινγηθή ζχκπησζε έγηλε απφ έλα ζψκα
γξαπηψλ, παξάιιεισλ ειιεληθψλ θαη θαησηηαιηθψλ θεηκέλσλ (γθξίθν) εγρεηξηδίσλ ηεο Κάησ
Ηηαιίαο, πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ή ζα κπνξνχζαλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο δηαιέθηνπ. Σν ζχλνιν ησλ
ςεπδφθηισλ ιέμεσλ ηνπ corpus θαηεγνξηνπνηήζεθε κε βάζε ην γξακκαηηθφ γέλνο (νπζ.,
ξεκ., θιπ.) θαη ην ζεκαζηνινγηθφ ηνπο πεδίν (δψα, πξφζσπα, θπηά, θιπ.).

5. ηφρνη δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο
Καζφηη νη θαησηηαιηθέο δηάιεθηνη θαη ε ειιεληθή γιψζζα δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία ηεο
Καιαβξίαο θαη ηεο Απνπιίαο, έζησ θαη θάησ απφ κε ηδαληθέο ζπλζήθεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε
ε αμηνπνίεζε ησλ ςεπδφθηισλ ιέμεσλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην γισζζηθφ
κάζεκα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο
πξνηάζεηο γηα ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπο κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ εθθξαζηηθνχ
θάζκαηνο ησλ καζεηψλ θαη ηελ απνθπγή ζπγρχζεσλ. χκθσλα κε έξεπλεο θαηαλφεζεο
θεηκέλσλ, ν θίλδπλνο νη καζεηέο λα ζπλαγάγνπλ ιάζνο λφεκα βαζηδφκελνη ζε κηα ιέμε πνπ
έρνπλ ηελ εληχπσζε φηη ηε γλσξίδνπλ είλαη ελ δπλάκεη κεγαιχηεξνο απφ φ,ηη φηαλ
αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε άγλσζησλ ιέμεσλ (Mattheoudakis & Patsala, 2007).
Βαζηθνί ζηφρνη ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ήηαλ νη εμήο:
 επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ
 αλάπηπμε γισζζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο
 άζθεζε ησλ καζεηψλ κε ζηφρν ηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ζεκαζηνινγηθψλ
ζπζρεηηζκψλ
 επίηεπμε ζεηηθήο κεηαθνξάο ζεκαζηψλ απφ ηελ Γ1 ζηε Γ2
 νξζή άληιεζε ιεμηινγίνπ θαηά ηελ εθκάζεζε ηεο Γ2
 βειηίσζε ησλ ηεζζάξσλ δεμηνηήησλ
 ρξήζε ησλ ςεπδφθηισλ ιεμηθψλ κνλάδσλ ζε ζσζηά πεξηβάιινληα
Οκάδα-ζηφρνο είλαη νη καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ή/θαη καζεηέο
βαζκίδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε πξνυπάξρνπζεο βαζηθέο γλψζεηο γθξίθν θαη
Νέσλ Διιεληθψλ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή θαη ζε καζήκαηα δηαιέθηνπ αιιά
θαη Νενειιεληθήο Γιψζζαο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπηθνχο ζπιιφγνπο ηφζν ζηελ Απνπιία
φζν θαη ζηελ Καιαβξία (ελδεηθηηθά αλαθεξφκαζηε ζηνπο ζπιιφγνπο Ghetonia θαη Kaliglossa
ζην ρσξηφ Calimera ηεο Απνπιίαο θαη ζην ζχιινγν Delia ζηελ Bova Marina ηεο Καιαβξίαο).
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6. Πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο
Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο εθαξκνγήο ηεο ελφηεηαο είλαη 6 δηδαθηηθέο ψξεο, εληάζζεηαη ζην
γισζζηθφ κάζεκα θαη πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ. Σν πιηθφ
απνηειείηαη απφ έλα επηηξαπέδην παηρλίδη, θάξηεο εκπέδσζεο ιεμηινγίνπ θαη έλα θείκελν πξνο
κεηάθξαζε.
