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1. κατανόηση νέων γνωσιακών δεδομένων (Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι η κατανόηση νέων γνωσιακών δεδοµένων επιτυγχάνεται,
όταν ο αναγνώστης µπορεί να κάνει συσχετίσεις µεταξύ των δεδοµένων αυτών.
Β. Περιγραφή σεναρίου
Εκπαιδευτικός επισηµαίνει ότι πολλοί µαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα
κείµενα των σχολικών εγχειριδίων, παρά το γεγονός ότι τους εξηγεί τις άγνωστες
λέξεις και άλλα δύσκολα σηµεία.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση µε τα
προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και µε ποια επιχειρήµατα στους εκπαιδευτικούς της
περιφερείας σας να κάνουν και πώς, ώστε να διευκολύνουν τους µαθητές
στην κατανόηση του σχολικού εγχειριδίου και του λοιπού εκπαιδευτικού
υλικού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύµφωνα µε τον Ausubel ο εκπαιδευτικός µε συστηµατική προσπάθεια αναδεικνύει
τις λογικές συσχετίσεις που διέπουν τα βασικά στοιχεία κάθε διδασκόµενου
αντικειµένου τα οποία τελικά και τα συνδέουν µε το γνωστικό σχήµα του
προοργανωτή. Καταβάλλεται έτσι ιδιαίτερη προσπάθεια για να ερµηνευτούν οι
αντιφάσεις, οι παρανοήσεις, οι παραδοχές αλλά και οι συνεπαγωγές των εννοιών, που
συναπαρτίζουν το κάθε µάθηµα. Η µάθηση γίνεται µε τον τρόπο αυτό, µια
ενεργητική διαδικασία όπου το «νέο» ενσωµατώνεται στα προϋπάρχοντα σχήµατα.
Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των εννοιών (οριζόντια συσχέτιση µε
παράλληλες έννοιες και κάθετη συσχέτιση µε υπερκείµενες και υπάλληλες έννοιες)
και ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών, το θέµα και το διδακτικό χρόνο, ο
εκπαιδευτικός κάνει συγκρίσεις, κατηγοριοποιήσεις, διατυπώνει παραδείγµατα,
συµπεριλαµβάνει επίσης την περίληψη στις διδακτικές στρατηγικές και τεχνικές του,
καθώς και την ερώτηση, την οποία αξιοποιεί για να κινητοποιείται η σκέψη και η
γλώσσα του µαθητή (όπως στη µαιευτική µέθοδο του Σωκράτη).
Η κατανόηση εποµένως, δεν επιτυγχάνεται µόνο µε αποσαφήνιση άγνωστων λέξεων.
Ο εκπαιδευτικός προσεγγίζει το κείµενο µέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο ώστε οι
µαθητές να κατανοήσουν τις ρητές και υπόρρητες πληροφορίες, να αξιοποιούν ή να
ανατρέχουν στην προϋπάρχουσα γνώση τους, σε κοινωνικούς παράγοντες ή σε µη
λεκτικά στοιχεία, ώστε να κατανοήσουν τα µηνύµατα που παράγονται µέσω του
προφορικού και του γραπτού λόγου, αλλά και τα µηνύµατα που παράγονται στο
πλαίσιο συγκεκριµένων επικοινωνιακών συνθηκών (οµιλίες για θέµατα µη γνωστά,
δηµοσιογραφικός λόγος διαφόρων ειδών, διαλέξεις, προφορικές ανακοινώσεις κτλ.).
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να αναπτύξει στους µαθητές:
1. οµαδοσυνεργατικές µορφές µάθησης

2. δεξιότητες βασικής πρόσληψης: Αναγνώριση της επικοινωνιακής περίστασης, του
σκοπού της επικοινωνίας, του κειµενικού είδους που ο/η συγγραφέας χρησιµοποιεί,
των διαφορετικών κειµενικών ειδών που ο συγγραφέας µπορεί να αναµιγνύει, των
κοινωνικών χαρακτηριστικών του ποµπού και του αποδέκτη.
2. ∆εξιότητες κατανόησης: Επεξεργασία πληροφοριών µέσα στο γλωσσικό και
εξωγλωσσικό τους συγκείµενο, επεξεργασία λεκτικών και µη λεκτικών ενδεικτών
που παραπέµπουν στο συγκείµενο, κατανόηση του γενικού περιεχοµένου, της δοµής
και της οργάνωσης του λόγου, των µηχανισµών συνοχής και συνεκτικότητας,
διάκριση πληροφορίας από σχόλιο, κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο το γλωσσικό
και εικονιστικό µέρος σε ένα πολυτροπικό κείµενο αλληλεπιδρούν για τη µετάδοση
διαφορετικών ή την επικύρωση παρόµοιων πληροφοριών κτλ.
3. ∆εξιότητες ερµηνείας: Ερµηνεία της λειτουργικότητας των υφολογικών, δοµικών
και άλλων επιλογών του κειµένου, της ρητορικής οργάνωσής του, των ρατσιστικών
και σεξιστικών ιδεολογιών που δηλώνονται ή υπονοούνται µέσα από λεξιλογικές,
συντακτικές και κειµενικές επιλογές, των νοηµάτων που αποσιωπούνται µέσα από
λεξιλογικές, συντακτικές επιλογές ή και τρόπους οργάνωσης πληροφοριών, της
οπτικής γωνίας του συγγραφέα κτλ.
4. ∆εξιότητες αξιολόγησης: Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του λόγου σε
σχέση µε τους αποδέκτες του, και αξιολόγηση των πολλαπλών
προσλήψεων/ερµηνειών που τα άτοµα συνεισφέρουν σε ένα κείµενο.
5. ∆ραστηριότητες παραγωγής και επεξεργασίας κειµένων µε σκοπό την κατανόηση
της λειτουργίας του µηχανισµού της γλώσσας σε επίπεδο µικροδοµής και
µακροδοµής.
Πρόκειται για δραστηριότητες µε τις οποίες επιδιώκεται να γίνει κατανοητός ο
µηχανισµός και η δοµή της νέας ελληνικής γλώσσας. ∆εν αντιµετωπίζονται όµως οι
δοµές ως αφηρηµένες κατασκευές, αλλά ως λειτουργικά εργαλεία, η γνώση και η
συνειδητοποίηση των οποίων επιτρέπει την παραγωγή κατάλληλων για τους σκοπούς
της επικοινωνίας φωνολογικά και µορφοσυντακτικά προτάσεων· δεν περιορίζεται
δηλαδή η διδασκαλία στην αποµνηµόνευση του κλιτικού συστήµατος ή της
µορφολογίας ή των κανόνων που διέπουν το σύστηµα αλλά επιχειρείται να γίνει
κατανοητή η λειτουργία του κάθε γλωσσικού στοιχείου σε σχέση µε τα άλλα
γλωσσικά στοιχεία που έχουν διαφορετική λειτουργία. Για την επίτευξη του στόχου
αυτού χρησιµοποιούνται τεχνικές δανεισµένες από την επιστήµη της Γλωσσολογίας,
όπως αντικαταστάσεις, αφαιρέσεις, µετασχηµατισµοί, αλλαγές θέσεων των
γλωσσικών στοιχείων που έχουν την ίδια λειτουργία κτλ. Αξιοποιούνται οι έννοιες
της γλωσσικής λειτουργίας στο πλαίσιο λεκτικών πράξεων, δραστηριοτήτων λόγου και
κειµένων.
6. ∆ραστηριότητες που επικεντρώνονται στη σταδιακή παραγωγή και
επαναδιατύπωση των κειµένων που µπορεί να γίνουν είτε στην ολοµέλεια της τάξης
είτε στο πλαίσιο οµάδων µε σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνιακής τους επάρκειας.

2. κοινότητες μάθησης και ανάπτυξης (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι οι μαθητικές ομάδες μπορούν να γίνουν κοινότητες
μάθησης και ανάπτυξης μέσω της διάδρασης και της ανταλλαγής εμπειριών,
απόψεων, επεξηγήσεων και επιχειρημάτων.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Πολλοί εκπαιδευτικοί προβληματίζονται
αν οι διερευνητικές διαδικασίες στο σχολείο πρέπει να γίνονται ατομικά, για να
αναπτύσσονται οι νοητικές και διερευνητικές δεξιότητες κάθε μαθητή, ή ομαδικά,
για να προωθείται η κοινωνικοποίησή τους. Αρκετοί τάσσονται υπέρ των ατομικών
εργασιών, λόγω των αναπτυξιακών τους δυνατοτήτων, θεωρώντας ταυτόχρονα ότι
το σχολείο παρέχει άλλες ευκαιρίες κοινωνικοποίησης. Το θέμα ανακύπτει και σε
επιμορφωτική συνάντηση που είχατε με εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς σας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τους
προβληματισμούς που περιγράφει το σενάριο;

2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς της
περιφέρειάς σας να κάνουν και πώς, ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που
παρέχουν οι κοινότητες μάθησης για την νοητική και κοινωνική ανάπτυξη και για
την προώθηση της βαθύτερης κατανόησης της διδασκόμενης γνώσης;
Απάντηση:
Α. Πιαζέ: Ο Πιαζέ θεωρεί τη μάθηση ατομική υπόθεση που οικοδομείται κατόπιν
αλληλεπίδρασης και επεξεργασίας πραγμάτων και αντικειμένων του φυσικού
χώρου. Τις γνωστικές συγκρούσεις με συνομηλίκους είναι η μόνη συμβολή που
αναγνωρίζει στη κοινωνική αλληλεπίδραση.
Vygotsky: Η κοινωνική αλληλεπίδραση παίζει πρωταρχικό ρόλο και γίνεται
σημαντικός παράγοντας μάθησης και γνωστικής ανάπτυξης αφού η γνώση
οικοδομείται μέσω συνεργασίας και επικοινωνίας (Ζ.Ε.Α.)
B. Μπορεί να γίνεται και ατομικά σε κάποιες φάσεις της διδασκαλίας και ανάλογα
με το μάθημα αλλά σήμερα, βάση των αρχών του Νέου Σχολείου, πρέπει να
προωθείται περισσότερο η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία γιατί:
α) Κοινωνικός τομέας 1) κοινωνικοποίηση (περισσότερες ευκαιρίες επικοινωνίας,
συνεργασία, αλληλεγγύη) 2)Πειθαρχία: περιορίζει τα κρούσματα απειθαρχίας. 3)
εκδημοκρατισμός
β)Ψυχολογικός τομέας: 1) καλύτερο κλίμα (λιγότερο άγχος, έλλειψη
συναγωνισμού) 2) αυτοεκτίμηση υψηλή λόγω επιτυχιών και συμμετοχής.
γ)Γνωστικός τομέας: 1) γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες, αυθεντικές
καταστάσεις επικοινωνίας, ανάπτυξη κριτική σκέψης (αλληλοσυγκρουόμενες
αντιπαραθέσεις). 2) γλωσσική ανάπτυξη: λεκτική επικοινωνία, αναβάθμιση λόγου
μαθητών.

δ) Ακαδημαϊκή μάθηση: 1) ενδυναμώνει το ενδιαφέρον 2) διερευνητική μάθηση,
περισσότερη συμμετοχή και ενεργοποίηση μαθητών.
• Συμβάλλει στην κατανόηση κοινωνικών, ιστορικών κ.ά. ζητημάτων.
• Αναλύουν, συγκρίνουν, συνθέτουν γεγονότα.
• Αναπτύσσουν την κριτική σκέψη.
Β) Τα ζητούμενα
Ειδικότερες πληροφορίες
Τεχνική ερωτήσεων (όχι μόνο γνώσης, κατανόησης αλλά σύνθεσης, ανάλυσης,
αξιολόγησης).
Σύγκριση διαφορετικών πληροφοριών: κριτική σκέψη- ομαδική διδασκαλία
Σύγκριση εξαγωγή συμπερασμάτων
Σχολιασμός κειμένων (αξιολόγηση).

3. φθίνουσα καθοδήγηση(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι το διδακτικό πλαίσιο στήριξης και φθίνουσας
καθοδήγησης έχει δυνατότητες να βοηθήσει τους µαθητές να αναπτυχθούν γνωστικά
και να περάσουν από την καθοδηγούµενη και υποβοηθούµενη στην αυτόνοµη
µάθηση. H δυνατότητα αυτή µεγιστοποιείται, όταν οι ατοµικές γνωστικές διαδικασίες
συµπράττουν µε τις αντίστοιχες των συµµαθητών τους και αξιοποιούν τα διαθέσιµα
γνωστικά εργαλεία και σύµβολα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα: Εκπαιδευτικοί της περιφέρειάς σας
εκφράζουν προβληµατισµό για τις δυνατότητες των µαθητών να εργασθούν
παραγωγικά έξω από το πλαίσιο άµεσων και δασκαλοκεντρικών διδασκαλιών.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση µε τα
προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και µε ποια επιχειρήµατα στους εκπαιδευτικούς της περιφερείας
σας να κάνουν και πώς, ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες ενός υποστηρικτικού
διδακτικού πλαισίου για τη σταδιακή µετάβαση στην αυτενεργό µάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύµφωνα µε τη διδακτική αρχή «της εξατοµικευµένης υποστήριξης και φθίνουσας
καθοδήγησης», η οποία προέρχεται από τη νέο-βιγκοτσκιανή θεωρία, η διδακτική
διαδικασία, αρχίζει µε άµεση πληροφόρηση από τον εκπαιδευτικό προς τους µαθητές
για την τεχνική (πώς;) και τη λογική (γιατί και πότε;). Συνεχίζεται µε την εξάσκηση
των µαθητών µέσα σε συνθήκες εξατοµικευµένης υποστήριξης και καθοδήγησης από
τον εκπαιδευτικό, οι οποίες όµως χαλαρώνουν σταδιακά για να καταλήξουν, τελικά
στην αυτόνοµη εργασία του µαθητή, σε πανοµοιότυπα αρχικά και διαφοροποιηµένα
έργα στη συνέχεια.
Το διδακτικό πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης θα µπορούσαµε να
υποστηρίξουµε ότι αποτελεί µια πρόταση για τη διαµόρφωση της µετα-προοδευτικής

παιδαγωγικής (η οποία ακολουθεί τα στάδια της δασκαλοκεντρικής και της
οµαδοσυνεργατικής οργάνωσης της τάξης), όπου οι µαθητές προσεγγίζουν
διερευνητικά το διδακτικό αντικείµενο. Οι έως τώρα διδακτικές προσεγγίσεις δεν
ικανοποίησαν απόλυτα τις προσδοκίες για τις δυνατότητες και τα κίνητρα της
πλειονότητας των µαθητών. Ειδικότερα σε ότι αφορά µαθητές µε δυσκολίες (κυρίως
κοινωνικοοικονοµικές και γλωσσικές/ παιδιά εθνικών µειονοτήτων), οι έως τώρα
παραδοχές, τους εγκλώβισαν και δεν τους έδωσαν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν µε
πολυπλοκότερες µορφές λόγου, οι οποίες και εξυπηρετούν τις ανάγκες της
επιστήµης, της διοίκησης, της τεχνολογίας και οι οποίες αποτιµούνται ιδιαίτερα από
τη σύγχρονη κοινωνία, αφού παρέχουν στους κατόχους τους τη δυνατότητα
πρόσβασης στην κοινωνική πυραµίδα. Επίσης σύµφωνα µε τον Bernstein, ο
συµβολικός έλεγχος των κρατικών θεσµών µετατρέπεται σε λόγο και πεδίο
αναπαραγωγής σχέσεων και εξουσίας.
Στους εκπαιδευτικούς θα πρότεινα τελικά, την έµφαση στην καλλιέργεια για την
ανάπτυξη του προφορικού και του γραπτού λόγου, µε βάση το µοντέλο της
φθίνουσας καθοδήγησης, ώστε όλοι οι µαθητές να αναπτύξουν το µέγιστο των
δυνατοτήτων τους:
• α) Υποδειγµατική ανάλυση από τον εκπαιδευτικό σε όλη την τάξη, κειµένου
από δόκιµο συγγραφέα µε έµφαση στα δοµικά στοιχεία του κειµένου.
• β) η τάξη αναλύει παρόµοιο κείµενο/ ο δάσκαλος συντονίζει,
• γ) συλλογική ανάλυση άλλου κειµένου από µικροοµάδες,
• δ) ατοµική ανάλυση και συλλογική σύνθεση,
• ε) προσπάθεια εµπλουτισµού και ανατροπής κειµενικών συµβάσεων.

4. φθίνουσα καθοδήγηση(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Ένας από τους αναπτυξιακούς σκοπούς της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους
µαθητές να περάσουν από την καθοδηγούµενη και υποβοηθούµενη στην αυτόνοµη
µάθηση. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ο δάσκαλος πρέπει σε πλαίσιο
φθίνουσας καθοδήγησης να βοηθήσει
τους µαθητές να κατακτήσουν την
εννοιολογική γνώση (conceptual scaffolding) του διδασκόµενου µαθήµατος και να
αναπτύξουν την ικανότητα να µαθαίνουν διερευνώντας.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα: Αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν επικεντρώνουν
τη διδασκαλία τους στην ανάπτυξη των βασικών εννοιών του µαθήµατος, τις οποίες
απλώς παραθέτουν ως νέους όρους και ως άγνωστες λέξεις. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα οι µαθητές να µην αναπτύσσουν τις βασικές έννοιες, που είναι αναγκαίες
για τη βαθύτερη κατανόηση της διδασκόµενης σχολικής γνώσης.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση µε το
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί;
2. Τι θα προτείνατε και µε ποια επιχειρήµατα στους εκπαιδευτικούς της περιφερείας
σας να κάνουν και πώς, για να βελτιωθεί η κατάσταση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στην εποχή µας αποδεχόµαστε την εναλλακτική αλλά και τη συνδυαστική µορφή
άµεσων αλλά και έµµεσων µορφών διδασκαλίας, αρκεί να αναφέρονται και στη
διαδικαστική πλευρά της σχολικής γνώσης. Οι έµµεσες όµως µορφές διδασκαλίας
(καθοδηγούµενης διερεύνησης/ συλλογής πληροφοριών αλλά και επεξεργασίας µε τη
βοήθεια του δασκάλου), βοηθούν περισσότερο τους µαθητές στη σταδιακή
οικοδόµηση της γνώσης. Σύµφωνα µε το εννοιοκεντρικό πλαίσιο µάθησης οι
γνωστικές διεργασίες διακρίνονται σε:
• οργανωτικής επεξεργασίας,
• αναλυτικής επεξεργασίας και
• µεταγνωστικής επεξεργασίας.
Άρα η διαδικασία της µάθησης συνδυάζεται µε τη διαδικασία αξιοποίησης των
γνωστικών σχηµάτων που έχει ήδη κάθε άτοµο. Ο νους εντάσσει σχέσεις και µοτίβα
σε προγράµµατα δράσης. Η νέα γνώση δε λειτουργεί αποσπασµατικά, αλλά αποκτά
νόηµα και αξία σε συνάρτηση µε τις σχέσεις που αναπτύσσει το άτοµο µε τον κόσµο
και τον εαυτό του.
Ο µαθητής για να αποκτήσει γνώσεις χρειάζεται να αναπτύξει
• δεξιότητες γνωστικές
• δεξιότητες συστηµατικής αναζήτησης και
• δεξιότητες επεξεργασίας των πληροφοριών µέσα από διεπιστηµονικές και
διαθεµατικές προσεγγίσεις.
Ο εκπαιδευτικός δεν εξηγεί µόνο έννοιες ως άγνωστες λέξεις αλλά αναπτύσσει τη
διδακτική προσέγγιση µέσα από τα ακόλουθα στάδια:
• διατυπώνει παραδείγµατα που εκφράζουν τη γνώση /
• εφαρµόζει τη νέα γνώση σε καινούριες καταστάσεις, /
• προσφέρει λόγους που αιτιολογούν και στηρίζουν τη γνώση, /
• κάνει συγκρίσεις και αντιπαραθέσεις της νέας γνώσης µε παρεµφερείς, /
• εντάσσει τη νέα γνώση στο ευρύτερο πλαίσιο /
• διατυπώνει γενικεύσεις στις οποίες παραπέµπει η νέα γνώση.

5. δραστηριότητα παραγωγής περιγραφικού κειμένου
(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονες αντιλήψεις για την παραγωγή λόγου και με τη διεθνή
διδακτική πρακτική, η εμπλοκή των μαθητών σε προσυγγραφικές δραστηριότητες
συλλογής και ταξινόμησης του υλικού που θα αποτελέσει το περιεχόμενο του
κειμένου συμβάλλει στη δημιουργία αποτελεσματικότερων κειμένων. Οι
δραστηριότητες αυτές συντελούν στην καλλιέργεια της κειμενικής ικανότητας των
μαθητών, στοιχείο που συνιστά βασικό στόχο του μαθήματος της γλώσσας.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.

2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: Σε συγκεκριμένη ενότητα του
εγχειριδίου της νεοελληνικής γλώσσας ο δάσκαλος εμπλέκει τους μαθητές
σε δραστηριότητα παραγωγής περιγραφικού κειμένου. Παρόλο που η
άσκηση του σχολικού βιβλίου συνοδεύεται από ερωτηματολόγιο ως μέσο
συλλογής υλικού σε προσυγγραφικό επίπεδο, το οποίο οι μαθητές
επεξεργάζονται, κάποιοι μαθητές δεν καταφέρνουν να παραγάγουν κείμενο
ικανοποιητικό ως προς το περιεχόμενό του, ενώ άλλοι δυσκολεύονται να
ξεκινήσουν.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέονται οι σύγχρονες διδακτικές αντιλήψεις παραγωγής
λόγου με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε
εναλλακτικούς
τρόπους
κατευθυνόμενων
και
μη
κατευθυνόμενων προσυγγραφικών δραστηριοτήτων συλλογής και
ταξινόμησης υλικού.
5. θπ
Μέσα σε ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης, στοχεύουµε να
καταστήσουµε τους µαθητές αυτόνοµους στην παραγωγή κειµένων
κάθε είδους. Τα «τελικά» κείµενα των µαθητών θα πρέπει να έχουν τα
βασικά χαρακτηριστικά του περιεχοµένου και της δοµής του
κειµενικού είδους στο οποίο ανήκουν, ώστε να είναι επικοινωνιακώς
αποτελεσµατικά και αισθητικώς φροντισµένα.
Για να επιτευχθεί ο πιο πάνω σκοπός, θα πρέπει να ξεφύγουµε από το
παλιό «Σκέφτοµαι και Γράφω», διαφοροποιώντας τη διδασκαλία µας σε
διάφορους τοµείς. Ένας βασικός τοµέας διαφοροποίησης έχει να κάνει µε
την κατάργηση της προσέγγισης του ενός συγγραφικού σταδίου. Εκτός
από το συγγραφικό στάδιο, θα πρέπει να παρέχουµε στους µαθητές
χρόνο, καθοδήγηση και κίνητρα για εµπλοκή τους σε ένα προκαταρκτικό
«προ-συγγραφικό» στάδιο, καθώς και σε ένα αναθεωρητικό «µετασυγγραφικό»

στάδιο.

Η

έρευνα

έχει

καταδείξει

τη

διδακτική

σπουδαιότητα των προσυγγραφικών και των µετασυγγραφικών φάσεων
και έχει τεκµηριώσει τη συµβολή τους στη βελτίωση των κειµένων που
παράγουν οι µαθητές.

Σ’ αυτή την αρχική φάση, ο εκπαιδευτικός βοηθά τους µαθητές:
•

να επιλέξουν το θέµα τους

•

να καθορίσουν τον ειδικό ρόλο και το µήνυµα που θα επιδιώξουν

να εκφράσουν µε το κείµενο τους (αυτό ονοµάζουµε «προθετικότητα»)
•

να καθορίσουν το περιεχόµενο, τη δοµή και το ύφος του κειµένου

µε βάση τις γνώσεις, τις προσδοκίες και τα λοιπά χαρακτηριστικά των
αποδεκτών του κειµένου τους
•

να

συνειδητοποιήσουν

τι

είδους

κείµενο

επιβάλλει

η

επικοινωνιακή κατάσταση να αναπτύξουν και να αναγνωρίσουν τα
δοµικά στοιχεία του συγκεκριµένου κειµενικού είδους
Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουµε τους µαθητές µας να ξεκαθαρίσουν τη
λειτουργία και το µήνυµα του κειµένου που έχουν σκοπό να γράψουν.
Ποια είναι η κεντρική λειτουργία του κειµένου; Ο εκπαιδευτικός θα
µπορούσε να εντάξει τους µαθητές σ’ αυτό τον τρόπο σκέψης ζητώντας
τους να γράψουν για το ίδιο θέµα δύο ξεχωριστά κείµενα, το καθένα µε
διαφορετική προθετικότητα. Ακόµα, θα µπορούσε να δίνει στα παιδιά
εναλλακτικές κεντρικές ιδέες για το θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούν.
Στις

µεγάλες

τάξεις,

οι

µαθητές

ωφελούνται

αφάνταστα

από

δραστηριότητες οι οποίες τους ζητούν να αλλάξουν το κείµενό τους ώστε
να

απευθύνεται

σε

διαφορετικό

αποδέκτη.

Αν

οι

µαθητές

δυσανασχετούν στην προοπτική να γράψουν το ίδιο κείµενο για
διαφορετικό αποδέκτη, ο δάσκαλος θα µπορούσε από την αρχή να τους
δώσει διαφορετικές επιλογές. Με θέµα τη συγγραφή παραµυθιού για
παράδειγµα, κάποιοι µπορούν να γράψουν παραµύθι για παιδιά του
νηπιαγωγείου και κάποιοι για παιδιά του δηµοτικού. Μια σύγκριση των
τελικών κειµένων θα αναδείξει τον διαµορφωτικό ρόλο που έχει το
«αναγνωστικό κοινό» του συγγραφέα.

Μέσα από τεχνικές υψηλής ή χαλαρής καθοδήγησης, ο εκπαιδευτικός
µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τα παιδιά, προσφέροντάς τους πλαίσια
στήριξης των σκέψεών τους και έκφρασης των ιδεών τους.
Παραδοσιακά χρησιµοποιούµε την τεχνική της ιδεοθύελλας. Εκτός όµως
απ’ αυτήν υπάρχει πληθώρα άλλων τεχνικών από τις οποίες µπορούµε να

επιλέξουµε ανάλογα µε το κειµενικό είδος και το επίπεδο των µαθητών
µας. Ο Ματσαγγούρας αναφέρει τις εξής:
Τεχνικές Υψηλής Καθοδήγησης
•

Τεχνική εικόνων

•

Τεχνική ερωτήσεων

•

Τεχνική αφηγηµατικού σχήµατος

•

Τεχνική δηµιουργικής αποµίµησης

•

Τεχνικές τροποποίησης και ανατροπής µοτίβων

•

Τεχνική ηµιτελών και εκτός λογικής σειράς φράσεων

•

Τεχνική αρχικής παραγράφου ή τελικής φράσης

•

Τεχνική γραφικών αναπαραστάσεων

•

Τεχνική συσχετιζόµενων λέξεων

•

Τεχνική γραπτών οδηγιών

Τεχνικές Χαλαρής Καθοδήγησης
•

Τεχνική γάντζων

•

Τεχνική χορήγησης βασικών λέξεων

•

Τεχνική φανταστικών διωνύµων

•

Τεχνική γονιµοποιητή

•

Τεχνική ιδεοθύελλας

•

Τεχνική συζήτησης

•

Τεχνική µελέτης πηγών

•

Τεχνική οµαδικής δηµιουργικής σύνθεσης

6. συγγραφή της πρώτης κειμενικής εκδοχής(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με διεθνείς θεωρητικές αντιλήψεις για την παραγωγή λόγου και τη
διεθνή διδακτική πρακτική στην συγγραφική ικανότητα, οι μαθητές κατά τη
συγγραφή της πρώτης κειμενικής εκδοχής, η οποία θα υποστεί αξιολόγηση και
αναθεώρηση κατά το μετασυγγραφικό στάδιο, δεν είναι σκόπιμο να σπαταλούν
χρόνο στη διόρθωση μορφοσυντακτικών και ορθογραφικών λαθών, κάτι που θα
πραγματοποιηθεί στη φάση της γλωσσικής επιμέλειας του κειμένου (editing).
Αντίθετα, στο κυρίως συγγραφικό στάδιο ασχολούνται με τη δομή και το

περιεχόμενο του κειμένου, σύμφωνα με την εργασία τους στην προσυγγραφική
φάση, ώστε να μη διασπάται η προσοχή τους κατά την κειμενική σύνθεση.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: Ο δάσκαλος έχει θέσει στους μαθητές
τη δραστηριότητα της σύνθεσης περιγραφικού κειμένου. Στις οδηγίες που
τους δίνει πριν από τη συγγραφή του κειμένου περιλαμβάνεται και η
ιδιαίτερη προσοχή στα ορθογραφικά και τα λεξιλογικά λάθη, όπως και στη
χρήση των σημείων στίξης χωρίς να τους διευκρινίσει σε ποια φάση του
διαδικαστικού προτύπου λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες αυτές.
Αποτέλεσμα είναι οι μαθητές να διακόπτουν τον ειρμό τους κατά τη
σύνθεση του κειμένου τους σε ενέργειες διόρθωσης γλωσσικών λαθών, με
συνέπεια την παραγωγή μη αποτελεσματικών κειμένων από τους μη
ικανούς στην παραγωγή γραπτού λόγου μαθητές.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέονται οι σύγχρονες διεθνείς αντιλήψεις για τη σύνθεση
κειμένου με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς της
περιφερείας σας να κάνουν και πώς, για να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά
τους μαθητές, πριν εμπλακούν στη συγγραφή της πρώτης εκδοχής του
κειμένου τους;

6. θπ
Σ’ αυτό το στάδιο (συγγραφικό) οι ιδέες γίνονται λόγος και καταγράφονται
ως κείµενο. Γίνεται δηλαδή µια πρώτη απόπειρα «κειµενοποίησης». Ο
µαθητής-συγγραφέας µετασχηµατίζει το υλικό που προέκυψε από το
προσυγγραφικό στάδιο σε συνεχή λόγο στον οποίο προσπαθεί να
προσδώσει ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, συνοχή και συνεκτικότητα.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι, φυσικά, αδύνατο να τα αποκτήσει το
κείµενο µε την πρώτη προσπάθεια. Γι’ αυτό και είναι σηµαντικό οι
µαθητές να αντιληφθούν ότι το συγγραφικό στάδιο είναι µόνο η αρχή και
όχι το τέλος της κειµενοποίησης. Ο Ματσαγγούρας χρησιµοποιεί
επιτυχηµένα µια πολύ καλή µεταφορά του Timbal-Duclaux, σύµφωνα
µε την οποία κατά το προσυγγραφικό στάδιο οι ιδέες βρίσκονται σε

αέρια κατάσταση, κατά το συγγραφικό στάδιο µετατρέπονται σε υγρή και
κατά το µετασυγγραφικό καταλήγουν σε στερεά κατάσταση.

Στο κυρίως συγγραφικό στάδιο ο συγγραφέας-µαθητής εµπλέκεται στις
ακόλουθες διαδικασίες:
•

Επιλέγει στοιχεία που θα αξιοποιηθούν στην αρχή, στο µέσο και
στο τέλος του κειµένου.

•

Αναπτύσσει τα στοιχεία των προηγούµενων σταδίων σε συνεχή
λόγο, µέσω της παράθεσης συµπληρωµατικών πληροφοριών, της
διατύπωσης

υποθέσεων,

την

έκφραση

κρίσεων,

σκέψεων,

συναισθηµάτων κτλ.
•

Επιλέγει αν θα τηρήσει αντικειµενική ή προσωπική στάση.

•

Επιλέγει το ύφος γραφής.

Όλες οι πιο πάνω διεργασίες γίνονται µε γνώµονα την αποτελεσµατική
επικοινωνία µε τον αποδέκτη του κειµένου. Τα νέα βιβλία φροντίζουν να
στηρίζουν το µαθητή κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας. Ένα
αρκετά υποβοηθητικό στοιχείο, για παράδειγµα, είναι η ξεκάθαρη
αναγραφή

των

λεξιλογικών

και

γραµµατικών

στοιχείων

που

χρησιµοποιούµε συνήθως σε κάθε είδος κειµένου:
Ένας έµπειρος συγγραφέας κινείται µε ευκολία από το ένα στάδιο στο
άλλο και πάλι πίσω. Επειδή όµως εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µε
έµπειρους συγγραφείς, καλό θα ήταν να εξασκήσουµε τους µαθητές µας
σε µια απλοποιηµένη εκδοχή της όλης διαδικασίας, αφήνοντάς τους
σιγά σιγά πιο ελεύθερους ως προς την πορεία που θα ακολουθήσουν.

7. διδασκαλία γραμματικής μητρικής γλώσσας(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονες απόψεις για τη διδασκαλία της γραμματικής της μητρικής
γλώσσας, τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα (κλήση, παραγωγή και σύνθεση)

διδάσκονται στους μαθητές μέσω των τριών ακόλουθων φάσεων: επαγωγική
παρουσίαση, πρακτική εξάσκηση και παραγωγή λόγου, με στόχο την ανακαλυπτική
συναγωγή του κανόνα, την εμπέδωσή του μέσω της επανάληψης και την ανάκληση
και εφαρμογή του στην καθημερινή επικοινωνία.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: Κατά τη διδασκαλία συγκεκριμένου
γραμματικού φαινομένου ο δάσκαλος, κατά την πάγια τακτική των
περασμένων δεκαετιών, διδάσκει το φαινόμενο με την παραγωγική μέθοδο
(παρουσίαση του κανόνα και παραδείγματα εμπέδωσης).
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Σχολιάστε τον τρόπο διδασκαλίας που επέλεξε ο δάσκαλος.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους παρουσίασης των γραμματικών
φαινομένων και κανόνων στους μαθητές.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 8, 9, 10, 11).
7.8.9.10.11 ΘΠ
∆ιδασκαλία της γραµµατικής
Μέσω κανόνων
Πλεονεκτήµατα:
εκµετάλλευση

κέρδος

των

χρόνου,

γνωστικών

δυνατότητα

ικανοτήτων

των

επαναλήψεων,

µαθητών,

λιγότερη

διδακτική προετοιµασία.
Μειονεκτήµατα:

απαιτεί

χρήση

µεταγλώσσας,

αξιοποιείται

στο

δασκαλοκεντρικό µοντέλο, συνιστά µονοδιάστατη σύλληψη της γλώσσας
ως συστήµατος κανόνων.
Μέσω
προτασιακών παραδειγµάτων και κειµένων
Πλεονεκτήµατα:
µαθησιακά

ανακαλυπτική

κίνητρα

και

µέθοδος,

προσέλκυση

ενεργητική

µαθητικού

µάθηση,

ενδιαφέροντος,

εξατοµίκευση µάθησης, καλύτερη αποµνηµονευσιµότητα.
Μειονεκτήµατα: σπατάλη διδακτικού χρόνου, κόπος προετοιµασίας,
δυσκολία εύρεσης των κατάλληλων παραδειγµάτων και κειµένων.

Στη σύγχρονη εκπαίδευση, η διδασκαλία της γραµµατικής επιτελείται µε
στόχο την ενίσχυση της επικοινωνιακής ικανότητας των µαθητών. Η
παραπάνω διδακτική αρχή γίνεται προσπάθεια να εφαρµοστεί από τα
νέα σχολικά εγχειρίδια. Τα θετικά στοιχεία που επιφέρουν τα γλωσσικά
βιβλία στη γραµµατική διδασκαλία είναι τα ακόλουθα:
• Σύµφωνα µε τα σύγχρονα διδακτικά δεδοµένα και τις επιταγές των
ΑΠΣ, η παρουσίαση των γραµµατικών φαινοµένων δεν αφορά µόνο στη
δοµή και τους κανόνες, αλλά και στη λειτουργία και την επικοινωνιακή
χρήση τους, όπως και στους εναλλακτικούς τρόπους πραγµάτωσης µιας
γλωσσικής πράξης.
Άρα, η γραµµατική παρουσιάζεται ως δοµή, ως λειτουργία και µέσο
επιτέλεσης

επικοινωνιακών

πράξεων,

ως

µέσο

υφολογικής

διαφοροποίησης και ως µέσο κειµενικής συνοχής και µηχανισµός
κειµενικής διαφοροποίησης.
• Η διδασκαλία των γραµµατικών δοµών και κανόνων φαίνεται να είναι,
ιδιαίτερα στις µικρότερες τάξεις, επαγωγική, καθώς ξεκινάει από σχετικά
παραδείγµατα που λαµβάνονται από τα κείµενα της ενότητας (άρα, είναι
συγκειµενοποιηµένα,

όπως

επιτάσσει

η

σύγχρονη,

επικοινωνιακά

προσανατολισµένη, γλωσσική διδακτική). Ωστόσο, στις µεγαλύτερες
τάξεις,

επειδή

τα

περισσότερα

φαινόµενα

συνίστανται

«σε

ανακεφαλαίωση και ολοκλήρωση της προβλεπόµενης ύλης», άρα δεν
είναι άγνωστα, η παρουσίαση των γραµµατικών φαινοµένων και
µηχανισµών παίρνει µία περισσότερο παραγωγική µορφή.
• Η επαγωγική µέθοδος γραµµατικής διδασκαλίας που ακολουθούν τα
νέα εγχειρίδια δε συνιστά διαισθητικού τύπου ανακάλυψη από τους
µαθητές

των

γραµµατικών

κανόνων

και

συστηµάτων

µέσω

συγκεκριµένων παραδειγµάτων και κειµένων. Αντίθετα, οι µαθητές
συνάγουν και επεξεργάζονται στα βιβλία τους γλωσσικούς κανόνες
σαφώς διατυπωµένους, µε στόχο την καλλιέργεια της συνειδητοποίησης
των γραµµατικών κανόνων, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις όλο και

περισσότερων ειδικών της εφαρµοσµένης γλωσσολογίας. Οι κανόνες
χαρακτηρίζονται από απόλυτη σαφήνεια και απλότητα, χωρίς περιττά
στοιχεία, περιγράφοντας µε σχετική ακρίβεια τις γραµµατικές δοµές και
τους κανόνες της ελληνικής γλώσσας. Το γεγονός ότι σε µεγάλο βαθµό
κινούνται στα παραδοσιακά πλαίσια γραµµατικής περιγραφής στερεί την
παρουσίαση των δοµών από ακόµη µεγαλύτερο βαθµό ακριβείας (π.χ. η
µονόδροµη αντιστοίχιση του ενεστώτα µε το παρόν και του αορίστου µε
το παρελθόν).
• Η εµπέδωση των γραµµατικών φαινοµένων και µηχανισµών επιτελείται
µέσω των ελεύθερων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων παραγωγικής
µορφής, αλλά και µέσω ελεγχόµενων µηχανιστικών ή προτασιακών
ασκήσεων, ώστε να διασφαλιστεί η συνειδητοποίηση και η ακριβής
χρήση των διδασκόµενων δοµών και λειτουργιών.
• Τέλος, όπως είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες, η γραµµατική δε συνιστά
αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο, αλλά εντάσσεται στο γλωσσικό µάθηµα
ως ένας από τους τοµείς που συνθέτουν την επικοινωνιακή ικανότητα
του ατόµου (όπως είναι και το λεξιλόγιο, η παραγωγή και η κατανόηση
λόγου κλπ).

Γ2
• Παιχνίδια

δόµησης

λέξεων

ή

φράσεων

σε παραδειγµατικό

και

συνταγµατικό άξονα µε σύνθεση ανεξάρτητων γραµµάτων ή λέξεων
• Παιχνίδια µε αλλαγή της θέσης των λέξεων ή των µικρότερων φράσεων
που συγκροτούν µια πρόταση.
• Αποδόµηση,

αναδόµηση

παραγράφων και εκτενέστερων κειµένων.

• Αφαίρεση ή προσθήκη δευτερευόντων όρων στο συντακτικό πυρήνα
της πρότασης.

• Μετασχηµατισµοί

κύριων

προτάσεων

σε εξαρτηµένες και

αντίστροφα.
• Ασκήσεις

αναγνώρισης

υποκειµένων, κατηγορουµένων,

αντικειµένων, προσδιορισµών.
• Εµπειρική διαπίστωση του λειτουργικού ρόλου ενός γραµµατικού
στοιχείου και των σχέσεών του µε τα άλλα.
• Παραδείγµατα από τη ζωντανή επικοινωνία.
• Παιχνίδια µε τις διάφορες πραγµατολογικές λειτουργίες κάθε τύπου
πρότασης (π.χ. µια ερωτηµατική πρόταση µπορεί να δηλώνει απορία,
αίτηση συγγνώµης, παράκληση, αποδοκιµασία κτλ.).
• Μετασχηµατισµός

µεµονωµένων

προτάσεων

και,

παράλληλα,

µετασχηµατισµός ολόκληρου του κειµένου, που περιέχει τις προτάσεις
λ.χ. µε αλλαγή των ρηµατικών χρόνων ή του προσώπου της αφήγησης.
• Σύνθεση ενιαίου κειµένου περίληψης από πλαγιότιτλους παραγράφων
• ∆ιαδοχική αναπροσαρµογή της διατύπωσης του λόγου του µαθητή,
ώσπου να επιτευχθεί η πιο κατάλληλη για την περίσταση µορφή
εκφωνήµατος.
• Αδροµερής αισθητοποίηση της έννοιας του γλωσσικού συστήµατος;
• αναγνώριση συντακτικού στοιχείου σε απλές προτάσεις και υπαγωγή
του σε ευρύτερο συντακτικό σύνολο,
• αναγνώριση των µερών του λόγου και των γραµµατικών τύπων,
• κλίση ενός «σχήµατος» ρήµατος,
• κλίση ενός «σχήµατος» πτωτικού,
• παχνίδια µε το θέµα, την κατάληξη και τη µεταξύ τους σχέση.
• παιχνίδια συµφωνίας και ασυµφωνίας του ονόµατος µε τα άλλα µέλη

της πρότασης,
• παιχνίδια µε τους «χρόνους» του ρήµατος και τις ποικίλες δυνατότητες
δήλωσης του χρόνου και των χρονικών σχέσεων,
• παιχνίδια µε κλιτά και άκλιτα µέρη του λόγου,
• αναγνώριση

επιθέτων,

επιρρηµάτων

κτλ.,

και

διαπίστωση

του

δορυφορικού τους ρόλου σε σχέση µε το συντακτικό πυρήνα της
πρότασης.
• Ασκήσεις στη χρήση: εξακολουθητικού και στιγµιαίου µέλλοντα,
άρθρου κύριων ονοµάτων, αντωνυµιών που αντικαθιστούν αντικείµενα
κτλ.
• Ασκήσεις για την ορθή άρθρωση των λέξεων της κοινής νεοελληνικής
γλώσσας.
• Κλίση αρχαιόκλιτων από µνήµης, µε ή χωρίς τα συµφραζόµενα.
• Χρήση

εναλλακτικών

επιπέδων ύφους

• ανάλογα µε την περίσταση επικοινωνίας (οικεία, φιλική, επίσηµη κτλ.)
και ανάλογη προσαρµογή του λόγου των παιδιών, γραπτού και
προφορικού.

8. διδασκαλία γραμματικής μητρικής γλώσσας(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονες απόψεις για τη διδασκαλία της γραμματικής της μητρικής
γλώσσας, τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα (κλήση, παραγωγή και σύνθεση)
διδάσκονται στους μαθητές μέσω των τριών ακόλουθων φάσεων: επαγωγική
παρουσίαση, πρακτική εξάσκηση και παραγωγή λόγου, με στόχο την ανακαλυπτική
συναγωγή του κανόνα, την εμπέδωσή του μέσω της επανάληψης και την ανάκληση
και εφαρμογή του στην καθημερινή επικοινωνία.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.

2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: Κατά τη διδασκαλία συγκεκριμένου
γραμματικού φαινομένου ο δάσκαλος αποφεύγει να εμπλέξει τους μαθητές
στις προτασιακές ασκήσεις (συμπλήρωση κενών και μετατροπής
φράσεων/προτάσεων) του βιβλίου θεωρώντας τις παρωχημένες και
απότοκες του συμπεριφοριστικού μαθησιακού προτύπου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Σχολιάστε τον τρόπο διδασκαλίας που επέλεξε ο δάσκαλος.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους εξάσκησης των μαθητών στα
γραμματικά φαινόμενα.

9. διδασκαλία γραμματικής μητρικής γλώσσας(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονες απόψεις για τη διδασκαλία της γραμματικής της μητρικής
γλώσσας, τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα (κλήση, παραγωγή και σύνθεση)
διδάσκονται στους μαθητές μέσω των τριών ακόλουθων φάσεων: επαγωγική
παρουσίαση, πρακτική εξάσκηση και παραγωγή λόγου, με στόχο την ανακαλυπτική
συναγωγή του κανόνα, την εμπέδωσή του μέσω της επανάληψης και την ανάκληση
και εφαρμογή του στην καθημερινή επικοινωνία.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: Κατά τη διδασκαλία συγκεκριμένου
γραμματικού φαινομένου ο δάσκαλος αποφεύγει να εμπλέξει τους μαθητές
σε διαδικασίες ρητής συναγωγής του γραμματικού κανόνα, θεωρώντας
παραδοσιακές και παρωχημένες τέτοιου είδους δραστηριότητες, και
εμμένει στη διαισθητική προσέγγιση των γραμματικών δομών κάποιων
κειμένων από τους μαθητές.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Σχολιάστε τον τρόπο διδασκαλίας που επέλεξε ο δάσκαλος.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους παρουσίασης των γραμματικών
κανόνων στους μαθητές.

10. διδασκαλία γραμματικής μητρικής γλώσσας(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Σύμφωνα με σύγχρονες απόψεις για τη διδασκαλία της γραμματικής της μητρικής
γλώσσας, τα γραμματικά φαινόμενα δε διδάσκονται στους μαθητές μόνο στη
δομική αλλά και στη λειτουργική / πραγματολογική τους διάσταση μέσω της
επεξεργασίας του λόγου εντός του πλαισίου στο οποίο δημιουργήθηκε και
αξιοποιείται.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Δ΄ / Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: Κατά τη διδασκαλία συγκεκριμένου
γραμματικού φαινομένου ο δάσκαλος εμμένει στη κλίση των μερών του
λόγου και στη σύνταξη των προτάσεων, κατά το παραδοσιακό πρότυπο,
χωρίς να εστιάζει και στη σημασιολογική και λειτουργική διάσταση του
λόγου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Σχολιάστε τον τρόπο διδασκαλίας που επέλεξε ο δάσκαλος βάσει και των
σύγχρονων παραδοχών για τη διδασκαλία της γραμματικής.
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας της λειτουργικής
διάστασης των γραμματικών δομών στους μαθητές τόσο σε επίπεδο
προσφοράς της νέας γνώσης, όσο και σε επίπεδο πρακτικής άσκησης και
παραγωγής λόγου.

11. διδασκαλία γραμματικής μητρικής γλώσσας(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή διδακτική πρακτική στη διδασκαλία της
γραμματικής της μητρικής γλώσσας, τα γραμματικά φαινόμενα διδάσκονται στους
μαθητές σε σχέση με το κειμενικό είδος στο οποίο απαντούν με μεγάλη συχνότητα
για συγκεκριμένους επικοινωνιακούς λόγους (γραμματική των κειμενικών ειδών). Η
συγκεκριμένη διδακτική φιλοσοφία διέπει και τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα
σπουδών και τα διδακτικά εγχειρίδια.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: Κατά τη διδασκαλία συγκεκριμένου
γραμματικού φαινομένου ο δάσκαλος εμμένει στη δομική διάστασή του
(κλιτικό σύστημα, κανόνες σχηματισμού) κατά το παραδοσιακό και το
δομιστικό πρότυπο χωρίς να εστιάζει και στη συσχέτισή του με
συγκεκριμένα είδη λόγου παρά τις σχετικές πληροφορίες και ασκήσεις του
σχολικού εγχειριδίου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Σχολιάστε τον τρόπο διδασκαλίας που επέλεξε ο δάσκαλος βάσει και των
σύγχρονων παραδοχών για τη διδασκαλία της γραμματικής.

2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας της κειμενικής
διάστασης των γραμματικών δομών στους μαθητές τόσο σε επίπεδο
προσφοράς της νέας γνώσης, όσο και σε επίπεδο πρακτικής άσκησης και
παραγωγής λόγου.

12. λειτουργικός και κοινωνικός γραμματισμός (Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Στο πλαίσιο της καλλιέργειας πρακτικών λειτουργικού και κοινωνικού
γραμματισμούστους μαθητές, στοιχείο που αποτελεί σε διεθνές επίπεδο στόχο της
γλωσσικής διδασκαλίας, οι μαθητές καλούνται να εξασκηθούν στην παραγωγή και
πρόσληψη αναφορικών και κατευθυντικών ειδών λόγου, τα οποία διδάσκονται σε
σχέση με τη δομή, το περιεχόμενο και το ύφος τους και σε συνάρτηση με το στόχο
που επιτελούν, τον αποδέκτη και το καταστασιακό πλαίσιο σύνθεσης και ερμηνείας
τους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: Σε δραστηριότητα παραγωγής
αφηγηματικού λόγου οι μαθητές δεν καταφέρνουν να αξιοποιήσουν το
ερωτηματολόγιο και τον πίνακα ελέγχου που συνοδεύουν την άσκηση στο
σχολικό εγχειρίδιο, αλλά παράγουν κείμενο με χαλαρά συνδεδεμένα τα
νοήματα και χωρίς αποτελεσματική αξιοποίηση του χρονικού άξονα, που
διέπει τα αφηγηματικά κείμενα.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη κειμενοκεντρική διδασκαλία των
ειδών λόγου με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (μη ολοκληρωμένη)
Λειτουργικός γραμματισμός
Οι μελέτες στον χώρο του γραμματισμού συχνά διαφοροποιούνται στη βάση δύο
διαφορετικών κατευθύνσεων μέσα από τις οποίες προσεγγίζεται αυτός. Η πρώτη
είναι γνωστή ως λειτουργικός γραμματισμός και αναφέρεται στις δεξιότητες εκείνες
που χρειάζεται να αναπτύξουν τα άτομα για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της
σημερινής αγοράς εργασίας. Εδώ, ο γραμματισμός είναι μετρήσιμος και ποσοτικός.
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η επίτευξη των κοινωνικών στόχων και η παροχή
πρόσβασης σε συγκεκριμένα είδη
γραμματισμού (βλ. και 5.3).
Κοινωνικός γραμματισμός

Τα είδη κοινωνικού γραμματισμού που απαιτούνται από τα μέλη των σύγχρονων
κοινωνιών για να είναι παραγωγικά στην ιδιωτική, την κοινωνική και την
επαγγελματική τους ζωή αυξάνονται με πολύ γοργούς ρυθμούς, καθώς συνεχώς
αυξάνονται οι ανάγκες για κατανόηση και παραγωγή διαφορετικών ειδών
κειμένων. Η παραγωγή και κατανόηση διαφορετικών ειδών λόγου και κειμένων
προϋποθέτει εξοικείωση με το συγκεκριμένο είδος κειμένων, με τους τρόπους
γραφής τους και, γενικότερα, γνώση των τρόπων παραγωγής, διακίνησης αλλά και
προσέγγισης αυτών των κειμένων. Συνεπάγεται ότι διαφορετικού είδους κείμενα
απαιτούν για την κατανόησή τους τόσο διαφορετικές τεχνικές «ανάγνωσης» όσο
και κατανόηση του συγκειμενικού τους πλαισίου· απαιτούν δηλαδή διαφορετικού
είδους γραμματισμό, όπως άλλωστε και η παραγωγή διαφορετικού είδους
«μονοτροπικών» ή «πολυτροπικών» κειμένων [5].
Οι ειδικοί της εφαρµοσµένης γλωσσολογίας και της διδακτικής της γλώσσας
διακρίνουν τρία επίπεδα κοινωνικού γραµµατισµού αναφορικά µε την παραγωγή
γραπτού κειµένου, τα οποία πρέπει να διδάξει το σχολείο στους µαθητές:
•

τεχνικό: συνιστά γνώση της δοµής, της διάρθρωσης και του γλωσσικού
πλαισίου συγκεκριµένου κειµενικού είδους ή ειδών.

•

λειτουργικό: αφορά στη γνώση των συµβάσεων γραφής και διακίνησης
συγκεκριµένου κειµένου, ανάλογα µε το δέκτη και τις συνθήκες επικοινωνίας.

•

κοινωνικό: αναφέρεται στη γνώση σύνθεσης, οργάνωσης των ιδεών και
πειστικής ανάπτυξης της επιχειρηµατολογίας σε συγκεκριµένο κειµενικό
είδος λόγου στο αξιακό πλαίσιο δεδοµένης κοινότητας.

Η κατεύθυνση του κριτικού γραμματισμού στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των
πολιτών στις λειτουργίες των κυρίαρχων μορφών γραμματισμού, καθώς και στην
ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντί τους. Επισημαίνεται η ιδεολογική [7] πλευρά
των πρακτικών γραμματισμού και υποστηρίζεται ότι, όπως όλες οι χρήσεις της
γλώσσας, έτσι και οι μορφές του γραμματισμού διαμορφώνουν αλλά και
διαμορφώνονται μέσα από ιδεολογικές θέσεις συνδεδεμένες με μορφές κοινωνικής
εξουσίας (βλ. και 5.3). Όπως και στην περίπτωση του λειτουργικού γραμματισμού,
δίνεται και εδώ έμφαση στην επίτευξη κοινωνικών στόχων, οι οποίοι όμως δεν
αντιμετωπίζονται ως δεδομένοι αλλά υπόκεινται σε κριτική ανάλυση ως μέρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας των ειδών λόγου τόσο
ως προς τη δομή τους, όσο και ως προς τη γλωσσικές επιλογές και το ύφος
που τα χαρακτηρίζουν.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ….

13 λειτουργικός και κοινωνικός γραμματισμός(Κ.Ρ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Στο πλαίσιο της καλλιέργειας πρακτικών λειτουργικού και κοινωνικού
γραμματισμού στους μαθητές, στοιχείο που αποτελεί σε διεθνές επίπεδο στόχο της
γλωσσικής διδασκαλίας, οι μαθητές καλούνται να εξασκηθούν στην παραγωγή και
πρόσληψη αναφορικών και κατευθυντικών ειδών λόγου, τα οποία διδάσκονται σε
σχέση με τη δομή, το περιεχόμενο και το ύφος τους και σε συνάρτηση με τον
επικοινωνιακό στόχο που επιτελούν, τον αποδέκτη και το καταστασιακό πλαίσιο
σύνθεσης και ερμηνείας τους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: Σε δραστηριότητα παραγωγής
περιγραφικού λόγου ο δάσκαλος παρουσιάζει τα δομικά και γλωσσικά
χαρακτηριστικά του ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις τους σε σχέση με
το συγγραφικό σκοπό (π.χ. πληροφόρηση, πειθώ), τον κειμενικό τύπο (π.χ.
τουριστικός οδηγός, επιστημονικό άρθρο) και την επικοινωνιακή περίσταση
(φορμαλιστική προσέγγιση των κειμενικών ειδών).
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη κειμενοκεντρική διδασκαλία των
ειδών λόγου με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους αποφυγής της φορμαλιστικής
προσέγγισης κατά τη διδασκαλία των κειμενικών ειδών και αξιοποίησης του
ατομικών γλωσσικών πόρων των μαθητών.

Οι ειδικοί της εφαρµοσµένης γλωσσολογίας και της διδακτικής της γλώσσας
διακρίνουν τρία επίπεδα κοινωνικού γραµµατισµού αναφορικά µε την παραγωγή
γραπτού κειµένου, τα οποία πρέπει να διδάξει το σχολείο στους µαθητές:
•

τεχνικό: συνιστά γνώση της δοµής, της διάρθρωσης και του γλωσσικού
πλαισίου συγκεκριµένου κειµενικού είδους ή ειδών.

•

λειτουργικό: αφορά στη γνώση των συµβάσεων γραφής και διακίνησης
συγκεκριµένου κειµένου, ανάλογα µε το δέκτη και τις συνθήκες επικοινωνίας.

•

κοινωνικό: αναφέρεται στη γνώση σύνθεσης, οργάνωσης των ιδεών και
πειστικής ανάπτυξης της επιχειρηµατολογίας σε συγκεκριµένο κειµενικό
είδος λόγου στο αξιακό πλαίσιο δεδοµένης κοινότητας.

Φορµαλιστές:
Σηµασία στη µορφή και στην τέχνη του λόγου, εξετάζουν τη λογοτεχνικότητα του
κειµένου (η λέξη για τη λέξη) περιορίζουν την ανάλυση στο εσωτερικό του κειµένου
και στη λογοτεχνικότητα ( να συγκινήσουν τον αναγνώστη π.χ. παλιές εκθέσεις).
Ασκούνται οι µ. στη µίµηση και αναπαραγωγή προτύπων και όχι στη φυσικότητα και
στην αυθεντικότητα.Αυτό το µοντέλο δεν επέτρεψε την κονωνική κινητικότητα των
χαµηλών στρωµάτων.Σε αντίθεση µε τη λογοτεχνίζουσα γλώσσα των εκθέσεων του
παρελθόντος (φορµαλισµός) Στην κειµενοκεντρική θεώρηση του γραπτού λόγου
τονίζεται ο επικοινωνιακός ρόλος και η χρηστικότητα του λόγου.
Κατά το προσυγγραφικό στάδιο δίνεται βαρύτητα και καθορίζεται η προθετικότητα
και η καταστασιακότητα
Η προθετικότητα αφορά α. τη λειτουργία του κειµένου (να ενηµερώσει, να
καυτηριάσει, να ψυχαγωγήσει…) γεγονός που καθορίζει τις επιλογές περιεχοµένου,
τη µορφή µέρος της οποίας είναι και το ύφος
Και β. το µήνυµα που έχει ξεκαθαρίσει ο συγγραφέας στο µυαλό του πριν τη
συγγραφή και έγινε αιτία να γράψει-η κεντρική ιδέα-το οποίο καθορίζει το
περιεχόµενο τη µορφή και το ύφος
Το καταστασιακό πλαίσιο –περικείµενο (κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον ). Είναι
απαραίτητο οι µ. να ασκηθούν λαµβάνοντας υπόψη στις επιλογές τους Α. ότι κάθε
είδος επικοινωνίας οδηγεί στη διαµόρφωση συγκεκριµένου είδους κειµένου µε δοµή,
περιεχόµενο και ύφος που ταιριάζουν στην επικοινωνιακή περίσταση και β.
Η κατοχή και χρήση εκ µέρους του ατόµου των κειµενικών συµβάσεων που απαιτεί
κάθε περίσταση δίνει τη δυνατότητα παρέµβασης στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η αξιοποίηση των γλωσσικών πόρων των µαθητών πραγµατοποιείται µέσα από από
τη συνεργατική µάθηση και την ανάληψη διαφορετικών ρόλων κατά την οµαδική
συγγραφή.
Ματσαγγούρας Κειµενοκεντρική σελ. 24,60,142,158,200

14. επιστημονική γνώση και «παιδαγωγική γνώση
περιεχομένου» (Παναγ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι «η γνώση του περιεχομένου του μαθήματος» δεν αρκεί
για να πετύχει η διδασκαλία. Είναι απαραίτητο τα Αναλυτικά Προγράμματα, τα
σχολικά βιβλία, το συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό και ο εκπαιδευτικός να
μετατρέπουν με προσθήκες και τροποποιήσεις την επιστημονική γνώση ενός
γνωστικού αντικειμένου σε «παιδαγωγική γνώση περιεχομένου» (pedagogical
content knowledge), προκειμένου στη σχολική της μορφή η επιστημονική γνώση
να γίνει κατανοητή στους μαθητές και ενδιαφέρουσα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄ Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Σε μερικές τάξεις σχολείων της
περιφέρειάς σας παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος από τη μεριά των μαθητών
και δυσκολίες στην κατανόηση του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα τη χαμηλή βαθμολογία των μαθητών και τα συνεπακόλουθα
παράπονα των γονέων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και
πώς, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα μέσα από τη «διδάξιμη γνώση»;
H Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου
Τσαπαρλής - Βαλανίδης
Η μετάβαση από την επιστημονική γνώση στη διδάξιμη γνώση.
«Άµεση διδακτική συνεπαγωγή της παραδοχής αυτής αποτελεί η αναγκαιότητα τα
περιεχόµενα διδασκαλίας να αντιµετωπίζονται όχι σαν υλικό για αποστήθιση, αλλά
ως µέσο απόκτησης και καλλιέργειας των ικανοτήτων των µαθητών για αναζήτηση
και άντληση της γνώσης. Κεντρικός, λοιπόν, στόχος είναι η ανάδειξη της
δυνατότητας να εφαρµοστούν ερευνητικές -εργαστηριακές δραστηριότητες κατά τη
µετατροπή του γνωστικού αντικειµένου σε διδάξιµη γνώση, οι οποίες εξοικειώνουν
το µαθητή µε ερευνητικές διαδικασίες προσέγγισης της γνώσης, έτσι ώστε αυτός να

αποκτήσει την επιδεξιότητα της συγκέντρωσης, της ανάλυσης και της σύνθεσης των
πληροφοριών για το διδακτέο θέµα.»
«Ο µετασχηµατισµός της διδακτέας ύλης σε διδάξιµη γνώση, προϋποθέτει προηγούµενη
αξιολόγηση του επιπέδου των µαθητών, στη βάση της οποίας:
α. επιλέγονται οι έννοιες
β. Αποφασίζεται η σπουδαιότητα των σηµείων
γ. Καθορίζονται οι προσδοκίες
δ. Επιλέγεται το εποπτικό υλικό» (Ματσαγγούρας)
«Πρέπει ακόµη να γνωρίζουν ότι η επιστηµονική γνώση δεν είναι άµεσα αξιοποιήσιµη στο
σχολικό χώρο, καθώς αποδεδειγµένα ο εµπειρικο-βιωµατικός κόσµος των παιδιών διαφέρει
από τον αφηρηµένο επιστηµονικό. Ως συνέπεια, η επιστηµονική γνώση πρέπει πρωτίστως
να µετασχηµατιστεί σε διδάξιµη γνώση, αξιοποιώντας, βεβαίως, τις άµεσες εµπειρίες των
παιδιών.»

«6. Προτάσεις και Προβληµατισµοί
1εδοµένου ότι η διδακτέα ύλη των Φυσικών Επιστηµών που αναφέρεται σε λέξεις µε
πολλαπλή σηµασία µετατρέπεται δύσκολα σε διδάξιµη γνώση για τους µαθητές, καθώς και
ότι η γλώσσα µας, η ελληνική γλώσσα, περιέχει τις κατάλληλες λέξεις για την περιγραφή
των διαφόρων φαινοµένων και τη νοητική αναπαράσταση εννοιών στα πλαίσια µαθηµάτων
των Φυσικών Επιστηµών και των Μαθηµατικών, το µεγαλύτερο µέρος του προβλήµατος
εστιάζεται στο ρόλο των εκπαιδευτικών και στην κάθετη (και ορθή) µεταβίβαση της γνώσης
προς τους µαθητές.
Οι εκπαιδευτικοί, πριν τη διδασκαλία µιας έννοιας, πρέπει να εξετάζουν εάν η λέξη που
την αντιπροσωπεύει εµφανίζει διαφορετική σηµασία στα πλαίσια της Καθηµερινής Ζωής
ή/και στα πλαίσια των µαθηµάτων των Φυσικών Επιστηµών (ή των Μαθηµατικών), να
µελετούν την προϋπάρχουσα γνώση των µαθητών για τη συγκεκριµένη λέξη, και να
γνωρίζουν το πλαίσιο προτίµησης των µαθητών (κατεύθυνση σκέψης) για τις λέξεις µε
πολλαπλή σηµασία στις Φυσικές Επιστήµες. Η γνώση του πλαισίου προτίµησης ως προς το
οποίο κατευθύνουν τη σκέψη τους οι µαθητές, προτείνεται ως είδος προκαταβολικού
οργανωτή κατά τη διδασκαλία των πολύσηµων λέξεων, µέσω απαγωγικής στρατηγικής
(Ausubel, 1963). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα αντιµετωπιστούν θετικά τα διάφορα
εννοιολογικά προβλήµατα και οι µαθητές θα οδηγηθούν στην κατανόηση των αντίστοιχων
λέξεων/εννοιών στο χώρο των Φυσικών Επιστηµών»

15. μετασυγγραφικές δραστηριότητες
αυτοαξιολόγησης(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονες αντιλήψεις για την παραγωγή λόγου και με τη διεθνή
διδακτική πρακτική, η εμπλοκή των μαθητών σε μετασυγγραφικές δραστηριότητες
αυτοαξιολόγησης της πρώτης κειμενικής εκδοχής που συνέθεσαν οι μαθητές
συμβάλλει στη δημιουργία αποτελεσματικότερων κειμένων. Οι δραστηριότητες
αυτές συντελούν στην καλλιέργεια της κειμενικής ικανότητας των μαθητών,
στοιχείο που συνιστά βασικό στόχο του μαθήματος της γλώσσας.
Β. Περιγραφή σεναρίου

1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: Σε συγκεκριμένη ενότητα του
εγχειριδίου της νεοελληνικής γλώσσας ο δάσκαλος εμπλέκει τους μαθητές
σε δραστηριότητα παραγωγής επιχειρηματολογικού κειμένου. Παρόλο που
η άσκηση του σχολικού βιβλίου συνοδεύεται από πίνακα ελέγχου ως μέσο
αυτοαξιολόγησης σε μετασυγγραφικό επίπεδο, τον οποίο οι μαθητές
επεξεργάζονται, κάποιοι μαθητές δεν καταφέρνουν να διορθώσουν με
αποτελεσματικό τρόπο το αρχικό κείμενό τους τόσο σε επίπεδο δομής και
περιεχομένου, όσο και σε επίπεδο γλώσσας και ύφους.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέονται οι σύγχρονες διδακτικές αντιλήψεις παραγωγής
λόγου με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε εναλλακτικούς τρόπους μετασυγγραφικών δραστηριοτήτων
αυτοαξιολόγησης των μαθητών.

15. θπ
Μετασυγγραφικό Στάδιο
Σ’ αυτό το στάδιο ενθαρρύνουµε τους µαθητές να εµπλακούν σε
διαδικασίες

αναθεώρησης,

βελτίωσης

και

αξιολόγησης

του

κειµένου. Μέσα από τις διαδικασίες αυτές, δεν προκύπτουν µόνο
καλύτερης ποιότητας κείµενα, αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσονται οι
δεξιότητες µεταγλωσσικής και µεταγνωστικής θεώρησης, που
επιτρέπουν στο συγγραφέα να συνθέτει προγραµµατισµένα και
συνειδητά και να παράγει αποτελεσµατικά κείµενα. Γι’ αυτό και
θεωρούµε ότι ίσως αυτό να είναι και το πιο σηµαντικό στάδιο της
συγγραφικής διαδικασίας. ∆υστυχώς µέχρι σήµερα η αναθεώρηση,
βελτίωση και αυτοαξιολόγηση είναι δεξιότητες παραµεληµένες κατά τη
διδακτική πράξη. Με τα νέα βιβλία γίνεται µια αξιόλογη προσπάθεια
κάλυψης αυτού του κενού µε τη χρήση κυρίως σχετικών λιστών.
Το σχολείο οφείλει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη φάση της
µεταθεώρησης
µικροεπίπεδο

και
της

βελτίωσης
λέξης

και

του
της

κειµένου

πρότασης,

τόσο

όσο

και

στο
στο

µακροεπίπεδο της παραγράφου και του συνολικού κειµένου.
Πρακτικά αυτό θα µπορούσε να γίνει είτε µε την επεξεργασία του
κειµένου σε Η/Υ, είτε µε τη δηµιουργία κατάλληλου τετραδίου στο

οποίο να υπάρχει διαθέσιµος χώρος για αναθεώρηση (π.χ. άδεια σελίδα
στο πλάι ή άδειες γραµµές µεταξύ των χρησιµοποιηµένων). Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι φυσικά και η διάθεση αρκετού διδακτικού χρόνου
αλλά και η παρουσία αισθητής καθοδήγησης από την πλευρά του
εκπαιδευτικού. Επίσης, η οµαδοσυνεργατική µέθοδος είναι ένα ακόµα
εργαλείο στα χέρια του δασκάλου που θέλει να εξασκήσει τους µαθητές
του στην αναθεώρηση, βελτίωση και αξιολόγηση της γραπτής τους
παραγωγής.

Το µετα–συγγραφικό στάδιο είναι αναγκαίο να αναπτύσσεται µέσα σε
ένα γενικότερο διδακτικό και ψυχολογικό πλαίσιο που να διασφαλίζει
ότι οι µαθητές δε θα έχουν τραυµατικές εµπειρίες κατά τη
διόρθωση. Πρώτο στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει το συγκεκριµένο
πλαίσιο είναι ότι ο λόγος ως σκόπιµη επικοινωνιακή διαδικασία µπορεί
να πάρει πολλές και ποικίλες µορφές και ότι µέσα από τις πολλές
αναζητούµε αυτές που επιτελούν αποτελεσµατικότερα τον επικοινωνιακό
τους ρόλο. ∆εύτερο στοιχείο αποτελεί η γνώση ότι ακόµη και οι δόκιµοι
συγγραφείς βελτιώνουν διαρκώς επιµέρους πλευρές του αρχικού τους
κειµένου, για να αποκτήσει ο λόγος τους σαφήνεια, πληρότητα,
αλληλουχία

και

γραµµατικο–συντακτική

ορθότητα.

Τρίτο

στοιχείο

αποτελεί η γνώση ότι η τελική αποτίµηση ενός κειµένου είναι θέµα της
υποκειµενικής κρίσης, όπως αυτή διαµορφώνεται από το κυρίαρχο
πνεύµα της κάθε εποχής.
ΜΕΤΑΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Οι µαθητές:
1. ∆ιαβάζουν το κείµενο που έγραψαν
2. Μελετούν τα πιο κάτω σηµεία αυτοαξιολόγησης:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ποιος ήταν ο σκοπός µου;
Τον πέτυχα;

Έγραψα τα δοµικά στοιχεία που πρέπει να
περιλαµβάνει µια περιγραφή παιχνιδιού;
Πώς είναι η ορθογραφία; Χρησιµοποίησα το λεξικό
µου;
Τι θα µπορούσα να είχα γράψει καλύτερα;
Τι θα µπορούσα να είχα γράψει ακόµη;
Χρησιµοποίησα πολλές διαφορετικές λέξεις ή
έγραψα πολλές φορές τις ίδιες λέξεις;
Χρησιµοποίησα σωστά τους τόνους, τις τελείες και
τα κόµµατα;
Θα καταλάβουν το κείµενο οι συµµαθητές και η
δασκάλα µου;
Τι µου άρεσε περισσότερο από όσα έγραψα;
Οργάνωσα το γραπτό µου σε παραγράφους;
Πώς ήταν η εµφάνιση του γραπτού µου;
Μπορεί να το διαβάσει κανείς εύκολα;

Β)Φάση τελικής επιµέλειας
Οι µαθητές:
1.Ελέγχουν κατά πόσο έχουν εφαρµόσει τα κριτήρια στο γραπτό τους.
2.Εντοπίζουν τα σηµεία που δεν εφάρµοσαν.
3.∆ιορθώνουν, βελτιώνουν και ξαναδιαβάζουν το γραπτό τους.
Έγινε οµαδική αυτοδιόρθωση από τους µαθητές σε 2 συγκεκριµένα γραπτά

16. φωνολογική επίγνωση και αναγνωστική ικανότητα
(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισηµαίνουν ότι η φωνολογική επίγνωση συνδέεται µε την αναγνωστική
ικανότητα και, εποµένως, η καλλιέργειά της, σε συνδυασµό µε τη διδασκαλία των
γραφοφωνηµικών αντιστοιχιών, διευκολύνει την κατάκτηση του µηχανισµού της
ανάγνωσης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Τάξη Β΄, Μάθηµα Γλώσσα, µαθητές µε ήπιες µαθησιακές δυσκολίες
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα: Ο δάσκαλος της τάξης διαµαρτύρεται ότι
οι µαθητές του, µε ήπιες µαθησιακές δυσκολίες, παρουσιάζουν δυσκολίες στην
κατάκτηση του µηχανισµού της ανάγνωσης .
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις

1. Με ποιον τρόπο νοµίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση µε τα
προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι προτείνετε και µε ποια επιχειρήµατα να κάνουν οι εκπαιδευτικοί και πώς, ώστε
η διδασκαλία του µηχανισµού της ανάγνωσης να γίνει παιδαγωγικότερη και
αποτελεσµατικότερη;
Η ερευνητική διαπίστωση συνδέεται µε τα προβλήµατα που περιγράφει το
σενάριο επειδή οι µαθητές µε ήπιες µαθησιακές δυσκολίες αδυνατούν να
αντιληφθούν την αντιστοιχία µεταξύ προφορικού και γραπτού κώδικα. Ακόµη
δυσκολεύονται να ανακαλέσουν µια λέξη στα επιµέρους φωνήµατά της και
αντίστροφα.
Θα πρότεινα στους εκπαιδευτικούς συνδυασµό της διδασκαλίας της
φωνηµικής ευαισθητοποίησης µε τη διδασκαλία των γραφοφωνηµικών
αντιστοιχιών για τη διευκόλυνση του µηχανισµού της ανάγνωσης.
Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσα από κατευθυνόµενες δραστηριότητες,
δηλαδή ασκήσεις διατεταγµένες σε βήµατα προκειµένου ο στόχος να
επιτευχθεί σταδιακά. Φυσικά, οι δραστηριότητες αυτές θα παρουσιάζονται µε
παιγνιώδη τρόπο και µε θεατρικό παιχνίδι και σε κάθε περίπτωση σε πλαίσιο
κατανοητό από τα παιδιά έτσι ώστε να συµµετέχουν.

17. διαθεματική οργάνωση περιεχομένου Α.Π. (Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες αναφέρουν ότι η διαθεµατική οργάνωση του περιεχοµένου του Αναλυτικού
Προγράµµατος µε την εξέταση θεµάτων που ενδιαφέρουν τους µαθητές, συντείνει
στην αποτελεσµατικότερη µάθηση. Αντίθετα, άλλες έρευνες ισχυρίζονται ότι µόνο
η διδασκαλία ξεχωριστών γνωστικών αντικειµένων παρέχει στέρεες και καλά
οργανωµένες γνώσεις στους µαθητές.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Τάξη: όλες οι τάξεις , Μάθηµα: όλα τα γνωστικά αντικείµενα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα: Εκπαιδευτικοί εκφράζουν προβληµατισµό
για τη χρησιµότητα και την αποτελεσµατικότητα των διαθεµατικών εργασιών που
συχνά συνοδεύουν συγκεκριµένες ενότητες των διαφορετικών µαθηµάτων του
Αναλυτικού Προγράµµατος . Άλλοι, πάλι αναζητούν παιδαγωγικά κριτήρια και
προϋποθέσεις για την αξιοποίησή τους.
Γ. Ερωτήσεις
1. Κατά τη γνώµη σας τα εν χρήσει διδακτικά βιβλία ποια θέση παίρνουν στην
αντιπαράθεση των ερευνών που αναφέρεται παραπάνω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (ΛΕΠΠΣ) και τα
αντίστοιχα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) διατηρούν τα διακριτά
µαθήµατα, αλλά επιχειρούν στη βάση κάθε ενότητας να αναδείξουν τις σηµαντικές
διεπιστηµονικές συσχετίσεις. Επιπρόσθετα, θεσµοθετούν την εκπόνηση
διαθεµατικών σχεδίων εργασίας στο πλαίσιο όλων των µαθηµάτων, τα οποία
προβλέπεται να καλύπτουν µέχρι και το 10% του συνολικού διδακτικού χρόνου, ενώ,

ταυτόχρονα, καθιερώνουν το πρόγραµµα της «Ευέλικτης Ζώνης» για τη διεξαγωγή
πάσης µορφής, φύσεως, διάρκειας και περιεχοµένου διαθεµατικών δραστηριοτήτων
και σχεδίων εργασίας (Ματσαγγούρας, 2002).
Με άλλα λόγια τα ∆ΕΠΠΣ δεν είναι προγράµµατα προωθηµένης, αλλά ήπιας
διαθεµατικότητας, αφού δεν καταργούν τα διακριτά µαθήµατα στο αναλυτικό και στο
ωρολόγιο πρόγραµµα, αλλά τα εµπλουτίζουν µε διαθεµατικές προεκτάσεις. Η
επιλογή της ήπιας διαθεµατικότητας που προσπαθεί συνδυαστικά να αξιοποιήσει τα
δυνατά σηµεία από κάθε προσέγγιση έχει θεωρητικούς υποστηρικτές (…., 2000) και
στηρίζεται στο γεγονός ότι δεν είναι γνωστό σε τι βαθµό στο δικό µας σχολικό
σύστηµα, η προωθηµένη διαθεµατικότητα είναι οργανωτικά εφικτή και διδακτικά
επιθυµητή. Κάποιοι απαντούν στα ερωτήµατα αυτά αρνητικά (…, 2000). Τρία κατά
τη γνώµη µας είναι τα βασικότερα προβλήµατα τους:
• Πρώτον, πώς θα διασφαλιστεί στα διαθεµατικά ΑΠ η λογική οργάνωση που
διασφαλίζουν τα µονο-επιστηµονικά µαθήµατα.
• ∆εύτερον, πώς µαζί µε τις γνώσεις, που µεταφέρονται από διαφορετικούς
κλάδους προς σύνθεση του διαθεµατικού µαθήµατος, θα διασφαλισθεί και η
µεταφορά των θεωρητικών, µεθοδολογικών και αναλυτικών εργαλείων που
οδήγησαν στην παραγωγή των γνώσεων που αξιοποιούνται.
• Τρίτον, πώς θα διασφαλισθεί ότι οι συµπράξεις γνώσεων δεν γίνονται
επιφανειακά µε οδηγό συνειρµικές συσχετίσεις, αλλά στοχεύουν στη µελέτη της
εσωτερικής φύσης των φαινοµένων και όχι (µόνο) δευτερευουσών πλευρών, που,
όµως, προσφέρονται για εντυπωσιασµό.
Με όλα αυτά ως δεδοµένα και έχοντας υπόψη το επίπεδο ετοιµότητας των
εκπαιδευτικών µας για διαθεµατικές προσεγγίσεις, θεωρούµε ορθή την επιλογή του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να ακολουθήσει µορφές ήπιας διαθεµατικότητας, οι
οποίες, παρ' όλα αυτά, διασώζουν τα κύρια χαρακτηριστικά του διαθεµατικού
«παραδείγµατος» εκπαίδευσης, διότι τα ∆ΕΠΠΣ:
• Ενιαιοποιούν µορφές και τύπους γνώσης για να συµβάλουν στη σύνθεση ενός
συνεκτικού γνωσιακού πλαισίου κατανόησης της πραγµατικότητας, πριν οι
µαθητές ενδώσουν στη µονοµερή θεώρηση της ειδίκευσης που θα
ακολουθήσουν αργότερα.
• Ενιαιοποιούν συνειδητά και συστηµατικά το αξιακό και το συναισθηµατικό µε το
γνωστικό.
• Ενιαιοποιούν εξωσχολικές και σχολικές εµπειρίες για προσωπική
νοηµατοδότηση της πραγµατικότητας.
• Ενιαιοποιούν τη θεωρία µε την πράξη, τη δηλωτική µε τη διαδικαστική γνώση,
το νου µε το χέρι.
• Ενιαιοποιούν το σχολείο µε την κοινωνία.
2. Σε ποιες περιπτώσεις και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα προτείνατε στους
εκπαιδευτικούς κάθε µία από τις δύο αυτές προσεγγίσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Α) ∆ιαθεµατική οργάνωση του περιεχοµένου του Αναλυτικού Προγράµµατος
Προτείνεται για την ανάπτυξη διαθεµατικών δεξιοτήτων και τον εγγραµµατισµό
Εµπειρίες από τις τάσεις στα προγράµµατα των άλλων χωρών της Ε.Ε.
δείχνουν ότι η προώθηση της διαθεµατικότητας έχει στόχο την καλλιέργεια
βασικών αξιών και στάσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτούν οι

σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης στη σηµερινή Ευρώπη (Καρατζιά-Σταυλιώτη,
2002). Η δεξιότητα της κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου, η
δεξιότητα εφαρµογής των µαθηµατικών στην καθηµερινότητα, η δεξιότητα
επικοινωνίας και συνεργασίας αποτελούν δείγµατα δεξιοτήτων που αναφέρονται
σε όλα τα προγράµµατα των κρατών-µελών, αλλά και άλλων προηγµένων χωρών,
όπως είναι η Αυστραλία (βλ. Kalantzis & Cope, 2001). Στα προγράµµατα αυτά
µάλιστα επικρατεί ο όρος «Εγγραµµατισµός ή Γραµµατισµός» για να δηλωθεί η
ικανότητα ενός ατόµου να εκδηλώνει έµπρακτα κάθε δεξιότητα µε συνεπή τρόπο
και στην ανάλογη περίσταση.
Στο ∆ΕΠΠΣ αποτυπώνονται δεξιότητες διαθεµατικές, που έχουν καθολικό
χαρακτήρα και διατρέχουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα. Βασικές διαθεµατικές
δεξιότητες είναι:
1. Η Κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου που αναφέρεται
στο ΑΠΣ της Γλώσσας ως οριζόντιος στόχος για όλα τα γνωστικά
αντικείµενα του ∆ΕΠΠΣ. («Εγγραµµατισµός», literacy) (Παπούλια-Τζελέπη,
2001).
2. Αποτελεσµατική χρήση των αριθµών στην επίλυση µαθηµατικών
προβληµάτων και στην καθηµερινή ζωή (numeracy, γραµµατισµός στα
Μαθηµατικά).
3. Η συνεργασία µε άλλα άτοµα για την εκτέλεση ενός έργου (γραµµατισµός στις
κοινωνικές δεξιότητες).
4. Η χρήση επιστηµονικών εννοιών και η εφαρµογή της επιστηµονικής µεθόδου
έρευνας (επιστηµονικός γραµµατισµός).
5. Επικοινωνία µε την υποστήριξη της σύγχρονης Τεχνολογίας (ηλεκτρονικός
γραµµατισµός).
6. Η επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών για την επίλυση προβληµάτων και η
αυτοδιόρθωση (βλ. και Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997: 26) (γραµµατισµός στις
µεταγνωστικές δεξιότητες).

Β) ∆ιδασκαλία ξεχωριστών γνωστικών αντικειµένων
(Η απάντηση δεν είναι άµεση, πότε δηλαδή να προτιµούν τη διδασκαλία ξεχωριστών
γνωστικών αντικειµένων και όχι τη διαθεµατική προσέγγιση. Χρήζει βελτιώσεων).
Οι θιασώτες των επιστηµονικο-κεντρικών ΑΠ. απορρίπτουν κάθε ιδέα διεπιστηµονικής
οργάνωσης της γνώσης εντός των διδασκόµενων µαθηµάτων και επιµένουν στην
πρακτική της µονο-επιστηµονικής φύσης των µαθηµάτων του αναλυτικού
προγράµµατος. Για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους επικαλούνται, µεταξύ των άλλων,
και τα παρακάτω επιχειρήµατα (βλ. και Ματσαγγούρας, 2003, σ. 68' …, 1987):
1. Οι επιστηµονικοί κλάδοι δεν αποτελούν αυθαίρετα «κατασκευάσµατα», αλλά
αντιστοιχούν σε διαφορετικής φύσης τοµείς του επιστητού, όπως είναι για παράδειγµα
η ανάλυση πετρωµάτων, ποιηµάτων και πολέµων, που προϋποθέτει διαφορετικής
φύσης εννοιολογικά και µεθοδολογικά εργαλεία.
2. Κάθε επιστηµονικός κλάδος χρησιµοποιεί διαφορετικά µεθοδολογικά εργαλεία και
αξιοποιεί τη γνώση που παράγει για διαφορετικούς λόγους. Για παράδειγµα, οι φυσικές
επιστήµες χρησιµοποιούν τη γνώση για να περιγράψουν, να προβλέψουν, να εξηγήσουν

και να αποτιµήσουν πραγµατικά φαινόµενα του φυσικού κόσµου, ενώ οι κοινωνικές
επιστήµες για να περιγράψουν ιστορικά πρόσωπα και κοινωνικά γεγονότα, να
αναδείξουν κοινωνικο-ιστορικά µοτίβα σχέσεων, να προτείνουν διαδικασίες και
κριτήρια λήψης αποφάσεων και να κατανοήσουν πρόσωπα και καταστάσεις του
παρελθόντος και του παρόντος.
3. Παρά το γεγονός ότι αποδέχονται πως η γνώση την οποία αντιπροσωπεύουν οι
επιστηµονικοί κλάδοι χαρακτηρίζεται από σχετικότητα και κοινωνικούς
προσδιορισµούς, υποστηρίζουν ότι στη σηµερινή τους µορφή οι επιστηµονικοί κλάδοι
εκφράζουν την πλέον επεξεργασµένη και πλησιέστερη στην πραγµατικότητα µορφή
γνώσης.
4. Στη σχολική τους εκδοχή οι επιστηµονικοί κλάδοι παρέχουν τη δυνατότητα
συστηµατικής διδασκαλίας των βασικών εννοιών, δοµών και γνώσεων κάθε επιστήµης
µε λογική αλληλουχία σε πλαίσιο ανάλογο µε το επιστηµονικό πλαίσιο που τις γέννησε.
5. Αναπτύσσουν συστηµατικά τον ιδιαίτερο τρόπο «σκέπτεσθαι», «ερευνάν» και
«πράττειν» κάθε επιστηµονικού κλάδου, που συνιστούν την πεµπτουσία του
επιδιωκόµενου από την εκπαίδευση επιστηµονικού εγγραµµατισµού.

18. κοινότητες μάθησης και ανάπτυξης (Κ.Ρ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι οι μαθητικές ομάδες μπορούν να γίνουν κοινότητες
μάθησης και ανάπτυξης μέσω της διάδρασης και της ανταλλαγής εμπειριών,
απόψεων, επεξηγήσεων και επιχειρημάτων.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Δ’ τάξη

2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Αρκετοί δάσκαλοι αμφισβητούν τις
δυνατότητες των μαθητών της Δ’ τάξης να επεξεργαστούν σε μικρο-ομάδες των 3-4
μαθητών γραπτές και απεικονιστικές πηγές στο μάθημα της Ιστορίας, για να
εντοπίσουν ιστορικές πληροφορίες και να τις σχολιάσουν.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχουν οι κοινότητες μάθησης για
κριτική προσέγγιση των πηγών;

1. οι μαθητές στην Γ τάξη οδηγήθηκαν από το μύθο στην ιστορία και μέσα από
την επεξεργασία των παραθεμάτων (παιδική λογοτεχνία με ιστορικό
περιεχόμενο και αφηγηματική ανασύνθεση ιστορικά ηλεγμένων
πληροφοριών), με βάση τις αρχές της εξελικτικής ψυχολογίας και τη
μετάβαση στην αφηρημένη σκέψη , τη συμβολική δύναμη της γλώσσας. Η
νοηματική και ιστορική επεξεργασία διευκολύνεται με διδακτικές ενέργειες
: κατανόησης του περιεχομένου και ανάδειξης των κυριότερων
πληροφοριών,αξιοποίηση πηγών, γραμματειακών και εικαστικών,ανάδειξη
και συσχετισμό βασικών εννοιών ενδοκλαδκών και διακλαδικών και
διατύπωση δυνητικών γενικεύσεων.
2. Ο δ, ασκεί στην προσεκτική παρατήρηση, στη σαφή και ακριβή περιγραφή
και αφήγηση, στο χαρακτηρισμό προσώπων με βάση τις ενέργειές τους ,
στην έκφραση συναισθημάτων, στην ερμηνεία δεδομένων, στην διατύπωση
κρίσεων γενικεύσεων. Αρα έχουμε γεγονότα τι;,πρόσωπα πρωταγωγνιστέςποιος; Χωροχρονικό πλαίσιο –πότε;,πού; Τρόπο πώς; Αφορμές –αιτίες γιατί;
3. Η κριτική σκέψη των μαθητών και ο κριτικός εγγραματισμός επιτυγχάνονται
μέσω της διερευνητικής μάθησης και του κριτικού αναστοχασμού
(κοινωνικός κονστρουκτιβισμός). Μια ομάδα μαθητών γίνεται κοινότητα
μάθησης μέσω της αλληλεξάρτησης σε ομαδικές δραστηριότητες, της
διάδρασης , της συμμετοχής σε συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων (και
επιχειρηματικός λόγος) της συγκρότησης της αντίληψης , της γνώσης και του
νοήματος μέσω των αλληλεπιδράσεων.
4. Εκδοχές των κοινοτήτων μάθησης είναι η συνεργατική διδασκαλία, η
επίλυση προβλήματος, το πρότζεκτ, που στοχεύουν μεταξύ άλλων στην
ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης μέσω της
συζήτησης , της ανταλλαγής οπτικών και της συνεχούς διαπραγμάτευσης.
5. Συνεργατική διδασκαλία και μάθηση )Slavin: κεντρικές πρακτικές:
αλληλεξάρτηση, ομαδική αμοιβή, ατομική ευθύνη, ισότητα ευκαιριών.
Στήριξη ιδεών με επιχειρήματα, διαπραγμάτευση και συζήτηση, αιτήματα
για διευκρινήσεις, αιτιολογήσεις, εξηγήσεις,εποικοδομητική κριτική
,στοχαστική και διερευνητική.
Ακόμη
,
αλληλοϋποστήριξη
(παρωθητκή
αλληλεπικοινωνία
κατά
Ματσαγγούρα).

Η Σμ ασκεί: 1. Κοινωνικοποιητική λειτουργία ( στάσεις, αξίες, επιθυμητές
μορφές κοινωνικής συμπεριφοράς)2. βελτίωση επιδόσεων και επίλυσης
προβλημάτων (μεταγνωστικές στρατηγικές) και γενίκευση και μεταφορά ,3.
προαγωγή δημοκρατικών διαδικασιών (ρόλοι στην ομάδα και αποδοχή
κοινωνικοπολιτισμικών διαφορών).

19. κοινότητες μάθησης και ανάπτυξης (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι οι μαθητικές ομάδες μπορούν να γίνουν κοινότητες
μάθησης και ανάπτυξης μέσω της διάδρασης και της ανταλλαγής εμπειριών,
απόψεων, επεξηγήσεων και επιχειρημάτων.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Στ τάξη
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Αρκετοί δάσκαλοι αμφισβητούν τις
δυνατότητες των μαθητών της Στ τάξης να επεξεργαστούν σε μικρο-ομάδες των 3-4
μαθητών κριτικά γραπτές και απεικονιστικές πηγές στο μάθημα της Ιστορίας, για
να εντοπίσουν τις ιστορικές πληροφορίες και την οπτική από την οποία είναι
γραμμένες.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχουν οι κοινότητες μάθησης για
κριτική προσέγγιση των πηγών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο εκπ/κός χρησιμοποιεί δασκαλοκεντρικές μορφές διδασκαλίας περιορίζοντας την
αυτενέργεια και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Δίνει μεγάλη έμφαση στην
ύλη και όχι τους σκοπούς και τους στόχους του Αναλυτικού προγράμματος.
Προετοιμάζει τους μαθητές για τις εξετάσεις προσφέροντας τους στείρες γνώσεις
ενώ θα έπρεπε να τους καλλιεργεί γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες. Οι
μαθητές δεν έχουν ενδιαφέρον για το μάθημα και τη γνώση αλλά τα βλέπουν ως
όχημα για να πετύχουν στις εξετάσεις. Οι δασκαλοκεντρικοί μέθοδοι είναι αυτές
που βολεύουν τον εκπ/κό.
Αντίθετα η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία εξασφαλίζει δυνατότητες αυτενέργειας
τόσο στη δράση όσο και στη σκέψη και γι ΄ αυτό κάνει τους μαθητές να
αισθάνονται υπεύθυνα και σημαντικά άτομα. Επομένως οι προσπάθειες του
σύγχρονου σχολείου για εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων και εναλλακτικών
διδακτικών προσεγγίσεων, που βασίζονται στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών
προϋποθέτουν αναγκαστικά τη θεσμοθέτηση του ομαδοσυνεργατικού συστήματος
κοινωνικής οργάνωσης της τάξης.

Για να πετύχει η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ο δάσκαλος θα πρέπει να
ακολουθήσει τα εξής βήματα:
Α. Πριν το μάθημα: Ο δάσκαλος θα πρέπει να καθορίσει τους στόχους επεξεργασίας
των πηγών. Τους ρόλους που θα αναθέσει στις ομάδες. Να έχει φτιάξει τα φύλλα
εργασίας και τις ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντήσουν οι μαθητές.
Β. Κατά την έναρξη του μαθήματος: Να γνωστοποιήσει με κατανοητό τρόπο στις
ομάδες ποιο είναι το έργο τους.
Γ. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος: Είναι ο διαμεσολαβητής, ο εμψυχωτής, αυτός
που παροτρύνει τις ομάδες στο έργο τους. Προσφέρει βοήθεια και
ανατροφοδότηση.
Δ. μετά το μάθημα αξιολογεί το έργο των ομάδων.
Η κριτική ανάγνωση σύμφωνα με το πρόγραμμα PIZA προϋποθέτει τρία στοιχεία: 1)
Ανάκληση πληροφοριών- κατανόηση κειμένου. 2) Ερμηνεία κειμένου 3)
Αξιολόγηση- αναστοχασμό πάνω στο κείμενο.
Άρα
 Εξετάζουν τους σκοπούς του κειμένου και τα κίνητρα του συγγραφέα.
 Εμπλέκει τους μαθητές και ομάδες σε διαλεκτικές αντιπαραθέσεις μέσα από
τις οποίες διατυπώνουν εξηγούν και υπερασπίζονται τις απόψεις τους.
 Τα κείμενα με τη βοήθεια οτυ εκπ/κού προσφέρουν στους μαθητές
εναλλακτικές δυνατότητες να περάσουν από τις θεωρητικές αναζητήσεις του
λόγου στην κοινωνική παρέμβαση.
 Αναλύουν συγκρίνουν κρίνουν σχέσεις ηρώων και τις συνταιριάζουν με το
σήμερα κ.α. Πάντοτε βέβαια με αναφορά τα προσωπικά βιώματα και τις
εμπειρίες των μαθητών.
Εικόνες
Οι εικόνες ως διδακτικό υλικό έχουν μεγάλη σημασία: α0 Δίνουν ζωντάνια Β) το
κείμενο γίνεται ελκυστικό γ) εξυπηρετούν άμεσα τις μαθησιακές επιδιώξεις.
Λειτουργία των εικόνων: διακοσμητική, προσθέτουν στοιχεία στο κείμενο, έχουν
αφηγηματική λειτουργία αφού συμπληρώνουν όσα «λέει» το κείμενο,
επεξηγηματική, και μεταφορική. Άρα ο δάσκαλος θα πρέπει με κατάλληλη
επεξεργασία των εικόνων να κατανοεί το περιεχόμενο, τις πληροφορίες ή τις
ψυχολογικές καταστάσεις που «υπονοεί» η εικόνα.

20. φθίνουσας καθοδήγηση-αυτορρύθμιση(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες για τη σχολική μάθηση τονίζουν την ανάγκη στήριξης των μαθητών με
επεξηγήσεις, νύξεις και οδηγίες μέχρι που να κατακτήσουν τα διδασκόμενα. Στη
συνέχεια, στη λογική της φθίνουσας καθοδήγησης (fading scaffolding), τα
εξωτερικά στηρίγματα πρέπει να υποχωρήσουν για να αυτο-ρυθμίζουν οι μαθητές
τη διαδικασία της μάθησης.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Β και Γ τάξεις Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Νεοδιόριστος δάσκαλος προσπαθεί να
υποστηρίξει τους μαθητές του στην παραγωγή γραπτού λόγου αξιοποιώντας στο
έπακρο εικόνες, ερωτήματα και σχήματα, που διεπίστωσε ότι βοηθούν τους
μαθητές. Προς το τέλος της χρονιά όμως διεπίστωσε ότι οι μαθητές άρχισαν να
δείχνουν όλο και μεγαλύτερη αδιαφορία. Ο εκπαιδευτικός αναρωτιέται που έκανε
το λάθος.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με το
πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
ώστε να αξιοποιήσει ουσιαστικά τις δυνατότητες της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης
για τη μετάβαση από την υποστηριζόμενη και καθοδηγούμενη στην αυτόνομη
μάθηση;
20. ΘΠ

Πολύ σηµαντική στη θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης του Vygotsky
είναι η έννοια της Ζώνης Επικείµενης Ανάπτυξης - ΖΕΑ (Zone of
Proximal Development - ZPD), της οποίας βασικός άξονας είναι η
κρίσιµη

για

την

ανάπτυξη

διαµεσολαβητική

λειτουργία

του

περιβάλλοντος και των ατόµων που προσφέρουν στο παιδί βοήθεια για
την ανάπτυξή του αυτή.

Συνοπτικά, ΖΕΑ είναι η απόσταση µεταξύ του επίπεδου ανάπτυξης στο
οποίο το παιδί βρίσκεται σε µια γνωστική περιοχή - αυτών που το παιδί
µπορεί να επιτύχει από µόνο του - και του επιπέδου που το παιδί
µπορεί να φτάσει αν βοηθηθεί από κάποιους πιο έµπειρους ενήλικους ή
συνοµήλικους.

Κάθε παιδί, ανάλογα µε το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται είναι ικανό να
επιτύχει κάποια πράγµατα από µόνο του, κατά τη διαδικασία της
επίλυσης προβληµάτων. Μπορώντας όµως εν δυνάµει να επιτύχει ένα
ανώτερο επίπεδο, διαθέτοντας αυτή τη ΖΕΑ, θα προχωρήσει παραπάνω,

αν βοηθηθεί γνωστικά από κάποιους, ενήλικες ή συνοµήλικούς του και,
όπως είδαµε παραπάνω, εσωτερικεύσει τα αντίστοιχα νοήµατα. Τότε και
η ΖΕΑ θα µετακινηθεί προς επόµενες περιοχές:

Μία άλλη πολύ σηµαντική στη θεωρία του Vygotsky έννοια είναι αυτή
του Πλαισίου Στήριξης (scaffolding) (Ράπτης, Ράπτη 2007, σελ. 116) ή
"πλαισίου στηρίγµατος" όπως αναφέρεται αναφέρεται από άλλους
(Κόµης 2004, σελ. 97) ή "σκαλωσιάς".

Η έννοια αυτή περιέχει όλα αυτά τα οποία ο εκπαιδευτικός προσφέρει
στο µαθητή για να το στηρίξει και να τον "οπλίσει" µε τρόπο τέτοιο που
αυτός να καταστεί ικανός να προχωρήσει µε σιγουριά πέρα από το
σηµείο στο οποίο βρίσκεται. Συνδυάζεται δε µε το µοντέλο της
"γνωστικής µαθητείας" που αναφέρεται στην εσωτερίκευση εκ µέρους
του µαθητή µοντέλων εργασίας που του παρέχονται και εργαλείων που
επινοεί µέσα από αυθεντικές δραστηριότητες.

Ο δάσκαλος λοιπόν δεν είναι αυτός που απλά παρέχει στο µαθητή ένα
πλούσιο µαθησιακό περιβάλλον βοηθώντας τον να αυτοαναπτυχθεί
(Piaget), αλλά ενεργός διαµεσολαβητής των κοινωνικών και πολιτισµικών
νοηµάτων που διαπραγµατεύεται µε το µαθητή του και τον βοηθά να
εσωτερικεύσει όλα αυτά που τον βοηθούν να αναπτυχθεί.

Συµπερασµατικά ο δάσκαλος είναι αυτός που πρέπει στα πλαίσια του
συγκεκριµένου µοντέλου να εµπλέξει ενεργητικά το µαθητή στη
διαδικασία µάθησης και προοδευτικά όταν αυτός κατακτά τους στόχους
να αποδυναµώνει µέχρι ολικής απουσίας την καθοδήγηση του και να
βάζουν µαζί επόµενους στόχους.

21 διδασκαλία Ιστορίας - ανάπτυξη ικανοτήτων (Κ.Ρ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία της Ιστορίας επιχειρούν να εξισορροπήσουν τη
γνώση του ιστορικού περιεχομένου με την ανάπτυξη ιστορικής μάθησης
ικανοτήτων, όπως είναι η χρονολογική σκέψη, η ιστορική κατανόηση, η ιστορική
ερμηνεία και η συσχέτιση με γεγονότα άλλων εποχών, αλλά και της σύγχρονης
καθημερινής ζωής.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Στ τάξη Δημοτικού.
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Δάσκαλοι της περιφέρειάς σας επιθυμούν
και προσπαθούν να εμπλουτίσουν την αφηγηματική προσέγγιση της Ιστορίας με
δραστηριότητες (β) ερμηνείας και κριτικής των ιστορικών δεδομένων, (β)
συσχέτισής τους με καθημερινές καταστάσεις και (γ) κριτικής ανάλυσης. Όμως,
παρά τις προσπάθειες τους δεν επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες όλων των μαθητών και να κερδίσει την
ενεργητική συμμετοχή τους;
Ιστορικός δεν είναι αυτός που ξέρει γεγονότα, ηµεροµηνίες… αλλά αυτός που
µπορεί να χρησιµοποιήσει εργαλεία και ιστορικές µεθόδους για να σκεφτεί
Κυρίως επιχειρηµατικός λόγος.
Αξιοποίηση από το δ. γραπτές και απεικονιστικές πηγές στο µάθηµα της
Ιστορίας
Τρόπος επιστροφής στο παρελθόν και διερεύνησης . Κάνουν υποθέσεις ,
διατυπώνουν ερωτήσεις, καλλιέργεια ερευνητικών ιστορικών δεξιοτήτων.
Προτείνεται η συνεξέταση πηγών για το ίδιο γεγονός ώστε να γίνει πληρέστερη
ανασύνθεση και ερµηνεία.
Συνεργατική
διερευνητική
µάθηση-µεταγνωστικές
στρατηγικές
καλλιέργειας επιχειρηµατικού λόγου
•

Ιστορία: από τις «µικρές» στις «µεγαλύτερες» τάξεις του ∆ηµοτικού η
έµφαση του µαθήµατος πρέπει να ξεπερνά το στάδιο της απλής αφήγησης
και να στοχεύει στην ανάπτυξη ιστορικής µάθησης ικανοτήτων, όπως είναι η
χρονολογική σκέψη, η ιστορική κατανόηση, η ιστορική ερµηνεία και η
συσχέτιση µε γεγονότα άλλων εποχών, αλλά και της σύγχρονης καθηµερινής

ζωής ( οι Ρωµαίοι δεν κατέστρεψαν τον ελληνικό πολιτισµό –
πολυπολιτισµικότητα σήµερα)
Ο δ. λειτουργεί ως ιστορικός και όχι ως συγγραφέας ιστορίας. Αναπαράγει την
ιστορική γνώση και εµπλέκει τους µαθητές στην προβληµατική της συγγραφής
µέσω της αφήγησης και της αξιοποίησης των παραθεµάτων ή άλλων πηγών ώστε
να προβληµατίσει και µετά να συνθέσει. Ο ιστορικός βασανίζεται και ελέγχει
επίµονα ψάχνοντας για αξιόπιστα κριτήρια.
•

Ιστορία: κριτικός εγγραµµατισµός = κριτική αξιολόγηση του τρόπου και των
ιδεολογικών οπτικών αναπαράστασης των ιστορικών γεγονότων που
επιλέγουν οι πρωτογενείς πηγές και τα σχολικά εγχειρίδια, καθώς και των
γλωσσικών µέσων που αξιοποιούνται για κάθε µια από αυτές τις
αναπαραστάσεις δηλ. οργάνωση µαθησιακών δραστηριοτήτων κριτικής
ανάλυσης
των
διαφορετικών
γραπτών
και
απεικονιστικών
αναπαραστάσεων των ιστορικών γεγονότων

Μάθηση με νόημα : Σύνδεση µε τοπικό, οικογενειακό, εθνοτικό παρελθόν των
µαθητών µε το υπό πραγµάτευση ιστορικό παρελθόν και διασυνδέσεις µε το
σηµερινό κόσµο

Γενικά για τις ερωτήσεις Ιστορίας
Γενικά
Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής
συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων µέσα
από την εξέταση αιτίων και αποτελεσµάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την
κατανόηση της συµπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριµένες καταστάσεις και τη διαµόρφωση
αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συµπεριφοράς στο παρόν και το µέλλον.
Έτσι, µε τη διδασκαλία της Ιστορίας ο µαθητής µπορεί να αποκτήσει όχι µόνο την επίγνωση ότι ο
σύγχρονος κόσµος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος
ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άµεσα µε τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και της
ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι µε το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην
προετοιµασία υπεύθυνων πολιτών.
Να εξοικειωθούν µε την ορολογία της ιστορικής επιστήµης και να αποκτήσουν το αναγκαίο
λεξιλόγιο.
Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία του γεωγραφικού παράγοντα για τη διαµόρφωση της
ιστορικής εξέλιξης ενός τόπου.
Να ενηµερωθούν για τις κοινωνικές, πολιτισµικές, θρησκευτικές και εθνικές διαφοροποιήσεις
των κοινωνιών τις οποίες µελετούν.
Να θέτουν ερωτήσεις και να δίνουν απαντήσεις σχετικές µε τη διδασκόµενη ιστορική ύλη.
Να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν απλές ιστορικές πληροφορίες µέσα
από µια ποικιλία πηγών, χρησιµοποιώντας την τεχνολογία ή άλλα µέσα για να
ανακοινώνουν απλά ιστορικά θέµατα.
Να ασκηθούν στο να οργανώνουν και να ανακοινώνουν την ιστορική τους γνώση και άποψη
προφορικά ή γραπτά, µέσω διαφόρων τεχνικών του περιγραφικού, αναφορικού λόγου.

Να σχηµατίζουν προσωπική άποψη και να διαµορφώνουν υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά,
τα πολιτιστικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσµια προβλήµατα, στο βαθµό που
αυτό είναι δυνατό.

Για περισσότερα:
Ιστορική σκέψη, κριτική σκέψη και λογική κατανόηση στη σχολική
Ιστορία.
Κουργιαντάκης Χαράλαµπος, ∆ρ., Μsc, Εκπαιδευτικός Β/θµιας Εκπαίδευσης
Οι µοντέρνες προσεγγίσεις για την Ιστορία στην εκπαίδευση, µε την εφαρµογή τους
στην καθηµερινή διδακτική πρακτική στη σχολική τάξη, αποβλέπουν στην ανάπτυξη
της ιστορικής σκέψης των µαθητών ως προς τη µεθοδολογία, το περιεχόµενο και
τα ειδικά χαρακτηριστικά της, σε στενή σχέση µε την ανάπτυξη κριτικής
ιστορικής γνώσης. Η ιστορική γνώση είναι θεµελιώδες και αναπόσπαστο
χαρακτηριστικό της ιστορικής σκέψης, επειδή γίνεται αντιληπτή ως διανοητική και
κοινωνική δεξιότητα για ιστορική ερµηνεία και όχι ως απλή συσσώρευση ιστορικών
στοιχείων.
Με βάση αυτό, οι µοντέρνες εκπαιδευτικές µέθοδοι επικεντρώνονται στην κριτική
µελέτη ιστορικών έργων και στη χρήση και ερµηνεία ιστορικών µαρτυριών από τους
µαθητές, γιατί µόνο έτσι εξασφαλίζεται η παράλληλη ανάπτυξη της ιστορικής
σκέψης και της ιστορικής γνώσης.
Η Ιστορία ως επιστήµη, αλλά και ως σχολικό διδακτικό αντικείµενο, βασικό στόχο
έχει την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι στο παρελθόν έβλεπαν τον
κόσµο, σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους. Χρειάζεται επίσης να κατανοηθεί το
γιατί οι άνθρωποι έδρασαν µε τον συγκεκριµένο τρόπο (Lee-Ashby, 24). Πορίσµατα
σχετικών ερευνών επισηµαίνουν ότι η ιστορική σκέψη των µαθητών συγκροτείται
ευκολότερα, όταν οι µαθητές εθίζονται περισσότερο στην εξήγηση και όχι τόσο στην
περιγραφή των ιστορικών γεγονότων (Κόκκινος, 302).
Για την πρακτική εφαρµογή της λογικής κατανόησης ως µεθόδου της ιστορικής
κατανόησης στο σχολείο ο Foster ισχυρίζεται ότι οι µαθητές πρέπει σαφώς να
διαθέτουν µια σχετική γνώση του ιστορικού και του χρονολογικού πλαισίου, προτού
αναδιφήσουν σε ένα επιλεγµένο θέµα.
Θεωρεί, ωστόσο, ότι το να σκοτίζουµε τους µαθητές µε ποσοτικά υπερβολικό
πληροφοριακό υλικό, στο αρχικό τουλάχιστον στάδιο της αναζήτησης, µάλλον δεν
είναι παραγωγικό. Επίσης, τονίζει ότι πρέπει οι µαθητές να εισάγονται σε ένα ευρύ
πλαίσιο πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και να ενθαρρύνονται να τις ερευνούν,
αναζητώντας από µόνοι τους αυτό που τους ενδιαφέρει· ακόµη, ότι είναι ανάγκη
διαρκώς να ενθαρρύνονται στο να προσεγγίζουν κριτικά τις πηγές και να απευθύνουν
καίριες ιστορικές ερωτήσεις, όπως, «ποιος έγραψε την πηγή;», «γιατί;»,
«επιβεβαιώνεται-ταυτίζεται η πηγή µας µε άλλες πηγές;», «ποια ήταν η οπτική γωνία
του συγγραφέα-δηµιουργού;» κ.λπ. Τέλος, επισηµαίνει ότι είναι χρήσιµο οι µαθητές
να γνωρίζουν ότι τα τελικά τους συµπεράσµατα είναι, στην καλύτερη περίπτωση,
απλώς επισφαλή και ότι ενδεχοµένως οι ιστορικοί θα διαφωνήσουν µε τη δική τους
ερµηνεία του παρελθόντος. Για τους εκπαιδευτικούς, ο Foster τονίζει ότι οφείλουν να
ενισχύουν και να αναπτύσσουν τη µάθηση των παιδιών, ώστε να πετύχουν να
γίνονται από τους µαθητές περισσότερο πολύπλοκες και έξυπνες ερωτήσεις στη
διάρκεια της έρευνας των µαρτυριών. Ιδιαίτερη προσοχή, επισηµαίνει ο
Foster, πρέπει να δίνεται στην αξιοπιστία των πηγών, στη διαδικασία σύγκρισης και
αξιολόγησής τους µε άλλες αντίστοιχες πηγές και στις αιτίες που βρίσκονται πίσω
από τις διαφορετικές- αντιµαχόµενες οπτικές γωνίες.

Σύµφωνα µε τον Η. Ματσαγγούρα η κριτική σκέψη µπορεί να οριστεί ως µια
«νοητικο-συναισθηµατική λειτουργία που ενεργοποιεί επιλεκτικά και συνδυαστικά
γνωστικές δεξιότητες, λογικούς συλλογισµούς και µεταγνωστικές στρατηγικές, µε τη
βοήθεια των οποίων το άτοµο επεξεργάζεται τα δεδοµένα µε τρόπο λογικό και
αποστασιοποιηµένο από τις προσωπικές του πεποιθήσεις και προκαταλήψεις,
προκειµένου να δαµάσει το πλήθος των ετερογενών στοιχείων τους, ώστε τελικά να
καταλήξει σε έγκυρα και λογικά συµπεράσµατα, διαπιστώσεις, κρίσεις και επιλογές
δράσης» (Ματσαγγούρας, Η. (1997), Στρατηγικές διδασκαλίας. Από την
πληροφόρηση στην κριτική σκέψη (3η έκδοση), Gutenberg στο Μαυροσκούφης,
274).

22. διδασκαλία Ιστορίας - ανάπτυξη ικανοτήτων(Κ.Ρ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία της Ιστορίας επιχειρούν να εξισορροπήσουν τη
γνώση του ιστορικού περιεχομένου με την ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως η ιστορική
ερμηνεία και η συσχέτιση με γεγονότα της σύγχρονης καθημερινής ζωής.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Δ τάξη.
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Δάσκαλοι της περιφέρειάς σας επιθυμούν
και προσπαθούν να εμπλουτίσουν την αφηγηματική προσέγγιση της Ιστορίας με
δραστηριότητες (α) ερμηνείας των ιστορικών δεδομένων και (β) συσχέτισής τους
με καθημερινές καταστάσεις. Όμως, παρά τις προσπάθειες τους δεν επιτυγχάνουν
τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες όλων των μαθητών και να κερδίσει την
ενεργητική συμμετοχή τους;

Τα προϋγούμενα σε συνδυασμό
∆ιαχρονική προσέγγιση γεγονότων : στάση του Νίκα.: εξέγερση, επανάσταση,
κίνηµα,
. Ανακάλυψη σχέσεων : Συσχέτιση αιτίων, ενεργειών αντιδράσεων, συνεπειών (
πολυτεχνείο, εξέγερση καταπιεσµένων λαών
Σύνδεση µε τοπικό, οικογενειακό, εθνοτικό παρελθόν των µαθητών µε το υπό
πραγµάτευση ιστορικό παρελθόν και διασυνδέσεις µε το σηµερινό κόσµο
Οι λέξεις φράσεις (διαίρει και βασίλευε) επανέργονται και στο ΤΕ και τονίζονται
γιατί εκφράζουν ιστορικές έννοιες και µπορούν να αποτελέσουν βάση για
διαθεµατικούς και διαχρονικούς συσχετισµούς και γενικεύσεις οι οποίες ασκούν
της ιστορική σκέψη.

23. διδακτική της Λογοτεχνίας (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Για τη διδακτική της Λογοτεχνίας η σχετική βιβλιογραφία προτείνει., μεταξύ άλλων,
την παράλληλη μελέτη στην τάξη κειμένων που «συνομιλούν», προσεγγίζοντας το
ίδιο –κοινωνικά αμφιλεγόμενο- ζήτημα από διαφορετικές οπτικές και θέσεις,
συχνά, αντικρουόμενες.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Στ’ Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Πεπειραμένος δάσκαλος, που ετοιμάζει
διδασκαλία στο πλαίσιο επιμορφωτικής ημερίδας, προγραμματίζει μια
υποδειγματική επεξεργασία του προς διδασκαλία κειμένου από κάθε πλευρά με
αρκετά στοιχεία κριτικής ανάλυσης. Εσείς, όμως, θεωρείτε ότι πρέπει να εφαρμόσει
την προσέγγιση των παράλληλων κειμένων, δεδομένου ότι τα θέμα προσφέρεται
και τέτοια κείμενα υπάρχουν και οι μαθητές της Στ τάξης μπορούν να
αντιπαραβάλλουν τα δύο κειμένων και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές, τις
οποίες να ερημώσουν και να αποτιμήσουν κριτικά.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με την
πρόταση που εισηγείστε;
2. Τι θα λέγατε στον εκπαιδευτικό για (α) να τον πείσετε να αξιοποιήσει στη
διδασκαλία του παράλληλα κείμενα και (β) να τον βοηθήσετε στην αξιοποίησή των
δυνατοτήτων μαθητών της Στ τάξης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο κριτικός εγγραμματισμός δεν αποδέχεται ως φυσικούς τους κυρίαρχους θεσμούς
και λόγους αλλά τους θέτει σε αμφισβήτηση. Η έννοια της αμφισβήτησης είναι

πολύ χρήσιμη για την κατανόηση της κριτικής διάστασης του γραμματισμού.
Κριτική σημαίνει να ανακαλύπτουμε πώς λειτουργεί κάτι, να μην παίρνουμε τα
πράγματα ως δεδομένα, αλλά να θέτουμε ερωτήσεις του τύπου: Γιατί υπάρχει ή
συμβαίνει αυτό; Ποιος είναι ο σκοπός του; Τίνος τα συμφέροντα εξυπηρετεί; Τα
συμφέροντα ποιανού υπονομεύει; Με αυτή την έννοια το έργο του γραμματισμού
μπορεί αν γίνει ισχυρό εργαλείο για ητν ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Ο εκπ/κός ως διαμεσολαβητής βοηθά τους μαθητές να:
1. εξετάζουν τους σκοπούς του κειμένου και τα κίνητρα του συγγραφέα.
2. εμπλέκουν τους μαθητές σε διαλεκτικές αντιπαραθέσεις μέσα από τις
οποίες διατυπώνουν, εξηγούν και υπερασπίζονται τις απόψεις τους.
3. Προσφέρουν στους μαθητές εναλλακτικές δυνατότητες να περάσουν από τις
θεωρητικές αναλύσεις του λόγου στην κοινωνική παρέμβαση.
Β) Για την καλλιέργεια του Κ.Ε και της Κ.Σ. ο εκπ/κός θα πρέπει να συνεξετάζει το
προς μελέτη και κριτική ανάλυση κείμενο μαζί με ένα κείμενο κατά προτίμηση της
«καθημερινότητας» όπως για παράδειγμα, μια αφίσα, μια διαφήμιση, μια είδηση,
που να είναι βέβαια, σχετική με το θέμα του κεντρικού κειμένου ή με κείμενο
παλαιότερης εποχής. Η συνεξέταση των δυο κειμένων μέσα από συγκρίσεις,
ομοιότητες και διαφορές καθιστά ευκολότερο και ουσιαστικότερο το έργο της
κριτικής ανάλυσης, όταν βεβαίως οι μαθητές ενθαρρύνονται να τοποθετούνται
έναντι των διαφοροποιήσεων και να συσχετίζουν τα διαλαμβανόμενα στα δυο
κείμενα με τις δικές τους εμπειρίες.
Ο εκπ/κός στη ΣΤ΄ τάξη δίνει έμφαση στο: είναι σωστό και πρέπον, δίκαιο, οι
διαφορές, οι εξηγήσεις για τα πράγματα, οι προτιμήσεις τους, οι συμφωνίες και
διαφωνίες πάντοτε, σχέσεις ηρώων κ.ά. βέβαια με αναφορά στις προσωπικές τους
εμπειρίες από το σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο ή και με αφορμή αυτές.
Επίσης: Είναι οι απόψεις του συγγραφέα αντικειμενικές και δίκαιες;
Ποιες είναι οι αξίες του συγγραφέα;
Ποια η κεντρική ιδέα; Ποια η δικής θέση;

24. κριτική αξιολόγηση ιστορικών πηγών(Κ.Ρ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Η σύγχρονη βιβλιογραφία αλλά και το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστορίας
εντάσσουν στους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος την κριτική αξιολόγηση
ιστορικών πηγών, που δίνουν διαφορετικές οπτικές στο ίδιο θέμα, τις οποίες οι
μαθητές ανάλογα με την ηλικία τους καλούνται να κατανοήσουν, να ερμηνεύσουν
και να αποτιμήσουν κριτικά. Επισημαίνεται, όμως, συχνά από την έρευνα ότι οι
πεποιθήσεις και οι ιδεολογικοί προσανατολισμοί των εκπαιδευτικών ενδέχεται να
καταστήσουν προσχηματική τη διερευνητική διαδικασία, κατευθύνοντας τους
μαθητές σε προκαθορισμένα συμπεράσματα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Στ τάξη

2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ένας εκπαιδευτικός διδάσκει Ιστορία
κάνοντας χρήση αντιτιθέμενων ιστορικών μαρτυριών, γραπτών και απεικονιστικών,
για να προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να αναλύσουν τις μαρτυρίες και
να εντοπίσουν συγκλίσεις και αποκλίσεις, τις οποίες και να κατανοήσουν ως
επιλογές συγκεκριμένων ιδεολογικών αφετηριών που οικοδομούν αντίστοιχες
ιστορικές αφηγήσεις. Συχνά, όμως, τους εκμαιεύει συμπεράσματα σχετικά με την
πιο «έγκυρη μαρτυρία», διατυπώνοντας αξιολογικούς χαρακτηρισμούς για τις
υπόλοιπες.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με το
πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
προκειμένου η ανάλυση των εικόνων να είναι μια πραγματικά ανοιχτή διαδικασία
και όχι όχημα προβολής συγκεκριμένων πεποιθήσεων και ιδεολογικών απόψεων,
είτε αυτές είναι οι επίσημες είτε οι προσωπικές;
εικόνα: κριτική προσέγγιση της πραγµατικότητας που απεικονίζει, αξιοποιούνται
και για διαθεµατικές συνδέσεις
διδακτική προσέγγιση: α. φάση : προσεκτική παρατήρηση και σιωπηρή
ανάγνωση (σύµφωνα µε το σύστηµα της γραφής (δηλ. από αριστερά προς τα
δεξιά από πάνω προς τα κάτω από κέντρο περιφέρεια) και να δίνονται
στοιχειώδεις πληροφορίες από τη λεζάντα ή τον εκπαιδευτικό για το θέµα, το
δηµιουργό πληροφορίες
β. φάση : δοµικά στοιχεία(χρώµατα, πρόσωπα, πράγµατα και θέση τους στο
χώρο,φως ) υποθέτουν συναισθήµατα, σκέψεις, προθέσεις δηµιουργού ,µηνύµατα
. Γίνεται αισθητική και συναισθηµατική προσέγγιση. Αξιοποιείται σε όλες τις
φάσεις της διδασκαλίας
Οµως
Οπτική γενιά δηλ. πληθώρα εικόνων από τον κινηµατογράφο, φωτο,
γελοιογραφίες, κόµικς, ντοκιµαντέρ ……. Άρα οπτικός γραµµατισµός κριτική
ανάλυση των πηγών γιατί η µαγική απεικόνιση δηµιουργεί οδηγεί στο
χαρακτηρισµό της ως ρεαλιστική αλλά δεν είναι αθώα και αξιολογικά ουδέτερη.
Είναι µέσο και όχι αυτοσκοπός της δ/λίας, ανακάλυψη της µεταγλώσσας των
κειµένων και των πηγών
Ματσαγγούρας: Στο βαθµό που η ερµηνευτική διαδικασία η οποία βασίζεται στο
κεκτηµένο του αναγνώστη περάσει σε διακειµενικές και περικειµενικές
συσχετίσεις και προχωρήσει σε αποτιµήσεις και επιλογές του συγγραφέα οι
µαθητές αρχίζουν να αποκτούν την ικανότητα να βλέπουν και να χειρίζονται το
κείµενο (άρα και την οπτική πηγή) όχι ως κάτι δεδοµένο αλλά ως ανθρώπινο
δηµιούργηµα άρα ευκολότερα αντικείµενο κριτικής ανάλυσης και αποτίµησης
του µηνύµατος .
Σηµαντικές Φάσεις επεξεργασίας εικόνων: Α. Προβαλλόµενη άποψη και
πραγµατικότητα Β. εναλλακτικές προσεγγίσεις της πραγµατικότητας Γ πρόσωπο
του συγγραφέα αντικειµενκή οιδέτερη ή προσωπική άποψη του δηµιουργού;
Άρα αντιδιαστολή και συνεξέταση µε άλλες πηγές
Κριτικός εγγραµµατισµός Ματσαγγούρας σελ. 162-192.

Επίσηµες απόψεις: Ο κριτικός εγγραµµατισµός περιέχει το στοιχείο της
διερεύνησης και της αµφισβήτησης (γιατί; Γιατί;). Αρα σχήµα οξύµωρο η ένταξη
του στη δηµόσια κρατική εκπαίδευση (Ματσαγ. Όπ.π. σελ 163-164)
Αλλά η εξοικείωση µε τα κυρίαρχα πρότυπα δεν συνεπάγεται και υποταγή σε
αυτά (αναπαραγωγική αποστολή σχολείου;) αλλά δηµιουργεί δυνατότητες
αµφισβήτησης και ανατροπής.
∆ιαφορά µεταξύ εξήγησης και ερµηνείας:
Η εξήγηση αναδεικνύει αιτιοκρατικές σχέσεις
Η ερµηνεία έχει πιθανολογικό χαρακτήρα και αναδεικνύει σχέσεις
προθετικότητας προσώπων ή οµάδων που διαµορφώθηκαν από επιθυµίες, γνώση,
άγνοια, ιδεολογίες, δεσµεύσεις και εποµένως δεν προσφέρονται για άµεση
παρατήρηση και µέτρηση αλλά σε πιθανολογικές εναλλακτικές ερµηνείες
(υποκειµενικές αναλύσεις και εκτιµήσεις)

Άρα αντικείµενο συστηµατικής άµεσης διδασκαλίας µε φθίνουσα καθοδήγηση:
Πληροφόρηση
Εξήγηση –ερµηνεία
Επιχειροµατολογία. (πού το λέει , πώς το λέει, πού το υπονοεί;)

Σύνδεση θέµατος µε κρυφό αναλυτικό και προσωπική θεωρία εκπαιδευτικού

Επιπλέον:
Αντωνία Παπαδάκη
Σχ. Σύµβουλος Φιλολόγων Ν. Πέλλας

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1. Προεπιλογή πηγών από το διδάσκοντα
2. Κριτήρια η πολυφωνία, το επίπεδο της τάξης και ο διαθέσιµος χρόνος
3. Οι πηγές πρέπει να υπηρετούν τα θέµατα και όχι το αντίστροφο (ως αφετηρία
του µαθήµατος, για την υποστήριξη κάποιας θέσης ή την παράθεση αντίθετης
άποψης-για εµπέδωση και αξιολόγηση)

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΗΓΕΣ
Ένταξη της πηγής στο ιστορικό της πλαίσιο. (Context)
1. Ποιος την έγραψε; Τι γνωρίζουµε γι’ αυτόν;
2. Πού και πότε γράφτηκε;
3. Γιατί γράφτηκε; Ποιες ήταν οι προθέσεις του δηµιουργού της;
4. Σε ποιους απευθυνόταν;
5. Ο συγγραφέας είχε άµεση γνώση των πραγµάτων που αναφέρει ή στηρίχθηκε
σε πληροφορίες άλλων;
Ταξινόµηση της πηγής
1Σε ποιο είδος ανήκει η πηγή;
2Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους;
3 Είναι µεταγενέστερη µαρτυρία από το εξεταζόµενο θέµα µας;
4Πού βρέθηκε, γιατί σώθηκε, που βρίσκεται σήµερα;
5Αποτελεί µεµονωµένη περίπτωση ή εντάσσεται σε σχολή, ρεύµα, κατηγορία;
Κατανόηση της πηγής
(λέξεις-κλειδιά, βασικές θέσεις του συγγραφέα, µαρτυρίες που χρησιµοποιεί,
ποια είναι τα επιχειρήµατά του, ποια ζητήµατα θίγει, ποιοι αναµένεται να
δράσουν ή να αντιδράσουν; Ποιες αξίες ενυπάρχουν, ποιο αποτέλεσµα
αναµένεται από το δηµιουργό της πηγής; )
Αξιολόγηση πηγής ως φορέα ιστορικών πληροφοριών
1. Ήταν ευρείας κυκλοφορίας ή όχι;
2. Ποια προβλήµατα, αξίες, επιχειρήµατα από αυτά που αναφέρονται στην πηγή
αναφέρονται και σε άλλες πηγές;
3. Παρουσιάζει αποκλίσεις και ποιες;
4. ∆ιακρίνεται προκατάληψη ή µεροληψία, προβάλλεται ως υποκειµενική ή ως
αντικειµενική;
ΜΟΡΦΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Στόχος ο εντοπισµός, η ανάλυση και η κατανόηση ιστορικών εννοιών.
Ερωτηµατική µέθοδος διδασκαλίας.
Γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις πάνω σε µια ή περισσότερες πηγές.
Ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων (φωναχτή ανάγνωση από µαθητές των
πηγών, συγκρότηση σηµειώσεων ή περιλήψεων, ποικίλες αναγνωστικές
ασκήσεις, όπως εύρεση βασικού θέµατος, τίτλος, µεταγραφή του κειµένου
κλπ)
5. Σύγκριση µαρτυριών από αυτόπτες µάρτυρες.
6. Σύγκριση ιστοριογραφικών κειµένων διαφορετικών οπτικών.
1.
2.
3.
4.

Βήµατα
1. Ανάγνωση
2. Περιγραφή της πηγής
3. Υποδιαίρεση του κειµένου σε µικρότερες ενότητες
4. Γλωσσική εξοµάλυνση και δυσνόητα σηµεία
5. Στοιχεία που µαρτυρούν την εποχή της πηγής
6. ∆ιατύπωση αποριών που προκαλεί
7. Αξία της πηγής
8. ∆ιασταύρωση της πηγής µε άλλες

ΕΙΚΟΝΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Ειδική κατηγορία εικόνας
Συνθήκη δηµιουργίας της
Ανάλυση συµβόλων και σύνδεσή τους µε την ύλη του µαθήµατος
Ερµηνεία µηνύµατος εικόνας
Συνολική ερµηνεία στο πλαίσιο της ύλης του µαθήµατος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Περιγραφή αναλυτική .
Ποιος ήταν ο φωτογράφος;
Πότε χρονολογείται η φωτογραφία;
Ποιοι ήταν οι θεατές;
Ποια είναι τα ιστορικά συµφραζόµενα;
Τι νοµίζετε ότι συµβαίνει;
Τι συµπεράσµατα βγάζουµε για την περίοδο που εξετάζουµε και για τα
γεγονότα;
8. Σε ποια εποχή του έτους λήφθηκε η φωτογραφία και ποια ώρα της ηµέρας;
9. Είναι φυσική ή σκηνοθετηµένη;
10. Πού εστιάζει ο φακός;
11. Τι δεν συµπεριλαµβάνεται στη φωτογραφία;
12. ∆ηµιουργεί κάποια ερωτηµατικά;
13. ∆ιασταύρωση φωτογραφίας µε άλλες πηγές.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Συνδυασµός οπτικών και λεκτικών στοιχείων
Αναλυτική περιγραφή των οπτικών στοιχείων.
Εντοπισµός των λεκτικών στοιχείων ή των αριθµών που υπάρχουν.
Υπάρχουν στοιχεία που να είναι σύµβολα; Αν ναι, τι συµβολίζουν;
Υπάρχει δράση;
Πώς τα λεκτικά στοιχεία επεξηγούν το σκίτσο;
Είναι φανταστική σύλληψη ή ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα;
Ποιος ο δηµιουργός της ; Ποια θέµατα τον απασχολούσαν ως γελοιογράφο;
Τι άλλο γνωρίζουµε γι’ αυτόν;
8. Σε ποια εποχή χρονολογείται;
9. Ποιο είναι το µήνυµα του σκίτσου;
10. ∆ιασταύρωση της γελοιογραφίας µε άλλες πηγές αλλά και µε άλλες
γελοιογραφίες της εποχής άλλων γελοιογράφων ή και από άλλες χώρες.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΧΑΡΤΕΣ
1. Πότε σχεδιάστηκε ο χάρτης;
2. Από ποια χώρα;
3. Ποιες είναι οι πληροφορίες που µας παρέχει;

4. Τι είδους χάρτης είναι;
5. Για ποιο λόγο νοµίζετε ότι σχεδιάστηκε;
6. Οι πληροφορίες που υπάρχουν στο χάρτη συµφωνούν µε όσα γνωρίζουµε από
άλλες πηγές;
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

25. η μητρική γλώσσα ως αφετηρία μιας 2ης/ξένης
γλώσσας (Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι η μητρική γλώσσα των παιδιών αποτελεί αφετηρία για την κατάκτηση
μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Κατά συνέπεια, όσο πιο πολύ ενισχύουν τα παιδιά
τη σχέση τους με τη μητρική τους γλώσσα, προφορική και γραπτή, τόσο πιο εύκολα
κατακτούν και τη δεύτερη γλώσσα.
Β. Περιγραφή σεναρίου.
1. Δεδομένα: Μικρές τάξεις Δημοτικού.
2. Υπάρχουσα κατάσταση- πρόβλημα.
Οι εκπαιδευτικοί με αλλοδαπούς μαθητές στην τάξη τους, έχοντας σαν πρόθεση
να ενισχύσουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, επιπλήττουν τα παιδιά όταν
κατά την ώρα των δραστηριοτήτων ή του διαλείμματος χρησιμοποιούν αυθόρμητα
τη μητρική τους γλώσσα και συνιστούν στους αλλόγλωσσους γονείς να μιλάνε στο
σπίτι στα παιδιά τους μόνο –ή κυρίως- στα ελληνικά. Για κάποια παιδιά αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα να συμμετέχουν λιγότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι σχετίζονται οι θεωρητικές παραδοχές με το
πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ευρέως διαδεδοµένη υποσυνείδητη πεποίθηση ότι οι δύο γλώσσες λειτουργούν
ξεχωριστά, ανταγωνιζόµενες για συγκεκριµένο περιορισµένο γλωσσικό «χώρο» στον
εγκέφαλο είναι προφανώς λανθασµένη.
Αντίθετα, φαίνεται να επικρατεί το µοντέλο της Κοινής Υποκείµενης
Ικανότητας που πρεσβεύει ότι οι γλωσσικές ιδιότητες δε βρίσκονται σε χωριστά
σηµεία του γνωστικού συστήµατος αλλά µεταφέρονται και βρίσκονται σε
αλληλεπίδραση (αρχή της αλληλεξάρτησης των γλωσσών). Η ικανότητα και η
επάρκεια που προκύπτει από τη διδασκαλία στη µία γλώσσα µεταφέρεται και στην
άλλη γλώσσα, αρκεί να υπάρχει επαρκής έκθεση σ’ αυτήν (στο σχολείο ή στο
περιβάλλον του ατόµου) και ικανό κίνητρο για την εκµάθηση της γλώσσας αυτής

(Cummins 1999:159-162). «Η γνωστική λειτουργία και η επιτυχία στο σχολείο
µπορεί να τροφοδοτούνται από ένα µονόγλωσσο κανάλι ή, εξίσου επιτυχώς, από δύο
καλά ανεπτυγµένα γλωσσικά κανάλια. Και τα δύο τροφοδοτούν τον ίδιο κεντρικό
επεξεργαστή» (Baker 2001:241).
Λειτουργώντας προφανώς διαισθητικά και µε την πεποίθηση ότι όσο µεγαλύτερη
είναι η έκθεση στην ελληνική γλώσσα τόσο επιτυχέστερη θα είναι η εκµάθησή της,
οι εκπαιδευτικοί συµβουλεύουν τα παιδιά/τους γονείς µε τον παραπάνω τρόπο.

2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
για να υιοθετήσει παιδαγωγικότερες και αποτελεσματικότερες πρακτικές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η προτροπή προς τους γονείς να µιλάνε στο σπίτι µόνο ελληνικά είναι σε
πολλαπλά λανθασµένη κατεύθυνση. Πρώτα απ’ όλα, οι ίδιοι οι γονείς είναι
αλλόγλωσσοι και πιθανότατα τα ελληνικά τους θα είναι πολύ µέτρια. Το παιδί,
προφανώς, δεν έχει τίποτα να ωφεληθεί από την έκθεσή του στα «σπασµένα»
ελληνικά των γονέων του - σε µια περιορισµένη δηλ. και ατελή εκδοχή της
ελληνικής γλώσσας. Η ίδια η συµβουλή, φυσικά, είναι ανεδαφική και
απραγµατοποίητη. Είναι δυνατόν ο κόσµος του σπιτιού (γονείς, γιαγιάδες, αδέλφια,
κτλ) να αφήσει τη µητρική του γλώσσα κατ’ επιταγή των εκπαιδευτικών; Αν παρ’
ελπίδα οι γονείς επιχειρήσουν κάτι τέτοιο, το σίγουρο είναι ότι θα µειώσουν την
ποσότητα και την ποιότητα επικοινωνίας µεταξύ παιδιού και ενηλίκων µέσα στο
σπίτι, καθώς τα ελληνικά τους θα είναι σχεδόν βέβαιο λιγότερο επαρκή από τα
τουρκικά. Η αλληλεπίδραση ενηλίκων και παιδιών στην οικογένεια είναι γνωστό ότι
επηρεάζει άµεσα τις επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο (Wells 1986 στο Cummins
1999:194) και έτσι η τυχόν εφαρµογή της συµβουλής θα έχει ως συνέπεια αρνητικές
επιπτώσεις στην ανάπτυξη των παιδιών. Και είναι επίσης πιθανό να οδηγήσει σε
συναισθηµατικό ρήγµα µεταξύ παιδιού και γονέων καθώς οι γονείς ίσως θεωρήσουν
ότι η µετάδοση ζεστασιάς και στοργής στη δική τους γλώσσα µπορεί να βλάπτει την
πρόοδο του παιδιού στο σχολείο.
Και από µια άλλη όµως σκοπιά η προτροπή των ∆ να µην µιλάει η οικογένεια
στο σπίτι τη φυσική της γλώσσα, είναι πολύ λανθασµένη. Αν το σκεφτούµε
καλύτερα θα δούµε ότι πρόκειται για µια εξαιρετικά βίαιη ενέργεια που πλήττει το
παιδί στον ενδότατο πυρήνα της προσωπικότητάς του. Η αθώα συµβουλή των ∆
µεταφέρει το ισχυρότατο έµµεσο µήνυµα της υποτίµησης της µητρικής γλώσσας και
συνακόλουθα της απόρριψης όλου του κόσµου του παιδιού. Η µητρική γλώσσα είναι
ο κεντρικός πυλώνας της ταυτότητας του ανθρώπου, είναι οι αγαπηµένοι του
άνθρωποι, η παιδική του ηλικία, τα πιο µύχια βιώµατά του, ο κόσµος του.
Καταδικάζοντας τη µητρική γλώσσα οι ∆ άθελά τους υποτιµούν και τραυµατίζουν το
παιδί. Και το τραύµα αυτό εµποδίζει την καλή σχέση µε το σχολείο και περιορίζει
την πιθανότητα να γίνει το παιδί καλός µαθητής (Φραγκουδάκη 2007:28-31,
Cummins 1999:44-47).
Η επαρκής έκθεση στην ελληνική γλώσσα είναι απαραίτητη για να προοδεύσει
και να κατακτήσει σταδιακά το παιδί την ελληνική γλώσσα. Η λογοτεχνική γωνιά και
η προώθηση της φιλαναγνωσίας στην τάξη, οι κινηµατογραφικές προβολές, τα
παιχνίδια, το διάλειµµα, τα µαθήµατα, οι µικρές γιορτές στο σχολείο, η σχολική
εφηµερίδα, οι ποικίλες δραστηριότητες στην τάξη, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι

προσκλήσεις εξωτερικών ατόµων στην τάξη, η σχολική αλληλογραφία, η υλοποίηση
project, κ.ά. µπορούν να προσφέρουν στο περιβάλλον του σχολείου το πλαίσιο εντός
του οποίου θα έρθει το παιδί σε επαφή µε την ελληνική γλώσσα. Αλλά αυτό σε καµία
περίπτωση δεν µπορεί να σηµαίνει υποτίµηση και καταδίκη της µητρικής γλώσσας
και του κόσµου του παιδιού. Αντίθετα, χρειάζεται αποδοχή, ευαισθησία, σεβασµός,
διακριτικοί χειρισµοί, ενθάρρυνση, τόνωση της προσωπικότητας του κάθε παιδιού.
Η ενδυνάµωση της ταυτότητας του µετανάστη µαθητή µπορεί να έρθει µέσα από
δραστηριότητες που θα δούµε στη συνέχεια.

26 κριτική αξιολόγηση ιστορικών πηγών(Κ.Ρ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Η σύγχρονη βιβλιογραφία αλλά και το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστορίας
εντάσσουν στους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος την κριτική αξιολόγηση
ιστορικών πηγών, που δίνουν διαφορετικές οπτικές στο ίδιο θέμα, τις οποίες οι
μαθητές καλούνται να κατανοήσουν, να ερμηνεύσουν και να αποτιμήσουν.
Επισημαίνεται, όμως, συχνά από την έρευνα ότι οι πεποιθήσεις και οι ιδεολογικοί
προσανατολισμοί των εκπαιδευτικών ενδέχεται να καταστήσουν προσχηματική τη
διερευνητική διαδικασία, κατευθύνοντας τους μαθητές σε προκαθορισμένα
συμπεράσματα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Δ τάξη
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ένας εκπαιδευτικός διδάσκει Ιστορία
κάνοντας χρήση διαφορετικών απεικονίσεων ως ιστορικών μαρτυριών, για να
προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να αναλύσουν τις μαρτυρίες και να
εντοπίσουν συγκλίσεις και αποκλίσεις, τις οποίες και να κληθούν να εξηγήσουν και
να αποτιμήσουν. Συχνά, όμως, με το είδος των ερωτήσεων κατευθύνει προς τη
«ορθή» γνώμη και κρίση τους μαθητές του.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με το
πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
προκειμένου η ανάλυση των εικόνων να είναι μια πραγματικά ανοιχτή διαδικασία
και έμμεσα κατευθυνόμενη;

Τα προηγούµενα
∆ιερευνητική µάθηση , στοχαστικοκριτική προσέγγιση
προσωπική θεωρία-παραπρόγραµµα.

συνεργατική µάθηση-

Ρεπούση: Ιστορικά εγγράµµατος πολίτης είναι ικανός να αναζητά, να επιλέγει να
διαβάζει κριτικά, να αιτιολογεί, να συνδυάζει, να αξιολογεί
να συνθέτει να
επικοινωνεί.

27. παράλληλη μελέτη λογοτεχνικών κειμένων που
«συνομιλούν» (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Για τη διδακτική της Λογοτεχνίας η σχετική βιβλιογραφία προτείνει, μεταξύ άλλων,
την παράλληλη μελέτη στην τάξη κειμένων που «συνομιλούν», προσεγγίζοντας το
ίδιο –κοινωνικά αμφιλεγόμενο- ζήτημα από διαφορετικές οπτικές και θέσεις,
συχνά, αντικρουόμενες.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Γ’ Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Πεπειραμένος δάσκαλος, που ετοιμάζει
διδασκαλία στο πλαίσιο επιμορφωτικής ημερίδας, προγραμματίζει μια
υποδειγματική επεξεργασία του προς διδασκαλία κειμένου από κάθε πλευρά με
αρκετά στοιχεία κριτικής ανάλυσης. Εσείς, όμως, θεωρείτε ότι πρέπει να εφαρμόσει
την προσέγγιση των παράλληλων κειμένων, δεδομένου ότι τα θέμα προσφέρεται
και τέτοια κείμενα υπάρχουν και οι μαθητές της Γ τάξης μπορούν να αντιπαραβολή
των δύο κειμένων και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές, τις οποίες και να
σχολιάσουν.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με την
πρόταση που εισηγείστε;
2. Τι θα λέγατε στον εκπαιδευτικό για (α) να τον πείσετε να αξιοποιήσει στη
διδασκαλία του παράλληλα κείμενα και (β) να τον βοηθήσετε στην αξιοποίησή των
δυνατοτήτων μαθητών της Γ τάξης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο κριτικός εγγραμματισμός δεν αποδέχεται ως φυσικούς τους κυρίαρχους θεσμούς
και λόγους αλλά τους θέτει σε αμφισβήτηση. Η έννοια της αμφισβήτησης είναι
πολύ χρήσιμη για την κατανόηση της κριτικής διάστασης του γραμματισμού.
Κριτική σημαίνει να ανακαλύπτουμε πώς λειτουργεί κάτι, να μην παίρνουμε τα
πράγματα ως δεδομένα, αλλά να θέτουμε ερωτήσεις του τύπου: Γιατί υπάρχει ή
συμβαίνει αυτό; Ποιος είναι ο σκοπός του; Τίνος τα συμφέροντα εξυπηρετεί; Τα
συμφέροντα ποιανού υπονομεύει; Με αυτή την έννοια το έργο του γραμματισμού
μπορεί αν γίνει ισχυρό εργαλείο για ητν ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Ο εκπ/κός ως διαμεσολαβητής βοηθά τους μαθητές να:
1. εξετάζουν τους σκοπούς του κειμένου και τα κίνητρα του συγγραφέα.

2. εμπλέκουν τους μαθητές σε διαλεκτικές αντιπαραθέσεις μέσα από τις
οποίες διατυπώνουν, εξηγούν και υπερασπίζονται τις απόψεις τους.
3. Προσφέρουν στους μαθητές εναλλακτικές δυνατότητες να περάσουν από τις
θεωρητικές αναλύσεις του λόγου στην κοινωνική παρέμβαση.
Β) Για την καλλιέργεια του Κ.Ε και της Κ.Σ. ο εκπ/κός θα πρέπει να συνεξετάζει το
προς μελέτη και κριτική ανάλυση κείμενο μαζί με ένα κείμενο κατά προτίμηση της
«καθημερινότητας» όπως για παράδειγμα, μια αφίσα, μια διαφήμιση, μια είδηση,
που να είναι βέβαια, σχετική με το θέμα του κεντρικού κειμένου ή με κείμενο
παλαιότερης εποχής. Η συνεξέταση των δυο κειμένων μέσα από συγκρίσεις,
ομοιότητες και διαφορές καθιστά ευκολότερο και ουσιαστικότερο το έργο της
κριτικής ανάλυσης, όταν βεβαίως οι μαθητές ενθαρρύνονται να τοποθετούνται
έναντι των διαφοροποιήσεων και να συσχετίζουν τα διαλαμβανόμενα στα δυο
κείμενα με τις δικές τους εμπειρίες.
Ο εκπ/κός στη Γ΄ τάξη δίνει έμφαση στο: είναι σωστό και πρέπον, δίκαιο, οι
διαφορές, οι εξηγήσεις για τα πράγματα, οι προτιμήσεις τους, οι συμφωνίες και
διαφωνίες, συνταιριάζουν τις απόψεις, θέσεις των κειμένων με τη σημερινή
πραγματικότητα, πάντοτε, βέβαια με αναφορά στις προσωπικές τους εμπειρίες από
το σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο ή και με αφορμή αυτές.

28. ανάπτυξη του μεταγνωστικού (metacognition) των
μαθητών (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις θεωρούν ότι βασική επιδίωξη κάθε σύγχρονης
διδακτικής παρέμβασης πρέπει να αποτελεί η ανάπτυξη του μεταγνωστικού
(metacognition) των μαθητών, διότι διασφαλίζει προϋποθέσεις για τη βαθιά
κατανόηση της γνώσης και για την αυτονομία στη σχολική και στη δια βίου
μάθηση.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Δ΄, Μάθημα Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Κάποιοι μαθητές παρουσιάζουν
προβλήματα στην παραγωγή αφηγηματικών κειμένων υψηλής κατανόησης. Ο
δάσκαλος ζητά τη συνδρομή σας, για να βοηθήσει τους μαθητές του.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς
για την ανάπτυξη του
μεταγνωστικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τα μαθησιακά προβλήματα της τάξης του;
Απάντηση:
Α. Μεταγνώση (ορισμός)

Η γνώση που έχει το άτομο για τις διαδικασίες της σκέψης, δηλ. για τις γνωστικές
διεργασίες, τις γνωστικές του δυνατότητες και τις διαδικασίες ρύθμισης της
συμπεριφοράς (αυτορύθμιση)
Δυσκολίες γραπτού λόγου
• Αδυναμία να παράγει ιδέες χωρίς παρέμβαση του συνομιλητή. Για
παράδειγμα στον προφορικό λόγο ανατροφοδοτείται συνεχώς από το
συνομιλητή και προσαρμόζει το λόγο του κάτι που δεν συμβαίνει με το
γραπτό λόγο.
• Αδυναμία οργάνωσης και μετασχηματισμού ιδεών σε γραπτό λόγο.
• Στόχος του σχολείου είναι να υποκαταστήσει την έλλειψη
ανατροφοδότησης του συνομιλητή με μεταγνωστικές διαδικασίες για
παραγωγή γραπτού λόγου
Πραγματοποιείται: άμεση διδασκαλία φθίνουσας καθοδήγησης
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αφού ο δάσκαλος έχει διδάξει στην τάξη αφηγηματικό κείμενο:δομή, περιεχόμενο,
ύφος.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Προσυγγραφικό:
α) Αυθεντικοποίηση κειμένου β) πρόθεση συγγραφέα γ) συνειδητοποίηση είδους
κειμένου από μαθητή ανάλογα με τον υποτιθέμενο παραλήπτη.
β) Παραγωγή ιδεών
σκοπός: ποιος ο αποδέκτης, είδος κειμένου π.χ αφηγηματικό, επιστολή κ.λπ.
Τεχνικές: εικόνες, ερωτήσεις, αφηγηματικό σχήμα, αρχική παράγραφο για να
συνεχίσουν, γραφικών αναπαραστάσεων, γραπτές οδηγίες.
γ) οργάνωση ιδεών: εννοιολογικοί χάρτες, γραφικές αναπαραστάσεις.
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ
Επιλέγει: πρόλογο- κυρίως θέμα- επίλογος.
ΜΕΤΑΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ
Επεξεργασία και βελτίωση με κριτήρια: α. σκοπό β. αποδέκτες γ. κειμενογλωσσικά
χαρακτηριστικά του είδους
Μορφές: διόρθωση λαθών- προσθήκη στοιχείων, αναδιατύπωση προτάσεων,
παραγράφων.

29. ανάπτυξη του μεταγνωστικού (metacognition) των
μαθητών (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις θεωρούν ότι μία από τις βασικές επιδιώξεις κάθε
σύγχρονης διδακτικής παρέμβασης πρέπει να αποτελεί η ανάπτυξη του
μεταγνωστικού (metacognition) των μαθητών, διότι διασφαλίζει προϋποθέσεις για
τη βαθιά κατανόηση της γνώσης και για την αυτονομία στη σχολική και στη δια
βίου μάθηση.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Στ΄, Μάθημα Γλώσσα,
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Οι μαθητές παρουσιάζουν προβλήματα
στην αυτο-αξιολόγηση αφηγηματικών κειμένων. Ο δάσκαλος ζητά τη συνδρομή
σας για να βοηθήσει τους μαθητές του.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς
για την ανάπτυξη του μεταγνωστικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τα μαθησιακά προβλήματα της τάξης του;
Απάντηση
Μεταγνωστικό: Το μεταγνωστικό χαρακτηρίζει το μαθητή που παρεμβαίνει
στρατηγικά προκειμένου να τονίσει και να διορθώσει τις γνωστικές λειτουργίες
ώστε να πραγματοποιηθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός. Μέσα δε από τις δυνατότητες
αυτό-ρύθμισης που παρέχει το μεταγνωστικό καθιστά το άτομο αυτόνομο στη
σκέψη και στη δράση, αφού του επιτρέπει μόνο του, χωρίς εξωτερική βοήθεια:
1) να προσδιορίζει τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζει και να
το αναλύει στα δομικά στοιχεία του
2) να στοχάζεται για το τι γνωρίζει που έχει σχέση με τη λύση του
προβλήματος
3) να καταστρώνει σχέδιο δράσης για την επίλυση
4) να υλοποιεί το σχέδιο δράσης5) να ελέγχει το αποτέλεσμα
6) να επανέρχεται με διορθωτικές παρεμβάσεις.
ΟΙ λόγοι καλλιέργειας: α) καθιστούν το άτομο αυτόνομο (αυτοκατευθυνόμενη
μάθηση) β) θετική στάση για τη γνώση.
Ο εκπ/κός μεταξύ άλλων:
α) ζητεί από τους μαθητές να περιγράψουν αναλυτικά, να εξηγήσουν και να
αξιολογήσουν τις γνωστικές διαδικασίες και τις δυσκολίες που συναντούν.
β) περιγράφει ο ίδιος και δικαιολογεί τις δικές του γνωστικές διαδικασίες.
γ) επισημαίνει και αιτιολογεί τις γνωστικές απαιτήσεις των μαθησιακών
δραστηριοτήτων.
Ερωτήσεις: προγραμματισμού β) καθοδήγησης της σκέψης, ανάλυση
συναισθημάτων ανάλυσης γνωστικών ….
Η αυτοξιολόγηση αφηγηματικού κειμένου είναι μια υψηλού επιπέδου
μεταγνωστική δεξιότητα. Άρα το σχολείο πρέπει να δώσει έμφαση στη φάση
αυτοαξιολόγησης. Κριτήρια αυτοεκτίμησης Α) σκοπό β)αποδέκτες γ)
κειμενογλωσσικά χαρακτηριστικά.
Βελτίωση: α) διόρθωση λαθών β) προσθήκη ή αφαίρεση στοιχείων γ) αναδιάταξη δ)
αναδιατύπωση
Σε επίπεδο: α) λέξης β) πρότασης γ) παραγράφου δ) συνολικής δομής.
1) Αντικατάσταση λέξεων που επαναλαμβάνονται
2) Αντικατάσταση κοινότυπων λέξεων

3) Χρήση επιθέτων
4) Χρήση συνωνύμων
5) Χρήση διαλόγου.
ΠΡΟΤΑΣΗ
1) Σύνθεση και οργάνωση κύριων προτάσεων
2) Χρήση δευτερευουσών προτάσεων
3) Χρήση προτάσεων σχολιασμού.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
1) Δομή παραγράφου
2) Παραγραφοποίηση
3) Ανάπτυξη ατελών παραγράφων
4) Σύνδεση παραγράφων
ΒΕΛΤΙΩΣΗ σε επίπεδο μακροδομής πλήρες κείμενο, κατανοητό ανάλογα με το είδος
του κειμένου ( αφηγηματικό, περιγραφικό κ.ά.)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Αυτοβελτίωσης: Διαβάζει το κείμενό του για να διαπιστώσει κενά.
Αλληλο- βελτίωση: Ανταλλάσσουν τα γραπτά τους και τα βελτιώνουν βάση
ερωτηματολογίου (κλείδα) ή μπορεί και να χρησιμοποιήσουν κείμενα άγνωστων
μαθητών άλλων τάξεων.
Διόρθωση εκπαιδευτικού: βάση με δυνατότητες μαθητών.
Πρόσθετες πληροφορίες ΟΔΥΣΣΕΑ
Κύριο κριτήριο της αξιολόγησης είναι η επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα του
γραπτού λόγου, σχετικά με τον σκοπό τον οποίο επιδιώκει ο μαθητής, καθώς και η
αποδεκτότητά του ως συνόλου.
Μας ενδιαφέρει, δηλαδή, αν οι μαθητές παράγουν γραπτά κείμενα με τρόπο
κατάλληλο για την περίσταση επικοινωνίας. Οι τομείς, στους οποίους αναφέρεται η
αξιολόγηση των κειμένων είναι: (α) Δομή, (β) Περιεχόμενο και (γ) Λεξιλόγιο.
Η αξιολόγηση της δομής των αφηγηματικών κειμένων σύμφωνα με τα κριτήρια που
θέτει η Stein (1992) για τη «γραμματική» της αφήγησης (story grammar) είναι:
• (α) Εισαγωγή ηρώων,
• (β) Χωροχρονικές σχέσεις,
• (γ) Αιτιώδεις σχέσεις,
• (δ) Στόχος,
• (ε) Εμπόδια,
• (στ) Επεισόδια και
• (ζ) Κατάληξη.
Όσον αφορά την αξιολόγηση της δομής των περιγραφικών κειμένων, βασικά
κριτήρια είναι τα εξής:
• (α) Εισαγωγή πληροφοριών για το περιγραφόμενο αντικείμενο,
• (β) Χωρική συσχέτιση των πληροφοριών,
• (γ) Λογική ακολουθία και
• (δ) Προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης του περιεχομένου των κειμένων αφορούν τα δομικά
στοιχεία που τους προσδίδουν «κειμενικότητα», δηλαδή:
• (α) Γλωσσική συνοχή,
• (β) Νοηματική συνεκτικότητα,
• (γ) Πληροφοριακή πληρότητα και
• (δ) Επικοινωνιακή καταλληλότητα.

30. ανάπτυξη του μεταγνωστικού (metacognition) των
μαθητών (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις θεωρούν ότι μία από τις βασικές επιδιώξεις κάθε
σύγχρονης διδακτικής παρέμβασης πρέπει να αποτελεί η ανάπτυξη του
μεταγνωστικού (metacognition) των μαθητών, διότι διασφαλίζει προϋποθέσεις για
τη βαθιά κατανόηση της γνώσης και για την αυτονομία στη σχολική και στη δια
βίου μάθηση.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Γ΄, Μάθημα Γλώσσα ,
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο δάσκαλος προβληματίζεται για το
γεγονός ότι η διδασκαλία φάσεων και διαδικασιών παραγωγής και βελτίωσης
γραπτού λόγου επιβαρύνει γνωστικά τους μαθητές, οι οποίοι δυσκολεύονται να
χειριστούν το επιπρόσθετο γνωστικό φορτίο και δεν ξέρει πώς θα τους βοηθήσει.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς
για την ανάπτυξη του μεταγνωστικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τα μαθησιακά προβλήματα της τάξης του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η διαδικασία του γραπτού λόγου συνδέεται άμεσα με το μεταγνωστικό μέρος της
σκέψης που αφορά την ικανότητα του μαθητή να επιλέγει, να οργανώνει, να
ελέγχει και να αναπροσαρμόζει διαδικασίες ανάλογα με τους συγγραφικούς
στόχους και τους αποδέκτες του κειμένου.
Στόχος του σχολείου είναι ότι πρέπει να διδάσκονται στους μαθητές άμεσα τα είδη
του λόγου που διαμορφώνουν οι ανάγκες επικοινωνίας καθώς και τα στοιχεία του
περιεχομένου, της δομής και του ύφους τα οποία θεωρούνται καθιερωμένα και
αποδεκτά από την κοινωνία. Για το λόγο αυτό ο εκπ/κός θα πρέπει αν διδάξει
άμεσα (με τον τρόπο που έχουμε πει προσυγγραφικό- συγγραφικόμετασυγγραφικό στάδιο) ποια είναι τα κειμενικά είδη (αφήγηση) ποια είναι τα

δομικά στοιχεία που συγκροτούν κάθε είδος και το αντιδιαστέλλουν από τα
υπόλοιπα. Ο εκπ/κός λοιπόν θα πρέπει να αφήνει κατά μέρος τους
προβληματισμούς του και να διδάξει άμεσα και συστηματικά τα διάφορα είδη
κειμένων (φθίνουσα καθοδήγηση) διαφορετικά οι μαθητές του θα έχουν σοβαρά
προβλήματα κατανόησης και παραγωγής των κειμενικών ειδών, αφού πρώτος
προσαρμόσει τη διδασκαλία του στην ηλικία και το επίπεδο των μαθητών.
Πρόσθετο υλικό από Παναγιώτη, για την ερ. 30
Γνωσιακό φορτίο (σελ. 210-220: Σπαντιδάκης)
 Εσωτερικό γνωσιακό φορτίο
 Εξωτερικό γνωσιακό φορτίο
 Συναφές γνωσιακό φορτίο

Αρχή της λιτότητας: Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του γνωσιακού
φορτίου που προκύπτει από την παρουσίαση πολυμεσικών εφαρμογών..
προτείνεται ο αποκλεισμός των περιττών λέξεων, εικόνων, και ήχων από τις υπό
διαπραγμάτευση πληροφορίες
Μεταγνωστικές στρατηγικές παραγωγής γραπτού λόγου στο ρόλο του συγγραφέα:
o Τεχνικές γέννησης ιδεών
o Γραφικές αναπαραστάσεις
o Δείγματα παραγράφων
o Τεχνική των εικόνων
o Τεχνική των ημιτελών προτάσεων
o Τεχνική της αρχικής και της τελικής παραγράφου
o Τεχνική των καρτών
Σπαντιδάκης, σελ. 189-233 (προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου)
Το γνωστικό φορτίο προκύπτει είτε κατά την επεξεργασία ενός θέµατος (εσωτερικό
γνωσιακό φορτίο), είτε από την ίδια τη διδασκαλία και τον τρόπο παρουσίασης των
πληροφοριών (εξωτερικό γνωσιακό φορτίο).
Ο µαθητής συγγραφέας που έχει πρόβληµα στη διαχείριση της δηλωτικής και
διαδικαστικής γνώσης έχει πρόβληµα στη διαχείριση του γνωσιακού φορτίου, π.χ.
µπορεί να τον επιβαρύνει γνωσιακά µια υποδεξιότητα π.χ. η ορθογραφία και αυτό
να έχει επιπτώσεις στη γέννηση ιδεών ή στην οργάνωσή τους. Πέρα από τις
αρνητικές συνέπειες στο κείµενο, ο µαθητής συγγραφέας δε µπορεί να
χρησιµοποιήσει το γραπτό λόγο ως µέσο για την ανάπτυξη της µεταγνωσιακής του
δεξιότητας.

Θα πρότεινα στον εκπαιδευτικό να αποκλείσει περιττές λέξεις, εικόνες , ήχους από
τις υπο διαπραγµάτευση πληροφορίες (πολυµεσική διαδικασία), γιατί µπορεί να γίνει
υπερφόρτωση. Επίσης, να υπάρχει κατάτµηση των πληροφοριών, έτσι ώστε όταν
επεξεργαστεί ο µαθητής ένα κοµµάτι της πληροφορίας, τότε να προχωρήσει στο
επόµενο και να επαναλάβει όλη τη διαδικασία µέχρι να τελειώσει. Ο δάσκαλος θα
πρέπει να φροντίζει ο µαθητής να µην εκτελεί τις υπο-δεξιότητες ταυτόχρονα.
Πρέπει να ολοκληρώνεται η καθεµιά και µετά να περνά στην επόµενη. Για
παράδειγµα στη φάση σχεδιασµού να επιλέξει το σκοπό, το είδος του κειµένου, τους
ακροατές στους οποίους απευθύνεται. Έτσι µπορεί να γεννήσει ιδέες χωρίς να
νοιάζεται αν θα είναι ταξινοµηµένες και γραµµατικά και συντακτικά ορθές. Αυτά θα
γίνουν σε άλλες φάσεις. Μετά είναι η Οργάνωση µε στόχο την ταξινόµηση των
ιδεών του, για να δει ποιες ταιριάζουν µε τις επιλογές που έκανε στην προηγούµενη
φάση. Στη συνέχεια είναι η καταγραφή που ο συγγραφέας αναπτύσσει µια µια ιδέα
όπως είναι ταξινοµηµένες. Τελικά περνά στη φάση της βελτίωσης που βελτιώνει το
κείµενό του βάσει των επιλογών του στη φάση του σχεδιασµού. Το τελικό προϊόν το
κοινοποιεί. Η όλη διαδικασία µειώνει το γνωστικό φορτίο και αναπτύσσει
µεταγνωστικές ικανότητες
Θα µπορούσαµε να µιλήσουµε και (α)για το µοντέλο όπου ο εκπαιδευτικός µε
υποδειγµατική ανάλυση κειµένων και φθίνουσα καθοδήγηση αναπτύσσει τις σχετικές
γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιότητες των µαθητών. (βλ. Ματσαγγούρα
Κειµενοκεντρική προσέγγιση σ. 181).
(β) για ανάγκη αντισταθµιστικών στρατηγικών, δηλ. διευκολύνσεων σε επίπεδο
µείωσης γνωστικού φορτίου (πίνακες στην τάξη που να υπενθυµίζουν τις υπερδοµές
των κειµενικών ειδών και τις φάσεις παραγωγής γραπτού λόγου) και (γ) για
διαφοροποιηµένη διδασκαλία (απλούστευση έργου) για κάποιους µαθητές
Θεωρώ επίσης ότι θα µπορούσε να προστεθεί και η διάσταση της φθίνουσας
καθοδήγησης (που έτσι κι αλλιώς κολλάει στις περισσότερες των απαντήσεων)
Θα πρόσθετα ότι δεν είναι επιβάρυνση αλλά µακροπρόθεσµο κέρδος η εκπαίδευση
επι της διαδικασίας παραγωγής γραπτού λόγου. Σε κάποιο από τα τελευταία θέµατα
µάλιστα λέει ότι η διδασκαλία πρέπει να είναι "άµεση, σαφής και επεξηγηµατική".
Θα προτιµούσα ωστόσο να απαντήσω πιο συγκεκριµένα στο θέµα 30: ερωτήσεις
προετοιµασίας στο προ-συγγραφικό στάδιο, πρωτη γραφή, κλείδα αυτοαξιολόγησης,
οµαδική διόρθωση λαθών, δεύτερη γραφή. Όλα αυτά σε διακριτά στάδια, το καθένα
ξεχωριστά.
Επίσης, είναι σηµαντικό να ειπωθεί ότι δεν δινουµε έµφαση στην ποσότητα των
γραφοµένων αλλά στη διαδικασία µέσω των βασικών ερωτηµάτων.
∆εν εχω προλάβει να ανοιξω τις πηγές που έχουν αναφερθεί. Νοµίζω ότι η
κειµενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου του Ματσαγγούρα χρειάζεται. ∆εν
ξέρω τι προλαβαίνουµε...

Εκτός από την έννοια του scaffolding μία άλλη το ίδιο σημαντική έννοια είναι
αυτή της μεταγνώσης. Βασικά η μεταγνώση είναι ‘σκέψη για τη δική σου σκέψη’.
Σύμφωνα με τον Schoenfeld (1987, σ. 334-370), η μεταγνώση περιλαμβάνει τις τρεις

περιοχές (α) της αυτορρύθμισης, ή παρακολούθησης και ελέγχου (β) τη γνώση των
δικών μας διαδικασιών σκέψης και (γ) τις πεποιθήσεις και διαισθήσεις.
Ο Scoenfeld (1992) υπογραμμίζει την αξία της μεταγνώσης και φαίνεται πως η
χρήση της είναι μια σημαντική περιοχή στην οποία διαφέρουν οι αρχάριοι και οι
έμπειροι λύτες προβλημάτων. Επιπλέον, θεωρεί πως η πορεία προς τη μεταγνώση
για ένα μαθητή πραγματώνεται μέσω του scaffolding. Φαίνεται πως οι δύο αυτές
έννοιες είναι στενά συνδεδεμένες. Ουσιαστικά, προτείνεται ότι η μεταγνώση θα
μπορούσε να αναφέρεται εν μέρει ως self-scaffolding, γεγονός που αποτελεί και
έναν από τους κύριους στόχους της εκπαίδευσης. Οι μαθητές με άλλα λόγια θα
πρέπει να μπορούν να αναστοχάζονται κριτικά πάνω στο περιβάλλον τους και στη
λειτουργία τους μέσα σ’ αυτό. Άλλωστε, όταν ένας δάσκαλος χρησιμοποιεί το
scaffolding σε μία κατάσταση τάξης έχει ως σκοπό αρχικά την απομάκρυνση του
τρέχοντος εμποδίου (άμεσος λόγος) και επιπλέον, την παγιοποίηση μακροχρόνιας
καλής πρακτικής στο παιδί. Συνεπώς, με την επανάληψη το παιδί εσωτερικεύει
αυτό το scaffolding και σταδιακά το κάνει μέρος της μεταγνωστικής του ικανότητας.
Η παραπάνω θέση, μεταφραζόμενη σε διδακτική αρχή, σημαίνει ότι κατά τη
διδασκαλία του γραπτού λόγου ο εκπαιδευτικός οφείλει να ακολουθήσει την αρχή
της «φθίνουσας καθοδήγησης», σύμφωνα με την οποία εφαρμόζει άμεσες μορφές
διδασκαλίας που έχουν αυξημένο το βαθμό καθοδήγησης, ο οποίος όμως
ελαττώνεται σταδιακά στη συνέχεια.
Τέλος, με τη διδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών ελέγχου της
ορθογραφικής επίδοσης και τη χρήση ενισχυτικών μέσων όπως το λεξικό ή ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής, είναι δυνατόν οι μαθητές να βελτιώσουν σημαντικά
την ορθογραφική τους επίδοση.
Εξίσου σημαντικό είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με ΜΔ με μεταγνωστικές
δεξιότητες, όπως αυτή της διόρθωσης, μέσω της διδασκαλίας μεταξύ
συνομηλίκων. Οι μαθητές με ΜΔ καλούνται να βρουν και να σημειώσουν τα
λάθη τους και στη συνέχεια να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους για τη
διόρθωση των κειμένων τους. Η μέθοδος αυτή συμβάλει στη μείωση των
μηχανιστικών λαθών, καθώς και στη βελτίωση της εμφάνισης του γραπτού
(Crimi & Tompkins, 2005).
Κατά το στάδιο της επιμέλειας, όταν οι μαθητές με ΜΔ
διδάσκονται μεθόδους ελέγχου του περιεχομένου, της οργάνωσης
των ιδεών τους στο κείμενο, της δομής του, του λεξιλογίου, της ορθογραφίας αλλά
και των μορφοσυντακτικών τους χαρακτηριστικών μπορούν να ενισχύσουν την
ποιότητα του κειμένου τους (Παντελιάδου, 2000˙ Schumaker & Deshler, 2003).
Oι μέθοδοι αυτές βασίζονται είτε σε στρατηγικές αυτοελέγχου είτε ελέγχου μεταξύ
των συμμαθητών. Εστιάζονται στην επανεξέταση των οργανωτικών και των
ορθογραφικών λαθών ώστε να επιτυγχάνονται τόσο η ορθή επανεξέταση του
περιεχομένου του κειμένου όσο και η διόρθωση και των ορθογραφικών λαθών. Οι
μαθητές με ΜΔ, ιδιαίτερα των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι δυνατό να διδαχθούν αποτελεσματικά
στρατηγικές αυτορύθμισης, ώστε να ρυθμίζουν τους στόχους τους και τα βήματα
της επίτευξής τους (Graham & Harris, 2005).

31. ανάπτυξη του μεταγνωστικού (metacognition) των
μαθητών (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις θεωρούν ότι μία από τις βασικές επιδιώξεις κάθε
σύγχρονης διδακτικής παρέμβασης πρέπει να αποτελεί η ανάπτυξη του
μεταγνωστικού (metacognition) των μαθητών, διότι διασφαλίζει προϋποθέσεις για
τη βαθιά κατανόηση της γνώσης και για την αυτονομία στη σχολική και στη δια
βίου μάθηση.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Δ΄, Μάθημα Μαθηματικά
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Κάποιοι μαθητές παρουσιάζουν
προβλήματα στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και την αξιολόγηση στρατηγικών
επίλυσης προβλημάτων. Ο δάσκαλος ζητά τη συνεργασία σας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς
για την ανάπτυξη του μεταγνωστικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τα μαθησιακά προβλήματα της τάξης του;
Απάντηση
Βλ. παραπάνω
Απάντηση Παναγάκου για την ίδια ερώτηση:
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ζητεί από τους μαθητές να αναφέρουν /
περιγράφουν τι θα κάνουν ή έκαναν για να λύσουν το πρόβλημα και να αξιολογούν
τον τρόπο σκέψης τους.
Έτσι μπορεί να τους απευθύνει:
• Ερωτήσεις προγραμματισμού της σκέψης
• Ερωτήσεις καθοδήγησης της σκέψης
• Ερωτήσεις αξιολόγησης της σκέψης

32. ανάπτυξη του μεταγνωστικού (metacognition) των
μαθητών (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις θεωρούν ότι μία από τις βασικές επιδιώξεις κάθε
διδακτικής παρέμβασης πρέπει να αποτελεί η ανάπτυξη του μεταγνωστικού
(metacognition) των μαθητών, διότι διασφαλίζει προϋποθέσεις για τη βαθιά
κατανόηση της γνώσης και για την αυτονομία στη σχολική και στη δια βίου
μάθηση.
.Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Στ, Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Κάποιοι μαθητές με ήπιες μαθησιακές
δυσκολίες
αντιμετωπίζουν
προβλήματα
στην
κατανόηση
κειμένων
επιχειρηματολογικού περιεχομένου. Ο δάσκαλος ζητά τη συνεργασία σας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς
για την ανάπτυξη του μεταγνωστικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τα μαθησιακά προβλήματα της τάξης του;
Απάντηση
Επιχειρηματολογικά κείμενα: Τα κείμενα που αναφέρονται σε θέματα τα
οποία προκαλούν αντιπαραθέσεις μεταξύ των ατόμων και διατυπώνουν προτάσεις
τις οποίες αιτιολογούν, ώστε να έχουν πιθανότητα να γίνουν αποδεκτές ακόμη και
σε εκείνους που είχαν αρχικά διαφορετικές θέσεις.
Τα επιχειρηματολογικά κείμενα είναι πολύ πιο δύσκολα για τους μαθητές
σχετικά με τα αφηγηματικά και τα περιγραφικά όσον αφορά τη δομή και το
περιεχόμενο. Οι δυσκολίες αυτές καθιστούν σαφές ότι δεν οδηγείται κανείς άμεσα
και αυτόματα από τον αφηγηματικό λόγο στον επιχειρηματικογικό, αλλά πρέπει ο
τελευταίος να αποτελέσει αυτοτελές αντικείμενο συστηματικής διδασκαλίας και
μάλιστα σε παιδιά με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες.
Στα πλαίσια της διδακτικής παρέμβασης ο δάσκαλος ακολουθώντας την
πορεία της άμεσης διδασκαλίας μέσα σε συνθήκες φθίνουσας καθοδήγησης θα
πρέπει να διδάξει άμεσα τη δομή και το περιεχόμενο των επιχειρηματολογικών
κειμένων αξιοποιώντας επίκαιρα θέματα για τα οποία οι μαθητές έχουν σχετικές
εμπειρίες και προσωπικό ενδιαφέρον.
1) Υποδειγματική ανάλυση από εκπ/κό κειμένου από δόκιμο
συγγραφέα (κειμενικό είδος). Αναδεικνύει (δομικά στοιχεία) Γραφική
αναπαράσταση περιεχόμενο ( γραμματική)
2) Με τη βοήθεια του εκπ/κού (συντονιστής καθοδηγητής) όλη η τάξη
αναλύει άλλο κείμενο (παρόμοιο).
3) Φθίνουσα καθοδήγηση. Οι μαθητές σταδιακά σε μικρο- ομάδες
συνεργάζονται να αναλύσουν άλλο κείμενο του ίδιου είδους. Ο
εκπ/κός συντονιστικός- συμβουλευτικός)
4) Οι μαθητές, ως συγγραφείς πλέον, συνθέτουν δικά τους κείμενα
αξιοποιώντας τα προηγούμενα. Οι πρώτες συνθέσεις γίνονται εν όλω
ή εν μέρει συλλογικά για να περάσουν στις ατομικές συνθέσεις.

Ειδικότερα για τα παιδιά με ήπιες δυσκολίες:
 Αρχίζουμε με σύντομες και απλές προτάσεις π.χ. θέλετε να παίξετε
ποδόσφαιρο και ο δάσκαλός σας δεν το επιτρέπει. Σκεφτείτε (προτάσεις) Τι
θα του λέγατε για να αλλάξει γνώμη;
 Αξιοποιούμε επίκαιρα θέματα και τα βιώματα των μαθητών.
 Η προφορική επεξεργασία προηγείται της γραπτής.
 Κατά τη διδασκαλία και παραγωγή του γραπτού λόγου παρουσιάζουμε
πλάνο ανάπτυξης των δομικών στοιχείων και δίνουμε σαφείς οδηγίες για την
ανάπτυξη του κειμένου.
 Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη δόμηση των παραγράφων (δηλ. κάθε
παράγραφος σμικρογραφία επιχειρηματολογικού κειμένου: θέση στήριξη
και κατακλείδα)
 Η μικρο-ομάδα ως ιδανικό πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης των
γνωστικών- γλωσσικών δεξιοτήτων του επιχειρηματολογικού λόγου. Η
άμεση αλληλεπικοινωνία των μελών και η αναπόφευκτη διαφοροποίηση και
ενδεχομένως η αντιπαράθεσή τους εξασφαλίζει με φυσικό τρόπο το
διαλογικό στοιχείο, το οποίο, βέβαια, πρέπει στη συνέχεια να το δαμάσουν
γλωσσικά, για να το εκφράσουν μονολογικά. Οι επιμέρους θετικές
επιδράσεις της μικρο-ομάδας οδηγούν σταδιακά στην ανάπτυξη μετ/κών
δεξιοτήτων που καθιστούν αυτόνομη και αποτελεσματικότερη τη διαδικασία
του προφορικού και γραπτού λόγου, και την ανάπτυξη της μεταγνώσης για
τα κείμενα γενικότερα.