Σν παηρλίδη απνηειείηαη απφ κηα βάζε κε ζεηξά δίρξσκσλ ηεηξαγψλσλ ζε ζπεηξνεηδή κνξθή,
έλα δάξη, 2 πηφληα θαη δχν ζεηξέο θαξηψλ κε ρξψκαηα «πιάηεο» αληίζηνηρσλ ηεο δηρξσκίαο
ησλ ηεηξαγψλσλ ηεο βάζεο. Ζ ζπεηξνεηδήο κνξθή επηιέρζεθε κε ην ζθεπηηθφ φηη ην
ζαιηγθάξη αλαθέξεηαη αξθεηά ζπρλά ζε θείκελα ηνπ γθξίθν σο ιηρνπδηά ηεο ηνπηθήο
θνπδίλαο. Οη θφθθηλεο θάξηεο πεξηέρνπλ ιέμεηο ζην γθξίθν κε δχν εθδνρέο κεηάθξαζήο ηνπο
ζηα Νέα Διιεληθά, ελψ νη πξάζηλεο πεξηέρνπλ ιέμεηο ζηα Νέα Διιεληθά κε δχν εθδνρέο
κεηάθξαζήο ηνπο ζην γθξίθν. ε θάζε ζεηξά/ζηνίβα πεξηέρνληαη ηφζν νκφερεο θαη
ηαπηφζεκεο έλλνηεο φζν νκφερεο αιιά εηεξφζεκεο έλλνηεο (ςεπδφθηιεο ιέμεηο). Ζ ζσζηή
απάληεζε είλαη ζεκεησκέλε κε έληνλα γξάκκαηα πάλσ ζηελ θάξηα. θνπφο ηνπ παηρληδηνχ
είλαη λα θηάζνπλ νη παίθηεο ζην θέληξν ηεο ζπείξαο. Νηθεηήο είλαη φπνηνο παίθηεο θαηαθέξεη
λα ηεξκαηίζεη πξψηνο έρνληαο παξάιιεια ζπιιέμεη θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θάξηεο απφ φινπο
ηνπο ππφινηπνπο.
ην ζηάδην ηεο εκβάζπλζεο δηαλέκνληαη ζηνπο καζεηέο θάξηεο πξνο εμάζθεζε θαη εκπέδσζε
ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ πξναλαθεξζέληνο παηρληδηνχ θαη αλαγλψξηζή ηνπ κέζα ζε θεηκεληθφ
πιαίζην. Πξφθεηηαη γηα πξνηάζεηο κε θελά πξνο ζπκπιήξσζε κε ηελ θαηάιιειε ιέμε.
ην πίζσ κέξνο ησλ θαξηψλ ππάξρεη ε ζσζηή απάληεζε θαη απηφ θαζηζηά δπλαηή ηελ
απηναμηνιφγεζε.
Μηα επηπιένλ δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπο καζεηέο απνηειεί θείκελν πξνο κεηάθξαζε απφ ηα
Διιεληθά ζην γθξίθν ή θαη αληίζηξνθα, αλάινγα κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ
καζεηψλ. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα δνζνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηα δχν θείκελα θαη λα
εληνπηζηνχλ νη ςεπδφθηιεο ιέμεηο. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο πξνρσξνχλ ζε ζχληαμε ιίζηαο
ςεπδφθηισλ ιέμεσλ θαη δεκηνπξγία δηθνχ ηνπο ιεμηθνχ. Σέινο, παξνηξχλνληαη λα ζπληάμνπλ
δηθά ηνπο θείκελα θάλνληαο ρξήζε ςεπδφθηισλ ιέμεσλ.

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
Campolo, I. (2004). Έλα θαηλνχξην ηζηνξηθφ ιεμηθφ ησλ λνηηντηαιηθψλ ειιεληθψλ. ην:
Μειέηεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα. Πξαθηηθά ηεο 24εο εηήζηαο ζπλάληεζεο ηνπ Σνκέα
Γισζζνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (9-11 Μαΐνπ 2003). Θεζζαινλίθε, ζ.ζ. 153-162.
Haarmann, H. (2001). Kleines Lexikon der Sprachen. Von Albanisch bis Zulu. München:
C.H. Beck-Verlag.
Horrocks, G. (1977). Greek: A history of the language and its speakers. London: Addison
Wesley.
Page 211 of 212

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 6, Issue 3, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Kiss, M. (2002). ―Les pièges du vocabulaire bilingue : les faux amis‖. Revue d’Études
Françaises 7, 41-55.