33. ανάπτυξη του μεταγνωστικού (metacognition) των
μαθητών (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι οι έμπειροι μαθητές – συγγραφείς χρησιμοποιούν το
γραπτό λόγο ως μέσο για να δομήσουν νέες γνώσεις και για να αναπτύξουν τις
μεταγνωσστικές (metacognitive) τους δεξιότητες.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Δ΄, Μάθημα Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Κάποιοι μαθητές παρουσιάζουν αρνητική
στάση απέναντι στην παραγωγή γραπτού λόγου και γενικά στις δραστηριότητες
που σχετίζονται με τη σύνθεση κειμένων. Οι μαθητές αυτοί χρησιμοποιούν το
γραπτό λόγο κυρίως ως ένα μέσο απλής παράθεσης πληροφοριών και όχι ως μέσο
αποτελεσματικής επικοινωνίας. Ο δάσκαλος ζητά τη συνεργασία σας για να
βοηθήσει τους μαθητές του στη διαδικασία παραγωγής συγκροτημένων κειμένων
με σαφή επικοινωνιακή στόχευση.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;

2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς
για την ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τα μαθησιακά προβλήματα της τάξης του;
Απάντηση
Δυσκολίες γραπτού λόγου: αδυναμία να παράγουν ιδέες χωρίς την παρέμβαση του
συνομιλητή, ο οποίος γονιμοποιεί τη σκέψη και κατευθύνει τον προφορικό λόγο.
Στόχος του σχολείου είναι να υποκαταστήσει την έλλειψη της ανατροφοδότησης
του συνομιλητή με μεταγνωστικές διαδικασίες που θα συμβάλλουν στο μετ/σμός
των διαθέσιμων πληροφοριών προκειμένου να συνθέσουν ένα συνεκτικό κείμενο
που θα επιτελεί τον επικοινωνιακό του σκοπό.
• Η επεξεργασία και η ανάπτυξη της γλώσσας που επιδιώκει η διδασκαλία του
γραπτού λόγου δεν επηρεάζει μόνο τις διαδικασίες της σκέψης, αλλά
ταυτόχρονα επηρεάζει και τα προϊόντα της σκέψης που είναι οι γνώσεις. Ο
μετ/σμός των γνώσεων σε γραπτό λόγο καλλιεργεί τις μεταγλωσσικές και
μεταγνωστικές δεξιότητες απαραίτητες για την κατάκτηση της γνώσης.
• Ο γραπτός λόγος επιτελεί επικοινωνιακή λειτουργία. Τα κείμενα έχουν σαφή
σκοπό και συγκεκριμένους αποδέκτες. (αυθεντικές καταστάσεις
επικοινωνίας)
• Ο δάσκαλος θα πρέπει να διδάξει άμεσα και συστηματικά ποια είναι τα
κειμενικά είδη (δομή , περιεχόμενο, ύφος) και το αντιδιαστείλουν από τα
υπόλοιπα.
• Διδακτικές τεχνικές
Προσυγγραφικό- συγγραφικό- μετασυγγραφικό
Οι μαθητές πολλές φορές αισθάνονται ότι δεν έχουν κάτι σημαντικό που θα ήθελαν
να κοινοποιήσουν ή να υπερασπιστούν και γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κάποιος που
γνήσια ενδιαφέρεται για τι έχουν να πουν.
Άρα ο εκπ/κός εξασφαλίζει αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας: οι μαθητές
- Επιλέγουν το θέμα
- Καθορίζουν το ρόλο και το μήνυμα
- Να καθορίσουν το περιεχόμενο και
- Τι είδος κειμένου επιβάλλει η περίσταση
• Οργάνωση ιδεών: ανάλογα με τον άξονα του κειμενικού είδους. Βοηθούν οι
γραφικές αναπαραστάσεις και οι εννοιολογικοί χάρτες
• Συγγραφικό: γίνεται μια πρώτη καταγραφή πρόλογος- κυρίως θέμαεπίλογος
• Μετασυγγραφικό

34. μοντέλο της γνωστικής μαθητείας (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι προσεγγίσεις ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην εκμάθηση
γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών, ειδικά σε μαθητές με ήπιες
μαθησιακές δυσκολίες, είναι αυτές που συνδυάζουν στοιχεία άμεσης διδασκαλίας

γνώσεων και «υποδειγματικής» επίδειξης διαδικασιών μέσα στο υποστηρικτικό
πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης, όπως κάνει το μοντέλο της γνωστικής
μαθητείας (cognitive apprenticeship).
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Ε΄, Μάθημα Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Οι μαθητές παρουσιάζουν προβλήματα
στις προ-συγγραφικές φάσεις της παραγωγής κειμένων. Ειδικότερα, οι μαθητές
παρουσιάζουν ελλιπείς στρατηγικές παραγωγής ιδεών και φαίνεται να μην
κατανοούν το ρόλο των αναγνωστών κατά τη σύνθεση των κειμένων τους.
Χαρακτηριστικά αναφέρουν «Νομίζω ότι δεν έχω να γράψω τίποτα». Ο δάσκαλος
ζητά τη βοήθειά σας για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
για να διδάξει τις βασικές προ-συγγραφικές στρατηγικές μέσα στο υποστηρικτικό
πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης;
Απάντηση
• Για να κατακτήσουν το γραπτό λόγο, διαφορετικών κειμενικών ειδών όλοι ο
μαθητές, και συγκεκριμένα οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες και
μειονότητες αποδείχτηκε ότι οι έμμεσες μορφές διδασκαλίας δεν αρκούν, και γι
΄ αυτό έχουν με επιτυχία εφαρμοστεί στρατηγικές άμεσης αλλά φθίνουσας
καθοδήγησης και για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου.
• Στις παραπάνω θέσεις παρέχει στήριξη η νέο-βυγκοτσκιανή θεωρία η οποία
ορίζει ως ιδανικό πλαίσιο μάθησης και ανάπτυξης της Ζ.Ε.Α. απόρροια της
οποίας είναι η διαπίστωση της διδακτικής αρχής της «εξατομικευμένης
υποστήριξης και φθίνουσας καθοδήγησης». Ο εκπ/κός: Αρχίζει με άμεση
πληροφόρηση για την τεχνική (=πώς) και τη λογική (=γιατί και πότε) της
διδασκόμενης διαδικασίας. Ο μαθητής: εξασκείται μέσα σε συνθήκες
εξατομίκευσης υποστήριξης και καθοδήγησης, οι οποίες χαλαρώνουν σταδιακά
και καταλήγουν στην αυτόνομη εργασία του μαθητή. Ο εκπ/κός περιγράφει και
εξηγεί τι ακριβώς κάνει, πώς και γιατί με την τεχνική της έκφωνης σκέψης. Όλα
αυτά αποτελούν διδακτικά στοιχεία της διδακτικής προσέγγισης της γνωστικής
μάθησης.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
1. Υποδειγματική ανάλυση από εκπ/κό κειμένου από δόκιμο συγγραφέα
(κειμενικό
είδος).
Αναδεικνύει
(δομικά
στοιχεία)
Γραφική
αναπαράσταση περιεχόμενο ( γραμματική)
2. Με τη βοήθεια του εκπ/κού (συντονιστής καθοδηγητής) όλη η τάξη
αναλύει άλλο κείμενο (παρόμοιο).
3. Φθίνουσα καθοδήγηση. Οι μαθητές σταδιακά σε μικρο- ομάδες
συνεργάζονται να αναλύσουν άλλο κείμενο του ίδιου είδους. Ο εκπ/κός
συντονιστικός- συμβουλευτικός)

5) Οι μαθητές, ως συγγραφείς πλέον, συνθέτουν δικά τους κείμενα
αξιοποιώντας τα προηγούμενα. Οι πρώτες συνθέσεις γίνονται εν όλω
ή εν μέρει συλλογικά για να περάσουν στις ατομικές συνθέσεις.
Άρα ο εκπ/κός εξασφαλίζει αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας: οι μαθητές
- Επιλέγουν το θέμα
- Καθορίζουν το ρόλο και το μήνυμα
- Καθορίζουν το περιεχόμενο και
- Τι είδος κειμένου επιβάλλει η περίσταση
• Οργάνωση ιδεών: ανάλογα με τον άξονα του κειμενικού είδους. Βοηθούν οι
γραφικές αναπαραστάσεις και οι εννοιολογικοί χάρτες

35 στρατηγικές συγγραφής επιχειρηματολογικών κειμένων
(Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
‘Έρευνες
διαπιστώνουν ότι συνεργατική συγγραφή κειμένων έχει θετικά
αποτελέσματα στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων» (metacognitive
skills), οι οποίες θεωρούνται προϋπόθεση για την αυτορυθμιζόμενη και
αποτελεσματική παραγωγή κειμένων.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Στ΄, Μάθημα Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Οι μαθητές παρουσιάζουν προβλήματα
στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και την αξιολόγηση στρατηγικών συγγραφής
επιχειρηματολογικών κειμένων. Ο δάσκαλος ζητά τη συνδρομή σας, για να
βοηθήσει τους μαθητές του.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
για να διδάξει στρατηγικές παραγωγής συγκροτημένων επιχειρηματολογικών
κειμένων μέσα στο υποστηρικτικό πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης;

•
•

Απάντηση
Ο ρόλος των αποδεκτών στη διαμόρφωση του περιεχομένου και της μορφής
έκφρασης του γραπτού λόγου είναι μεγάλος ( γραπτός λόγος – επικοινωνία)
Οι μαθητικές μικρο-ομάδες προσφέρονται άριστα ως κοινωνικό πλαίσιο για την
άσκηση των μαθητών στον παραπάνω τομέα. (αυθεντικές καταστάσεις
επικοινωνίας). Παρεμβαίνει με προφορικές παρατηρήσεις. Ο λόγος της ομάδας
ως άμεση ανατροφοδότηση (νύξεις- υποδείξεις για βελτίωση). Συλλογική
προσπάθεια μειώνει τις δυσκολίες παραγωγής γραπτού λόγου αλλά και

•
•

•

εμπλουτισμό ατομικών πρακτικών. Οι επιδράσεις της ομάδας οδηγούν
σταδιακά στην ανάπτυξη μετ/κών δεξιοτήτων.
Επικοδομιστές: η γνώση οικοδομείται μέσα από συλλογική επικοινωνία. Άρα ο
γραπτός λόγος είναι απόλυτη κοινωνική έκφραση.
Ομαδική μακροαξιολόγηση βελτίωσης του αρχικού κειμένου. Δε βελτιώνεται
μόνο το κείμενο αλλά αποκτούν και μετ/κές δεξιότητες. Η μικροομάδα
χρησιμοποιείται και για τις άλλες φάσεις της παραγωγής κειμένου.
Ιδιαίτερα βοηθητική είναι η συλλογική εργασία για τη σύνθεση
επιχειρηματολογίας κειμένων που έχουν σύμφυτο το στοιχείο της
αντιπαράθεσης το οποίο αναπτύσσεται με αυθεντικό τρόπο. Το συγγραφικό
ατομικό ετεροαξιολογείται.

36. το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας (cognitive
apprenticeship) (Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι προσεγγίσεις ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην εκμάθηση
γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών, ειδικά σε μαθητές με ήπιες
μαθησιακές δυσκολίες, είναι αυτές που συνδυάζουν στοιχεία άμεσης διδασκαλίας
γνώσεων και «υποδειγματικής» επίδειξης διαδικασιών μέσα στο υποστηρικτικό
πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης, όπως κάνει το μοντέλο της γνωστικής
μαθητείας (cognitive apprenticeship).
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Δ΄, Μάθημα Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Οι μαθητές παρουσιάζουν προβλήματα
κατά τη φάση της βελτίωσης των κειμένων τους, διότι ούτε την αναγκαιότητα της
φάσης αυτή κατανοούν ούτε στρατηγικές βελτίωσης κειμένων διαθέτουν. Θεωρούν
μάλλον ότι είναι δουλειά του δασκάλου να «διορθώνει» τα κείμενα. Ο δάσκαλος
ζητά τη συνδρομή σας, για να βοηθήσει τους μαθητές του.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ερευνητική διαπίστωση σχετίζεται άμεσα με τα προβλήματα που περιγράφονται
στο σενάριο. Το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας ακολουθεί τις παρακάτω φάσεις:

Το γεγονός ότι οι Μ δεν κατανοούν τη φάση στην οποία βρίσκονται και δεν
γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, σε συνδυασμό με το ότι έχουν ΗΜΔ,
σημαίνει ότι δεν έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα των όσων
κάνουν. Γι’ αυτό άλλωστε θεωρούν ότι η βελτίωση των κειμένων τους είναι
«δουλειά» του Δ.

2.Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
για να διδάξει μέσα στο υποστηρικτικό πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης
στρατηγικές βελτίωσης των στοιχείων που διασφαλίζουν ένα συγκροτημένο
κείμενο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από το γεγονός ότι οι µαθητές παρουσιάζουν προβλήµατα κατά τη φάση της
βελτίωσης των κειµένων καταλαβαίνουµε ότι βρίσκονται στο µετασυγγραφικό
στάδιο, δηλαδή κάνουν επανέλεγχο σε δοµικό, γλωσσικό και πληροφοριακό επίπεδο.
Ωστόσο φαίνεται ότι δεν κατανοούν την αναγκαιότητα της φάσης και δεν διαθέτουν
και τα ανάλογα εργαλεία/ στρατηγικές µε τις οποίες θα πρέπει να εργαστούν και να
βελτιώσουν το κείµενό τους. Γι’ αυτό ο ∆ οφείλει να κάνει σαφείς τόσο τις φάσεις
που ακολουθούν οι µαθητές στο µετασυγγραφικό στάδιο όσο και τη χρησιµότητά
τους.
Οι φάσεις αυτές είναι δύο:
1). Αναθεώρηση σε επίπεδο περιεχοµένου του κειµένου και δόµησης - οργάνωσης
των ιδεών που εκτέθηκαν σε αυτό, µε δραστηριότητες όπως:
• Η χρήση ελεγκτικού καταλόγου (checklist) από τους µαθητές (µέσω
συγκεκριµένων ερωτήσεων καλούνται να ελέγξουν αν έχουν εκφράσει µε
σαφήνεια τις βασικές τους ιδέες, αν τις έχουν αναπτύξει και υποστηρίξει επαρκώς
ή αν χρειάζεται να προσθέσουν επιπλέον πληροφοριακό υλικό).
• Η συζήτηση µεταξύ ∆ και Μ για θέµατα δοµής και περιεχοµένου του κειµένου και
η παροχή βοήθειας στο πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης.
• Η ανατροφοδότηση του διδάσκοντος ή των συµµαθητών στο αρχικό κείµενο,
• Η αναµόρφωση του γραπτού κειµένου ενός µαθητή ως προς το περιεχόµενο και τη
δοµή του.
2). Γλωσσική επιµέλεια του κειµένου: σ’ αυτή τη φάση της κειµενικής αναθεώρησης
οι µαθητές καλούνται να εστιάσουν (ατοµικά ή οµαδοσυνεργατικά) στην ποιότητα
της έκφρασής τους, στα γλωσσικά και υφολογικά χαρακτηριστικά του κειµένου τους
(σύνταξη, µορφολογία, στίξη, ορθογραφία) και, γενικότερα, σε θέµατα ακρίβειας
λόγου. Η υλοποίηση της διόρθωσης επιτυγχάνεται µέσω των παραπάνω µεθόδων του
ελεγκτικού καταλόγου, όπως και της αναµόρφωσης µαθητικού κειµένου.
Μετά την αναθεώρηση σε δοµικό, γλωσσικό και πληροφοριακό επίπεδο
ακολουθεί η συγγραφή του τελικού κειµένου (final draft), το οποίο θα υποστεί και
την αξιολόγηση του διδάσκοντος.

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η μάθηση και η ανάπτυξη των Μ επέρχονται με την
ενεργό εμπλοκή τους σε δραστηριότητες κοινωνικο-πολιτιστικής φύσης.

37. συνεργατική συγγραφή (γραμματέας, δημιουργός,
εκδότης) (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
‘Έρευνες διαπιστώνουν ότι η συνεργατική συγγραφή και η ανάληψη από τους
μαθητές ρόλων όπως του γραμματέα (που αναλαμβάνει την εκτέλεση των
δραστηριοτήτων του «γράφω»), του δημιουργού (που αναλαμβάνει την εκτέλεση
των διαδικασιών του «σκέφτομαι»), του εκδότη (που αναλαμβάνει τις
δραστηριότητες που αφορούν την τελική εικόνα του κειμένου) συμβάλλουν στη
βελτίωση της ποιότητας των κειμένων τους, αλλά και στη βελτίωση των σχέσεων
δασκάλου και μαθητών.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Γ΄, Μάθημα Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο εκπαιδευτικός προβληματίζεται με
κάποιους μαθητές του, οι οποίοι παρουσιάζουν δυσκολίες κατά τη συγγραφή και τη
βελτίωση των κειμένων που καλούνται να γράψουν και αναζητά
αποτελεσματικότερους τρόπους υποστήριξής τους.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
για να αξιοποιήσει τη συγκροτημένη ομάδα στις διαδικασίες παραγωγής και
βελτίωσης των συλλογικών κειμένων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δυσκολίες γραπτού λόγου: αδυναμία να παράγουν ιδέες χωρίς την παρέμβαση του
συνομιλητή, ο οποίος γονιμοποιεί τη σκέψη και κατευθύνει τον προφορικό λόγο.
Στόχος του σχολείου είναι να υποκαταστήσει την έλλειψη της ανατροφοδότησης
του συνομιλητή με μεταγνωστικές διαδικασίες που θα συμβάλλουν στο
μετασχηματισμό των διαθέσιμων πληροφοριών προκειμένου να συνθέσουν ένα
συνεκτικό κείμενο που θα επιτελεί τον επικοινωνιακό του σκοπό.
 Τη συνεργαζόμενη ομάδα προτείνουν πολλοί από τους ειδικούς της
διδακτικής του γραπτού λόγου ως κατάλληλο πλαίσιο. Αντιλαμβάνονται τη
συνεργαζόμενη ομάδα
α) ως πλαίσιο στήριξης στη διαδικασία της μάθησης
β)ως σώμα έκφρασης της κοινής συναίνεσης και
γ) ως πλαίσιο ανάδειξης της υποκειμενικής διαφορετικότητας
 Όσα έχει αναφέρει ο Vygotsky για την κοινωνική φύση της μάθησης
(διαμεσολαβητής ο εκπ/κός), και ο Piaget για τον αναπτυξιακό ρόλο των
γνωστικών συγκρούσεων, προσφέρουν θεωρητική στήριξη στην διδασκαλία,
αλλά ειδικότερα στη διδασκαλία του γραπτού λόγου.
 Η προσέγγιση, μάλιστα του γραπτού λόγου ως επικοινωνιακού μέσου
αναδεικνύει τη συνειδητή και συστηματική προσπάθεια που πρέπει να
καταβάλει ο γράφων προκειμένου να αντιστοιχίσει και να εναρμονίσει τις
επικοινωνιακές προθέσεις με τις δυνατότητες και τις προσδοκίες των
αποδεκτών. Στον προφορικό λόγο η δυσκολία αυτή δεν υφίσταται, διότι οι
άμεσες και έμμεσες αντιδράσεις του συνομιλητή δίνουν τη δυνατότητα στον
ομιλητή να συμπληρώσει, να διευκρινίσει το λόγο του ώστε να γίνει
κατανοητός. Οι παραπάνω επισημάνσεις σημαίνουν ότι, από διδακτικής
πλευράς πρέπει να τονισθεί ο ρόλος των αποδεκτών στη διαμόρφωση του
περιεχομένου και της μορφής έκφρασης του γραπτού λόγου ανάλογα με τον
αποδέκτη ή το σκοπό του κειμένου.
 Η μαθητική μικρο-ομάδα προσφέρεται άριστα ως κοινωνικό πλαίσιο για
άσκηση των μαθητών γιατί προσφέρει έναν αυθεντικό συνομιλητή
(γραμματέα) κατά τη διαδικασία του γραπτού λόγου, που παρεμβαίνει
διορθωτικά με τις προφορικές του παρατηρήσεις. Η απήχηση που έχει ο
λόγος στην ομάδα λειτουργεί για τον γράφοντα ως άμεση ανατροφοδότηση,
η οποία προσφέρει υποδείξεις για το τι και πώς πρέπει να βελτιωθεί.
 Οι επιμέρους θετικές επιδράσεις της ομάδας οδηγούν σταδιακά στην
ανάπτυξη μετ/κών δεξιοτήτων, που καθιστούν αυτόνομη και πιο
αποτελεσματική τη διαδικασία παραγωγής του γραπτού λόγου.
 Η ομάδα επίσης προσφέρει άμεσα, αυθεντικούς αποδέκτες του
παραχθέντος κειμένου, που έχουν τη δυνατότητα μακρο-αξιολόγησης και να
επιβάλουν τις συμβάσεις (δομή- περιεχόμενο – ύφος) που συνεπάγεται το
είδος.
 Οι ανατροφοδοτήσεις του «εκδότη» μπορούν να δοθούν ευθύς μετά την
ανάγνωση, στον «συγγραφέα» ή γραπτώς με τη χρήση κατάλληλης κλείδας
Π.χ. δύο σημεία που σας άρεσαν- δύο σημεία που θέλουν ανάπτυξη- δύο
σημεία που θέλουν διασάφηση- αλλαγές στη δομή- παραγράφους-ασάφειες
κ.λ.π.αφού βέβαια τα έχει εφαρμόσει πρώτα ο ίδιος ενώπιον τη ςτάξης.

38. φθίνουσα καθοδήγηση (Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες για τη σχολική µάθηση τονίζουν την ανάγκη στήριξης των µαθητών µε
επεξηγήσεις, νύξεις και οδηγίες µέχρι που να κατακτήσουν τα διδασκόµενα. Στη
συνέχεια, στη λογική της φθίνουσας καθοδήγησης (fading scaffolding), τα εξωτερικά
στηρίγµατα πρέπει να υποχωρήσουν για να αυτο-ρυθµίζουν οι µαθητές τη διαδικασία
της µάθησης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Στ τάξη
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα: Εκπαιδευτικός της Στ τάξης µε τρία
χρόνια εµπειρίας από την Γ τάξη προσπαθεί να υποστηρίξει τους µαθητές του στην
κατανόηση των µαθηµάτων Ιστορίας, Γεωγραφίας και Φυσικών Επιστηµών
χρησιµοποιώντας στο έπακρο εικόνες, ερωτήµατα και σχήµατα, που είχε διαπιστώσει
ότι βοηθούσαν τους προηγούµενους µαθητές του στην παραγωγή του γραπτού
λόγου. Η προσπάθεια δεν αποφέρει τα αναµενόµενα και ζητά τη βοήθειά σας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση µε το
πρόβληµα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και µε ποια επιχειρήµατα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
για να αξιοποιήσει το υποστηρικτικό πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης
παιδαγωγικότερα και αποτελεσµατικότερα; Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να
κάνει ώστε να αξιοποιήσει ουσιαστικά τις δυνατότητες που παρέχει η µεθοδευµένη
παρέµβασή του για τη µετάβαση από την υποστηριζόµενη και καθοδηγούµενη στην
αυτόνοµη µάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ορίζουµε την αυτο-ρυθµιζόµενη µάθηση ως εκείνη τη µορφή µάθησης, που
αξιοποιεί αρχές και πρακτικές του ευρύτερου διδακτικού κινήµατος της κριτικής
σκέψης και κατά την οποία ο µαθητής ενεργοποιεί αυτόνοµα γνωστικές,
µεταγνωστικές και συναισθηµατικές λειτουργίες και µορφές δράσης, που είναι
συστηµατικά προσανατολισµένες προς την επίτευξη µαθησιακών στόχων τους
οποίους ο ίδιος διαµορφώνει µέσα σε αυθεντικές καταστάσεις. Τα δοµικά στοιχεία
της αυτορυθµιζόµενης µάθησης αποτελούν: (α) το συναισθηµατικό, (β) το
µεταγνωστικό, (γ)το γνωστικό και (δ) των γνωσιακών προϊόντων.
Με την ενεργοποίηση, λογικών συλλογισµών και γνωστικών δεξιοτήτων, και πάντα
µε τη βοήθεια της προϋπάρχουσας γνώσης, το άτοµο επεξεργάζεται τα διαθέσιµα
πρωτογενή στοιχεία µε σκοπό να τα κατανοήσει σε πρώτη φάση και στη συνέχεια να
τα αξιοποιήσει, για να επιλύσει τα προβλήµατα που αναδεικνύουν οι περιστάσεις, οι
οποίες δηµιούργησαν την ανάγκη για τη νέα µάθηση.
Αναλυτικότερα, τα διαθέσιµα πρωτογενή πληροφοριακά στοιχεία µέσα από τις
διαδικασίες επεξεργασίας µετασχηµατίζονται και εκφράζονται µορφοποιηµένα ως (α)
έννοιες, (β) κρίσεις, (γ) γενικεύσεις και (δ) σχήµατα .
Πρόκειται για µορφές ανωτάτου επιπέδου έκφρασης, που παρέχουν στο άτοµο
δυνατότητες µεταφοράς της γνώσης, και άρα, παρέχουν δυνατότητες αυτόνοµης
σκέψης και πράξης µέσα σε ποικίλες καταστάσεις. Από τα παραπάνω είναι φανερό
ότι αποτέλεσµα της αυτο-ρυθµιζόµενης µάθησης είναι η παραγωγή γνώσης και όχι

απλώς η αναπαραγωγή ή η εφαρµογή της αναπαραγόµενης γνώσης, όπως συνήθως
συµβαίνει στην παραδοσιακή διδασκαλία. Σε αυτό συµβάλλει όχι µόνο το είδος των
λειτουργιών που εµπεριέχουν οι διαδικασίες της επεξεργασίας, αλλά και το γεγονός
ότι η αυτο-ρυθµιζόµενη µάθηση συντελείται στα πλαίσια αυθεντικών καταστάσεων
και παίρνει ειδική µορφή κάθε φορά, ανάλογα µε τις περιστάσεις του µαθησιακού
συγκείµενου (πλαισίου).
Ο Vygotsky κάνει λόγο για τις δυνατότητες άµεσης διαµεσολάβησης της µάθησης
και της ανάπτυξης που έχει ο δάσκαλος (σε αντίθεση µε τις δυνατότητες
διευκόλυνσης που του αναγνωρίζει ο Ρίaget). Οι δυνατότητες διαµεσολάβησης
υπάρχουν, αν ο δάσκαλος κινηθεί κατάλληλα µέσα στη "ζώνη της επικείµενης
ανάπτυξης" και κάνει χρήση της πληροφόρησης, της επεξήγησης και της
προτυποποίησης. Επισηµαίνεται επίσης ο πρωταρχικός ρόλος που παίζει η κοινωνία
στη διαµόρφωση της γνώσης (= περιεχόµενο) και της µάθησης (= διαδικασία). Αυτό
σηµαίνει ότι αποδέχεται πως το ανθρώπινο µυαλό αναπτύσσεται µέσα σε κοινωνικές
καταστάσεις και χρησιµοποιεί εργαλεία σκέψης και έκφρασης που παρέχει το
πολιτιστικό περιβάλλον, προκειµένου να κατανοήσει τα ποικιλόµορφα προβλήµατα.
Συστήνουµε στον εκπαιδευτικό:
1.Να αναπτύξει διαδικασίες στρατηγικής της "φθίνουσας καθοδήγησης". Με τον όρο,
δηλώνουµε την εξειδικευµένη και εξατοµικευµένη βοήθεια που προσφέρει ο
δάσκαλος προς τους µαθητές στα πρώτα βήµατα τους και παίρνει συνήθως τη µορφή
νύξεων, υποδείξεων, οδηγιών και κάθε άλλης βοήθειας που κατά την εκτίµηση του
προσφέρει, προσαρµοζόµενος στις ατοµικές ανάγκες των συγκεκριµένων µαθητών
και στις ιδιαιτερότητες της περίστασης .
2. Η βοήθεια του δασκάλου µέσα από εικόνες κ.ά. να προσφέρεται µέσα πό
συνεργατικές µεθόδους και όχι αποσπασµατικά. Η βοήθεια να δίνεται αρχικά στα
πλαίσια της επικοινωνίας του δασκάλου µε το µαθητή κατά την άµεση διδασκαλία
του νέου διδακτικού αντικειµένου και στη συνέχεια όταν ο µαθητής προσπαθεί να
επαναλάβει κατά το πρότυπο του δασκάλου, που προηγήθηκε, τις εννοιολογικές
αναλύσεις και τις διαδικαστικές κινήσεις τις οποίες περιλαµβάνει το νέο διδακτικό
αντικείµενο. Στις πρώτες προσπάθειες την πρωτοβουλία κινήσεων την έχει ο
δάσκαλος, ο οποίος σταδιακά εµπλέκει όλο και περισσότερο τους µαθητές µέχρις
ότου να φθάσουν στην εναλλαγή ρόλων και την αλληλολοσυµπληρούµενη δράση,
κατά την οποία ο δάσκαλος αναλαµβάνει συνήθως τα δύσκολα µέρη και αναθέτει
στους µαθητές τα ευκολότερα.
3.Η εποπτεία να έχει άµεση συνάφεια µε το βίωµα, την εµπειρία και την αυτενέργεια
και δράση του µαθητή.
Φάσεις Μοντέλου Γνωστικής Μαθητείας
Ι. Προτυποποίηση (Ο µαθητής αναπτύσσει συνολική εικόνα)
ί. Γνωστικών ∆ιαδικασιών
ϋ. Μεταγνωστικού Ελέγχου
ίίί. Τρόπων ∆ράσης
ίν. Κινήτρων και Συναισθηµάτων.
II. Εξάσκηση µε Φθίνουσα Καθοδήγηση από ∆άσκαλο
ί. Αµοιβαιότητα στις Σχέσεις
ϋ. Εξατοµίκευση Στήριξης
ίϋ. Εναλλαγή στους Ρόλους.
V ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΞΕΚΟΜΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
III. Εξάσκηση µε Στήριξη Οµάδας
ί. Μέλη Ανταλλάσσουν Πληροφορίες και
Αντιπαραθέτουν Οπτικές
η. Μέλη Ανατροφοδοτούν και Στηρίζουν.
IV Αυτο-ρυθµιζόµενη Εξάσκηση
ί. Εξάσκηση σε ∆ιαδικασίες Οριοθέτησης Αναγκών, Προγραµµατισµού,
∆ράσης και Αξιολόγησης
ϋ. Εξήγηση, Περιγραφή, Πρόβλεψη και Σχολιασµός ∆ιαδικασιών
ίϋ. Ανάδειξη της Θεωρητικής Βάσης της Πράξης.
V Στοχαστικο-κριτική Ανάλυση
Ανασκόπηση και Γενίκευση του τι Έµαθαν
Επανεξέταση Στοχοθεσίας και Μεθοδολογίας
Αξιολόγηση των Μορφών ∆ράσης
και Σύγκρισή τους µε Εκείνες των Ειδικών
Αναζήτηση Εναλλακτικών Προσεγγίσεων και Εναλλακτικών Ερµηνειών.

39. κινητοποίηση ενδιαφέροντος Μ(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες παιδαγωγικές αναγνωρίζουν την ανάγκη το μάθημα να είναι ευχάριστο
και ενδιαφέρον, αλλά τονίζουν επίσης ότι οι μαθητές πρέπει να μάθουν να
αντιμετωπίζουν σύνθετες, περίπλοκες καταστάσεις και να ανακαλύπτουν τρόπους
υπέρβασης απρόβλεπτων εμποδίων και δυσκολιών και, τέλος, να εμμένουν στις
προσπάθειές τους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί της περιφέρειας σας,
προκειμένου να κάνουν το μάθημα ευχάριστο και ενδιαφέρον, επιλέγουν εύκολους
και «προσιτούς» τρόπους προσέγγισης των γνώσεων, όπως είναι η χρήση
εποπτικών μέσων, η συστηματική καθοδήγηση και η ελαχιστοποίηση των
απαιτήσεων και των προσδοκιών. Παρόλα αυτά, διαπιστώνουν, τελικά, ότι οι
μαθητές τους δεν αναπτύσσουν τη σκέψη τους, ενδιαφέροντα και στάσεις
επιμονής στα δύσκολα έργα.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
για να αναπτύξουν οι μαθητές ενδιαφέροντα, ικανότητες επεξεργασίας πιο
σύνθετων δεδομένων της σχολικής γνώσης και στάσεις επιμονής στα δύσκολα
έργα;

39. θπ

Το άτοµο πρέπει να διαθέτει απαραίτητα διάφορους τύπους κινήτρων,
τα οποία θα το διευκολύνουν να εκδηλώσει σε πράξη τη συµπεριφορά
που έµαθε παρατηρώντας τα πρότυπα, Μια από τις σηµαντικότερες
πηγές κινήτρων που προωθούν τον άνθρωπο στις πράξεις του είναι η
αντίληψη και η πεποίθηση που έχει σχηµατίσει για την επάρκεια των
ικανοτήτων

και

δεξιοτήτων

του

να

πραγµατοποιήσει

κάποιο

επιδιωκόµενο σκοπό.
Στα πλαίσια της κοινωνικογνωστικής θεωρίας ο άνθρωπος διαθέτει τις
κατ' εξοχήν ανθρώπινες ικανότητες, της προγραµµατικής δράσης και
της

«διασκεπτικής

αυτοσυνειδησίας»

(reflective

self-

consciousness). Οι ικανότητες αυτές παρέχουν στον άνθρωπο τη
δυνατότητα να αναλύει τις εµπειρίες του και να συνειδητοποιεί τις
διαδικασίες της σκέψης του. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες το άτοµο
εκτιµά και διαµορφώνει τη σκέψη του, ελέγχει τις ιδέες και τις στάσεις
του, γνωρίζει τον εαυτό του και ενεργεί ή κάνει προβλέψεις για τα
φαινόµενα και τα γεγονότα του κόσµου που το περιβάλλει και διορθώνει
ανάλογα τη συµπεριφορά του.
Κεντρική θέση στις εσωτερικές γνωστικές διαδικασίες και στις σκέψεις
του ανθρώπου κατέχουν, σύµφωνα µε τον Bandura, και οι εκτιµήσεις
που κάνει ο ίδιος για την αξία των ικανοτήτων του, δηλαδή, κατά
πόσα οι προσωπικές του ικανότητες µπορούν να_ επηρεάζουν τις
ενέργειές του και γενικά τη ζωή του. Οι άνθρωποι στην καθηµερινή ζωή,
τονίζει ο Bandura, πρέπει να αποφασίζουν µε ποιο τρόπο θα
λειτουργήσουν.

Στην

περίπτωση

που

δεν

εκτιµήσουν

σωστά

τις

προσωπικές τους δυνατότητες και ικανότητες θα καταλήξουν σε αντίθετα
αποτελέσµατα, από εκείνα που προσδοκούν. Για να µορφοποιήσει ένα
άτοµο µια σωστή και κοινωνικά αποδεκτή συµπεριφορά, δηλαδή για να
πετύχει την κοινωνικοποίησή του, πρέπει να κατέχει µια σειρά από

ορισµένες δεξιότητες και επιπλέον διάφορες αξιολογικές κρίσεις και
εκτιµήσεις για την προσωπική του αξία, δηλαδή το πώς και κατά πόσο
το άτοµο αντιλαµβάνεται ότι είναι άξιο και ικανό να πραγµατοποιήσει µε
επιτυχία κάποιο επιδιωκόµενο σκοπό. Αυτή η αίσθηση της αξιοσύνης
παρέχει στο άτοµο τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο που θα
ενεργήσει, δηλαδή πόσο θα εντείνει τις προσπάθειές του για να πετύχει
τους στόχους που έθεσε και ποια συµπεριφορά θα υιοθετήσει
προκειµένου να αντιµετωπίσει τα εµπόδια και τις δυσκολίες και να
αποφύγει τις δυσάρεστες εµπειρίες. «Ανάµεσα στους µηχανισµούς που
διαµορφώνουν την ανθρώπινη προσωπικότητα κανέvας δεν είναι τόσο
κεντρικός και σπουδαίος, όσο οι πεποιθήσεις των ανθρώπων για τις
ικανότητές τους να ασκούν έλεγχο πάνω στα γεγονότα που επηρεάζουν
τη ζωή τους». Και τούτο συµβαίνει, διότι οι πεποιθήσεις των ανθρώπων
για την αξιοσύνη τους επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τις σκέψεις, τα
συναισθήµατα και τις πράξεις τους. Κατά συνέπεια ο βαθµός αξιοσύνης
που προσδίδει το άτοµο στον εαυτό του, όπως αποδεικνύουν οι έρευνες,
αποτελεί ένα έγκυρο προγνωστικό δείκτη για την αναµενόµενη
συµπεριφορά που θα επιδείξει το άτοµο στην εκτέλεση κάποιου έργου.
Το θεωρητικό µοντέλο της αξιοσύνης του Bandura στηρίζεται στην
έννοια της προσδοκίας, η οποία περιλαµβάνει δυο βασικά συστατικά
στοιχεία:

τις

προσδοκίες

της

ικανότητας-αξιοσύνης

(efficacy

expectationS) και τις προσδοκίες του αποτελέσµατος (outcome
expectations).
Η προσδοκία της ικανότητας περιλαµβάνει τη βεβαιότητα και την πεποίθηση, σύµφωνα µε την οποία το άτοµο αντιλαµβάνεται και θεωρεί τον
εαυτό του ότι έχει τις απαιτούµενες ικανότητες και δυνατότητες να εκδηλώσει µια συµπεριφορά για να πετύχει κάποιο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. ∆ηλαδή το στοιχείο της προσδοκίας της ικανότητας αναφέρεται στις
αξιολογικές κρίσεις και εκτιµήσεις που κάνει το άτοµο, για το πόσο
αποτελεσµατική µπορεί να είναι η συµπεριφορά του για να πετύχει ένα
ορισµένο επίπεδο επίδοσης. Για παράδειγµα, η πεποίθηση που έχει ένα

άτοµο ότι µπορεί να κάνει ένα άλµα τριών µέτρων αναφέρεται στην
προσδοκία της ικανότητας.
Αντίθετα η προσδοκία του αποτελέσµατος περιλαµβάνει τις εκτιµήσεις και τους υπολογισµούς που κάνει το άτοµο σχετικά µε τις πιθανές
συνέπειες που θα επισύρει µια παρόµοια συµπεριφορά που επέλεξε. ∆ηλαδή σύµφωνα µε την προσδοκία του αποτελέσµατος το άτοµο
υπολογίζει ;σταθµίζει και αξιολογεί τις πιθανότητες επιτυχίας του
επιδιωκόµενου

στόχου,

Έτσι

η

κοινωνική

αναγνώριση,

τα

χειροκροτήµατα, τα έπαθλα και γενικά η αυτό-ικανοποίηση που
αναµένει το άτοµο, το οποίο πιστεύει ότι είναι ικανό να κάνει ένα άλµα
τριών µέτρων, συνιστούν την προσδοκία του αποτελέσµατος.
Μολονότι οι δυο µορφές της προσδοκίας συχνά συνδέονται γραµµικά
µεταξύ τους, όµως πρέπει να γίνεται κάποιος διαχωρισµός, επειδή η
προσδοκία

της

ικανότητας

είναι

απαραίτητη

προϋπόθεση

της

προσδοκίας του αποτελέσµατος, ή µε άλλα λόγια η' ύπαρξη της
προσδοκίας της ικανότητας δεν συνεπάγεται και την ύπαρξη της
προσδοκίας του αποτελέσµατος. ∆ηλαδή ένα άτοµο µπορεί να έχει την
πεποίθηση ότι µια επιλεγµένη πραξιακή συµπεριφορά οδηγεί σε ένα
σπουδαίο αποτέλεσµα. Όµως, το άτοµο δεν τολµά να ενεργήσει, επειδή
αµφιβάλλει για τις ικανότητές του. Επίσης, το άτοµο µπορεί να διαθέτει
τις απαραίτητες ικανότητες, όµως να µην κατέχει την κατάλληλη
συµπεριφορά, η οποία θα οδηγούσε στην πετυχηµένη πραγµατοποίηση
του στόχου. Σ' αυτές τις περιπτώσεις µειώνεται η αυτοπεποίθηση του
ατόµου και αποκτά συναισθήµατα αυτοϋποτίµησης και κατάθλιψης.
Όσο πιο χαµηλές προσδοκίες και ως προς τις ικανότητες και -ως προς το
αποτέλεσµα έχει ένα άτοµο, τόσο πιο- εύκολα κυριαρχείται από
απογοητεύσεις και µαταιώσεις και κατά συνέπεια παραµένει αδύναµο
και παθητικό. Με άλλα λόγια οι χαµηλές προσδοκίες της ικανότητας
µπορούν να δηµιουργήσουν στο άτοµο την αίσθηση της ανικανότητας ή
της αναξιότητας («∆εν µπορώ να κάνω τίποτα»), ενώ οι χαµηλές
προσδοκίες του αποτελέσµατος δηµιουργούν την αίσθηση της απελπι-

σίας και της απόγνωσης («Τίποτα δεν µπορεί να µε βοηθήσει»).
Σχετικά µε την ανάπτυξη της αίσθησης για προσωπική δύναµη τα παρακάτω
τρία στοιχεία πρέπει να καλλιεργηθούν:
1. Η αυτοαξία:
Τα παιδιά που αισθάνονται καλά για τους εαυτούς τους
κρατούν σε υψηλά επίπεδα την αυτοεκτίµησή τους, καθώς η εµπειρία της επιτυχίας
στην αναπτυξιακή τους πορεία έχει εδραιώσει καλά την έννοια της αυτοαξίας. Με
βάση αυτή την ταυτότητα επιτυχίας είναι πιθανότερο να έχουν την εµπιστοσύνη που
χρειάζεται για να προσπαθήσουν και να ερευνήσουν νέες στρατηγικές, ώστε να
υπερνικήσουν τις δυσκολίες.
2. Ασφάλεια. Τα παιδιά που έχουν ενηλίκους να τα φροντίζουν και να τα
ενθαρρύνουν αναπτύσσουν αυξηµένη αίσθηση της ασφάλειας.
Επειδή έχουν
«συµµάχους» στους οποίους µπορούν να βασιστούν, είναι σε θέση να χτίσουν
στέρεες διαπροσωπικές σχέσεις µε συνοµηλίκους και τους ενηλίκους.
3. Έλεγχος. Παιδιά που τους δίνεται κάποια αυτονοµία στη λήψη αποφάσεων
θα µάθουν να έχουν έναν βαθµό ελέγχου κατά τη διάρκεια των ζωών τους.
Μαθαίνουν να αξιολογούν τις δυνάµεις και τις αδυναµίες τους και να δέχονται ότι η
αντιµετώπιση των διληµµάτων στη ζωή είναι ένα φυσιολογικό κοµµάτι της
ανάπτυξης.
Η θεµελίωση και η ανάπτυξη της «αξιοσύνης» ή αλλιώς της κοινωνικής
ικανότητας του ατόµου, κατά τον Erikson, έχει τις βάσεις της στο πρώτο
στάδιο (Εµπιστοσύνη – ∆υσπιστία), εξελίσσεται βασικά στα επόµενα τρία
στάδια (Αυτονοµία – Αµφιβολία, Πρωτοβουλία – Ενοχή και Φιλοπονία Κατωτερότητα) και αναµένεται να ολοκληρωθεί και να είναι στοιχείο της
συµπεριφοράς του ατόµου στα υπόλοιπα στάδια ή την υπόλοιπη ζωή του.

Αναφερόµενος στο ίδο θέµα, την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και
πιο συγκεκριµένα την εικόνα που έχει το άτοµο για τον εαυτό του (τι µπορεί να
κάνει και πόσο αποτελεσµατικά), ο Bandura (Κολιάδης, 1997,) κάνει λόγο για την
«αξιοσύνη» του ατόµου. Αναφέρει λοιπόν ό,τι στα πλαίσια της
κοινωνικογνωστικής θεωρίας, η πίστη ενός ατόµου στις ικανότητες του
προωθείται και εξελίσσεται µε τη συµβολή πολλών παραγόντων, από τους
οποίους αποφασιστική σηµασία φαίνεται να διαδραµατίζουν η οικογένεια, οι
συνοµήλικοι και το σχολείο.

Ο ρόλος του σχολείου
Το σχολείο παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αξιοσύνης του παιδιού,
κυρίως µέσα από την ανάπτυξη των γνωστικών του ικανοτήτων και δεξιοτήτων
από όπου αντλεί την αναγκαία υποδοµή για κάθε άλλη µορφή αυτοαποτελεσµατικότητας.

Αναλυτικότερα, το σχολείο τόσο µε τις θεσµοθετηµένες διδακτικοµα-θησιακές
διαδικασίες όσο και µε τη δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της
µαθητικής οµάδας προσφέρει το πλαίσιο άσκησης και επικύρωσης των γνωστικών
λειτουργιών. Και οι δυο αυτές λειτουργίες, άσκηση και επικύρωση, συντελούνται
συνεχώς στην εκπαιδευτική πράξη µέσα από την παροχή προτύπων, κοινωνικών
συγκρίσεων, αλληλεπιδράσεων και παρωθήσεων, που συνεπάγεται η σχολική ζωή.
Οι κοινωνικο-γνωστικοί ψυχολόγοι έχουν ιδιαίτερα τονίσει το ρόλο που παίζει
στον τοµέα αυτό η οµάδα των συνοµηλίκων, άποψη που γίνεται ευρύτερα
αποδεκτή. Όµως, και ο ρόλος του δασκάλου παραµένει σηµαντικότατος, διότι
µόνο αυτός έχει τη δυνατότητα να κάνει σκόπιµες παρεµβάσεις οργανωτικής και
διδακτικής φύσης που θα διευκολύνουν τις λειτουργίες της µαθητικής οµάδας, θα
εξασφαλίσουν διαδικασίες εξάσκησης και κυρίως, θα αναπτύξουν τις γνωστικές
στάσεις και έξεις, που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της γνωστικής αυτοαποτελεσµατικότητας. Για παράδειγµα, έρευνες έχουν δείξει ότι ο εκπαιδευτικός
που έχει αναπτυγµένη αξιοσύνη γνωρίζει πολύ καλά το αντικείµενο του και
πιστεύει στις διδακτικές του ικανότητες, µπορεί να καλλιεργήσει τις γνωστικές
ικανότητες των µαθητών του και ιδιαίτερα εκείνων που παρουσιάζουν χαµηλές
επιδόσεις. Τον ρόλο των τελευταίων επισηµαίνει ιδιαίτερα το κίνηµα διδασκαλίας
της κριτικής σκέψης, που θεωρεί ότι η γνωστική αποτελεσµατικότητα δεν
εξαρτάται µόνο από το επίπεδο ανάπτυξης των γνωστικών δεξιοτήτων και
στρατηγικών, αλλά εξαρτάται και από το είδος των γνωστικών στάσεων και
έξεων, που έχει αναπτύξει το άτοµο. Και τέτοιες µορφές γνωστικών στάσεων και
έξεων αναπτύσσονται καλύτερα και αποτελεσµατικότερα σε ατοµικά δοµηµένες
σχολικές τάξεις, δηλαδή στις τάξεις που κυριαρχεί εξατοµικευµένη µορφή διδασκαλίας. Αυτή η µορφή διδασκαλίας, σε σύγκριση µε τη δασκαλοκεντρική
διδασκαλία, παρέχει στο µαθητή τη δυνατότητα να αναπτύξει και να συγκρίνει το
βαθµό της προόδου του σύµφωνα µε τους δικούς του ρυθµούς και κανόνες. Η
ατοµικά δοµηµένη τάξη παρέχει πρωτοβουλίες στο παιδί για συµµετοχική δράση,
για αυτονοµία για υψηλότερες προσδοκίες και για λιγότερη εξάρτηση από τον
εκπαιδευτικό και τους συµµαθητές του.

40. εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι οι παραδοσιακοί τρόποι αξιολόγησής τους, που
αξιοποιούν ως κριτήριο τις νόρμες κάθε σχολικής ηλικίας και τις δια-μαθητικές
συγκρίσεις, προκαλούν ανταγωνισμούς μεταξύ των μαθητών και το, κυριότερο,
λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό αναπαραγωγικά, διότι προωθούν εκπαιδευτικά τα
παιδιά
των
ανώτερων
κοινωνικο-οικονομικών
στρωμάτων.
Γι΄αυτό
αντιπροτείνονται εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, που είναι εξατομικευμένες,

αντιπροσωπευτικές της επίδοσης του κάθε μαθητή, του διασφαλίζουν τη
δυνατότητα να αναπτύξει τον προσωπικό του τρόπο και ρυθμό μάθησης και, τέλος,
δίνουν έμφαση στην αυτο-αξιολόγηση του μαθητή, αποφεύγοντας τις διαμαθητικές συγκρίσεις.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Στις σύγχρονες σχολικές τάξεις φοιτούν
μαθητές διαφορετικής κοινωνικο-οικονομικής προέλευσης και διαφορετικών
επιπέδων μάθησης. Αυτό δυσκολεύει τους εκπαιδευτικούς της τάξης τόσο σε
σχέση με διδακτική διαδικασία όσο και την αξιολόγηση. Για να αντιμετωπίσουν το
πρόβλημα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να προσαρμόζουν το
μάθημά τους στον μέσο όρο των παιδιών της τάξης τους και τους αξιολογούν με
επαναληπτικά τεστ, στα οποία, όμως, επιτυγχάνουν πάντα οι ίδιοι, «καλοί»,
μαθητές.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, για να βελτιώσουν τους τρόπους αξιολόγησης και, ταυτόχρονα, να βελτιώσουν
και την ποιότητα της διδασκαλίας;
Απάντηση
Βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι η ανατροφοδότηση της εκπ/κής διαδικασίας
και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων, με σκοπό τη βελτίωση της
προσφερόμενης εκπ/σης και τελικά την πρόοδο του μαθητή. Ειδικότερα:1) στη
διαπίστωση των στόχων, 2) στη διερεύνηση και αποτύπωση της ατομικής και
συλλογικής πορείας των μαθητών 3) στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπ/κής
διαδικασίας και της ενίσχυσης των μαθητών 4) στον εντοπισμό μαθησιακών
δυσκολιών με στόχο βελτιωτικών παρεμβάσεων 5) στην ενίσχυση
αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης στην απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων.
Μορφές: αρχική – διαμορφωτική- τελική
Αρχές: 1) Είναι διαρκής και ενσωματώνεται στη διαδικασία της διδασκαλίας 2) Έχεις
συγκεκριμένα κριτήρια από στόχους μάθησης και όχι από σύγκριση με
συμμαθητές 3) αντικειμενική, αξιόπιστη, έγκυρη. 4) Κατά την αξιολόγηση εκτός
των άλλων λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες, ο ατομικός τρόπος μάθησης, το
στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης και οι ευκαιρίες που έχει ο μαθητής στο κοινωνικό
και οικογενειακό περιβάλλον.
Η αδιάκοπη σύγκριση των μαθητών, συνδυασμένη με τη διάθεση
καθημερινών καταστάσεων στο σχολείο τροφοδοτεί ατελείωτα τον
ανταγωνισμό και τη διάκριση δημιουργώντας αναπόφευκτα επιτυχημένους
και αποτυχημένους μαθητές στην εκπ/κή διαδικασία.
Εναλλακτικό πλαίσιο αξιολόγησης. Εναλλακτική αξιολόγηση: μορφές
αξιολόγησης που εκτός από το αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας,
την τελική δηλ. επίδοση, αποτιμούν ταυτόχρονα και επιμέρους

δραστηριότητες δημιουργικής ενασχόλησης που απαιτούν σκέψη, κρίση,
πρωτοβουλίες, συνεργασία.
Στόχος: 1) η ευελιξία και η ποικιλία μεθόδων, την πληροφόρηση των μαθητών
και την ερμηνεία των επιτυχιών και αποτυχιών του. 2) Δίνει στον εκπ/κό
ανατροφοδοτικά στοιχεία για να βελτιώσει τη διδασκαλία του προς όφελος
όλων των μαθητών.
Περιγραφική: όχι μόνο την επίδοση αλλά και διαδικασία μάθησης και
δεξιότητες μαθητή.
Ατομική: Δίνει στοιχεία για το αν βελτιώνεται η πρόοδος του μαθητή και γιατί.
Παρατήρηση: Συστηματική παρατήρηση σε όλη τη διαδικασία μάθησης
(γράφει, διαβάζει, συνεργάζεται, συμμετέχει, δρα, κρίνει)
Μικρές έρευνες (project): συμμετοχή, συμπεριφορά, επικοινωνία- συνεργασία
, αποτελεσματικότητα, ενδιαφέρον, γνώσεις)
Αυτοαξιολόγηση- ετεροαξιολόγηση
Φάκελος υλικού μαθητή (portfolio): συστηματική και οργανωμένη συλλογή
ενδείξεων που χρησιμοποιούνται από το διδάσκοντα για να
παρακολουθήσουν την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και των στάσεων
του μαθητή.

41. ικανοποίηση αναγκών Μ και μορφές
παραβατικότητας (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με κυρίαρχες σχολές στο χώρο της «οργάνωσης και διοίκησης της
σχολικής τάξης» (classroom management), η μη ικανοποίηση των αναγκών των
μαθητών προκαλεί τις σχολικές μορφές αταξίας/ παραβατικότητας, οι οποίες στην
ουσία τους είναι άστοχες μορφές διαμαρτυρίας και προσέλκυσης της προσοχής του
εκπαιδευτικού. Παράλληλα, οι συστημικής προσέγγισης σχολές προσθέτουν ότι,
αν σε ένα σύστημα (τάξη) αλλάξει κάποιος παράγοντας, τότε είναι ενδεχόμενο να
αλλάξει σε κάποιο βαθμό και το ίδιο το σύστημα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί της περιφερείας σας
διαπιστώνουν αδιαφορία κάποιων μαθητών για το μάθημα και συνειδητή
προσπάθεια εκ μέρους τους για διάσπαση της προσοχής όλης της τάξης. Οι
επισημάνσεις τους, τα επιχειρήματα πειθούς, οι προειδοποιήσεις και οι επιβολές
κυρώσεων και ποινών δεν φέρνουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα
προβλήματα συνεχίζονται και, συχνά, οξύνονται.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;

Η ΣΧΕΣΗ, ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΣΕΝΑΡΙΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΑΤΗ. ∆ΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΙΟ, ΟΤΙ ∆ΗΛΑ∆Η Η
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ∆ΙΝΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΑΛΛΑ ΑΝ ∆ΕΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΑΚΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΙ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,
ΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΘΑ
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ.

2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των μαθητών και να στρέψει τα ενδιαφέροντα
τους προς το μάθημα;
ΠΡΩΤΑ ΝΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.
ΕΠΕΙΤΑ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ τους Ι∆ΙΟΥς τους
ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ.
ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΚΑΙ
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ

Dreikurs: Εξασφάλιση προσοχής
Το παιδί πολλές φορές για να προσελκύσει την προσοχή του
δασκάλου, υιοθετεί µη δηµιουργικές µορφές συµπεριφοράς, όπως η
υποβολή άσκοπων ερωτήσεων, η παρενόχληση των συµµαθητών, ο
ρόλος του γελωτοποιού κ.λ.π. Η συµπεριφορά αυτή προσελκύει την
προσοχή του εκπ/κού µέσα από παρατηρήσεις και τιµωρίες
διαιωνίζοντας την κατάσταση. Προτιµά δηλ. την τιµωρία από την
αγνόηση.
Οικοσυστηµική προσέγγιση: Η συµπεριφορά µέσα στην τάξη
(οικοσύστηµα) επηρεάζει και επηρεάζεται από την προβληµατική
συµπεριφορά. Η έννοια του οικοσυστήµατος µας επιτρέπει να
εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας στο πλέγµα σχέσεων του ατόµου
µέσα σ΄ ένα κοινωνικό περιβάλλον π.χ. την τάξη. Μια αλλαγή στη
συµπεριφορά οποιουδήποτε ατόµου µέσα στην τάξη θα επηρεάσει τη
συµπεριφορά κάθε άλλου ατόµου στην τάξη και στο σχολείο.
Όταν ένας εκπ/κός φτάσει στο σηµείο να αντιληφθεί ότι αντιδρά µε
τον ίδιο τρόπο σε µια προβληµατική συµπεριφορά χωρίς αυτό να
επιφέρει αποτελέσµατα αυτό σηµαίνει ότι η ίδια η συµπεριφορά έχει
γίνει ένα σταθερό και προβληµατικό χαρακτηριστικό του
οικοσυστήµατος και αποτελεί ασφαλώς λόγο για αλλαγή. Π.χ. Αν
κάθε φορά που ένα παιδί δε διαβάζει τα µαθήµατα του στο σπίτι, ο
δάσκαλος το τιµωρεί, υποχρεώνοντάς το να µένει µέσα στο
διάλειµµα, και το απιδί συνεχίζει να µην εργάζεται, τότε το

πρόβληµα αποτελούν τόσο ο µαθητής όσο και ο δάσκαλος. Άρα θα
πρέπει να βρει εναλλακτικές ερµηνείες για τη συµπεριφορά (είναι
τεµπέλης- κακοµαθηµένος, δε έχει κοινωνικές δεξιότητες) να έχουµε
διαφορετικές αντιδράσεις για να αλλάξει το πλαίσιο και µαζί η
συµπεριφορά.
∆ιερευνητικές και οµαδοσυνεργατικές µεθόδους διδασκαλίας. Γιατί;
Τα παιδιά αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, οργανώνουν τη σκέψη
τους, ενεργοποιούνται, συµµετέχουν ανακαλύπτουν.
Ενισχύεται
η
κοινωνική
µάθηση,
κοινωνικές
δεξιότητες,
κοινωνικοποιούνται, µέσα σε πνεύµα συνεργασίας, αλληλοβοήθειας
επιλύοντας τις όποιες συγκρούσεις µε διάλογο.
Αναπτύσσουν θετικά στοιχεία στην προσωπικότητά τους και
αλλάζουν στάσεις και µορφές συµπεριφοράς. Αυτοπεποίθηση,
αυτοεκτίµηση, ασφάλεια, µείωση άγχους, θετική στάση για το
σχολείο)

42. κοινότητες μάθησης και ανάπτυξη Μ (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονες θεωρητικές παραδοχές, η ατομική πορεία μάθησης και
ανάπτυξης των μαθητών συντελείται μέσα σε πλαίσια αλληλεπιδράσεις με τους
άλλους μαθητές. Όταν οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τη δυναμική της
αλληλεπίδρασης, οι τάξεις μετατρέπονται σε κοινότητες μάθησης, οι οποίες μέσα
από την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων (συνεργασία, συζήτηση, ανταλλαγή
οπτικών, διαλεκτική αντιπαράθεση), συμβάλουν και στη γνωστική και γλωσσική
ανάπτυξη των μαθητών.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: «Μεγάλες» τάξεις Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Σε συζητήσεις εκπαιδευτικών με τους
μαθητές τους, συχνά οι τελευταίοι διαμαρτύρονται για τον τρόπο που τους
αντιμετωπίζει το σχολείο. Στην ουσία αισθάνονται (και αν ακόμη δεν μπορούν να
τα διατυπώσουν λεκτικά) ότι δεν τους αντιμετωπίζει ως υπεύθυνα, αξιόπιστα και
σημαντικά υποκείμενα, αφού δεν έχουν κανένα λόγο και ελάχιστες επιλογές στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Ακούν παθητικά επί έξι διδακτικές ώρες τους
εκπαιδευτικούς και απαντούν σποραδικά στις ερωτήσεις τους.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το σχολείο μοιάζει συχνά με χώρο καταναγκαστικού έργου όπου λείπει η χαρά της
μάθησης, της έρευνας και της ανακάλυψης και της δημιουργίας. Ο μαθητής ως
παθητικός δέκτης γνώσης που μεταδίδει ο δάσκαλος χωρίς την ενεργό συμμετοχή
του μαθητή, ο εκπ/κός διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο περιορίζοντας τη
συμμετοχή και αυτενέργεια του μαθητή. Οι μαθητές νιώθουν απομονωμένοι αλλά
και αποξενωμένοι τόσο μεταξύ τους όσο με τον εκπ/κό και το σχολείο γενικότερα.
Ο δάσκαλος θα πρέπει να χρησιμοποιεί διερευνητικές ομαδοσυνεργατικές
μεθόδους διδασκαλίας., διότι έχουν πολλά πλεονεκτήματα και οφέλη:
α) Ακαδημαϊκό τομέα: ο εκπ/κός δεν διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο, τα παιδιά
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, οργανώνουν τη σκέψη τους, κάνουν υποθέσεις και
γενικότερα ενεργοποιούν ποικίλες νοητικές εργασίες.
Β) Κοινωνική μάθηση: προωθείται η κοινωνικοποίηση των μαθητών, οι οποίοι
μαθαίνουν να λειτουργούν δημοκρατικά μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και με
πνεύμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας επιλύοντας τις όποιες αντιθέσεις με
επικοινωνία και διαλογικό τρόπο. Μαθαίνουν να σέβονται τον άλλο.
Γ) Αποκέντρωση της διδασκαλικής εξουσίας:
1. Τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους (γραμματέα, συντονιστή κλ.π.)
2. Αυτό-ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους (επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς
κλπ. Χωρίς την άμεση παρέμβαση του δασκάλου
3. Αυτό-ρύθμιση της μάθησης: ο δάσκαλος διαμεσολαβητής και διευκολυντής της
μάθησης.
Άρα τα παιδιά στο σχολείο αποκτούν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, αποβάλλουν το
άγχος της αποτυχίας, ξεφεύγουν από την παθητική θέση, αυτενεργούν και
απολαμβάνουν περισσότερο το σχολειό.

Η ΣΧΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΣΗ ΑΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΑ: ΑΛΛΑ ΛΕΕΙ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΣΕΝΑΡΙΟ
ΚΑΙ
ΑΚΡΙΒΩΣ
ΤΑ
ΑΝΤΙΘΕΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ
Ο
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχουν οι κοινότητες μάθησης και να
ανταποκριθεί στα αιτήματα των μαθητών για ενεργητικότερο ρόλο;
Κοινότητες μάθησης
Η ιδέα της κοινότητας µάθησης έχει συζητηθεί ως εναλλακτική πρόταση της
παραδοσιακής διδασκαλίας (Wilson & Ryder, 1996). Οι κοινότητες µάθησης
αποτελούνται από άτοµα που συνδέονται µε φυσική θέληση, µοιράζονται κοινές
αξίες και ιδανικά και επηρεάζουν το ένα το άλλο στη µαθησιακή διαδικασία (Kowch
& Schwier, 1997). Τέτοιες κοινότητες οικοδοµούνται βασιζόµενες σε αρχές κοινής
συµµετοχής, ενώ την ίδια στιγµή προκαλούν τις παραδοσιακές µορφές σχέσεων
δασκάλου-µαθητή (Roth, 1998, αναφ. από Pringle, 2002), δεδοµένου ότι οι
εκπαιδευτικοί δεν είναι πλέον οι φορείς της πληροφορίας, αλλά συνεργάτες σε
συνοµιλίες που σκοπό έχουν την οικοδόµηση της γνώσης. Η οικοδόµηση αυτή
συµβαίνει διαµέσου διαπραγµάτευσης νοήµατος και επίτευξης οµοφωνίας,

επιτρέποντας να δοκιµαστεί η εγκυρότητα µιας τέτοιας γνώσης (Pringle, 2002). Όλα
τα µέλη της κοινότητας µάθησης αναµένεται να µάθουν, είναι έτοιµα να εµπλακούν
στις απαιτούµενες δραστηριότητες (Wilson & Ryder, 1996) και οφείλουν να
ενδιαφέρονται για την επιτυχία των άλλων µελών (Rovai, 2002). Η καλλιέργεια
προσωπικών σχέσεων και η ανταλλαγή πληροφοριών οδηγεί στη δηµιουργία ισχυρών
κοινωνικών δεσµών (Moller, 1998). Κάτι τέτοιο προϋποθέτει βέβαια την ειλικρίνεια
στις προσωπικές σχέσεις και την αξιοπιστία των πληροφοριών που ανταλλάσσονται.
Σε διαφορετική περίπτωση οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις δεν επιτυγχάνονται, οι
κοινωνικοί δεσµοί ατονούν και η κοινότητα αρχίζει να φθίνει.
Προκειµένου να επιτευχθούν τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις, η οργάνωση µιας
κοινότητας µάθησης οφείλει να ακολουθεί ορισµένους κανόνες. Απαραίτητη είναι η
διασφάλιση της επικοινωνίας ανάµεσα στα µέλη µέσα από επιλεγµένα κανάλια, µε
τρόπο ώστε να µη δηµιουργούνται αποκλεισµοί. Όµως, αν και είναι γνωστό ότι η
πράξη της επικοινωνίας µεταµορφώνει όλα τα άτοµα που εµπλέκονται σε αυτή (Pea,
1994), το ζητούµενο δεν µπορεί να είναι µόνο η επικοινωνία, ως πράξη καθεαυτή,
ανάµεσα στα µέλη. Αυτό που είναι περισσότερο σηµαντικό είναι να επιτευχθεί
συνεργασία ανάµεσα στα µέλη µιας κοινότητας µάθησης και διαπραγµάτευση
νοήµατος. Ο Schrage (1990) υποστηρίζει ότι η συνεργασία είναι το κλειδί της
επιτυχίας για µια οµάδα και την περιγράφει ως µια πράξη κοινής ανακάλυψης. Με
τον τρόπο αυτό, τα µέλη οικοδοµούν δική τους γνώση ως αποτέλεσµα της εµπειρίας
που συνεπάγεται η αλληλεπίδραση µε άλλα µέλη, οι δραστηριότητες και η οργάνωση
της κοινότητας.
Η επίτευξη της συνεργασίας ανάµεσα στα µέλη συχνά απαιτεί την υποδιαίρεση
της κοινότητας µάθησης σε άλλες µικρότερες. Ο τρόπος µε τον οποίο θα
σχηµατιστούν οι επιµέρους αυτές κοινότητες πρέπει να αντανακλά τις βασικές
επιλογές και τις ειδικότερες ανάγκες της κοινότητας µάθησης, καθώς και να
λαµβάνει υπόψη το είδος της συνεργασίας που πρέπει να καλλιεργηθεί στο
εσωτερικό της. Τέτοιες εσωτερικές κοινότητες, που µπορεί να είναι οµοιογενείς ή
ετερογενείς, είναι συνήθως πολυµελείς και µπορεί να φανούν δυσκίνητες.
Μικρότερες οµάδες δράσης είναι περισσότερο αποτελεσµατικές, εφόσον επιτρέπουν
τη διεξοδικότερη διερεύνηση ενός θέµατος ή και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών.
Τέτοιες οµάδες µπορούν να δηµιουργηθούν υπό την καθοδήγηση ενός µέλους ή να
προκύψουν ως αποτέλεσµα της προσπάθειας συνεργασίας µελών της κοινότητας
µάθησης, τα οποία µοιράζονται τις ίδιες αντιλήψεις ή έχουν θέσει έναν ιδιαίτερο
στόχο. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η δηµιουργία τους επιτρέπει τη δυνατότητα
αναδιάταξης των µελών των εσωτερικών κοινοτήτων. Πολλοί λόγοι µπορούν να
οδηγήσουν στη δηµιουργία µιας οµάδας δράσης (Henri & Pudelko, 2003). Μια
οµάδα µαθητών/ριών µπορεί να δηµιουργηθεί µε την πρωτοβουλία ενός ή µιας
εκπαιδευτικού που έχει και την επίβλεψη της οµάδας. Σκοπός της οµάδας δράσης
µπορεί να είναι ο εµπλουτισµός του υλικού της κοινότητας µάθησης µέσα από
διαδικασίες αναδιαµόρφωσής του, ή η καλλιέργεια ενός συγκεκριµένου τρόπου
µάθησης (Scardamalia, Bereiter & Lamon, 1994) που στηρίζεται στη συνεργασία
ανάµεσα στους/ις µαθητές/ριες και οδηγεί στην παραγωγή κάποιου έργου
(Koschmann, 1996; Henri & Lundgren-Cayrol, 2001). Νέα µέλη µπορούν να
προστεθούν στην οµάδα, τα οποία όµως θα πρέπει να υιοθετήσουν τον τρόπο
εργασίας, τις αξίες και τους στόχους της οµάδας (Brown, 1994). Μια οµάδα δράσης
θα µπορούσε να δηµιουργηθεί επίσης έπειτα από την κοινή συµφωνία ορισµένων
µελών τα οποία διαπιστώνουν ότι υιοθετούν µια κοινή πρακτική και µοιράζονται τις

ίδιες αντιλήψεις για κάποιο θέµα. Η παράλληλη ύπαρξη πολλών τέτοιων οµάδων
οδηγεί σε περαιτέρω ανάπτυξη κριτικής σκέψης, εφόσον διαφορετικές οµάδες
ασχολούνται µε το ίδιο θέµα χρησιµοποιώντας διαφορετική πρακτική.
Η συνεργασία όλων των µελών µέσα σε κοινότητες και οµάδες δράσης οδηγεί όχι
µόνο στην τροποποίηση των απόψεων όλων των µελών, αλλά και στην υιοθέτηση
νέων ρόλων από τα µέλη µιας κοινότητας µάθησης. Η ύπαρξη αρχικών ρόλων είναι
αποδεκτή και οφείλεται στην ανοµοιοµορφία αντιλήψεων και συµπεριφορών που
χαρακτηρίζει τα µέλη κατά την είσοδό τους σε µια κοινότητα µάθησης. Στόχος της
κοινότητας δεν µπορεί να είναι η παγίωση αυτών των ρόλων και η ενίσχυση της
αρχικής ανοµοιοµορφίας. Στόχος της είναι η αξιοποίηση της ανοµοιοµορφίας αυτής
προς όφελος των µελών, τα οποία αναδιανέµουν ευθύνες και καθήκοντα. Με τον
τρόπο αυτό, νέοι ρόλοι προκύπτουν ως συνέπεια του τρόπου οργάνωσης της
κοινότητας µάθησης, της συνεργασίας και της συµµετοχής όλων των µελών σε όλες
τις λειτουργίες της κοινότητας. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενθαρρύνουν τους
µαθητές και τις µαθήτριες να ασχολούνται µε πλέον σύνθετα ερωτήµατα, να
αµφισβητούν έτοιµες απαντήσεις και τους παραδοσιακούς ρόλους του/ης ‘ειδικού’
και του/ης ‘µαθητή/ριας’. Σύµφωνα µε τους McManus και Gettinger (1996), σε
συνθήκες συνεργασίας δύο από τους σηµαντικότερους στόχους των µελών είναι να
αναλαµβάνουν ηγετικό ρόλο στην οµάδα και να συµµετέχουν ενεργά και ισότιµα.
Οι παραπάνω κανόνες αποσκοπούν στην καλλιέργεια µιας αίσθησης κοινότητας
µέσω της ενίσχυσης όχι τόσο της ποσότητας των αλληλεπιδράσεων, όσο της
ποιότητάς τους (Rovai, 2002). Οι αλληλεπιδράσεις αυτές κατευθύνονται τόσο προς
την εκπλήρωση µαθησιακών στόχων και τη διεκπεραίωση εργασιών, όσο και προς
την καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων (Hare & Davies, 1994). Η καλλιέργεια
προσωπικών επαφών µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στην ανάπτυξη δεσµών
εµπιστοσύνης ανάµεσα στα µέλη µιας κοινότητας µάθησης (Cutler 1995). Αυτό
κρίνεται απαραίτητο για να παραµείνουν τα µέλη αφοσιωµένα στη µαθησιακή
διαδικασία και να ανταποκρίνονται στη συνεισφορά των άλλων (Garber, 2004). Η
εµπιστοσύνη όµως που καλλιεργείται µέσα από τέτοιες αλληλεπιδράσεις δεν πρέπει
να στηρίζεται µόνο στην εξοικείωση των µελών µεταξύ τους, αλλά και στην
πεποίθηση ότι κάθε µέλος µπορεί και οφείλει να εµπιστεύεται τα άλλα στο ρόλο που
αυτά έχουν στην όλη µαθησιακή διαδικασία.
Οι κοινότητες µάθησης προϋπήρχαν κατά πολύ της δικτυακής τεχνολογίας. Όσο
όµως οι νέες τεχνολογίες διαδίδονται και χρησιµοποιούνται ολοένα και περισσότερο,
τόσο αυξάνεται η δηµιουργία δικτυακών κοινοτήτων µάθησης (Garber, 2004), η
χρήση των οποίων εισάγει ανεπανάληπτες δυνατότητες για διδασκαλία, µάθηση και
συνεργασία (Harasim, 199; Linn, 1998, αναφ. από Pringle, 2002). Οι δικτυακές
κοινότητες δηµιουργούν «αόρατα» σχολεία που εµπλουτίζουν την ακαδηµαϊκή και
επιστηµονική γνώση πέρα από γεωγραφικά και θεµατικά όρια και επιτρέπουν
στους/ις µαθητές/ριες να συναντούν άλλους/ες µε παραπλήσια ενδιαφέροντα
(Lapachet, 1994). Οι Hiltz and Wellman (1997) υποστηρίζουν ότι µια δικτυακή
κοινότητα µάθησης έχει κοινούς στόχους και ταυτόχρονα επιτρέπει στους/ις
µαθητές/ριες να αλληλοϋποστηρίζονται, να συνεργάζονται και να αισθάνονται ότι
ανήκουν κάπου. Η επαρκής τεχνολογία αποτελεί όµως µόνο ένα µέρος της
διαδικασίας δηµιουργίας µιας δικτυακής κοινότητας (Garber, 2004). Η Riel (1996)
παρατηρεί ότι αναπτύσσοντας το δικτυακό αυτό χώρο δεν σηµαίνει ότι αυτόµατα
δηµιουργήθηκε και µια δικτυακή κοινότητα µάθησης. Η επιλογή της τεχνολογίας
πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να απαιτεί πραγµατική εµπλοκή όλων των µελών της
κοινότητας και να επιτρέπει την αλληλεπίδραση µεταξύ τους (Van Dusen, 1997).

Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και η οργάνωση των σχέσεων που
αναπτύσσονται ανάµεσα στους ανθρώπους είναι αυτές που ορίζουν την κοινότητα
(Riel, 1996), οδηγούν στη δηµιουργία γνώσης (Kanuka & Anderson, 1998) και στην
ανάπτυξη δικτυακής συνεργασίας (Pattison-Gordon 1998; DiMauro & Gal, 1994).
Επιπλέον, η καλλιέργεια σχέσεων εµπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης αποτελεί
σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας µιας δικτυακής κοινότητας µάθησης (Preece, 2000).
Οι αλληλεπιδράσεις όµως ανάµεσα στα µέλη και η καλλιέργεια σχέσεων µεταξύ τους
δεν οικοδοµούνται µόνο µε προσεχτικό σχεδιασµό της δικτυακής κοινότητας
µάθησης (Conrad, 2002) και ούτε αναπτύσσονται µε φυσικό τρόπο (Schwier, 2001).
Έρευνες που έγιναν φανερώνουν σηµαντικές προσπάθειες για τη δηµιουργία
δικτυακών κοινοτήτων µάθησης, µε ταυτόχρονη συνειδητή άρνηση από την πλευρά
των µαθητών/ριών να συνεισφέρουν στην κοινότητα (Brown, 2001). Η καλλιέργεια
µιας αίσθησης κοινότητας είναι απαραίτητη και οδηγεί σε µια πετυχηµένη
µαθησιακή διαδικασία (Palloff & Pratt, 1999). Η αίσθηση της κοινότητας συνδέεται
µε µια αύξηση στην επιµονή των µαθητών/ριών να µάθουν, στη ροή των
πληροφοριών, στη διαθεσιµότητα υποστήριξης, στη δέσµευση σε κοινούς στόχους,
στη συνεργασία και στη γενικότερη ικανοποίηση (Rovai, 2002). Ο Schwier (2002,
αναφ. από Garber, 2004) ισχυρίζεται ότι στο εσωτερικό µιας κοινότητας οι ισχυρές
συνδέσεις ανάµεσα στα µέλη οδηγούν σε κοινές αξίες, οι οποίες µε τη σειρά τους
οδηγούν σε νέα γνώση και µάθηση. Οι υπεύθυνοι/ες της δικτυακής κοινότητας
µάθησης πρέπει να διευκολύνουν την ανάπτυξη αισθήµατος εµπιστοσύνης ανάµεσα
στα µέλη και να εµφυσήσουν ένα πρότυπο µάθησης που στηρίζεται στη συνεργασία
και όχι στον ανταγωνισµό (Pringle, 2002). Αυτό σηµαίνει ποικιλία απόψεων,
ανταλλαγή και σύγκριση πληροφοριών και διαπραγµάτευση νοήµατος (Kanuka &
Anderson, 1998; Schwier 2002).
Η σηµασία των πληροφοριών δεν πρέπει να παραδίδεται προκαθορισµένη
στους/ις µαθητές/ριες, αλλά να νοηµατοδοτείται µέσα από τη συνεργασία των µελών
της κοινότητας (Pea, 1994; Roschelle, 1992), όπως και από την ανταλλαγή ρόλων
µεταξύ τους (Turkle, 1995; Rheingold, 1994; Sproull & Kiesler, 1995). Η δικτυακή
συνοµιλία µπορεί να βοηθήσει ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική επικοινωνία στο
εσωτερικό µιας κοινότητας µάθησης (Comstock & Fox, 1995; DiMauro & Gal,
1994), αρκεί αυτή να γίνεται µε τρόπο που επιτρέπει στα µέλη να προβληµατιστούν
για τις αποφάσεις τους και τις επιλογές τους (Kumari, 2001). Αυτό µπορεί να
επιτευχθεί κυρίως διαµέσου ασύγχρονης µορφής επικοινωνίας, η οποία επιτρέπει σε
όλους και όλες να θέτουν ερωτήσεις, να εντοπίζουν τις καλύτερες απαντήσεις, να
ελέγχουν και να αναφέρονται στο διαθέσιµο υλικό, αλλά το πιο σηµαντικό, να
προβληµατίζονται για τις επιλογές τους. Tο γεγονός ότι όλη η διαδικασία
διεκπαιρεώνεται µε ασύγχρονο τρόπο µπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερο αναστοχασµό
από την πλευρά των µαθητών/ριών (Hiltz, 1997), µε απώτερο στόχο την επίτευξη
µιας αποτελεσµατικής δοµής για τη λειτουργία της εικονικής τάξης (Palloff & Pratt,
1999).

43 σχέσεις Μ-Δ-Μ(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Έρευνες διαπιστώνουν ότι το είδος της διαπροσωπικής σχέσης εκπαιδευτικούµαθητών, των δια-µαθητικών σχέσεων και του ψυχολογικού κλίµατος καθορίζει σε
µεγάλο βαθµό τη µάθηση και τη συµπεριφορά των µαθητών.
Β. Περιγραφή σεναρίου
∆εδοµένα: Όλες οι τάξεις
Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα: Εκπαιδευτικός διαπιστώνει σύντοµα ότι
πολλοί µαθητές µιλούν σχεδόν συνέχεια µεταξύ τους στη διάρκεια του µαθήµατος,
αστεΐζονται, ξεσπούν σε γέλια, διασπούν την προσοχή όλης της τάξης και
παρεµποδίζουν το µάθηµα. Ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι έχει δοκιµάσει τα πάντα:
καλοπροαίρετες συµβουλές, αυστηρότητα, διάλογο, ποινές, σχετική ανοχή κλπ. Το
πρόβληµα, όµως, παραµένει.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή µε τα
προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και µε ποια επιχειρήµατα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
για να αντιµετωπίσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσµατικότερα τα προβλήµατα της
τάξης του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ψυχολογικό κλίµα, αναδεικνύει το πλαίσιο µέσα στο οποίο οι µαθητές βιώνουν τη
διαδικασία της εκπαίδευσης και το οποίο καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το περιεχόµενο
και την ποιότητα της µάθησης. Ο όρος ξεκίνησε να χρησιµοποιείται τη δεκαετία του
'30 µε τη θεωρία πεδίου , σύµφωνα µε την οποία η συµπεριφορά καθορίζεται από το
συνδυασµό ατοµικών χαρακτηριστικών και περιβαλλοντικών συνθηκών και αφορά
στον τρόπο µε τον οποίο ο µαθητής βιώνει υποκειµενικά και σηµατοδοτεί
συναισθηµατικά τις σχέσεις του µε τις κυρίαρχες παραµέτρους. Είναι καταλυτικής
σηµασίας η σχέση δάσκαλου-µαθητή, όπου αναδεικνύει την ποιότητα των σχέσεων
µεταξύ των υπόλοιπων παραµέτρων του µαθησιακού περιβάλλοντος, όπως είναι οι
συµµαθητές και τα διδακτικά αντικείµενα.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το σκεπτικό αυτό, το κυρίαρχο ερώτηµα που προκύπτει αφορά
στον εντοπισµό των κυρίαρχων παραγόντων του µαθησιακού πλαισίου που είναι: (α)
ο δάσκαλος, (β) οι συµµαθητές, (γ) τα µαθήµατα και (δ) η οργάνωση του τρόπου
εργασίας.
Α) Ο ∆άσκαλος της τάξης είναι πρωταρχικής σηµασίας, έχει θεσµοθετηµένο ρόλο
και δρα διαµεσολαβώντας, ελέγχοντας, αξιολογώντας και επαινεί ή τιµωρεί.
Β) Οι Συµµαθητές παίζουν επίσης ανάλογο ρόλο, κυρίως διότι αποδέχονται,
απορρίπτουν, επιβραβεύουν και µερικές φορές βιαιοπραγούν.
Γ) Τα Μαθήµατα (το περιεχόµενο του Α.Π.), τα οποία µπορεί να είναι εύκολα,
ευχάριστα, αδιάφορα και επιφέρουν, ανάλογα µε τη δασκαλική και τη γονεϊκή
επιβράβευση .Καθορίζουν, δηλαδή, σε µεγάλο βαθµό την καταξίωση ή µη του
µαθητή.
∆) Η Οργάνωση του τρόπου εργασίας, της οποίας ο ρόλος αναγνωρίστηκε σχετικά
πρόσφατα, είναι επίσης σηµαντικός παράγοντας του ψυχολογικού κλίµατος, διότι
εκθέτει δηµόσια το µαθητή και, τον τοποθετεί σε πλαίσια ανταγωνισµού,
συνεργασίας ή στήριξης. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι ο µαθητής αποτελεί τον
«αδύνατο κρίκο» στις παραπάνω σχέσεις και, ως τέτοιος, προσλαµβάνει, ιδιαίτερα
κατά τις φάσεις της µετάβασης (από τη µία βαθµίδα εκπαίδευσης στην επόµενη)
τους παράγοντες αυτούς ως αρχέγονους παράγοντες.

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ενεργήσει ως εξής:
Να έχει υπόψη του παιδαγωγικές δεξιότητες και πρακτικές που σχετίζονται µε:
1.Οργάνωση και αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου
2.∆ιαχείριση και συνδιοίκηση µε τους µαθητές της σχολικής τάξης µε δηµοκρατικό
έλεγχο
3.Συνεργασία µε εκπαιδευτικούς, µαθητές, γονείς.
4.Προγραµµατισµός και σχεδιασµός της διδασκαλίας για την επιτυχία σκοπών και
στόχων του αναλυτικού προγράµµατος.
5.Τεχνικές ενθάρρυνσης των µαθητών µε σκοπό την οικοδόµηση γνώσεων‐
στάσεων‐ δεξιοτήτων.
6.Αξιοποίηση όλων των µορφών της πολλαπλής νοηµοσύνης.

44. κινητοποίηση μαθητικού ενδιαφέροντος(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Παιδαγωγικές έρευνες
διαπιστώνουνότι η κινητοποίηση του μαθητικού
ενδιαφέροντος κατά την έναρξη του μαθήματος αποτελεί ένα από τα στοιχεία της
αποτελεσματικής διδασκαλίας, διότι το ενδιαφέρον ενεργοποιεί τα κίνητρα
μάθησης. Οι μαθητές, υποστηρίζουν οι θεωρητικοί, κινητοποιούνται περισσότερο,
όταν οι στόχοι που σχετίζονται με το σχολείο βρίσκονται σε αρμονία με τις δικές
τους εμπειρίες, ανάγκες και προσδοκίες, όταν οι διαδικασίες στις οποίες
εμπλέκονται έχουν νόημα για τους ίδιους και δεν αποκλείουν τους τρόπους με τους
οποίους έχουν μάθει να επικοινωνούν με τους άλλους ή να προσεγγίζουν τη γνώση
ούτε περιφρονούν την προσωπική και την οικογενειακή τους ιστορία.
Β. Περιγραφή σεναρίου
Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Νεοδιόριστος εκπαιδευτικός αρχίζει συνήθως
την «παράδοση» του νέου μαθήματος χωρίς καμία ψυχολογική προετοιμασία των
μαθητών. Αιτιολογεί την επιλογή του με βάση «την πίεση της ύλης και του χρόνου».
3. Ερωτήσεις
α) Ως Σχολικός Σύμβουλος πώς θα του εξηγήσετε το ρόλο και την αναγκαιότητα της
κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των μαθητών;
β) Τι και πώς θα του προτείνατε να εφαρμόσει εναλλακτικά προς κινητοποίηση του
μαθητικού ενδιαφέροντος για το νέο μάθημα της ημέρας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Α) Με θεωρητική ενημέρωση του εκπαιδευτικού σε συμβουλευτική ή σεμιναριακή
μορφή.
Με δειγματική διδασκαλία κατά την οποία πρώτο βήμα της διδακτικής πορείας
θα είναι η αφόρμηση.

Η αναγκαιότητα της κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των μαθητών αποτελεί
πάγια θέση της σύγχρονης διδακτικής καθώς διευκολύνει την παρακολούθηση, τη
συμμετοχή και τη μάθηση του νέου διδακτικού αντικειμένου.
Β) Κατά την έναρξη του μαθήματος πρώτο υποχρεωτικό βήμα της διδακτικής του
πορείας θα πρέπει να είναι η αφόρμηση για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος
των μαθητών. Αυτό μπορεί να γίνει με:
• Σύνδεση του μαθήματος με τις πρότερες γνώσεις των μαθητών
• Σύνδεση του μαθήματος με τις εμπειρίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των
μαθητών
• Σύνδεση του μαθήματος με την καθημερινή ζωή
• Με κάποιο ερώτημα που θα περιέχει ένα νέο στοιχείο
• Με κάποιο εποπτικό μέσο.

45. ολόπλευρη ανάπτυξη Μ (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Απώτερη επιδίωξη της εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη
των μαθητών, ώστε να εξελιχθούν σταδιακά σε σκεπτόμενους πολίτες, με
ανεπτυγμένη την κριτική ικανότητα, την κοινωνική ευαισθησία και τη
δημιουργικότητα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Στην πράξη αρκετοί εκπαιδευτικοί, κάτω από την πίεση της διδακτέας ύλης και του
διδακτικού χρόνου, αναιρούν ουσιαστικά τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της
εκπαίδευσης, προσαρμόζοντας τη διδασκαλία στις απαιτήσεις της ύλης και των
εξετάσεων. Οι μαθητές έτσι μετατρέπονται σε παθητικούς δέκτες πολλών
πληροφοριών, χρήσιμων μόνο για τις γραπτές εξετάσεις.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι απώτεροι σκοποί της
εκπαίδευσης με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς, για να υιοθετήσουν προσεγγίσεις σύμφωνες με τους απώτερους
σκοπούς της εκπαίδευσης;
Ο µαθητής, βρίσκεται σε µια προσωπική πορεία προς την ενηλικίωση στη διάρκεια
της οποίας πρέπει να αναπτύξει και τον γνωστικό και τον συναισθηµατικό εαυτό. Το
σχολείο και η ευρύτερη κοινωνία όµως δίνουν µεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη

του γνωστικού µέρους µε το ενδιαφέρον τους να περιορίζεται κυρίως στη βελτίωση
της επίδοσης/βαθµολογίας τους. Ο εκπαιδευτικός όµως που επιθυµεί να συµβάλει
στην ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών, δηλαδή στην ανάπτυξη και του
συναισθηµατικού µέρους, θα πρέπει να ελέγξει όλες τις πλευρές του ρόλου του µέσα
στο σχολείο. Για αυτόν τον εκπαιδευτικό συστήνονται οι παρακάτω ενέργειες και
στάσεις:
Με την εκπαίδευση επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του
µαθητή και η επιτυχής κοινωνική ένταξή του, αφενός µέσα από τη συγκρότηση και
αποδοχή κοινών αξιών και αφετέρου µε την ανάπτυξη νοητικών, συναισθηµατικών
και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Υπό αυτή την έννοια, ο µαθητής
καθίσταται ικανός να αντιµετωπίζει µε επιτυχία προβλήµατα και επιπλέον να
διαµορφώνει άποψη και να λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης σε ένα
διαρκώς µεταβαλλόµενο και απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον. Κύριοι άξονες αυτής
της προσπάθειας πρέπει να είναι:

1. Η παροχή γενικής παιδείας.
2. Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του µαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του
µέσα από διερευνητικές και οµαδοσυνεργατικές µεθόδους.
3. Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων µάθησης για όλους τους µαθητές
(διαφοροποιηµένη διδασκαλία).
4. Η ενίσχυση της πολιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο µιας
πολυπολιτισµικής κοινωνίας.
5. Η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος
και η υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συµπεριφοράς.
6. Η προετοιµασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και
επικοινωνίας.
7. Η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη.
8. Η ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παγκόσµιας ειρήνης και
η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Ο µαθητής πρέπει να µάθει στο σχολείο κυρίως «πώς να µαθαίνει», ώστε να
προσεγγίζει ενεργητικά και δηµιουργικά την παρεχόµενη γνώση. Το σχολείο πρέπει
επίσης να µάθει στον µαθητή «πώς να πράττει», ώστε να µπορεί να εφαρµόζει στην
καθηµερινή του ζωή, την κοινωνική του δραστηριότητα αλλά και στην
επαγγελµατική του ενασχόληση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά. Με αυτό
τον τρόπο και υπό την προϋπόθεση ότι θα τεθούν νέες βάσεις για µια ουσιαστική
σύνδεση της σχολικής εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, τα Αναλυτικά
Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) θα συµβάλουν, µεταξύ των άλλων, και στην
αντιµετώπιση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισµού και κάθε µορφής
κοινωνικής παθογένειας.

46. αξία του προ-αναγνωστικού σταδίου(Στέλα)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν την αξία του προ-αναγνωστικού σταδίου ως βάσης
αποτελεσματικότερης κατανόησης κειμένου, δεδομένου ότι συμβάλλει στη δημιουργία
αναγνωστικών προσδοκιών και στην ανάκληση των προϋπαρχουσών γνώσεων που
λειτουργούν ως εργαλεία κατανόησης και ερμηνείας του κειμένου.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: Σε δραστηριότητα κατανόησης λόγου ο
δάσκαλος ξεκινάει από την ανάγνωση του κειμένου χωρίς αξιοποίηση του τίτλου
και των εικόνων και χωρίς αναφορά στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο σύνθεσης
του κειμένου και στον συγγραφέα του.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία της πρόσληψης λόγου με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους δημιουργίας αναγνωστικών προσδοκιών
και ανάκλησης προηγούμενων γνώσεων σε προ-αναγνωστικό επίπεδο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η φάση αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς «χτίζει τις γέφυρες» μεταξύ των κειμένων και
των μαθητών μας. Ο κυριότερος σκοπός της είναι να δώσει κίνητρα για την ανάγνωση που
θα ακολουθήσει και να πλουτίσει το γνωστικό και πολιτισμικό ορίζοντα των μαθητών,
δημιουργώντας ένα πλαίσιο προβληματισμού που θα διευκολύνει την εξαγωγή νοήματος.
Οι προσπάθειές μας σ’ αυτή τη φάση κατατείνουν στο να εισαγάγουμε τους μαθητές είτε
στο θέμα της διδακτικής ενότητας (αν η ενότητα είναι θεματική, είτε στο λογοτεχνικό είδος
και την ιστορία του (εάν η ενότητα είναι ειδολογική), επιστρατεύοντας τα προσωπικά τους
βιώματα, τις προηγούμενες γνώσεις τους (σχολικές και εξωσχολικές) τις παραστάσεις και
τις εμπειρίες τους.
 Δείξτε στα παιδιά το εξώφυλλο του βιβλίου και ζητήστε τους να προβλέψουν το
περιεχόμενο.
 Προτρέψτε τα παιδιά να διαβάσουν τον τίτλο του βιβλίου ή να αναγνωρίσουν σε αυτόν
γνωστές τους λέξεις ή γράμματα.
 Συζητήστε μαζί τους σχετικά με τον συγγραφέα και τον εικονογράφο του βιβλίου.
 Παροτρύνετε τα παιδιά να μιλήσουν για τις δικές τους εμπειρίες, οι οποίες σχετίζονται
με την υπόθεση του βιβλίου.
 Συζητήστε με τα παιδιά σχετικά με το είδος του βιβλίου που θα τους διαβάσετε
(παραμύθι, μύθος ή πραγματική ιστορία).
 Παρουσιάστε τους κεντρικούς χαρακτήρες του βιβλίου.
 Καθορίστε έναν σκοπό, για τον οποίο θα διαβάσουν την ιστορία.

47. διδασκαλία γραμματικής(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύµφωνα µε τη σύγχρονη διεθνή διδακτική πρακτική στη διδασκαλία της
γραµµατικής της µητρικής γλώσσας, η διδασκαλία των γραµµατικών στοιχείων,
δοµών και λειτουργιών εστιάζει στη συγχρονική περιγραφή των συγκεκριµένων
στοιχείων χωρίς µεταφορά δεδοµένων και σύγχυση µε τη διαχρονική τους εξέλιξη ή
τη λειτουργία αντίστοιχων δοµών στις κλασικές γλώσσες.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Βαθµίδα: Στ΄ ∆ηµοτικού. Μάθηµα: Νεοελληνική Γλώσσα.

2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβληµα: Κατά τη διδασκαλία συγκεκριµένου
γραµµατικού φαινοµένου (π.χ. υποτακτικής έγκλισης) ο δάσκαλος
χρησιµοποιεί τον κανόνα των παλαιότερων παραδοσιακών εγχειριδίων
γραµµατικής, που ήταν αποδεκτός επί δεκαετίες, αγνοώντας και ενίοτε
αµφισβητώντας τις σύγχρονες γλωσσολογικές αναλύσεις.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη της διδασκαλίας της
γραµµατικής µε τα προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε αποτελεσµατικούς τρόπους διδασκαλίας της συγχρονικής
διάστασης των γραµµατικών δοµών και λειτουργιών στους µαθητές.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Η Σχολική Γραµµατική, βασισµένη στο έργο του Μ.
Τριανταφυλλίδη,
 είναι κωδικοποίηση της δηµοτικής της εποχής του 1940 και όχι περιγραφή
της σύγχρονης κοινής νεοελληνικής
 αποτελεί παραδοσιακό πρότυπο γραµµατικής, µε ρυθµιστικό χαρακτήρα, και
όχι παιδαγωγική γραµµατική
 δεν αξιοποιεί τα πορίσµατα της σύγχρονης γλωσσολογίας.
Στη σύγχρονη γραµµατική:
Σκοπός: η διδασκαλία του µαθήµατος αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας
των µαθητών να χειρίζονται µε επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα,
αποτελεσµατικά και δηµιουργικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να
συµµετέχουν ενεργά στη σχολική και στην ευρύτερη κοινωνία τους. Η γλώσσα
νοείται καταρχήν ως σύστηµα επικοινωνίας µε βάση τον αρθρωµένο λόγο.
Συνεπώς, γίνεται αντικείµενο µελέτης τόσο ως αφηρηµένο σύστηµα σχέσεων όσο
και ως λειτουργία του συστήµατος σε πραγµατικές συνθήκες.
 Στο δηµοτικό σχολείο θεσµοθετείται επίσηµα η κειµενοκεντρική προσέγγιση,
ενώ εγκαταλείπεται η παραδοσιακή γραµµατοκεντρική προσέγγιση. Κάθε
είδος λόγου επιτελεί διαφορετική λειτουργία µε διαφορετικά γραµµατικά
στοιχεία.
Γραµµατική Γ΄, ∆΄, Ε΄ και Στ΄:
Σκοπός: η πρακτική συνειδητοποίηση της δοµής και της λειτουργίας της
γλώσσας στην επικοινωνία, σε επίπεδο κειµένου, πρότασης και λέξης.
 Με τα εγχειρίδια το παιδί βρίσκει µε πρακτικούς τρόπους γιατί και πώς
χρησιµοποιεί τη γραµµατική για να πει αυτό που θέλει και όπως το θέλει. Γι
αυτό η γραµµατική µε την έννοια αυτή ονοµάζεται Λειτουργική
γραµµατική. Αυτό εφαρµόζεται για πρώτη φορά στην ελληνική δηµοτική
εκπαίδευση και θεωρείται τοµή.
 Σε κάθε ενότητα δίνονται τα είδη κειµένων και η γραµµατική. Κάθε
διδακτική ενότητα αναφέρεται σε κάποιο θέµα, το οποίο αποτελεί την
αφορµή για ενασχόληση µε διάφορα είδη κειµένου και µε γραµµατικά
φαινόµενα που αντιστοιχούν σε αυτά.
 Τα νέα βιβλία της Γλώσσας παρέχουν µια νέα κειµενοκεντρικήεπικοινωνιακή διάσταση της διδασκαλίας της γραµµατικής [δοµή και

λειτουργία της γλώσσας].Προτείνουν µορφές σύνδεσης κειµένου, παραγωγής
λόγου και γραµµατικής και παρέχουν δείγµατα εφαρµογής.
 Ο εκπαιδευτικός επεξεργάζεται το κείµενο µαζί µε τα παιδιά τόσο σε επίπεδο
δοµής και περιεχοµένου όσο και σε επίπεδο µορφής και διδασκαλίας
γραµµατικών φαινοµένων. Ακολουθείται µια «ανακαλυπτική» διαδικασία και
τα παιδιά εµπλέκονται σε δραστηριότητες λύσης προβλήµατος, ώστε να
οδηγηθούν στο νέο γραµµατικό φαινόµενο. Σε ένα περιγραφικό κείµενο θα
διδαχτούν τα επίθετα, σε ένα αφηγηµατικό τα ρήµατα, τους χρόνους, τις
φωνές, σε ένα επιχειρηµατολογικό τις αιτιολογικές προτάσεις κτλ.
 Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει παραδείγµατα σύνδεσης διδασκαλίας
κειµένου και γραµµατικής.
 Σήµερα η κειµενογλωσσολογία µιλά για τη «γραµµατική» κάθε κειµενικού
είδους, η οποία αναφέρεται στην εσωτερική διάρθρωση µε την οποία κάθε
κειµενικό είδος διευθετεί τα δοµικά κειµενικά στοιχεία που το απαρτίζουν.
 Τα νέα Προγράµµατα Σπουδών κάνουν αναφορά στη διδασκαλία της
«γραµµατικής΄;
 α] των λέξεων
 β] των προτάσεων
 γ] της παραγράφου
 δ] των κειµένων.
 Σηµείο διδακτικής εκκίνησης αποτελεί η συνολική δοµή του κειµένου,
εντός της οποίας εξετάζονται οι λειτουργίες των λέξεων, των
προτάσεων και των παραγράφων. Υπάρχει αντιστοιχία λειτουργίας,
δοµής, γραµµατικών και υφολογικών χαρακτηριστικών και νοήµατος
Το κείµενο αποτελεί τη βασική µονάδα λόγου, ενώ η λέξη και η
πρόταση τις υπο-µονάδες.
 Η διδασκαλία της γραµµατικής των κειµένων για να είναι συστηµατική και
πλήρης πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:
1.∆ιάκριση των κειµένων σε είδη [αφηγηµατικά, περιγραφικά, πραγµατολογικά,
επιχειρηµατολογικά, χρηστικά].
2. Ανάδειξη των δοµικών στοιχείων που συνθέτουν καθένα από τα κειµενικά είδη.
3. Ανάδειξη του τρόπου µε τον οποίο οργανώνονται τα δοµικά στοιχεία σε
συγκροτηµένο σχήµα [σχήµα
υπερδοµής ].
4. Ανάδειξη του άξονα γύρω από τον οποίο οργανώνονται τα πληροφοριακά στοιχεία
του κειµένου, προκειµένου το κείµενο να αποκτήσει νόηµα.[ αφηγηµατικά – άξονας
της χρονικής συσχέτισης, περιγραφικά – άξονας της χωρικής συσχέτισης,
πραγµατολογικά - άξονας της αιτιοκρατικής συσχέτισης, επιχειρηµατολογικά άξονας της λογικο-απαγωγικής συσχέτισης και της διαλεκτικής σύνθεσης] .
5.Ανάδειξη των λεξικο-συντακτικών, γραµµατικών και υφολογικών
χαρακτηριστικών που αποκτά ο λόγος στα πλαίσια κάθε κειµενικού είδους.
6. Ανάδειξη των κοινωνικο-πολιτιστικών πλαισίων που οδήγησαν στη
δηµιουργία κάθε κειµενικού είδους και του ειδικού ρόλου που παίζει κάθε κειµενικό
είδος στην επικοινωνία.
 Έτσι όσον αφορά το γλωσσικό σύστηµα, τα παιδιά θα πρέπει όχι µόνο να
µπορούν να αναγνωρίζουν τα διάφορά µορφολογικά και συντακτικά
φαινόµενα, αλλά κυρίως να κατανοούν µε ποιο τρόπο αυτά συµβάλλουν για
να υπάρχει επικοινωνιακό αποτέλεσµα, ώστε να µπορούν να τα αξιοποιούν
για να παράγουν οι ίδιοι αποτελεσµατικό λόγο.

 Η διαφορά µε την παραδοσιακή µέθοδο είναι ότι οι ασκήσεις δοµούνται µε
πλήρη αναφορά στο κείµενο και όχι σε προτασιακό επίπεδο, µε αποτέλεσµα
τα παιδιά να ασκούνται στην ιδιαιτερότητα της οργάνωσης κάθε δοµής
κειµένου και µέσα από αυτή να συνειδητοποιούν σταδιακά το γλωσσικό
σύστηµα.
Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Ασκήσεις για:
 Αποδόµηση, αναδόµηση και παραγραφοποίηση κειµένου.
 Συγκρότηση τίτλων παραγράφων σε ενιαίο κείµενο περίληψης
 Παραδείγµατα από τη ζωντανή επικοινωνία
 Μετασχηµατισµός µεµονωµένων προτάσεων
 Μετασχηµατισµός κειµένου
 Προσδιορισµός υποκείµενου, κατηγορούµενου, αντικείµενου[αναγνώριση
των συστατικών µιας πρότασης]
 Ανάλυση και ανασύνθεση προτάσεων που συνδέονται παρατακτικά και
υποτακτικά
 Αναπροσαρµογή της διατύπωσης του λόγου του µαθητή για τις ανάγκες της
συγκεκριµένης περίστασης επικοινωνίας
 ∆ιαπίστωση του λειτουργικού ρόλου ενός γραµµατικού στοιχείου
 Αναγνώριση των µερών του λόγου
 Κλίση ενός « σχήµατος » ρήµατος στις δύο φωνές
 Κλίση ενός «σχήµατος» πτωτικού [ουσιαστικού, επιθέτου, αντωνυµίας,
µετοχής] στα τρία γένη [σηµασία-σύνταξη]
 ∆ιάκριση του θέµατος και της κατάληξης και η µεταξύ τους σχέση
 Εξεύρεση διάφορων τρόπων δήλωσης του χρόνου και των χρονικών σχέσεων
µε σχετικές λέξεις και φράσεις [χρονικές προτάσεις, χρονικά επιρρήµατα]
 Κλίση αρχαιόκλιτων από µνήµης µε ή χωρίς τα συµφραζόµενα
 Παιχνίδια ρόλων
 Αναγνώριση επιθέτων, επιρρηµάτων κτλ.

49. ενεργητική ανάγνωση κειμένων (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν το ρόλο της ενεργητικής ανάγνωσης κειμένων
από τους μαθητές μέσω επιτέλεσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (π.χ.
διερεύνηση της επιβεβαίωσης των προσδοκιών, υπογράμμιση συγκεκριμένων
στοιχείων του κειμένου που έκαναν εντύπωση, σχολιασμός στο περιθώριο
κειμενικών εκφωνημάτων, έλεγχος και αξιολόγηση της αλληλουχίας ή της
επιχειρηματολογίας του κειμένου).
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: Σε δραστηριότητα κατανόησης λόγου
ο δάσκαλος προβαίνει σε μια ανάγνωση του κειμένου κατά την οποία οι

μαθητές περιορίζονται σε παθητικό ρόλο και ακολούθως σε ερμηνεία
λέξεων και στις ερωτήσεις κατανόησης του σχολικού εγχειριδίου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία της πρόσληψης λόγου με
τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους δραστηριοτήτων ενεργητικής
ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων σε κυρίως αναγνωστικό επίπεδο.
Απάντηση
ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 1Ι1ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1). Ψυχολογική προετοιμασία- προβληματοποίηση διδακτικού αντικειμένου:
εικόνες, τίτλοι- υπότιτλοι (προοργανωτές), προβλέψεις.
2) Ανάκληση εμπειριών σχετικών με το κείμενο.
3) Ανάκληση σχήματος δομής: γνώση για το είδος του κειμένου και ποια δομικά
στοιχεία απαρτίζεται ( αφηγηματικό, περιγραφικό…)
4) Επεξήγηση άγνωστων λέξεων όταν είναι βέβαια λέξεις –κλειδιά
5) Στοχοθεσία πρώτης αναγνωστικής προσέγγισης. Η ανάγνωση είναι σκόπιμη
διαδικασία. Οργανώνει καλύτερα τις πληροφορίες γι΄ αυτό μεγιστοποιεί την
κατανόηση.( Βασικές πληροφορίες)
α. Σχήµα πλοκή
β. Προοργανωτές.
γ. Θεµατολογικό σχήµα.
δ. Πρόβλεψη εξέλιξης
ε. Ανάκληση γνώσεων.
στ. Αυτοερωτήσεις

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ- ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ανάγνωση κειμένου. (σιωπηρή ή από εκπ/κό) Πρώτα σιωπηρή και μετά
φωναχτή- οι μαθητές με προβλήματα ανάγνωσης παρουσιάζουν βελτίωση.
2. Απάντηση στη στοχοθεσία. Α) Η ανάγνωση γίνεται για κάποιο σκοπό.β)
αξιολογεί το βαθμό κατανόησης
3. Αναδιήγηση κειμένου (βελτιώνει την κατανόηση) α) χρονική αλληλουχία.
Διηγούνται τα γεγονότα με τη σειρά που έγιναν. Β)Αιτιώσεις σχέσεις (π.χ.
γιατί μετανάστευσε;) γ) Περιγραφή (αν υπάρχουν περιγραφές στο κείμενο)
δ) Συγκρίσεις Αντιπαραθέσεις ( π.χ. συγκρίνει μεσογειακό –τροπικό κλίμα)
ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ- ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ
Ο εκπ/κός προσφέρει ανάλογη στήριξη.
1. Συμπλήρωση των δεδομένων. Α) προσωπικά βιώματα, πράγματα που
υπονοούνται, προσωπικές εμπειρίες, έρχονται στη θέση των ηρώων.

2. Ερμηνεία των γεγονότων. Συσχέτιση με προσωπικά βιώματα. Ερωτήσεις
ερμηνείας Γιατί ο…
3. Χαρακτηρισμοί και αξιολόγηση ηρώων. Με τεκμηρίωση.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Συσχέτιση περιεχομένου με δομικά στοιχεία. Αφηγηματικό κείμενο, περιγραφικό,
επιχειρηματολογικό κ.ά.
ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΣΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
1. Κεντρική ιδέα. Πρώτα το κεντρικό θέμα π.χ. Η ζωή στην προβιομηχανική
Ελλάδα. Η ζωή στην … ήταν πιο ανθρώπινη.
2. Σύνθεση περίληψης
3. Προσωπική ανασύνθεση Ζωγραφική. Δραματοποίηση, παίξιμο ρόλων
4. Γραπτή έκφραση. Τι να έγινε μετά (συνέχεια κειμένου)
ΕΚΤΗ ΦΑΣΗ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Λεξιλογική επεξεργασία: ασκήσεις για την εμβάθυνση του κειμένου όπως
λεξιλογικές αλλά και ασκήσεις γραμματικής και συντακτικής επεξεργασίας.
Λεξιλογική επεξεργασία: α) για την άρση δυσκολιών στην κατανόηση κειμένου β)
εμπλουτισμού του λεξιλογίου των μαθητών. Μαθαίνω σημαίνει: αναγνωρίζω
οπτικά και ακουστικά και κατανοώ
- Κυριολεκτική σημασία
- Μεταφορική χρήση
- Ετυμολογική οικογένεια: ρίζα, παράγωγα, σύνθετα
- Παράλληλες λέξεις: συνώνυμα, αντίθετα, σύνθετα ομώυχα
Χρηστικές δυνατότητες
Α) διαφορές στη νοηματική έκφραση από αλλαγή θέσης της λέξης μέσα στην
πρόταση.
Β) Τοποθετούνται οι νέες λέξεις σε μισοτελειωμένες προτάσεις.
Γραμματική – συντακτική επεξεργασία
ΕΒΔΟΜΗ ΦΑΣΗ-Αξιολόγηση
1. Αξιολόγση ασκήσεων
2. Αξιολόγηση προσωπικής ανασύνθεσης.

50. ανάλυση κειμενικών ειδών(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν το ρόλο της ανάλυσης κειµενικών ειδών ως προς τη
δοµή και τις γλωσσικές επιλογές τους όχι µόνο στην αποτελεσµατική κατανόηση
κειµένων αλλά και στην παραγωγή τους. Ο ρόλος του διαδικτύου στον εντοπισµό και
στη διδακτική αξιοποίηση αυθεντικών ειδών λόγου και κειµενικών τύπων της
σύγχρονης κοινωνικής πραγµατικότητας είναι ουσιαστικός.
Β. Περιγραφή σεναρίου

1. ∆εδοµένα: Βαθµίδα: Ε΄, Στ΄ ∆ηµοτικού. Μάθηµα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβληµα: Σε δραστηριότητα παραγωγής
αφηγηµατικού ειδησεογραφικού λόγου ο δάσκαλος προτιµά να αξιοποιήσει
σε κάποιο βαθµό σχετικά κείµενα της οικείας ενότητας του σχολικού
εγχειριδίου που ανήκουν στο ίδιο είδος λόγου, χωρίς να εµπλέξει τους
µαθητές σε αναζήτηση σχετικών κειµένων στο διαδίκτυο.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέονται οι τάσεις στη διδασκαλία της παραγωγής λόγου µε
το περιγραφόµενο σενάριο;
2. Προτείνετε αποτελεσµατικούς τρόπους σύνδεσης των δραστηριοτήτων
κατανόησης λόγου και ανάλυσης κειµενικών ειδών µε την παραγωγή λόγου
µέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.
Η παραγωγή γραπτού λόγου αποτέλεσε προνοµιακό χώρο αξιοποίησης των
διδακτικών δυνατοτήτων που παρέχουν οι Η.Υ. Είναι σηµαντική η προσπάθεια από
τους ειδικούς να χρησιµοποιηθούν οι υπολογιστές ως γνωσιακά εργαλεία, τα οποία
βοηθούν τους µαθητές να συνδυάσουν τις απαραίτητες γνωστικές και µεταγνωστικές
δεξιότητες, που αφορούν στην ολοκλήρωση της γραπτής δραστηριότητας. Η
αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων αυτών επηρεάζεται από παράγοντες όπως η
ηλικία των µαθητών, ο χρόνος άσκησης µε τον υπολογιστή, η εµπειρία και η
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η στάση τους απέναντι στις Ν.Τ. και η
διαθεσιµότητα του κατάλληλης τεχνικής υποδοµής.
Ο ρόλος του διαδικτύου σε σχέση µε το κείµενο:
βοηθά να µοιράζονται οι µαθητές τα κείµενα µεταξύ τους ευκολότερα, ενθαρρύνει τη
συνεργατική γραφή, δίνει διαφορετική διάσταση στη στίξη και στην ορθογραφία,
επιτρέπει διαφορετικό ρυθµό στον τρόπο µάθησης, βοηθά στην κριτική ανάπτυξη του
κειµένου καις την αυτοκριτική, επιτρέπει τον πειραµατισµό.
Ο ρόλος του διαδικτύου σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς:
Το διαδίκτυο αυξάνει την καθοδήγηση και την εξατοµικευµένη επίβλεψη των
µαθητών, βοηθά στην ανάπτυξη οµαδοσυνεργατικών εργασιών.
Το διαδίκτυο µε όλες τις επιµέρους γνωστές εφαρµογές του (Παγκόσµιος Ιστός
[Web], Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία), αποτελεί
το µέσο που καταργεί τις αποστάσεις, διευκολύνει την επικοινωνία, αποτελώντας
έτσι το ιδανικό περιβάλλον για τη δηµιουργία αυθεντικών περιστάσεων επικοινωνίας
και δια βίου µάθησης.
Αποτελεί, επίσης, έναν χώρο µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού είναι ένα αρκετά
διαδεδοµένο µέσο πρακτικής γραµµατισµού: στο διαδίκτυο παράγεται και
προσλαµβάνεται γραπτός λόγος στις γνωστές παλιές του µορφές, αλλά και σε νέες
υβριδικές φόρµες, όπως είναι για παράδειγµα η δηµιουργία προσωπικών
ιστοσελίδων, το ηλεκτρονικό µήνυµα που ανταλλάσσεται µέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, ο γραπτός διάλογος που αναπτύσσεται στα κειµενοκεντρικά
περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, το υπερκείµενο και τα
υπερµέσα.
Ο εκπαιδευτικός:
1.Αναπτύσσει διδακτικά σενάρια µε στρατηγικές συνεργατικής διδασκαλίας (κείµενα
από το διαδίκτυο από τον ίδιο συγγραφέα, µε την ίδια θεµατική ενότητα και από

άλλους συγγραφείς, από την ίδια χρονική περίοδο, µε ήρωες που έχουν κοινά
χαρακτηριστικά, εικόνες αντίστοιχες, τραγούδια, ποιήµατα,…)

51. ανάλυση κειμενικών ειδών(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν το ρόλο της ανάλυσης κειμενικών ειδών ως προς
τη δομή και τις γλωσσικές επιλογές τους όχι μόνο στην αποτελεσματική κατανόηση
κειμένων αλλά και στην παραγωγή τους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: Σε δραστηριότητα παραγωγής
αφηγηματικού λόγου ο δάσκαλος δεν αξιοποιεί προπαρασκευαστικά
κείμενα της ίδιας ή προηγούμενων ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου που
ανήκαν στο ίδιο είδος λόγου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία της πρόσληψης λόγου με
τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους σύνδεσης των δραστηριοτήτων
κατανόησης λόγου και ανάλυσης κειμενικών ειδών με την παραγωγή λόγου.

51. θπ
Η σύγχρονη διδασκαλία των κειµένων χρειάζεται συστηµατική αξιοποίηση των
πληροφοριών οι οποίες αφενός ερµηνεύουν τη µορφή και το περιεχόµενο ενός
κειµένου που δίδεται προς επεξεργασία και αφετέρου περιορίζουν και
διαµορφώνουν τη µορφή και το περιεχόµενο των προφορικών ή γραπτών
κειµένων που καλείται να συνθέσει ο µαθητής.
Οι πληροφορίες αυτές είναι:
α) διακειµενικές, δηλαδή σχετικές µε άλλα ανάλογα κείµενα και γλωσσικά
σχήµατα,
β) περικειµενικές, δηλαδή αναφερόµενες στην επικοινωνιακή περίσταση (λ.χ.
ποµπός, δέκτης, στόχος, δίαυλος, χώρος, χρόνος) του κειµένου και
γ) ενδοκειµενικές, δηλαδή συναφείς µε τα εκφραστικά και τα οργανωτικά
γνωρίσµατα του κειµένου.
Η επεξεργασία του µηνύµατος αξιοποιείται παιδαγωγικά, όταν προβάλλει τη
δοµή του και συµβάλλει στη συνειδητοποίησή της. Για το σκοπό αυτό
προσφέρονται και οι ειδικές περιστάσεις επικοινωνίας κάθε µαθήµατος του

σχολικού προγράµµατος µε τα αντίστοιχα είδη λόγου, τους τύπους κειµένων και
τα µεθοδολογικά παρεπόµενα (εικόνες, σχήµατα κ.τ.ό.).
Κάθε είδος λόγου χρειάζεται ειδική διδασκαλία, ανάλογα µε τα κειµενικά
χαρακτηριστικά και τους εξωκειµενικούς περιορισµούς του. Στα κειµενικά
χαρακτηριστικά ανήκει η τυπική οργάνωση κάθε κειµενικού είδους (υπερδοή), οι
φράσεις, οι συντακτικές δοµές και το λεξιλόγιο που χρησιµοποιούνται συνήθως.
Από τους πιο καθοριστικούς εξωκειµενικούς περιορισµούς είναι ο στόχος του
κειµένου, οι συνθήκες της ανάγνωσης ή της ακρόασής του ή της παραγωγής του
(χώρος, χρόνος), οι γνώσεις του αναγνώστη ή του ακροατή για το θέµα.
Περαιτέρω, κάθε επιµέρους είδος λόγου (αφήγηση, περιγραφή, προτροπή,
παράκληση) διακρίνεται από ορισµένες κανονικότητες, χωρίς τη µελέτη των
οποίων δεν µπορεί να διδαχθεί συστηµατικά η κατανόηση και η παραγωγή των
κειµένων. Έτσι, λ.χ. κάθε αφήγηση αναπτύσσεται σε έναν χρονικό άξονα, που
µπορεί να δηλώνεται µε ορισµένες λέξεις και φράσεις, από έναν ή περισσότερους
αφηγητές και από µία ή περισσότερες οπτικές γωνίες. Ο λόγος της περιγραφής
αναπτύσσεται στον άξονα του χρόνου και τα ονόµατα και οι ονοµατικές φράσεις
χρειάζεται επίθετα, επιθετικούς προσδιορισµούς, επιρρήµατα και επιρρηµατικές
εκφράσεις.
Τόσο ο αναφορικός λόγος (που µπορεί να αναπτύσσεται µε αφήγηση,
περιγραφή ή επεξήγηση) όσο και ο κατευθυντικός που µπορεί να πραγµατώνεται
ως προτροπή, παράκληση κ.τ.ό.) διακρίνονται από την άµεση αντιστοιχία τους µε
πρόσωπα, πράγµατα και καταστάσεις ενός συγκεκριµένου και πραγµατικού
περιβάλλοντος, σε µία ορισµένη και αληθινή περίσταση.
Τα λογοτεχνήµατα (που επίσης µπορεί να είναι αφηγηµατικά, περιγραφικά,
προτρεπτικά κτλ) αναπαριστούν σύµβολα ή πρόσωπα, πράγµατα και καταστάσεις
της φαντασίας. Οι ειδικότεροι κειµενικοί τύποι διδάσκονται ανάλογα µε τα
γνωρίσµατά τους. Λ.χ. µία πρόσκληση σε γιορτή απαντά στις ερωτήσεις «πότε»
και «πού». Με ανάλογο τρόπο αναλύεται και διδάσκεται κάθε κειµενικό είδος,
και, αντίστοιχα, αξιολογείται κάθε είδος παραγοµένου από τον µαθητή λόγου.
Η διδασκαλία της κατανόησης και της παραγωγής προφορικού και γραπτού
λόγου είναι συστηµατική και διατρέχει όλες τις ενότητες, µε µικρότερη ή
µεγαλύτερη έµφαση κατά περίπτωση. Ιδιαίτερα η σύνθεση γραπτού κειµένου
αντιµετωπίζεται ως διαδικασία που διέρχεται από τρία στάδια:
•

α) την προετοιµασία, δηλαδή τον γενικό σχεδιασµό και τις ειδικότερες επιλογές
λ.χ. ως προς τα θέ µ ατα, την έκταση, το λεξιλόγιο («προσυγγραφικό» στάδιο),

•

β) τη γραφή της πρώτης εκδοχής του κειµένου («συγγραφικό») και

•

γ) τον έλεγχο της πρώτης εκδοχής και τις πιθανές, διορθώσεις, συµπληρώσεις,
βελτιώσεις («µετασυγγραφικό» στάδιο), καθώς επίσης και το ενδιαφέρον του
συντάκτη-µαθητή για το θέµα αλλά και τα κίνητρα να γράψει κείµενο πάνω σ’
αυτό.
Όταν ζητείται παραγωγή λόγου, σε κάθε περίπτωση, δίδονται από τον δάσκαλο
και ορισµένοι εξωκειµενικοί περιορισµοί (λ.χ. στόχος, αποδέκτης, δίαυλος

µετάδοσης, χώρος και χρόνος του κειµένου), δηλαδή εκείνοι που θα καθορίσουν
το περιεχόµενο και τη µορφή του ζητουµένου κειµένου. Εξάλλου πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη η ψυχοκινητική πλευρά της γραφής (στάση του σώµατος,
κίνηση του χεριού, συγκέντρωση προσοχής, προσωπική κινητοποίηση).
Ο δάσκαλος είναι σκόπιµο να εκµεταλλεύεται τις περιστάσεις, ώστε, όποτε ο
µαθητής βρεθεί στο επίκεντρο γεγονότος, να παράγει λόγο σχετικά µε το γεγονός
για το οποίο έχει προσωπική εικόνα και άποψη. Να διατυπώσει π.χ. ένας µαθητής
την επιχειρηµατολογία του, προκειµένου να εξηγήσει τις αιτίες ενός συµβάντος
της σχολικής ζωής. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο επιλογής των γλωσσικών
µέσων είναι η δηµιουργία της επιθυµητής άποψης και στάσης από τους άλλους.
Συχνά η διδασκαλία είναι χρήσιµο να γίνεται µε αφετηρία σφάλµατα
διατύπωσης, άστοχες φραστικές επιλογές ή δισταγµό του µαθητή για την
καταλληλότητα µιας φράσης.
Ο µόνιµος και συνειδητός στόχος του δασκάλου είναι να φροντίζει ώστε ο
µαθητής να συµµετέχει στα δρώµενα της σχολικής ζωής και να εκτίθεται συχνά σε
παραγωγή λόγου, ώστε να αναπτύξει την ικανότητα να παράγει - όσο επιτρέπει η
ηλικία του - λόγο “σκόπιµα” διατυπωµένο “µε τέχνη και µε τρόπο”, είτε πρόκειται
για µια απλή αιτιολόγηση είτε για κείµενο αισθητικών αξιώσεων.

Γ2
Αυτό σύµφωνα µε την κειµενοκεντρική προσέγγιση γίνεται τόσο στη φάση της
παραγωγής ιδεών µε διάφορες τεχνικές καθοδήγησης, όπως η τεχνική της υπερδοµής,
των µοτίβων κλπ. που έχουν ξανασυναντήσει σε προηγούµενα µαθήµατα, όσο και
στη φάση της οργάνωσης της δοµής µέσα από άξονες που έχουν ήδη αναδειχτεί από
άλλες προσπάθειες προηγούµενων µαθηµάτων.

52. ο ρόλος της παραγράφου(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες περιορίζουν το ρόλο της παραγράφου στην πύκνωση / σύνοψη
κειμένου και δίνουν έμφαση στα δομικά χαρακτηριστικά και στους
μορφοσυντακτικούς (κλίση, παραγωγή και σύνθεση) και λεξιλογικούς μηχανισμούς
συνοχής του κειμένου (κειμενικοί δείκτες, διαρθρωτικές λέξεις, λεξιλογικοί δείκτες
κειμενικής οργάνωσης).
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος ακολουθώντας σε μεγάλο
βαθμό τις προτάσεις των σχολικών εγχειριδίων εμπλέκει τους μαθητές σε
διαδικασίες πύκνωσης κειμένου βάσει της επεξεργασίας των παραγράφων
και της εξαγωγής πλαγιότιτλου ή κεντρικής ιδέας για καθεμιά από αυτές.
Ωστόσο, οι περισσότεροι μαθητές δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στο
μέγιστο βαθμό στις απαιτήσεις πύκνωσης του κειμένου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία πύκνωσης λόγου με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας της σύνοψης κειμένων
βάσει των δομικών και συνοχικών μηχανισμών των κειμένων.

52.θπ
Η σύνθεση της περίληψης είναι µια διαδικασία µετασχηµατισµού ενός
προυπάρχοντος κειµένου σε κείµενο βραχύτερης έκτασης που, όµως, διασώζει την
κεντρική ιδέα και τα σηµαντικά που την στηρίζουν. Για να εξασφαλισθεί η
νοηµατική συµπύκνωση, η λεκτική συνοπτικότητα και η πληροφοριακή πληρότητα
της περίληψης, πρέπει να γίνουν πολλοί και υψηλού επιπέδου µετασχηµατισµοί
γνωστικής, γνωσιακής, γλωσσικής και κειµενικής φύσης.
Οι µαθητές όλων των σχολικών βαθµίδων δυσκολεύονται στην
πραγµατοποίηση τέτοιων µετασχηµατισµών και γι’ αυτό είναι ανάγκη να διδαχθούν
άµεσα στις αντίστοιχες διαδικασίες. Για διευκόλυνση, λοιπόν, των µαθητών
αναλύουµε την όλη διαδικασία σε πέντε βήµατα και για κάθε βήµα προτείνουµε µια
σειρά από τεχνικές, από τις οποίες άλλες προσφέρονται για περίληψη προτάσεων και
παραγράφων και άλλες για περίληψη εκτενέστερων κειµένων. Στην πρώτη
περίπτωση χρησιµοποιούµε κυρίως τεχνικές όπως εκείνες της εννοιολογικής
αναγωγής και της λογικής κρίσης, και στη δεύτερη περίπτωση χρησιµοποιούµε τα
σχήµατα υπερδοµής, τα οποία βοηθούν πολλαπλώς. Πρώτον, διότι τα στοιχεία της
υπερδοµής προσφέρουν κριτήρια επιλογής των σηµαντικών στοιχείων από το αρχικό
κείµενο και, δεύτερον, διότι οργανώνουν τα σηµαντικά πληροφοριακά στοιχεία του
αρχικού κειµένου µε λογικό τρόπο.
Όλες οι παραπάνω διαδικασίες εξηγούν τη δυσκολία που παρουσιάζει η
σύνθεση της περίληψης, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύουν και τις θετικές επιπτώσεις

που έχουν στη µάθηση και στην ανάπτυξη οι αλλεπάλληλες συσχετίσεις και οι
ποικίλης φύσης µετασχηµατισµοί.

Με αυτές τις επεξηγήσεις, η πρότασή µας για τη σύνθεση της περίληψης
διαρθρώνεται στα εξής πέντε βήµατα :
• Α) Ανάλυση και ταξινόµηση πληροφοριών σε βασικές πληροφοριακές µονάδες.
• Β) ∆ιάκριση του συνόλου των πληροφοριών µιας πληροφοριακής µονάδας σε
πρωτεύοντα κα δευτερεύοντα στοιχεία.
• Γ) Μετασχηµατισµός πρωτευόντων στοιχείων σε έννοιες γένους, λογικές κρίσεις
και πληροφοριακές θεµατοποιήσεις.
• ∆) Γλωσσική έκφραση προηγηθέντων µετασχηµατισµών και απόδοσή τους µε
µορφή συγκροτηµένου κειµένου.
• Ε) Αναδιοργάνωση δοµής και αρχικού κειµένου.
Το τρίτο βήµα είναι το πιο σηµαντικό στη µετασχηµαστική διαδικασία της πύκνωσης
ενός κειµένου και µπορεί να υλοποιηθεί µε τις παρακάτω τεχνικές:
Πρόκειται για τις τεχνικές
• α) της εννοιολογικής αναγωγής,
• β) της αναγωγής δράσεων,
• γ) της λογικής κρίσης,
• δ) της λεκτικής πράξης,
• ε) του εντοπισµού και εµπλουτισµού θεµατικής πρότασης,
• στ) της διατύπωσης θεµατικής πρότασης,
• ζ) της αξιοποίησης της υπερδοµής,
• η) του εντοπισµού θεµατικών αξόνων, και
• θ) της σύνθεσης γραφικής αναπαράστασης.

53. στρατηγικές και τεχνικές παράφρασης λόγου και
εκφωνημάτων. (Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες σχετικά με την πύκνωση / σύνοψη κειμένου δίνουν έμφαση στις
στρατηγικές και τεχνικές παράφρασης λόγου και εκφωνημάτων.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος εμπλέκει τους μαθητές σε
διαδικασίες πύκνωσης κειμένων χωρίς να τους έχει εξασκήσει σε
προηγούμενα μαθήματα κατά τις μεταναγνωστικές δραστηριότητες
πρόσληψης λόγου στους μηχανισμούς παράφρασης και μετατροπής ενός
είδους λόγου σε άλλο.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία πύκνωσης λόγου με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας των διαδικασιών
παράφρασης κειμενικών αποσπασμάτων.

53. θπ

Η σύνθεση της περίληψης είναι µια διαδικασία µετασχηµατισµού ενός
προυπάρχοντος κειµένου σε κείµενο βραχύτερης έκτασης που, όµως, διασώζει την
κεντρική ιδέα και τα σηµαντικά που την στηρίζουν. Για να εξασφαλισθεί η
νοηµατική συµπύκνωση, η λεκτική συνοπτικότητα και η πληροφοριακή πληρότητα
της περίληψης, πρέπει να γίνουν πολλοί και υψηλού επιπέδου µετασχηµατισµοί
γνωστικής, γνωσιακής, γλωσσικής και κειµενικής φύσης.
Οι µαθητές όλων των σχολικών βαθµίδων δυσκολεύονται στην
πραγµατοποίηση τέτοιων µετασχηµατισµών και γι’ αυτό είναι ανάγκη να διδαχθούν
άµεσα στις αντίστοιχες διαδικασίες. Για διευκόλυνση, λοιπόν, των µαθητών
αναλύουµε την όλη διαδικασία σε πέντε βήµατα και για κάθε βήµα προτείνουµε µια
σειρά από τεχνικές, από τις οποίες άλλες προσφέρονται για περίληψη προτάσεων και
παραγράφων και άλλες για περίληψη εκτενέστερων κειµένων. Στην πρώτη
περίπτωση χρησιµοποιούµε κυρίως τεχνικές όπως εκείνες της εννοιολογικής
αναγωγής και της λογικής κρίσης, και στη δεύτερη περίπτωση χρησιµοποιούµε τα
σχήµατα υπερδοµής, τα οποία βοηθούν πολλαπλώς. Πρώτον, διότι τα στοιχεία της
υπερδοµής προσφέρουν κριτήρια επιλογής των σηµαντικών στοιχείων από το αρχικό
κείµενο και, δεύτερον, διότι οργανώνουν τα σηµαντικά πληροφοριακά στοιχεία του
αρχικού κειµένου µε λογικό τρόπο.
Όλες οι παραπάνω διαδικασίες εξηγούν τη δυσκολία που παρουσιάζει η
σύνθεση της περίληψης, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύουν και τις θετικές επιπτώσεις
που έχουν στη µάθηση και στην ανάπτυξη οι αλλεπάλληλες συσχετίσεις και οι
ποικίλης φύσης µετασχηµατισµοί.

Με αυτές τις επεξηγήσεις, η πρότασή µας για τη σύνθεση της περίληψης
διαρθρώνεται στα εξής πέντε βήµατα :
Α) Ανάλυση και ταξινόµηση πληροφοριών σε βασικές πληροφοριακές
µονάδες.
Β) ∆ιάκριση του συνόλου των πληροφοριών µιας πληροφοριακής µονάδας σε
πρωτεύοντα κα δευτερεύοντα στοιχεία.
Γ) Μετασχηµατισµός πρωτευόντων στοιχείων σε έννοιες γένους, λογικές
κρίσεις και πληροφοριακές θεµατοποιήσεις.
∆) Γλωσσική έκφραση προηγηθέντων µετασχηµατισµών και απόδοσή τους µε
µορφή συγκροτηµένου κειµένου.
Ε) Αναδιοργάνωση δοµής και αρχικού κειµένου.

Το τρίτο βήµα είναι το πιο σηµαντικό στη µετασχηµαστική διαδικασία της πύκνωσης
ενός κειµένου και µπορεί να υλοποιηθεί µε τις παρακάτω τεχνικές:
Πρόκειται για τις τεχνικές α) της εννοιολογικής αναγωγής, β) της αναγωγής
δράσεων, γ) της λογικής κρίσης, δ) της λεκτικής πράξης, ε) του εντοπισµού και
εµπλουτισµού θεµατικής πρότασης, στ) της διατύπωσης θεµατικής πρότασης, ζ) της
αξιοποίησης της υπερδοµής, η) του εντοπισµού θεµατικών αξόνων, και θ) της
σύνθεσης γραφικής αναπαράστασης.

54. σπουδαιότητα της χρήσης λεξικού(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της χρήσης λεξικού ως μέσου
αυτόνομης και εξατομικευμένης δράσης των μαθητών όχι μόνο κατά τις λεξιλογικές
ασκήσεις αλλά και κατά τις δραστηριότητες παραγωγής και πρόσληψης λόγου, όσο
και κατά τη διδασκαλία της γραμματικής. Για το λόγο αυτό στους μαθητές της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διανεμηθεί λεξικά.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Δ’ / Ε’ / Στ’ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος προβαίνει σε
περιορισμένη χρήση του λεξικού αποκλειστικά κατά τις λεξιλογικές ασκήσεις
όπου η χρήση του συγκεκριμένου βιβλίου αναφοράς προτείνεται από το
εγχειρίδιο της γλώσσας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για τη χρήση λεξικών στην
τάξη με το περιγραφόμενο σενάριο;
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους αξιοποίησης των λεξικών κατά τη
γλωσσική διδασκαλία.

54.θπ
• Συνειδητοποίηση της µορφολογίας των λέξεων (θέµα,

συνθετικά,

καταλήξεις κ.λπ.)
• Συνειδητοποίηση των µηχανισµών σύνθεσης και παραγωγής
• ∆ιδασκαλία ορθογραφίας, ιδιαίτερα µέσα από τους µηχανισµούς
σύνθεσης και παραγωγής, καθώς και της προέλευσης (ετυµολογίας) των
λέξεων

• Ταξινοµήσεις,

οµαδοποιήσεις,

σηµασιολογικά

πεδία

κατά θεµατικές ενότητες

(π.χ. συνώνυµα,

αντώνυµα,

µορφή,

και
θέµα

κτλ), συγκρίσεις, συνθέσεις, αναλύσεις συνθέτων κτλ..
• Ασκήσεις επιλογής του κατάλληλου συνωνύµου αφηρηµένων κυρίως
εννοιών, όπως επίπτωση, επίδραση, συνέπεια και αποτέλεσµα.
• Χρήση των περιστάσεων επικοινωνίας και των επιπέδων λόγου ως
κριτηρίων για την επιλογή και την αξιολόγηση λεξιλογίου.
• Κατάλληλη χρήση λέξεων σε κείµενο. Σύνδεση της χρήσης των λέξεων
µε τα επίπεδα λόγου και τις περιστάσεις επικοινωνίας.
• Λογοπαίγνια, παροιµίες, ανέκδοτα και ποιήµατα µε αµφίσηµες λέξεις,
δηλαδή λέξεις των οποίων το νόηµα µπορεί κανείς να το εκλάβει και
διαφορετικά
• Άσκηση στην ετυµολογική προσέγγιση της σηµασίας.
• Ασκήσεις µε κοινά προθήµατα και επιθήµατα (λ.χ.

παρα-πλέω,

περι-πλέω,

περι-τυλίγω,

παρα-πίνω, παρά-πλευρο,

περι-κνηµίδες,

περί-µετρος,

παρα-πόταµος,

οικοπεδ-ούχος, σταθµ-άρχης, αρχαιο-

λόγος)
• Εντοπισµός και σχηµατισµός πολυλεκτικών συνθέτων, και περιφράσεων
(π.χ. παιδική χαρά, πλυντήριο πιάτων, φακοί επαφής, παιδί-θαύµα,
κάνω υποµονή, κάνω πίσω κτλ.).
• Παιχνίδια µε λέξεις που έχουν ως α' συνθετικό λόγια αχώριστα µόρια,
π.χ. ευ- και δυσ-, και αρχαίες προθέσεις, π.χ. ανα-θέτω, κατα-θέτω,
παρα-θέτω, δια-θέτω, υπο-θέτω, ανα-βάλλω, κατα-βάλλω, περι-βάλλω,
προ-βάλλω, προσ-βάλλω, ηµι-σφαίριο, ηµί-χρονο, τηλε-όραση, τηλέφωνο, τηλε-σκόπιο κτλ.
• Οµαδοποιήσεις χαρακτηριστικά: και επιθήµατα.
• Χρήση

λεξικών,

ορθογραφικών,

εννοιολογικών

κ.ά,

για

εύρεση

συνωνύµων, αντιθέτων
• Καθοδηγηµένη

σύνταξη

προσωπικών

• λεξιλογίων, για διάφορους σκοπούς
• Ασκήσεις

υποκατάστασης

λέξεων

µε

δεδοµένες

συνώνυµες

και

συσχέτιση µε το πλαίσιο, δραµατοποιήσεις, διάλογοι κτλ.
• Προκαταρκτικές δραστηριότητες µε άγνωστες λέξεις και φράσεις για την
κατανόηση ενός κειµένου. Λέξεις κλειδιά για περιγραφές, παρατηρήσεις
και αφηγήσεις
• Καταχώριση των νέων λέξεων και • τ σηµασιών τους σε ειδικό τετράδιο
οµαδοποιήσεις, ανάλογα µ ε τη σηµασία, την ετυµολογική προέλευση, τη
ορφή κ.τ.ό. Χρήση των νέων λέξεων κατά τη σύνθεση προτάσεων, απλών
ιστοριών κ.ά.
• Γραπτή και προφορική χρήση των νέων λέξεων µε την κυριολεκτική και
µεταφορική σηµασία τους.
• Εντοπισµός του ειδικού λεξιλογίου σε κάθε µάθηµα και αναγνώριση της
ιδιαιτερότητάς του.

• Κατάρτιση θεµατικών λεξιλογίων σε κάθε µάθηµα: Φυσική,
Μαθηµατικά, Θρησκευτικά κτλ.

• το

• Γράψιµο κειµένου µε νέο ειδικό λεξιλόγιο (π.χ. της
Κοινωνικής

57. Ανάπτυξη Α.Π. (Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Η θεωρία στο πεδίο των Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ) αναφέρει ότι «Το ΑΠ
αποτελεί σχέδιο οργάνωσης της μάθησης. Για την ανάπτυξη του ΑΠ συνήθως
ακολουθείται μια τετραμερής πορεία: α. καθορισμός ενοτήτων και καταγραφή
στόχων – β. σχεδιασμός δραστηριοτήτων – γ. τρόπος εφαρμογής – δ. αξιολόγηση».
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες οι τάξεις , Μάθημα: όλα τα γνωστικά αντικείμενα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Σύµφωνα µε σύγχρονες αντιλήψεις και
πρακτικές, που υιοθετούνται και από το «Νέο Σχολείο», προσαρµογές επί του ΑΠ
και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού συγκαταλέγονται στις αρµοδιότητες του
συλλόγου διδασκόντων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Πώς, κατά την άποψή σας, πρέπει να εργασθεί κάθε εκπαιδευτικός,
προκειμένου να ανταποκριθεί στο έργο αυτό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ:
•

•

•
•

Πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τους στόχους κάθε διδακτικής ενότητας, οι οποίοι
διέπονται από τις εξής ενιαίες αρχές: α) η µύηση σε ερευνητικές τεχνικές, β) η
κατανόηση βασικών εννοιών, διαδικασιών και γεγονότων, γ) η επικοινωνία και η
συνεργασία και δ) η σύνδεση µε τη ζωή.
Να µάθει να εισάγουν τη λογική των πολλαπλών διδακτικών µέσων και
υλικών (αποσπάσµατα σχολικών εγχειριδίων, υλικά από το ψηφιακό σχολείο,
έγκυρες πηγές από το διαδίκτυο, κλπ).
Πρέπει να σχεδιάζει (κυρίως σε επίπεδο επιλογής δραστηριοτήτων και
εκπαιδευτικών υλικών)
Να µυηθεί στις αρχές της διερευνητικής µάθησης:
α) ενσωµατώνοντας τη διαδικασία της ερευνητικής εργασίας οριζόντια σε
όλα τα γνωστικά αντικείµενα αλλά και ως ειδική ζώνη του προγράµµατος υπό
τον τίτλο «Βιωµατικές ∆ράσεις-Συνθετικές ∆ηµιουργικές Εργασίες» για µια
σειρά γνωστικά αντικείµενα (π.χ. Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας,
Σχολική και Κοινωνική Ζωή, Τεχνολογία, κλπ)
β) δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση όχι µόνο στο περιεχόµενο αλλά και στα ειδικά
µεθοδολογικά εργαλεία και τρόπους εργασίας του κάθε γνωστικού πεδίου

(π.χ. πειραµατική εργασία στις Φυσικές Επιστήµες, αναζήτηση πηγών και
τεκµηρίων στις Κοινωνικές Επιστήµες).
•

•

Καθίσταται συνδηµιουργός του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο είναι πια δυνατόν
χάρη και στη συνδροµή των νέων τεχνολογιών (χρήση διαδικτύου, διαδραστικού
πίνακα κτλ.) να προσαρµόζεται στις ανάγκες κάθε τάξης, ακόµη και του κάθε
µαθητή σύµφωνα µε τις αρχές της διαφοροποιηµένης παιδαγωγικής.
Να αναθέτει σε οµάδες µαθητών σχέδια εκπαιδευτικής δράσης τα οποία έχουν
στόχο αφενός οι µαθητές να ανακαλύψουν τη γνώση (διερευνητική µάθηση)
µέσω δηµιουργίας υποθέσεων και επιβεβαίωσης ή διάψευσής τους, και
γενικότερα µέσω της χρήσης στρατηγικών, και αφετέρου να αποκτήσουν γνώση
και εκτός τάξης µέσα από την καθηµερινή διεπίδραση µε άλλους και τη χρήση
της γλώσσας.

2. Με ποια μέσα και διαδικασίες μπορείτε να συμβάλλετε στην καλύτερη και
αποτελεσματικότερη άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων του συλλόγου
διδασκόντων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Α) Ενδοσχολική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για τις γενικότερες αλλαγές που
επιφέρει το Νέο Σχολείο.
Τί ισχύει σήµερα:
Παρά τα κατά καιρούς εξαγγελλόµενα, στην πράξη η υπερφόρτωση της ύλης και τα
εγχειρίδια οδηγούν στην µετωπική διδασκαλία, στην αφήγηση και την
αποµνηµόνευση. Ο µαθητής βασικά αξιολογείται πάνω στην δυνατότητα
αποστήθισης
Τι αλλάζει:
Τέλος στην αποστήθιση: Από το «τόσες λέξεις ξέχασες», στο «τι κατάλαβες».
Προωθούνται µαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις που αναγνωρίζουν
τη µοναδικότητα του κάθε µαθητή και µαθήτριας καθώς και της κάθε σχολικής
τάξης. Κύρια χαρακτηριστικά των νέων παιδαγωγικών τεχνικών που απαιτούνται
είναι το πιο ευέλικτο µαθησιακό περιβάλλον, η βιωµατική µάθηση, η ενεργητικότερη
συµµετοχή των µαθητών στις δραστηριότητες και στο σχεδιασµό της προσωπικής
τους µάθησης, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η µεγαλύτερη εξατοµίκευση
της διδασκαλίας. Βασικές διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες µπορούν να
χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση και σε συνδυασµό µεταξύ τους είναι:
• Η διαθεµατική προσέγγιση - ώστε να αλληλοτροφοδοτείται η γνώση
• Τα σχέδια εργασίας – από το «αποστηθίζω» να περάσουµε στο «ερευνώ»
• Η διδασκαλία σε οµάδες – µε στόχο το συλλογικό πνεύµα
• Η διαφοροποιηµένη παιδαγωγική – που αφορά τις ανάγκες του µαθητή και
όχι γενικά της τάξης.
• Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία – που αποτελεί βασικό
συντελεστή της νέας πραγµατικότητας που είναι το ψηφιακό σχολείο.

Β) Ενδοσχολική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για τις γενικότερες αλλαγές που
επιφέρουν τα νέα Π.Σ.
Το νέο ΠΣ, έγινε προσπάθεια να είναι:
•
Ανοικτό και ευέλικτο
•
Στοχοκεντρικό
•
Ενιαίο και συνεκτικό
•
∆ιαθεµατικό
•
Βιωµατικό και παιδαγωγικά διαφοροποιηµένο
•
Να στηρίζεται σε συνεργατικούς και αυτοκατευθυνόµενους τρόπους µάθησης
Στρατηγικοί Στόχοι
• Ο προβληµατισµός για το περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφορία.
• Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθηµερινή διδακτική πρακτική, τόσο ως πηγή
πληροφοριών και διδακτικού υλικού, όσο και για την εξασφάλιση σύγχρονων
διδακτικών εργαλείο
Οι εκπαιδευτικοί:
• Οργανώνουν τα µαθήµατα τους µε βάση το καινούριο ΠΣ.
• Μελετούν το ΠΣ κυρίως εστιάζοντας στις αλλαγές που αυτό θέτει τόσο στο
περιεχόµενο όσο και στη διαχείριση του.
• Υποστηρίζονται από τις ενηµερωτικές –επιµορφωτικές δράσεις και από το
σχολικό σύµβουλο
• Συζητούν τον προγραµµατισµό τους και τις επιλογές τους και σχεδιάζουν κάποιες
διδασκαλίες από κοινού
• Υποστηρίζονται από το σχολικό σύµβουλο
• Συστηµατικά καταγράφουν την πορεία εφαρµογή του ΠΣ
• Μελετούν συστηµατικά τι συµβαίνει στην τάξη τους και συζητούν τις
παρατηρήσεις τους µε τους άλλους συναδέλφους τους
Γ) Ενδοσχολική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για τις ειδικότερες αλλαγές που
επιφέρει το Νέο Σχολείο, ανά γνωστικό αντικείµενο.

58. Γνώση του Α.Π. (Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες στον τομέα των Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ) έχουν αποδείξει ότι οι
εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν καλά το ΑΠ είναι πιο αποτελεσματικοί στον
προγραμματισμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της διδασκαλία τους.
Β. Περιγραφή σεναρίου

Ως Σχολικός Σύμβουλος διαπιστώνετε ότι μερικοί εκπαιδευτικοί αγνοούν σχεδόν
στο σύνολό του το ΑΠ. Το ενδιαφέρον τους, κατά την προετοιμασία και τη
διεξαγωγή της διδασκαλίας, επικεντρώνεται στη μελέτη και το περιεχόμενο του
σχολικού βιβλίου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Αναφέρατε ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα προβλήματα που μπορεί να
ανακύψουν από την άγνοια του ΑΠ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
• Πρώτα απ΄ όλα πρέπει να γίνει σαφές ότι το σχολικό εγχειρίδιο δεν ταυτίζεται µε
το Α.Π. Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει ότι η αναφορά στο αναλυτικό
πρόγραµµα σπουδών και όχι στο διδακτικό εγχειρίδιο, αποτελεί τη βάση για τη
διδασκαλία όλων των ενοτήτων κάθε µαθήµατος.
• Αυτό σηµαίνει ότι εάν ο εκπαιδευτικός κρίνει εµπεριστατωµένα ότι το σχολικό
εγχειρίδιο σε κάποια ενότητα/µάθηµα δεν καλύπτει τους στόχους που έχει θέσει
το Α.Π. τότε πρέπει να αναπτύξει άλλες δραστηριότητες οι οποίες θα βοηθήσουν
τους µαθητές να κατακτήσουν τους στόχους του Α.Π.
• Επίσης, εάν οι ασκήσεις κάποιου µαθήµατος είναι πολύ απλές/δύσκολες για τις
δυνατότητες των µαθητών της τάξης τότε ο εκπαιδευτικός πρέπει να τις
προσαρµόσει στις ανάγκες των µαθητών του (διαφοροποιηµένη διδασκαλία).
Αυτό όµως δε θα το πετύχει εάν δεν ξέρει τους στόχους του Α.Π.
• Η γνώση του Α.Π. και ιδιαίτερα των στόχων του, γενικών και ειδικών, αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση στην διεξαγωγή της διδασκαλίας. Για παράδειγµα εάν ο
στόχος κάποιου µαθήµατος επιτευχθεί µε µία µόνο άσκηση, οι εκπαιδευτικοί δεν
είναι σκόπιµο να κάνουν πολλές ακόµη παρόµοιες ασκήσεις για να επιτύχουν και
πάλι τον ίδιο στόχο. Είναι καλύτερα να κατευθύνουν τις δραστηριότητές τους
στην υλοποίηση των υπόλοιπων στόχων του µαθήµατος. Αυτό όµως προϋποθέτει
και πάλι τη γνώση των στόχων τόσο των ∆ΕΠΠΣ όσο και των επιµέρους ΑΠΣ.
Εφόσον όµως η άγνοια του Α.Π. δηµιουργεί τόσα προβλήµατα, γιατί ένα µέρος των
εκπαιδευτικών δεν το γνωρίζει; «Αναρωτιούνται πολλοί υποστηρικτές της
καθοριστικής σηµασίας του σχολικού εγχειριδίου, ποιος εµποδίζει τον εκπαιδευτικό να
πράξει διαφορετικά µέσα στην τάξη, εφόσον έχουµε δηµοκρατία. Μα φυσικά η γοητεία
του έτοιµου, η ατολµία να κάνεις κάτι που να διαφοροποιείται από δόκιµες
επιστηµονικές οµάδες, ο τρόπος αντιµετώπισης µε επιφύλαξη από το σχολικό σύµβουλο
κάθε καινοτοµίας εκ µέρους των εκπαιδευτικών και πάνω απ΄ όλα οι γονείς, που
παίζουν τις περισσότερες φορές το ρόλο αστυνόµου, για να ελέγξουν την καθεµιά
«παρεκτροπή» του εκπαιδευτικού.
Έτσι µεταβάλλεται ο εκπαιδευτικός σε εκτελεστή εντολών, ασχολείται µε την
διεκπεραίωση της ύλης και πρέπει να είναι και ευχαριστηµένος. Όλες εκείνες οι
απόψεις του ∆οµισµού που κάνουν λόγο για στήριξη στην ιδιαιτερότητα του καθενός
παιδιού, για νοητικές συγκρούσεις και εξατοµικευµένες προσεγγίσεις, φαίνεται ότι
παραµένουν απλές θεωρίες του Piaget και του Wygotsky, που δεν µας αφορούν. Ο
εκπαιδευτικός βαδίζει σελίδα - σελίδα µε το εγχειρίδιο, οι µαθητές εκόντες άκοντες
καλούνται να συµπράξουν, στην ουσία να αφοµοιώσουν τα προτεινόµενα περιεχόµενα,
σε ένα κλίµα µονότονης και αδιάφορης καθηµερινότητας. Το πρόβληµα βρίσκεται στη
στρεβλή σχέση ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και το αναλυτικό πρόγραµµα.»

2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς, προκειμένου να αλλάξουν νοοτροπία και να ακολουθούν
παιδαγωγικότερες και αποτελεσματικότερες επιλογές αναφορικά με τη γνώση
και την αξιοποίηση του ΑΠ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Προτάσεις:

•
•

•

•

Να µελετήσουν τα ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ.
Να γνωρίζουν τους γενικούς και ειδικότερους στόχους κάθε µαθήµατος και να
προσαρµόζουν τις ασκήσεις και τα περιεχόµενα του Α.Π. στις ανάγκες των
µαθητών τους (διαφοροποιηµένη διδασκαλία).
Το µοντέλο που κυριαρχεί στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα δεν πρέπει να
βασίζεται µόνο στην αυτοτελή διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών
αντικειµένων. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί
ταυτόχρονα η απαιτούµενη «εσωτερική συνοχή» και η «ενιαία οριζόντια
ανάπτυξη των περιεχοµένων». Προς τούτο απαιτείται η κατά το δυνατόν
οριζόντια διασύνδεση των Α.Π.Σ. των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων.
Οριζόντια διασύνδεση στο επίπεδο των Α.Π.Σ. σηµαίνει κατάλληλη οργάνωση
της διδακτέας ύλης κάθε γνωστικού αντικειµένου, µε τρόπο που να
εξασφαλίζεται η επεξεργασία θεµάτων από πολλές οπτικές γωνίες, ώστε αυτά να
«φωτίζονται πολυπρισµατικά» και να αναδεικνύεται η γνώση και η σχέση της µε
την πραγµατικότητα. Γι’ αυτό πρέπει να αναζητηθούν, στο µέτρο του εφικτού,
µέσα από τα Α.Π.Σ. και τη διδασκαλία, οι προεκτάσεις και οι συσχετίσεις εκείνες
που έχουν τα εξεταζόµενα θέµατα των αυτοτελών µαθηµάτων στο πεδίο των
επιστηµών, της τέχνης, της τεχνολογίας, αλλά και στη διαµόρφωση στάσεων και
αξιών.
Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να επικεντρώνεται µόνο στη
µελέτη και το περιεχόµενο του σχολικού βιβλίου. Τα Α.Π. έχουν γενικότερους
στόχους που ξεπερνούν τους στόχους και τα περιεχόµενα των επιµέρους
ενοτήτων και διατρέχουν (οριζόντια και κάθετα) όλη την εκπαιδευτική
διαδικασία (πχ. ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή,
ανάπτυξη νοητικών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και
δεξιοτήτων, αρµονική ένταξή του στην κοινωνία, σεβασµό στις πνευµατικές και
ανθρωπιστικές αξίες, αυτοαντίληψη, συναισθηµατική σταθερότητα, κριτική και
διαλεκτική ικανότητα καθώς και θετική διάθεση για συνεργασία και αυτενέργεια,
ενίσχυση της πολιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας, καταπολέµηση
στερεοτύπων, θρησκευτικών και πολιτισµικών προκαταλήψεων, κ.ά.).

Επιχειρήµατα:

Οι Carr και Kemmis, σε µια αναλογία ως προς την διατύπωση από το
Habermas του τεχνικού, του πρακτικού και του χειραφετικού ενδιαφέροντος,
αναφέρουν τρεις διαστάσεις ως προς τη σχέση εκπαιδευτικού και αναλυτικού
προγράµµατος: Την τεχνική, την πρακτική και τη στρατηγική διάσταση.
Ερµηνεύοντας τις διαστάσεις αυτές σε σχέση µε το ερώτηµά µας θα πρότεινα τα
εξής:
• Η τεχνική διάσταση αφορά κυρίως σε θετικιστικές αντιλήψεις ως προς τη
σχέση θεωρίας και πράξης. Άρα, η γνώση του Α.Π. είναι απαραίτητη γιατί η

•

•

θεωρία διαµορφώνει και καθορίζει την πρακτική εφαρµογή. Έτσι η
µαθησιακή διαδικασία µεταβάλλεται σε µια απλή εφαρµογή σχεδιασµών
δράσης, που έχουν γενική ισχύ, η οποία κατοχυρώνεται µέσα από ποικίλες
ερευνητικές προσεγγίσεις. Θα ήταν αφελές και αντιδραστικό να αρνηθεί
κανείς τη σηµασία και την αξία αυτών των πορισµάτων, ως στοιχείων που
µπορούν να εµπλουτίσουν τη σχολική ζωή. Θα ήταν όµως εξίσου επικίνδυνο
να αποτελέσουν ένα είδος διαχρονικής και καθοριστικής συνταγής για όλες
τις οµάδες.
Η πρακτική διάσταση δίνει έµφαση στην πολυπλοκότητα, τη ρευστότητα και
την ιδιορρυθµία της κάθε µιας οµάδας και απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να
κάνει εύστοχη χρήση του µεθοδολογικού του ρεπερτορίου, στηριζόµενος
πολλές φορές σε δικές του πρωτοβουλίες, που δίνουν στο ρόλο του µια
περισσότερο δηµιουργική διάσταση, ως ένα είδος καλλιτεχνικής δράσης. Έτσι
το έργο του αποµακρύνεται από την καθαρά τεχνοκρατική εφαρµογή, που
σηµαίνει µια σαφή και µονόδροµη επίτευξη συγκεκριµένων διδακτικών
στόχων για όλη την οµάδα. Η παρέµβασή του συµβάλλει ενδεχόµενα στην
επίτευξη ενός ευρύτερου πλέγµατος διδακτικών στόχων, µε σεβασµό στην
προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του καθενός παιδιού. Η
αντίληψη αυτή δίνει στον εκπαιδευτικό δικαίωµα για αυτόνοµη δράση και
αναστοχασµό, απαλλάσσοντάς τον από την ιδιότητα του απλού µεταφορέα
αλλότριων προτάσεων, ως προς την παρέµβαση, ως ένα είδος εκτελεστικού
οργάνου για εντολές ειδηµόνων.
Τέλος στη στρατηγική διάσταση ο εκπαιδευτικός κάνει ένα βήµα
παραπέρα και από απλός εφαρµοστής και ευρηµατικός σχεδιαστής της
δράσης επιχειρεί να συνειδητοποιήσει την ιστορική, κοινωνική και ηθική
πραγµατικότητα της δράσης του, ώστε να διαµορφώσει ανάλογα την
παρέµβασή του. Έτσι ο εκπαιδευτικός προβληµατίζεται και θέτει υπό έλεγχο
κάθε δραστηριότητα, ως ένα είδος συνειδητοποίησης των παραγόντων που
αλλοτριώνουν και προσανατολίζουν τη σχολική ζωή. Τις ανησυχίες και τις
διαπιστώσεις του ο εκπαιδευτικός καλείται να θέσει σε κριτικό διάλογο µε τα
µέλη του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου: µαθητές, γονείς, συναδέλφους,
προϊσταµένους, πανεπιστηµιακή κοινότητα και ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.
Αυτός ο διάλογος αποτελεί κατά τον Habermas µια ιδιαίτερη ευκαιρία
χειραφέτησης κοινωνίας και ατόµων. Συνεπώς η στρατηγική διάσταση στη
σχέση εκπαιδευτικού και αναλυτικών προγραµµάτων συµβάλλει στην
προσπάθεια απεµπλοκής της κοινωνίας από µηχανισµούς αλλοτρίωσης και
δογµατικής αγκύλωσης.

Η στρατηγική διάσταση της σχέσης εκπαιδευτικού και αναλυτικού προγράµµατος
οδηγεί σε δραστηριότητες των εκπαιδευτικών που είναι γνωστές στις µέρες µας ως
«έρευνα δράσης», όπου ο εκπαιδευτικός αναλαµβάνει το ρόλο ερευνητή, για την
ορθότητα, των επιλογών και της εφαρµογής της δράσης του. Αυτές οι προτάσεις που
αποτελούν ένα σηµαντικό βήµα επανόρθωσης της κλονισµένης σχέσης ακαδηµαϊκών
και εκπαιδευτικών της πράξης, αναβαθµίζουν ταυτόχρονα το έργο του εκπαιδευτικού
και τα αποτελέσµατα της µάθησης. Ήδη από την εποχή του Lewin (δεκαετία του
΄40) είχε καταστεί σαφές ότι η ενεργός συµµετοχή των διεκπεραιωτών της δράσης,
στη διαµόρφωσή της, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αναβάθµισης των
αποτελεσµάτων. Μπορεί να µην υπάρχει ταύτιση απόψεων ως προς τις διαστάσεις, το
ρόλο της έρευνας δράσης και τη σηµασία της γενικότερα στην προσπάθεια για µια

οριστική ρήξη µε το θετικιστικό στρατόπεδο, εκεί όµως που θα συµφωνήσουν όλοι,
είτε ανήκουν στη χορεία των θετικιστών είτε στην ερµηνευτική ή κριτική οµάδα,
είναι ότι ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να αποτελεί απλό όργανο εκτέλεσης εντολών,
αλλά ενσυνείδητο δηµιουργό της δράσης.
Για να µπορέσει βέβαια να συµβεί κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να υπάρχουν ανοιχτά
αναλυτικά προγράµµατα που να επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να δράσει αυτόβουλα,
συµµετέχοντας σε µια πρακτική πολυµορφία, µε έντονη πολιτική διάσταση.

59. κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα αναφέρεται στις συνήθειες, τις αξίες και τις
συμπεριφορές
που έχουν παγιωθεί σε ένα σχολείο ως τελετουργίες,
μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά και παρέχουν στους μαθητές κριτήρια,
σύμφωνα με τα οποία κάτι είναι αποδεκτό και «καλό» και κάτι άλλο όχι. ‘Έρευνες
διαπιστώνουν ότι στο κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα οφείλεται σημαντικό μέρος της
αποτελεσματικότητας μιας σχολικής μονάδας.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες οι τάξεις , Μάθημα: όλα τα γνωστικά αντικείμενα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Οι εκπαιδευτικοί παραβλέπουν τις
επιδράσεις του κρυφού αναλυτικού προγράμματος στις επιδόσεις των μαθητών
τους και αδυνατούν να ερμηνεύσουν την όλο αυξανόμενη αδιαφορία που μπορεί
να επιδεικνύουν οι μαθητές για τις σχολικές δραστηριότητες και τις σχολικές τους
υποχρεώσεις.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι εκπαιδευτικοί του συγκεκριµένου σχολείου παραβλέπουν προφανώς τις
επιδράσεις του κρυφού αναλυτικού προγράµµατος στις σχολικές επιδόσεις των
µαθητών τους. Επιπλέον αδυνατούν να ερµηνεύσουν την όλο αυξανόµενη αδιαφορία
που µπορεί να επιδεικνύουν οι µαθητές για τις σχολικές δραστηριότητες και τις
σχολικές τους υποχρεώσεις.
Αυτό σηµαίνει ότι στο σχολείο δραστηριοποιείται ένα κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα
που επηρεάζει αρνητικά τις συνήθειες, τις αξίες και τις συµπεριφορές µαθητών και
εκπαιδευτικών, οι οποίες στο πέρασµα του χρόνου έχουν παγιωθεί ως τελετουργίες,
µεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά και παρέχουν στους µαθητές κριτήρια, σύµφωνα
µε τα οποία κάτι είναι αποδεκτό και «καλό» και κάτι άλλο όχι. Άρα, η
αναποτελεσµατικότητα της σχολικής µονάδας οφείλεται στο κρυφό αναλυτικό
πρόγραµµα

2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς, ώστε να μετατρέψουν την ερευνητική διαπίστωση σε παιδαγωγική
ευκαιρία για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το παραπρόγραµµα ή κρυφό Α.Π. διαµορφώνει έµµεσα γνώσεις, αξίες, στάσεις,
διαπροσωπικές σχέσεις και συµπεριφορές µαθητών. Εποµένως, η προσεκτική µελέτη
του παραπρογράµµατος είναι ιδιαίτερα σηµαντική, επειδή επηρεάζει τη µαθησιακή
διαδικασία µε ένα ασύνειδο, κρυφό και ακαθόριστο τρόπο.
Α). Πρώτα απ’ όλα να ενημερωθούν και να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο
λειτουργίας του κρυφού Α.Π.
Το πρόγραµµα σπουδών του σχολείου δείχνει πολλά περισσότερα από µια σειρά
µαθηµάτων ή κειµένων. Αναπαριστά κυρίως µια εισαγωγή σε ένα συγκεκριµένο
είδος ζωής και χρησιµεύει εν µέρει στην προετοιµασία των µαθητών για κυρίαρχες ή
υφιστάµενες θέσεις στην υπάρχουσα κοινωνία. Αποτελεί µια µορφή ‘πολιτιστικής
πολιτικής’, δηλαδή ένα µέρος της κοινωνικοπολιτιστικής διάστασης της σχολικής
διαδικασίας (McLaren, 1998).
Σχετική έννοια µε αυτήν τη διάσταση είναι και η ‘κοινωνική επιρροή’ της κοινωνικής
ψυχολογίας, η οποία συνίσταται στην αλλαγή των κοινωνικών στάσεων, απόψεων,
αντιλήψεων ή αναπαραστάσεων ενός ατόµου ή µιας οµάδας από τις κοινωνικές
στάσεις, απόψεις, αντιλήψεις ή αναπαραστάσεις ενός άλλου ατόµου ή µιας άλλης
οµάδας (Ράπτης, 2000).
Οδηγούµαστε έτσι στην έννοια ενός άλλου προγράµµατος που υπάρχει και
δραστηριοποιείται παράλληλα µε το επίσηµο, που είναι γνωστό µε ονόµατα όπως
κρυφό, σιωπηλό, αόρατο, άγραφο, ανεπίσηµο, παραπρόγραµµα κ.α. Ο
Μαυρογιώργος προτείνει τον όρο παραπρόγραµµα, µε την έννοια του προγράµµατος
που δε διδάσκεται αλλά µαθαίνεται µέσα από άτυπες µορφές διδασκαλίας,
παράλληλα µε το επίσηµο και τυπικό σχολικό πρόγραµµα. Είναι ένα πρόγραµµα που
διαµορφώνει και διαµορφώνεται από την ίδια τη σχολική πράξη χωρίς να είναι
αντιληπτό και που ωστόσο επηρεάζει καίρια το σχολικό πρόγραµµα ως πράξη και ως
αποτέλεσµα. Ο όρος υποδηλώνει την έννοια του παράλληλου προγράµµατος καθώς
και την έννοια της σύγκρουσης και της αναντιστοιχίας επίσηµου και ανεπίσηµου
προγράµµατος.
Σε αντίθεση µε το πρόγραµµα των µαθηµάτων που ισχύει το ίδιο για όλα τα δηµόσια
σχολεία, το παραπρόγραµµα χαρακτηρίζει µια συγκεκριµένη κοινωνία αλλά και το
κάθε σχολείο ξεχωριστά. Αυτό είναι άτυπο και χαρακτηρίζεται από µη συνειδητό
σχεδιασµό. Έχει σχέση µε τους κοινωνικούς κανόνες που ισχύουν σε κάθε σχολείο οι
οποίοι καθορίζουν τη λειτουργία του και έχει επίσης θετικά ή αρνητικά
αποτελέσµατα στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης των µαθητών. Αφορά στην
οργάνωση που υπάρχει στο σχολείο ή στην τάξη, στις µη τυπικές παιδαγωγικές
διαδικασίες που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί, στο διδακτικό και στο µαθησιακό

στυλ στο οποίο δίνεται έµφαση, στα µηνύµατα που µεταδίδονται στους µαθητές µέσα
από όλο το φυσικό ή το διδακτικό περιβάλλον, στον τρόπο διεύθυνσης, στις
προσδοκίες των δασκάλων και στη διαδικασία αξιολόγησης και βαθµολόγησης.
Β) Να διερευνήσουν τόσο σε επίπεδο συλλόγου διδασκόντων όσο και σε επίπεδο
µαθητικών συµπεριφορών και σχέσεων τις διαστάσεις εκείνες (απόψεις, αντιλήψεις ή
αναπαραστάσεις, κοινωνικές στάσεις, απόψεις κ.ά) που αν και δεν γίνονται άµεσα
αντιληπτές έχουν οδηγήσει στην αυξανόµενη αδιαφορία που µπορεί να επιδεικνύουν
οι µαθητές για τις σχολικές δραστηριότητες και τις σχολικές τους υποχρεώσεις και
κατ’ επέκταση στις χαµηλές τους επιδόσεις.
Γ) Αφού εντοπίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το γενικότερο κλίµα
του σχολείου (π.χ. οργάνωση σχολείου ή τάξης, µη τυπικές παιδαγωγικές διαδικασίες
που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί, διδακτικό και µαθησιακό στυλ στο οποίο
δίνεται έµφαση, µηνύµατα που µεταδίδονται στους µαθητές µέσα από το ευρύτερο
κοινωνικοπολιτισµικό ή το διδακτικό περιβάλλον, τρόπος άσκησης καθηκόντων
διεύθυνσης, προσδοκίες των δασκάλων, διαδικασία αξιολόγησης και βαθµολόγησης)
να προβούν στην λήψη άµεσων µέτρων αντιµετώπισής των.

60. Αναλυτικά Προγράμματα – κριτική σκέψη (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Στην πλειονότητά τους τα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα επιδιώκουν την
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ως οριζόντιου στόχου, καθότι ότι η ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης είναι αυτοτελής στόχος της εκπαίδευσης, αλλά και προϋπόθεση
πολλών άλλων στόχων που αφορούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Δ΄, Ε΄, Στ΄ Μάθημα: Ιστορία
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι, ενώ
επιθυμούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν την κριτική τους
σκέψη, δεν γνωρίζουν πώς μπορεί να γίνει αυτό στην πράξη σε μαθήματα όπως η
Ιστορία.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις

1. Πώς πιστεύετε ότι οι μαθητές μπορούν να δείξουν ότι διαθέτουν κριτική
σκέψη στην Ιστορία ;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς, ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και να εντάξουν στη
Ιστορία μαθησιακές δραστηριότητες που προάγουν την κριτική σκέψη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα κείμενα χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: τα αφηγηματικά και τα
πραγματολογικά.
Πραγματολογικά: πρόκειται για τα επιστημονικά μη λογοτεχνικά κείμενα, που
αναλύουν, συγκρίνουν. Εξηγούν και αξιολογούν πληροφορίες, ιδέες, στάσεις και
χρήσεις σχετικές με το θέμα που πραγματεύονται.
Από τα σχολικά κείμενα θα λέγαμε ότι όλα τα κείμενα της ιστορίας των φυσικών και
των λοιπών θεωρητικών μαθημάτων είναι πραγματολογικά. Τα πραγματολογικά
κείμενα είναι δυσκολότερα για τους μαθητές ως προς την κατανόηση, που
οφείλεται κυρίως στη δομή αυτών των κειμένων γιατί δεν έχουν εξοικειωθεί οι
μαθητές. Γι αυτό απαιτείται και η άμεση διδασκαλία των δομικών σχημάτων η
οποία αποδεδειγμένα προωθεί σημαντικά την ικανότητα των μαθητών τόσο για την
κατανόηση όσο και για την παραγωγή πραγματολογικών κειμένων.
Η κριτική ανάγνωση προϋποθέτει την εκπόνηση σύνθετων νοητικών λειτουργιών
από πλευράς του αναγνώστη ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης με το κείμενο. Η
κριτική ανάγνωση εστιάζει το ενδιαφέρον της σε τρία στοιχεία: α) το σκοπό β)
καθοδήγηση γ) διάλογο με το ίδιο το κείμενο αλλά και τους αναγνώστες.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (ΙΣΤΟΡΙΑ)
1)Ο χάρτης εννοιών: στοχεύει στην ανάδειξη των σχέσεων που κάποιος αναγνωρίζει
ότι υφίστανται μεταξύ διαφορετικών στοιχείων γνώσης που αφορούν ένα θέμα.
Π.χ. α) κάποιο στοιχείο έχει κεντρικό ρόλο, καταλαμβάνει κεντρική θέση ενώ τα
επιμέρους σχέση γραμμικής συνάφειας. Β) Στις γραμμές σύνδεσης αναγράφονται
σχόλια:
Ύµνος
Ελευθερίας
Σολωµός

Μάτσ

Μπορούν να φτιάξουν και οι ίδιοι ο μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
2) Σχέδια: π.χ. οι μαθητές σχεδιάζουν μια πολιορκητική μηχανή και δίπλα γράφουν
μικρό κείμενο.
3) Ιστορική γραμμή: χρονική αλληλουχία
4) Διαγράμματα: ανάδειξη σχέσεων διαφορετικών κατηγοριών.
5) παραγωγή κατάλληλων ερωτήσεων: Διατύπωση: Γιατί, Τι θα συνέβαινε αν …Πώς
έφτασε στο συμπέρασμα- Παραγωγή με βάση τις απορίες των μαθητώνΕρωτήσεις: ανάκληση πληροφοριών, ερμηνείας γεγονότων, αξιολόγησηςΕρωτήσεις που διατυπώνουν οι ίδιοι οι μαθητές.
6) Εποπτικά μέσα: εικόνες , χάρτες, ΤΠΕ
7) Διάφορες πηγές: Αναλύουν, συνθέτουν, συγκρίνουν, ερμηνεύουν, αξιολογούν.
80 λογοτεχνικά κείμενα.

61. στοχοκεντρικό μοντέλο Α.Π. (Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Η θεωρία αναφέρει ότι υπάρχουν τέσσερις κυρίως σχολές Αναλυτικών
Προγραµµάτων. Μία από αυτές αξιοποιεί το στοχοκεντρικό µοντέλο, το οποίο
οργανώνει το περιεχόµενο του Αναλυτικού Προγράµµατος γύρω από βασικούς
στόχους. Το εν λόγω µοντέλο αξιοποιείται διεθνώς κατά τη σύνταξη των
Αναλυτικών Προγραµµάτων.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Τάξη: όλες οι τάξεις , Μάθηµα: όλα τα γνωστικά αντικείµενα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα: Οι επικριτές του στοχοκεντρικού
µοντέλου ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραµµάτων το επικρίνουν και το απορρίπτουν
ως τεχνοκρατική επινόηση που αφυδατώνει την ανθρωπιστική αποστολή του
σχολείου και οδηγεί στη χειραγώγηση, στον παιδαγωγικό φορµαλισµό και στην
οµογενοποίηση της σκέψης και της µάθησης.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. ∆εδοµένου ότι κάθε θεωρητική σχολή για την ανάπτυξη Αναλυτικών
Προγραµµάτων δεν έχει µόνο αρνητική πλευρά, αλλά και θετική, ποια, κατά
την άποψή σας, είναι τα θετικά του στοχοκεντρικού µοντέλου;
2. Ποιες δράσεις θα αναλαµβάνατε και τι θα προτείνατε στους εκπαιδευτικούς
να κάνουν, ώστε να αποφύγουν τον διδακτικό φορµαλισµό που µπορεί να
προκύψει από το στοχοκεντρικό µοντέλο;
ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΧΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Το παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραµµα αποτελεί, συνήθως, κατάλογο συνοπτικών
διαγραµµάτων των περιεχοµένων διδασκαλίας, τα οποία είναι δεσµευτικά για τον
εκπαιδευτικό. Ο όρος curriculum έχει αντίθετα πιο συγκεκριµένο και στενό περιεχόµενο
και σαφώς διατυπωµένους στόχους. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι το γεγονός ότι η
διαδικασία µάθησης δεν παίρνει µια «τελική µορφή». Τα περιεχόµενα των
παραδοσιακών αναλυτικών προγραµµάτων είναι δεσµευτικά για τον εκπαιδευτικό,
ισχύουν επί πολλά χρόνια και δεν αναθεωρούνται τακτικά ενώ τα περιεχόµενα των
curricula συνδέονται µε την επίτευξη των στόχων και ανανεώνουν τα περιεχόµενα
διδασκαλίας διαρκώς προσαρµόζοντάς τα στις συνθήκες του παρόντος και στις
απαιτήσεις του µέλλοντος.
Το curriculum χαρακτηρίζεται από τέσσερα δοµικά στοιχεία και είναι τα εξής: οι στόχοι,
τα περιεχόµενα, οι τρόποι διδασκαλίας και οι τρόποι αξιολόγησης. Αφετηρία των
curricula είναι οι στόχοι οι οποίοι είναι συγκεκριµένοι και σαφώς καθορισµένοι. Τα
περιεχόµενα επιλέγονται µε κριτήριο την καταλληλότητα για την επίτευξη των στόχων.
Προτείνουν εναλλακτικές µεθοδολογικές προτάσεις και µέσα διδασκαλίας, τα οποία
µπορεί να χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός όπου και εάν το κρίνει σκόπιµο. Η
αξιολόγηση, ο έλεγχος δηλαδή του βαθµού επίτευξης των στόχων αποτελεί βασικό
στοιχείο της διδασκαλίας και της επανατροφοδότησης των curricula.
Το σχολικό curriculum µπορεί να είναι ευέλικτο και ανεκτικό, να ενσωµατώνει στις
διεργασίες του όχι µόνο τη ζωντανή εµπειρία των µαθητών του, αλλά όλα τα
ανθρώπινα στοιχεία τους. Ο αναστοχασµός είναι η κινητήρια δύναµή του και η
βασική λειτουργία του. Κανένα πρόγραµµα, στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι το ίδιο µε το
προηγούµενο, κανένα δεν επαναλαµβάνεται αλλά ενσωµατώνει καινούργιες
δυνατότητες. Το περιεχόµενο των αναλυτικών προγραµµάτων ποικίλει ανάλογα µε

τον προσανατολισµό ή τη φιλοσοφική του βάση. Στη διαδικασία του σχεδιασµού
σηµαντικό πρόβληµα είναι το πώς θα οργανωθεί το περιεχόµενο. Ανάλογα και πάλι
µε τον προσανατολισµό του αναλυτικού προγράµµατος γίνεται η ανάλογη οργάνωση
µε βάση τις παραδοσιακές γνωστικές περιοχές ή µε βάση οµάδες γνωστικών
περιοχών για οργάνωση µε βάση θεµατικές ενότητες ή για οργάνωση µε βάση
δραστηριότητες.
Η δηµιουργία ενός καλού αναλυτικού προγράµµατος αποτελεί ίσως τη βασικότερη
προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος και για την
αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας .
∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ
ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟΥ
Εάν δεν υπάρχουν σαφώς καθορισµένοι στόχοι, δεν υπάρχει και σταθερή βάση για
την επιλογή ή τον προγραµµατισµό περιεχοµένων και µεθόδων διδασκαλίας.
Εποµένως, είναι σηµαντικοί για την αξιολόγηση ή εξακρίβωση των αποτελεσµάτων
διδασκαλίας .
Ο εκπαιδευτικός για αποφυγή διδακτικού φορµαλισµού:
- Μετατρέπει τους στόχους σε παρωθητική για τους µαθητές δύναµη όταν τους
ανακοινώνει και τους συνδιαµορφώνει. Οι µαθητές γνωρίζοντας τους
σκοπούς των προσπαθειών τους και την πρόοδό τους σε σχέση µε αυτούς
οργανώνουν καλύτερα τη µελέτη τους. Οι εκπαιδευτικοί από την άλλη,
γνωρίζοντας τους στόχους απαλλάσσονται από το άγχος και το συναίσθηµα
της αβεβαιότητας.
-

Τους διατυπώνει µε σαφήνεια και ακρίβεια. Όταν είναι σε θέση να γίνουν
κατανοητοί, δεν αφήνουν περιθώρια παρερµηνείας και περιγράφουν µε
πληρότητα την τελική ή ενδιάµεση συµπεριφορά του µαθητή. Είναι επίσης
χρήσιµοι όταν προσδιορίζουν εφικτή, παρατηρήσιµη και µετρήσιµη
συµπεριφορά.

-

Προσεγγίζει τους στόχους στο ευρύτερο κοινωνικό τοπίο. Το περιεχόµενο
δηλαδή, και ειδικότερα οι στόχοι αντλούνται από τις ανάγκες που θα έχουν οι
µαθητές στην κοινωνία όπου θα ζήσουν, θα εργαστούν κτλ. Οι γενικές
επιδιώξεις της διδασκαλίας ενός µαθήµατος συχνά παρουσιάζονται µε τη
µορφή σκοπών που καθορίζουν τη γενική κατεύθυνση του µαθήµατος ή τις
κατευθύνσεις του. Οι κατευθύνσεις αυτές, δεν αποδίδουν τα συγκεκριµένα
είδη µάθησης που επιδιώκει η διδασκαλία του µαθήµατος. Η µετατροπή των
γενικών επιδιώξεων του µαθήµατος και η µορφοποίησή τους σε
συγκεκριµένα είδη µάθησης γίνεται µε τη διατύπωση των διδακτικών στόχων
.