Rohlfs, G. (1962). Neue Beiträge zur Kenntnis der unteritalienischen Gräzität. München:
Verlag d. Bayer. Akad. d. Wiss.
Tore, J. (2003). Eine kurze Geschichte der Sprachen. Heidelberg: Spektrum.
Αιεμάλδξνπ, Γ. (1997). Γθξεθάλνη - Οη Έιιελεο ηεο Μάγθλα Γξέηζηα. Θεζζαινλίθε :
Δξσδηφο.
Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε, A. (1994). Νενινγηθόο Γαλεηζκόο ηεο Νενειιεληθήο: Άκεζα δάλεηα
από ηε Γαιιηθή θαη Αγγινακεξηθαληθή-Μνξθνθσλνινγηθή Αλάιπζε. Θεζζαινλίθε:
Τπεξεζία Γεκνζηεπκάησλ, Α.Π.Θ.
Γεσξγνηά, . (2009). Ζ δεκνγξαθηθή εμέιημε ησλ ειιελόθσλσλ πιεζπζκώλ ηεο Grecìa
Salentina θαη ε γισζζηθή θαηάζηαζε ζηε ζύγρξνλε επνρή. Δλδερόκελα θαη
πξννπηηθέο. Κέξθπξα: κεηαπηπρηαθή εξγαζία.
Καξαλαζηάζεο, Α. (1997). Γξακκαηηθή ησλ Διιεληθώλ Ηδησκάησλ ηεο Κάησ Ηηαιίαο. Αζήλα:
Αθαδεκία Αζελψλ.
Καζάπε-Εσληαλνχ, E. (1997). Καηαλόεζε θεηκέλνπ από κε θπζηθνύο νκηιεηέο θαη
ςεπδνδηαθαλείο ιέμεηο: Μηα έξεπλα ζπζρέηηζεο γηα ηα κεηαθξαζηηθά ηνπο δάλεηα.
Α.Π.Θ.: δηδαθηνξηθή δηαηξηβή.
Καηζνγηάλλνπ, Μ. (1999). Διιεληθά ηεο Κάησ Ηηαιίαο: ε θνηλσληνγισζζνινγηθή άπνςε.
ην: Α. Μφδεξ (επηκ.) (1999), Διιεληθή Γισζζνινγία '97, Πξαθηηθά ηνπ Γ΄
Γηεζλνχο Γισζζνινγηθνχ πλεδξίνπ γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα (Παλεπηζηήκην
Αζελψλ, Σνκέαο Γισζζνινγίαο, 25-27 επηεκβξίνπ 1997). Αζήλα: Διιεληθά
Γξάκκαηα.
Κνληνζφπνπινο, Ν. (2001). Γηάιεθηνη θαη Ηδηώκαηα ηεο Νέαο Διιεληθήο. Αζήλα: Γξεγφξεο.
Κπξηαδή-Παπαθσλζηαληίλνπ, Μ. (2005). Γηαγισζζηθά νκφηππα ηεο ειιεληθήο θαη αγγιηθήο
εηδηθήο γιψζζαο ειεθηξνινγίαο-ειεθηξνληθήο. Γισζζνδηδαθηηθή πξφηαζε. ην:
«Διιεληθή Γιώζζα θαη Οξνινγία». Ζιεθηξνληθά Πξαθηηθά 5νπ πλεδξίνπ ΔΛΔΣΟ.
Λεπθσζία, Κχπξνο, 13-15 Ννεκβξίνπ 2005.
Πξνθίιε, O. (1999). Ζ ειιεληθή ζηε λφηηα Ηηαιία. ην: Γηαιεθηηθνί ζύιαθνη ηεο ειιεληθήο
γιώζζαο. Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο.
Tδηηδηιήο, Υ. (2000). Νενειιεληθέο Γηάιεθηνη θαη Νενειιεληθή Γηαιεθηνινγία. ην: Ζ
Διιεληθή Γιώζζα θαη νη Γηάιεθηνί ηεο. Αζήλα: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο.
Iζηνζειίδεο
Mattheoudakis, M. & Patsala, P. (2007). ―English-Greek false friends: Now they are, now
they aren‘t‖. 8th International Conference of Greek Linguistics. University of
Ioannina,
August
30th-September
7th.
ην:
http://www.linguistuoi.gr/cd_web/docs/english/025_mattheoudakisICGL8_Ok.pdf

Page 212 of 212