Οι στόχοι µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε το βασικό σηµείο της
διδασκαλίας που τονίζουν. Οι στόχοι (της κατηγορίας) γνώσεων τονίζουν τη
συγκράτηση και την ανάκληση πληροφοριών. Οι στόχοι (της κατηγορίας)
ικανοτήτων τονίζουν ως βασικό σηµείο την εκτέλεση πράξεων, τη διεξαγωγή
ενεργειών. Οι στόχοι (της κατηγορίας) κατανόησης εξαίρουν ως βασικό σηµείο την
αντιπαράθεση του µαθητή µε τα προβλήµατα. Οι στόχοι (της κατηγορίας)

αξιολόγησης περιλαµβάνουν έννοιες που περιγράφουν «στάσεις» που αναφέρονται
σε αξίες και προδιαθέτουν για αντίστοιχες πράξεις .
Κατά τον BLOOM οι διδακτικοί στόχοι αφορούν:
1) Γνώση: είναι η κατώτερη µορφή µάθησης και περιορίζεται στην ανάκληση της
ύλης που έχει διδαχθεί. Περιλαµβάνει συνήθως γνώση ορολογίας, γεγονότων, τόπων
διαπραγµάτευσης και παρουσίασης ιδεών και φαινοµένων, τάσεων, θεωριών κτλ.
2) Κατανόηση: ο µαθητής έχει πλήρη συνείδηση όσων στοιχείων αποµνηµόνευσε
στο προηγούµενο επίπεδο και είναι σε θέση να τα µεταφέρει σε πιο κατανοητές
µορφές. Η κατηγορία περιλαµβάνει σύνοψη, αντιδιαστολή, υπολογισµό, εξήγηση,
γενίκευση, ορισµό, παράφραση και επέκταση των γνωστικών στοιχείων που κατέχει.
3) Εφαρµογή: µε βάση τη γενικευµένη γνώση που απέκτησε ο µαθητής στα
προηγούµενα στάδια, είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει τη γνώση αυτή σε
διαφορετικό πλαίσιο και µε διαφορετικό περιεχόµενο για να οργανώσει, να
υπολογίσει, να µετασχηµατίσει και να επιλύσει συγκεκριµένες προβληµατικές
καταστάσεις.
4) Ανάλυση: ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να διακρίνει τα επιµέρους στοιχεία ενός
αντικειµένου ή µιας κατάστασης και να εντοπίσει τις δοµικές, χρονικές και αιτιώδεις
σχέσεις που τα διέπουν, καθώς επίσης να αναδείξει τα στοιχεία που δηµιουργούν
λογικά ή λειτουργικά προβλήµατα.
5) Σύνθεση: είναι η αντίστροφη διαδικασία της ανάλυσης και αναφέρεται στην
ικανότητα του µαθητή να ενοποιήσει τη γνώση του και να εκφράσει τη γνώση του
για ενηµέρωση ή επηρεασµό των άλλων ή ακόµη να προτείνει σχέδιο δράσης για την
επίλυση καταστάσεων µε µοναδικό και πρωτότυπο τρόπο.
6) Αξιολόγηση: είναι το τελευταίο επίπεδο µάθησης, κατά το οποίο ο µαθητής
αναλύει, συγκρίνει, αξιολογεί και λαµβάνει αποφάσεις για µεθόδους, ιδέες, προϊόντα
ή πρόσωπα αξιοποιώντας συγκεκριµένα κριτήρια που είναι οργανωµένα σύνολα.
Κατά τον προγραµµατισµό του Bloom σε ότι αφορά τη στοχοθεσία ο εκπαιδευτικός
πρέπει να αποφασίσει ποιες πληροφορίες θα αποτελέσουν το περιεχόµενο της
διδασκαλίας του (γνώση), να επιλέξει τρόπους που θα βοηθήσουν στη διευκόλυνση
και την αξιολόγηση της κατανόησης του περιεχοµένου (κατανόηση)

62. Α.Π. διαθεματικότητα, εννοιοκ. προσέγγιση της
γνώσης στη ΜτΠ (Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σταθερή αρχή στη σύνταξη πολλών σύγχρονων Αναλυτικών Προγραμμάτων είναι η
διαθεματικότητα, η οποία συχνά συναρτάται στενά με την εννοιοκεντική
προσέγγιση της γνώσης. Στο Δημοτικό σχολείο της χώρας μας το κατ΄ εξοχήν
διαθεματικό γνωστικό αντικείμενο είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος (ΜτΠ). Η ύλη της
ΜτΠ διαρθρώνεται πάνω σε θέματα, τα οποία διατυπώνονται με τη συμβολή
διαθεματικών εννοιών, όπως:
χώρος (τόπος), χρόνος, άτομο / ομάδα,
αλληλεπίδραση, πολιτισμός, κτλ. Αυτές οι έννοιες αποτελούν τον άξονα οργάνωσης
του μαθήματος και διασφαλίζουν τη συνοχή του από τάξη σε τάξη. Οι διαθεματικές
έννοιες και η ανάλυσή τους αξιοποιούνται, επιπλέον, και στην προ-οργάνωση της

διδασκαλίας, καθότι βοηθούν στον προσανατολισμό του μαθητή και συμβάλλουν
στη διαμόρφωση νοητικών σχημάτων, χρήσιμων για την κατανόηση και τη
αξιοποίηση της γνώσης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Α΄ - Δ΄ , Μάθημα: Μελέτη Περιβάλλοντος
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Από τις επισκέψεις σας στις τάξεις κατά
την ώρα της Μελέτης Περιβάλλοντος διαπιστώνετε ότι οι διαθεματικές έννοιες,
που τονίζονται και προωθούνται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, δεν αξιοποιούνται
ούτε κατά τον προσανατολισμό ούτε κατά την επεξεργασία μιας θεματικής, για
παράδειγμα της θεματικής ενότητας για την Ελλάδα στην Δ΄ τάξη.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με βάση τη διαθεματική προσέγγιση, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στη
μάθηση αυτή η έλλειψη προ-οργάνωσης, σχετικά με τις γνώσεις που θα
αποκτήσουν οι μαθητές για την Ελλάδα, αλλά και για άλλες χώρες;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς, ώστε να αξιοποιούν τις διαθεματικές έννοιες στη Μελέτη
Περιβάλλοντος;

1. Με βάση τη διαθεματική προσέγγιση, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στη
μάθηση αυτή η έλλειψη προ-οργάνωσης, σχετικά με τις γνώσεις που θα
αποκτήσουν οι μαθητές για την Ελλάδα, αλλά και για άλλες χώρες;
Στο ΔΕΠΠΣ οι μακρο-έννοιες οι οποίες ονομάζονται διαθεματικές είναι οκτώ και
υπάρχουν και κάποιες συμπληρωματικές (σε κάθε μάθημα):
Σύστημα, αλληλεπίδραση, μεταβολή, χώρος, χρόνος, άτομο, σύνολο (ομάδα), καθώς
και το δίπολο ομοιότητα-διαφορά.
Η σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων γίνεται με βάση αυτές τις κοινές
διαθεματικές έννοιες, ενώ σε κάθε μάθημα υπάρχουν και οι εξειδικευμένες έννοιες
(π.χ. η έννοια τόπος στη Γεωγραφία).
Η Μτπ βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το ΔΕΠΠΣ και τις αρχές του λόγου του
διαθεματικού , εννοικεντρικού υβριδκού της χαρακτήρα.
Τώρα εστιάζουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η μη αξιοποίηση των διαθεματικών
εννοιών ούτε κατά τον προσανατολισμό ούτε κατά την επεξεργασία μιας
θεματικής, για παράδειγμα της θεματικής ενότητας για την Ελλάδα στην Δ΄ τάξη
δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στη μάθηση των μαθητών. Και πιο συγκεκριμένα
με βάση και τη θεωρητική παραδοχή οι μαθητές δεν προσανατολίζονται κατάλληλα
και δεν βοηθούνται να διαμορφώσουν σταδιακά τα απαραίτητα νοητικά- σχήματα
που θα τα αξιοποιήσουν για την κατανόηση και την αξιοποίηση νέας γνώσης. Χωρίς
τον απαραίτητο προσανατολισμό και την κριτική επεξεργασία του υλικού με βάση
τις διαθεματικές έννοιες οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις αποσπασματικές,
γνώσεις που θα βασιστούν κυρίως στη απομνημόνευση και φυσικά δεν θα μπορούν
να αξιοποιηθούν την επόμενη χρονιά στην Ε΄ όταν οι μαθητές μελετήσουν άλλες
χώρες. Χωρίς τα εργαλεία των διαθεματικών μακροεννοιών και εννοιών θα

αδυνατούν να μεταφέρουν τις γνώσεις της προηγούμενης χρονιάς στη μελέτη
επόμενων συναφών γνώσεων.
Οι διαθεματικές έννοιες της ΜτΠ

Επιπροσθέτως
Τις εννέα βασικές έννοιες της ΜτΠ διατρέχουν στο σύνολό τους δυο θεματικές
μακροέννοιες «το σύστημα» και η «αλληλεπίδραση-σχέσεις».
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς, ώστε να αξιοποιούν τις διαθεματικές έννοιες στη Μελέτη
Περιβάλλοντος;
Το βασικό επιχείρημα ήδη αναπτύχθηκε στο ερώτημα 1 αλλά μπορεί να
τεκμηριωθεί περεταίρω:
Από τον Ausubel η εκθετική διδασκαλία (expository teaching) των εννοιών
και των νέων γνώσεων από το δάσκαλο και όχι μόνο, με την προϋπόθεση η
παράθεση των πληροφοριών να γίνεται με την αξιοποίηση α) προ-οργανωτών, β)
της προοδευτικής διαφοροποίησης και γ) της οργανικής ένταξης. Έτσι η
διδασκαλία σε καμιά περίπτωση δεν οδηγεί στην άκριτη απομνημόνευση,
τουναντίον, με την παρακίνηση και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού επιζητείται
η κριτική προσέγγιση του υλικού.
Οι Joice & Weill (1992, Κουλουμπαρίτση, σελ. 100) υποστηρίζουν ότι, με
βάση τη θεωρία του Ausubel, οι μαθητές μπορεί να διδαχτούν με άμεσο τρόπο την
κριτική επεξεργασία και τη γνωσιακή αναδιοργάνωση δομημένων γνώσεων σε
κάθε θεματική ενότητα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν αυτές τις
διδαγμένες δεξιότητες και στρατηγικές και σε άλλες περιστάσεις.
Άρα είναι σημαντικό στη διδασκαλία κάθε ενότητας του μαθήματος της ΜτΠ
να αξιοποιούμε και να αναδεικνύουμε:

• Τη βασική διαθεματική έννοια της ενότητας (π.χ. στην περίπτωση του
κεφαλαίου για την Ελλάδα στην ΜτΠ της Δ τάξης η βασική διαθεματική
έννοια είναι τόπος) και τις διαθεματικές έννοιες που συναντάμε σε κάθε
μάθημα της ενότητας. Να χρησιμοποιούμε αυτές τις έννοιες στις συζητήσεις
μας με τους μαθητές μας και να τις συνδέουμε με αυτά που μελετάμε αλλά
και μεταξύ τους με ρητό τρόπο (άμεση διδασκαλία)
• Τον προ-οργανωτή που υπάρχει στην αρχή των κεφαλαίου (στην περίπτωση
της Δ΄ τάξης είναι ένα εννοιολογικός χάρτης που αναμένεται να
συμπληρωθεί από τους μαθητές με το ξεκίνημα του κεφαλαίου και με την
ολοκλήρωσή του).
• τον προοργανωτή που υπάρχει σε κάθε ενότητα του κεφαλαίου και
αναφέρεται στη βασική γνώση (έννοιες) της ενότητας. Συζητάμε με τους
μαθητές μας πώς αυτές οι έννοιες συνδέονται με την έννοια τόπος.
• Τι έννοιες κάθε ενότητας, που αναδεικνύονται στο πλαίσιο διερευνητικών
δραστηριοτήτων, τις συνδέουμε με διαθεματικές έννοιες και με τη βασική
διαθεματική έννοια της ενότητας.
Κριτική προσέγγιση του υλικού (Κουλουμπαρίτση, σελ. 100-102) -Μεταφορά της
γνώσης (Κουλουμπαρίτση, σελ. 102)-Ανάδειξη των αιτιωδών σχέσεων
(Κουλουμπαρίτση, σελ. 102) – Αναλυτικό πρόγραμμα & διδακτικός σχεδισμός
Και τέλος, με την ολοκλήρωση της ενότητας «Ελλάδα- η χώρα μας», ερχόμαστε
στη μακροέννοια «τόπος (δηλ. χώρος)» (που βρίσκεται στην αρχική σελίδα της
ενότητας κάτω αό την επικεφαλίδα) και ρωτάμε τους μαθητές: «Τώρα που
ολοκληρώσαμε τη μελέτη της Ελλάδας, τι νομίζετε πώς περιλαμβάνει η μελέτη ενός
τόπου, μιας χώρας, όπως είναι η χώρα μας;». Οι μαθητές θα αναφέρουν όσα
έμαθαν και κατέγραψαν κατά τη μελέτη της ενότητας και μάλιστα αν έχουμε
εργαστεί με τον τρόπο που αναφέραμε παραπάνω θα έχουν «εξοπλιστεί» σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό με τα απαραίτητα εννοιολογικά εργαλεία.
“Όσα αναφέρουν αποτυπώνουν το νοητικό σχήμα που έχουν διαμορφώσει
σχετικά με την έννοια «ο τόπος μας», που στην ουσία είναι «η χώρα μας». Ένα
τέτοιο σχήμα μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία όπως: η θέση του τόπου και τα
γεωμορφολογικά του χαρακτηριστικά (βουνά, ποτάμια, θάλασσες), τα ζώα και τα
φυτά του, τα προϊόντα, η ιστορία του, οι ασχολίες των κατοίκων και ο τρόπος ζωής
τους στις πόλεις και τα χωριά. Αυτό σημαίνει ότι, με σημείο αναφοράς τη
μακροέννοια «χώρος-τόπος», οι μαθητές αναδιοργάνωσαν τα στοιχεία που έμαθαν
και τα διαμόρφωσαν σε ένα δικό τους σχήμα ή προοργανωτή. Το σχήμα των
μαθητών συνήθως δεν ταυτίζεται με τον προοργανωτή που υπάρχει στο σχολικό
βιβλίο μαθητή (βλ. Κουλουμπαρίτση, 1995). Δηλαδή, οι μαθητές δεν αναπαράγουν
το δοσμένο σχήμα.
Όταν αργότερα, σε άλλη περίσταση, ζητήσουμε από τους μαθητές να μας
πουν τι θα μελετήσουν από μια άλλη χώρα, π.χ. Κύπρο, Γερμανία, κτλ, αναμένεται
ότι θα αξιοποιήσουν ως προοργανωτή το δικό τους σχήμα που ανέκυψε, όταν
ολοκληρώθηκε η μελέτη για την Ελλάδα. Αυτός είναι ένας τρόπος κριτικής
προσέγγισης του υλικού και αξιοποίησής του σε άλλες περιστάσεις, δηλαδή έχουμε
μεταφορά της γνώσης. Υπογραμμίζω ότι και τα δυο (κριτική προσέγγιση και

μεταφορά της γνώσης) αποτελούν εκπαιδευτικές προτεραιότητες με βάση το
ΔΕΠΠΣ και τα Προγράμματα Σπουδών άλλων χωρών (OECD, 1997).”

63. Ιστορία και η κριτική ικανότητα του μαθητή(Κ.Ρ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Ένας από τους βασικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για την
Ιστορία είναι η κριτική ικανότητα του μαθητή να μπορεί να ξεχωρίσει ένα
πραγματικό γεγονός από μία αξιολογική κρίση. Για παράδειγμα να ξεχωρίζει ότι η
φράση «ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε βασιλιάς των Μακεδόνων» αναφέρεται σε
γεγονός, ενώ η φράση «ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε ο μεγαλύτερος στρατηλάτης
της αρχαιότητας» αποτελεί αξιολογική κρίση .
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Δ΄ , Μάθημα: Ιστορία
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Από τις επισκέψεις σας στις τάξεις κατά
την ώρα της Ιστορίας διαπιστώνετε ότι οι εκπαιδευτικοί ζητούν από τους μαθητές
στο τέλος του μαθήματος της Ιστορίας να διατυπώσουν αξιολογικές κρίσεις για
ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα, χωρίς να κάνουν κατά την επεξεργασία των
δεδομένων του μαθήματος κριτικές αναλύσεις και διακρίσεις γεγονότων και
αξιολογήσεων. Η παράληψη αυτή δεν βοηθά τους μαθητές να υποστηρίξουν τις
εκτιμήσεις τους με τεκμήρια.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η διδακτική πρακτική που ακολουθούν οι
εκπαιδευτικοί στη σκέψη των μαθητών και στην ποιότητα της ιστορικής
γνώσης που αποκτούν;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς, ώστε να εντάξουν στη διδακτική τους πρακτική στοιχεία όπως τα
προαναφερόμενα;
Ιστορικό γεγονός:
χώρο, χρόνο, πρόσωπα, τρόπο, αίτια, αφορµές και
αποτελέσµατα
Είναι δυναµικά στοιχεία και δίνουν τη δυνατότητα διερεύνησης σχέσεων, και
ανάπτυξης της κριτικής σκέψης (π.χ. τα αποτελέσµατα δεν είναι στατικά στο
χρόνο αλλά κρύβουν δυναµική και µπορεί να γίνουν αιτία για νέα γεγονότα.
Ο ρόλος της προσωπικότητας κρίνονταν σηµαντικός και πολλά σηµαντικά
γεγονότα αποδίδονταν στην ιδιοφυία ή την τόλµη ηγετών.. Σήµερα µε τη
συµβολή και των συγγενών προς την ιστορία επιστηµών ο ρόλος των προσώπων
στη διαµόρφωση της ιστορικής ζωής κρίνεται περιορισµένος και πολλά ιστορικά
γεγονότα θεωρούνται αποτέλεσµα ποικίλων συσχετισµών στον κοινωνικό χώρο
κατά το χρονική στιγµή. Ο ηγέτης επηρεάζει την εξέλιξη δεν τη καθορίζει. Οι
λαοί δένονται συναισθηµατικά µε τους ηγέτες και βιώνουν την εξέλιξη των

γεγονότων µέσω αυτών και του αποδίδουν µοναδικές ιδιότητες. Η χρονική
απόσταση αποκαθιστά την ισορροπία.
Κίνδυνος υποκειµενικότητας στις αξιολογικές κρίσεις
Οι µαρτυρίες- πηγές και τα κείµενα παραθέµατα φωτίζουν πολύπλευρα γεγονότα
και δηµιουργούν στους µαθητές τη βεβαιότητα ότι τα κείµενα του βιβλίου είναι
αξιόπιστα ως αποτέλεσµα έρευνας παρόµοιων πηγών.
Οι µαρτυρίες έχουν τη µαγεία του επίκαιρου αλλά και τη δυσκολία της χρονικής
απόστασης από τους µαθητές. Γι΄αυτό διαβάζονται συνήθως από τους δ. και
αξιοποιούνται όταν προσφέρονται για συγκρίσεις και συνδέσεις µε άλλα
πρόσωπα ή γεγονότα.

64. κατάκτηση δεξιοτήτων διερευνητικής μάθησης
στις Φ.Ε(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Ένας από τους βασικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τις
Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό Σχολείο είναι η κατάκτηση δεξιοτήτων
διερευνητικής μάθησης, τις οποίες αποκτούν οι μαθητές μέσα από τη διεξαγωγή
ποικίλης φύσης ερευνών εντός και εκτός εργαστηρίου.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξεις: Ε΄ και Στ΄ , Μάθημα: Φυσικές Επιστήμες - Φυσικά
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Από τις επισκέψεις σας σε τάξεις κατά την
ώρα των Φυσικών Επιστημών
διαπιστώνετε ότι
ένας μεγάλος αριθμός
εκπαιδευτικών προτιμά τη μετωπική διδασκαλία και μάθηση, παρά τις διαδικασίες
διερευνητικής προσέγγισης των θεμάτων.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Ποια είναι τα βασικότερα στοιχεία της διερευνητικής μάθησης, τα οποία θα
μπορούσε εύκολα να εντάξει στο διδακτικό του ρεπερτόριο των ΦΕ ο
εκπαιδευτικός;
Κατ΄ αρχήν να πούμε ότι η προτίμηση σε μετωπικές διδακτικές προσεγγίσεις
έρχεται σε αντίθεση με τους βασικούς στόχους και του υπάρχοντος Αναλυτικού
Προγράμματος Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό Σχολείο (ΔΕΠΠΣ)
και τους στόχους των ΠΣ του Νέου Σχολείου καθώς βασικός προσανατολισμός τους
είναι η κατάκτηση δεξιοτήτων διερευνητικής μάθησης, τις οποίες αποκτούν οι
μαθητές μέσα από τη διεξαγωγή ποικίλης φύσης ερευνών εντός και εκτός
εργαστηρίου.
Η διερεύνηση στην εκπαίδευση έχει δυο εκδοχές:
Α) ως μέσο για τη μάθηση του περιεχομένου

Β) ως μαθησιακός στόχος, δηλαδή η άσκηση στις δεξιότητες της επιστημονικής
διερεύνησης και η κατανόηση της φύσης της (Waight & Abd-El-khalick 2007).

Ορισμένες από τις σημαντικότερες όψεις της διερεύνησης είναι:
Α) Η ικανότητα σχεδιασμού και ερμηνείας πειραμάτων ώστε να εξάγονται
συμπεράσματα σε σχέση με το ρόλο μιας μεταβλητής στη συμπεριφορά ενός
συστήματος, που είναι βασική διαδικασία των ΦΕ (Boudreaux, et al. 2008).
Β) Η μάθηση της χρήσης επιστημονικών μοντέλων ή η κατασκευή και
αναθεώρηση μοντέλων. Αυτό γιατί η κατανόησή μας για τις ΦΕ πρέπει να
απομακρυνθεί από τις υποθετικοπαραγωγικές απόψεις σε άλλες που
περιλαμβάνουν άλλα σημαντικά στοιχεία όπως η κατασκευή μοντέλων (Chinn
& Samarapungavan, 2008).
Γ) Το «διάβασμα» κειμένων όπως κάνουν οι επιστήμονες. Οι μαθητές
καθοδηγούνται να προετοιμαστούν για τα θέματα που διαπραγματεύονται με
διάβασμα επιστημονικών κειμένων, π.χ. εγχειρίδια, internet, ατομικά ή σε
ομάδες. Επίσης, το γράψιμο των αναφορών ή των αποτελεσμάτων των
ερευνών τους (Chaberlain & Crane 2009)
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς, προκειμένου να υιοθετήσουν διερευνητικές προσεγγίσεις στα
θέματά τους;
Ένα πρώτο βασικό επιχείρημα είναι ότι η φύση του μαθήματος των Φυσικών
επιστημών πρέπει να προσομοιάζει με τη φύση της επιστημονικής έρευνας.
Βασικό στοιχείο της επιστημονικής έρευνας είναι η επιστημονική διερεύνηση.
Μέσω διερευνητικών προσεγγίσεων οι μαθητές εξοικειώνονται αβίαστα με
τους λόγους και τις πρακτικές των Φυσικών Επιστημών και δεν οικειοποιούνται
απλά στεγνές και αποπλαισιωμένες (χωρίς νόημα) γνώσεις.
Ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι η υιοθέτηση διερευνητικών προσεγγίσεων οδηγεί
αβίαστα στην υιοθέτηση πιο μαθητο-κεντρικών, ενεργητικών συμμετοχικών και
βιωματικών
προσεγγίσεων.
Τέτοιου
είδους
προσεγγίσεις,
είναι
συμπεριληπτικές, καθώς βρίσκουν το χώρο τους όλοι οι μαθητές. Ο καθένας
μπορεί στα στάδια της διερευνητικής διαδικασίας να βρει μια θέση να
συμμετάσχει με τον τρόπο του (π.χ. ένα μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να
χειριστεί τα πειραματικά υλικά) σε αντίθεση με τη μετωπική διδασκαλία που
ευνοεί λιγότερους μαθητές καθώς συνήθως είναι μονοδιάστατα εστιασμένη.

Τέλος, ένα τρίτο βασικό επιχείρημα για την αξία της διερεύνησης προκύπτει από
τα ευρήματα ερευνών.

o Τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί για να εμπλέξουν τους μαθητές σε
διερευνητικές διαδικασίες; Να τους εμπλέκουν:
o Στο σχεδιασμό και την ερμηνεία πειραμάτων.
o Στην οργάνωση και τη διεξαγωγή ερευνών.
o Στη χρήση κατάλληλων οργάνων, εργαλείων και τεχνικών για τη
συγκέντρωση δεδομένων.
o Στην επεξεργασία δεδομένων.
o Στην αναζήτηση κατάλληλων εννοιολογικών μοντέλων και στην
κατασκευή μοντέλων (π.χ. κατασκευή του μοντέλου του αυτιού, του
μοντέλου της βροχής, του κύκλου του νερού).
o Στον προβληματισμό για τις σχέσεις μεταξύ ευρημάτων και εξηγήσεων.
o Στην ανάπτυξη διαλόγου και επιχειρηματολογίας και στην παρουσίαση
της επιστημονικής επιχειρηματολογίας.
o Στη μελέτη της Ιστορίας των Φυσικών επιστημών και επισοδών που
αποτυπώνουν τη δυναμική Φύση των ΦΕ.
o Στο «διάβασμα» επιστημονικών κειμένων, διαφόρων ειδών και στη
συγγραφή επιστημονικών κειμένων (π.χ. αναφορά μιας πειραματικής
διαδικασίας με τα δεδομένα, τα ευρήματα, τα συμπεράσματα, τη
διαδικασία, κ.λπ.).
Τέλος, ως προς το πώς θα μπορούσαμε να δούμε τη διερεύνηση ως μια
διαδικασία σταδιακής απόκτησης δεξιοτήτων που θα καλλιεργηθεί βήμα βήμα.
Θα προχωρήσουμε δηλαδή από τη δομημένη διερεύνηση σταδιακά στην
ανοικτή διερεύνηση (στο επίπεδο του δημοτικού) για να φράσουμε στη
μαθητική έρευνα στο λύκειο.

Η διερεύνηση ως διαδικασία
σταδιακής απόκτησης δεξιοτήτων
∆ραστηριότητες επίδειξης

∆οµηµένη
διερεύνηση

Καθοδηγούµ
ενη
διερεύνηση

Θέµα

∆άσκαλος/α

∆άσκαλος/α

∆άσκαλος/α

Ερώτηση

∆άσκαλος/α

∆άσκαλος/α

∆άσκαλος/α

∆άσκαλος/αµαθητής/τρια

Μαθητής/τρια

Υλικά

∆άσκαλος/α

∆άσκαλος/α

∆άσκαλος/α

Μαθητής/τρια

Μαθητής/τρια

∆ιαδικασίες/
σχεδιασµός

∆άσκαλος/α

∆άσκαλος/α

∆άσκαλος/αµαθητής/τρια

Μαθητής/τρια

Μαθητής/τρια

Αποτελέσµατ
α/Ανάλυση

∆άσκαλος/α

∆άσκαλος/αµαθητής/τρια

Μαθητής/τρια

Μαθητής/τρια

Μαθητής/τρια

Συµπερά
σµατα

∆άσκαλος/α

Μαθητής/τρια

Μαθητής/τρια

Μαθητής/τρια

Μαθητής/τρια

Ο/Η δάσκαλος/α έχει τον έλεγχο

Καθοδηγούµ
ενη (ανοικτή)
διερεύνηση
∆άσκαλος/α

Μαθητική
έρευνα
∆άσκαλος/αµαθητής/τρια

------------------------> Ο/Η µαθητής/τρια έχει τον έλεγχο
Ronald J. Bonnstetter

65. Φ.Ε, χρήση πειραμάτων και επιστημονική
μεθοδολογία(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό
αναφέρεται ότι η χρήση των πειραμάτων με απλά μέσα στην τάξη εξυπηρετεί την
εξοικείωση του μαθητή με την επιστημονική μεθοδολογία. Η πρακτική άσκηση των
μαθητών σε διερευνητικές διαδικασίες επιτρέπει την ανάδειξη εξειδικευμένων
δεξιοτήτων όπως είναι η συλλογή των υλικών, η διάταξή τους, η καταγραφή των
παρατηρήσεων, η διατύπωση υποθέσεων, η εξαγωγή επαγωγικών συμπερασμάτων
κτλ.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξεις: Ε΄ και Στ΄ , Μάθημα: Φυσικές Επιστήμες - Φυσικά
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Από τις επισκέψεις σας στις τάξεις κατά
την ώρα των Φυσικών Επιστημών διαπιστώνετε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός
εκπαιδευτικών κατά την ώρα των Φυσικών προτιμά τη μετωπική διδασκαλία και
μάθηση, παρά τη χρήση πειραμάτων με απλά υλικά εντός της τάξης ή με τα όργανα
του εργαστηρίου.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Ποια είναι τα βασικότερα στοιχεία της μάθησης με πείραμα, τα οποία θα
μπορούσε εύκολα να εντάξει στο διδακτικό του ρεπερτόριο ο
εκπαιδευτικός;
Κατ΄ αρχήν να πούμε ότι η προτίμηση σε μετωπικές διδακτικές προσεγγίσεις
έρχεται σε αντίθεση με τη φύση της μαθησιακής διαδικασίες των ΦΕ στην οποία
μια βασική διάστασή της είναι ο πειραματικός της χαρακτήρας (όπως άλλωστε και
πειραματική αλλά όχι μόνο είναι η φύση της επιστημονικής έρευνας.
Το πείραμα αποτελεί βασική συνιστώσα της επιστημονικής έρευνας, αποτελεί
ένα μοντέλο διαλεκτικής διαμεσολάβησης ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Οι
λειτουργίες του πειράματος είναι συνοπτικά οι εξής (Κόκκοτας κ.ά. 2002):
o Δοκιμάζεται η αλήθεια μιας υπόθεσης.
o Δοκιμάζεται συνολικά μια θεωρία.
o Αναζητούνται νέα φαινόμενα που προβλέφτηκαν θεωρητικά.
o Δημιουργούνται νέα υλικά π.χ στη Χημεία.
o Δημιουργούνται νέα αντικείμενα.
Στο ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας το πείραμα χρησιμοποιείται για την
ανακάλυψη της γνώσης (Κόκκοτας κ.ά. 2002).
Με το πείραμα στο εποικοδομητικό μοντέλο πετυχαίνουμε:
α. Ανάδειξη των ιδεών – αντιλήψεων των μαθητών

β. Έλεγχο των ιδεών αυτών
γ. Εισαγωγή της επιστημονικής φυσικής αντίληψης
δ. Εφαρμογή της επιστημονικής αντίληψης
ε. Σύγκριση μεταξύ αρχικών ιδεών των μαθητών και της επιστημονικής
γνώσης (Κώτσης Κ., 2005:135-136)
Βασικά στοιχεία μάθησης με πείραμα που μπορεί να εντάξει ένα
εκπαιδευτικός στη μαθησιακή διαδικασία στο μάθημα των ΦΕ:
• Το πείραμα είναι μέσο μάθησης μέσω πράξης (πρακτική εργασία)
• Είναι μέσο για την οικοδόμηση της γνώσης (κατανόηση εννοιών)
• Διευκολύνει την ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων.
• Διευκολύνει την εξοικείωση με τις επιστημονικές διαδικασίες
• Προάγει τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την επιστημονική νοοτροπία
(π.χ. αντικειμενικότητα, αξιοπιστία, κ.λπ.).
• Οι έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές νιώθουν μεγάλη ικανοποίηση όταν
αποκτούν πειραματικά τη γνώση και ότι τα πειράματα ταιριάζουν στις
ικανότητές τους. Ο μαθητής μέσα από το πείραμα ελέγχει τις υποθέσεις
τους, τις ισχυροποιεί ή τις απορρίπτει.
• Μέσω του πειράματος ο μαθητής οργανώνει μια πειραματική εργασία,
διακρίνει λύσεις, επιλέγει την κατάλληλη πορεία για την επαλήθευση της
υπόθεσής του.
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς, προκειμένου να οργανώσουν πρόχειρα πειράματα μέσα στη
σχολική τάξη;
Το πρώτο βασικό επιχείρημα είναι τα αποτελέσματα των ερευνών παγκοσμίως.
Αυτά δείχνουν ότι στους μαθητές του Δημοτικού αρέσουν πολύ οι πειραματικές
δραστηριότητες με απλά υλικά αλλά και οι δραστηριότητες σε εργαστήριο και
μάλιστα όταν εμπλέκονται κατάλληλα σε αυτές και υπό κατάλληλη καθοδήγηση
έχουμε επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα στο μάθημα των ΦΕ.
Ο πρακτικός βιωματικός χαρακτήρας των πειραμάτων με απλά μέσα που
υπάρχουν στο περιβάλλον του μαθητή προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών για
την επιστήμη και τους κινητοποιεί να θέτουν ερωτήματα και να αναζητούν
απαντήσεις. Μάλιστα η πειραματική διδασκαλία είναι συμπεριληπτική γιατί
κινητοποιεί αβίαστα πολύ περισσοτέρους μαθητές σε σχέση με τις μετωπικές
προσεγγίσεις και επιτρέπει στον καθένα να προσφέρει ανάλογα με τις κλίσεις και
τα ενδιαφέροντα του (χειρισμός υλικών, καταγραφή παρατηρήσεων και
δεδομένων, διατύπωση συμπερασμάτων, κ.λπ.
Ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι η φύση του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών
πρέπει να προσομοιάζει με τη φύση της επιστημονικής έρευνας. Βασικό στοιχείο
της επιστημονικής έρευνας είναι ο πειραματισμός. Μέσω πειραματικών
δραστηριοτήτων οι μαθητές εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία των Φυσικών
Επιστημών και τις επιστημονικές δεξιότητες και κατανοούν καλύτερα τις έννοιες
και τα φαινόμενα των ΦΕ.

Ένα επόμενο επιχείρημα είναι ότι η υιοθέτηση πειραματικών προσεγγίσεων με
απλά μέσα οδηγεί αβίαστα στην υιοθέτηση πιο μαθητο-κεντρικών, ενεργητικών
συμμετοχικών και βιωματικών προσεγγίσεων. Και μάλιστα σε ένα τέτοιο πλαίσιο
(για παράδειγμα στο πλαίσιο μιας κοινωνικο-εποικοδομητικής προσέγγισης) το
πείραμα μπορεί να αξιοποιηθεί ως διδακτικό εργαλείο) για την:
α. Ανάδειξη των ιδεών – αντιλήψεων των μαθητών
β. Έλεγχο των ιδεών αυτών
γ. Εισαγωγή μιας επιστημονικής έννοιας
Ταυτόχρονα, με τη χρήση του πειράματος και μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις
και συζήτηση ο δάσκαλος βοηθά τους μαθητές:
• να εκφράσουν την τυχόν ερμηνεία τους,
• να ελέγξουν την ορθότητα της ερμηνείας τους,
• να συνδέσουν τις εμπειρίες τους, να πεισθούν για την ανάγκη εισαγωγής
εννοιών και να,
• διερευνήσουν τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών,
• να εφαρμόσουν το επιστημονικό πρότυπο και να το συγκρίνουν με τη δική
τους ερμηνεία,
• να αντιληφθούν τους λόγους για τους οποίους η δική τους ερμηνεία έχει
περιορισμένη ισχύ.

66. έκταση της διδακτέας ύλης στο χώρο των Φυσικών
Επιστημών(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Οι γνώσεις στον χώρο των Φυσικών Επιστημών αυξάνονται με θεαματικούς
ρυθμούς. Αντίστοιχα, διατυπώνεται από κάποιους θεωρητικούς η πεποίθηση ότι
πρέπει να αυξηθεί η έκταση της διδακτέας ύλης στο εν λόγω αντικείμενο στα
Αναλυτικά Προγράμματα .

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξεις: Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού
Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειάς σας
διαπιστώνουν ότι η ύλη στις Φυσικές Επιστήμες είναι τόση πολλή, που, ακόμη και
με τον συνήθη δασκαλοκεντρικό τρόπο αντιμετώπισής της, κάθε δάσκαλος συναντά
δυσκολία στην πλήρη κάλυψή της.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση από τον
αυξανόμενο όγκο της ύλης στις Φυσικές Επιστήμες ;
Οι επιπτώσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση των ΦΕ από τον αυξανόμενο
όγκο της ύλης είναι πολύ σοβαρές και δημιουργούν μεγάλες δυσκολίες που για να
ξεπεραστούν χρειάζεται οι διδάσκοντες (και όχι μόνο) να κάνουν τους

απαραίτητους χειρισμούς. Ενδεικτική είναι η δράση που αναλήφθηκε από την
πολιτεία τη σχολική χρονιά 2010-11 όπου μειώθηκε η ύλη των ΦΕ Ε΄ & Στ
Δημοτικού κατά δέκα ενότητες περίπου σε κάθε τάξη.
Μερικές από τις επιπτώσεις είναι οι ακόλουθες:
• Επιφανειακή μελέτη των θεματικών ενοτήτων με αναπόφευκτο αποτέλεσμα
την όχι καλή κατανόηση των μαθητών εννοιών και φαινομένων των ΦΕ. Τα
σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν μελέτη των εννοιών και των
φαινομένων σε βάθος και διασύνδεσή τους και όχι σε πλάτος και
αποσπασματικά.
• Η υπερβολικά μεγάλη ποσότητα ύλης κάνει πιο δύσκολο για τους
εκπαιδευτικούς να ακολουθήσουν διερευνητικές και πειραματικές
προσεγγίσεις που σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα είναι οι πιο
κατάλληλες προσεγγίσεις για μαθητές δημοτικού. Με άλλα λόγια η μεγάλη
έκταση της ύλης αποτελεί μια αντινομία σε σχέση με τις συνεργατικές
διερευνητικές πειραματικές προσεγγίσεις που ζητείται να εφαρμόσουν οι
εκπαιδευτικοί.
• Ο μη επαρκής χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε ενότητα ακυρώνει τον
πειραματικό και διερευνητικό χαρακτήρα της διδασκαλίας του μαθήματος
των ΦΕ στο Δημοτικό Σχολείο και όλα τα συνεπακόλουθα θετικά που αυτός
ο τρόπος διδασκαλίας έχει, όπως:
o Ο σχεδιασμός και η ερμηνεία πειραμάτων.
o Η οργάνωση και η διεξαγωγή ερευνών.
o Η αξιοποίηση οργάνων, εργαλείων και τεχνικών για τη συγκέντρωση
και την επεξεργασία δεδομένων.
o Η ανάπτυξη διαλόγου και επιχειρηματολογίας.
o Η συγγραφή επιστημονικών κειμένων (π.χ. αναφορά μιας
πειραματικής διαδικασίας με τα δεδομένα, τα ευρήματα, τα
συμπεράσματα, τη διαδικασία, κ.λπ.).
• Η υπερβολικά μεγάλη ποσότητα της ύλης δημιουργεί δυσκολίες ιδιαιτέρα
στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Το μεγάλο γνωστικό φορτίο ως
προς το περιεχόμενο και οι δυσκολίες κατανόησης αυτού στα δεδομένο
στενά περιθώρια που διατίθενται για κάθε έννοια είναι πολύ πιθανό να
«περάσουν» το αρνητικό μήνυμα σε κάποιους μαθητές ότι οι ΦΕ είναι
δύσκολο μάθημα ή ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να τα καταφέρουν σε αυτές.
2. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα αναλαμβάνατε προκειμένου να βοηθήσετε
τις εκπαιδευτικούς να ανταπεξέλθουν σε αυτό το πρόβλημα, χωρίς να
παρεκκλίνουν από βασικές αρχές του ΑΠ, όπως είναι η ενεργητική μάθηση,
η συνεργατική διερεύνηση;
Έχοντας ως βάση ότι η διδακτική των Φυσικών Επιστημών προτείνει την
προσεκτική επιλογή και προσέγγιση βασικών εννοιών και τη μελέτη τους σε βάθος
σε αντιδιαστολή των πιο επιφανειακών προσεγγίσεων πολλών εννοιών που τελικά
μένουν ασύνδετες και είναι δυσκολότερο να κατανοηθούν από τους μαθητές θα
πρόβαινα στις παρακάτω ενέργειες:

Θα μελετούσα προσεχτικά τα Αναλυτικό Πρόγραμμα και το αντίστοιχο σχολικό
εγχειρίδιο και θα έκανα συγκεκριμένες επιλογές βασικών ενοτήτων και θα
ενημέρωνα όλους τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς μου), οι οποίες πρέπει να
διδαχτούν και κεφαλαίων ή ενοτήτων που μπορεί να παραληφτούν.
- Ενοτήτων που έχουν επαναληφθεί σε προηγούμενα σχολικά έτη (π.χ. τα
μείγματα υπάρχουν και στην Δ΄ και στην Ε΄).
- Ενοτήτων που δεν είναι και τόσο κατάλληλες για μαθητές Δημοτικού (π.χ.
έννοια ταχύτητας και έννοια πίεσης που οι έρευνες δείχνουν ότι είναι
δύσκολο να γίνουν κατανοητές από μαθητές Δημοτικού.
Σε αυτό το πνεύμα κινούνται και τα νέα ΠΣ των ΦΕ του Νέου Σχολείου. Δίνουν
μεγαλύτερη έμφαση στη σε βάθος μελέτη των εννοιών και φαινομένων και όχι σε
επιφανειακές προσεγγίσεις. Επίσης, η ύλη των Φυσικών Επιστημών απλώνεται
πλέον πιο συστηματικά σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και «καταλαμβάνει» τις
μισές ώρες και στο μάθημα τις Μελέτης Περιβάλλοντος για τις πρώτες 4 τάξεις.
Ταυτόχρονα θα προσπαθούσα να πείσω με επιχειρήματα τους εκπαιδευτικούς
(μέσα από την υλοποίηση ενός βιωματικού σεμιναρίου) για την αξία που έχει να
δίνουν έμφαση στο μάθημα των ΦΕ σε συνεργατικές διερευνητικές δραστηριότητές
με πειραματικό χαρακτήρα που προάγουν την εξοικείωση των μαθητών με την
επιστημονική μεθοδολογία και νοοτροπία και τους «προσφέρουν» το χρόνο και το
χώρο να κατανοήσουν βαθύτερα έννοιες και φαινόμενα και να τα διασυνδέσουν
μεταξύ τους.
Η συνεργατική διερεύνηση και πρακτικός βιωματικός χαρακτήρας των
πειραμάτων με απλά μέσα που υπάρχουν στο περιβάλλον του μαθητή προκαλεί το
ενδιαφέρον των μαθητών για την επιστήμη και τους κινητοποιεί να θέτουν
ερωτήματα και να αναζητούν απαντήσεις. Ταυτόχρονα η πειραματική διδασκαλία
είναι συμπεριληπτική καθώς κινητοποιεί αβίαστα τους μαθητές και επιτρέπει στον
καθένα να προσφέρει ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του (χειρισμός
υλικών, καταγραφή παρατηρήσεων και δεδομένων, διατύπωση συμπερασμάτων,
κ.λπ.
Τέλος, μέσω της συνεργατικής διερεύνησης και δράσης ενεργοποιούνται τα
κίνητρα για μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Κατά την υλοποίηση συνεργατικών
διερευνητικών δραστηριοτήτων μαθητές και δάσκαλοι συμμετέχουν σε κριτικούς
διαλόγους, αλληλεπιδρούν με νοητικά και χειραπτικά εργαλεία, συγκροτούν
μαθησιακές κοινότητες στην τάξη και στον τόπο τους, συν-διαμορφώνουν κανόνες
ενώ ανταλλάσσουν ρόλους και ευθύνες.

67. Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Το Εκπαιδευτικό Επιστημονικό και Πολιτισμικό Τμήμα του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών στην προσπάθειά του να συμβάλει σε διεθνές επίπεδο στη διαμόρφωση
ενεργών και υπεύθυνων πολιτών που θα μεριμνούν για το περιβάλλον,

διοργανώνει εκστρατεία με τίτλο «Δεκαετία στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη 2005-2014». Φέτος η θεματική είναι «Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα» και στα σχολικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι
εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να εργαστούν πάνω σε γνωστικές περιοχές του
Αναλυτικού Προγράμματος σχετικές με το θέμα αυτό.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξεις: Δ΄, Ε΄ και Στ΄ , Μάθημα: Μελέτη Περιβάλλοντος, Κοινωνική
και Πολιτική Αγωγή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Η θεματική «Εκπαίδευση για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα» συναρτάται με θεματικές που περιλαμβάνονται στο
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής
και Πολιτικής Αγωγής. Όμως, παρατηρείτε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν προβαίνουν σε
γόνιμες συνδέσεις μεταξύ των εν λόγω γνωστικών αντικειμένων του Αναλυτικού
Προγράμματος και του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα
«Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Ποιες μπορεί να είναι κατά την άποψή σας οι πιο σοβαρές επιπτώσεις στη
μάθηση από την έλλειψη διασύνδεσης του προγράμματος Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης με τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
• Η έλλειψη σχολικών δράσεων στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
που διασυνδέονται µε τα γνωστικά αντικείµενα
του Αναλυτικού
Προγράµµατος δεν συµβάλλει προς την κατεύθυνση δηµιουργίας υγιών
ατόµων που αναπτύσσονται σε υγιή φυσικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, τα
οποία ενδιαφέρονται να τα κατανοήσουν καλύτερα και να αναλαµβάνουν
πρωτοβουλίες για την βελτίωσή τους.
•
•
•
•
•

•

Η έλλειψη διεπιστηµονικής θεώρησης και βιωµατικών προσεγγίσεων.
Η αποθάρρυνση των µαθητικών πρωτοβουλιών.
Η αποσύνδεση του σχολείου από την κοινωνία και τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει.
Η έλλειψη καλλιέργειας δηµοκρατικού διαλόγου και κριτικής σκέψης.
Τα παιδιά δεν ασκούνται στη µεθοδολογία της συµµετοχικής
αλληλεπιδραστικής µεθοδολογίας, η οποία τα ωθεί να γίνουν ενεργοί
εξερευνητές του κόσµου γύρω τους και όχι παθητικοί αποδέκτες της
αυθεντίας των δασκάλων. Αυτή η µεθοδολογία είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη
όταν εξετάζουµε ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπου υπάρχουν συχνά
πολλές διαφορετικές απόψεις πάνω σε ένα θέµα, παρά µία «σωστή»
απάντηση.
Η µη ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων για τις συνέπειες
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

2. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα αναλαμβάνατε, για να αξιοποιηθούν
παιδαγωγικά και παράλληλα με τον βασικό κορμό μαθημάτων του

Αναλυτικού Προγράμματος τα προγράμματα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, αλλά και κάθε άλλο προαιρετικό πρόγραμμα που επιλέγει ο
εκπαιδευτικός;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Α.
Πρώτα απ’ όλα οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να αναλάβουν την υλοποίηση
προγράµµατος, συγκροτούν εθελοντική µαθητική οµάδα, η οποία µπορεί να
αποτελείται:
 από κανονικό σχολικό τµήµα
 από οµάδα µαθητών /τριών διαφορετικών τµηµάτων ή τάξεων
 από µαθητές του σχολείου σε συνεργασία µε µαθητές άλλου σχολείου.
Όταν συγκροτηθεί η οµάδα, ο εκπαιδευτικός επιλέγει σε συνεργασία µε τους
µαθητές/τριες το θέµα του προγράµµατος. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των
θεµάτων, υπενθυµίζουµε τις βασικές αρχές που εφαρµόζονται στα προγράµµατα των
Σχολικών ∆ραστηριοτήτων:
• η διεπιστηµονική θεώρηση,
• η βιωµατική προσέγγιση,
• η ενθάρρυνση της µαθητικής πρωτοβουλίας,
• το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία,
• η ανάπτυξη δηµοκρατικού διαλόγου και
• η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
Μετά την επιλογή του θέµατος, ακολουθεί ο σχεδιασµός του προγράµµατος που
περιλαµβάνει τον τίτλο, τα υποθέµατα, τους στόχους, το περιεχόµενο, τη
µεθοδολογία, το χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης, τις συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης µε
τα αναλυτικά προγράµµατα, το ηµερολόγιο προγραµµατισµού δραστηριοτήτων και
τα ονοµατεπώνυµα των εκπαιδευτικών και των µαθητών που θα συµµετέχουν. Στη
συνέχεια, συµπληρώνεται µε τις πληροφορίες αυτές «Σχέδιο υποβολής
προγράµµατος Σχολικών ∆ραστηριοτήτων».
Τα προγράµµατα στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός ωρολογίου
προγράµµατος στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης
• µε διάχυση σε όλα τα µαθήµατα
• στο ολοήµερο σχολείο
Υπενθυµίζουµε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραµµα– σχολική δραστηριότητα
διαφοροποιείται από τη συµβατική διδασκαλία, αφού δεν αναφέρεται σε εύρος
γνωστικού κλάδου. Το πρόγραµµα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων δεν αποτελεί τυπικό
µάθηµα και διακρίνεται ως προς:
•
•
•

τον θεµατικό - περιορισµένο χαρακτήρα του γνωστικού αντικειµένου,
την οµαδοσυνεργατική µέθοδο εργασίας και
τη δοµή, καθότι περιλαµβάνει µελέτη πεδίου και εργαστήρια θεµατικών
δραστηριοτήτων.
Τα εργαστήρια θεµατικών δραστηριοτήτων και οι µελέτες πεδίου
αποτελούν οργανικά µέρη των προγραµµάτων και δεν αποτελούν ψυχαγωγικά
διαλείµµατα ή απλούς περιπάτους, αλλά συγκροτηµένες δράσεις παιδαγωγικού
χαρακτήρα που µε διαφορετική προσέγγιση κεφαλαιοποιούν τους βασικούς
άξονες – στόχους του κάθε προγράµµατος.

Β.
Απάντηση σε ερωτήσεις που συχνά διατυπώνουν οι εκπαιδευτικοί, όπως:

Γ.

Ποιο είναι το τωρινό περιβάλλον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σχολείο;

Δ.
Προτάσεις βελτίωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

68. Αναλυτικά Προγράμματα και ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης στη Γεωγραφία
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Στην πλειονότητά τους τα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα επιδιώκουν την
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ως οριζόντιου στόχου, διότι παράλληλα µε τη
νοητική ανάπτυξη εξασφαλίζεται και η σε βάθος κατανόηση της σχολικής γνώσης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄, Στ΄ Μάθημα: Γεωγραφία
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι, ενώ
επιθυμούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν την κριτική τους
σκέψη, δεν γνωρίζουν πώς μπορεί να γίνει αυτό στην πράξη σε μαθήματα όπως η
Γεωγραφία.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Πώς πιστεύετε ότι οι μαθητές μπορούν να δείξουν ότι διαθέτουν κριτική
σκέψη στη Γεωγραφία ;

2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς, ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και να εντάξουν στη
Γεωγραφία μαθησιακές δραστηριότητες που προάγουν την κριτική σκέψη;
1. Πώς πιστεύετε ότι οι μαθητές μπορούν να δείξουν ότι διαθέτουν κριτική
σκέψη στη Γεωγραφία ;
Ίδια ακριβώς απάντηση με την 70 που είναι για τη ΜτΠ
Οι μαθητές μπορούν να κάνουν τα ακόλουθα:
«Ως απαραίτητοι συνδετικοί αρμοί στην ανάπτυξη του γλωσσικού και του
επιστημονικού εγγραμματισμού θεωρούνται οι δεξιότητες κριτικής σκέψης, όπως η
συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών, η ικανότητα συγκρίσεων,
επιχειρηματολογίας, τεκμηρίωσης, η οργάνωση εννοιών σε εννοιολογικούς
χάρτες και η συγκεφαλαίωση της έρευνας σε συμπέρασμα και διατύπωση
γενίκευσης. Οι πολυεγγραμματισμοί προτείνουν την κριτική ανάλυση κειμένων,
είδος νοητικής άσκησης που συμπορεύεται αναμφίβολα με τις δεξιότητες κριτικής
σκέψης, όπως μόλις τις περιέγραψα. Παράλληλα, στις δεξιότητες κριτικής σκέψης
εμπεριέχεται η ικανότητα κριτικής «αυτοαξιολόγησης» και «αυτορρύθμισης» των
προσπαθειών και του έργου του μαθητή, έννοιες ταυτόσημες με τη θεωρία περί
μεταγνωστικού (βλ. Ματσαγγούρας, 1998, 100-103). Ο τομέας της κριτικής σκέψης
και του μεταγνωστικού εμπεριέχονται στον κριτικό εγγραμματισμό.»
Επίσης, ανάμεσα στις δεξιότητες κριτικής σκέψης που υποστηρίζει η ΜτΠ είναι
να μπορεί ο μαθητής να ταξινομεί με κριτήρια, να συγκρίνει, να διατυπώνει
υποθέσεις, να καταλήγει σε συμπεράσματα, να αιτιολογεί και να
επιχειρηματολογεί τεκμηριώνοντας με στοιχεία τα επιχειρήματα και τις απόψεις
του, γνωστικές διαδικασίες που συγκροτούν την ουσία της κριτικής σκέψης
(Ματσαγγούρας, 1998, 84). Ερωτήσεις που απαιτούν κριτική σκέψη από τους
μαθητές έχουν περιληφθεί και στα αξιολογικό σύστημα. Παραθέτω παράδειγμα
αξιολόγησης της κριτικής σκέψης από το Τετράδιο Εργασιών της Τετάρτης τάξης
(Κόκκοτας, κ.ά., 2006, 43).
(Από κείμενο με τίτλο Πολυεγγραμματισμοί της Αλ. Κουλουμπαρίτση)
2.Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και να εντάξουν στη Γεωγραφία
μαθησιακές δραστηριότητες που προάγουν την κριτική σκέψη;
Ο κριτικός εγγραμματισμός καλλιεργείται μέσα από πολυτροπικά κείμενα και
ποικίλες ασκήσεις. Μεθοδολογικά αξιοποιούνται περισσότερο οι έμμεσες μορφές
διδασκαλίας, όπως η ερωτηματική και η διαλογική μορφή διδασκαλίας.
Οι πολυεγγραμματισμοί προτείνουν την κριτική ανάλυση κειμένων, είδος νοητικής
άσκησης που συμπορεύεται αναμφίβολα με τις δεξιότητες κριτικής σκέψης.
Ακριβές κείμενο: Κουλουμπαρίτση

1. Κριτικός εγγραμματισμός
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν μοντέλα για τη διδασκαλία της κριτικής σκέψης
(για παράδειγμα, βλ. Ματσαγγούρας, 1998), καθώς και μοντέλα που συνδυάζουν
τον κριτικό εγγραμματισμό και τον γλωσσικό εγγραμματισμό (Hedley, κ.ά., 1995) ή
αναφέρονται στον κριτικό εγγραμματισμό στις Κοινωνικές Σπουδές (Ciardiello,
1995, 279-280).
Στη ΜτΠ, ο κριτικός εγγραμματισμός έχει άλλο περιεχόμενο και σκοπό από αυτό
που προσδιορίζει η θεωρία των πολυεγγραμματισμών και ο Ματσαγγούρας (βλ.
παρόντα τόμο). Στην καρδιά του κριτικού εγγραμματισμού στη ΜτΠ βρίσκεται «η
διαδικασία επίλυσης προβλημάτων», η οποία εμπεριέχει πολλά συστατικά
στοιχεία παιδαγωγικής της νεο-βυγκοστιανής σχολής. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό
είναι η γνωστική μαθητεία στη διατύπωση υποθέσεων (Collins, κ.ά., 1989, 473,
487). Οι υποθέσεις στη ΜτΠ διατυπώνονται ως ερωτήματα που αφορούν το
περιεχόμενο, αλλά και τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και ερευνητικής
μελέτης. Ερωτήματα κριτικής προσέγγισης σχετικά με το περιεχόμενο
περιλαμβάνουν ερωτήματα του τύπου: «Τι εννοεί ή τι εννοείς, όταν λες ότι…», «Τι
νομίζεις ότι θα συμβεί αν…;» «Σε ποια στοιχεία στηρίζεις την άποψή σου;» «Γιατί
(πώς εξηγείς) όσα πιστεύεις;» (βλ. και Ματσαγγούρας, 1998, 287). Οι ερωτήσεις του
«πώς» και του «γιατί» χαρακτηρίζουν την κριτική διδασκαλία στη ΜτΠ. Οι μαθητές
της τάξης «μαθητεύουν» δίπλα στο δάσκαλό τους, ο οποίος λειτουργεί ως
πρότυπο για την υποβολή και την απάντηση ερωτήσεων (γνωστική μαθητεία, βλ.
Κουλουμπαρίτση, 2003, 161-163).
Ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες είναι αυτά που επιδιώκουν την
ανάπτυξη της μεταγνώσης. Κατά τη διαδικασία και το πέρας της διερευνητικής του
εργασίας ο μαθητής, μόνος ή σε συνεργασία με τα μέλη της ομάδας του,
στοχάζεται, αναρωτιέται και ελέγχει τη μαθησιακή διαδικασία. Μαθαίνει να
διατυπώνει και να απαντά σε αυτοερωτήσεις του τύπου:
 Τι μου έχει μείνει απ΄ όσα μελέτησα;
 Πώς έκανα τη μελέτη μου;
 Υπάρχει κάτι που με δυσκόλεψε;
Τέτοιες ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης αρχίζουν από την Τρίτη τάξη, που οι
μαθητές είναι πιο ώριμοι, και συνεχίζουν πιο σύνθετες στην Τετάρτη τάξη.
Επίσης, ανάμεσα στις δεξιότητες κριτικής σκέψης που υποστηρίζει η ΜτΠ είναι
να μπορεί ο μαθητής να ταξινομεί με κριτήρια, να συγκρίνει, να διατυπώνει
υποθέσεις, να καταλήγει σε συμπεράσματα, να αιτιολογεί και να
επιχειρηματολογεί τεκμηριώνοντας με στοιχεία τα επιχειρήματα και τις απόψεις
του, γνωστικές διαδικασίες που συγκροτούν την ουσία της κριτικής σκέψης
(Ματσαγγούρας, 1998, 84).
Επιπροσθέτως:
Πίνακας 3: Συσχέτιση της Θεωρίας των «Πολυεγγραμματισμών»
με τους Πολυεγγραμματισμούς στη Μελέτη του Περιβάλλοντος

Θεωρία Πολυεγγραμματισμών

Πολυεγγραμματισμοί στη ΜτΠ

Θεωρία
Πολυτροπικότητα κειμένων
Πολιτισμική πολυμορφία

1. Γλωσσικός εγγραμματισμός
(1,2,
3,4)

2. Επιστημονικός εγγραμματισμός
Μεθοδολογία
3. Κριτικός εγγραμματισμός
Άμεσες μορφές διδασκαλίας: άμεση
διδασκαλία, κριτική ανάλυση κειμένων
(1,2,3)
Έμμεσες μορφές διδασκαλίας:
4. Κοινωνικός εγγραμματισμός
αυθεντικά πλαίσια μάθησης, κριτική
ανάλυση κειμένων, μεταφορά γνώσης
(1,2,3,4)
Σημ: Οι αριθμοί στην παρένθεση αναφέρονται στους πολυεγγραμματισμούς στη
ΜτΠ της δεξιάς στήλης.
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1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Σκοπός της Γεωγραφίας είναι να βοηθήσει τους µαθητές να οικοδοµήσουν βασικές
έννοιες προκειµένου να κατανοήσουν τις σχέσεις και τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπου
και περιβάλλοντος. Επιπλέον, η Γεωγραφία επειδή εξετάζει θέµατα που αφορούν τη
ζωή του ανθρώπου στο σύγχρονο κόσµο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από συνεχή
εξέλιξη και αλληλεξάρτηση, συνδέεται µε την κοινότητα και τη ζωή σε αυτή. Έτσι,
µέσω της διδασκαλίας της Γεωγραφίας ενθαρρύνονται και προωθούνται στόχοι και
δραστηριότητες συµβατές µε το σκοπό και τη φιλοσοφία του Νέου Σχολείου.
Η Γεωγραφία διδάσκεται ως αυτόνοµο µάθηµα στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του ∆ηµοτικού
Σχολείου. Ωστόσο, οι µαθητές διδάσκονται βασικές γεωγραφικές έννοιες και
εξοικειώνονται µε αντίστοιχες µεθόδους και τεχνικές από την Α΄ µέχρι και τη ∆΄
τάξη στο πλαίσιο του µαθήµατος της Μελέτης του Περιβάλλοντος.
Οι βασικές αρχές του προγράµµατος της Γεωγραφίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο είναι:
• Στηρίζεται σε βασικές γεωγραφικές έννοιες, όπου η παρουσίαση και η
αποσαφήνισή τους επιτυγχάνεται µέσω της παρουσίασης συγκεκριµένων
παραδειγµάτων, µε τα οποία εξετάζονται και αναλύονται σχέσεις, αλληλεπιδράσεις
και αλληλεξαρτήσεις.
• Η χρήση του χάρτη ως βασικού εργαλείου για την άντληση πληροφοριών και την
περιγραφή των γεωγραφικών δεδοµένων.
• Η χρήση ποικίλου διδακτικού υλικού (εικονικού, ψηφιακού, οπτικού, γραπτού)
επιτρέπει στους µαθητές να συµπληρώνουν και να αποσαφηνίζουν τις εµπειρίες τους,
να συστηµατοποιούν τις γνώσεις τους και τους παρέχει ευκαιρίες για συµµετοχή σε
διαδικασίες διερεύνησης και µάθησης.

• Η χρήση της διερευνητικής µεθόδου και της επίλυσης προβληµάτων ως
θεµελιωδών διδακτικών αρχών για την προσέγγιση και µελέτη των γεωγραφικών
θεµάτων.
• Η καλλιέργεια κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και επικοινωνίας µέσω των
συνεργατικών µορφών εργασίας που προωθεί (οµαδική, εταιρική εργασία).
• Η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικά µε τη χρήση λεκτικών, ψηφιακών,
ποσοτικών και συµβολικών µορφών δεδοµένων (κείµενα, εικόνες, γραφήµατα,
πίνακες, διαγράµµατα και χάρτες).
Οι µαθητές µε το µάθηµα της Γεωγραφίας πρόκειται:
1. να γνωρίσουν τα βασικά γεωγραφικά στοιχεία της Ελλάδας, της Ευρώπης και του
κόσµου και να αναγνωρίσουν την ποικιλία τους
2. να αναγνωρίζουν τους χάρτες ως εργαλεία µελέτης του χώρου, να µπορούν να
αντλούν πληροφορίες από αυτούς και να τους χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά στην
καθηµερινή τους ζωή
3. να δηµιουργούν τους δικούς τους χάρτες και άλλες συµβολικές αναπαραστάσεις
χρησιµοποιώντας κατάλληλα σύµβολα και υλικά
4. να αναπτύξουν ικανότητες που να τους επιτρέπουν να παρατηρούν, να
περιγράφουν και να ερµηνεύουν µορφές και φαινόµενα στην επιφάνεια της γης που
αφορούν αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
5. να αναπτύξουν και να χρησιµοποιούν στην καθηµερινότητά τους στάσεις και
συµπεριφορές που συµβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και στην
προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης
6. να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της συλλογικής δράσης σε τοπική, εθνική και
παγκόσµια κλίµακα για την επίλυση προβληµάτων.
Η σύγχρονη επιστήµη της Γεωγραφίας κινείται ανάµεσα σε δύο κόσµους τους
οποίους επιχειρεί να συνθέσει – τον κόσµο των Φυσικών και τον κόσµο των
Κοινωνικών Επιστηµών. Με βάση τη διεπιστηµονική, συνθετική και διαχρονική
προσέγγιση, η σύγχρονη Γεωγραφία αναλύει και ερµηνεύει τη συγκρότηση και
διαφοροποίηση του χώρου έτσι όπως διαµορφώνεται και µεταβάλλεται κάτω από τη
διαρκή αλληλεπίδραση φυσικών παραγόντων και κοινωνικο-πολιτισµικών,
οικονοµικών, ιδεολογικών και πολιτικών διεργασιών. Κέντρο της γεωγραφικής
µελέτης είναι τόσο η ανάλυση, η κατανόηση και η ερµηνεία της κατανοµής και της
διαφοροποίησης στο χώρο φυσικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών όσο και της
σχέσης ανάµεσα στο φυσικό περιβάλλον, την οικονοµία και την κοινωνία.
Αναλύοντας και ερµηνεύοντας προβλήµατα του χώρου, η Γεωγραφία είναι σε θέση
να αρθρώνει προτάσεις και τρόπους επίλυσής τους. Με σκοπό την ολοκληρωµένη
και κριτική ανάλυση και ερµηνεία των αντικειµένων της, η Γεωγραφία συνθέτει
θεωρίες από ένα πλατύ φάσµα επιστηµονικών περιοχών όπως η ιστορία, η
κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία, τα οικονοµικά, η δηµογραφία, οι διεθνείς σχέσεις,
τα µαθηµατικά, η ψυχολογία, οι πολιτικές επιστήµες, οι επιστήµες του
περιβάλλοντος, κ.α. Συγχρόνως, χρησιµοποιεί ένα εξίσου πλατύ φάσµα µεθόδων
έρευνας, όπως ποιοτικές και ποσοτικές µεθόδους, καθώς και εργαλεία και τεχνικές,
όπως χάρτες, δορυφορικές εικόνες, Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών,
δειγµατοληπτική έρευνα, στατιστική ανάλυση, µαθηµατικά µοντέλα, έρευνες
αρχείου, επιτόπια παρατήρηση, ανάλυση περιεχοµένου, συνεντεύξεις.

2.∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι: Η Γεωγραφία είναι το διδακτικό αντικείµενο που
δηµιουργεί και διατηρεί το ενδιαφέρον και την αίσθηση αναζήτησης για τόπους και
βοηθάει τους µαθητές να κατανοήσουν έναν πολύπλευρο και δυναµικό κόσµο που
αλλάζει. Εξηγεί πού βρίσκονται οι τόποι, πώς οι τόποι και τα τοπία σχηµατίστηκαν,
πώς άνθρωποι και περιβάλλοντα αλληλεπιδρούν και πώς µια σειρά από διαφορετικές
οικονοµίες, κοινωνίες και περιβάλλοντα συνδέονται µεταξύ τους. ∆ίνει επίσης, τη
δυνατότητα στους µαθητές να ασκηθούν σε µεθόδους έρευνας για θέµατα που
αφορούν το χώρο και τον τόπο σε όλες τις κλίµακες από τον πολύ οικείο και κοντινό
µέχρι και τον παγκόσµιο. Η γεωγραφική έρευνα ενθαρρύνει τους µαθητές να θέτουν
ερωτήµατα, να σκέφτονται κριτικά και να διερευνούν ζητήµατα που επηρεάζουν τον
κόσµο και τη ζωή των ανθρώπων όχι µόνο στο παρόν αλλά και στο µέλλον. Βασικό
στοιχείο του µαθήµατος αποτελεί η εργασία πεδίου. Οι µαθητές µαθαίνουν να
σκέπτονται µε όρους χωρικής ανάλυσης και να χρησιµοποιούν χάρτες, δορυφορικές
εικόνες, αεροφωτογραφίες, άλλες εικόνες/φωτογραφίες και τις νέες τεχνολογίες
συµπεριλαµβανοµένων και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS), για
να αποκτήσουν, να αναλύσουν και να παρουσιάσουν / οπτικοποιήσουν πληροφορίες.
Η Γεωγραφία µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες που
συµµετέχουν ενεργά στη κοινωνία, να γίνουν πολίτες του κόσµου, διερευνώντας τη
θέση τους σε αυτόν, τις αξίες τους και τις ευθύνες τους απέναντι στους άλλο
Ο εκπαιδευτικός ενισχύει συνεργατικές µορφές µάθησης και διερευνητικές
στρατηγικές µε δραστηριότητες που εστιάζονται:
Α. Στη Γεωγραφική έρευνα:
Η Γεωγραφία δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να ερευνήσουν ζητήµατα τόσο σε
τοπικό όσο και παγκόσµιο επίπεδο. Έτσι µέσα από την ερευνητική διαδικασία οι
µαθητές ασκούνται στο να:
I. θέτουν γεωγραφικές ερωτήσεις, σκέπτονται κριτικά, εποικοδοµητικά και
δηµιουργικά
II. συλλέγουν, καταγράφουν, παρουσιάζουν πληροφορίες
III. προσδιορίζουν σε πηγές που διερευνούν προκαταλήψεις, απόψεις και
καταχρήσεις αποδεικτικών στοιχείων
IV. αναλύουν και αξιολογούν αποδείξεις, παρουσιάζουν ευρήµατα, εξάγουν και
τεκµηριώνουν συµπεράσµατα
V. βρίσκουν δηµιουργικούς τρόπους χρήσης και εφαρµογής των γεωγραφικών
ικανοτήτων, ώστε να κατανοούν και να δίνουν νέες ερµηνείες για θέµατα και
ζητήµατα που αναπτύσσονται µεταξύ των τόπων
VI. σχεδιάζουν γεωγραφικές έρευνες, προτείνοντας τα κατάλληλα βήµατα έρευνας
VII. χρησιµοποιούν την επίλυση προβληµάτων και τη λήψη αποφάσεων για να
αναπτύξουν αναλυτικές δεξιότητες και δηµιουργική σκέψη για γεωγραφικά θέµατα.
Εποµένως, οι µαθητές µέσα από αυτήν την διαδικασία πραγµατοποιούν στο µάθηµα
της Γεωγραφίας σειρά ερευνών, από δοµηµένες και καθοδηγούµενες µέχρι πιο
ανοικτές και ελεύθερες. Οι προσεγγίσεις που χρησιµοποιούν υποστηρίζουν τον τύπο
των ερευνητικών ερωτήσεων που ζητούνται. Οι απαραίτητες πληροφορίες

συλλέγονται από µια ποικιλία πηγών, που συµπεριλαµβάνουν εργασίες πεδίου, το
διαδίκτυο, ψηφιακά µέσα, επίσηµες πηγές (στατιστικές υπηρεσίες- εθνική,
ευρωπαϊκή, παγκόσµια, δεδοµένα από βιβλιογραφικές έρευνες), στοιχεία από
συνεντεύξεις, από τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), τις εφηµερίδες
και τα περιοδικά. Επιπλέον, µέσα από την ερευνητική διαδικασία οι µαθητές
µπορούν να προσδιορίσουν τυχόν προκαταλήψεις και άλλες παραπλανητικές
αντιλήψεις αξιοποιώντας την ποιότητα της πληροφορίας, θέτοντας ερωτήσεις για τις
πηγές της, τι έχει συλλεχθεί, γιατί και µε ποιο τρόπο έχει αναλυθεί και παρουσιαστεί.
Β. Στην Εργασία πεδίου και µάθηση έξω από τη τάξη:
Η εργασία πεδίου περιλαµβάνει τη συλλογή δεδοµένων µε ή χωρίς τη χρήση των
ΤΠΕ, π.χ. χρήση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής και βιντεοκάµερας, ΣΓΠ και
περιβαλλοντικών αισθητήρων π.χ. δεδοµένα από µετεωρολογικούς σταθµούς κ.α.
Έτσι οι µαθητές αποκτούν την ικανότητα να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν
εργαλεία εργασίας πεδίου και κατάλληλες τεχνικές οι οποίες να είναι ασφαλείς,
ακριβείς και αποτελεσµατικές. Με αυτό τον τρόπο αποκτούν µια εικόνα του τρόπου
εργασίας των επιστηµόνων και της φύσης της επιστήµης.
Γ. Στον Χαρτογραφικό, οπτικό και ψηφιακό εγγραµµατισµό:
Οι µαθητές µέσα από τις διαδικασίες αυτές γίνονται ικανοί:
I. να χρησιµοποιούν φωτογραφίες - αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες (Google
earth), άτλαντες, υδρόγειο σφαίρα, χάρτες διαφορετικών κλιµάκων, γεωγραφικά
λογισµικά.

69. εννοιοκεντρική οργάνωση στο μάθημα της
ΚκΠΑ(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σταθερή αρχή στη σύνταξη πολλών σύγχρονων Αναλυτικών Προγραμμάτων είναι η
διαθεματικότητα, η οποία συχνά συναρτάται στενά με την εννοιοκεντρική
προσέγγιση της γνώσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εννοιοκεντρικής οργάνωσης
αποτελεί το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Οι βασικές έννοιες και
η ανάλυσή τους αξιοποιούνται κατά την προ-οργάνωση της διδασκαλίας, καθότι
βοηθούν στον προσανατολισμό του μαθητή και συμβάλλουν στη διαμόρφωση
νοητικών σχημάτων, που είναι αναγκαία για την κατανόηση και για την αξιοποίηση
της γνώσης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄ - Στ΄ , Μάθημα: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Από τις επισκέψεις σας στις τάξεις κατά
την ώρα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διαπιστώνετε ότι οι έννοιες, που
τονίζονται και προωθούνται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, δεν αξιοποιούνται ούτε

κατά τον προσανατολισμό ούτε κατά την επεξεργασία μιας θεματικής, για
παράδειγμα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του πολίτη.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με βάση τη διαθεματική προσέγγιση, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στη
μάθηση αυτή η έλλειψη προ-οργάνωσης, σχετικά με τις γνώσεις που θα
αποκτήσουν οι μαθητές;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να
κάνουν και πώς, ώστε να αξιοποιούν ως βασικά στοιχεία της διδασκαλίας
τους τις έννοιες της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ;
1. Με βάση τη διαθεματική προσέγγιση, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στη
μάθηση αυτή η έλλειψη προ-οργάνωσης, σχετικά με τις γνώσεις που θα
αποκτήσουν οι μαθητές;
Η μη τονισμός και η προώθηση των εννοιών ούτε κατά τον προσανατολισμό
ούτε κατά την επεξεργασία μιας θεματικής, για παράδειγμα της θεματικής
ενότητας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πολίτη δημιουργούν
σημαντικές δυσκολίες στη μάθηση των μαθητών. Και πιο συγκεκριμένα με βάση και
τη θεωρητική παραδοχή οι μαθητές δεν προσανατολίζονται κατάλληλα και δεν
βοηθούνται να διαμορφώσουν σταδιακά τα απαραίτητα νοητικά- σχήματα που θα
τα αξιοποιήσουν για την κατανόηση και την αξιοποίηση νέας γνώσης. Χωρίς τον
απαραίτητο προσανατολισμό και την κριτική επεξεργασία του υλικού με βάση τις
έννοιες οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις αποσπασματικές, γνώσεις που θα
βασιστούν κυρίως στη απομνημόνευση και φυσικά δεν θα μπορούν να
αξιοποιηθούν τις επόμενες χρονιές κατά τη μελέτη συναφών θεμάτων. Χωρίς τα
νοητικά σχήματα των βασικών εννοιών (π.χ, της έννοιας πολίτης και των
διασυνδέσεών της) θα οικειοποιούνται επιφανειακές γνώσεις και θα αδυνατούν να
μεταφέρουν τις γνώσεις της προηγούμενης χρονιάς στη μελέτη επόμενων συναφών
γνώσεων.
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να
κάνουν και πώς, ώστε να αξιοποιούν ως βασικά στοιχεία της διδασκαλίας
τους τις έννοιες της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ;
Το βασικό επιχείρημα ήδη αναπτύχθηκε στο ερώτημα 1 αλλά μπορεί να
τεκμηριωθεί περεταίρω:
Από τον Ausubel η εκθετική διδασκαλία (expository teaching) των εννοιών
και των νέων γνώσεων από το δάσκαλο και όχι μόνο, με την προϋπόθεση η
παράθεση των πληροφοριών να γίνεται με την αξιοποίηση α) προ-οργανωτών, β)
της προοδευτικής διαφοροποίησης και γ) της οργανικής ένταξης. Έτσι η
διδασκαλία σε καμιά περίπτωση δεν οδηγεί στην άκριτη απομνημόνευση,
τουναντίον, με την παρακίνηση και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού επιζητείται
η κριτική προσέγγιση του υλικού.
Οι Joice & Weill (1992, Κουλουμπαρίτση, σελ. 100) υποστηρίζουν ότι, με
βάση τη θεωρία του Ausubel, οι μαθητές μπορεί να διδαχτούν με άμεσο τρόπο την

κριτική επεξεργασία και τη γνωσιακή αναδιοργάνωση δομημένων γνώσεων σε
κάθε θεματική ενότητα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν αυτές τις
διδαγμένες δεξιότητες και στρατηγικές και σε άλλες περιστάσεις.
Σύμφωνα με την Tomlinson (2002) βοηθώντας το τους μαθητές
Α) να κάνουν συνδέσεις μεταξύ εννοιών,
Β) να κατασκευάζουν γενικεύσεις (π.χ. Οι άνθρωποι ζουν μαζί σε κοινωνικές
ομάδες, η ενεργός συμμετοχή στη δημόσια ζωή είναι μια αρχή της δημοκρατίας,
οι άνθρωποι δημιουργούν κουλτούρα, η κουλτούρα επηρεάζει τον τρόπο που
άνθρωποι φέρονται, κ.λπ.) και
Γ) να θέτουν τα ερωτήματα (γιατί οι άνθρωποι δημιουργούν κοινωνικές ομάδες,
γιατί οι άνθρωποι ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, γιατί στις ομάδες υπάρχουν
κανόνες και υποχρεώσεις, πώς τα ατομικά δικαιώματα αντιμετωπίζονται και
προωθούνται από τις διαφορές κοινωνικές ομάδες, κ.λπ),
τους καθοδηγούμε να μεταφέρουν τη γνώση σε πολλαπλά μαθησιακά
περιβάλλοντα σε μαθήματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές σπουδές και τις
σπουδές πολιτειότητας.
Άρα είναι σημαντικό στη διδασκαλία κάθε ενότητας του μαθήματος της
ΚκΠΑ να αξιοποιούμε και να αναδεικνύουμε:
• Τις βασικές έννοιες και τις διαθεματικές έννοιες της ενότητας και τις έννοιες
που συναντάμε σε κάθε μάθημα της ενότητας. Να χρησιμοποιούμε αυτές
τις έννοιες στις συζητήσεις μας με τους μαθητές μας και να τις συνδέουμε
με αυτά που μελετάμε αλλά και μεταξύ τους με ρητό τρόπο (άμεση
διδασκαλία)
• Τον προ-οργανωτή που υπάρχει στην αρχή των κεφαλαίου (στην περίπτωση
της Στ΄ τάξης είναι ένας συμπληρωμένος εννοιολογικός χάρτης που
αναμένεται να συζητηθεί με τους μαθητές με το ξεκίνημα του κεφαλαίου
και με την ολοκλήρωσή του).
• τον προοργανωτή που υπάρχει σε κάθε ενότητα του κεφαλαίου και
αναφέρεται στη βασική γνώση (έννοιες) της ενότητας.
• Τι έννοιες κάθε ενότητας, που αναδεικνύονται στο πλαίσιο διερευνητικών
δραστηριοτήτων, τις συνδέουμε με τις άλλες έννοιες και με τη βασική
έννοια της ενότητας.
Κριτική προσέγγιση του υλικού (Κουλουμπαρίτση, σελ. 100-102) -Μεταφορά της
γνώσης (Κουλουμπαρίτση, σελ. 102)-Ανάδειξη των αιτιωδών σχέσεων
(Κουλουμπαρίτση, σελ. 102) – Αναλυτικό πρόγραμμα & διδακτικός σχεδισμός
Επιπροσθέτως (από δημοσίευση της Κουλουμπαρίτση)
1. Αρχή της εννοιοκεντρικής οργάνωσης: Δύο θεωρίες υποστηρίζουν την
εννοιοκεντρική οργάνωση της διδακτέας ύλης: η θεωρία του Bruner για τη δομή
κάθε επιστήμης (1960, 38) και η συναφής θεωρία του Ausubel (1968) σχετικά με
την (εννοιοκεντρική) «μάθηση με νόημα» που συναρτάται με τη θεωρία της
«προοδευτικής διαφοροποίησης» των εννοιών (progressive differentiation). Ο
Bruner και ο Ausubel είναι δύο από τους λίγους Ψυχολόγους, των οποίων το έργο
και οι θεωρίες που διατύπωσαν είχε άμεση επιρροή στην οργάνωση του
αναλυτικού προγράμματος και στη διδασκαλία (Eggen & Kauchak, 1994, 407).

Ας ξεκινήσω από τη θεωρία του Bruner. Την έννοια της «δομής» της
επιστήμης χρησιμοποίησε ο Bruner (1960, 38) στο κλασικό του έργο «Η Διαδικασία
της Εκπαίδευσης» για να υποστηρίξει ότι, όταν διδάσκουμε στους μαθητές μας
παράλληλα με το περιεχόμενο και τη δομή μιας επιστήμης, τότε εμπλέκονται πιο
ενεργά στη μελέτη, ανακαλύπτουν από μόνοι τους συσχετίσεις ανάμεσα στις
έννοιες και καταλήγουν σε γενικεύσεις και αρχές. Τη δομή κάθε επιστήμης
απαρτίζουν το εννοιολογικό της οικοδόμημα, οι γνώσεις που το επενδύουν και η
μεθοδολογία έρευνας στην επιστήμη. Μαθαίνοντας τη δομή της επιστήμης, αντί
για απομνημόνευση ατελείωτης σειράς από ασύνδετες πληροφορίες, οδηγούμαστε
πιο εύκολα στην κατανόηση, στη μεταφορά της γνώσης και στην ενδυνάμωση της
μνήμης.
O Ausubel τονίζει τη σημασία της εννοιοκεντρικής διδασκαλίας και
μάθησης. Πριν αναφερθώ πιο αναλυτικά, ας δούμε από πιο κοντά τι είναι οι
έννοιες. Έννοια ονομάζουμε «την ιδέα που σχηματίζεται στο νου μας για κάθε
στοιχείο του κόσμου» (Λεξικό Μπαμπινιώτη, 1998, 619). Οι έννοιες είναι ιδέες και
όχι όροι που χρειάζονται απομνημόνευση (βλ. και Κουλουμπαρίτση κ.ά., 2004, 4958⋅ Ματσαγγούρας στον παρόντα τόμο). Μπορούμε να κατακτήσουμε την ουσία
τους μόνο μέσω εμπειριών με νόημα. Αποτελούν πνευματικά εργαλεία που μας
δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε γενικεύσιμη εκδοχή της
πραγματικότητας. Δηλαδή, μας βοηθούν να οργανώσουμε τη χαώδη
πραγματικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από τη βιωματική μάθηση
και τη στοχαστική ανάλυση (Ellis, 2002, 105).
Ο Ausubel (1968) υποστήριξε ότι, για να σχηματισθούν στο νου μας
σταθερά γνωστικά σχήματα, καλό είναι να οργανώνεται η διδασκόμενη ύλη και η
μάθηση πρώτα σε έννοιες γένους, ευρύτερες και γενικότερες και, πιθανόν πιο
αφηρημένες (π.χ. «συγκοινωνίες και μεταφορές»), στη συνέχεια σε υπάλληλες,
μερικότερες και πιο εξειδικευμένες (π.χ. «μέσα του αέρα», «μέσα της θάλασσας»,
«μέσα της στεριάς») και εντέλει σε πιο συγκεκριμένες έννοιες (π.χ. «αεροπλάνα και
ελικόπτερα», «βαπόρια και ψαρόβαρκες», «ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και
ταξί»). Αυτή είναι η θεωρία της «προοδευτικής διαφοροποίησης» των εννοιών,
όπου οι έννοιες γένους διαφοροποιούνται σταδιακά και αναλύονται σε
μερικότερες έννοιες. Αυτή τη θεωρία αξιοποίησα για να οργανώσω τις ενότητες και
υποενότητες του μαθήματος και όχι για να προδιαγράψω τη μέθοδο της
διδασκαλίας σε κάθε ενότητα.
Με βάση τη θεωρία της προοδευτικής διαφοροποίησης, προχώρησα στη
θεματοποίηση των διαθεματικών εννοιών και των βασικών θεματικών ενοτήτων
και εννοιών που περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της ΜτΠ
και έτσι προέκυψαν εννέα βασικές ενότητες στη ΜτΠ, κοινές περίπου και στις
τέσσερις τάξεις. Στη συνέχεια, από τις βασικές θεματικές ανέκυψαν οι επιμέρους
υποενότητες, δηλαδή τα κεφάλαια. Αυτό έγινε για να αποκτήσει σε κάθε τάξη το
βιβλίο μαθητή άρτια δομή. Όπως υποστήριξε κι ο ίδιος ο Ausubel (1968, 153), στα
σχολικά βιβλία πρέπει να ακολουθείται μια ανάλογη μεθοδολογία οργάνωσης του
περιεχομένου, προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να σχηματίσουν μια συνολική,
ολιστική εικόνα του θέματος που μελετούν κάθε φορά και να μην πελαγοδρομούν
ανάμεσα σε αποσπασματικές πληροφορίες χωρίς νόημα. Η νέα γνώση πρέπει να
είναι πλαισιωμένη για να είναι κατανοητή. Άλλωστε, μόνο τέτοιου είδους γνώση

παραμένει στην μακροπρόθεσμη μνήμη και είναι αξιοποιήσιμη για μεταφορά σε
νέες πρωτότυπες καταστάσεις (Eggen & Kauchak, 1994, 407).
Οι Anderson & Armbruster (1984), ειδικοί στις κειμενο-γλωσσολογικές
προδιαγραφές των σχολικών βιβλίων, τονίζουν ότι σχολικά βιβλία που δεν
ακολουθούν στη μακρο-δομή των περιεχομένων τους την αρχή της σταδιακής
διαφοροποίησης (από το γενικότερο στο μερικότερο) πολύ πιθανόν να
παρουσιάζουν ανάλογα προβλήματα και στη μικρο-δομή των επιμέρους κειμένων
αναφοράς μέσα στις ενότητες ή υποενότητές τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούν
σύγχυση στους μαθητές.

70 Πώς να αναπτύξουν οι Μ κριτική σκέψη; (Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Στην πλειονότητά τους τα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα επιδιώκουν την
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ως οριζόντιου στόχου, διότι παράλληλα µε τη
νοητική ανάπτυξη εξασφαλίζεται και η σε βάθος κατανόηση της σχολικής γνώσης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Β΄ -Δ΄ Μάθημα: Μελέτη Περιβάλλοντος
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι, ενώ
επιθυμούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν την κριτική τους
σκέψη, δεν γνωρίζουν πώς μπορεί να γίνει αυτό στην πράξη σε μαθήματα όπως η
Μελέτη Περιβάλλοντος.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Πώς πιστεύετε ότι οι μαθητές μπορούν να δείξουν ότι διαθέτουν κριτική
σκέψη στη Μελέτη Περιβάλλοντος ;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς, ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και να εντάξουν στη
Μελέτη του Περιβάλλοντος μαθησιακές δραστηριότητες που προάγουν την
κριτική σκέψη;
1.Πώς πιστεύετε ότι οι μαθητές μπορούν να δείξουν ότι διαθέτουν κριτική σκέψη
στη Μελέτη Περιβάλλοντος ;
Οι μαθητές μπορούν να κάνουν τα ακόλουθα:
«Ως απαραίτητοι συνδετικοί αρμοί στην ανάπτυξη του γλωσσικού και του
επιστημονικού εγγραμματισμού θεωρούνται οι δεξιότητες κριτικής σκέψης, όπως η
συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών, η ικανότητα συγκρίσεων,
επιχειρηματολογίας, τεκμηρίωσης, η οργάνωση εννοιών σε εννοιολογικούς
χάρτες και η συγκεφαλαίωση της έρευνας σε συμπέρασμα και διατύπωση
γενίκευσης. Οι πολυεγγραμματισμοί προτείνουν την κριτική ανάλυση κειμένων,
είδος νοητικής άσκησης που συμπορεύεται αναμφίβολα με τις δεξιότητες κριτικής
σκέψης, όπως μόλις τις περιέγραψα. Παράλληλα, στις δεξιότητες κριτικής σκέψης

εμπεριέχεται η ικανότητα κριτικής «αυτοαξιολόγησης» και «αυτορρύθμισης» των
προσπαθειών και του έργου του μαθητή, έννοιες ταυτόσημες με τη θεωρία περί
μεταγνωστικού (βλ. Ματσαγγούρας, 1998, 100-103). Ο τομέας της κριτικής σκέψης
και του μεταγνωστικού εμπεριέχονται στον κριτικό εγγραμματισμό.»
Επίσης, ανάμεσα στις δεξιότητες κριτικής σκέψης που υποστηρίζει η ΜτΠ είναι
να μπορεί ο μαθητής να ταξινομεί με κριτήρια, να συγκρίνει, να διατυπώνει
υποθέσεις, να καταλήγει σε συμπεράσματα, να αιτιολογεί και να
επιχειρηματολογεί τεκμηριώνοντας με στοιχεία τα επιχειρήματα και τις απόψεις
του, γνωστικές διαδικασίες που συγκροτούν την ουσία της κριτικής σκέψης
(Ματσαγγούρας, 1998, 84). Ερωτήσεις που απαιτούν κριτική σκέψη από τους
μαθητές έχουν περιληφθεί και στα αξιολογικό σύστημα. Παραθέτω παράδειγμα
αξιολόγησης της κριτικής σκέψης από το Τετράδιο Εργασιών της Τετάρτης τάξης
(Κόκκοτας, κ.ά., 2006, 43).
(Από κείμενο με τίτλο Πολυεγγραμματισμοί της Αλ. Κουλουμπαρίτση)
2.Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και να εντάξουν στη Μελέτη του
Περιβάλλοντος μαθησιακές δραστηριότητες που προάγουν την κριτική σκέψη;
Ο κριτικός εγγραμματισμός καλλιεργείται μέσα από πολυτροπικά κείμενα και
ποικίλες ασκήσεις. Μεθοδολογικά αξιοποιούνται περισσότερο οι έμμεσες μορφές
διδασκαλίας, όπως η ερωτηματική και η διαλογική μορφή διδασκαλίας.
Οι πολυεγγραμματισμοί προτείνουν την κριτική ανάλυση κειμένων, είδος νοητικής
άσκησης που συμπορεύεται αναμφίβολα με τις δεξιότητες κριτικής σκέψης.
Ακριβές κείμενο: Κουλουμπαρίτση
2. Κριτικός εγγραμματισμός
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν μοντέλα για τη διδασκαλία της κριτικής σκέψης
(για παράδειγμα, βλ. Ματσαγγούρας, 1998), καθώς και μοντέλα που συνδυάζουν
τον κριτικό εγγραμματισμό και τον γλωσσικό εγγραμματισμό (Hedley, κ.ά., 1995) ή
αναφέρονται στον κριτικό εγγραμματισμό στις Κοινωνικές Σπουδές (Ciardiello,
1995, 279-280).
Στη ΜτΠ, ο κριτικός εγγραμματισμός έχει άλλο περιεχόμενο και σκοπό από αυτό
που προσδιορίζει η θεωρία των πολυεγγραμματισμών και ο Ματσαγγούρας (βλ.
παρόντα τόμο). Στην καρδιά του κριτικού εγγραμματισμού στη ΜτΠ βρίσκεται «η
διαδικασία επίλυσης προβλημάτων», η οποία εμπεριέχει πολλά συστατικά
στοιχεία παιδαγωγικής της νεο-βυγκοστιανής σχολής. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό
είναι η γνωστική μαθητεία στη διατύπωση υποθέσεων (Collins, κ.ά., 1989, 473,
487). Οι υποθέσεις στη ΜτΠ διατυπώνονται ως ερωτήματα που αφορούν το
περιεχόμενο, αλλά και τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και ερευνητικής
μελέτης. Ερωτήματα κριτικής προσέγγισης σχετικά με το περιεχόμενο
περιλαμβάνουν ερωτήματα του τύπου: «Τι εννοεί ή τι εννοείς, όταν λες ότι…», «Τι
νομίζεις ότι θα συμβεί αν…;» «Σε ποια στοιχεία στηρίζεις την άποψή σου;» «Γιατί

(πώς εξηγείς) όσα πιστεύεις;» (βλ. και Ματσαγγούρας, 1998, 287). Οι ερωτήσεις του
«πώς» και του «γιατί» χαρακτηρίζουν την κριτική διδασκαλία στη ΜτΠ. Οι μαθητές
της τάξης «μαθητεύουν» δίπλα στο δάσκαλό τους, ο οποίος λειτουργεί ως
πρότυπο για την υποβολή και την απάντηση ερωτήσεων (γνωστική μαθητεία, βλ.
Κουλουμπαρίτση, 2003, 161-163).
Ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες είναι αυτά που επιδιώκουν την
ανάπτυξη της μεταγνώσης. Κατά τη διαδικασία και το πέρας της διερευνητικής του
εργασίας ο μαθητής, μόνος ή σε συνεργασία με τα μέλη της ομάδας του,
στοχάζεται, αναρωτιέται και ελέγχει τη μαθησιακή διαδικασία. Μαθαίνει να
διατυπώνει και να απαντά σε αυτοερωτήσεις του τύπου:
 Τι μου έχει μείνει απ΄ όσα μελέτησα;
 Πώς έκανα τη μελέτη μου;
 Υπάρχει κάτι που με δυσκόλεψε;
Τέτοιες ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης αρχίζουν από την Τρίτη τάξη, που οι
μαθητές είναι πιο ώριμοι, και συνεχίζουν πιο σύνθετες στην Τετάρτη τάξη.
Επίσης, ανάμεσα στις δεξιότητες κριτικής σκέψης που υποστηρίζει η ΜτΠ είναι
να μπορεί ο μαθητής να ταξινομεί με κριτήρια, να συγκρίνει, να διατυπώνει
υποθέσεις, να καταλήγει σε συμπεράσματα, να αιτιολογεί και να
επιχειρηματολογεί τεκμηριώνοντας με στοιχεία τα επιχειρήματα και τις απόψεις
του, γνωστικές διαδικασίες που συγκροτούν την ουσία της κριτικής σκέψης
(Ματσαγγούρας, 1998, 84). Ερωτήσεις που απαιτούν κριτική σκέψη από τους
μαθητές έχουν περιληφθεί και στα αξιολογικό σύστημα. Παραθέτω παράδειγμα
αξιολόγησης της κριτικής σκέψης από το Τετράδιο Εργασιών της Τετάρτης τάξης
(Κόκκοτας, κ.ά., 2006, 43).

Και το Τετράδιο Εργασιών της Δευτέρας τάξης (Δημοπούλου, κ.ά., 2006, 10).

Επιπροσθέτως:
Πίνακας 3: Συσχέτιση της Θεωρίας των «Πολυεγγραμματισμών»
με τους Πολυεγγραμματισμούς στη Μελέτη του Περιβάλλοντος

Θεωρία Πολυεγγραμματισμών
Θεωρία
Πολυτροπικότητα κειμένων
Πολιτισμική πολυμορφία

Πολυεγγραμματισμοί στη ΜτΠ
5. Γλωσσικός εγγραμματισμός

(1,2,
3,4)

6. Επιστημονικός εγγραμματισμός
Μεθοδολογία
7. Κριτικός εγγραμματισμός
Άμεσες μορφές διδασκαλίας: άμεση
διδασκαλία, κριτική ανάλυση κειμένων
(1,2,3)
Έμμεσες μορφές διδασκαλίας:
8. Κοινωνικός εγγραμματισμός
αυθεντικά πλαίσια μάθησης, κριτική
ανάλυση κειμένων, μεταφορά γνώσης
(1,2,3,4)
Σημ: Οι αριθμοί στην παρένθεση αναφέρονται στους πολυεγγραμματισμούς στη
ΜτΠ της δεξιάς στήλης.

71. κατάκτηση δεξιοτήτων διερευνητικής μάθησης στο
μάθημα ΜτΠ(Παναγ)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Ένας από τους βασικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη
Μελέτη Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Σχολείο είναι η κατάκτηση δεξιοτήτων
διερευνητικής μάθησης, διότι ενεργοποιούν τα µαθητικά κίνητρα και διασφαλίζουν
κατανόηση των σχέσεων που συνδέουν τα δεδοµένα του φυσικού και κοινωνικού
κόσµου.
.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξεις: Α΄ - Δ΄ , Μάθημα: Μελέτη Περιβάλλοντος
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Από τις επισκέψεις σας στις τάξεις κατά
την ώρα της Μελέτης Περιβάλλοντος διαπιστώνετε ότι ένας μεγάλος αριθμός
εκπαιδευτικών προτιμά τη μετωπική διδασκαλία και μάθηση, παρά τις διαδικασίες
διερευνητικής μάθησης.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Ποια είναι τα βασικότερα στοιχεία της διερευνητικής μάθησης, τα οποία θα
μπορούσε εύκολα να εντάξει στο διδακτικό του ρεπερτόριο της ΜτΠ ο
εκπαιδευτικός;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς, ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και να εντάξουν στη
Μελέτη του Περιβάλλοντος μαθησιακές δραστηριότητες που προάγουν τη
τη διερευνητική μάθηση;

1. Ποια είναι τα βασικότερα στοιχεία της διερευνητικής μάθησης, τα οποία θα
μπορούσε εύκολα να εντάξει στο διδακτικό του ρεπερτόριο της ΜτΠ ο
εκπαιδευτικός;
Η ΜτΠ υιοθετεί τη διερευνητική μάθηση και μάλιστα την καθοδηγούμενη
διερεύνηση, μεθοδολογία που υποστηρίζουν και τα σχολικά βιβλία (Κουλουμπαρίτση,
2005). Αυτή, εν συντομία περιέχει τρία βήματα:
α) αρχικό αυθεντικό ερώτημα ή προβληματισμό (ερευνητικό πλαίσιο),

β) δραστηριότητες κριτικής επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με το
θέμα και
γ) συμπέρασμα-καταληκτικό κείμενο.
Από: Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση- Πολυεγγραμματισμοί στη «Μελέτη του
Περιβάλλοντος»
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς, ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και να εντάξουν στη Μελέτη
του Περιβάλλοντος μαθησιακές δραστηριότητες που προάγουν τη διερευνητική
μάθηση;

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διερευνήσεων είναι μια βασική
προτεραιότητα και αίτημα της σύγχρονης διδακτικής. Η εμπλοκή των
μαθητών/τριών στη μάθηση που στηρίζεται στη διερεύνηση θεωρείται ο
ακρογωνιαίας λίθος των εξελίξεων μεταρρυθμίσεων της εκπαίδευσης σε
αρκετές χώρες (και στη δική μας – και στο Νέο Σχολείο).
Για αυτό είναι πολύ σημαντικό να πείσουμε τους εκπαιδευτικούς για την
αξία της και να τους βοηθήσουμε να υλοποιούν στο μάθημα της ΜτΠ
συνεργατικές διερευνητικές προσεγγίσεις. Δύο βασικά επιχειρήματα μπορεί να
είναι τα ακόλουθα:
α) η οικοδόμηση στέρεας γνώσης, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο
μαθητής σε εφαρμογές και επεκτάσεις και όχι μόνο σε αναπαραγωγικές
ασκήσεις και περιστάσεις του τύπου «δες και πες», μπορεί να αναδυθεί και να
οικοδομηθεί μέσω συνεργατικών διερευνητικών προσεγγίσεων, όπου οι
μαθητές είναι ενεργοί, μετέχουν ενεργά, μιλούν με τον τρόπο τους και
δημιουργούν το υλικό τους κατά τη διάρκεια της διδακτική-μαθησιακής
διαδικασίας. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο φαίνεται ότι κινητοποιούνται περισσότεροι
μαθητές, ακόμη και αυτοί που δεν ανακρίνονται σε μετωπικές μονοδιάστατες
προσεγγίσεις.
β) η ενδελεχής έρευνα (διερεύνηση), η οποία έχει ως κύριο σκοπό την εις βάθος
μελέτη και κατανόηση περιορισμένων θεματικών ενοτήτων κι όχι την κάλυψη
πολλών και αποσπασματικών πληροφοριών, μπορεί να βοηθήσει στο
γλωσσικό, στον επιστημονικό και στον κριτικό εγγραμματισμό (στον
πολυγραμματισμό δηλαδή) σε συνδυασμό φυσικά και με άλλες προσεγγίσεις.
γ) Η διερευνητική προσέγγιση προάγει την ενεργητική και τη συμμετοχική
μάθηση: οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και με την εμψύχωση και
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού διερευνούν τις θεματικές ενότητες και
υποενότητες, ενώ ταυτόχρονα παρέχονται ευκαιρίες στους μαθητές να
αυτενεργήσουν και να χτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.
Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, όπου η διερευνητική μάθηση παίζει πρωτεύοντα
ρόλο ο στόχος της μελέτης των ενοτήτων της ΜτΠ είναι η ανάδειξη σχέσεων
ανάμεσα στις έννοιες και η διατύπωση αυτών των συσχετίσεων σε συνεχή λόγο
και προτάσεις που ονομάζονται γενικεύσεις (generalizations). Στις ενότητες των
Φε που περιλαμβάνονται στην ΜτΠ, οι συσχετίσεις μέσα από το πείραμα, την
επαναληψιμότητα και την επιβεβαίωση των υποθέσεων έχουν πιο μόνιμο
χαρακτήρα και ονομάζονται αρχές (principles). Για παράδειγμα, οι μαθητές
στην ΜτΠ της Γ΄ τάξης επεξεργάζονται με επαγωγικό τρόπο, μέσα από
διερευνητικές δραστηριότητες και συζητήσεις στη μαθητική ομάδα, την έννοια
της κοινότητας.
Τώρα ως προς τι προτάσεις:
Οι διερευνήσεις μπορεί να ξεκινήσουν από την Α΄ δημοτικού (δες
παράδειγμα που ακολουθεί), όπου οι μαθητές μπορούν να εργαστούν εταιρικά
για να περάσουμε στη συνέχεια σε επόμενες τάξεις σε ομαδικές προσεγγίσεις
και σε δραστηριότητες κατάλληλες για συνεργατική μάθηση.
Για να πετύχουν οι διερευνήσεις θα πρέπει οι μαθητές που συνεργάζονται
να είναι εξοικειωμένοι με συνεργατικές δεξιότητες. Συχνά οι εκπαιδευτικοί
περιμένουν αυτές τις δεξιότητες να τις κατέχουν ήδη και δυσανασχετούν όταν

διαπιστώνουν ότι πολλές από τις μαθητικές ομάδες δεν λειτουργούν. Αυτό
όμως δεν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι
συνεργατικές δεξιότητες πρέπει να «διδάσκοντα» ρητά (overt instruction).
Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι οι μαθητές δεν
κατέχουν διερευνητικές δεξιότητες. Γι αυτό οι διδάσκοντες πρέπει σταδιακά να
τις καλλιεργούν και να τις προωθούν μέσω μιας αποβαίνουσας καθοδηγητικής
διαδικασίας.
Οι διερευνήσεις μπορούν να λάβουν χώρα και έξω από την τάξη σε διάφορα
πεδία.
Προϋποθέσεις για την επιτυχία της συνεργατικής διερευνητικής μάθησης
είναι ο έγκαιρος και εμπεριστατωμένος προγραμματισμός από τον
εκπαιδευτικό. Προτείνεται ο εκπαιδευτικός (βλ. Κουλουμπαρίτση, Μουρατιάν,
κ.ά. 2004):
• Να έχει συζητήσει στην τάξη τους κανόνες συνεργασίας (π.χ. ακούω όλες τις
γνώμες, μοιράζομαι με τους συμμαθητές μου ιδέες και υλικά,
ανακοινώνονται όλες οι απόψεις, ακόμα και της μειοψηφίας, κτλ.)
• Να συμπεριλάβει το ομαδοσυνεργατικό σχήμα εργασίας στη διαδικασία της
αξιολόγησης.
• Να διαμορφώσει μικτές μαθητικές ομάδες με βάση την επίδοση, το φύλο,
την καταγωγή, το χαρακτήρα των μαθητών, κτλ. (βλ. Ματσαγγούρας, 2000).
• Στη μαθητική ομάδα τα μέλη να έχουν εναλλασσόμενους ρόλους. Να μην
είναι πάντα ο ίδιος /η ίδια συντονίστρια.
• Η μαθητική ομάδα να μένει σταθερή για εύλογο χρονικό διάστημα, τόσο
που να δώσει την ευκαιρία στα μέλη της να εξαντλήσουν κάθε προσπάθεια
για αγαστή συνεργασία.
• Να ενθαρρύνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο μιας
ομάδας κατά τη διάρκεια διερευνήσεων. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι
προσεκτικά δομημένες ώστε να επιτρέπουν:
(1) τη θετική αλληλεξάρτηση,
(2) την ατομική υπευθυνότητα,
(3) την αλληλεπίδραση προσωπικό επίπεδο,
(4) την κατάλληλη χρήση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων, όπως ηγετικές
ικανότητες, επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα και επίλυση διαφορών,
(5) την τακτική αυτοαξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της ομάδας.
Μια διαφοροποίηση στις διερευνήσεις τις ΜτΠ:
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διερεύνηση στις κοινωνικές επιστήμες
διαφοροποιείται από αυτή στις φυσικές επιστήμες. Η έρευνα σε θέμα που
πρόσκειται στις φυσικές επιστήμες έχει αδρή μεθοδολογία: στοχοθεσία,
διατύπωση υποθέσεων, διεξαγωγή έρευνας ή πειράματος, καταγραφές και
συλλογή δεδομένων, συμπέρασμα και ανατροπή ή επιβεβαίωση των αρχικών
υποθέσεων. Επίσης, προτείνεται η χρήση ανάλογων οργάνων και εργαλείων
μετρήσεων. Σε θέματα που πρόσκεινται στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές
επιστήμες έμφαση δίνεται στη συζήτηση μέσα από την οποία αναδεικνύονται
τα δεδομένα, διατυπώνονται ερμηνείες και υποστηρίζονται απόψεις και θέσεις

(επιχειρηματολογία), οι οποίες συχνά έχουν έντονα το συναισθηματικό και
αξιακό στοιχείο.
Εφαρμογές διερευνητικών προσεγγίσεων στα βιβλία της ΜτΠ
Το παράδειγμα προέρχεται από την ενότητα «Τι μας προσφέρει ο ήλιος;» από το
βιβλίο της Πρώτης τάξης (βλ. Πλακίτση κ.ά., 2006, 47-48):
α) Αρχικό αυθεντικό ερώτημα «Τι μας προσφέρει ο ήλιος;», που προβληματίζει
και προσδίδει ερευνητικό πλαίσιο.
β) Εργασίες που επεξεργάζονται βασικές έννοιες και ιδέες του θέματος, όπως
είναι τα: «Ο ήλιος είναι απαραίτητος για τη ζωή. Μπορεί μερικές φορές να είναι
και επικίνδυνος για την υγεία».
Οι εργασίες περιλαμβάνουν ανάγνωση και κατανόηση ιστορίας. Τη
σύνθεση ιστορίας. Συζητήσεις επί βιωμάτων, απόψεων και αντιλήψεων σχετικά
με το θέμα (ανάδειξη της προϋπάρχουσας γνώσης). Σχολιασμό εικόνων και
παραδειγμάτων από τον καθημερινό βίο.
γ) Καταληκτικό κείμενο αναφοράς, το οποίο συγκεφαλαιώνει την ερευνητική
εργασία. Το κείμενο περιλαμβάνει αρχές, δηλαδή, καθολικής ισχύος μη
αμφισβητήσιμες αλήθειες. Για παράδειγμα, «Ο ήλιος φωτίζει και ζεσταίνει τη
γη, τα ζώα και τα φυτά. Είναι πολύ σημαντικός για τη ζωή μας, πρέπει όμως να
προστατευόμαστε από αυτόν».
Αυτό είναι το επαγωγικό μοντέλο διερεύνησης ενός θέματος ή προβλήματος, το οποίο
προσιδιάζει στο εποικοδομιστικό μοντέλο διδασκαλίας, διότι οικοδομεί την έρευνα στις
προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες και ιδέες των μαθητών. Σύμφωνα με το επαγωγικό
μοντέλο, η έρευνα ξεκινά με ένα ερώτημα που προσκαλεί τους μαθητές να καταθέσουν
τις προϋπάρχουσες ιδέες και απόψεις σχετικά με το θέμα. Στη συνέχεια, οι μαθητές,
μέσα από συνεχή συναφή ερωτήματα διερευνητικής φύσεως, καταλήγουν σε δικά τους
συμπεράσματα και γενικεύσεις. Αυτά μπορεί να είναι αρχές καθολικής ισχύος, όπως
στην περίπτωση του θέματος για τον ήλιο, ή μερικής ισχύος, όπως στο θέμα με τη ζωή
σε οργανωμένες κοινωνίες.
Οι διαδικασίες επαγωγικής έρευνας αξιοποιούν τις αρχές και τα κριτήρια της
«αυθεντικής διδασκαλίας», όπως η απόκτηση στέρεας γνώσης και η εφαρμογή της στη
συστηματική και ενδελεχή έρευνα. Όπως τονίζει και ο Newmann (2000), για να είναι
αποτελεσματική η αυθεντική πνευματική εργασία, απαιτούνται βασικές γνώσεις και
δεξιότητες. Σημασία δεν έχει να αποφύγουμε «τα βασικά», αλλά να τα διδάξουμε με
τέτοιο τρόπο που να γονιμοποιούν το πνεύμα και να οδηγούν σε αυθεντικές, σύνθετες
και δημιουργικές εργασίες.
Εναλλακτικά προς το επαγωγικό μοντέλο έρευνας είναι το απαγωγικό μοντέλο που
συναντούμε κυρίως στο σχολικό βιβλίο της Δευτέρας τάξης (Δημοπούλου, κ.ά., 2006,
60). Σε αυτήν την περίπτωση η έρευνα ξεκινά με κάποιες βασικές παραδοχές. Για
παράδειγμα, στο κεφάλαιο σχετικά με το «Τι τρώνε τα ζώα» υπάρχει ένα εισαγωγικό
κείμενο, στο οποίο επιδιώκεται η εννοιολογική προ-οργάνωση με την ταξινόμηση των
ζώων σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το είδος της τροφής που καταναλώνουν: τα
φυτοφάγα, τα σαρκοφάγα και τα παμφάγα. Στη συνέχεια, ακολουθούν δραστηριότητες
που βοηθούν το μαθητή να επεξεργασθεί την ύλη. Θεωρώ ότι η εφαρμογή των
απαγωγικών και επαγωγικών προσεγγίσεων στην διευρευνητική διαδικασία στα
σχολικά βιβλία της ΜτΠ αποτελεί στοιχείο εμπλουτισμού και πληρότητας, που βοηθά
το μαθητή να κατανοήσει ότι η έρευνα δεν διεξάγεται με ένα και μοναδικό τρόπο.

72. παραγωγικές και αναπαραγωγικές δεξιότητες
μάθησης στο Α.Π. (Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Στα στοχοκεντρικά Αναλυτικά Προγράµµατα επιχειρείται ισόρροπη εκπροσώπηση
στόχων που καλλιεργούν παραγωγικές και αναπαραγωγικές δεξιότητες µάθησης.
Αναπαραγωγικές δεξιότητες είναι αυτές που αφορούν επαναλαµβανόµενες και
αυτοµατοποιηµένες
ενέργειες µάθησης, όπως είναι η αποµνηµόνευση της
προπαίδειας ή ενός κανόνα γραµµατικής. Παραγωγικές δεξιότητες είναι αυτές που
αφορούν δεξιότητες επεξεργασίας των δεδοµένων του φυσικού και κοινωνικού
κόσµου και οδηγούν στην παραγωγή νέας γνώσης. Στην παραγωγική µάθηση η
γνώση είναι πρωτότυπη και ευρηµατική, παρά αυτοµατοποιηµένη και
αναπαραγωγική.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Τάξεις: όλες , Μάθηµα: όλα τα γνωστικά αντικείµενα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα: Ως Σχολικός Σύµβουλος διαπιστώνετε
ότι µερικοί εκπαιδευτικοί αγνοούν σχεδόν στο σύνολό τους τούς παραγωγικούς
στόχους του Αναλυτικού Προγράµµατος.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Κατά την άποψή σας, σε ποια αίτια αποδίδεται αυτή η επιλογή κάποιων
εκπαιδευτικών;
2. Τι θα προτείνατε και µε ποια επιχειρήµατα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς, ώστε να εντάξουν στις επιλογές τους και παραγωγικούς στόχους και
τις αντίστοιχες δραστηριότητες;
1.Στον κριτικό εγγραµµατισµό, η παραγωγική µάθηση ενισχύεται µέσα από
διαδικασίες κριτικής διδασκαλίας και ανάπτυξης της σκέψης των µαθητών. Όµως και
η αναπαραγωγή των γνώσεων έχει θέση στην παιδευτική διαδικασία, καθώς συχνά
υπάρχουν περιορισµοί χρόνου και δυνατοτήτων, αλλά και γιατί η ενδυνάµωση της
σκέψης προϋποθέτει την κατοχή γνώσεων από τους µαθητές. Ζητούµενο παραµένει
πάντοτε η ανάπτυξη των σχέσεων που πρέπει να εξασφαλίζει ο εκπαιδευτικός µέσα
από το πρόγραµµα σπουδών, ώστε να αναδεικνύονται οι απαιτούµενες ισορροπίες.
Το πρόγραµµα σπουδών µέσα από τους στόχους, το περιεχόµενο, τις διαδικασίες
αλλά και την αξιολόγηση, οφείλει να ενισχύει τη δηµιουργική σύνθεση και όχι τη
µονοµερή ανάπτυξη του ενός ή του άλλου είδους µάθησης.
Οι εκπαιδευτικοί συχνά λόγω εκπαίδευσης, ενισχύουν την αναπαραγωγική µάθηση,
καθώς αυτή αποτελεί το κύριο στοιχείο της παραδοσιακής διδασκαλίας.
2. Οι εκπαιδευτικοί για να αναπτύξουν παραγωγικούς στόχους χρειάζεται να:
α. Μη δίνουν πληροφοριακά στοιχεία αποσπασµατικά αλλά µε σύνθεση, µέσα στο
ευρύτερο κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο, που αυτά µελετώνται.
β. δίνουν δραστηριότητες οι οποίες ενισχύουν τον σχηµατισµό εννοιών µέσα από
κρίσεις, γενικεύσεις, διαδικασίες, σχήµατα και γενικεύσεις, ώστε να αναπτύσσεται
και να ενισχύεται η κατανόηση.

γ. ενισχύουν την άποψη ότι η σχολική εργασία αλλά και η ίδια η ζωή, απαιτούν την
κατοχή καθιερωµένων γνώσεων, δεξιοτήτων, κανόνων, διαδικασιών, συµβάσεων,
τρόπων έκφρασης, πληροφοριών (αναπαραγωγική µάθηση), αλλά όµως µε ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης για την κατανόηση και την τελική χρήση όλων αυτών
(παραγωγική µάθηση).
δ. Vygotsky: Ανάπτυξη συνεργατικών µορφών µάθησης, επικοινωνίας,
αλληλοπληροφόρηση, ανταλλαγή απόψεων, αντιπαράθεση θέσεων, διερεύνηση
προβληµατικών καταστάσεων, αναζήτηση συµφωνιών, αποτίµηση πραγµάτων,
προσώπων και καταστάσεων.

73. Εκμάθηση γλώσσας σε αλλοδαπούς Μ (Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές.
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι τα αλλόγλωσσα παιδιά που δεν κατέχουν τη γλώσσα του σχολείου,
για να την κατακτήσουν, έχουν ανάγκη από δραστηριότητες: α) που να σχετίζονται
με τα βιώματα ή/και τα ενδιαφέροντά τους και να έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα
και β) που να είναι νοητικά απαιτητικές ώστε να ενεργοποιούν τη σκέψη τους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: «Μικρές» τάξεις Δημοτικού
2. Υπάρχουσα κατάσταση-πρόβλημα:
Μερικές από τις δασκάλες των μικρών τάξεων με αλλόγλωσσα παιδιά στην τάξη
τους, προσπαθώντας να μην τα δυσκολέψουν, ξεκινούν από την εκμάθηση απλών
λέξεων με τη βοήθεια εικόνων που τις δείχνουν καθημερινά στα παιδιά, ώστε
μέσω της επανάληψης να τους τις μάθουν. Διαπιστώνουν, όμως, ότι η έμφαση στις
λέξεις δεν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και προβληματίζονται τι άλλο
πρέπει να κάνουν.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι σχετίζονται οι θεωρητικές παραδοχές με το
πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η εκμάθηση απλών λέξεων με τη βοήθεια εικόνων που οι δασκάλες δείχνουν
καθημερινά στα παιδιά, με στόχο την εκμάθηση των λέξεων αυτών μέσω της
επανάληψης δεν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα γιατί συνδέεται και με
τα δύο σκέλη των προαναφερθέντων θεωρητικών παραδοχών, δηλ.:
α) οι εικόνες αυτές, προέρχονται κατά πάσα πιθανότητα από ένα πλαίσιο
(χωροχρονικό, κοινωνικό, πολιτισμικό) διαφορετικό από εκείνο που γνωρίζουν τα
αλλόγλωσσα παιδιά και συνεπώς δεν σχετίζονται με τα βιώματα ή/και τα

ενδιαφέροντά τους. Επιπλέον, η καθημερινή τους παρουσίαση αποδυναμώνει την
περιέργειά τους και ελαχιστοποιεί τα κίνητρα εκμάθησης νέων λέξεων. Το λεξιλόγιο
πρέπει να βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τα θέματα των διδασκόμενων
κειμένων.
β) δεν είναι νοητικά απαιτητικές ώστε να ενεργοποιούν τη σκέψη τους, αφού
επιλέγονται με κριτήριο «να μην τα δυσκολέψουν».
2). Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στις εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, προκειμένου να υιοθετήσουν παιδαγωγικότερες και αποτελεσματικότερες
προσεγγίσεις προς βοήθεια των αλλόγλωσσων μαθητών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Η άμεση διδασκαλία λεξιλογίου στην εκμάθηση μιας γλώσσας ως δεύτερης/ξένης
διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες τεχνικών:
Α) τεχνικές με τις οποίες δείχνουμε τι σημαίνει η λέξη (διασημειωτική προσέγγιση)
με τη χρήση εξωγλωσσικών και παραγλωσσικών στοιχείων, όπως: αντικείμενα,
εικόνες, φωτογραφίες, σκίτσο/διάγραμμα/ζωγραφική στον πίνακα, χειρονομίες και
μιμική.
Β). τεχνικές με τις οποίες εξηγούμε με λόγια τι σημαίνει η λέξη:
1. στη μητρική γλώσσα των μαθητών ή σε μια άλλη γλώσσα που γνωρίζουν
(διαγλωσσικός ορισμός),
2. Στη γλώσσα-στόχο (ενδογλωσσικός ορισμός)
• Με αναλυτικό ορισμό της λέξης στη γλώσσα-στόχο
• Με συνώνυμες λέξεις
• Δίνοντας τη λέξη σε πρόταση που αποκαλύπτει τη σημασία της.

2). Για τους αλλοδαπούς μαθητές η ελληνική δεν είναι η πρώτη (μητρική) αλλά η δεύτερη
γλώσσα που μαθαίνουν. Ως εκ τούτου διαφοροποιείται και η μεθοδολογία διδασκαλίας
της. Οι διάφορες ασκήσεις δεν πρέπει να έχουν ως κέντρο αναφοράς την πρόταση ή τη
λέξη, αλλά το σύνολο ενός κειμένου, γιατί οι λέξεις και οι προτάσεις δεν λειτουργούν
αυτόνομα αλλά έχουν άμεση σχέση με το περιεχόμενο της εκάστοτε πρότασης ή του
κειμένου και βάση αυτού θα πρέπει να προσδιορίζεται η μορφή και η σημασία τους.
3). Σύμφωνα με την επικοινωνιακή προσέγγιση, το διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της
ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στοχεύει στο να καλλιεργήσει την επικοινωνιακή
ικανότητα του αλλόγλωσσου μαθητή, ώστε να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τη γλώσσα
τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο και να ενταχθεί ισότιμα στην ελληνική
κοινωνία, χωρίς όμως να απολέσει τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που
συνθέτουν την ταυτότητά του. Το διδακτικό υλικό, λοιπόν, για τη διδασκαλία της ελληνικής
ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις εξής παραμέτρους:
• Να ανταποκρίνεται στα βιώματα ή/και τα ενδιαφέροντα της εκάστοτε ομάδας μαθητικού
πληθυσμού
• Να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες επικοινωνιακές τους ανάγκες
• Να είναι νοητικά απαιτητικές ώστε να ενεργοποιούν τη σκέψη τους

• Να περιλαμβάνει περιστάσεις επικοινωνίας στις οποίες θα εμπλακούν οι μαθητές
• Να επιδιώκει την κατανόηση και ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου
• Να περιλαμβάνει πολιτισμικά χαρακτηριστικά τόσο της γλώσσας που διδάσκεται όσο και
του μαθητικού πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται
• Να είναι ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται στον εκάστοτε μαθητικό πληθυσμό και να
είναι δυνατή η επικαιροποίησή του
• Να περιέχει αυθεντικά κείμενα.
• Να περιλαμβάνει συμπληρωματικό υλικό διδασκαλίας, όπως γλωσσάρι στη μητρική
γλώσσα των μαθητών και οπτικοακουστικό υλικό (cd-rom, cd ήχου, DVD, καρτέλες κ.λπ.).
4). Για να είναι επιτυχής η κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, πρέπει να
δημιουργηθεί ένα κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, που θα συνυπολογίζει και τα εξής:
• Κάθε προσπάθεια κατάκτησης της νέας γνώσης πρέπει να στηρίζεται και να αξιοποιεί
τις γνώσεις και τη γλώσσα που φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο.
• Παράλληλα με τη γλώσσα πρέπει να καλλιεργείται και η αυτοεκτίμηση των μαθητών με
την ενθάρρυνση του δασκάλου και τη συμμετοχή των συμμαθητών.
• Πρέπει να αξιοποιούνται ενεργά στη μάθηση των παιδιών ποικιλία κειμένων που
προέρχονται από την παιδική λογοτεχνία, γιατί έχει αποδειχτεί ότι αυτά διεγείρουν το
ενδιαφέρον τους.
• Παράλληλα, πρέπει να χρησιμοποιούνται και κείμενα άλλων πηγών, όπως άρθρα
εφημερίδων και περιοδικών, ταξιδιωτικά προγράμματα, αλληλογραφία κ.ά. Αυτά
έχουν το πλεονέκτημα να διευρύνουν την κριτική τους σκέψη και το γλωσσικό
ρεπερτόριό τους.
• Οι λεξιλογικές δραστηριότητες/ασκήσεις να παρουσιάζονται με τη μορφή γλωσσικών
παιχνιδιών.
• Τέλος πρέπει να αξιοποιούνται τα κείμενα διάφορων σχολικών μαθημάτων. Η
διδασκαλία της γλώσσας να διαπερνά όλα τα μαθήματα, να διδάσκουμε, δηλαδή,
γλώσσα καθώς διδάσκουμε μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, εικαστικά, κ.λπ.

Επιπλέον στρατηγικές διδασκαλίας λεξιλογίου είναι οι ακόλουθες:
• Γραφή της λέξης σε πίνακα και τετράδια, για ανάγνωση και σχολιασµό.
• Καταγραφή των νέων λέξεων σε σηµειωµατάριο για αποµνηµόνευση (λίστα λέξεων).
• Χρήση καρτέλας, στην οποία αναγράφεται η λέξη.
• Συνδυασµός της λέξης µε αντίστοιχο σκίτσο, εικόνα, φωτογραφία.
• Συνδυασµός της λέξης µε αντίστοιχο αντικείµενο.
• Χρήση µιµικής, χειρονοµίας, κίνησης ή έκφρασης προσώπου για την απόδοση της
σηµασίας των λέξεων.
•Απόδοση της σηµασίας των λέξεων µε µεταφραστικά ισοδύναµα από τη µητρική
γλώσσα του µαθητή (ή από άλλη γλώσσα που ο ίδιος γνωρίζει).
• Καταγραφή βασικής ή βασικών λέξεων σε κατάλογο και ανάρτησή τους
στον τοίχο ή σε ειδικό πίνακα.
• Παρουσίαση λέξης µε ορισµό.
• Παιχνίδια λέξεων (σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, παζλ κ.λπ.).
• Ετυµολογικές οικογένειες λέξεων.
• Οµαδοποίηση λέξεων κατά θεµατικό κύκλο.
• Χρήση πίνακα σηµασιολογικών χαρακτηριστικών.
• Χρήση συνώνυµων, αντώνυµων και υπερώνυµων λέξεων.
• Περιγραφή των µερών ενός αντικειµένου (π.χ. µέρη του σώµατος, µέρη ή
χώροι του σπιτιού κ.λπ.).
• Αναφορά σε υπώνυµα ή είδη (π.χ. είδη σπιτιών, είδη ευθύγραµµων σχηµάτων κ.λπ.) - σύνδεση ιδιωτισµών µε τις αντίστοιχες σηµασίες µέσω κατάλλη-

λων κειµένων, εικόνων ή άλλων µέσων.
• Χρήση ποικίλων ασκήσεων για εµπέδωση της σηµασίας νέων λέξεων, όπως π.χ. συµπλήρωση κενών σε προτάσεις ή κείµενα, τοποθέτηση λέξεων σε σωστή σειρά, ώστε να προκύπτει νόηµα, αντικατάσταση λέξης µε άλλη λέξη ή φράση χωρίς να µεταβάλλεται το νόηµα κ.λπ.
• Άντληση πληροφοριών για κατανόηση της σηµασίας άγνωστων λέξεων από το
γλωσσικό αλλά και το ευρύτερο (καταστασιακό) περιβάλλον.
•Μάθηση λέξεων µε τυχαίο, ασυνείδητο και έµµεσο τρόπο µέσω της γλωσσικής χρήσης και ιδίως µέσω της ακρόασης, της προσεκτικής ανάγνωσης και της
συµµετοχής σε συζητήσεις.
• Σύνδεση ειδικών περιστάσεων επικοινωνίας µε τη χρήση συγκεκριµένων
λέξεων ή φράσεων (π.χ. συλλυπητήρια, συγγνώµη κ.λπ.).
• Σκόπιµη επανάληψη της χρήσης ορισµένων σηµαντικών λέξεων για περαιτέρω κατάκτηση και σταθεροποίησή τους στη µνήµη του µαθητή.
• Εκµάθηση ή σταθεροποίηση της γνώσης νέων λέξεων µε τη διαδικασία «επίλυσης προβλήµατος».

74. αλληλεπιδραστική ανάγνωση βιβλίων και κριτική
σκέψη (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι οι μαθητές καθίστανται σταδιακά κριτικοί αναγνώστες μέσα από την
αλληλεπιδραστική ανάγνωση βιβλίων. Στοιχεία της αλληλεπιδραστικής ανάγνωσης
δραστηριότητες διατύπωσης υποθέσεων και συσχετίσεων, εντοπισμού των
δομικών στοιχείων των κειμένων, αναζήτησης παραδοχών, πρόβλεψης των
εξελίξεων, ανάδειξης των κινήτρων και των αιτίων, εντοπισμού των ζητημάτων που
θέτουν και οικοδόμησης στρατηγικών κατανόησης και συλλογικής συνοικοδόμησης του νοήματος.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: «Μικρές» τάξεις Δημοτικού
2.Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα
Μερικοί εκπαιδευτικό, κυρίως των «μικρών» τάξεων, λόγω του χαμηλού επιπέδου
των παιδιών, επιλέγουν πάντα να διαβάζουν πρώτα το βιβλίο και στη συνέχεια, για
διασφαλίζουν την κατανόηση του περιεχομένου, απευθύνουν στους μαθητές
διαδοχικά ερωτήσεις επεξεργασίας. Κατά κανόνα πρόκειται για ερωτήσεις
κλειστού τύπου, που κατά τη γνώμη τους βοηθάνε τα παιδιά να εντοπίσουν τις
βασικές πληροφορίες της υπόθεσης.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις

1. Με ποιον τρόπο σχετίζονται οι θεωρητικές παραδοχές με την κατάσταση που
περιγράφεται;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς στην καθημερινή τους διδακτική πράξη, για να προσανατολίσουν τους
μαθητές των «μικρών τάξεων» στην κριτική ανάγνωση, στο μέτρο πάντα των
δυνατοτήτων τους;
Απάντηση
Παθητική ανάγνωση- ενεργητική ανάγνωση
1. Παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό κατανόησης. Ο μαθητής: γνώση για
το αντικείμενο, είδος κειμένου, στρατηγική που θα ακολουθήσει, κίνητρα.
2. Το κείμενο: εύκολο, δύσκολο, συνοχή οργάνωση δομής.
3. Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί.
Στρατηγική διδασκαλίας (προαναγνωστικές)
1. Η δασκάλα θα έπρεπε να ξεκινήσει με προαναγνωστικές δραστηριότητες. Α)
εικόνες, τίτλος- υπότιτλος, προοργανωτές για προβληματισμό και κίνητρα.
Β) Υποθέσεις για το τι μας λέει το κείμενο από εικόνες ή τίτλο ( σύνθεση με
βιώματα- προσωπικές εμπειρίες) γ) δομή κειμένου: ο δάσκαλος αναλύει τα
δομικά στοιχεία (αφήγηση- περιγραφή κ.λ.π.) δ) Επεξηγεί άγνωστες λέξεις.
Ε) Βάζει στόχους για την πρώτη ανάγνωση. Στόχοι: Κύριος ήρωας, για ποιο
θέμα μιλάει, πρόβλεψη γεγονότων- επαλήθευση.
Μετααναγνωστικές
1) Ανάγνωση κειμένου: μεγαλόφωνα ή σιωπηρά
2) Για να απαντήσουν σε πρώτη φάση στη στοχοθεσία
3) Επαναδιηγούνται το κείμενο
4) Χρονική αλληλουχία: διηγούνται με σωστή σειρά τα γεγονότα
5) Αιτιώδεις σχέσεις: γιατί μετανάστευσε;
6) Περιγράφουν αντικείμενα, πρόσωπα κειμένου
7) Συγκρίνουν : π.χ. δύο ήρωες.
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
1) Συμπλήρωση δεδομένων του κειμένου: Τι υπονοεί- Διαβάζει κάτω και πίσω
από τις γραμμές λέγοντας τα προσωπικά του βιώματα και εμπειρίες. Τι θα
κάνατε εσείς στη θέση του τάδε ήρωα; Συνταιριάζει με το σήμερα.
2) Ερμηνεία: Γιατί ο ήρωας έδρασε έτσι; Εσείς τι θα κάνατε; Πώς κρίνετε την
πράξη του; Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας.
3) Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ηρώων. Με τεκμηρίωση.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Δομή: αφηγηματικό, περιγραφικό (αιτιολογούν τις θέσεις τους)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
Κεντρική ιδέα
Σύνθεση περίληψης
Δραματοποίηση, παίξιμο ρόλων
Γραπτή έκφραση με θέματα κειμένου.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Λεξιλόγιο
Γραμματική επεξεργασία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

75. αλληλεπιδραστική ανάγνωση λογοτεχνικού κειμένου
(Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι οι μαθητές καθίστανται σταδιακά κριτικοί αναγνώστες μέσα από την
αλληλεπιδραστική ανάγνωση βιβλίων. Στοιχεία της αλληλεπιδραστικής ανάγνωσης
δραστηριότητες διατύπωσης υποθέσεων και συσχετίσεων, εντοπισμού των
δομικών στοιχείων των κειμένων, αναζήτησης παραδοχών, πρόβλεψης των
εξελίξεων, ανάδειξης των κινήτρων και των αιτίων, εντοπισμού των ζητημάτων που
θέτουν και οικοδόμησης στρατηγικών κατανόησης και συλλογικής συνοικοδόμησης του νοήματος.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: «Μεγάλες» τάξεις Δημοτικού
2.Υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα
Μερικοί εκπαιδευτικοί, μετά την πρώτη ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου,
λόγω του χαμηλού επιπέδου των παιδιών, επιλέγουν να διασφαλίζουν την
κατανόηση του περιεχομένου, απευθύνοντας στους μαθητές διαδοχικά ερωτήσεις
επεξεργασίας. Κατά κανόνα πρόκειται για ερωτήσεις κλειστού τύπου, που κατά τη
γνώμη τους βοηθάνε τα παιδιά να εντοπίσουν τις βασικές πληροφορίες της
υπόθεσης.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο σχετίζονται οι θεωρητικές παραδοχές με την κατάσταση που
περιγράφεται;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς στην καθημερινή τους διδακτική πράξη, για να προσανατολίσουν τους
μαθητές των «μεγάλων τάξεων» στην κριτική ανάγνωση των κειμένων και την
κριτική επίγνωση του ρόλου της γλώσσας, στο μέτρο πάντα των δυνατοτήτων τους;
Απάντηση
Βλ. 74

76. κριτικός εγγραμματισμός και Ιστορία(Κ.Ρ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Η σχετική βιβλιογραφία εντάσσει τον κριτικό εγγραμματισμό στους οριζόντιους
στόχους όλων των μαθημάτων του ΑΠ. Ιδιαίτερα στο μάθημα της Ιστορίας ο
κριτικός εγγραμματισμός αποκτά σημαντικό ρόλο και εκφράζεται ως κριτική
αξιολόγηση του τρόπου και των ιδεολογικών οπτικών αναπαράστασης των
ιστορικών γεγονότων που επιλέγουν οι πρωτογενείς πηγές και τα σχολικά
εγχειρίδια, καθώς και των γλωσσικών μέσων που αξιοποιούνται για κάθε μια από
αυτές τις αναπαραστάσεις.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Ε-Στ τάξεις Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ένας εκπαιδευτικός διδάσκει Ιστορία
κάνοντας χρήση αντιτιθέμενων ιστορικών μαρτυριών, γραπτών και απεικονιστικών,
θεωρώντας ότι παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν ότι
κάθε ιστορική αφήγηση οικοδομείται με βάση την επιλογή συγκεκριμένων
τεκμηρίων και συγκεκριμένης ιδεολογικής αφετηρίας. Ζητά τη βοήθειά σας για την
οργάνωση μαθησιακών δραστηριοτήτων κριτικής ανάλυσης των διαφορετικών
γραπτών και απεικονιστικών αναπαραστάσεων των ιστορικών γεγονότων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με το
πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
προκειμένου οι μαθητές να κάνουν κριτική ανάλυση των οπτικών θέασης των
γεγονότων και των γλωσσικών μέσων που χρησιμοποιούνται στις πηγές και τα
σχολικά κείμενα ;
Τα προύγούµενα σε συνδυασµό µε κοινότητες µάθησης συνεργατική διερευνητική
µάθηση

77. κοινότητες μάθησης και κριτική προσέγγιση των
ιστορικών πηγών(Κ.Ρ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι οι μαθητικές ομάδες μπορούν να γίνουν κοινότητες
μάθησης και ανάπτυξης μέσω της διάδρασης και της ανταλλαγής εμπειριών,
απόψεων, επεξηγήσεων και επιχειρημάτων.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Στ΄ τάξη
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Αρκετοί δάσκαλοι πιστεύουν ότι οι
μαθητές Δημοτικού δεν μπορούν να προχωρήσουν πέρα από την κατανόηση της
αφηγηματικής παράθεσης των γεγονότων. Γι΄αυτό θεωρούν ως ανεδαφικές
προσεγγίσεις συναδέλφων τους που αναθέτουν σε μικρο-ομάδες των 3-4 μαθητών
να επεξεργαστούν κριτικά πηγές στο μάθημα της Ιστορίας, για να εντοπίσουν την
θέση και την οπτική των κειμένων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχουν οι κοινότητες μάθησης
για κριτική προσέγγιση των πηγών;

Αναφορά στην ερ. 18

78. βαθμός κατανόησης των επεξηγηματικών
περιγραφών(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι οι επιστημονικές κοινότητες έχουν αναπτύξει για τις
ανάγκες τους διαφορετικά είδη κειμένων, τα κυριότερα από τα οποία,
προσαρμοσμένα στη σχολική πραγματικότητα, τα συναντούμε στα σχολικά
εγχειρίδια, αλλά και σε άλλες μορφές εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και
ψηφιακού.
Επίσης, έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι ο βαθμός κατανόησης των κειμένων του
σχολικού εγχειριδίου εξαρτάται από τρεις παραμέτρους και την σύμπραξή τους:
(α) από τη δομή, τη γλωσσική συνοχή και τη νοηματική συνεκτικότητα του προς
μελέτη κειμένου,
(β) από τις γνώσεις που κατέχει ο αναγνώστης μαθητής για τα είδη των κειμένων ,
τα δομικά τους στοιχεία και τα στοιχεία που προσδίδουν κειμενικότητα στο λόγο.
(γ) από τις γνώσεις που κατέχει ο αναγνώστης μαθητής για το θέμα του κειμένου
και για τον κόσμο γενικότερα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: «Μικρές» τάξεις Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι μερικοί
μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν κείμενα στα οποία δεν έχουν

αφηγηματικό χαρακτήρα, όπως είναι για παράδειγμα οι επεξηγηματικές
περιγραφές. Διαπιστώνουν ότι οι λεξιλογικές επεξηγήσεις και οι πραγματολογικές
πληροφορίες που παρέχουν προς διευκόλυνση των μαθητών τους δεν αρκούν για
την υπέρβαση των προβλημάτων και ζητούν τη βοήθειά σας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
Στα σχολικά εγχειρίδια συναντάμε ποικιλία κειμενικών ειδών, μεταξύ
αυτών και επεξηγηματικές περιγραφές που είναι πολύ λιγότερο οικείες στους
μαθητές σε σχέση με τα αφηγηματικά κείμενα.
Τα κείμενα επεξηγηματικής περιγραφής έχουν διδακτικό πληροφοριακό
σκοπό και τα συναντά κανείς σε σχολικά βιβλία και εγκυκλοπαίδειες… επιχειρούν
να περιγράψουν και να επεξηγήσουν τη δομή και τη λειτουργία η χρήση
αντικειμένων και κατασκευών, όπως η τροχαλία, το ραντάρ και η διώρυγα του
Παναμά (Ματσαγγούρας, σελ. 432: Κειμενοκεντρική προσέγγιση).
Η μακροδομή μιας επεξηγηματικής περιγραφής είναι η ακόλουθη:
• Προσδιορισμός περιγραφόμενου
• Εσωτερική κατηγοριοποίηση
• Απαρίθμηση και περιγραφή δομικών στοιχείων
• Λειτουργία μελών και συνόλου
• Εφαρμογές
• Τελικό σχόλιο και αποτίμηση
Όπως μπορεί να συμπεράνει κάνεις η μακροδομή αυτή είναι πολύ
διαφορετική από τα πιο οικεία για τους μαθητές αφηγηματικά και περιγραφικά
κείμενα.
Κατά πάσα πιθανότητα, και παρά τις προσπάθειες που καταβάλει ο
εκπαιδευτικός προσφέροντας κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του κειμένου
λεξιλογικές επεξηγήσεις και πραγματολογικές πληροφορίες προς διευκόλυνση των
μαθητών του, αυτές δεν φαίνονται να αρκούν, γιατί ίσως ο εκπαιδευτικός δεν έχει
προχωρήσει σε συστηματική διδασκαλία του συγκεκριμένου κειμενικού είδους.
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να αξιοποιήσουν τις ερευνητικές διαπιστώσεις για να ξεπεράσουν οι
μαθητές τα προβλήματα κατανόησης των μη αφηγηματικών κειμένων που
μελετούν;
Τα επιχειρήματα εκπορεύονται από τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα που
αναφέρονται στις θεωρητικές παραδοχές της παρούσας μελέτης περίπτωσης, οι
οποίες βασίζονται στις θεωρήσεις των κειμενοκεντρικών προσεγγίσεων και
υποστηρίζουν ρητά την αναγκαιότητα συστηματικής μελέτης των ειδών των
κειμένων που έρχονται οι μαθητές σε επαφή στο Δημοτικό Σχολείο και μεταξύ
αυτών και των επεξηγηματικών περιγραφών.
Οι προτάσεις προς τους εκπαιδευτικούς θα ήταν οι ακόλουθες:

•

Άμεση διδασκαλία των σχημάτων δόμησης αυτών των κειμένων και
δευτερεύοντος των εννοιών που περιλαμβάνουν.
• Ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Κουλουμπαρίτση)
• Χρήση γραφικών αναπαραστάσεων και ανάλυση εννοιών.
• Τέσσερις στρατηγικές νοηματικής προσπέλασης των κειμένων (οι οποίες
σταδιακά μπορούν να μετασχηματιστούν σε μεταγνωστικές δεξιότητες)
«… εφαρμογή τεσσάρων στρατηγικών νοηματικής προσπέλασης από όλα τα μέλη
της ομάδας, εκ περιτροπής, ως εξής: (1) με την υποβολή ερωτήσεων περιεχομένου,
που αποσκοπούν στον εντοπισμό του νοήματος (generating questions), (2) με τη
διατύπωση διευκρινιστικών ερωτήσεων (clarifying), που έχουν σκοπό να κάνουν
δυσνόητες νοηματικές ενότητες κατανοητές, (3) με τη σύνθεση περίληψης του
κειμένου (summarizing) και (4) με τη διατύπωση προβλέψεων (predicting) για τη
νοηματική εξέλιξη του κειμένου. Κατά τη διαδικασία, κάθε μέλος της ομάδας
αναλαμβάνει με τη σειρά του το ρόλο του συντονιστή - δασκάλου.»
• Αμοιβαία διδασκαλία
«Κουλουμπαρίτση (σελ. 20: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- http://www.pi-schools.gr/download/programs/erevnes/erevna_couloub.pdf): Ένα
διδακτικό μοντέλο, το οποίο διευκολύνει την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων
με στόχο την κατανόηση και τον έλεγχο της κατανόησης (την παρακολούθησή της,
comprehension monitoring) είναι «η Αμοιβαία Διδασκαλία» (Reciprocal Teaching)
των Palincsar και Brown (1984). Κύρια επιδίωξη του μοντέλου αυτού είναι να
αναπτύξει στους μαθητές δεξιότητες αυτο-ρύθμισης της αναγνωστικής τους
συμπεριφοράς κατά τη νοηματική προσπέλαση του γραπτού λόγου (reading
comprehension), ώστε να επιτυγχάνουν την κατανόηση των πληροφοριών των
κειμένων και τη μετατροπή τους σε γνώση. Κύρια διδακτική τεχνική είναι ο
διάλογος μέσα σε ομάδες εργασίας. Σε κάθε ομάδα, αρχικά ο εκπαιδευτικός και
στη συνέχεια ένας μαθητής συντονίζει και κατευθύνει το διάλογο μεταξύ των
μελών. Ο διάλογος έχει ως στόχο τη διαπραγμάτευση του νοήματος του κειμένου
και πραγματοποιείται με την εφαρμογή τεσσάρων στρατηγικών νοηματικής
προσπέλασης από όλα τα μέλη της ομάδας, εκ περιτροπής (όπως αναφέρθηκαν
παραπάνω).
Επιπροσθέτως
Είδη πραγματολογικών κειμένων: σκόπιμης δράσης, ανάλυσης (προβληματικών ή
μη) καταστάσεων, τα κείμενα επεξηγηματικής περιγραφής, αιτιοκρατικής εξήγησης,
αξιολόγησης αποτίμησης και δεοντολογικής τεκμηρίωσης, τα κέιμενα ανα΄πτυξης
εννοιών, τα κείμενα σύγκρισης.

79. βαθμός κατανόησης στα αφηγηματικά κείμενα της
Ιστορίας (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Έρευνες διαπιστώνουν ότι οι επιστημονικές κοινότητες έχουν αναπτύξει για τις
ανάγκες τους διαφορετικά είδη κειμένων, τα κυριότερα από τα οποία,
προσαρμοσμένα στη σχολική πραγματικότητα, τα συναντούμε στα σχολικά
εγχειρίδια, αλλά και σε άλλες μορφές εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και
ψηφιακού.
Επίσης, έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι ο βαθμός κατανόησης των κειμένων του
σχολικού εγχειριδίου εξαρτάται από τρεις παραμέτρους και την σύμπραξή τους:
(α) από τη δομή, τη γλωσσική συνοχή και τη νοηματική συνεκτικότητα του προς
μελέτη κειμένου,
(β) από τις γνώσεις που κατέχει ο αναγνώστης μαθητής για τα είδη των κειμένων ,
τα δομικά τους στοιχεία και τα στοιχεία που προσδίδουν κειμενικότητα στο λόγο.
(γ) από τις γνώσεις που κατέχει ο αναγνώστης μαθητής για το θέμα του κειμένου
και για τον κόσμο γενικότερα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Δ-Στ Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι ακόμη και
«καλοί» μαθητές που κατανοούν με σχετική ευκολία και πληρότητα τα
αφηγηματικά κείμενα της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας δυσκολεύονται αρκετά στα
μη αφηγηματικά κείμενα της Ιστορίας. Οι λεξιλογικές επεξηγήσεις και οι
πραγματολογικές πληροφορίες που παρέχουν προς διευκόλυνση των μαθητών τους
οι εκπαιδευτικοί δεν αρκούν για την υπέρβαση των προβλημάτων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να αξιοποιήσουν τις ερευνητικές διαπιστώσεις για να ξεπεράσουν οι
μαθητές τα προβλήματα κατανόησης κειμένων της Ιστορίας που μελετούν;
Απάντηση
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ
1) Ο χάρτης εννοιών: στοχεύει στην ανάπτυξη των σχέσεων που κάποιος
αναγνωρίζει ότι υφίσταται μεταξύ διαφορετικών στοιχείων γνώσεων που αφορούν
ένα θέμα:
• Κάποιο στοιχείο έχει κεντρικό ρόλο και καταλαμβάνει κεντρική θέση ενώ τα
επιμέρους σχέση γραμμικής συνάφειας (αιτίου αποτελέσματος, διάταξη στο
χρόνο)
• Στις γραμμές σύνδεσης αναγράφονται σχόλια.
• Μπορούν να το φτιάχνουν και οι μαθητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
με τη βοήθεια του εκπ/κού.
2) Σχέδιο: Με τη βοήθεια του εκπ/κού (διευκρινιστικές ερωτήσεις) φτιάχνουν το
σχέδιο του μαθήματος και συμπληρώνουν με δικά τους ελευθέρα σχόλια.
3) Γραμμές δράσης: Ιστορία: εξελίσσεται με ξεδίπλωμα διαφορετικών επεισοδίωνγραφική παρουσίαση.
4) Διαγράμματα: Ανάδειξη σχέσεων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών.
5) παραγωγή κατάλληλων ερωτήσεων:

Διατύπωση με συγκεκριμένο τρόπο: γιατί, τι θα συνέβαινε αν..
Με βάση απορίες μαθητών
Ερωτήσεις των ίδιων των μαθητών
6) Εποπτικά μέσα: εικόνες, χάρτες, Τ.Π.Ε.

80. δυσκολίες κατανόησης στα κείμενα της
Γεωγραφίας(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι οι επιστημονικές κοινότητες έχουν αναπτύξει για τις
ανάγκες τους διαφορετικά είδη κειμένων, τα κυριότερα από τα οποία,
προσαρμοσμένα στη σχολική πραγματικότητα, τα συναντούμε στα σχολικά
εγχειρίδια, αλλά και σε άλλες μορφές εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και
ψηφιακού.
Επίσης, έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι ο βαθμός κατανόησης των κειμένων του
σχολικού εγχειριδίου και του λοιπού εκπαιδευτικού υλικού εξαρτάται από τρεις
παραμέτρους και την σύμπραξή τους:
(α) από τη δομή, τη γλωσσική συνοχή και τη νοηματική συνεκτικότητα του προς
μελέτη κειμένου,
(β) από τις γνώσεις που κατέχει ο αναγνώστης μαθητής για τα είδη των κειμένων ,
τα δομικά τους στοιχεία και τα στοιχεία που προσδίδουν κειμενικότητα στο λόγο.
(γ) από τις γνώσεις που κατέχει ο αναγνώστης μαθητής για το θέμα του κειμένου
και για τον κόσμο γενικότερα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Ε-Στ Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι ακόμη και
«καλοί» μαθητές που κατανοούν με σχετική ευκολία και πληρότητα τα
αφηγηματικά κείμενα της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας δυσκολεύονται αρκετά σε
πολλά κείμενα της Γεωγραφίας.
Οι λεξιλογικές επεξηγήσεις και οι
πραγματολογικές πληροφορίες που παρέχουν προς διευκόλυνση των μαθητών τους
οι εκπαιδευτικοί δεν αρκούν για την υπέρβαση των προβλημάτων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
Στα σχολικά εγχειρίδια συναντάμε ποικιλία κειμενικών ειδών. Στα σχολικά
εγχειρίδια της Γεωγραφίας συναντάμε πραγματολογικά κείμενα, όπως κείμενα
αιτιοκρατικής εξήγησης, αξιακής αποτίμησης και δεοντολογικής τεκμηρίωσης

(μπορεί να τα συναντήσουμε και στην ιστορία, τις ΦΕ, την ΚκΠΑ), επεξηγηματικής
περιγραφής, ανάπτυξης εννοιών, κείμενα σύγκρισης που είναι πολύ λιγότερο οικεία
είδη κειμένων στους μαθητές σε σχέση με τα αφηγηματικά και τα περιγραφικά
κείμενα.
Τα κείμενα αυτά επιτελούν διαφορετικούς σκοπούς ανάλογα με το είδος
τους. Για παράδειγμα τα κείμενα επεξηγηματικής περιγραφής έχουν διδακτικό
πληροφοριακό σκοπό και τα συναντά κανείς σε σχολικά βιβλία και
εγκυκλοπαίδειες… επιχειρούν να περιγράψουν και να επεξηγήσουν τη δομή και τη
λειτουργία η χρήση αντικειμένων και κατασκευών, όπως η τροχαλία, το ραντάρ και
η διώρυγα του Παναμά (Ματσαγγούρας, σελ. 432: Κειμενοκεντρική προσέγγιση).
Η μακροδομή μιας επεξηγηματικής περιγραφής είναι η ακόλουθη:
• Προσδιορισμός περιγραφόμενου
• Εσωτερική κατηγοριοποίηση
• Απαρίθμηση και περιγραφή δομικών στοιχείων
• Λειτουργία μελών και συνόλου
• Εφαρμογές
• Τελικό σχόλιο και αποτίμηση
Όπως μπορεί να συμπεράνει κάνεις η μακροδομή μιας επεξηγηματικής
περιγραφής, όπως και των άλλων πραγματολογικών κειμένων, είναι πολύ
διαφορετική από τα πιο οικεία για τους μαθητές αφηγηματικά και περιγραφικά
κείμενα.
Κατά πάσα πιθανότητα, και παρά τις προσπάθειες που καταβάλει ο
εκπαιδευτικός προσφέροντας κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των κειμένων των
σχολικών εγχειριδίων της Γεωγραφίας λεξιλογικές επεξηγήσεις και
πραγματολογικές πληροφορίες προς διευκόλυνση των μαθητών του, αυτές δεν
φαίνονται να αρκούν, γιατί ίσως ο εκπαιδευτικός δεν έχει προχωρήσει σε
συστηματική διδασκαλία των κειμενικών ειδών που συναντάμε στα σχολικά
εγχειρίδια.
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να αξιοποιήσουν τις ερευνητικές διαπιστώσεις για να ξεπεράσουν οι
μαθητές τα προβλήματα κατανόησης κειμένων της Γεωγραφίας που μελετούν;
Τα επιχειρήματα εκπορεύονται από τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα που
αναφέρονται στις θεωρητικές παραδοχές της παρούσας μελέτης περίπτωσης, οι
οποίες βασίζονται στις θεωρήσεις των κειμενοκεντρικών προσεγγίσεων και
υποστηρίζουν ρητά την αναγκαιότητα συστηματικής μελέτης των ειδών των
κειμένων που έρχονται οι μαθητές σε επαφή στο Δημοτικό Σχολείο και μεταξύ
αυτών και των επεξηγηματικών περιγραφών.
Κατ’ αρχήν να σημειώσουμε «… ότι αρχίζουμε από τη διδασκαλία ενός νέου
κειμενικού είδους με την ανάλυση αντιπροσωπευτικών κειμένων από τα σχολικά
βιβλία και στη συνέχεια καθοδηγούμε τους μαθητές στη χρήση των δομικών
στοιχείων και των σχημάτων υπερδομής κατά την παραγωγή των μαθητικών
κειμένων» (Ματσαγγούρας, σελ. 434 – έχει παράδειγματα από τη Γεωγραφία σελ.
433-434-435-437-438)
Αναλυτικότερα προτάσεις προς τους εκπαιδευτικούς θα ήταν οι ακόλουθες:

•

Άμεση διδασκαλία των σχημάτων δόμησης αυτών των κειμένων και
δευτερεύοντος των εννοιών που περιλαμβάνουν.
• Ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Κουλουμπαρίτση)
• Μετασχηματισμό των κειμένων σε πολυτροπικά.
• Χρήση γραφικών αναπαραστάσεων και ανάλυση εννοιών.
• Τέσσερις στρατηγικές νοηματικής προσπέλασης των κειμένων (οι οποίες
σταδιακά μπορούν να μετασχηματιστούν σε μεταγνωστικές δεξιότητες)
«… εφαρμογή τεσσάρων στρατηγικών νοηματικής προσπέλασης από όλα τα μέλη
της ομάδας, εκ περιτροπής, ως εξής: (1) με την υποβολή ερωτήσεων περιεχομένου,
που αποσκοπούν στον εντοπισμό του νοήματος (generating questions), (2) με τη
διατύπωση διευκρινιστικών ερωτήσεων (clarifying), που έχουν σκοπό να κάνουν
δυσνόητες νοηματικές ενότητες κατανοητές, (3) με τη σύνθεση περίληψης του
κειμένου (summarizing) και (4) με τη διατύπωση προβλέψεων (predicting) για τη
νοηματική εξέλιξη του κειμένου. Κατά τη διαδικασία, κάθε μέλος της ομάδας
αναλαμβάνει με τη σειρά του το ρόλο του συντονιστή - δασκάλου.»
• Αμοιβαία διδασκαλία
«Κουλουμπαρίτση (σελ. 20: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- http://www.pi-schools.gr/download/programs/erevnes/erevna_couloub.pdf): Ένα
διδακτικό μοντέλο, το οποίο διευκολύνει την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων
με στόχο την κατανόηση και τον έλεγχο της κατανόησης (την παρακολούθησή της,
comprehension monitoring) είναι «η Αμοιβαία Διδασκαλία» (Reciprocal Teaching)
των Palincsar και Brown (1984). Κύρια επιδίωξη του μοντέλου αυτού είναι να
αναπτύξει στους μαθητές δεξιότητες αυτο-ρύθμισης της αναγνωστικής τους
συμπεριφοράς κατά τη νοηματική προσπέλαση του γραπτού λόγου (reading
comprehension), ώστε να επιτυγχάνουν την κατανόηση των πληροφοριών των
κειμένων και τη μετατροπή τους σε γνώση. Κύρια διδακτική τεχνική είναι ο
διάλογος μέσα σε ομάδες εργασίας. Σε κάθε ομάδα, αρχικά ο εκπαιδευτικός και
στη συνέχεια ένας μαθητής συντονίζει και κατευθύνει το διάλογο μεταξύ των
μελών. Ο διάλογος έχει ως στόχο τη διαπραγμάτευση του νοήματος του κειμένου
και πραγματοποιείται με την εφαρμογή τεσσάρων στρατηγικών νοηματικής
προσπέλασης από όλα τα μέλη της ομάδας, εκ περιτροπής (όπως αναφέρθηκαν
παραπάνω).
Επιπροσθέτως
Είδη πραγματολογικών κειμένων: σκόπιμης δράσης, ανάλυσης (προβληματικών ή
μη) καταστάσεων, τα κείμενα επεξηγηματικής περιγραφής, αιτιοκρατικής εξήγησης,
αξιολόγησης αποτίμησης και δεοντολογικής τεκμηρίωσης, τα κέιμενα ανα΄πτυξης
εννοιών, τα κείμενα σύγκρισης.

81. δυσκολίες κατανόησης στα κείμενα των Φυσικών
Επιστημών(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι οι επιστημονικές κοινότητες έχουν αναπτύξει για τις
ανάγκες τους διαφορετικά είδη κειμένων, τα κυριότερα από τα οποία,
προσαρμοσμένα στη σχολική πραγματικότητα, τα συναντούμε στα σχολικά
εγχειρίδια, αλλά και σε άλλες μορφές εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και
ψηφιακού.
Επίσης, έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι ο βαθμός κατανόησης των κειμένων του
σχολικού εγχειριδίου και του λοιπού εκπαιδευτικού υλικού εξαρτάται από τρεις
παραμέτρους και την σύμπραξή τους:
(α) από τη δομή, τη γλωσσική συνοχή και τη νοηματική συνεκτικότητα του προς
μελέτη κειμένου,
(β) από τις γνώσεις που κατέχει ο αναγνώστης μαθητής για τα είδη των κειμένων ,
τα δομικά τους στοιχεία και τα στοιχεία που προσδίδουν κειμενικότητα στο λόγο.
(γ) από τις γνώσεις που κατέχει ο αναγνώστης μαθητής για το θέμα του κειμένου
και για τον κόσμο γενικότερα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Ε-Στ Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι ακόμη και
«καλοί» μαθητές που κατανοούν με σχετική ευκολία και πληρότητα τα
αφηγηματικά κείμενα της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας δυσκολεύονται αρκετά σε
πολλά κείμενα των Φυσικών Επιστημών. Οι λεξιλογικές επεξηγήσεις και οι
πραγματολογικές πληροφορίες που παρέχουν προς διευκόλυνση των μαθητών τους
οι εκπαιδευτικοί δεν αρκούν για την υπέρβαση των προβλημάτων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να αξιοποιήσουν τις ερευνητικές διαπιστώσεις για να ξεπεράσουν οι
μαθητές τα προβλήματα κατανόησης κειμένων των Φυσικών Επιστημών που
μελετούν;
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
Κείμενα ΦΕ: κείμενα αιτιοκρατικής εξήγησης, αξιακής αποτίμησης και
δεοντολογικής τεκμηρίωσης (μπορεί να τα συναντήσουμε και στην ιστορία, τις ΦΕ,
την ΚκΠΑ), επεξηγηματικής περιγραφής, ανάπτυξης εννοιών, κείμενα σύγκρισης
Στα σχολικά εγχειρίδια συναντάμε ποικιλία κειμενικών ειδών. Στα σχολικά
εγχειρίδια τω ΦΕ συναντάμε πραγματολογικά κείμενα, όπως κείμενα αιτιοκρατικής

εξήγησης, αξιακής αποτίμησης και δεοντολογικής τεκμηρίωσης (μπορεί να τα
συναντήσουμε και στην Ιστορία, τη Γεωγραφία, την ΚκΠΑ), επεξηγηματικής
περιγραφής, ανάπτυξης εννοιών, κείμενα σύγκρισης που είναι πολύ λιγότερο οικεία
είδη κειμένων στους μαθητές σε σχέση με τα αφηγηματικά κείμενα της Λογοτεχνίας
και της Γλώσσας.
Τα κείμενα αυτά επιτελούν διαφορετικούς σκοπούς ανάλογα με το είδος
τους. Για παράδειγμα τα κείμενα επεξηγηματικής περιγραφής έχουν διδακτικό
πληροφοριακό σκοπό και τα συναντά κανείς σε σχολικά βιβλία και
εγκυκλοπαίδειες… επιχειρούν να περιγράψουν και να επεξηγήσουν τη δομή και τη
λειτουργία η χρήση αντικειμένων και κατασκευών, όπως η τροχαλία, το ραντάρ και
η διώρυγα του Παναμά (Ματσαγγούρας, σελ. 432: Κειμενοκεντρική προσέγγιση).
Η μακροδομή μιας επεξηγηματικής περιγραφής είναι η ακόλουθη:
• Προσδιορισμός περιγραφόμενου
• Εσωτερική κατηγοριοποίηση
• Απαρίθμηση και περιγραφή δομικών στοιχείων
• Λειτουργία μελών και συνόλου
• Εφαρμογές
• Τελικό σχόλιο και αποτίμηση
Όπως μπορεί να συμπεράνει κάνεις η μακροδομή μιας επεξηγηματικής
περιγραφής, όπως και των άλλων πραγματολογικών κειμένων, είναι πολύ
διαφορετική από τα πιο οικεία για τους μαθητές αφηγηματικά και περιγραφικά
κείμενα.
Κατά πάσα πιθανότητα, και παρά τις προσπάθειες που καταβάλει ο
εκπαιδευτικός προσφέροντας κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των κειμένων των
σχολικών εγχειριδίων των ΦΕ λεξιλογικές επεξηγήσεις και πραγματολογικές
πληροφορίες προς διευκόλυνση των μαθητών του, αυτές δεν φαίνονται να αρκούν,
γιατί ίσως ο εκπαιδευτικός δεν έχει προχωρήσει σε συστηματική διδασκαλία των
κειμενικών ειδών που συναντάμε στα σχολικά εγχειρίδια.
Ταυτόχρονα, βέβαια αυτή η αδυναμία στην κατανόηση μπορεί να οφείλεται
στην επιλογή από τον εκπαιδευτικό να προωθεί μετωπικές παραδοσιακές
προσέγγισες στο μάθημα των ΦΕ και όχι συνεργατικές διερευνητικές και
πειραματικές προσέγγισες που θα βοηθήσουν και στην καλύτερη κατανόηση των
επιστημονικών κειμένων των σχολικών εγχειριδίων.
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να αξιοποιήσουν τις ερευνητικές διαπιστώσεις για να ξεπεράσουν οι
μαθητές τα προβλήματα κατανόησης κειμένων των Φυσικών Επιστημών που
μελετούν;
Τα επιχειρήματα εκπορεύονται από τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα που
αναφέρονται στις θεωρητικές παραδοχές της παρούσας μελέτης περίπτωσης, οι
οποίες βασίζονται στις θεωρήσεις των κειμενοκεντρικών προσεγγίσεων και
υποστηρίζουν ρητά την αναγκαιότητα συστηματικής μελέτης των ειδών των
κειμένων που έρχονται οι μαθητές σε επαφή στο Δημοτικό Σχολείο και μεταξύ
αυτών και των επεξηγηματικών περιγραφών.

Κατ’ αρχήν να σημειώσουμε «… ότι αρχίζουμε από τη διδασκαλία ενός νέου
κειμενικού είδους με την ανάλυση αντιπροσωπευτικών κειμένων από τα σχολικά
βιβλία και στη συνέχεια καθοδηγούμε τους μαθητές στη χρήση των δομικών
στοιχείων και των σχημάτων υπερδομής κατά την παραγωγή των μαθητικών
κειμένων» (Ματσαγγούρας, σελ. 434 – έχει παράδειγματα από τη Γεωγραφία σελ.
433-434-435-437-438)
Αναλυτικότερα προτάσεις προς τους εκπαιδευτικούς θα ήταν οι ακόλουθες:
• Άμεση διδασκαλία των σχημάτων δόμησης αυτών των κειμένων και
δευτερεύοντος των εννοιών που περιλαμβάνουν.
• Ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Κουλουμπαρίτση)
• Χρήση γραφικών αναπαραστάσεων και ανάλυση εννοιών.
• Μετασχηματισμό των κειμένων σε πολυτροπικά.
• Τέσσερις στρατηγικές νοηματικής προσπέλασης των κειμένων (οι οποίες
σταδιακά μπορούν να μετασχηματιστούν σε μεταγνωστικές δεξιότητες)
«… εφαρμογή τεσσάρων στρατηγικών νοηματικής προσπέλασης από όλα τα μέλη
της ομάδας, εκ περιτροπής, ως εξής: (1) με την υποβολή ερωτήσεων περιεχομένου,
που αποσκοπούν στον εντοπισμό του νοήματος (generating questions), (2) με τη
διατύπωση διευκρινιστικών ερωτήσεων (clarifying), που έχουν σκοπό να κάνουν
δυσνόητες νοηματικές ενότητες κατανοητές, (3) με τη σύνθεση περίληψης του
κειμένου (summarizing) και (4) με τη διατύπωση προβλέψεων (predicting) για τη
νοηματική εξέλιξη του κειμένου. Κατά τη διαδικασία, κάθε μέλος της ομάδας
αναλαμβάνει με τη σειρά του το ρόλο του συντονιστή - δασκάλου.»
• Αμοιβαία διδασκαλία
«Κουλουμπαρίτση (σελ. 20: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- http://www.pi-schools.gr/download/programs/erevnes/erevna_couloub.pdf): Ένα
διδακτικό μοντέλο, το οποίο διευκολύνει την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων
με στόχο την κατανόηση και τον έλεγχο της κατανόησης (την παρακολούθησή της,
comprehension monitoring) είναι «η Αμοιβαία Διδασκαλία» (Reciprocal Teaching)
των Palincsar και Brown (1984). Κύρια επιδίωξη του μοντέλου αυτού είναι να
αναπτύξει στους μαθητές δεξιότητες αυτο-ρύθμισης της αναγνωστικής τους
συμπεριφοράς κατά τη νοηματική προσπέλαση του γραπτού λόγου (reading
comprehension), ώστε να επιτυγχάνουν την κατανόηση των πληροφοριών των
κειμένων και τη μετατροπή τους σε γνώση. Κύρια διδακτική τεχνική είναι ο
διάλογος μέσα σε ομάδες εργασίας. Σε κάθε ομάδα, αρχικά ο εκπαιδευτικός και
στη συνέχεια ένας μαθητής συντονίζει και κατευθύνει το διάλογο μεταξύ των
μελών. Ο διάλογος έχει ως στόχο τη διαπραγμάτευση του νοήματος του κειμένου
και πραγματοποιείται με την εφαρμογή τεσσάρων στρατηγικών νοηματικής
προσπέλασης από όλα τα μέλη της ομάδας, εκ περιτροπής (όπως αναφέρθηκαν
παραπάνω).
Επιπροσθέτως
Είδη πραγματολογικών κειμένων: σκόπιμης δράσης, ανάλυσης (προβληματικών ή
μη) καταστάσεων, τα κείμενα επεξηγηματικής περιγραφής, αιτιοκρατικής εξήγησης,

αξιολόγησης αποτίμησης και δεοντολογικής τεκμηρίωσης, τα κέιμενα ανα΄πτυξης
εννοιών, τα κείμενα σύγκρισης.

82. απόσβεση χωρίς θετική ή αρνητική ενίσχυση(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Η σύγχρονη βιβλιογραφία αναφέρει ότι για να απομάθει το παιδί μια
συμπεριφορά (απόσβεση) δεν πρέπει αυτή να συνοδεύεται από θετική ή αρνητική
ενίσχυση, διότι η ενίσχυση διατηρεί και ενδυναμώνει την ανεπιθύμητη
συμπεριφορά. Ενίσχυση για τους μαθητές μπορεί να αποτελέσουν υλικές αμοιβές,
δραστηριότητες (εκδρομή, παιχνίδι), ενισχυτές πληροφόρησης (έπαινος),
κοινωνικοί ενισχυτές (προσοχή του εκπαιδευτικού). (Συμπεριφορισμός, Skinner)
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Στ΄,
Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ένας μαθητής με προβλήματα
συμπεριφοράς, που δεν ενδιαφέρεται για τα μαθήματα , κάνει συχνά φασαρία, και
ο εκπαιδευτικός να τον στέλνει να καθίσει μόνος στου στην «απομόνωση» του
τελευταίου θρανίου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση προσπαθεί να τραβήξει με κινήσεις
και μορφασμούς την προσοχή των υπολοίπων μαθητών.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
ώστε να λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα για τον μαθητή
και για την τάξη;
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Απόσβεση ή αγνόηση της συµπεριφοράς
Η απόσβεση, όπως την ανέπτυξε ο Skinner, είναι δύσκολο και
πολλές φορές ακατόρθωτο να λειτουργήσει ως αγνόηση µιας
ανεπιθύµητης συµπεριφοράς στο χώρο του σχολείου. Η πλήρης
αγνόηση,

δηλαδή

συµπεριφοράς,

η

µπορεί

ολική
να

έλλειψη

θετικής

πραγµατοποιείται
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σε
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κατάσταση αλλά δύσκολα στις πραγµατικές συνθήκες ζωής του
σχολείου και της οικογένειας, όπου ένα πλήθος παραγόντων
παραµένουν ανεξέλεγκτοι και υπεισέρχονται στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Η σχολική τάξη αλλά και η οικογένεια δεν είναι «µαύρο
κουτί»,όπου τα πάντα λειτουργούν και εξελίσσονται σύµφωνα µε τον
απόλυτο έλεγχο του πειραµατιστή.
Πολλές φορές οι συµµαθητές ή άλλος δάσκαλος ή άλλα πρόσωπα
στην

οικογένεια

Π.χ.
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ενισχύουν θεληµατικά ή όχι τη συµπεριφορά του παιδιού, που ο
εκπαιδευτικός ή ο γονιός θέλει εσκεµµένα να αγνοήσει και να
εξαλείψει. Εδώ χρειάζεται ενιαίο σύστηµα αξιών ψυχοπαιδαγωγικής
αντιµετώπισης και αποφυγή αλλοπρόσαλλης συµπεριφοράς όλων
των ατόµων που συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο εκπαιδευτικός πολλές φορές απασχοληµένος µε τη διεκπεραίωση
της διδακτέας ύλης επικεντρώνει την προσοχή του σε µια µορφή
συµπεριφοράς και αγνοεί τις άλλες µε αποτέλεσµα να επέρχεται
σύνχυση στο µαθητή. 'Ενα άλλο σηµείο που οφείλει να προσέξει
γενικά ο εκπαιδευτικός αλλά και ο γονιός είναι να απελευθερωθεί
από

τη

συνήθεια

ν'

αντιδρά
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συµπεριφορά. Πολύ συχνά η ακατάλληλη και απότοµη αντίδραση
του δασκάλου σε µιαν ανεπιθύµητη συµπεριφορά ερµηνεύεται ως
θετική
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το
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δασκάλου.
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δάσκαλο, δηλαδή πλήρης αδράνεια. Ο δάσκαλος παράλληλα µε
την αγνόηση της ανεπιθύµητης συµπεριφοράς οφείλει µε απόλυτη
συνέπεια να ενισχύει µια νέα επιθυµητή συµπεριφορά. ∆εν µπορεί
επίσης ο δάσκαλος ν' αγνοήσει περιπτώσεις όπου διακυβεύεται
επικίνδυνα

η

ψυχοσωµατική
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καταστάσεις που από µόνες τους επενεργούν και αυτοενισχύονται.
Όπως Π.χ. η φλυαρία δύο µαθητών αυτοενισχύεται και δεν µπορεί

να την αγνοήσει ο δάσκαλος.
Θα προτείναµε την υιοθέτηση παράλληλα και ενός προγράµµατος
τροποποίησης συµπεριφοράς.

83. ανάπτυξη ιστορικής μάθησης ικανοτήτων(Κ.Ρ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία της Ιστορίας επισημαίνουν ότι καθώς οι μαθητές
μεταβαίνουν από τις «μικρές» στις «μεγαλύτερες» τάξεις του Δημοτικού η έμφαση
του μαθήματος πρέπει να ξεπερνά το στάδιο της απλής αφήγησης και να στοχεύει
στην ανάπτυξη ιστορικής μάθησης ικανοτήτων, όπως είναι η χρονολογική σκέψη, η
ιστορική κατανόηση, η ιστορική ερμηνεία και η συσχέτιση με γεγονότα άλλων
εποχών, αλλά και της σύγχρονης καθημερινής ζωής.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Ε΄ Δημοτικού.
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Σε συνάντηση με δασκάλους Πέμπτης
τάξης
της περιφέρειάς σας για το μάθημα της Ιστορίας τίθεται το θέμα
εμπλουτισμού της αφηγηματικής προσέγγισης της Ιστορίας με δραστηριότητες
ερμηνείας των ιστορικών δεδομένων και συσχέτισής τους με καθημερινές
καταστάσεις. Μερικοί από τους δασκάλους επισημαίνουν, όμως, ότι παρά τις
προσπάθειες τους δεν επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες όλων των μαθητών και να κερδίσουν
την ενεργητική συμμετοχή τους;
Η αφήγηση _ένα από τα δύο είδη σκέψης κατά Bruner’- προσδίδει νόημα στην
κοινωνική πραγματικότητα μέσω της ανθρώπινης δράσης (ήρωες-προβλήματα..)
και συμβάλλει στην οικοδόμηση της πραγματικότητας και της προσωπικής
ταυτότητας. Κατά βάθος απαιτεί τη γνωστική διαδικασία κατανόησης της
αιτιοκρατικής συσχέτισης της ανθρώπινης δράσης.(Ματς. Σε. 344κειμενοκεντρική)

Μάθηση με νόημα – σύνδεση με βιώματα –προύπαρχουσα γνώση –επικαιρότηταδιδασκαλία δομής αφηγηματικού ιστορικού κειμένου-γνωστικών και
μεταγνωστικών στρατηγικών προσπέλασης κειμένου
Συνεργατική –διερευνητική μάθηση και διδασκαλία-δράσεις - πρότζεκτ

84. κίνητρο του μαθητή για μάθηση (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι δύο παράγοντες οι οποίοι μπορούν να
επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το κίνητρο του μαθητή για μάθηση, είναι: το
ενδιαφέρον του μαθητή για το συγκεκριμένο θέμα που πρέπει να μάθει και οι
δυνατότητες επιλογών στο πλαίσιο του μαθήματος.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Στ΄, Μάθημα: Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με δυσλεξία παρακολουθεί τη γενική τάξη, αλλά δεν συμμετέχει
ενεργητικά. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για την εκπαιδευτικό, επειδή αντιλαμβάνεται
ότι ο μαθητής θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της τάξης.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στην εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
ώστε να λειτουργήσει παιδαγωγικά και αποτελεσματικά για την ενεργοποίηση
του μαθητή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το κίνητρο αποτελεί το μοχλό της εκπ/κής διαδικασίας. Πώς όμως δημιουργείται το
κίνητρο για μάθηση; Με ποιους τρόπους οι εκπ/κοί μπορούν να δημιουργήσουν τις
κατάλληλες προϋποθέσεις για κινητοποίηση των μαθητών;
Συμπεριφορισμός: εξωτερικά κίνητρα όπως κατάλληλες δραστηριότητες,
επιβραβεύσεις εναλλασσόμενες με ποινές, για να κινητοποιηθούν άμεσα οι
μαθητές.
Ανθρωπιστική σχολή: Το κίνητρο ενδογενές. Η επιτυχημένη διδασκαλία, σύμφωνα
με αυτή την άποψη, είναι εκείνη που καταφέρνει να ανταποκριθεί στις εσωτερικές

ανάγκες των μαθητών. Οι ενεργητικές μέθοδοι μάθησης στηρίχτηκαν περισσότερο
σε αυτή την άποψη.
Α) Σύνδεση σχολικής γνώσης με εμπειρίες και βιώματα μαθητή για να αποκτήσει
νόημα η διδασκαλία έμφαση στα ενδιαφέροντα του μαθητή βάση των
δυνατοτήτων, ρυθμών και επιθυμιών (εσωτερική παρώθηση).
Β) Οι δραστηριότητες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των
συγκεκριμένων κάθε φορά παιδιών. Άρα ο δάσκαλος θα πρέπει να διαφοροποιήσει
τη διδασκαλία του σε δυο βασικούς άξονες: στο μαθητή και το αναλυτικό
πρόγραμμα.
Μαθητής:
1.Μαθησιακή ετοιμότητα: αφορά τη προσαρμογή της διδασκαλίας σε εκείνο το
επίπεδο που ο μαθητής είναι έτοιμος να προχωρήσει χωρίς όμως να μπορεί να το
κάνει μόνος του.
2. Ενδιαφέροντα: το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο υλικό και η δυνατότητά του
να επιλέξει μόνος του.
3. μαθησιακό προφίλ: ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. δυσλεξία), προσαρμογή
διδασκαλίας.
Διαφοροποίηση περιεχομένου: τι διδάσκω/ πώς το διδάσκω
α) κατανόηση βασικών εννοιών β) χρήση πολλαπλών κειμένων και υλικών,
πολλαπλοί τρόποι πρόσβασης στο υλικό όπως: οργανωτές σημειώσεων,
υπογραμμισμένα κείμενα, ομάδες για βοήθεια.
Διαφοροποίηση επεξεργασίας: διδασκαλία σε διαφορετικά επίπεδα π.χ. ο εκπ/κός
διδάσκει την ίδια έννοια αλλά σε διαφορετικά επίπεδα, διαφοροποιώντας τις
ερωτήσεις και τις δραστηριότητες που απευθύνονται στους μαθητές.

85. η υιοθέτηση της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Στις βασικές αρχές του Νέου Σχολείου περιλαμβάνεται και η υιοθέτηση της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η οποία προκύπτει ως αναγκαιότητα στις
ανομοιογενείς τάξεις σχολείων μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Μια από τις
διαστάσεις της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι η διαδικασία επεξεργασίας
του περιεχομένου. Αυτό σημαίνει τη διαφοροποίηση των διαδικασιών με τις οποίες
οι μαθητές επεξεργάζονται και κατανοούν τις έννοιες και το περιεχόμενο αυτού
που διδάσκονται. Κάθε διδακτική δραστηριότητα θα πρέπει να καλεί τους μαθητές
να αξιοποιήσουν βασικές δεξιότητες και γνώσεις με στόχο την κατανόηση μιας
έννοιας. Όταν οι μαθητές συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα με
διάφορους τρόπους, σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια και λαμβάνοντας
διαφορετική βοήθεια από την εκπαιδευτικό ή τους συμμαθητές είναι δυνατή η
εμβάθυνση της γνώσης.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Μικρές τάξεις Δημοτικού Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι για να ασκήσουν διαφοροποιημένη διδασκαλία
πρέπει να τροποποιήσουν το μάθημά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να ενδιαφέρει
τους μαθητές. Σε αυτή τη λογική, μερικοί εκπαιδευτικοί της περιφέρειάς σας έχουν
μετατρέψει την τάξη τους σε τάξη παιχνιδιού και αφιερώνουν περισσότερο χρόνο
σε παιγνιώδεις τρόπους μάθησης χωρίς να θέτουν υψηλούς στόχους για τη
μάθηση των μαθητών τους.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πρώτα απ’ όλα οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν µία πλήρη εικόνα του τι είναι
διαφοροποιηµένη διδασκαλία, δεδοµένου ότι το µόνο που κάνουν είναι να
τροποποιήσουν το µάθηµά τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να ενδιαφέρει τους µαθητές. Ο
όρος «διαφοροποιηµένη διδασκαλία» αναφέρεται σε µια συστηµατική προσέγγιση
στο σχεδιασµό του συνόλου της διδασκαλίας για µαθητές µε διαφορετικές
µαθησιακές ανάγκες. Για τον κατάλληλο σχεδιασµό της διδασκαλίας, δίνεται έµφαση
σε δύο βασικούς άξονες:
• στο µαθητή και
• στο αναλυτικό πρόγραµµα
Όσον αφορά στον πρώτο άξονα, το µαθητή, διακρίνουµε τρεις επιµέρους
διαστάσεις:
• την ετοιµότητά του ή αλλιώς το επίπεδο επίδοσης (readiness),
• τα ενδιαφέροντά του (interest) και
• τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο µαθαίνει (µαθησιακό προφίλ, learning
profile).
Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στo δεύτερο άξονα, δηλαδή το αναλυτικό πρόγραµµα και
τη διδασκαλία, διακρίνουµε και εδώ τρεις διαστάσεις:
• το περιεχόµενο (content),
• την επεξεργασία του περιεχοµένου (process) και
• το τελικό προϊόν (product).
Σε κάθε περίπτωση η διαφοροποίηση δεν είναι µια συνταγή διδασκαλίας (Tomlinson,
2000), αλλά ένας καινοτόµος τρόπος για τη διδασκαλία και τη µάθηση. Ο
εκπαιδευτικός που αποζητά να βρει έτοιµες συνταγές διαφοροποίησης δεν έχει
κατανοήσει την έννοια της διαφοροποίησης.

2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να λειτουργήσουν παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα για τη
διασφάλιση συνθηκών μάθησης μέσα σε ευχάριστο και ενδιαφέρον πλαίσιο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πρώτα απ’ όλα να κατανοήσουν την ποικιλία των µορφών της διαφοροποιηµένης
διδασκαλίας και ότι ενδιαφέρον µάθηµα δεν σηµαίνει µόνο παιχνίδι. ∆ηλαδή, ναι µεν
το µάθηµα πρέπει να είναι ενδιαφέρον για τα παιδιά, όχι όµως υπερβολικά
παιγνιώδες και χωρίς υψηλούς µαθησιακούς στόχους.
Σηµαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι οι εκπαιδευτικοί
που θα επιχειρήσουν να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους είναι το γεγονός ότι
αφετηρία όλων είναι ο µαθητής, οι δυνάµεις του και το µαθησιακό του στυλ
(Schlechty, 1997; Smutny, 2003). Τα αποτελέσµατα ερευνών αποδεικνύουν ότι οι
µαθητές αποδίδουν καλύτερα, όταν διδάσκονται σε επίπεδο ανάλογο µε το επίπεδο
ετοιµότητάς τους (Vygotsky, 1986). Αν το επίπεδο των δραστηριοτήτων είναι πολύ
πιο κάτω από το επίπεδο τους, τότε η µαθησιακή διαδικασία γίνεται ανιαρή και
αναποτελεσµατική και ανάλογα, αν το επίπεδο των δραστηριοτήτων είναι πολύ πιο
υψηλό, οι µαθητές απογοητεύονται, αδυνατούν να εργαστούν και η µαθησιακή
διαδικασία είναι και πάλι αναποτελεσµατική.

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση της επεξεργασίας του περιεχοµένου περιλαµβάνει
τους τρόπους µε τους οποίους οι µαθητές επεξεργάζονται και
νοηµατοδοτούν/κατανοούν το περιεχόµενο που διδάσκονται. Οι τρόποι αυτοί δεν
είναι ίδιοι για όλους και στο πλαίσιο του σχολείου, αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες
δραστηριότητες, οι οποίες βοηθούν τους µαθητές να προχωρήσουν στην κατανόησή
τους. Κάθε τέτοια δραστηριότητα, καλεί τους µαθητές να αξιοποιήσουν βασικές
δεξιότητες και γνώσεις, ΠΑΝΤΑ όµως µε στόχο την κατανόηση µιας έννοιας. Στη
διαφοροποιηµένη διδασκαλία αυτό το χαρακτηριστικό παραµένει σταθερό, αλλά
εµπλουτίζεται στο βαθµό που οι µαθητές συµµετέχουν στη δραστηριότητα µε
διάφορους τρόπους, σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια και λαµβάνοντας διαφορετική
βοήθεια από την εκπαιδευτικό ή τους συµµαθητές (Tomlinson, 2005).
Φυσικά, η διαφοροποίηση της επεξεργασίας µπορεί να γίνει είτε µε βάση το
επίπεδο ετοιµότητας του µαθητή, είτε τα ενδιαφέροντά του, είτε το µαθησιακό του
προφίλ. Μερικές από τις πιο γνωστές τεχνικές διαφοροποίησης της δραστηριότητας
είναι: τα ηµερολόγια µάθησης (learning logs), τα ηµερολόγια εργασιών, οι γραφικοί
οργανωτές (βλ. σελ. 21), οι κύβοι, τα κέντρα ενδιαφέροντος, τα κέντρα µάθησης, η
κατασκευή µακέτας/µοντέλου, το παιγνίδι ρόλων, η εργαστηριακή δραστηριότητα, οι
κάρτες εργασίας, οι πίνακες επιλογής (choice boards) και η διδασκαλία σε επίπεδα
(Tomlinson, 2005). Παρακάτω περιγράφονται µε συντοµία 4 από αυτές: οι κύβοι, τα
κέντρα µάθησης, οι κάρτες εργασίας και η διδασκαλία σε επίπεδα.
Οι κύβοι
Πρόκειται για µια τεχνική που µπορεί να βοηθήσει στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας
(Cowan & Cowan, 1980). Ετοιµάζουµε τρισδιάστατους κύβους από φελιζόλ ή χαρτόνι. Σε
κάθε έδρα του κύβου γράφουµε µια λέξη που αντιστοιχεί σε ένα γνωστικό έργο, όπως:
περιγραφή (πες, ονοµάτισε βρες, ανέφερε, περιέγραψε), σύγκριση (βρες το αντίθετο,
δώσε ένα παράδειγµα, εξήγησε, γράψε, δώσε τον ορισµό), σύνδεση (φτιάξε, σχεδίασε,
ανάπτυξε), ανάλυση (συζήτησε, προετοίµασε, κάνε ένα διάγραµµα), εφαρµογή (πρότεινε,
ολοκλήρωσε) και επιχειρηµατολογία υπέρ ή κατά (υποστήριξε, πες τη γνώµη σου
διαµόρφωσε), ή άλλες λέξεις κλειδιά. Μπορούµε να ετοιµάσουµε 2-3 κύβους µε
διαφορετικές λέξεις, που να ανταποκρίνονται σε διαφορετικό επίπεδο γνώσεων, δυσκολίας, ή
τρόπου µάθησης. Τα παιδιά παίζουν µε τους κύβους σαν ζάρια. Ανάλογα µε την πλευρά που

τυχαίνουν, πρέπει να απαντήσουν ή σε µια άλλη διασκευή, να παράγουν µια ερώτηση
σύγκρισης, ανάλυσης κλπ.

Τα κέντρα µάθησης
Τα κέντρα µάθησης αφορούν είτε µια συγκεκριµένη έννοια, είτε µια ενότητα είτε µια
δεξιότητα. Προετοιµάζονται από την εκπαιδευτικό και δίνουν τη δυνατότητα να οργανωθεί η
µάθηση σε διαφορετικά επίπεδα και η εργασία µέσα από διαφορετικές δραστηριότητες. Στην
πιο απλή µορφή, ετοιµάζονται κάρτες εργασίας σε φακελάκια, οι οποίες µπορεί να
αριθµούνται ή να διαχωρίζονται χρωµατικά, έτσι ώστε ο κάθε µαθητής να γνωρίζει τι πρέπει
να κάνει. Αφού προετοιµασθούν οι κάρτες και οι δραστηριότητες, η εκπαιδευτικός αξιολογεί
τις γνώσεις και δεξιότητες των µαθητών για να µπορέσει να κατευθύνει κάθε µαθητή σε
αντίστοιχες δραστηριότητες. Όταν κάποιοι µαθητές εργάζονται στο κέντρο µάθησης, µια
άλλη οµάδα εργάζεται µε την εκπαιδευτικό και µια τρίτη εργάζεται αυτόνοµα.

Κάρτες εργασίας
Πρόκειται για κάρτες, στις οποίες αναγράφεται µια ερώτηση και τους πιθανούς τρόπους
απάντησης (γραπτή, σχεδίαση, λίστα, συνέντευξη, γραφικός οργανωτής κλπ.). Με τις κάρτες
εργασίας, επιτρέπεται στους µαθητές να επιλέξουν τη δραστηριότητα µε την οποία θα
ασκηθούν και να δείξουν τι έχουν µάθει, αλλά επιτρέπεται και στην εκπαιδευτικό να
οργανώσει σε επίπεδα τις δραστηριότητες.

∆ιδασκαλία σε διαφορετικά επίπεδα
Με αυτόν τον τρόπο, το τι διδάσκεται δεν διαφοροποιείται, η έννοια δηλαδή που διδάσκεται
παραµένει ίδια για όλους. Η εκπαιδευτικός διδάσκει την ίδια έννοια, αλλά διαφοροποιεί το
επίπεδο και τη δυσκολία της κριτικής σκέψης που απαιτείται (Drapeau, 2004). Με αυτό τον
τρόπο, όλοι οι µαθητές καλούνται να σκεφθούν κριτικά αλλά σε διαφορετικό επίπεδο.
∆ιαφοροποιώντας τις ερωτήσεις η εκπαιδευτικός µπορεί να καλέσει ορισµένους µαθητές να
βρουν αιτιακές σχέσεις, άλλους να κάνουν βασικές υποθέσεις και άλλους να βρουν
αναλογίες. Σηµαντική αρχή όµως στη διδασκαλία σε επίπεδα είναι ότι όλοι οι µαθητές
εργάζονται στην ίδια έννοια µε σύνθετους τρόπους. Σύµφωνα µε τον Paul (1992), εάν
επιθυµούµε να προωθήσουµε την κριτική σκέψη στους µαθητές µας πρέπει να στραφούµε
προς την επεξεργασία ερωτήσεων όπως: ποιος είναι ο στόχος, ποια είναι η άποψη, τι
δεδοµένα υποστηρίζουν, ποια είναι η βασική ιδέα, ποιες υποθέσεις ισχύουν, τι συµπεραίνεις,
ποιες είναι οι συνέπειες, ποια είναι τα βασικά προβλήµατα; Αντίστοιχα και από άλλους
σύγχρονους ερευνητές υποστηρίζεται η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης πέρα από την
απόκτηση βασικών γνώσεων (Erickson, 2001˙ Kaplan & Gould, Siege, 1995).

86. φωνολογική επίγνωση μαθητών με ΜΔ (Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι η φωνολογική επίγνωση αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους προβλεπτικούς παράγοντες για την κατάκτηση της αναγνωστικής
δεξιότητας και της αλφαβητικής γραφής στην ελληνική γλώσσα. Η καλλιέργεια της
φωνολογικής επίγνωσης στους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ), όταν
συνδυάζεται με τη διδασκαλία των γραφοφωνημικών αντιστοιχιών, διευκολύνει
την κατάκτηση του αλφαβητικού κώδικα.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Α΄ δημοτικού, Μάθημα: Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Οι μαθητές με ΜΔ ενός τμήματος ένταξης δυσκολεύονται στη μετάβαση από τον
προφορικό στον γραπτό λόγο. Συγκεκριμένα, δυσκολεύονται στην αντιστοιχία
μεταξύ δομικών στοιχείων προφοράς και στοιχείων γραφής. Επιπλέον, δεν μπορούν
να αναλύσουν μια λέξη στα επιμέρους στοιχεία της και συγχέουν τα γράμματα στις
λέξεις κατά τη γραφή. Αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς, ώστε να λειτουργήσουν παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα για
τη διασφάλιση συνθηκών μάθησης μέσα σε ευχάριστο και ενδιαφέρον πλαίσιο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

87. Μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι για να επιτευχθεί η κατάκτηση των κύριων
στοιχείων της αλφαβητικής γραφής από τους μαθητές με ήπιες μαθησιακές
δυσκολίες πραγματοποιείται διδασκαλία για την κατάκτηση της ανάγνωσης από τη
βάση προς την κορυφή, δηλαδή από το γράμμα προς την πρόταση (συνθετικές
μέθοδοι) και αντίστροφα από την κορυφή προς τη βάση, δηλαδή από την πρόταση
προς το γράμμα (αναλυτικές μέθοδοι).

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Β΄ δημοτικού, Μάθημα: Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες δεν κατέκτησαν ακόμη τον μηχανισμό
ανάγνωσης στον αναμενόμενο βαθμό, ενώ όλη η υπόλοιπη τάξη βρίσκεται σε πολύ
καλό επίπεδο ευχερούς ανάγνωσης Η εκπαιδευτικός προσπαθεί να αφιερώσει
στους εν λόγω μαθητές λίγο περισσότερο χρόνο, για να επαναλάβει ό,τι είπε και
έκανε στην κοινή διδασκαλία σε επίπεδο τάξης για όλους τους μαθητές. Θεωρεί,
όμως, ότι δεν μπορεί να αφιερώσει επιπλέον χρόνο σε αυτούς, διότι με αυτόν τον
τρόπο θα παραμελήσει όλους τους υπόλοιπους.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς, ώστε να λειτουργήσουν παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα για
τη διασφάλιση συνθηκών μάθησης και για αυτή την περίπτωση των μαθητών;

87.θπ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(Α.Π.)

για

ΜΑΘΗΤΕΣ µε Μ. ∆.
Οι προσαρµογές του Α.Π. που µπορούν να γίνουν σχετίζονται µε το
περιεχόµενο, την πορεία διδασκαλίας (µεθοδολογία), τις πρακτικές
διδασκαλίας (στρατηγικές), το διδακτικό περιβάλλον και διδακτικά µέσα,
καθώς και µε την αξιολόγηση.
Συγκεκριµένα,

το

περιεχόµενο

µπορεί

να

προσαρµοστεί

µε

διαφοροποίηση στο ρυθµό κάλυψης της ύλης, µε αναδιάρθρωσή της,
καθώς και µε απλούστευση της παρουσίασης των πληροφοριών. Μάλιστα
ενδείκνυται το διδακτικό υλικό να είναι αραιογραµµένο και να
παρουσιάζει λίγες πληροφορίες σε κάθε σελίδα. Επίσης, καλό είναι να
χρησιµοποιείται χρωµατική κωδικοποίηση πληροφοριών.
Επίσης, οι προσαρµογές µπορεί να επηρεάζουν και το άρρητο
Αναλυτικό Πρόγραµµα (το κρυφό, το παραπρόγραµµα), δηλαδή αυτό
που εφαρµόζεται καθηµερινά στην τάξη και που ίσως διαφέρει ελαφρά
από το επίσηµο.

Αναφορικά µε την οµαδοποίηση των µαθητών, οι µαθητές µε Μ.∆.
εργάζονται καλύτερα όταν δουλεύουν σε µικρές οµάδες, επειδή έχουν
περισσότερες ευκαιρίες για αλληλενέργεια είτε µε τον διδάσκοντα είτε µε
τους συµµαθητές τους.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:
Η τεχνική των σηµάτων, δηλαδή µνηµονικά βοηθήµατα
Η τεχνική της οπτικοποίησης, για ευκολότερη συγκράτηση από τη
µνήµη
Η πρακτική

διδασκαλίας

ΠΑ.Σ.Π

(Παρατήρηση,

Αναστοχασµός,

Συζήτηση,
Παρουσίαση)
Μέθοδος επισκόπησης και συλλογής προσωπικών σηµειώσεων, όπου
δίνεται
έµφαση

σε

κάθε

καινούργια

λέξη

ή

όρο

και

παρουσιάζεται

ποικιλοτρόπως (στον
πίνακα, κατασκευαστικά, µε slides). Μάλιστα µπορούν να δοθούν και
περιγραφικοί
ορισµοί. Επίσης µπορεί να υπάρχει και ηχογράφηση του µαθήµατος για
το σπίτι.
Σωκρατική µέθοδος: πρακτική διαλόγου
Η πρακτική «του σκέφτοµαι δυνατά», η οποία δεν µπορεί να γίνεται
ταυτόχρονα
από όλους τους µαθητές, όµως µπορεί να λειτουργήσει µε ένα µαθητή
ως «οδηγό»
και οι υπόλοιποι να αξιολογούν και να συγκρίνουν µε τη δική τους
πορεία σκέψης.
Η πρακτική της ανάλυσης των λαθών, που µπορεί να γίνει από τον ίδιο
τον
καθηγητή ή από τους µαθητές µέσα από τα τεστ και τα διαγωνίσµατα, τα
οποία

µπορούν να επεξεργαστούν µέσα στην τάξη. Ειδικά για τα Μαθηµατικά
καλό είναι
η διόρθωσή τους και φυσικά η σχετική συζήτηση να γίνεται άµεσα
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα γνωστικά χαρακτηριστικά του
µαθητή, αυτός µπορεί να απαντά γράφοντας στο φύλλο αξιολόγησης,
υπαγορεύοντας την επίλυση των ασκήσεων στον εκπαιδευτικό ή
προφορικά (µε ηχογράφηση των απαντήσεων).

88. όχι επικέντρωση στην ορθογρ. την ώρα της
παραγωγής ενός κειμένου(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι η επικέντρωση της προσοχής στην ορθογραφία την ώρα
της παραγωγής ενός κειμένου επιβαρύνει γνωστικά τους μαθητές και σε μερικές
περιπτώσεις αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα του παραγόμενου
κειμένου.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Γ΄, Μάθημα Γλώσσα ,
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Μερικοί εκπαιδευτικοί της περιφέρειάς
σας προβληματίζονται έντονα από τα «φτωχά σε περιεχόμενο και πλούσια σε
ορθογραφικά λάθη» κείμενα μερικών μαθητών και δοκιμάζουν εναλλακτικές
τεχνικές, οι οποίες δεν φαίνεται να επιλύουν το πρόβλημα. Ζητούν τη βοήθειά σας
σε αυτό.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να λειτουργήσουν παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα για την
αντιμετώπιση προβλημάτων ορθογραφίας;
88.θπ
Η διόρθωση της Ορθογραφίας αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της διδασκαλίας
Κατά την διόρθωση της Ορθογραφίας:
• Αποφεύγουµε να επισηµάνουµε το λανθασµένο γράµµα
• Παρακινούµε το παιδί να σκεφτεί πού µπορεί να έχει κάνει το λάθος
• Επιτρέπουµε στους µαθητές να κάνουν χρήση:

πινάκων µε ορθογραφικά δύσκολες λέξεις(και, έχει, είναι κ.ά.)
 εικονογραφηµένου λεξικού Α’,Β’,Γ’ ∆ηµοτικού (συγγράφεται)
 Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε πως:
 Κάνουµε ορθογραφία κάθε µέρα, καθ’ όλην τη διάρκεια του δίωρου
γλωσσικού µαθήµατος. Απλώς αυτό γίνεται µε διάφορες µορφές και
όχι µονοδιάστατα, όπως γινόταν µέχρι σήµερα.
 ∆ε βάζουµε ορθογραφία για το σπίτι µε την παλιά έννοια, αλλά
ωθούµε τα παιδιά να δουλέψουν στο σπίτι µε πιο δηµιουργικές µορφές
– π.χ. βρες στο λεξικό σου την οικογένεια της λέξης και φτιάξε
προτάσεις ή κειµενάκι µ’ αυτές.
 ∆ιδάσκουµε τις καινούριες (άγνωστες) λέξεις µέσα σε κείµενο, για να
γίνει κατανοητή η σηµασία τους από τα συµφραζόµενα. Έτσι,
διευκολύνεται η ορθογραφική µάθηση, εφόσον η σηµασία
εξασφαλίζει τη σύνδεση µε την οικογένεια λέξεων.
 Συνήθως χρησιµοποιούµε ενιαίο τετράδιο για τις γλωσσικές ασκήσεις.
Μπορούµε να έχουµε ξεχωριστό τετράδιο λεξιλογίου–ορθογραφίας,
όπου θα δουλεύουµε µε οικογένειες λέξεων και θα συγκεντρώνουµε
το θεµατικό λεξιλόγιο ανά ενότητα .
 Χρησιµοποιούµε εναλλακτικές µορφές ορθογραφικών ασκήσεων,
όπως: σκραµπλ, παιχνιδόλεξα, διαγωνισµούς ορθογραφίας κτλ.
Η ορθογραφία µπορεί να αποκτήσει νόηµα, εφόσον καλλιεργείται στο
µαθητή η κριτική σκέψη και η πεποίθηση πως έχει την ικανότητα να
ελέγξει µε λογικό τρόπο το κείµενό του.
Η ορθογραφία συνεπώς διαφοροποιείται από αυτό που ξέραµε µέχρι
τώρα. Η προσπάθειά µας επικεντρώνεται στο να διδάξουµε τους
µηχανισµούς της ορθογραφηµένης γραφής και να καλλιεργήσουµε την
ικανότητα της αυτοδιόρθωσης στους µαθητές µας. Οι ευκαιρίες που µας
δίνονται είναι οι ορθογραφικές και λεξιλογικές ασκήσεις που υπάρχουν σε
κάθε ενότητα, αλλά και τα γραπτά των παιδιών µας.
Καταλαβαίνουµε, έτσι, ότι η ορθογραφία απλώνεται σε όλη την ώρα του
µαθήµατος της γλώσσας.
Ο στόχος µας δεν είναι να διορθώνουµε εµείς τα λάθη των παιδιών αλλά
να τα βοηθάµε να τα δουν µόνα τους και να τα αξιοποιούµε για να τα
επεξεργαστούµε. Μια άσκηση γραµµατικής ή µια άσκηση παραγωγής
λόγου είναι µια ευκαιρία να καταγράψουµε τις ορθογραφικές αδυναµίες
της τάξης µας και να τις δουλέψουµε. Π.χ., αν κάνουµε µετατροπή ενός
κειµένου από το παρόν στο παρελθόν και ζητάµε τη µεταφορά των
ρηµάτων στον αόριστο και βλέπουµε ότι η τάξη µας έχει ορθογραφικό
πρόβληµα στις καταλήξεις σε –ησα, επωφελούµαστε από αυτό και
θυµίζουµε την καταληκτική ορθογραφία του αορίστου. Υπενθυµίζουµε

πως τα εργαλεία µας για να διδάξουµε την ορθογραφία είναι η ετυµολογία
και οι οικογένειες λέξεων για το θεµατικό κοµµάτι και η γραµµατική για
την καταληκτική ορθογραφία.
Σηµείωση: Πολλοί εκπαιδευτικοί ακολουθούν εδώ και χρόνια, σε
µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, την προσέγγιση που περιγράφουµε
παραπάνω. Με τα νέα βιβλία γίνεται µια προσπάθεια να µην αποτελεί
εξαίρεση και αποσπασµατική πρακτική, αλλά να γίνει ο κανόνας και να
πάρει οργανωµένη µορφή.
 Συνοπτικά
Προτεινόμενες ορθογραφικές δραστηριότητες:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Να συμπληρώσουν γράμματα που λείπουν σε λέξεις
Να συμπληρώσουν λέξεις που λείπουν σε κείμενο
Να συμπληρώσουν λέξεις που λείπουν σε προτάσεις επιλέγοντας κάθε φορά,
από διαφορετικές προτεινόμενες, τη σωστή
Να υπογραμμίσουν μέσα σε κείμενο ή σε προτάσεις λέξεις με μια
συγκεκριμένη ορθογραφική απόδοση (π.χ. ουσιαστικά και επίθετα που λήγουν
σε –οι)
Να χρησιμοποιήσουν σωστά τα σημεία στίξης σε προτάσεις ή σε κείμενο
Να φτιάξουν λίστες με λέξεις που τους δυσκόλεψαν πολύ στην ορθογραφία
και τις έκαναν πολλές φορές λάθος
Να λύσουν ένα σταυρόλεξο ή ένα κρυπτόλεξο
Να κάνουν παιχνίδια με τις λέξεις (π.χ. ακροστιχίδες, αναγραμματισμούς)
Να εξηγήσουν την ορθογραφία των λέξεων συνδέοντάς την με την ετυμολογία
και τη γραμματική

Δραστηριότητες αυξημένης δυσκολίας όπως:
•
•
•
•
•

Να γράψουν άγνωστη ορθογραφία
Να κάνουν ομαδοποίηση λαθών και διόρθωση στον πίνακα με τη συμμετοχή όλης
της τάξης
Να διορθώσουν μόνοι τους το γραπτό τους
Να διορθώσουν το γραπτό κάποιου άλλου
Να εξηγήσουν γιατί είναι λανθασμένες ορθογραφικά οι λέξεις που διορθώνουν.

90. μετα-γνωστικές και γλωσσικές δεξιότητες για
επιλογή κατάλληλων λεξικο-γραμματικών
επιλογών(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι συγγραφή κειμένων είναι εμπρόθετη διαδικασία
κατασκευής νοήματος, κατά την οποία ο μαθητής-συγγραφέας αξιοποιεί τις
συμβάσεις, τους περιορισμούς και τους κανόνες μιας επικοινωνιακής περίστασης
και, ανάλογα, εφαρμόζει τις μετα-γνωστικές και γλωσσικές δεξιότητες και γνώσεις
του για να κάνει τις κατάλληλες λεξικο-γραμματικές επιλογές.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Στ΄, Μάθημα Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο δάσκαλος προβληματίζεται με κάποιους
από τους μαθητές της τάξης του, οι οποίοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη
σχέση του επιχειρηματολογικού κειμένου με τις επικοινωνιακές περιστάσεις. Για το
λόγο αυτό ζητά τη βοήθειά σας, ώστε να σχεδιάσει αποτελεσματικότερα τη
διδασκαλία του.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να λειτουργήσουν παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα για την
κατανόηση του επιχειρηματολογικού λόγου;
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Η «προθετικότητα» αναφέρεται απλά στις προθέσεις του συγγραφέα
ενός κειµένου. Ο συγγραφέας θα διαµορφώσει το κείµενό του ανάλογα
µε το µήνυµα ή την κεντρική ιδέα που θέλει να δώσει. Αν το παιδί δεν
έχει κάποιο σαφή σκοπό στο µυαλό του, τότε οι πιθανότητες να παράξει
ένα αποτελεσµατικό κείµενο µειώνονται δραστικά.

Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουµε τους µαθητές µας να ξεκαθαρίσουν τη
λειτουργία και το µήνυµα του κειµένου που έχουν σκοπό να γράψουν.
Ποια είναι η κεντρική λειτουργία του κειµένου; Να περιγράψει κάτι, να

αφηγηθεί µια ιστορία ή να κατευθύνει τους αναγνώστες τους σε
συγκεκριµένες στάσεις και συµπεριφορές; Και ποιο µήνυµα θα κατέχει
την κεντρική θέση µέσα στο κείµενο; Ο εκπαιδευτικός θα µπορούσε να
εντάξει τους µαθητές σ’ αυτό τον τρόπο σκέψης ζητώντας τους να
γράψουν για το ίδιο θέµα δύο ξεχωριστά κείµενα, το καθένα µε
διαφορετική προθετικότητα. Ακόµα, θα µπορούσε να δίνει στα παιδιά
εναλλακτικές κεντρικές ιδέες για το θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούν. Ο
Ματσαγγούρας αναφέρει ως παράδειγµα το θέµα ενός αφηγηµατικού
κειµένου για τις «καλοκαιρινές διακοπές». Οι µαθητές επιλέγουν και
γράφουν µε σκοπό να τονίσουν µια από τις πιο κάτω κεντρικές ιδέες σε
σχέση µε τις καλοκαιρινές διακοπές:
• ευκαιρία επαφής µε τη φύση
• δυνατότητες γνωριµίας µε τη χώρα µας
• χρόνος σύναψης νέων γνωριµιών και σχέσεων
• περίοδος ξεκούρασης

91. ο γραπτός λόγος ως κοινων. γεγονός και γνωσιακή
δραστηρ. κατασκευής νοήματος(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
‘Έρευνες διαπιστώνουν ότι ο γραπτός λόγος είναι ένα κοινωνικό γεγονός που
συμβαίνει ανάμεσα στο συγγραφέα και το ακροατήριό του. Είναι, επίσης, μια
γνωσιακή δραστηριότητα κατασκευής νοήματος για ένα ακροατήριο το οποίο, στις
περισσότερες περιπτώσεις, είναι νοητικά μόνο παρόν.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Στ΄, Μάθημα Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Οι μαθητές-συγγραφείς της τάξης του δεν
μπορούν να κατανοήσουν το ρόλο και τη σημασία του ακροατηρίου και τον τρόπο
με τον οποίο αυτό επηρεάζει τη συνοχή και τη συνεκτικότητα του κειμένου που
γράφουν. Ο δάσκαλος ζητά τις προτάσεις σας, για να βοηθήσει τους μαθητές του.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις

1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να λειτουργήσουν παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα για την
παραγωγή συγκροτημένων κειμένων, προσαρμοσμένων στο ακροατήριο;
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Οι αποδέκτες, δηλαδή οι αναγνώστες του κειµένου, είναι το δεύτερο
σηµαντικό στοιχείο µετά την προθετικότητα το οποίο καθορίζει τη δοµή,
το ύφος και το περιεχόµενο του κειµένου. Το ιδανικό θα ήταν φυσικά να
υπάρχουν πραγµατικοί αποδέκτες του κειµένου που συγγράφει ο
µαθητής, αλλά ακόµα κι αν οι αποδέκτες είναι εικονικοί, ο δάσκαλος θα
πρέπει να ενθαρρύνει το µαθητή να έχει συνέχεια στο µυαλό του σε ποιον
απευθύνεται όταν γράφει. Τα παιδιά µπορούν να δηλώνουν γραπτώς στην
οµάδα τους τι θέλουν να γράψουν, για ποιους και µε ποιο σκοπό. Μετά
από µια πρώτη προσπάθεια συγγραφής επανέρχονται στην οµάδα για
ανατροφοδότηση σχετικά µε το βαθµό στον οποίο το κείµενό του
ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των
αποδεκτών που έχει καθορίσει.

Στις µεγάλες τάξεις, οι µαθητές ωφελούνται αφάνταστα από
δραστηριότητες οι οποίες τους ζητούν να αλλάξουν το κείµενό τους ώστε
να απευθύνεται σε διαφορετικό αποδέκτη. Αν οι µαθητές
δυσανασχετούν στην προοπτική να γράψουν το ίδιο κείµενο για
διαφορετικό αποδέκτη, ο δάσκαλος θα µπορούσε από την αρχή να τους
δώσει διαφορετικές επιλογές. Με θέµα τη συγγραφή παραµυθιού για
παράδειγµα, κάποιοι µπορούν να γράψουν παραµύθι για παιδιά του

νηπιαγωγείου και κάποιοι για παιδιά του δηµοτικού. Μια σύγκριση των
τελικών κειµένων θα αναδείξει τον διαµορφωτικό ρόλο που έχει το
«αναγνωστικό κοινό» του συγγραφέα.

92. δυσκολίεςστη συγγραφή επικοινωνιακών
κειμένων(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
‘Έρευνες διαπιστώνουν ότι κατά τη συγγραφή ενός εκτεταμένου επικοινωνιακού
κειμένου ο μαθητής συγγραφέας εμπλέκεται ταυτόχρονα σε πολλές
δραστηριότητες: δομεί το κείμενό του ακολουθώντας τις συμβάσεις του είδους στο
οποίο ανήκει και παρακολουθεί τη νοηματική του συνοχή του, ανακαλεί από τη
μακρόχρονη μνήμη τις σχετικές γνώσεις και πληροφορίες, ενδύει τις ιδέες του με
τις κατάλληλες λεξικογραμματικές και υφολογικές επιλογές, ακολουθεί τους
συντακτικούς και μορφολογικούς κανόνες, αξιολογεί τις επικοινωνιακές ανάγκες
και περιστάσεις, χρησιμοποιεί στρατηγικές παραγωγής, οργάνωσης, βελτίωσης και
κοινοποίησης των ιδεών για την αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων
γνωσιακών πόρων, εκτελεί τις μηχανιστικές δεξιότητες της γραφής, βελτιώνει το
κείμενο ανασχεδιάζοντας και αναδομώντας αν χρειαστεί για να είναι
πληροφοριακό, συνεκτικό και επικοινωνιακό. Η ταυτόχρονη εκτέλεση, όμως, όλων
των παραπάνω δραστηριοτήτων από το μαθητή-συγγραφέα είναι πολύ δύσκολη
λόγω του πεπερασμένου της μνήμης εργασίας.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Στ΄, Μάθημα Γλώσσα .
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Αρκετοί μαθητές δυσκολεύονται πολύ στη
συγγραφή επικοινωνιακών κειμένων, εκδηλώνουν συμπτώματα άγχους και
φοβούνται ότι δεν θα τα καταφέρουν. Παρομοίως, και οι δάσκαλοι δυσκολεύονται
να βοηθήσουν στον τομέα αυτό όλους τους μαθητές και ζητούν τη βοήθειά σας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να λειτουργήσουν παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα για την
στήριξη των μαθητών στην ταυτόχρονη εκτέλεση των πολύπλοκων διαδικασιών της
συγγραφής;
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Κυρίως Συγγραφικό Στάδιο

Σ’ αυτό το στάδιο οι ιδέες γίνονται λόγος και καταγράφονται ως κείµενο.
Γίνεται δηλαδή µια πρώτη απόπειρα «κειµενοποίησης». Ο µαθητήςσυγγραφέας µετασχηµατίζει το υλικό που προέκυψε από το
προσυγγραφικό στάδιο σε συνεχή λόγο στον οποίο προσπαθεί να
προσδώσει ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, συνοχή και συνεκτικότητα.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι, φυσικά, αδύνατο να τα αποκτήσει το
κείµενο µε την πρώτη προσπάθεια. Γι’ αυτό και είναι σηµαντικό οι
µαθητές να αντιληφθούν ότι το συγγραφικό στάδιο είναι µόνο η αρχή και
όχι το τέλος της κειµενοποίησης. Ο Ματσαγγούρας χρησιµοποιεί
επιτυχηµένα µια πολύ καλή µεταφορά του Timbal-Duclaux, σύµφωνα µε
την οποία κατά το προσυγγραφικό στάδιο οι ιδέες βρίσκονται σε αέρια
κατάσταση, κατά το συγγραφικό στάδιο µετατρέπονται σε υγρή και κατά
το µετασυγγραφικό καταλήγουν σε στερεά κατάσταση.

Στο κυρίως συγγραφικό στάδιο ο συγγραφέας-µαθητής εµπλέκεται στις
ακόλουθες διαδικασίες:
• Επιλέγει στοιχεία που θα αξιοποιηθούν στην αρχή, στο µέσο και
στο τέλος του κειµένου.
• Αναπτύσσει τα στοιχεία των προηγούµενων σταδίων σε συνεχή
λόγο, µέσω της παράθεσης συµπληρωµατικών πληροφοριών, της

διατύπωσης υποθέσεων, την έκφραση κρίσεων, σκέψεων,
συναισθηµάτων κτλ.
• Επιλέγει αν θα τηρήσει αντικειµενική ή προσωπική στάση.
• Επιλέγει το ύφος γραφής.
Όλες οι πιο πάνω διεργασίες γίνονται µε γνώµονα την αποτελεσµατική
επικοινωνία µε τον αποδέκτη του κειµένου. Τα νέα βιβλία φροντίζουν να
στηρίζουν το µαθητή κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας. Ένα
αρκετά υποβοηθητικό στοιχείο, για παράδειγµα, είναι η ξεκάθαρη
αναγραφή των λεξιλογικών και γραµµατικών στοιχείων που
χρησιµοποιούµε συνήθως σε κάθε είδος κειµένου.
Μετασυγγραφικό Στάδιο
Σ’ αυτό το στάδιο ενθαρρύνουµε τους µαθητές να εµπλακούν σε
διαδικασίες αναθεώρησης, βελτίωσης και αξιολόγησης του κειµένου.
Μέσα από τις διαδικασίες αυτές, δεν προκύπτουν µόνο καλύτερης
ποιότητας κείµενα, αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσονται οι δεξιότητες
µεταγλωσσικής και µεταγνωστικής θεώρησης, που επιτρέπουν στο
συγγραφέα να συνθέτει προγραµµατισµένα και συνειδητά και να
παράγει αποτελεσµατικά κείµενα. Γι’ αυτό και θεωρούµε ότι ίσως αυτό
να είναι και το πιο σηµαντικό στάδιο της συγγραφικής διαδικασίας.
∆υστυχώς µέχρι σήµερα η αναθεώρηση, βελτίωση και αυτοαξιολόγηση
είναι δεξιότητες παραµεληµένες κατά τη διδακτική πράξη. Με τα νέα
βιβλία γίνεται µια αξιόλογη προσπάθεια κάλυψης αυτού του κενού:
Το σχολείο οφείλει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη φάση της
µεταθεώρησης και βελτίωσης του κειµένου τόσο στο µικροεπίπεδο
της λέξης και της πρότασης, όσο και στο µακροεπίπεδο της
παραγράφου και του συνολικού κειµένου. Πρακτικά αυτό θα µπορούσε
να γίνει είτε µε την επεξεργασία του κειµένου σε Η/Υ, είτε µε τη
δηµιουργία κατάλληλου τετραδίου στο οποίο να υπάρχει διαθέσιµος
χώρος για αναθεώρηση (π.χ. άδεια σελίδα στο πλάι ή άδειες γραµµές
µεταξύ των χρησιµοποιηµένων). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι φυσικά

και η διάθεση αρκετού διδακτικού χρόνου αλλά και η παρουσία αισθητής
καθοδήγησης από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Επίσης, η
οµαδοσυνεργατική µέθοδος είναι ένα ακόµα εργαλείο στα χέρια του
δασκάλου που θέλει να εξασκήσει τους µαθητές του στην αναθεώρηση,
βελτίωση και αξιολόγηση της γραπτής τους παραγωγής.

Το µετα–συγγραφικό στάδιο είναι αναγκαίο να αναπτύσσεται µέσα σε
ένα γενικότερο διδακτικό και ψυχολογικό πλαίσιο που να διασφαλίζει
ότι οι µαθητές δε θα έχουν τραυµατικές εµπειρίες κατά τη διόρθωση.
Πρώτο στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει το συγκεκριµένο πλαίσιο
είναι ότι ο λόγος ως σκόπιµη επικοινωνιακή διαδικασία µπορεί να πάρει
πολλές και ποικίλες µορφές και ότι µέσα από τις πολλές αναζητούµε
αυτές που επιτελούν αποτελεσµατικότερα τον επικοινωνιακό τους ρόλο.
∆εύτερο στοιχείο αποτελεί η γνώση ότι ακόµη και οι δόκιµοι συγγραφείς
βελτιώνουν διαρκώς επιµέρους πλευρές του αρχικού τους κειµένου, για
να αποκτήσει ο λόγος τους σαφήνεια, πληρότητα, αλληλουχία και
γραµµατικο–συντακτική ορθότητα. Τρίτο στοιχείο αποτελεί η γνώση ότι η
τελική αποτίµηση ενός κειµένου είναι θέµα της υποκειµενικής κρίσης,
όπως αυτή διαµορφώνεται από το κυρίαρχο πνεύµα της κάθε εποχής.
3.1 Φάση Βελτίωσης Αρχικού Κειµένου

Βελτιώσεις στο Επίπεδο Πρότασης
Βελτιώσεις στο Επίπεδο Παραγράφου
Βελτιώσεις στο Επίπεδο Μακροδοµής του Κειµένου

93. δυσκολίεςστη συγγραφή επικοινωνιακών
κειμένων(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισηµαίνουν ότι η εργαζόµενη µνήµη επηρεάζει σηµαντικά τα µαθησιακά
αποτελέσµατα, καθώς διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση απαιτητικών
γνωσιακά έργων.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Τάξη Στ΄, Μάθηµα Γλώσσα .
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα: Αρκετοί µαθητές δυσκολεύονται πολύ στη
συγγραφή επιχειρηµατολογικών κειµένων, που βασίζονται στον «διάλογο» µεταξύ
θέσεων και αντιθέσεων, επιχειρηµάτων και αντεπιχειρηµάτων. Κατά τη σύνθεσή
τους παραπονούνται ότι έχουν να κάνουν πολλά πράγµατα ταυτόχρονα και αυτό τους
δυσκολεύει πάρα πολύ.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νοµίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση µε τα
προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και µε ποια επιχειρήµατα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να λειτουργήσουν παιδαγωγικότερα και αποτελεσµατικότερα για την
στήριξη των µαθητών στη σύνθεση επιχειρηµατολογικών κειµένων;
Πράγµατι, τα επιχειρηµατολογικά κείµενα αποτελούν τα τις αρτιότερες λογικές
κατασκευές, αφού µέσα από µια σειρά συλλογισµών οι µαθητές οδηγούνται σε
κρίσεις και συµπεράσµατα, που στηρίζουν την αλήθεια µιας πρότασης ή µιας
απόφασης. Το πρώτο βήµα του ατόµου στον επιχειρηµατολογικό λόγο γίνεται από τη
νηπιακή ηλικία µε την πρώτη διατύπωση των θέσεων και την επιβολή των
αντιθέσεων. Στη συνέχεια , ακολουθούν στάδια ανάπτυξης µε θέσεις, ατεκµηρίωτες
θέσεις, , τεκµηριωµένες λογικά, ολοκληρωµένης και αξιακής αντιπαράθεσης, ,
άµβλυνσης του βαθµού απολυτότητας, διαπραγµάτευσης και διατύπωσης εξαιρέσεων
και προϋποθέσεων.
Για τους λόγους αυτούς, είναι κατανοητό ότι η ανάπτυξη επιχειρηµατικών κειµένων
δυσκολεύει τους µαθητές, αφού χρειάζεται να έχουν κάποιες γνωστικές κατακτήσεις
και να υποστηρίξουν το λογικό λόγο και το διάλογο. Τα στοιχεία που τα
χαρακτηρίζουν είναι η θέση/ τα δεδοµένα/ οι επικυρωτικές αρχές/ στήριξη
συµπεράσµατος/ ανασκευή/.
2.Στους εκπαιδευτικούς θα πρότεινα: στήριξη του διαλόγου µέσα από προφορικό
αλλά και γραπτό λόγο (θέσεις/ αντιπαραθέσεις), ανάπτυξη του ειδικού λεξιλογίου που
τα χαρακτηρίζει, εξάσκηση στη γραφή των παραγράφων (στα κείµενα αυτά κάθε
παράγραφος είναι µια σµικογραφία του επιχειρηµατικού κειµένου), ενίσχυση χρήσης
κειµενικών δεικτών (προφανώς/ συµπερασµατικά/παροµοίως…), αξιοποίηση
επίκαιρων κειµένων, φθίνουσα καθοδήγηση.

94. δυσκολίες ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων
που πραγματεύονται κοινωνικές καταστάσεις(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Έρευνες διαπιστώνουν ότι η εργαζόµενη µνήµη επηρεάζει σηµαντικά τα µαθησιακά
αποτελέσµατα, καθώς διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση απαιτητικών
γνωσιακά έργων. Ένα εξαιρετικά απαιτητικό γνωστικό έργο που θέτει σε δοκιµασία
το γνωσιακό σύστηµα του µαθητή είναι η ανάγνωση και κατανόηση κειµένων που
πραγµατεύονται κοινωνικές καταστάσεις τις οποίες προκαλούν πολύπλοκες αιτίες µε
ασαφή τρόπο σύµπραξης .
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Τάξη Στ΄,
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα: Οι µαθητές της τάξης του δυσκολεύονται
περισσότερο µε την κατανόηση και την ερµηνεία κειµένων που αναφέρονται σε
προβληµατικές και πολύπλοκες κοινωνικές καταστάσεις παρά µε την ανάγνωση
αφηγηµατικών. Κατά τη επεξεργασία των πρώτων εκδηλώνουν συµπτώµατα άγχους,
τα οποία δεν παρουσιάζονται όταν ασχολούνται µε αφηγηµατικά κείµενα.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νοµίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση µε τα
προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και µε ποια επιχειρήµατα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να λειτουργήσουν παιδαγωγικότερα και αποτελεσµατικότερα για την
στήριξη των µαθητών στην κατανόηση κειµένων ανάλυσης προβληµατικών
κοινωνικών καταστάσεων;
Τα κείµενα που αναφέρονται σε πολύπλοκες αιτίες είναι κυρίως επιχειρηµατολογικά
κείµενα που δηµιουργούν άγχος στους µαθητές γιατί δεν έχουν αναπτύξει τις δοµές
της συνάφειας και του επιχειρηµατολογικού λόγου για να µπορέσουν να τα
κατανοήσουν και να τα επεξεργαστούν. Οι µαθητές έχουν: α) Έλλειψη ικανότητας
κατανόησης σε βάθος των κειµένων, β) Έλλειψη ικανότητας κριτικής ανάλυσης και
αποκωδικοποίησης των νοηµάτων από τα «ισχυρά» λεγόµενα κείµενα, γ) Έλλειψη
ικανότητας ανάδειξης των στερεoτύπων, προκαταλήψεων και πολλαπλών ατασκευών
του κοινωνικού κόσµου, όπως προβάλλονται µέσα από το κείµενο, δ) Έλλειψη
ικανότητας αµφισβήτησης και αντιπαράθεσης µε το κατασκευασµένο νόηµα του
κειµένου, ε) Έλλειψη ικανότητας ανάπτυξης κοινωνικής δράσης και λήψης απόφασης
για συµµετοχή σε διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής.
Ο εκπαιδευτικός
Α. πρέπει να αναπτύξει βασικές παραµέτρους του Κριτικού Εγγραµµατισµού, ο
οποίος:
1. Αναφέρεται στις δύο µορφές του γραπτού λόγου, στην ανάγνωση και στη γραφή ως
µια ενεργητική, δυναµική και εποικοδοµητική διαδικασία..
2. Στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας του ατόµου να διαβάζει, να χρησιµοποιεί
γραπτές πληροφορίες και να γράφει αποτελεσµατικά σε ποικίλα επικοινωνιακά
πλαίσια.
3. Χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης, την επίτευξη
προσωπικής ανάπτυξης και την αποτελεσµατική επικοινωνία και συµµετοχή στην
κοινωνία µας.
4. Χρησιµοποιεί ως µέσα κείµενα και µη κείµενα (αριθµοί, µαθηµατικά σύµβολα,
εικόνες, σχεδιαγράµµατα, πίνακες, κ.ά)
5. Περιλαµβάνει την ενσωµάτωση της οµιλίας, της ακρόασης και της κριτικής
σκέψης στην ανάγνωση και γραφή.
6. θέτει ελαστικό και δυναµικό χαρακτήρα, αφού αναπτύσσεται καθόλη τη
διάρκεια της ζωής του ατόµου (λειτουργικός Εγγραµµατισµός/Γραµµατισµός).

Εξάλλου, στα πλαίσια του Κριτικού Εγγραµµατισµού προτείνονται ποικίλα
µέσα και διαδικασίες, οι οποίες κωδικοποιούνται στα εξής πεδία (Ματσαγγούρας,
2007):
1. Έµφαση στην κειµενοκεντρική αντί στη γραµµατικο-κεντρική προσέγγιση, µε
βάση την οποία αναδεικνύεται το κοινωνικό ζήτηµα µε τα πρόδηλα αξιακά και
ιδεολογικά του στοιχεία.
2. Ερµηνεία και αποδόµηση του κειµένου, η οποία προϋποθέτει την
αποκωδικοποίηση των λέξεων και την αναγνωστική κατανόηση.
3. Αποστασιοποίηση από το κείµενο µέσα από την αµφισβήτηση και τη διαλεκτική
αντιπαράθεση µε αυτό, µε στόχο όχι την απαξίωσή του, αλλά τη βέλτιστη
κατανόησή του.
4. Αξιοποίηση λογοτεχνικών πρωτίστως κειµένων, σύµφωνα µε τη θεωρία της
Αισθητικής της Πρόσληψης και Ανταπόκρισης, όπου σηµαντικότατος
παράγοντας νοηµατοδότησης του κειµένου είναι ο αναγνώστης, το δε κείµενο
αποτελεί ένα «ανοιχτό» σύστηµα περικειµενικών και διακειµενικών στοιχείων.
5. Ευελιξία της σκέψης και διαπραγµάτευση του κειµένου µέσα από ισότιµο διάλογο
µαθητών και εκπαιδευτικού, αλλά και µεταξύ των µαθητών.
6. Ανάδειξη των ιδεολογικών στοιχείων των σχολικών κειµένων παλαιότερης εποχής.
7. ∆ιερεύνηση της λειτουργίας των γλωσσικών επιλογών και τεχνικών που
χρησιµοποιεί ο συγγραφέας προκειµένου να επηρεάσει τον αναγνώστη.

95 δυσκολίες κατανόησης και ερμηνείας
μη
αφηγηματικών κειμένων, που πραγματεύονται ιδέες,
θέσεις, φαινόμενα και καταστάσεις. (Παναγ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι η εργαζόμενη μνήμη επηρεάζει σημαντικά τα μαθησιακά
αποτελέσματα, καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση απαιτητικών
γνωσιακά έργων. Ένα εξαιρετικά απαιτητικό γνωστικό έργο που θέτει σε δοκιμασία
το γνωσιακό σύστημα του μαθητή είναι η κατανόηση και ερμηνεία
μη
αφηγηματικών κειμένων, που πραγματεύονται ιδέες, θέσεις, φαινόμενα και
καταστάσεις.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Στ΄
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικός διαπιστώνει ότι οι μαθητές
της τάξης του δυσκολεύονται πολύ κατά την ανάγνωση και κατανόηση κειμένων
που αναλύουν αφηρημένες έννοιες, όπως είναι για παράδειγμα η έννοια του

«ανθρωπισμού» σε κείμενο της ιστορίας.
συνάντηση.

Το θέμα τίθεται σε επιμορφωτική

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να λειτουργήσουν παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα για την
στήριξη των μαθητών στην κατανόηση κειμένων ανάλυσης αφηρημένων εννοιών;
Κουλουμπαρίτση - κατανόηση (σελ. 72): Δομή, συνεκτικότητα, αναγνωσιμότητα
Τα πραγματολογικά κείμενα έχουν μια πολύ πιο συνθέτη δομή και είναι λογικό
κάποιοι μαθητές να δυσκολεύονται σε σχέση με τα αφηγηματικά. Μάλιστα μερικά
πληροφοριακά (πργματολογικά κείμενα) μπορεί να αλλάζει ανά παράγραφο το
είδος κειμένου (π.χ. στην ιστορία μπορέι να ξεκινάει ένα μάθημα με ένα κείμενο
περιγραφικής προβληματικής κατάστασης, το οποίο να συμπληρώνεται από ένα
κείμενο σκόπιμης δράσης.

(σελ. 74-75)

Σπαντιδάκης: Γνωσιακό φορτίο (εσωτερικό, εξωτερικό, συναφές)
Διδασκαλία μέσω της φθίνουσας καθοδήγησης
για την κατανόηση
πραγματολογικών κειμένων όπως αυτά της Ιστορίας.
o Αρχικά πρότυπη ανάλυση από τον διδάσκοντα της δομής τέτοιων κειμένων
και κατανόησή τους
o Ανάλυση σε ομάδες και κατανόησή τους
o Ατομική ανάλυση κατανόησή τους

96. δυσκολίες ορθογραφίας(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι η ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας προσφέρει
στους αναγνώστες σηµαντικά µαθησιακά πλεονεκτήµατα, καθώς επηρεάζει
αποφασιστικά την αναγνώριση της µορφής και της σηµασίας των λέξεων, ενώ
συνδέεται µε τη βαθύτερη κατανόηση της οµιλούµενης γλώσσας καθώς και µε
καλύτερες αναγνωστικές δεξιότητες.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Τάξη Γ΄, Μάθηµα Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα: Πολλοί µαθητές δυσκολεύονται και
παραπονούνται για την ορθογραφηµένη γραφή. Ισχυρίζονται ότι η αυτόµατη
διόρθωση της ορθογραφίας από τους επεξεργαστές κειµένων και η υιοθέτηση νέων
ιδιότυπων κανόνων γραφής κατά την ψηφιακή επικοινωνία κάνει περιττή την
εκµάθηση της ορθογραφίας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νοµίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση µε τα
προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και µε ποια επιχειρήµατα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να λειτουργήσουν παιδαγωγικότερα και αποτελεσµατικότερα για την
στήριξη των µαθητών στην κατάκτηση της ιστορικής ορθογραφίας;

Στα νέα βιβλία του γλωσσικού µαθήµατος κυριαρχεί η προσπάθεια νοηµατοδότησης
της ορθογραφίας. Προσπαθούµε να µάθουµε στα παιδιά τους µηχανισµούς που
εξηγούν την σωστή γραφή µιας λέξης. Με τη βοήθεια της ετυµολογίας, της
παραγωγής, της σύνθεσης και των οικογενειών λέξεων τα µαθαίνουµε να
προσεγγίζουν τη θεµατική ορθογραφία και µε τη βοήθεια της γραµµατικής να
ελέγχουν την καταληκτική.
Τα βιβλία περιλαµβάνουν λεξιλογικές-ορθογραφικές ασκήσεις που είναι
προσανατολισµένες σε αυτό τον σκοπό. Μαθαίνουν στα παιδιά τις προθέσεις, τα
προθήµατα – επιθήµατα και τις λέξεις της αρχαίας ελληνικής που λειτουργούν ως
«γεννήτριες» λέξεων στη νέα ελληνική, τους µαθαίνουν τις οικογένειες λέξεων
(ενδεικτικά Ε΄ τάξη, Βιβλίο Μαθητή, α΄ τεύχος, σελ. 14, 27, 30, 34, 74), τους
οδηγούν σε εξέταση δύσκολων περιπτώσεων καταληκτικής ορθογραφίας, όπως αυτή
της κατάληξης /-ιστε/ (Ε΄ τάξη, Βιβλίο Μαθητή, β΄ τεύχος, σελ. 81).
Σε κάθε ενότητα, λοιπόν, υπάρχουν ασκήσεις ορθογραφίας αλλά αυτή δεν είναι η
µόνη µας σχετική δραστηριότητα.
 Κάνουµε ορθογραφία µε κάθε ευκαιρία, είτε είναι παραγωγή γραπτού
κειµένου είτε είναι µια άσκηση γραµµατικής. Αυτό σηµαίνει πως στα
γραπτά των παιδιών οµαδοποιούµε τα λάθη τους και τα δουλεύουµε,
π.χ. τα εξηγούµε στον πίνακα, κατασκευάζουµε κειµενάκια µε αυτά.
Στη συνέχεια µπορούµε να τα υπαγορεύσουµε, να τα γράψουµε µε
σκόπιµα λάθη στον πίνακα, να µοιράσουµε δικά µας κείµενα που θα
πρέπει τα παιδιά να διορθώσουν κτλ. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και σε
µια άσκηση µε γραµµατικό πρωτεύοντα στόχο. Ελέγχουµε την πορεία
της άσκησης από ορθογραφική (καταληκτική) άποψη και
επανερχόµαστε όταν χρειαστεί .
 Τα λάθη των παιδιών της τάξης µας αποτελούν την ορθογραφική
«ύλη» µε την οποία πρέπει να ασχοληθούµε. Μια ιδέα, είναι το «κουτί
των λέξεων της ενότητας», βάσει των οποίων κάνουν και την
επανάληψή τους στο τέλος. ∆ηλαδή έχουν ένα κουτί µέσα στο οποίο
ρίχνουν χαρτάκια µε τις πλέον ενδιαφέρουσες, για την τάξη τους,
λέξεις, οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και ένα θεµατικό λεξιλόγιο
της ενότητας.
 Επίσης, µπορούµε να φτιάξουµε τη «Γωνιά της Ορθογραφίας»,
δηλαδή µια γωνιά της τάξης όπου θα υπάρχουν λεξικά, παιχνίδια µε
λέξεις (σκραµπλ κτλ.) και ένα ταµπλό που θα γράφουµε ανά ενότητα
τις λέξεις που µας ενδιαφέρουν ορθογραφικά – σηµασιολογικά. Μια
ιδέα θα ήταν να σχηµατίσουν µε όσες περισσότερες από αυτές ένα
ατοµικό ή οµαδικό κείµενο που µπορεί να λειτουργήσει ως
ορθογραφική επανάληψη της ενότητας.
 Εξίσου σηµαντική είναι και η ώρα της διόρθωσης. Η εναλλαγή των
τρόπων (ετεροδιόρθωση, αυτοδιόρθωση, οµαδική, διαγωνισµός
διόρθωσης κτλ.) διασφαλίζει τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των
µαθητών, καλλιεργεί τις ικανότητές τους στη διόρθωση και δυναµώνει
την ορθογραφική τους δεξιότητα. Το πιο σηµαντικό στον τοµέα αυτό
είναι να τους καλλιεργήσουµε την πεποίθηση πως µπορούν να
διορθώσουν µόνοι τους το γραπτό τους, πως η ορθογραφία δεν είναι
µια χαώδης κατάσταση αλλά ακολουθεί συγκεκριµένους κανόνες και

ρυθµίζεται µε βάση τη λογική, άρα µπορούν να την κατανοήσουν και
να τη µάθουν. Αυτό βοηθάει ιδιαίτερα τους µαθητές µε δυσκολίες.
 Τέλος η αξιοποίηση του λεξικού τόσο κατά τη διαδικασία σύνθεσης
και γραπτού λόγου από τον µαθητή, καθώς και κατά την αξιολόγηση
του γραπτού του µαθητή από τον ίδιον πρέπει να θεωρείται ιδιαίτερα
σηµαντική.
Ενδεικτικοί τρόποι αξιοποίησης του Εικονογραφηµένου Λεξικού,
τάξεων Α΄, Β΄ & Γ΄
 Καταγραφή των δύσκολων λέξεων σε ευρετήριο µε τη βοήθεια
του λεξικού και ανάρτηση στην τάξη χαρτονιών µε τις λέξεις
αυτές
 Αναζήτηση της βοήθειας του λεξικού κάθε φορά που
χρησιµοποιείται ή συναντάται λέξη αµφίβολης (για τους
µαθητές) ορθογραφίας ή που γίνεται ορθογραφικό λάθος.
 Η διόρθωση της ορθογραφίας
Η διόρθωση της Ορθογραφίας αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της διδασκαλίας
Κατά την διόρθωση της Ορθογραφίας:
• Αποφεύγουµε να επισηµάνουµε το λανθασµένο γράµµα
• Παρακινούµε το παιδί να σκεφτεί πού µπορεί να έχει κάνει το λάθος
• Επιτρέπουµε στους µαθητές να κάνουν χρήση:
πινάκων µε ορθογραφικά δύσκολες λέξεις(και, έχει, είναι κ.ά.)
 εικονογραφηµένου λεξικού Α’,Β’,Γ’ ∆ηµοτικού (συγγράφεται)
 Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε πως:
 Κάνουµε ορθογραφία κάθε µέρα, καθ’ όλην τη διάρκεια του δίωρου
γλωσσικού µαθήµατος. Απλώς αυτό γίνεται µε διάφορες µορφές και
όχι µονοδιάστατα, όπως γινόταν µέχρι σήµερα.
 ∆ε βάζουµε ορθογραφία για το σπίτι µε την παλιά έννοια, αλλά
ωθούµε τα παιδιά να δουλέψουν στο σπίτι µε πιο δηµιουργικές µορφές
– π.χ. βρες στο λεξικό σου την οικογένεια της λέξης και φτιάξε
προτάσεις ή κειµενάκι µ’ αυτές.
 ∆ιδάσκουµε τις καινούριες (άγνωστες) λέξεις µέσα σε κείµενο, για να
γίνει κατανοητή η σηµασία τους από τα συµφραζόµενα. Έτσι,
διευκολύνεται η ορθογραφική µάθηση, εφόσον η σηµασία εξασφαλίζει
τη σύνδεση µε την οικογένεια λέξεων.
 Συνήθως χρησιµοποιούµε ενιαίο τετράδιο για τις γλωσσικές ασκήσεις.
Μπορούµε να έχουµε ξεχωριστό τετράδιο λεξιλογίου–ορθογραφίας,
όπου θα δουλεύουµε µε οικογένειες λέξεων και θα συγκεντρώνουµε το
θεµατικό λεξιλόγιο ανά ενότητα .
 Χρησιµοποιούµε εναλλακτικές µορφές ορθογραφικών ασκήσεων,
όπως: σκραµπλ, παιχνιδόλεξα, διαγωνισµούς ορθογραφίας κτλ.

Η ορθογραφία µπορεί να αποκτήσει νόηµα, εφόσον καλλιεργείται στο
µαθητή η κριτική σκέψη και η πεποίθηση πως έχει την ικανότητα να
ελέγξει µε λογικό τρόπο το κείµενό του.
Η ορθογραφία συνεπώς διαφοροποιείται από αυτό που ξέραµε µέχρι
τώρα. Η προσπάθειά µας επικεντρώνεται στο να διδάξουµε τους
µηχανισµούς της ορθογραφηµένης γραφής και να καλλιεργήσουµε την
ικανότητα της αυτοδιόρθωσης στους µαθητές µας. Οι ευκαιρίες που µας
δίνονται είναι οι ορθογραφικές και λεξιλογικές ασκήσεις που υπάρχουν σε
κάθε ενότητα, αλλά και τα γραπτά των παιδιών µας.
Καταλαβαίνουµε, έτσι, ότι η ορθογραφία απλώνεται σε όλη την ώρα του
µαθήµατος της γλώσσας.
Ο στόχος µας δεν είναι να διορθώνουµε εµείς τα λάθη των παιδιών αλλά
να τα βοηθάµε να τα δουν µόνα τους και να τα αξιοποιούµε για να τα
επεξεργαστούµε. Μια άσκηση γραµµατικής ή µια άσκηση παραγωγής
λόγου είναι µια ευκαιρία να καταγράψουµε τις ορθογραφικές αδυναµίες
της τάξης µας και να τις δουλέψουµε. Π.χ., αν κάνουµε µετατροπή ενός
κειµένου από το παρόν στο παρελθόν και ζητάµε τη µεταφορά των
ρηµάτων στον αόριστο και βλέπουµε ότι η τάξη µας έχει ορθογραφικό
πρόβληµα στις καταλήξεις σε –ησα, επωφελούµαστε από αυτό και
θυµίζουµε την καταληκτική ορθογραφία του αορίστου. Υπενθυµίζουµε
πως τα εργαλεία µας για να διδάξουµε την ορθογραφία είναι η ετυµολογία
και οι οικογένειες λέξεων για το θεµατικό κοµµάτι και η γραµµατική για
την καταληκτική ορθογραφία.
Σηµείωση: Πολλοί εκπαιδευτικοί ακολουθούν εδώ και χρόνια, σε
µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, την προσέγγιση που περιγράφουµε
παραπάνω. Με τα νέα βιβλία γίνεται µια προσπάθεια να µην αποτελεί
εξαίρεση και αποσπασµατική πρακτική, αλλά να γίνει ο κανόνας και να
πάρει οργανωµένη µορφή.
 Συνοπτικά
Προτεινόμενες ορθογραφικές δραστηριότητες:
•
•
•
•

•
•
•

Να συµπληρώσουν γράµµατα που λείπουν σε λέξεις
Να συµπληρώσουν λέξεις που λείπουν σε κείµενο
Να συµπληρώσουν λέξεις που λείπουν σε προτάσεις επιλέγοντας κάθε
φορά, από διαφορετικές προτεινόµενες, τη σωστή
Να υπογραµµίσουν µέσα σε κείµενο ή σε προτάσεις λέξεις µε µια
συγκεκριµένη ορθογραφική απόδοση (π.χ. ουσιαστικά και επίθετα που
λήγουν σε –οι)
Να χρησιµοποιήσουν σωστά τα σηµεία στίξης σε προτάσεις ή σε κείµενο
Να φτιάξουν λίστες µε λέξεις που τους δυσκόλεψαν πολύ στην
ορθογραφία και τις έκαναν πολλές φορές λάθος
Να λύσουν ένα σταυρόλεξο ή ένα κρυπτόλεξο

•
•

Να κάνουν παιχνίδια µε τις λέξεις (π.χ. ακροστιχίδες, αναγραµµατισµούς)
Να εξηγήσουν την ορθογραφία των λέξεων συνδέοντάς την µε την
ετυµολογία και τη γραµµατική

∆ραστηριότητες αυξηµένης δυσκολίας όπως:
•
•
•
•
•

Να γράψουν άγνωστη ορθογραφία
Να κάνουν οµαδοποίηση λαθών και διόρθωση στον πίνακα µε τη συµµετοχή
όλης της τάξης
Να διορθώσουν µόνοι τους το γραπτό τους
Να διορθώσουν το γραπτό κάποιου άλλου
Να εξηγήσουν γιατί είναι λανθασµένες ορθογραφικά οι λέξεις που
διορθώνουν.

97. διερευν. μάθηση, κονστρουκτιβισμός, βιωμ. μάθηση
και διαθεμ. προεκτάσεις της γνώσης(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις αποβλέπουν στη διερευνητική μάθηση, στην
οικοδόμηση της γνώσης (κονστρουκτιβισμός) και όχι στη μετάδοση, στη βιωματική
μάθηση και στις διαθεματικές προεκτάσεις της γνώσης. Η συνδυαστική αξιοποίηση
των παραπάνω αξόνων ανατρέπουν το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο και
προσδίδουν διαφορετικό προσανατολισμό στο καθημερινό μάθημα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Στην περιφέρειά σας αρκετοί εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τις παραπάνω ως
θεωρητικές θέσεις ανεφάρμοστες στην πράξη, όπου κυριαρχούν τα πιεστικά όρια
χρόνου και της πληθωρικής ύλης. Οι προτεινόμενες από τα σχολικά εγχειρίδια και
τα νέα Προγράμματα Σπουδών διερευνητικές και διαθεματικές δραστηριότητες
πιστεύουν ότι απευθύνονται σε λίγους μαθητές και, έτσι, αναπαράγουν την
ανισότητα των ευκαιριών.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι σύγχρονες διδακτικές προτάσεις
με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Ποια επιχειρήματα θα προβάλατε και ποιες μεθοδολογικές προτάσεις θα κάνατε,
για να πείσετε και να βοηθήσετε τους εκπαιδευτικούς να δοκιμάσουν τις
προτεινόμενες προσεγγίσεις;
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι σύγχρονες διδακτικές προτάσεις
με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
Ένα βασικό ερώτημα σχετικά με τη μελέτη περίπτωσης είναι το ακόλουθο:

Αν δεν εργάζονται με βάση την πρόταση οι μαθητές ωφελούνται ή χάνουν?
Οι έρευνες παγκοσμίως μας βεβαιώνουν ότι κάθε μια από τις προσεγγίσεις
που αναφέρονται στη θεωρητική παραδοχή (διερευνητική μάθηση, οικοδόμηση της
γνώσης (κονστρουκτιβισμός) και όχι μετάδοση, βιωματική μάθηση και διαθεματικές
προεκτάσεις της γνώσης), εφόσον υλοποιούνται κατάλληλα, δημιουργούν τις
προϋποθέσεις για αποτελεσματικότερες μαθησιακές διαδικασίες και για την
επίτευξη μάθησης με νόημα. Αντιθέτως όταν ακολουθούνται αποκλειστικά
μεταδοτικές προσεγγίσεις συνήθως αυτοί που ωφελούνται είναι κάποιοι μαθητές
και πάντως όχι το σύνολο μιας τάξης. Θα μπορούσαμε να τεκμηριώσουμε επιπλέον
την άποψή μας κάνοντας μια αναφορά στην κάθε προσέγγιση.
Οι αντιστάσεις των εκπαιδευτικών από αυτές τις προσεγγίσεις οφείλονται σε
πολλούς λόγους.
Η πιο σημαντική κατά την άποψη μου είναι η ακόλουθη. Οι προσεγγίσεις
αυτές προϋποθέτουν ένα πολύ διαφορετικό αλλά και απαιτητικό ρόλο για τον
εκπαιδευτικό. Ενώ νιώθουν σιγουριά ακολουθώντας τις γνωστές τους προσεγγίσεις
δυσκολεύοντα πολύ, λόγω και μη κατάλληλης εκπαίδευσης και επιμορφώσεων
(πολύ συχνά) να προωθήσουν άλλες μορφές. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι
έχουν συμμετάσχει εδώ και χρόνια σε μονολογικές πρακτικές και είναι αρκετά
δύσκολο να μετακινηθούν σε συμμετοχικές, βιωματικές, ενεργητικές (μια εξήγηση
που εκπορεύονται από τις κοινωνικοπολιτισμικές και κοινωνικοεποικοδομητικές
προσεγγίσεις)
Ένα δεύτερο σημαντικό είναι ότι όταν υλοποιούνται ενεργητικές
προσεγγίσεις οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν κάποιες δεξιότητες (π.χ.
συνεργατικές, διερευνητικές, μεταγνωστικές κ.λπ.). Οι εκπαιδευτικοί περιμένουν
αυτές τις δεξιότητες να τις κατέχουν οι μαθητές. Για παράδειγμα όταν βάλουν τους
μαθητές σε ομάδες, περιμένουν αυτό να συμβεί. Όμως αν οι μαθητές δεν έχουν
διδαχτεί ρητά τις δεξιότητες αυτό είναι δύσκολο, σχεδόν αδύνατο αν αυτές οι
δεξιώτητες γνωτικές και μεταγνωστικές, συνεργατικές και μετασυνεργατικές δεν
διδαχτούν μέσω στρατηγικών φθίνουσας καθοδήγησης στους μαθητές.
Επιπροσθέτως
Διερευνητική μάθηση
Σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, το βάρος μετατίθεται στη
διδακτική διαδικασία, η οποία στρέφεται σε διερευνητικές μεθόδους, με στόχο «να
μάθει ο μαθητής πώς να μαθαίνει», και όχι να συσσωρεύει μεγάλο αριθμό
πληροφοριών, αυτών που εντάσσονται στη «δηλωτική γνώση». Κατά συνέπεια, η
προσπάθεια του εκπαιδευτικού χρειάζεται να επικεντρωθεί σε διερευνητικές και
ομαδοσυνεργατικές μεθόδους, που θα επιτρέψουν στους μαθητές την προσωπική
εμπλοκή στη διαδικασία της γνώσης.
Οικοδόμηση της γνώσης (κονστρουκτιβισμός)
Η μάθηση είναι μία υποκειμενική και εσωτερική διαδικασία οικοδόμησης νοημάτων
και θεωρείται το αποτέλεσμα οργάνωσης και προσαρμογής των νέων πληροφοριών
σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις. Αναγνωρίζει δηλαδή ότι τα παιδιά, πριν ακόμα πάνε
στο σχολείο, διαθέτουν γνώσεις και το σχολείο πρέπει να βοηθήσει να
οικοδομηθούν νέες γνώσεις πάνω σε αυτές που ήδη κατέχουν.
Κεντρικοί οι ρόλοι:

α. του μαθητή που αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση της γνώσης του,
β. της προηγούμενης ή πρότερης γνώσης του μαθητή η οποία θα πρέπει να
τροποποιηθεί
και
να
επεκταθεί
ως
αποτέλεσμα
της
μάθησης,
γ. Ο δάσκαλος αναλαμβάνει έναν υποστηρικτικό- συμβουλευτικό ρόλο στη
δραστηριότητα των μαθητών
Βιωματική προσέγγιση
1.Δίλημμα: Η βιωματική προσέγγιση στη μάθηση προτάθηκε σε αντιπαράθεση προς
την προσληπτική προσέγγιση.
2. Πρόκληση Σύνθεσης: Βιωματική μάθηση σε συμπληρωματική σχέση με την
προσληπτική μάθηση σύγχρονων προδιαγραφών
3. Επεξεργασία εμπειριών προϋποθέτει
μίνιμουμ γνώσεων, που τις προσφέρει άμεσα ο δάσκαλος(=προσληπτική μάθηση)
1. Μάθηση μέσω επεξεργασίας εμπειριών:
α. Οικειοποίηση νέων εμπειριών
β. Διερευνητική παρατήρηση δεδομένων
γ. Διερευνητική αναζήτηση σχέσεων μεταξύ εμπειρικών δεδομένων
δ. Κοινωνική κριτική δεδομένων & σχέσεων
2. Ολοκλήρωση Μάθησης με Πράξεις:
α. Λήψη αποφάσεων σε αμφιλεγόμενα ζητήματα διλημματικής φύσης
β. Παρεμβάσεις επίλυσης προβλημάτων
2. Ποια επιχειρήματα θα προβάλατε και ποιες μεθοδολογικές προτάσεις θα
κάνατε, για να πείσετε και να βοηθήσετε τους εκπαιδευτικούς να δοκιμάσουν
τις προτεινόμενες προσεγγίσεις;
Τα βασικά επιχειρήματα τέθηκαν και στο ερώτημα 1.
Οι έρευνες δείχνουν ότι όταν αυτές οι προσεγγίσεις υλοποιούνται
κατάλληλα είναι αποτελεσματικές για όλους τους μαθητές και προωθούν ανώτερες
δεξιότητες σκέψης σε αντιδιαστολή με τις μετωπικές παραδοσιακές διδασκαλίας.
Όταν υλοποιούνται ενεργητικές προσεγγίσεις οι συμμετέχοντες
οικειοποιούνται σταδιακά γνώσεις και δεξιότητες (π.χ. συνεργατικές, διερευνητικές,
μεταγνωστικές κ.λπ.) με αβίαστο τρόπο και επιθυμητές ταυτότητες σε σχέση με τα
σχολικά αντικείμενα, καθώς στους δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν
ενεργητικά, να εμπλακούν, να διατυπώσουν τις απόψεις στους, να
επιχειρηματολογήσουν, να επιλύσουν προβλήματα … κλ.π.
Δημιουργούνται οι συνθήκες δημιουργίας διερευνητικών κοινοτήτων
μάθησης που ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει με τον τρόπο του.
Σε τέτοιες συνθήκες δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για διαφοροποιημένη
διδασκαλία αφού δεν είναι ο δάσκαλος που καθοδήγει αλλά κι ο ικανός
συνομήλικος της κάθε ομάδας, σε κάθε ομάδα, μπορεί να διαφοροποιηθεί το υλικό
σε κάθε ομάδα, κ.λπ.
Και τέλος, μια σειρά σημαντικών θεωρητικών διαχρονικά υποστηρίζουν με
επιχειρήματα αυτές τις προσεγγίσεις: Dewey, Piaget, Vygotsky, Bruner, Roggof
Ως προ τις μεθοδολογικές προτάσεις:

•

•

•

•

Θα τους καλούσα να δοκιμάσουν μια άλλη κοινωνική οργάνωση της τάξης
για να πετύχουν αυτές ο προσεγγίσεις, καθώς η μετωπική διάταξη δεν τις
ευνοεί. Να δοκιμάσουν να δημιουργήσουν ομάδες αλλά ταυτόχρονα να
διδάξουν τις απαραίτητες συνεργατικές και μετασυνεργατικές δεξιότητες.
Να διδάξουν μέσω γνωστικής μαθητείας και στρατηγικών φθίνουσας
καθοδήγησης τις επιθυμητές διερευνητικές δεξιότητες που επιθυμούν να
κατέχουν οι μαθητές για να πετύχουν αυτές οι προσεγγίσεις.
Να πραγματοποιούν επιλεγμένες δραστηριότητες και όχι όλες τις
δραστηριότητες των σχολικών εγχειρίδιων. Η διδασκαλία τους να είναι
στοχοκεντρική και να μην εστιάζουν-παγιδεύονται» στη, υλοποίηση όλων
των δραστηριοτήτων. Αν το κάνουν είναι φυσιολογική εξέλιξη να
καταλήγουν σε μετωπικές προσεγγίσεις που ευνοούν μόνο τους μαθητές
«που τα καταφέρνουν»
Θα πραγματοποιήσω δειγματικές διδασκαλίες & βιωματικά εργαστήρια
επιμόρφωσης στα οποία θα εργαστούμε εναλλακτικά και με τους δυο
τρόπους. Έτσι θα αναδείξω τα υπέρ και τα κατά της κάθε προσέγγισης. Και
βασικά θα αναδείξω ότι οι εποικοδομητικές και διερευνητικές προσεγγίσεις
όταν
ακολουθούνται
«σωστά»
συμβάλουν
στη
διαμόρφωση
αποτελεσματικότερων μαθησιακών περιβαλλόντων για περισσοτέρους
μαθητές είναι δηλαδή πολύ πιο συμπεριληπτικές προσεγγίσεις.

98. Η διαθεματικότητα, οι διερευνητικές
δραστηριότητες και η μεθοδολογία των «Βιωματικών
Δράσεων» (Κ.Β)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Η διαθεματικότητα και οι διερευνητικές δραστηριότητες που υπάρχουν στα βιβλία
και η μεθοδολογία των «Βιωματικών Δράσεων», που εισηγούνται τα νέα
Προγράμματα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έχουν σκοπό να εμπλέξουν
τον μαθητή σε μια πιο διερευνητική και βιωματική, άρα και ενεργό, συμμετοχή
κατά την προσέγγιση των διδασκόμενων μαθημάτων.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Πολλοί εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται υποστηρίζοντας ότι η διερευνητική
προσέγγιση και ο διαθεματικός άξονας δεν είναι εύκολο να λειτουργήσουν
συμπληρωματικά και παράλληλα προς την κυρίαρχη οργανωτική δομή κάθε
μαθήματος και του σχολείου. Θεωρούν ότι πρόκειται για πρακτικές που έρχονται
σε αντίθεση με την υπάρχουσα εκπαιδευτική δομή.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι προτάσεις των ΑΠΣ με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
Με ποια επιχειρήματα θα προσπαθούσατε να πείσετε τους εκπαιδευτικούς να
δοκιμάσουν εναλλακτικά διερευνητικές προσεγγίσεις και διαθεματικές
συσχετίσεις και να διερευνήσουν στην πράξη τις δυνατότητες που τους
παρέχουν οι νέες αυτές προτάσεις, αλλά και τις αδυναμίες ή τους πιθανούς
περιορισμούς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: «Βιωματικές Δράσεις», διαθεματικότητα, διερεύνηση,
συμβατότητα με Αναλυτικά Προγράμματα.
Τα εν ισχύ Α.Π.Σ. των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων προβλέπουν τη διάθεση
10% του διδακτικού χρόνου για διαθεματικές δραστηριότητες. Επίσης η Ευέλικτη
Ζώνη λειτουργεί ως ομπρέλα για την εκπόνηση Σχεδίων Δράσης ή εφαρμογή
καινοτόμων Προγραμμάτων. Αυτό γίνεται ήδη παράλληλα και συμπληρωματικά για
να προσφερθεί ολιστικά η γνώση και να ξεπεραστεί η μονομέρεια των ξεχωριστών
διδακτικών αντικειμένων. Ήδη, με βάση τον εννοιοκεντρικό προσανατολισμό των
ΔΕΠΠΣ –ΑΠΣ , βασικές έννοιες διαπερνούν οριζόντια και συνέχουν τα επιμέρους
Α.Π.
Στα Π. Σ. του Νέου Σχολείου οι «Βιωματικές δράσεις» αντικαθιστούν την Ε.Ζ. και
σ΄αυτές εντάσσονται: α)Το πρόγραμμα Σχολική και Κοινωνική Ζωή (παρόμοιο των
νυν Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας), που δεν αποτελεί τυπικό μάθημα, αλλά
αξιοποιεί την ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας και περιλαμβάνει μελέτη πεδίου
και εργαστήρια θεματικών δραστηριοτήτων (‘ολες οι τάξεις).
Β) Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη (από Α’ τάξη έως Δ΄).
Γ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (μία ώρα για Ε΄και ΣΤ΄).
Τα νέα Π,Σ. είναι στοχοκεντρικά, ανοιχτά ως προς τη χρήση υλικών και διέπονται
από ενιαίες αρχές που είναι: α) η μύηση σε ερευνητικές τεχνικές, β) η κατανόηση
βασικών εννοιών, διαδικασιών και γεγονότων, γ) η επικοινωνία και η συνεργασία
και δ) η σύνδεση με τη ζωή.
Εισάγουν τις αρχές της διερευνητικής μάθησης:
α) ενσωματώνοντας τη διαδικασία της ερευνητικής εργασίας οριζόντια σε όλα τα
γνωστικά αντικείμενα αλλά και ως ειδική ζώνη του προγράμματος υπό τον τίτλο
«Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες» για μια σειρά γνωστικά
αντικείμενα (π.χ. Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Σχολική και Κοινωνική Ζωή,
Τεχνολογία, κλπ)
β) δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στο περιεχόμενο αλλά και στα ειδικά
μεθοδολογικά εργαλεία και τρόπους εργασίας του κάθε γνωστικού πεδίου(π.χ.
πειραματική εργασία στις Φυσικές Επιστήμες, αναζήτηση πηγών και τεκμηρίων στις
Κοινωνικές Επιστήμες).
ΑΡΑ οι Βιωματικκές διαθεματικές δράσεις έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική
ζωή, να προσφέρουν ολιστική γνώση και να άρουν τους περιορισμούς των αμιγώς
κατακερματισμένων Α. Π. σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα. Δεν μπορούν όμως
να αντικαταστήσουν τα Α. Π. των μαθημάτων, καθότι κάθε αντικείμενο αποβλέπει

σε κατάκτηση εννοιών, γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να διδαχθούν με
συνεπή προς τα επιμέρους αντικείμενα τρόπο.

99. η ενίσχυση της πολυ-πολιτιστικής ταυτότητας με
όρους αλληλεπίδρασης και εμπλουτισμού(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Δηλωτική της πρόθεσης των συντακτών των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) που
ισχύουν και των βιβλίων που τα στηρίζουν, αλλά και των αρχών του Νέου Σχολείου,
είναι η ενίσχυση της πολυ-πολιτιστικής ταυτότητας με όρους αλληλεπίδρασης και
εμπλουτισμού, στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις με πολλούς αλλοδαπούς μαθητές.
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Αρκετοί εκπαιδευτικοί μπροστά στη σχετικά νέα κατάσταση για τα δεδομένα του
ελληνικού σχολικού συστήματος δεν αισθάνονται ιδιαίτερα έτοιμοι να την
διαχειριστούν και περιορίζονται να δηλώνουν την αποδοχή των αλλοδαπών
μαθητών και να αποθαρρύνουν κάθε άμεση ή έμμεση ρατσιστική έκφραση και
στάση. Όμως, αντιλαμβάνονται ότι αυτό δεν φτάνει.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι προτάσεις των ΠΣ με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(Από το νέο ΠΣ για τη γλώσσα, οδηγός εκπαιδευτικού)
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση του αριθμού των αλλόγλωσσων
μαθητών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Πολλοί από τους μαθητές αυτούς
μπαίνουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με ανύπαρκτη ή περιορισμένη γνώση
της ελληνικής γλώσσας, γεγονός που καθιστά ανέφικτη την ομαλή ένταξή τους σε
σχολική τάξη με συνομηλίκους που έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική.
Η χαμηλή επίδοση των μαθητών αυτών στην ελληνική δεν εμποδίζει μόνο την
παρακολούθηση του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, αλλά και όλων των
άλλων μαθημάτων, καθώς δεν έχουν κατακτήσει τις απαιτούμενες γλωσσικές
δεξιότητες, για να κατανοήσουν τις παραδόσεις του εκπαιδευτικού ή να παραγάγουν
γραπτά και προφορικά κείμενα, με αποτέλεσμα να σημειώνουν υψηλά ποσοστά
σχολικής αποτυχίας, που οδηγούν συχνά σε σχολική διαρροή. Κατά συνέπεια οι
ομάδες αυτές χρειάζονται ειδική μέριμνα και ιδιαίτερες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις,
ώστε να καλύψουν τις γλωσσικές τους ανάγκες.

2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και πώς,
ώστε να λειτουργήσουν παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα
εκπαιδευτική διαχείριση της πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης;

στην

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(Από το νέο ΠΣ για τη γλώσσα, οδηγός εκπαιδευτικού)
Μέσα από τη σύνθετη αυτή κοινωνική πραγματικότητα αναδύεται η ανάγκη
διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως Γ2 στο Νέο Σχολείο με βάση δύο
συμπληρωματικούς άξονες:
• η θετική διαχείριση του φαινομένου της διγλωσσίας/πολυγλωσσίας, για να
μετατραπεί από μειονέκτημα σε πλεονέκτημα
• την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας για τη διδασκαλία της ελληνικής
σε αλλόγλωσσους μαθητές.
Η γλωσσική εκμάθηση θα πρέπει να διασφαλίζει στους αλλόγλωσσους μαθητές:
α) την ενεργό συμμετοχή τους στην καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα
ενισχύοντας τις διαπροσωπικές τους επαφές και
β) τη συνέχιση της φοίτησής τους στις ανώτερες και ανώτατες βαθμίδες της
εκπαίδευσης
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εστιάζει στην επίτευξη των εξής στόχων:
α) στο να αποκτήσουν πρόσβαση στη γλώσσα της καθημερινής επικοινωνίας, έτσι
ώστε να ενταχθούν ομαλά στη σχολική και ευρύτερη κοινωνική
πραγματικότητα,
β) στο να αποκτήσουν πρόσβαση στην επίσημη γλώσσα του σχολείου, έτσι ώστε να
μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΠΣ και να μπορέσουν να
συνεχίσουν απρόσκοπτα τη σχολική τους πορεία και
γ) στο να αποκτήσουν ενεργό εμπλοκή στο σχεδιασμό των δικών τους ατομικών και
κοινωνικών χαρακτηριστικών, έτσι ώστε να διαμορφώσουν την προσωπικότητα
αλλά και την κοινωνική τους ταυτότητα.

100. ενεργός εμπλοκή των Μ στη διαδικασία της
μάθησης(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Θεωρητικοί της ∆ιδακτικής υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία οποιουδήποτε µαθήµατος
µπορεί να φανεί ενδιαφέρουσα για τους µαθητές, αν αξιοποιηθούν µέσα και τρόποι
που θα εµπλέκουν ενεργά τους ίδιους στη διαδικασία της µάθησης. Σε ιδιαίτερα,
µάλιστα, ετερογενείς τάξεις, όπως η πλειονότητα των τάξεων στο σύγχρονο

πολυπολιτισµικό σχολείο,
περισσότερους µαθητές.
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προσέγγιση

αυτή

µπορεί

να

κινητοποιήσει

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα:
Αρκετοί
εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να χρησιµοποιούν κατά βάση τις
παραδοσιακές προσεγγίσεις, παρά το γεγονός ότι αρκετοί µαθητές, ηµεδαποί και
αλλοδαποί, δείχνουν να µην τους παρακολουθούν.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι θεωρητικές παραδοχές µε τα
προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Με δεδοµένη την ετερογένεια των µαθητών, ποιους εναλλακτικούς τρόπους θα
προτείνατε στους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς σας για τον εµπλουτισµό της
προσέγγισής τους µε εναλλακτικές και πιο αποτελεσµατικές διδακτικές πρακτικές;
Η διαφοροποιηµένη παιδαγωγική είναι µια παιδαγωγική που είναι επικεντρωµένη
στις ίδιες τις διαδικασίες µάθησης, δηλαδή στους τρόπους µε τους οποίους µαθαίνουν
τα διαφορετικά άτοµα, και όχι στα αποτελέσµατα της µάθησης. Στόχος της είναι η
διαµόρφωση ενός ευέλικτου πλαισίου που να επιτρέπει στον καθένα να χρησιµοποιεί
τις δικές του µαθησιακές διαδροµές, τους δικούς του τρόπους και στρατηγικές
κατάκτησης γνώσεων και απόκτησης δεξιοτήτων, τη δική του ιδιαίτερη
«νοηµοσύνη». Είναι µια µορφή εξατοµικευµένης παιδαγωγικής που στοχεύει στην
αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και αντιτίθεται στο µύθο της οµοιογένειας και
στην άποψη ότι όλοι µπορούν να µάθουν τα ίδια πράγµατα µε τον ίδιο τρόπο και,
εποµένως, ότι µια κοινή για όλους παιδαγωγική προσέγγιση διασφαλίζει την ισότητα.
Αντίθετα, πρεσβεύει ότι η πραγµατική ισότητα ευκαιριών διασφαλίζεται όταν το
σχολείο, ακολουθώντας µια διαφοροποιηµένη παιδαγωγική, καταφέρνει:
• να λάβει υπόψη του τις αρχικές ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις, δηλαδή το
σηµείο αφετηρίας κάθε παιδιού,
• να οδηγήσει κάθε παιδί στο να ανακαλύψει µέσα από µια συνειδητή διαδικασία και
να οικοδοµήσει τη δική του πορεία προς τη µάθηση,
• να αξιοποιήσει τα βιώµατα και να ενισχύσει τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα και τις
περιέργειες κάθε παιδιού.
• να µάθει στα παιδιά να εργάζονται αυτόνοµα ενισχύοντας ταυτόχρονα τις µεταξύ
τους αλληλεπιδράσεις.
Πώς µπορεί όµως να γίνει αυτό;
Αρχικά η διαφοροποίηση µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους:
Α. Με τη διαφοροποίηση των διαδικασιών µάθησης. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί ο
στόχος να είναι κοινός για όλα τα παιδιά, αλλά παράλληλα να δίνεται σε αυτά ένα
περιθώριο αυτονοµίας, η δυνατότητα δηλαδή να επιλέξουν µόνα τους τον τρόπο µε
τον οποίο θα εργαστούν για να κατακτήσουν αυτόν το στόχο. Για παράδειγµα,
για την επίλυση ενός αριθµητικού προβλήµατος τα παιδιά µπορούν να εργαστούν µε
τρόπο διαφορετικό: άλλα µπορεί να προσπαθήσουν να το σχηµατοποιήσουν/να το
οπτικοποιήσουν για να το κατανοήσουν, άλλα µπορεί απευθείας να προβούν σε
αριθµητικές πράξεις, άλλα να αναζητήσουν οµοιότητες µε άλλα προβλήµατα που

έχουν επιλύσει στο παρελθόν. Οι διαφορετικοί αυτοί τρόποι δουλειάς θα
διαφοροποιήσουν ενδεχοµένως και το χρόνο τον οποίο θα χρειαστεί κάθε παιδί,
δηλαδή αυτό που ονοµάζουµε «ρυθµό µάθησης». Βέβαια, η διαφοροποίηση των
διαδικασιών µάθησης µπορεί αρχικά να προκληθεί από τη διαφοροποίηση των
καταστάσεων που θα προτείνει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Μπορεί δηλαδή ο
εκπαιδευτικός να προτείνει διαφορετικά εποπτικά µέσα τα οποία να ενισχύουν
διαφορετικές στρατηγικές. Για παράδειγµα, ζητά από τα παιδιά να συγκεντρώσουν
στοιχεία σχετικά µε την ιστορία των µέσων µεταφοράς και να τα καταγράψουν.
Ανάλογα µε τις δυνατότητες των παιδιών προτείνει σε κάποια παιδιά κείµενα σύνθετα
µε δύσκολο λεξιλόγιο, σε άλλα παιδιά κυρίως εικονογραφηµένο υλικό κτλ. και ζητά
διαφορετικούς τρόπους καταγραφής: άλλα παιδιά θα γράψουν συνεχές κείµενο,
άλλα θα γράψουν απλώς κάποιες λέξεις-κλειδιά. Ακόµα και αν θέλει να κατακτήσουν
τα παιδιά τον ίδιο ακριβώς . ∆εδοµένου ότι υπάρχουν κάποια µαθήµατα τα οποία,
όπως διδάσκονται στο σχολείο, ευνοούν περισσότερο κάποιους µαθητές, ο
εκπαιδευτικός πρέπει µε κάποιον τρόπο να δηµιουργεί διαφοροποιηµένες διόδους
πρόσβασης στο περιεχόµενό τους, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν όλοι οι
µαθητές. Το µάθηµα της ιστορίας, όπως διδάσκεται παραδοσιακά, ευνοεί τους
µαθητές που µαθαίνουν όταν ακούνε και διαβάζουν κείµενα και όχι τόσο αυτούς που
φτιάχνουν µε ευκολία νοερές εικόνες. Εποµένως, ο εκπαιδευτικός πρέπει να δώσει
στα παιδιά τα µέσα (εικόνες, περιγραφές και άλλα ερεθίσµατα) για να «δούνε»/να
αναπαραστήσουν στο µυαλό τους σκηνές που αποτυπώνουν µε κάποιο τρόπο τα
ιστορικά γεγονότα.
Β. Με τη διαφοροποίηση των περιεχοµένων µάθησης. Σε αυτή την περίπτωση ο
εκπαιδευτικός χωρίζει τους µαθητές σε οµάδες που δουλεύουν σε διαφορετικά αντικεί
µενα µάθησης. Οι στόχοι τους οποίους πρέπει να πετύχουν αυτές οι οµάδες
διαφοροποιούνται µεταξύ τους, εντάσσονται όµως σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσης
και αποτελούν ενδιάµεσους στόχους, ώστε κάποια στιγµή να φτάσουν όλοι σε ένα
περίπου κοινό επίπεδο. Για παράδειγµα, κατά τη δηµιουργία µιας σχολικής
εφηµερίδας ο καταµερισµός εργασίας µπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα µε τις
δυνατότητες και το επίπεδο αλλά και ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
Άλλοι θα διαβάσουν και θα συγκεντρώσουν κείµενα, άλλοι θα γράψουν, άλλοι θα
κάνουν σκίτσα και ζωγραφιές, άλλοι θα αναζητήσουν φωτογραφίες και θα γράψουν
λεζάντες. Το αποτέλεσµα είναι ότι αποκτούν την αυτοπεποίθηση που τους είναι
απαραίτητη, προκειµένου να τολµήσουν και εκεί όπου µέχρι τώρα θεωρούσαν ότι δεν
τα καταφέρνουν. Αντίθετα, στην περίπτωση που σε όλους τους µαθητές προτείνεται
να κάνουν ακριβώς το ίδιο, ακολουθώντας µια συγκεκριµένη πορεία, πάντα οι
ίδιοι µαθητές θα συµµετέχουν και θα πετυχαίνουν, ενώ κάποιοι άλλοι θα βρίσκονται
συνεχώς αποκλεισµένοι από την εκπαιδευτική διαδικασία, µε άλλα λόγια θα βρίσκονται σε αποτυχία. ∆εν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η διαφοροποιηµένη παιδαγωγική
ονοµάζεται και «παιδαγωγική της επιτυχίας».
Η αυτενέργεια και η αυτονοµία του µαθητή απαιτεί όµως αναθεώρηση του ρόλου του
εκπαιδευτικού. Από φορέας της γνώσης γίνεται «διαµεσολαβητής» ανάµεσα στη
γνώση και στο µαθητή και αποκτά το ρόλο του συντονιστή. ∆ε διδάσκει µια ύλη µε
τρόπο παραδοσιακό, τον ίδιο για όλους τους µαθητές, αλλά δηµιουργεί τις συνθήκες
που θα επιτρέψουν στα παιδιά να δουλέψουν στην τάξη και στον ίδιο να συντονίζει
οµάδες µαθητών ή µαθητές που εργάζονται µε τους δικούς τους ατοµικούς
ρυθµούς. Αυτό σηµαίνει ταυτόχρονα ευέλικτη διαχείριση του χρόνου αλλά και ευελιξία
σε σχέση µε τους επιδιωκόµενους στόχους, δηλαδή προσαρµογή των στόχων

Για να µπορεί να διαφοροποιεί όµως τα περιεχόµενα και τις διαδικασίες µάθησης µε
τρόπο αποτελεσµατικό, θα πρέπει να έχει µια ξεκάθαρη εικόνα για κάθε παιδί, για
τις γνώσεις, τα βιώµατα και τα ενδιαφέροντά του. Αυτό σηµαίνει από τη µια
κατανόηση του πλαισίου µέσα στο οποίο εργάζεται (ποια είναι τα βιώµατα των
παιδιών, τι τα κινητοποιεί και τα ενδιαφέρει;) και από την άλλη τη δυνατότητα να
γνωρίζει ανά πάσα στιγµή τι µπορεί και τι δεν µπορεί να κάνει κάθε µαθητής του
ξεχωριστά. Η σε βάθος γνώση κάθε µαθητή απαιτεί τη χρήση ή την κατασκευή από
τον ίδιο τον εκπαιδευτικό κριτηρίων όχι αξιολόγησης της τελικής επίδοσης των
µαθητών αλλά παρατήρησης και ανάλυσης της πορείας τους, της διαδροµής που
διανύουν για να κατακτήσουν τη γνώση, απαιτεί δηλαδή «διαµορφωτική αξιολόγηση».
Με τον όρο «διαµορφωτική αξιολόγηση» εννοούµε την αξιολόγηση η οποία στοχεύει
στην ανάλυση των διαδικασιών µάθησης και της πορείας αυτού που µαθαίνει.

101. επαγγελμ. ανάπτυξη των εκπ/κών και
στοχαστική/κριτική ανάλυση (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δείχνουν συχνά ότι η
τελευταία επέρχεται, όταν οι εκπαιδευτικοί αναλύουν στοχαστικά/κριτικά τις
τρέχουσες πρακτικές τους καθώς και τις εσωτερικές τους αντιφάσεις. Επισημαίνει,
μάλιστα, ότι όταν η στοχαστική/κριτική ανάλυση γίνεται σε πλαίσιο συνεργασίας με
τους συναδέλφους(collective reflection) οι θετικές επιδράσεις της στην
επαγγελματική ανάπτυξη και στην ανασυγκρότηση του σχολείου είναι μεγαλύτερες.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Σε ένα πολυπληθές σχολείο αστικού
κέντρου φοιτούν μαθητές πολλών διαφορετικών μαθησιακών επιπέδων και
ποικίλης κοινωνικο-πολιτιστικής προέλευσης. Οι εκπαιδευτικοί προβληματίζονται
για την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα των γνωστών και
καθιερωμένων προσεγγίσεων, τονίζουν την ανεπάρκεια των επιμορφωτικών
ημερίδων για τις εναλλακτικές προσεγγίσεις και αναζητούν μια πιο ουσιαστική
διέξοδο, καθώς οι «δοκιμασμένες» μέθοδοι έχουν δείξει προ πολλού τα όρια τους.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Έχοντας υπόψη την συγκεκριμένη συνθήκη, τι θα συμβουλεύατε τους
εκπαιδευτικούς, για να οδηγηθούν σε μια πιο αυτόνομη επαγγελματική ανάπτυξη
και σε μια ουσιαστική ανανέωση των διδακτικών πρακτικών τους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι ερευνητικά τεκμηριωμένο ότι οι εκπ/κοί, μέσα από τη γενικότερη
κοσμοθεωρία τους, τις προσωπικές εμπειρίες που είχαν ως μαθητές και ω ς
διδάσκοντες, την παιδαγωγική φιλοσοφία και τις επιστημονικές θεωρίες μάθησης
ανάπτυξης και διδασκαλίας, διαμορφώνουν την προσωπική τους θεωρία, η οποία
συνίσταται σε ένα χαλαρό και συχνά μεταβαλλόμενο σύστημα γνώσεων, στάσεων
και εμπειριών που αφορούν το διδακτικό έργο. Η προσωπική θεωρία πολύ συχνά
αποτελεί συνονθύλευμα πεποιθήσεων και στάσεων και συνήθως είναι
ασυστηματοποίητες και όχι σπανίως αντιφατικές.
Ο εκπ/κός προβαίνει καθημερινά σε πολλές και σημαντικές επιλογές που αφορούν
α) τη σχολική αίθουσα ως χώρο β) τις διαπροσωπικές σχέσεις γ) τη μέθοδο
διδασκαλίας δ) την άσκηση της πειθαρχίας. Συχνά οι επιλογές γίνονται κάτω από
την πίεση των πραγμάτων και μέσα στην πολύπλοκη δυναμική της τάξης, με
αποτέλεσμα να μην είναι απόλυτα συνειδητοποιημένες και το χειρότερο αν μην
ανατροφοδοτούνται οι θεωρητικές αντιλήψεις από τα δεδομένα της διδακτικής
πραγματικότητας.
Τα τελευταία χρόνια δίδεται μεγάλη σημασία στη συνεργασία των εκπ/κών μεταξύ
τους. Η έρευνα αποδεικνύει ότι μέσω των προγραμμάτων που προάγουν τη
συνεργασία ανάμεσα στους εκπ/κούς προάγονται και οι προσωπικές προσπάθειες
των εκπ/κών για ανάπτυξη. Η επιτυχία ή η αποτυχία της ανάπτυξης των εκπ/κών
κρίνεται τελικά από τα σχήματα των μεταξύ τους σχέσεων, αφού ο τρόπος με τον
οποίο οι εκπ/κοί συνδέονται με τους συναδέλφους τους έχει βαθιά επίδραση στον
τρόπο διδασκαλίας τους, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται ως
εκπ/κοί.
Τις τελευταίες δεκαετίες δοκιμάζονται, συνήθως με επιτυχία, σχήματα
συνεργατικής διαδικασίας, παρατήρησης, ανατροφοδότησης και συμβουλευτικής
μεταξύ συναδέλφων εκπ/κών και αφορά:
1)ανταλλαγή ειδικών γνώσεων 2) σχεδιασμό μαθημάτων 3)συνδιδασκαλία
μαθημάτων 4) συμμετοχική παρατήρηση ενός μαθήματος και την ανατροφοδότηση
του εκπ/κού.
Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι το ξεπέρασμα των μοντέλων παραδοσιακών
πρακτικών όπου ο εκπ/κός ήξερε τι πρέπει να κάνει. Μέσω της συνεργασίας συχνά
δημιουργούνται δίκτυα συνεργασίας «κοινότητες μάθησης». Οι κοινότητες αυτές
παρέχουν στους εκπ/κούς το πλαίσιο να προβληματιστούν, αν ανταλλάξουν
εμπειρίες, να μοιραστούν τα ενδιαφέροντα και τις αγωνίες καθώς και τα
προβλήματα της καθημερινής πράξης. Σ΄ αυτή την περίπτωση είναι ιδιαίτερα
σημαντική και η παρουσία του κριτικού φίλου σχολικού συμβούλου που θα
βοηθήσει να απεμπλακούν από την «τυραννία του οικείου» και να προχωρήσουν
στη δοκιμή εναλλακτικών προσεγγίσεων.

102. μεταρρυθμίσεις «από πάνω προς τα κάτω»
(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Ερευνητικά ευρήµατα για την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στις µεταρρυθµίσεις
«από πάνω προς τα κάτω» δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί µπορούν να ανταποκριθούν
και να λειτουργήσουν ως παράγοντες µιας εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, µε την
προϋπόθεση ότι ενθαρρύνονται να αναπτύξουν προβληµατισµούς, να δοκιµάσουν
νέες πρακτικές και υλικά, και να αναστοχαστούν πάνω σ’ αυτά, µέσα στο ίδιο το
περιβάλλον της εργασίας τους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα: Στην περιφέρειά σας υπάρχουν αρκετά
σχολεία όπου φοιτούν µαθητές διαφορετικών µαθησιακών επιπέδων και ποικίλης
προέλευσης. Οι εκπαιδευτικοί, που παρακολούθησαν µια ταχύρρυθµη επιµόρφωση
σε θέµατα διδακτικής, είναι διχασµένοι: άλλοι είναι δύσπιστοι απέναντι στις νέες
προτάσεις και άλλοι συµφωνούν στο ότι θα επιθυµούσαν να δοκιµάσουν τέτοιες
προσεγγίσεις, αλλά δεν µπορούν να προσανατολιστούν στο σωστό σκοπό και τρόπο.
Τελικά, στο πνεύµα της ενδοσχολικής επιµόρφωσης, αποφασίζουν να καλέσουν τον
Σχολικό Σύµβουλο της περιφέρειας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση µε τα
προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Έχοντας υπόψη την συγκεκριµένη συνθήκη, τι θα συµβουλεύατε τους
εκπαιδευτικούς, για να µπορέσουν να λειτουργήσουν ως παράγοντες µεταρρύθµισης
και όχι ως απλοί τεχνικοί της εφαρµογής της;
1.1.3 ∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία βασίζεται στις
εξής τρεις παραδοχές: (α) οι οι µαθητές/τριες εξ ορισµού διαθέτουν διαφορετικές γνώσεις
/ ικανότητες / δεξιότητες, (β) η διδασκαλία οφείλει να διαφοροποιείται ως προς το υλικό
που αξιοποιείται, προκειµένου να επιτευχθεί αποτελεσµατικότερα η µάθηση, (γ) η
διδασκαλία οφείλει να διαφοροποιείται ως προς τη µεθοδολογία που αξιοποιείται,
προκειµένου να επιτευχθεί αποτελεσµατικότερα η µάθηση. Η πρώτη παραδοχή έχει
οδηγήσει στην καθιέρωση του όρου «τάξη µικτών ικανοτήτων», ο οποίος όµως συχνά
παρερµηνεύεται µε αποτέλεσµα οι µαθητές/τριες να διακρίνονται σε «δυνατούς» και
«αδύνατους», στο πλαίσιο ενός µονοδιάστατου, µονολιθικού και υπόρρητα ρυθµιστικού
µοντέλου σχολικού γραµµατισµού. Έτσι, «δυνατοί» µαθητές/τριες θεωρούνται αυτοί/ές
που γράφουν ορθογραφηµένα, σύνθετα και γλωσσικά «πλούσια» κείµενα (µε το
«γλωσσικό πλούτο» συχνά να ταυτίζεται µε το βερµπαλισµό). Στο νέο ΠΣ µικτές
ικανότητες σηµαίνει διαφοροποιηµένες ικανότητες και δεξιότητες. Για παράδειγµα, οι
µαθητές/τριες µπορεί να διαθέτουν ποικίλες στρατηγικές επεξεργασίας και παραγωγής
προφορικών και γραπτών κειµένων, που να προκύπτουν από εναλλακτικές πρακτικές
οικογενειακού γραµµατισµού, καθώς και από άτυπες πρακτικές γραµµατισµού σε άλλες
κοινότητες στις οποίες συµµετέχουν (τοπικές, ηλικιακές, ψηφιακές, διαλεκτικές κ.ά.). Οι
γνώσεις και οι δεξιότητες αυτές οφείλουν να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν
µαθησιακά στο πλαίσιο της τάξης προς όφελος όλων των µαθητών/τριών, ακόµα και των
«δυνατών» σύµφωνα µε τον παραδοσιακό σχολειοκεντρικό ορισµό
Στην πράξη αυτό σηµαίνει, µεταξύ άλλων, α) ότι ο/η εκπαιδευτικός αντλεί το υλικό του
από ποικίλες πηγές και οι µαθητές/ριες συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωσή του,
σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους και β) ότι οι µέθοδοι διδασκαλίας
εναλλάσσονται κατάλληλα, ώστε να ευνοούν την καλύτερη δυνατή πρόσκτηση της νέας
γνώσης και την καλλιέργεια των στάσεων και των δεξιοτήτων των µαθητών/τριών.
Στο πολυπολιτισµικό σχολείο η πολυγλωσσία και η γλωσσική ποικιλότητα (η ύπαρξη
διαφορετικών γεωγραφικών και κοινωνικών ποικιλιών) είναι η φυσική κατάσταση των

περισσότερων γλωσσικών κοινοτήτων και αντικατοπτρίζεται στη γλωσσική διδασκαλία.
Ο συνυπολογισµός της γλωσσικής ποικιλότητας κατά τη µαθησιακή διαδικασία οδηγεί
στην καλύτερη αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γλωσσικής γνώσης των µαθητών/τριών,
καθώς και στην ευκολότερη εκµάθηση των πρότυπων ποικιλιών και των επιπέδων ύφους
που συνδέονται µε απαιτητικότερες µορφές γραµµατισµού. Η εξέταση φωνολογικών,
µορφοσυντακτικών και λεξιλογικών στοιχείων αλλά και κειµένων από γλωσσικές
ποικιλίες τις οποίες µπορεί να χρησιµοποιεί ο µαθητής/η µαθήτρια εκτός σχολείου, σε
συστηµατική αντιπαραβολή µε τα αντίστοιχα στοιχεία της πρότυπης γλώσσας, είναι
εποµένως ιδιαίτερα ωφέλιµη, καθώς ενισχύει τη γλωσσική ενηµερότητα και, τελικά, την
καλύτερη εκµάθηση και της πρότυπης γλώσσας. Επιπλέον, ευαισθητοποιεί τα παιδιά στην
έννοια της διαφοροποίησης της γλώσσας/του ύφους ανάλογα µε την περίσταση
επικοινωνίας, και έτσι επιτυγχάνεται πιο αβίαστα ένας από τους κεντρικούς στόχους του
νέου ΠΣ

103. η «προσωπική θεωρία» των εκπαιδευτικών«άδηλο κρυφό Α.Π» (Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η «προσωπική θεωρία» των εκπαιδευτικών, που
απαρτίζεται από πεποιθήσεις, αξίες, κοσµοαντιλήψεις, γνώσεις και εµπειρίες,
διαχέονται αναπόφευκτα στη διδασκαλία µέσα από µια ποικιλία επιλογών και
συµπεριφορών και λοιπών στοιχείων του «άδηλου/κρυφού αναλυτικού
προγράµµατος». Για να µην λειτουργούν µε δογµατικό τρόπο οι εκπαιδευτικοί,
πρέπει να έχουν επίγνωση των δικών τους αξιών και ιδεολογικών προσανατολισµών,
τις οποίες, ασφαλώς, δεν προβάλλουν ως τις απόλυτες αλήθειες. Μόνο τότε µπορούν
να ενδυναµώσουν τους µαθητές να αναπτύξουν ελεύθερα την προσωπική τους αξιακή
και ιδεολογική ταυτότητα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα:
Μέσα από τις ενδοσχολικές συναντήσεις και επιµορφώσεις, οι εκπαιδευτικοί
διαπιστώνουν ότι, µολονότι διδάσκουν τα ίδια σχολικά βιβλία, ο καθένας εστιάζει σε
διαφορετικά στοιχεία. Αντιλαµβάνονται ότι οι διαφοροποιήσεις τους απορρέουν από
τους διαφορετικούς προσωπικούς τους προσανατολισµούς. Επιπλέον, ως προς τα
αξιακά/ ιδεολογικά ζητήµατα που ανακύπτουν στο µάθηµα, κάποιοι τηρούν αυστηρή
ουδετερότητα προβάλλοντας απλώς την «επίσηµη» άποψη, ενώ κάποιοι άλλοι
υπερασπίζονται εκείνες τις ιδέες και αξίες των σχολικών κειµένων τις οποίες
συµµερίζονται. Το ζήτηµα της διδακτικής διαχείρισης των αξιών έρχεται πια στην
επιφάνεια και τίθεται στις συζητήσεις τους µε τον/την Σύµβουλο.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση µε τα
προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Έχοντας υπόψη τα ευρήµατα της έρευνας, τι θα συµβουλεύατε τους
εκπαιδευτικούς να κάνουν και πώς, ώστε να ενδυναµώσουν τους µαθητές για να
αναπτύξουν ελεύθερα την προσωπική τους αξιακή και ιδεολογική ταυτότητα;
Ο όρος «διαφοροποιηµένη διδασκαλία» αναφέρεται σε µια συστηµατική προσέγγιση
στο σχεδιασµό του συνόλου της διδασκαλίας για µαθητές µε διαφορετικές

µαθησιακές ανάγκες. Για τον κατάλληλο σχεδιασµό της διδασκαλίας, δίνεται έµφαση
σε δύο βασικούς άξονες: στο µαθητή και στο αναλυτικό πρόγραµµα.
Όσον αφορά στον πρώτο άξονα, το µαθητή, διακρίνουµε τρεις επιµέρους διαστάσεις:
την ετοιµότητά του ή αλλιώς το επίπεδο επίδοσης (readiness), τα ενδιαφέροντά του
(interest) και τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο µαθαίνει (µαθησιακό προφίλ, learning
profile).
Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στo δεύτερο άξονα, δηλαδή το αναλυτικό πρόγραµµα και
τη διδασκαλία, διακρίνουµε και εδώ τρεις διαστάσεις: το περιεχόµενο (content), την
επεξεργασία του περιεχοµένου (process) και το τελικό προϊόν (product). Με απλά
λόγια, η έννοια της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας εξασφαλίζει ότι το τι µαθαίνει, το
πώς το µαθαίνει και το πώς µας δείχνει ότι το έµαθε ο κάθε µαθητής πρέπει να
ταιριάζει µε το επίπεδο και τη µαθησιακή ετοιµότητά του, τα ενδιαφέροντά του και
τις προτιµήσεις του σχετικά µε τον τρόπο µάθησης.
Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία, είναι µια διδακτική προσέγγιση µέσα από την
οποία συνδέεται η σύγχρονη έρευνα σχετικά µε τη µάθηση µε την καθηµερινή
διδασκαλία. Είναι ένας τρόπος µέσα από τον οποίο, ερευνητικά δεδοµένα πλήρους
αποδοχής σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µαθαίνει ο άνθρωπος εφαρµόζονται
στη διδασκαλία. Για παράδειγµα, είναι ερευνητικά τεκµηριωµένο ότι η µάθηση
βελτιώνεται σε ένα περιβάλλον, όπου η γνώση είναι καλά οργανωµένη, κοντά στο
επίπεδο που ήδη τα καταφέρνουν οι µαθητές (Howard, 1994), όπου οι µαθητές
εµπλέκονται ενεργητικά στη µάθηση και αισθάνονται ασφαλείς (Brandt, 1998).
Ακόµη, γνωρίζουµε ότι τα παιδιά δοµούν προσωπικά τη µάθησή τους και
προσπαθούν να βρουν νόηµα σε ό,τι διδάσκονται (National Research
Council,1990). Τέλος, για να δοµήσουν το νόηµα κάθε φορά, βοηθούνται από τις
προηγούµενες εµπειρίες τους, τις πεποιθήσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και
προσεγγίζουν τη µάθηση µε διαφορετικούς τρόπους (Gardner, 1983˙ Sternberg,
1985). Σε αυτά τα βασικά ερευνητικά δεδοµένα στηρίζεται η διαφοροποιηµένη
∆ιδασκαλία τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της
διαφοροποιηµένης διδασκαλίας:
● Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία είναι προσαρµογή της διδασκαλίας εκ των
προτέρων και όχι µετά από αποτυχία. Η εκπαιδευτικός σχεδιάζει εκ των
προτέρων τη διδασκαλία µε βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των
µαθητών και δεν περιµένει να αποτύχει η διδασκαλία για να παρέµβει
διορθωτικά στη συνέχεια. Με αυτή την έννοια η διαφοροποιηµένη διδασκαλία
δρα προληπτικά σε ό,τι αφορά την εµφάνιση Μαθησιακών ∆υσκολιών.
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● Στη διαφοροποιηµένη διδασκαλία, η διαφοροποίηση είναι οργανικό
κοµµάτι της διδασκαλίας και όχι στάδιο. Με αυτή την έννοια κάθε νέα
µάθηση αποτελεί ευκαιρία για νέα διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση δεν
αφορά µόνο την αντιµετώπιση ενός µαθησιακού προβλήµατος, αλλά τη συνεχή
µάθηση και πρόοδο των µαθητών.
● Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία στηρίζεται στη λεπτοµερή και διαρκή
αξιολόγηση. Για τη διαφοροποίηση απαιτείται µεγάλος αριθµός πληροφοριών
από πολλές πηγές, ώστε να γίνουν τροποποιήσεις που αφορούν το επίπεδο, τα
ενδιαφέροντα και τους ιδιαίτερους τρόπους µάθησης των µαθητών.
● Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία αξιοποιεί την ευέλικτη οµαδοποίηση. Για
τη διαφοροποίηση χρησιµοποιούνται από την εκπαιδευτικό όλοι οι τρόποι
οµαδοποίησης (µετωπική, οµάδες, ατοµική εργασία). Η επιλογή στηρίζεται

κάθε φορά στο περιεχόµενο της διδασκαλίας, τις διδακτικές τεχνικές, τις
δραστηριότητες και τους συγκεκριµένους κάθε φορά µαθητές.
● Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία είναι συµµετοχική. Η διδασκαλία
αναπτύσσεται µέσα από το συνδυασµό των επιλογών της εκπαιδευτικού και
των µαθητών, ενώ ο στοχασµός των µαθητών µαζί µε την εκπαιδευτικό,
προσφέρει σηµαντικά στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα των επιλογών που
γίνονται. Ανάλογα µε τη δραστηριότητα και τους συγκεκριµένους µαθητές και
εκπαιδευτικούς, η επιλογή µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο της
εκπαιδευτικού. Παρόλα αυτά, στη διαφοροποιηµένη διδασκαλία πάντα
διασφαλίζεται η δυνατότητα επιλογής για τους µαθητές.
∆ραστηριότητες από τον εκπαιδευτικό:
1.Βασικό δοµικό στοιχείο για την υλοποίηση της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας
είναι η ευέλικτη οµαδοποίηση, που µπορεί να περιλαµβάνει τυχαία
οµαδοποίηση, οµοιογενείς οµάδες, οµάδες κοινού ενδιαφέροντος, µικτού
επιπέδου οµάδες, οµάδες επιλογής των µαθητών. Κάθε µορφή οµαδοποίησης
µπορεί να είναι κατάλληλη για διαφορετικούς στόχους, αρκεί να διευκολύνει τη
µάθηση για τους µαθητές. Ένας ενδιαφέρον τρόπος οµαδοποίησης ανάλογα µε
τη µαθησιακή ετοιµότητα των µαθητών είναι ο «Τροχός» (Kagan, 1992).
Πρόκειται για τέσσερις οµόκεντρους κύκλους, στερεωµένους στο κέντρο, ώστε
να κινούνται. Σε κάθε κύκλο γράφουµε τα ονόµατα µαθητών ανάλογα µε το
επίπεδο, το µαθησιακό προφίλ ή την κατάκτηση µιας δεξιότητας. Έτσι,
γυρίζοντας τους κύκλους µπορούµε να φτιάχνουµε διαφορετικές οµάδες,
οµοιογενείς ή ανοµοιογενείς.
2. διαφοροποίηση της επεξεργασίας µπορεί να γίνει είτε µε βάση το
επίπεδο ετοιµότητας του µαθητή, είτε τα ενδιαφέροντά του, είτε το µαθησιακό του
προφίλ. Μερικές από τις πιο γνωστές τεχνικές διαφοροποίησης της
δραστηριότητας είναι: τα ηµερολόγια µάθησης (learning logs), τα ηµερολόγια
εργασιών, οι γραφικοί οργανωτές (βλ. σελ. 21), οι κύβοι, τα κέντρα ενδιαφέροντος,
τα κέντρα µάθησης, η κατασκευή µακέτας/µοντέλου, το παιγνίδι ρόλων, η
εργαστηριακή δραστηριότητα, οι κάρτες εργασίας, οι πίνακες επιλογής (choice
boards) και η διδασκαλία σε επίπεδα
3.∆ιαφοροποίηση του περιεχόµενου: Τι θα διδαχθεί
Η διαφοροποίηση του περιεχοµένου αφορά δύο τρόπους:
α. τη διαφοροποίηση του τι διδάσκω και
β. τη διαφοροποίηση του τρόπου πρόσβασης στο τι διδάσκω.
Συνήθως είναι καλύτερα να τροποποιούµε πρώτα τον τρόπο µε τον οποίο οι
µαθητές µας καλούνται να αποκτήσουν πρόσβαση στο τι διδάσκουµε και µετά να
αλλάζουµε αυτό καθαυτό το περιεχόµενο. Για παράδειγµα, σε περιπτώσεις
βασικών δεξιοτήτων, διαφοροποιούµε τον τρόπο που θα τις µάθουν και µόνο σε
λίγες περιπτώσεις επιλέγουµε να διαφοροποιήσουµε αυτές καθαυτές τις βασικές
δεξιότητες που θα διδαχθούν.
Για τη διαφοροποίηση του περιεχοµένου έχουν προταθεί πολλές στρατηγικές, οι
οποίες περιγράφονται σε συντοµία στη συνέχεια:
● Εννοιοκεντρική διδασκαλία (Concept-based teaching)
Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία δίνει έµφαση στην κατανόηση βασικών
εννοιών µέσα από την αναγνώριση κοινών στοιχείων σε διαφορετικές
καταστάσεις ή γεγονότα. Έτσι, η µάθηση προκύπτει µέσα από την αναγνώριση
κοινών στοιχείων µεταξύ της προσωπικής πραγµατικότητας και ζωής των
µαθητών και της σχολικής γνώσης, γενικεύεται σε περισσότερες γνωστικές
περιοχές και δηµιουργεί γνωστικές δοµές για µελλοντική γνώση.

● Χρήση πολλαπλών κειµένων και υλικών
Πολύ συχνά το βιβλίο του σχολείου αποτελεί το κύριο εµπόδιο στη µάθηση
ορισµένων µαθητών, στο βαθµό που το επίπεδο ή ο τρόπος γραφής είναι πολύ
δύσκολα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παροχή άλλων υλικών µπορεί να
διευκολύνει και να επιταχύνει τη µάθηση. Ακόµη, η παροχή πολλαπλών
κειµένων/υλικών διευκολύνει τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας µε βάση τα
ενδιαφέροντα των µαθητών στο βαθµό που µπορεί να καλύπτουν πολλά
διαφορετικά ενδιαφέροντα.
● Μαθησιακά συµβόλαια
Τα µαθησιακά συµβόλαια αφορούν στην ατοµική εργασία, µπορούν να
εστιάζουν σε ειδικά προβλήµατα για κάθε µαθητή, απελευθερώνουν χρόνο για
την εκπαιδευτικό και καλλιεργούν στο µαθητή την προσωπική ευθύνη για τη
µάθησή του.
● Πολλαπλοί τρόποι υποστήριξης στην πρόσβαση στο υλικό
Στο βαθµό που το περιεχόµενο της διδασκαλίας παραµένει σταθερό και
εστιάσουµε στη διαφοροποίηση της πρόσβασης σε αυτό, υπάρχουν αρκετές
υποστηρικτικές πρακτικές όπως: µαγνητοφωνηµένα κείµενα, οργανωτές
σηµειώσεων ή προ-συµπληρωµένες σηµειώσεις, υπογραµµισµένα κείµενα.
4. Το αναλυτικό πρόγραµµα
Ο άξονας αυτός, πάνω στον οποίο αναπτύσσεται η διαφοροποιηµένη διδασκαλία,
αναφέρεται σε τι λαµβάνει υπόψη της η διαφοροποίηση, αλλά και σε τι αφορά η
διαφοροποίηση.
Για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας µε βάση τους παραπάνω παράγοντες, η
εκπαιδευτικός θα πρέπει αρχικά:
● να συνειδητοποιήσει ότι δεν µαθαίνουν όλοι οι µαθητές της όπως η ίδια.
● να εξηγήσει στους µαθητές της τους πιθανούς διαφορετικούς τρόπους
µάθησης και να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν τους δικούς τους
ιδιαίτερους τρόπους µάθησης.
● να επιτρέπει στους µαθητές της να επιλέγουν και αυτοί δραστηριότητες και
διδακτικές προσεγγίσεις (πχ. διδασκαλία µεταξύ συνοµηλίκων).
● να εστιάσει αρχικά σε διαφοροποίηση µε βάση λίγα γνωστικά προφίλ και
σταδιακά να αυξάνει τη διαφοροποίηση. Για παράδειγµα, µπορεί αρχικά η
διαφοροποίηση να αφορά τον τρόπο παρουσίασης του υλικού από την
εκπαιδευτικό (προφορικά, οπτικά, από το µέρος στο όλο ή το αντίθετο), στη
συνέχεια την οµαδοποίηση, τους διάφορους τρόπους αξιολόγησης, τους
γραφικούς οργανωτές και στο τέλος τους διαφορετικούς τύπους νοηµοσύνης
(Γλωσσική, µαθηµατική, οπτικοχωρική, µουσική, κιναισθητική,
διαπροσωπική, ενδοπροσωπική).

104. Μη ένταξη μαθητών (Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Ερευνητικά ευρήµατα δείχνουν ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο
εκπαιδευτικός στην τάξη οφείλονται (α) στην αδυναµία του σχολείου να
ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών, ώστε να τους
δηµιουργεί κίνητρα για συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και (β) στην ελλιπή
κοινωνικοποίηση των µαθητών.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα: Σε αρκετές τάξεις της περιφέρειάς σας
υπάρχουν µαθητές που αδυνατούν να ενσωµατωθούν στην τάξη και µε κάθε αφορµή,
µε τον λόγο ή τη συµπεριφορά τους, προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή του
εκπαιδευτικού και των συµµαθητών τους. Έτσι, παρεµποδίζουν τη διδακτική
διαδικασία, µε αποτέλεσµα ο εκπαιδευτικός να τους επιβάλλει διαφορετικής µορφής
και έντασης επιπλήξεις και ποινές, οι οποίες όµως αποδεικνύονται
αναποτελεσµατικές .
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση µε τα
προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Έχοντας υπόψη την συγκεκριµένη συνθήκη, τι θα συµβουλεύατε τους
εκπαιδευτικούς να κάνουν και πώς, για να µπορέσουν να λειτουργήσουν
παιδαγωγικότερα και αποτελεσµατικότερα στην ενσωµάτωση όλων των µαθητών στο
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι;
Η καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων επιφέρει εξάλειψη
παραγόντων επιθετικότητας και επικινδυνότητας, προλαµβάνοντας µε τον τρόπο
αυτόν τα προβλήµατα συµπεριφοράς στη σχολική τάξη. Οι στρατηγικές
αντιµετώπισης από τους εκπαιδευτικούς όπως τιµωρία, αποβολή δεν λύνουν το
πρόβληµα. Ο καλύτερος τρόπος είναι η πρόληψη µε στρατηγικές που εφοδιάζουν
τους µαθητές µε κατάλληλες δεξιότητες ώστε να αντιµετωπίσουν αγχογόνες
καταστάσεις. Η πρόληψη συνίσταται σε αµοιβή της επιθυµητής συµπεριφοράς,
τιµωρία ακατάλληλης συµπεριφοράς χωρίς χρήση βίας, αποτελεσµατική καθοδήγηση
στις ακαδηµαϊκές και κοινωνικές δεξιότητες. Επίσης στην ανάπτυξη της
συναισθηµατικής νοηµοσύνης.
Παράλληλα, οι σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις επεκτείνονται σε δεξιότητες που
αφορούν στη γνώση και διαχείριση συναισθηµάτων, λήψη αποφάσεων, κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων, επίλυση διαφωνιών κλπ. Η επιτυχία και η ευηµερία ενός ατόµου
πλέον σχετίζεται µε τον βαθµό που διαθέτει κοινωνικές και συναισθηµατικές
δεξιότητες για να αντιµετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής, χωρίς κόστος ψυχικής ή
συναισθηµατικής υγείας.
Οι λόγοι για τους οποίους είναι προτιµότερο να υιοθετούµε προσεγγίσεις για
όλο το σχολείο (whole‐school approach), και όχι εξατοµικευµένη προσέγγιση για την
αντιµετώπιση δυσκολιών συµπεριφοράς µε κάθε µαθητή:
1. Τα συναισθηµατικά, συµπεριφορικά και κοινωνικά προβλήµατα των µαθητών δεν
αποτελούν µεµονωµένα προβλήµατα αλλά εξαπλώνονται µε µεγάλη ευκολία στο
σύνολο των µαθητών
2. Τα προβλήµατα παιδιών και εφήβων, ανεξάρτητα από το εύρος τους, το οποίο
µπορεί να κυµαίνεται από την εγκυµοσύνη στην εφηβία µέχρι τη σχολική αποτυχία,
οφείλονται από λίγο ως πολύ στους ίδιους παράγοντες επικινδυνότητας
3. Τα προβλήµατα συµπεριφοράς τείνουν να οµαδοποιούνται και να ενδυναµώνουν
το ένα το άλλο
4. Τα περισσότερα συναισθηµατικά και συµπεριφορικά προβλήµατα εκτείνονται σε
ένα συνεχές και επηρεάζουν ένα µεγάλο ποσοστό ή µερικές φορές την πλειοψηφία
του µαθητικού πληθυσµού. Αν αποφασίσουµε να κάνουµε ένα τυχαίο διαχωρισµό σε
αυτό το συνεχές των προβληµάτων µε σκοπό να αντιµετωπίσουµε για παράδειγµα το

20% των προβληµάτων, τότε λειτουργούµε αυθαίρετα, γιατί στην περίπτωση αυτή
αγνοούµε το υπόλοιπο ποσοστό των ατόµων που έχει επίσης προβλήµατα
5. Αν υπάρχει ένα γενικότερο κλίµα στο σχολείο που να ευνοεί την Κοινωνική και
Συναισθηµατική Μάθηση, τότε µειώνονται οι πιθανότητες να εµφανιστούν
προβλήµατα συµπεριφοράς στους µαθητές, γεγονός που µας οδηγεί να
συµπεράνουµε ότι η προσέγγιση στα πλαίσια του σχολείου λειτουργεί µε τρόπο
προληπτικό
6. Τα παιδιά µε προβλήµατα θα εντοπιστούν γρηγορότερα, µια και το προσωπικό του
σχολείου θα έχει αναπτύξει σαφείς άξονες αναφοράς για την «κανονική»
συµπεριφορά.
7. Οι βασικές δεξιότητες κοινωνικής και συναισθηµατικής µάθησης, όπως η ενεργός
ακρόαση, η δηµιουργία θετικών σχέσεων, ο καθορισµός σαφών ορίων, η συµµετοχή
σε οµαδικές δραστηριότητες κλπ, διευκολύνουν τα παιδιά µε συναισθηµατικά και
συµπεριφορικά προβλήµατα. Τα παιδιά αυτά δεν χρειάζεται να αναπτύξουν κάποιες
ιδιαίτερες δεξιότητες. Εκείνο που χρειάζεται είναι να αναπτύξουν τις βασικές
δεξιότητες κοινωνικής και συναισθηµατικής µάθησης σε µεγαλύτερο βαθµό από
τους συνοµηλίκους τους
8. Η διδασκαλία όλων των παιδιών σε δεξιότητες στιγµατίζει σε µικρότερο βαθµό τα
παιδιά που αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Τα παιδιά αυτά δεν χρειάζεται πλέον να
αποµονωθούν από τους συµµαθητές τους για να υποβληθούν σε ένα εξατοµικευµένο
πρόγραµµα. Αυτό έχει ως συνέπεια να βιώνουν µε θετικό τρόπο το σχολικό
περιβάλλον
9. Οι αρχές της «οµαδικής ανοσίας» (herd immunity) δηλώνουν ότι όσο περισσότερα
άτοµα σε µια κοινωνική οµάδα όπως το σχολείο, είναι συναισθηµατικά και
κοινωνικά επιδέξια, τόσο πιο εύκολη καθίσταται η βοήθεια των ατόµων µε έντονα
προβλήµατα
10. Tα παιδιά που λαµβάνουν ειδική αγωγή επιστρέφουν στην κανονική τάξη µε
µεγαλύτερη ευκολία, στην περίπτωση που η προσέγγιση µε την οποία
αντιµετωπίστηκαν στα πλαίσια της ειδικής αγωγής συµφωνεί µε την προσέγγιση που
εφαρµόζεται στο σχολείο που επιστρέφουν. Κατά συνέπεια έχουν λιγότερες
πιθανότητες να επανεµφανίσουν δυσκολίες στο µέλλον .
Σε γενικές γραµµές τα προγράµµατα που ξεκινούν από τα πρώτα σχολικά
χρόνια των παιδιών, περιλαµβάνουν δραστηριότητες πρόληψης τόσο για τους
µαθητές µε δείκτες επικινδυνότητας αντικοινωνικής συµπεριφοράς, όσο και για όλη
την τάξη, έχουν διάρκεια που καθορίζεται από τα αναπτυξιακά στάδια των µαθητών
και περιλαµβάνουν παρέµβαση σε γονείς (εκπαίδευση γονέων σε δεξιότητες),
δασκάλους (συµβουλευτική διαχείρισης τάξης και χρήσης δραστηριοτήτων µέσα
από το αναλυτικό πρόγραµµα) και µαθητές (διδασκαλία κοινωνικών και
συναισθηµατικών δεξιοτήτων), µπορούν να αποβούν αποτελεσµατικά τόσο για την
αλλαγή στη συµπεριφορά µεµονωµένων µαθητών, όσο και για ολόκληρο το σχολικό
περιβάλλον.

Ο εκπαιδευτικός επίσης ενισχύει δεξιότητες:
1.Αυτο‐γνωσίας
αναγνώριση και ονομασία των συναισθημάτων
κατανόηση των αιτιών και συνθηκών κάτω από τις οποίες βιώνονται τα
συναισθήματα
2.Αυτορρύθμιση συναισθημάτων
λεκτική διατύπωση και αντιμετώπιση άγχους, θυμού και κατάθλιψης
έλεγχος παρορμήσεων, επιθετικότητας, αυτοκαταστροφικής και
αντικοινωνικής συμπεριφοράς
αναγνώριση θετικών στοιχείων και ενεργοποίηση θετικών συναισθημάτων
για τον εαυτό, το σχολείο, την οικογένεια και τις κοινωνικές ομάδες στήριξης
3.Αυτο‐παρατήρηση και συμπεριφορά
εστιασμός στις εργασίες που έχουν ανατεθεί
καθορισμός βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων
τροποποίηση συμπεριφοράς μετά από ανατροφοδότηση
κινητοποίηση για επίτευξη θετικών στόχων
ενεργοποίηση αισθημάτων ελπίδας και αισιοδοξίας
προσανατολισμός των εργασιών για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών
επιδόσεων
4.Ενσυναίσθηση και θεώρηση διαφορετικών οπτικών
ανάπτυξη μηχανισμών ανατροφοδότησης στην καθημερινή ζωή
ενεργητική ακρόαση
αύξηση ενσυναίσθησης και ευαισθησίας στα συναισθήματα του άλλου
κατανόηση της οπτικής και των συναισθημάτων των άλλων
5.Κοινωνικές δεξιότητες για διαπροσωπικές σχέσεις
διαχείρηση των συναισθημάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις, εναρμόνιση
διαφορετικών συναισθημάτων και απόψεων
έκφραση συναισθημάτων με αποτελεσματικό τρόπο
εξάσκηση σε δεξιότητες αποφασιστικότητας, ηγετικότητας και ικανότητας
για πειθώ
συνεργασία με τα μέλη ομάδας
δυνατότητα αντίληψης των κοινωνικών ενδείξεων
εξάσκηση σε δεξιότητες λήψης κοινωνικών αποφάσεων και επίλυσης
προβλημάτων.

Οι περισσότερες έρευνες οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα προγράµµατα που
θεωρούνται πιο αποτελεσµατικά για την αλλαγή στη συµπεριφορά των µαθητών µε
συναισθηµατικές και συµπεριφορικές δυσκολίες είναι στην πραγµατικότητα εκείνα
που: α) εφαρµόζονται στο χώρο του σχολείου, β) περιλαµβάνουν δραστηριότητες
πρόληψης τόσο για τους µαθητές µε συναισθηµατικές και συµπεριφορικές

δυσκολίες, όσο και για όλους τους µαθητές, γ) απευθύνονται στις ανάγκες των
µαθητών, δ) καλύπτουν τη διάρκεια εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο και το δηµοτικό
σχολείο, ε) βασίζονται στη συµµετοχή των γονέων, των συµµαθητών και όλων των
µελών της σχολικής κοινότητας, και στ) περιλαµβάνουν αποτελεσµατικές
στρατηγικές διδασκαλίας συγκεκριµένων και αναπτυξιακά κατάλληλων γνωστικών,
συναισθηµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια
του αναλυτικού προγράµµατος.

105. διερεύνηση και ερμηνεία από τους μαθητές των
πολλαπλών οπτικών(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Ερευνητικά ευρήµατα δείχνουν ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί, παρά τη θεωρητική τους
κατάρτιση, έχουν την τάση να δίνουν «διαλέξεις» εµπλουτισµένες µε ερωτήσεις, τις
οποίες ονοµάζουν «συζήτηση», και να χρησιµοποιούν την τεχνολογία κυρίως για να
προβάλλουν στους µαθητές τους µε εύπεπτο τρόπο τις επίσηµες ή της προσωπικές
τους απόψεις για θέµατα που επιδέχονται διαφορετικές ερµηνείες.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα: Εκπαιδευτικοί της περιφέρειας σας
φαίνονται να αµφισβητούν την ανάγκη της διερεύνησης και ερµηνείας από τους
µαθητές των πολλαπλών οπτικών, υποστηρίζοντας ότι το χαµηλό τους επίπεδο και η
πίεση της ύλης δεν επιτρέπουν εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας του µαθήµατος.
Εξάλλου, όπως ισχυρίζονται, έχουν ανανεώσει τον τρόπο της διδασκαλίας τους µε
συζητήσεις και χρήση πηγών από το ∆ιαδίκτυο.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση µε τα
προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Έχοντας υπόψη τη συγκεκριµένη συνθήκη, τι θα συµβουλεύατε τους
εκπαιδευτικούς να κάνουν και πώς, για να µπορέσουν να εντάξουν στην καθηµερινή
διδακτική πρακτική τους παιδαγωγικότερες προσεγγίσεις;
Η διδασκαλία αποτελεί ένα σύνθετο όσο και ενιαίο γεγονός, το οποίο δεν πρέπει να
εξετάζεται αποσπασµατικά και µεµονωµένα, αλλά στην ολότητά του. Ωστόσο, ο
προγραµµατισµός, η προετοιµασία, η διεξαγωγή και η αξιολόγηση της διδασκαλίας
από την πλευρά του εκπαιδευτικού, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους επιµέρους
βασικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν προηγουµένως, αποτελούν το πλέον
σηµαντικό κοµµάτι του εκπαιδευτικού του έργου.
Όπως σηµειώθηκε, στα κύρια στοιχεία που οδηγούν στην επιτυχία της διδασκαλίας
και στην επίτευξη της µάθησης ανήκει και η ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών
σχέσεων ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές, όπως και ανάµεσα σε
εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς. Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη καλών
κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τους
µαθητές διαδραµατίζουν, µεταξύ των άλλων, οι µορφές διδασκαλίες που

εφαρµόζονται από τους εκπαιδευτικούς κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η επιλογή
και η εφαρµογή µιας µορφής διδασκαλίας είναι επίσης καθοριστική για την επίτευξη
των στόχων διδασκαλίας και την απόκτηση και καλλιέργεια γνώσεων, ικανοτήτων,
δεξιοτήτων, αυτενέργειας κ.ά. από την πλευρά των µαθητών .
Έχοντας ως κριτήριο τον ρόλο που κατέχει ο εκπαιδευτικός στη διδακτική διαδικασία
εµφανίζεται στην παιδαγωγική βιβλιογραφία η εξής τυπολογία: Όταν ο εκπαιδευτικός
διαδραµατίζει τον πρωτεύοντα ρόλο και οι πρωτοβουλίες κατά τη διδασκαλία
εκπορεύονται κατά βάση από αυτόν, διακρίνονται ως µορφές διδασκαλίας η
µετωπική, η ερωτηµατική, η διαλογική και η πειραµατική διδασκαλία, ενώ, όταν ο
εκπαιδευτικός δίνει βαρύτητα στην πρωτοβουλία, στην αυτενέργεια και στη
συνεργασία των µαθητών, οι µορφές διδασκαλίας διακρίνονται στην ατοµική σχολική
εργασία, στην εταιρική, στην οµαδική διδασκαλία, στο σχέδιο εργασίας (µέθοδο
project) και στην εργασία των µαθητών σε οµάδες,
∆ιάλεξη
Η διάλεξη εφαρµόζεται στη µετωπική µορφή διδασκαλίας· µπορεί να είναι
διηγηµατική, περιγραφική ή επεξηγηµατική και αποδίδει στον εκπαιδευτικό τον ρόλο
του κύριου ποµπού, ενώ οι µαθητές είναι δέκτες των γνώσεων και των πληροφοριών
που παρέχονται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος αναλαµβάνει κάθε πρωτοβουλία. Ως
πλεονεκτήµατα της διάλεξης αναφέρονται από τους υποστηρικτές της ότι µέσω αυτής
ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να διδάξει µεγάλο µέρος διδακτέας ύλης σε µεγάλο αριθµό µαθητών µέσα σε µικρό
χρονικό διάστηµα, καθώς και ότι προσφέρεται για τη διασαφήνιση και την επεξήγηση
άγνωστων εννοιών στο ακροατήριο. Από την άλλη πλευρά, µε τη διάλεξη
παραµελούνται η αρχή της αυτενέργειας, της κοινωνικότητας, των ατοµικών
διαφορών, η ανατροφοδότηση, η βιωµατικότητα στη µάθηση, καθώς και η
καλλιέργεια δεξιοτήτων. Γι’ αυτό η χρήση της θα πρέπει να είναι προσεκτική και
επιλεκτική και υποστηρίζεται ότι ενδείκνυται περισσότερο στην ανώτατη
εκπαίδευση, λιγότερο στη δευτεροβάθµια και ελάχιστα στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση.
Όταν ο εκπαιδευτικός αποφασίζει να χρησιµοποιήσει τη διάλεξη, θα πρέπει να δίνει
ιδιαίτερη προσοχή σε ορισµένα σηµεία, όπως: να είναι καλά προετοιµασµένος, να
γνωρίζει το υπόβαθρο των µαθητών, να µιλά µε σαφήνεια, απλότητα, ηρεµία, να µιλά
µε ρυθµό, να χρωµατίζει τη φωνή του, να είναι ενθουσιώδης, να µη µιλά για µεγάλο
χρονικό διάστηµα, να προσέχει τις χειρονοµίες του, να εξηγεί νέες λέξεις και
άγνωστους όρους, να παρεµβάλλει
ερωτήσεις, να χρησιµοποιεί οπτικοακουστικά µέσα, να κάνει συχνές
ανακεφαλαιώσεις, να τονίζει τα κύρια σηµεία και να γράφει τα πιο σπουδαία στοιχεία
σε πίνακα ή διαφάνεια.
Ερωτηµατική διδασκαλία
Μια δεύτερη µορφή διδασκαλίας στην οποία ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να
βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η ερωτηµατική
διδασκαλία. Αυτή αποτελείται από τις εξής φάσεις: υποβολή ερώτησης από τον
εκπαιδευτικό, πρόσληψη της ερώτησης από τον µαθητή, αντίδραση από τον µαθητή,
αποδοχή ή απόρριψη της απάντησης του µαθητή από τον εκπαιδευτικό . Γίνεται,
λοιπόν, σαφές ότι στην ερωτηµατική διδασκαλία δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές
για δραστηριοποίηση και συµµετοχή στη διαδικασία της διδασκαλίας και µάθησης,
έστω και σε περιορισµένο βαθµό, ενώ η υποβολή ερωτήσεων θα µπορούσε

ενδεχοµένως να δώσει το έναυσµα για τη διεξαγωγή µιας συζήτησης. Οι
δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στη σχολική τάξη έχουν, δηλαδή, και πάλι ως
αφετηρία τον εκπαιδευτικό, η διαφορά, όµως, µε τη µετωπική διδασκαλία έγκειται
στο γεγονός ότι οι µαθητές ωθούνται να σκεφτούν πάνω σ’ ένα θέµα καθορισµένο
από τον εκπαιδευτικό και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που (πρέπει να) προάγουν την
κριτική τους ικανότητα. Ωστόσο, η αυτενέργεια των µαθητών είναι σ’ αυτήν την
περίπτωση περιορισµένη, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, αφού η
δραστηριοποίησή τους βασίζεται σε ερωτήσεις του εκπαιδευτικού, οι οποίες είναι συχνά «µη πραγµατικές»· ήδη κατά (ή πριν από) την
υποβολή τους ο εκπαιδευτικός έχει, δηλαδή, στο µυαλό του µια συγκεκριµένη
απάντηση, την οποία περιµένει να ακούσει από τους µαθητές. Στην ερωτηµατική
διδασκαλία, όπως είναι ευνόητο, η ερώτηση αποτελεί τη βασική διδακτική ενέργεια
του εκπαιδευτικού και γι’ αυτό στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά ορισµένες
σκέψεις και τεχνικές της ερώτησης.
∆ιαλογική διδασκαλία
Η διαλογική µορφή διδασκαλίας αποτελεί ένα καθοριστικό περαιτέρω βήµα στην
πορεία ενεργοποίησης των µαθητών, ώστε να σκεφτούν συνειδητά και υπεύθυνα
πάνω στο αντικείµενο που πραγµατεύονται κατά τη διδασκαλία.
Σ’ αυτήν ο εκπαιδευτικός παραχωρεί σταδιακά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στους
µαθητές, καταβάλλοντας προσπάθεια να συµµετέχει περισσότερο ως οργανωτής και
λιγότερο ως ρυθµιστής. Προκειµένου να επιτευχθούν τα θετικά αποτελέσµατα που
µπορούν να προκύψουν από τη διαλογική διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός µπορεί αρχικά
να αµφσβητεί µια θέση ή άποψη δική του ή των µαθητών του, παρακινώντας τους να
προβληµατιστούν σε µεγαλύτερο βάθος πάνω σ’ ένα θέµα, ώστε να επιβεβαιώσουν
µε επιχειρήµατα τις αρχικές τους θέσεις ή να τις µεταβάλλουν, διορθώνοντάς τες µε
ορθολογιστικό τρόπο. Η όλη αυτή ιδιαίτερα απαιτητική – διαδικασία, κατά την οποία
οι µαθητές µαθαίνουν να προβληµατίζονται πάνω στο διδακτικό αντικείµενο, να
κοινοποιούν τις σκέψεις και τις θέσεις τους, να υποστηρίζουν µια άποψη µε
επιχειρήµατα, να σέβονται τη γνώµη των άλλων και αποδέχονται την καλοπροαίρετη
κριτική και διαφωνία, να ακούν τους άλλους, να παραδέχονται τα λάθη τους, να
επιλύουν προβλήµατα, να αποκτούν, να εµπλουτίζουν και να εµβαθύνουν τις γνώσεις
τους, οδηγεί τόσο στην κοινωνικοποίηση των µαθητών όσο και στην άσκηση
γνωστικών και άλλων ικανοτήτων τους, απαραίτητων στη σύγχρονη εποχή. Ωστόσο,
για να
είναι ο εκπαιδευτικός σε θέση να φέρει σε πέρας µε επιτυχία την εφαρµογή της
διαλογικής διδασκαλίας, θα πρέπει ο ίδιος να είναι επαρκώς καταρτισµένος από
παιδαγωγική, διδακτική και ψυχολογική άποψη, να γνωρίζει τους µαθητές του και τις
δυσκολίες τους, αλλά και οι µαθητές να έχουν εξοικειωθεί µε τέτοιου είδους
διαδικασίες, οι οποίες θέτουν απαιτήσεις από τους ίδιους, όπως είναι η διάθεση για
την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, η ανάληψη
ευθύνης για τις πράξεις τους, η αυτόνοµη εργασία και σκέψη .
Κατά την εφαρµογή της διαλογικής διδασκαλίας η συζήτηση διαδραµατίζει εξέχοντα
ρόλο και αποτελεί το βασικό µέσο ενεργοποίησης των µαθητών. Για τον
προαναφερθέντα λόγο δίνονται ορισµένες βασικές σκέψεις και τεχνικές για τη
συζήτηση.
Συζήτηση
Η συζήτηση βρίσκει πρακτική εφαρµογή κατά κύριο λόγο στις συνεργατικές µορφές
διδασκαλίας και µάθησης, δηλαδή στη συνεργασία ανά δύο µαθητών, στην εργασία

των µαθητών σε οµάδες, στην οµαδική διδασκαλία και στη µέθοδο project, αλλά και
στη διαλογική µορφή διδασκαλίας. Μέσω της συζήτησης ενεργοποιούνται οι
µαθητές, προάγεται η
κριτική τους σκέψη, αποκτούν αυτενέργεια, αυτοπειθαρχία, αυτοπεποίθηση και
κοινωνικότητα, µαθαίνουν να ακούν (το οποίο άλλωστε αποτελεί τη βασικότερη
προϋπόθεση για την επιτυχή διεξαγωγή της συζήτησης) κ.ά.
Προκειµένου να έχει επιτυχία και αποτελεσµατικότητα η συζήτηση, ο εκπαιδευτικός
έχει να διεκπεραιώσει έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο στο πλαίσιο του οποίου θα
πρέπει: να έχει επαρκή χρόνο στη διάθεσή του, να γνωρίζει πώς να διευθύνει τη
συζήτηση, να ανακοινώνει τους στόχους της συζήτησης, να καθορίζει σε συνεργασία
µε τους µαθητές τους κανόνες της συζήτησης, να προσδιορίζει και να καθορίζει όσο
γίνεται καλύτερα το θέµα της συζήτησης, να παρακινεί και να ενθαρρύνει τους µαθητές να συµµετέχουν στη συζήτηση, να
προτρέπει τους µαθητές να αναλαµβάνουν τον συντονισµό της συζήτησης, να
υπενθυµίζει και να τηρεί τους σκοπούς, τους κανόνες, την πορεία και τις αρχές της
συζήτησης, να τονίζει τα σπουδαιότερα σηµεία της συζήτησης, να διασαφηνίζει
τυχόν ασάφειες, να φροντίζει να έχουν συνοχή αυτά που ακούγονται στη σχολική
τάξη από τους συµµετέχοντες στη συζήτηση, να
ανακεφαλαιώνει τις διάφορες φάσεις της συζήτησης και τα πορίσµατά της, να µη
διακόπτει τον µαθητή που έχει τον λόγο και να τον βλέπει στα µάτια, να συζητά τις
απόψεις που εκφράζουν οι µαθητές, να προσφωνεί τους µαθητές µε τα µικρά τους
ονόµατα, να απαντά άµεσα, χωρίς υπεκφυγή, στις ερωτήσεις των µαθητών που
σχετίζονται µε το µάθηµα, να εξαντλεί πρώτα ένα θέµα συζήτησης και µετά να
αρχίζει µε κάποιο άλλο θέµα, να αποφεύγει την ειρωνεία, τη µοµφή, την
προκατάληψη και την υπερβολή κατά τη συζήτηση, να µην προσβάλλει τον µαθητή
που, κατά τη γνώµη του, δίνει «ανόητες απαντήσεις», και, τέλος, να µην
προσβάλλεται και να µη θυµώνει, όταν οι µαθητές αντιδρούν αρνητικά σε όσα
παραθέτει ή απορρίπτουν αυτά που ο ίδιος αναφέρει για ένα θέµα κλπ.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η εφαρµογή της συζήτησης δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση
όσο ενδεχοµένως θα φανταζόταν κανείς και η επιτυχής εφαρµογή της απαιτεί κόπο,
χρόνο και συστηµατική εξάσκηση των µαθητών.

106. κινητοποίηση ενδιαφέροντος Μ(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Παιδαγωγικές έρευνες
διαπιστώνουν ότι η κινητοποίηση του µαθητικού
ενδιαφέροντος αποτελεί ένα από τα στοιχεία της αποτελεσµατικής διδασκαλίας, γιατί
ενεργοποιεί τα κίνητρα µάθησης. Οι µαθητές, υποστηρίζουν οι θεωρητικοί,
κινητοποιούνται περισσότερο, όταν οι στόχοι του σχολείου βρίσκονται σε αρµονία µε
τις δικές τους επιθυµίες, ανάγκες και προσδοκίες.
Β. Περιγραφή σεναρίου
∆εδοµένα: Τάξη: Όλες οι τάξεις
Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβληµα: Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της περιφερείας
σας προσπαθούν να χρησιµοποιήσουν ελκυστικό εκπαιδευτικό υλικό (π.χ.,

χιουµοριστικά σκίτσα και υλικό από κόµικς, στίχους τραγουδιών στη διδασκαλία
τους), για να κινητοποιήσουν και να διατηρήσουν το µαθητικό ενδιαφέρον. Σύντοµα
διαπιστώνουν ότι, µετά από µια σύντοµη περίοδο γοητείας, οι µαθητές δεν
ανταποκρίνονται πια σε όλα αυτά περισσότερο απ’ ό,τι στην παραδοσιακή
διδασκαλία.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Ως Σχολικός Σύµβουλος πώς θα τους εξηγήσετε τους λόγους της αποτυχίας των
συγκεκριµένων επιλογών για τον συγκεκριµένο σκοπό;
2. Τι και πώς θα τους προτείνατε να εφαρµόσουν εναλλακτικά προς κινητοποίηση του
µαθητικού ενδιαφέροντος για το νέο µάθηµα της ηµέρας;
Η στρατηγική της αποτελεσµατικής διδασκαλίας προσφέρεται για τη διδασκαλία της
διαδικαστικής γνώσης και διακρίνεται στις ακόλουθες φάσεις:
1. Προετοιµασία ψυχολογική και γνωσιολογική
2. Σχηµατοποίηση νέας δεξιότητας
3. Καθοδηγούµενη οµαδική επεξεργασία
4. Καθοδηγούµενη ατοµική εξάσκηση
5. Ακαθοδήγητη ατοµική εξάσκηση
6. Ανακεφαλαίωση
7. Μαθησιακή και µεταγνωστική αξιολόγηση
Ο εκπαιδευτικός που δεν ακολουθεί τα παραπάνω βήµατα αλλά λειτουργεί
αποσπασµατικά δεν µπορεί να ενισχύσει τους µαθητές ώστε να επιτύχουν αυτοί τους
σκοπούς και τους στόχους τους.
Το µοντέλο της γνωστικής µαθητείας:
1.Προτυποποίηση
2.Εξάσκηση µε φθίνουσα καθοδήγηση
3.Εξάσκηση µε στήριξη οµάδας (ΖΕΑ)
4.Αυτορυθµιζόµενη εξάσκηση (αυτόνοµη δράση)
5.Στοχαστικοκριτική ανάλυση (ανάπτυξη της µεταγνώσης)
Αρχή της βιωµατικής Μάθησης
1. Μάθηση µέσω επεξεργασίας εµπειριών:
α. Οικειοποίηση νέων εµπειριών
β. ∆ιερευνητική παρατήρηση δεδοµένων
γ. ∆ιερευνητική αναζήτηση σχέσεων µεταξύ εµπειρικών δεδοµένων
δ. Κοινωνική κριτική δεδοµένων & σχέσεων
2. Ολοκλήρωση Μάθησης µε Πράξεις:
α. Λήψη αποφάσεων σε αµφιλεγόµενα ζητήµατα διληµµατικής φύσης
β. Παρεµβάσεις επίλυσης προβληµάτων
Οµαδοσυνεργατικη: ΘΕΜΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ- ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΤΡΟΠΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

107. η διδασκαλία της πολυτροπικότητας(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Στο πλαίσιο των σύγχρονων κειµενοκεντρικών και κοινωνικοσηµειωτικών θεωριών η
διδασκαλία της πολυτροπικότητας (χρήση ποικιλίας οπτικών και ακουστικών
σηµειωτικών συστηµάτων στην κατασκευή νοήµατος ανάλογα µε τον επικοινωνιακό
στόχο, το κειµενικό είδος και την επικοινωνιακή περίσταση) κρίνεται ιδιαίτερα
χρήσιµη στη σηµερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Τάξη:∆΄ / Ε΄/ Στ΄ ∆ηµοτικού. Μάθηµα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβληµα: ο δάσκαλος κατά τη διδασκαλία
κόµικς, αφισών ή άλλων πολυτροπικών κειµένων εστιάζει στις γλωσσικές
πληροφορίες αγνοώντας ή υποβαθµίζοντας τις εικόνες, τα χρώµατα και τις
διαφορετικές γραµµατοσειρές.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία των πολυτροπικών
κειµένων µε τα προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε αποτελεσµατικούς εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας της
εικόνας κατά την πρόσληψη κειµένων.
Η χρήση πρακτικών κριτικού γραµµατισµού µεταλλάζει προς το θετικότερο
τις γενικότερες νοοτροπίες της σχολικής ζωής, µε την προϋπόθεση ότι η εφαρµογή
τους θα συµπεριλαµβάνει όλο το φάσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας κι αυτό γιατί
το παιδί στο ∆ηµοτικό Σχολείο προσλαµβάνει τις σχολικές εµπειρίες ολιστικά. Σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον από τους εµπλεκόµενους φορείς,
για τις συνθήκες διεξαγωγής των καινοτόµων προγραµµάτων που πραγµατοποιούνται ήδη, µε βάση συγκεκριµένο πλαίσιο αξιολόγησης των αποτελεσµάτων.
Προϋπόθεση για την εφαρµογή πολυτροπικών πρακτικών στο ελληνικό σχολείο είναι η διεπιστηµονική έρευνα των σηµειωτικών πόρων, που καθορίζουν τους
όρους της πολυτροπικής επικοινωνίας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και η επισήµανση των ιδιαιτεροτήτων της.
Θεωρούµε γενικότερα ότι οι προσπάθειες κριτικού γραµµατισµού στην ελληνική
εκπαίδευση, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσουµε και την προσέγγιση του
πολυτροπικού λόγου, δεν αποτελούν απλώς αναγκαίο εγχείρηµα, αλλά και
υποχρέωση όλων των εµπλεκοµένων φορέων σε σχέση µε το όραµα µιας ισότιµης
παιδείας για όλους.
∆ιδακτικές προσεγγίσεις πολυτροπικών κειµένων
∆ιαδικασία γνωριµίας των παιδιών µε τα πολυτροπικά κείµενα:
(α) Αξιοποίηση των διαθέσιµων µαθητικών πολυτροπικών λόγων (τοποθετηµένη
πρακτική) και συζήτηση για τον επικοινωνιακό στόχο των κειµένων. Ερωτήµατα:
Ποια είναι η προέλευση των κειµένων και για ποιο λόγο γράφτηκαν ή σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή ζωή;
(β) Συζήτηση για το κειµενικό είδος και το επίπεδο ύφους (συγκειµενικό πλαίσιο):
περιεχόµενο, συνοµιλιακοί ρόλοι, τρόπος. Σύγκριση µε άλλα κειµενικά είδη. Αναγνώριση πολυτροπικών στοιχείων συνοχής. Ερωτήµατα: Ποιο είναι το θέµα και ποιοι συνοµιλούν; Ποιο είναι το πρόβληµα και πώς καταγράφεται; Ποιες διαφορές ή ο-

µοιότητες παρατηρούνται µε άλλα κειµενικά είδη; Ποια είναι τα «κανάλια» επικοινωνίας; Ποια είναι η πολυτροπική µορφή του (στήλες µε φωτογραφίες, πεζό κείµενο µε
υποσηµειώσεις κ.λ.π.); Πώς τοποθετούνται οι εικόνες σε σχέση µε το κείµενο (κειµενική µεταλειτουργία); Με ποιο τρόπο συµβάλλουν τα λεξικογραµµατικά χαρακτηριστικά στην πολυτροπική συνοχή; Ποιοι είναι συνοµιλητές και πώς «ωφελούνται» από τη
συγκεκριµένη πολυτροπική δόµηση (τα διαφηµιζόµενα προϊόντα, ο συντάκτης του ρεπορτάζ κ.λ.π.);
(γ) Συζήτηση για εναλλακτικούς τρόπους ανταπόκρισης στους κειµενικούς στόχους
χωρίς ν΄ αλλάζει η συνοχή. ∆ιακειµενικές διασυνδέσεις. Ερωτήµατα: Με ποια άλλη
πολυτροπική µορφή θα µπορούσε να αποδοθεί διαφορετικά ο σκοπός του κειµένου (εάν προστεθεί µουσική, αφαιρεθούν φωτογραφίες ή αλλάξει η γραµµατοσειρά κ.λ.π.);
Ποια άλλα είδη κειµένων µπορούν να αποδώσουν το ίδιο νόηµα;
(δ) Παραγωγή κειµένων για συγκεκριµένο επικοινωνιακό στόχο (άρθρο στην εφηµερίδα, ρεπορτάζ, αφίσα κ.λ.π.).
(ε) Επεξεργασία κειµένων µε διπλό χαρακτήρα αλλά ενιαία µορφή. Εξέταση της ανταπόκρισης συγχρόνως στο γλωσσικό και στον πολυτροπικό στόχο.
(στ) Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και ανατροφοδότηση στην επιλογή διδακτικών πρακτικών.
Η χρήση του παραπάνω σχεδίου στη διδακτική πράξη προϋποθέτει την αντίστοιχη εφαρµογή διδακτικών πρακτικών, οι οποίες στοχεύουν στην παρακίνηση
γιασυνεργατικές δράσεις, στην καλλιέργεια πνεύµατος προσωπικής έρευνας, στη δηµιουργία επικοινωνιακών συνθηκών ελεύθερης και βιωµατικής έκφρασης και στην
αναζήτηση διαύλων κοινωνικά τοποθετηµένης δράσης.
Συγκεκριµένα οι διδακτικές πρακτικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι:
(α) Οµαδικές εργασίες και δραστηριότητες ερευνητικού χαρακτήρα: Συνεργασία
στην επιλογή θεµάτων και δραστηριοτήτων, επισκέψεις ως αφορµές για
ερευνητικές δράσεις, έρευνα και ανακάλυψη στοιχείων µε εργασίες στο σπίτι κ.λ.π.
(β) Η εφηµερίδα της τάξης ως βασικό επικοινωνιακό εργαλείο: Συλλογική
επιµέλεια της ύλης από τους µαθητές, συζήτηση και οργάνωση της πολυτροπικής
µορφής, συνεργασία για την παραγωγή και τη διανοµή, «άνοιγµα» στην κοινωνία.
(γ) Οργάνωση του µαθήµατος σε θεµατικές ενότητες µε τη χρήση ποικίλων
κειµενικών ειδών.

108. η διδασκαλία της πολυτροπικότητας(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Στο πλαίσιο των σύγχρονων κειµενοκεντρικών και κοινωνικοσηµειωτικών θεωριών η
διδασκαλία της πολυτροπικότητας (χρήση ποικιλίας οπτικών και ακουστικών
σηµειωτικών συστηµάτων στην κατασκευή νοήµατος ανάλογα µε τον επικοινωνιακό
στόχο, το κειµενικό είδος και την επικοινωνιακή περίσταση) κρίνεται ιδιαίτερα
χρήσιµη στη σηµερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Τάξη: Ε΄ / Στ’ ∆ηµοτικού. Μάθηµα: Νεοελληνική Γλώσσα.

2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβληµα: ο δάσκαλος κατά τη διδασκαλία
κειµένων αναλύει τα στοιχεία και τον ρόλο των εικόνων ανεξαρτήτως της
λειτουργίας τους στο κείµενο (συναναφορική, πληροφοριακή, διακοσµητική).
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία των πολυτροπικών
κειµένων µε τα προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε τρόπους αξιοποίησης της εικόνας κατά τη διδασκαλία της
πρόσληψης κειµένων.
Εικόνες
Οι εικόνες χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων, είτε στην
έναρξη της διδασκαλίας για την εισαγωγή των µαθητών στο καινούριο µάθηµα είτε
στο κύριο µέρος της διεξαγωγής της διδασκαλίας είτε στη λήξη της διδασκαλίας για
την ανακεφαλαίωσή της. Συµβάλλουν, όπως και όλα τα εποπτικά µέσα διδασκαλίας,
στον εµπλουτισµό των γνώσεων και στην εξοικονόµηση χρόνου (1 εικόνα = 1000
λέξεις), ζωογονούν τον προφορικό λόγο, καλλιεργούν τη φαντασία, υποβοηθούν την
παρατηρητικότητα, διευκολύνουν την επεξεργασία του θέµατος, καλλιεργούν τα
καλαισθητικά συναισθήµατα, συµπληρώνουν τη διδασκαλία του προφορικού λόγου,
συγκεντρώ- νουν την προσοχή των µαθητών σε βασικές ιδέες και εντυπώσεις,
εκφράζουν ανθρώπινα βιώµατα και απευθύνονται σ’ όλους τους µαθητές.
Για να αποδώσει µία εικόνα, πρέπει να είναι καλλιτεχνική, ενδεχοµένως έγχρωµη, να
αναπαριστά την πραγµατικότητα µε φυσικό τρόπο, να µην περιλαµβάνει πράγµατα
άσχετα µε το αντικείµενο, να είναι απλή, σαφής και ορατή, µε το κυρίαρχο θέµα να
βρίσκεται στο κέντρο, και, τέλος, να ανταποκρίνεται στο νοητικό επίπεδο των
µαθητών κλπ.. Επίσης, για να έχει θετικά αποτελέσµατα η χρήση των εικόνων στη
διδασκαλία, πρέπει να χρησιµοποιείται η κατάλληλη µέθοδος επίδειξης των εικόνων.
Σ’ αυτές ανήκουν η περιγραφική (µε τη µέθοδο αυτή ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές
περιγράφουν το αντικείµενο, τις πράξεις, τα χαρακτηριστικά των προσώπων –
χρησιµοποιείται στους µαθητές των µικρών τάξεων), η αφαιρετική εργασία (µε τη
µέθοδο αυτή οι µαθητές των µεγαλύτερων τάξεων παρατηρούν και συµπεραίνουν τι
είδους πρόσωπα, τοπία, αντικείµενα περιέχουν οι εικόνες) και η διαισθητική µέθοδος
(µε τη µέθοδο αυτή οι µαθητές των µεγάλων τάξεων διεισδύουν στις σκέψεις και στις
ψυχικές καταστάσεις των προσώπων που απεικονίζονται κλπ.). Σε κάθε περίπτωση οι
µαθητές µετά την επίδειξη της εικόνας θα πρέπει να παρακινούνται, ώστε να
περιγράφουν τα εικονιζόµενα, να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους και να
εµβαθύνουν σ’ αυτά που παρατηρούν.

109. η διδασκαλία της πολυτροπικότητας(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Στο πλαίσιο των σύγχρονων κειµενοκεντρικών και κοινωνικοσηµειωτικών θεωριών η
διδασκαλία της πολυτροπικότητας (χρήση ποικιλίας οπτικών και ακουστικών
σηµειωτικών συστηµάτων, τα οποία λειτουργούν συναναφορικά και
αλληλοσυµπληρωµατικά στην κατασκευή νοήµατος, ανάλογα µε τον επικοινωνιακό

στόχο, το κειµενικό είδος και την επικοινωνιακή περίσταση) κρίνεται ιδιαίτερα
χρήσιµη στη σηµερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Τάξη:∆΄ / Ε΄/ Στ΄ ∆ηµοτικού. Μάθηµα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβληµα: ο δάσκαλος κατά τη διδασκαλία
παραγωγής πολυτροπικών κειµένων (π.χ. κόµικς), ενώ αξιοποιεί τις ασκήσεις
µετατροπής εικόνας σε λόγο, δίνει έµφαση στην περιγραφική και όχι στη
βιωµατική και κοινωνικοπροθετική σηµασιολογική διάσταση των εικόνων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία των πολυτροπικών
κειµένων µε τα προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας της µετατροπής
πολυτροπικών κειµένων σε µονοτροπικά.

Είναι γνωστό ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του σύγχρονου επικοινωνιακού
τοπίου είναι η πολυτροπικότητα, η χρήση δηλαδή και η µίξη πολλών τρόπων κατά
την επικοινωνία. Το πρόβληµα είναι ότι οι σηµειολογικές προσεγγίσεις
χαρακτηρίζονταν ως τώρα από προσπάθειες δηµιουργίας επιµέρους γραµµατικών για
τον κάθε τρόπο ξεχωριστά -π.χ. γραµµατική για τη γλώσσα, την εικόνα, τον ήχο και
έλειπε µια προσπάθεια συνολικής θεωρητικής προσέγγισης του σύγχρονου
επικοινωνιακού τοπίου. ∆εν υπήρχε έτσι µια θεωρητική βάση κατάλληλη για
συστηµατική προσέγγιση πολυτροπικών κειµένων, όπως συνήθως είναι το σύγχρονο
εκπαιδευτικό λογισµικό.
Σε αντίθεση π.χ. µε τη γλωσσολογική θεωρία που ορίζει τη γλώσσα ως σύστηµα µε
ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της τη διπλή άρθρωση, για τα φαινόµενο της
πολυτροπικότητας προτείνεται στο βιβλίο αυτό µια τετραπλή άρθρωση, η οποία
οργανώνεται γύρω από τη διπλή διάκριση µεταξύ περιεχοµένου (content) και
έκφρασης (expression) της επικοινωνίας. Το περιεχόµενο επιµερίζεται σε δύο
επιµέρους επίπεδα (στρώµατα) (strata): στο λόγο (discourse) και στο σχέδιο (design),
ενώ η έκφραση στην παραγωγή (production) και στη διανοµή (distribution). Η
διάκριση µεταξύ περιεχοµένου και έκφρασης στην επικοινωνία προσφέρεται, για να
αποτελέσει τους δύο βασικούς άξονες, γύρω από τους οποίους θα µπορούσε να
οργανωθεί η συζήτηση για κάθε εκπαιδευτικό λογισµικό.
Η αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών πολυµέσων από αυτήν την οπτική γωνία δε δίνει
απλώς τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν συνειδητά τί να επιλέγουν
και τί να απορρίπτουν, αλλά τους δίνει επιπλέον τη δυνατότητα «να τα υποβάλλουν
σε κριτικό έλεγχο, να τα χρησιµοποιούν αντισυµβατικά, να τα προσαρµόζουν στις
ανάγκες τους ή ακόµη και να τα ξανασχεδιάζουν και, τέλος, να συµµετέχουν ενεργά
στο µετασχηµατισµό των κοινωνικών πρακτικών µε όποιον τρόπο κρίνουν ότι είναι
καταλληλότερος»
Η γλώσσα, ως σηµειωτικό σύστηµα, πολύ πριν ακόµα την ορίσουµε ως τέτοιο,
αναπτύχθηκε από την αυγή κιόλας της ανθρωπότητας, προκειµένου να ικανοποιήσει
το αιτούµενο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Αυτό που ακολούθησε ήταν η
οπτικοποίηση της γλωσσικής έκφρασης µε την εφεύρεση της γραφής και την

παραγωγή γραπτών κειµένων. Η παραγωγή των κειµένων αυτών συντελείται έκτοτε
στο κάθε φορά ξεχωριστό πολιτισµικό πλαίσιο το οποίο ορίζει και τη λειτουργία της
γλώσσας. Για το λόγο αυτό κάθε γλωσσικό, και κυρίως γραπτό, κείµενο αντανακλά
τις πολιτισµικές ταυτότητες τόσο του δηµιουργού του όσο και του πολιτισµικού του
περιβάλλοντος. Η λειτουργία του όµως επεκτείνεται και στη συγκρότηση τέτοιου
είδους ταυτοτικών χαρακτηριστικών µέσα από τη λειτουργία της αναπαραγωγής της
πραγµατικότητας. Μάλιστα, ένα από τα βασικότερα αντικείµενα της ανάλυσης λόγου,
είναι ο τρόπος µε τον οποίο αποτυπώνονται τα ταυτοτικά χαρακτηριστικά του
δηµιουργού στο περιεχόµενο του κειµένου.
Πώς δηλαδή κατοπτρίζονται τα συστήµατα αξιών και οι στάσεις του στο εν λόγω
κείµενο. Έτσι µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η δηµιουργία γραπτών κειµένων
συνιστά µία κοινωνικοπολιτισµική, δυναµική λειτουργία. Επειδή λοιπόν ο λόγος άρα και τα γραπτά κείµενα - είναι φορείς των ταυτοτικών χαρακτηριστικών, των
γλωσσικών στρατηγικών και των στάσεων του δηµιουργού τους, αποτελούν φορείς
ιδεολογίας. Συνιστούν ένα υποκειµενικό επικοινωνιακό είδος, τόσο στην παραγωγή
όσο και στην πρόσληψη. Πολλοί πολιτισµοί, από την αυγή της ιστορικής
ανθρωπότητας στηρίχτηκαν, εξέλιξαν, βίωσαν το παραγόµενο τους δια των γραπτών
κειµένων και για το λόγο αυτό το γραπτό κείµενο κυριάρχησε για χιλιετηρίδες ως
επικοινωνιακό µέσον. Η τυπωµένη σελίδα παρέχει µία αίσθηση ολοκλήρωσης,
τελείωσης του κειµένου, αναπαράστασης της οριστικής κατάληξης. Για το λόγο αυτό
η µορφή αυτή της τυπωµένης σελίδας καθιερώθηκε και εν πολλοίς ταυτίστηκε µε την
παγιωµένη, κατακτηµένη γνώση και τον ακαδηµαϊκό λόγο.
Τα εικονιστικά στοιχεία στο τυπωµένο κείµενο παρέµεναν είτε ως διακοσµητικά
στοιχεία είτε ως επεξηγηµατικά και δευτερεύοντα του γραπτού κειµένου. Γι΄ αυτό και
θεωρούνταν, µέχρι πρότινος, µονοτροπικά. Σε αυτό συνετέλεσε και το γεγονός ότι οι
Σηµειωτικές Σπουδές του εικοστού αιώνα όρισαν µε αυστηρότητα τα όρια του κάθε
σηµειωτικού τρόπου. Η ιδέα αυτή ξεπεράστηκε, πιθανόν λόγω της χρήσης των
κειµενικών στοιχείων ως εικονιστικών στο χώρο της διαφηµιστικής επικοινωνίας,
δεδοµένου ότι έγινε κατανοητό πως το τυπωµένο κείµενο φέρει τρία είδη
πληροφοριών: Τη µορφική του υπόσταση, το νοηµατικό του περιεχόµενο και εν τέλει
το αποτέλεσµα της διαπλοκής των δύο προηγούµενων. Σήµερα όταν θέλουµε να
εξετάσουµε ένα γραπτό κείµενο η εστίαση γίνεται τόσο στα γλωσσικά όσο και στα µη
γλωσσικά του στοιχεία. Έγινε πλέον κατανοητό πως η πολυτροπικότητα των γραπτών
κειµένων υπήρχε έτσι κι αλλιώς από πριν. Πέρα από τις εικονιστικές διακοσµήσεις
των χειρογράφων και γενικότερα της µικρογραφίας, στο τυπωµένο κείµενο η
βιβλιοδεσία, το χαρτί, η γραµµατοσειρά, ο εκδοτικός οίκος αποτελούν σαφώς
σηµειωτικά στοιχεία που συνιστούν ένα σηµειωτικό σύστηµα καθόλου. Μάλιστα, ο
εντοπισµός και η δηµιουργική εξέταση του συστήµατος αυτού εντός του γραπτού
κειµένου θα µπορούσε να αποκαλύψει διαφορετικές στάσεις και αντιλήψεις από ό,τι
ο γραπτός λόγος.

110. καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας των
μαθητών(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Στο πλαίσιο της καλλιέργειας της επικοινωνιακής ικανότητας των µαθητών σύµφωνα
µε τις επικρατούσες αντιλήψεις σε διεθνές επίπεδο δεν επαρκεί µόνο η εξάσκηση των
µαθητών σε παραγωγικές και προσληπτικές ασκήσεις γραπτού λόγου αλλά και στις
αντίστοιχες δραστηριότητες προφορικού (οµιλία, ακρόαση). Κατά τις ασκήσεις
οµιλίας οι µαθητές καλλιεργούν δεξιότητες, όπως η εισαγωγή και η ολοκλήρωση
συνοµιλίας, οι κανόνες συνεισφοράς, η χρήση στερεότυπων εκφράσεων, η αποφυγή
θεµάτων ταµπού, η προσαρµογή του ύφους στην επικοινωνιακή περίσταση.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Τάξη:∆΄ / Ε΄/ Στ΄ ∆ηµοτικού. Μάθηµα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβληµα: ο δάσκαλος κατά τη διεξαγωγή
προφορικών δεξιοτήτων δίνει έµφαση µόνο στην ακρίβεια λόγου,
δευτερευόντως στην ευχέρεια και αγνοεί τα χαρακτηριστικά δοµής και
περιεχοµένου, όπως και τις κοινωνιογλωσσικές διαστάσεις του συνοµιλιακού
λόγου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη διδασκαλία των προφορικών
δεξιοτήτων µε τα προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε αποτελεσµατικούς τρόπους διδασκαλίας των προσληπτικών και
παραγωγικών δεξιοτήτων προφορικού λόγου.
Οι γλωσσικές δραστηριότητες συνίστανται στην πρόσληψη και την παραγωγή του
λόγου (προφορικού και γραπτού), στην συνοµιλία, όπου ο χρήστης της γλώσσας
καλείται να δράσει διαδοχικά ως ακροατής και ως οµιλητής συµµετέχοντας στη
διεξαγωγή µιας συζήτησης (π.χ. ανεπίσηµης συζήτησης µε φίλους, επίσηµης
συζήτησης, συνδιαλλαγής, συνέντευξης κ.λπ.), και τέλος, στη διαµεσολάβηση, όπου
ο οµιλητής δρα σαν δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ δύο συνοµιλητών (π.χ. διερµηνεία,
µετάφραση κ.λπ.).
Η επικοινωνιακή ικανότητα διασπάται σε τρεις επιµέρους ικανότητες, τη
γλωσσική, την κοινωνιογλωσσική και την πραγµατολογική.
Η γλωσσική ικανότητα είναι η συνισταµένη έξι παραγόντων: της ικανότητας του
οµιλητή να χρησιµοποιεί το λεξιλόγιο, συµπεριλαµβανοµένων και των λειτουργικών
λέξεων (λεξιλογική ικανότητα), τη µορφολογία και τη σύνταξη (γραµµατική
ικανότητα), να οργανώνει το νόηµα συνδυάζοντας τα λεξήµατα (σηµασιολογική
ικανότητα), να προσλαµβάνει και να παράγει φωνήµατα, αλλόφωνα, σχήµατα
επιτονισµού και προσωδίας (φωνολογική ικανότητα), να γράφει σύµφωνα µε τους
ορθογραφικούς κανόνες, και τέλος, να µπορεί να διαβάσει ένα κείµενο.
Η κοινωνιογλωσσική ικανότητα αφορά στη χρήση της φατικής λειτουργίας της
γλώσσας, των τύπων ευγένειας, π.χ. χρήση πληθυντικού ευγένειας, έκφραση
συγγνώµης κ.λπ. , των εκφράσεων «λαϊκής σοφίας», π.χ. στερεότυπες εκφράσεις,
παροιµίες, γνωµικά κ.λπ., των διαφορετικών επιπέδων ύφους, π.χ. επίσηµο ύφος,
καθηµερινό κ.λπ., των διαφορετικών διαλέκτων και προφορών. Τέλος, η
πραγµατολογική ικανότητα αφορά στη γνώση των αρχών που διέπουν την
ερµηνεία/ παραγωγή µηνυµάτων: στην οργάνωση των µηνυµάτων, π.χ. στην
ικανότητα παραγωγής συνεχούς λόγου, στη χρήση των µηνυµάτων για την επιτέλεση
επικοινωνιακών λειτουργιών, στην τοποθέτηση των µηνυµάτων σε συµφραζόµενα
αλληλεπίδρασης και συνδιαλλαγής.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
1) Σε επίπεδο κατανόησης προφορικού λόγου οι µαθητές/τριες επιδιώκεται:
• Να κατανοούν το γενικό νόηµα ενός απλού προφορικού µηνύµατος/ λόγου.
• Να διακρίνουν βασικές πληροφορίες που περιέχονται σε ένα απλό προφορικό
µήνυµα.
• Να συνειδητοποιούν τη έννοια του χρόνου, του χώρου, της οµοιότητας και της
διαφοράς µέσα από τον απλό προφορικό λόγο.
2) Σε επίπεδο κατανόησης γραπτού λόγου οι µαθητές/τριες επιδιώκεται:
•

Να κατανοούν το γενικό νόηµα ενός απλού µηνύµατος/κειµένου µε τη βοήθεια
πολλαπλών ερεθισµάτων (οπτικών, ακουστικών).

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Παραγωγικές δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου.
1) Σε επίπεδο παραγωγής προφορικού λόγου οι µαθητές/τριες επιδιώκεται:
• Να κατανοούν τη δοµή του λόγου (υποκείµενο, ρήµα, αντικείµενο, κατηγορούµενο)
(plan – schéma) σε απλά επικοινωνιακά περιβάλλοντα.
• Να αναπαράγουν και να παράγουν απλό προφορικό λόγο στηριζόµενοι σε απλά
προφορικά ή/και γραπτά ερεθίσµατα/µηνύµατα, χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες
γλωσσικές πράξεις.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
−Ακρόαση

απλών και σύντοµων διαλόγων µε άµεσα και οικεία θέµατα, ακρόαση
απλών ιστοριών και παραµυθιών, απλών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων,
ηχογραφηµένων µηνυµάτων, τραγουδιών.
−Ασκήσεις κατανόησης απλού προφορικού λόγου, επανάληψης, προφοράς,
επιτονισµού, παιχνίδια ρόλων, προσοµοίωσης, παντοµίµα, δραµατοποίηση,
µαντέµατα, οµαδικά παιχνίδια, επιτραπέζια παιχνίδια, δραστηριότητες ζωγραφικής
και χαρτοκολλητικής, δραστηριότητες που εστιάζουν στη διάκριση πληροφοριών
σχετικών µε το χώρο, το χρόνο, την οµοιότητα και τη διαφορά.
Παιχνίδια διασταυρώσεων βασισµένα σε εικονικές αναπαραστάσεις των
µηνυµάτων, παιχνίδια που προβάλλουν διάφορα γεγονότα, κοινωνικές και
πολιτισµικές καταστάσεις.
∆ραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής απλού ρέοντος λόγου µε στόχο την
απάντηση σε συγκεκριµένα ερωτήµατα καθώς και την παροχή απλών
πληροφοριών και διευκρινίσεων. Οι λεκτικές πράξεις µπορεί να αφορούν
φυσικά πρόσωπα, τις έννοιες του πολιτισµού, του χώρου, του χρόνου, του
µεγέθους, της ποσότητας, της οµοιότητας και της διαφοράς.
• Οργάνωση ατοµικών ή οµαδικών παρουσιάσεων µε επίκεντρο θεµατικές
περιοχές που ελκύουν τα ενδιαφέροντα των µαθητών/τριών της συγκεκριµένης
ηλικίας.
• Συµµετοχή σε απλά θεατρικά δρώµενα µε βάση τα παιχνίδια ρόλων, τη
δραµατοποίηση, την παντοµίµα.
•

•

Περιγραφή ενός προσώπου, ζώου, φυτού, µιας εικόνας, µιας σκηνής.

112. παιδαγωγική του γλωσσικού λάθους(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με τις επικρατούσες απόψεις στο χώρο της παιδαγωγικής του γλωσσικού
λάθους, η διόρθωση του λάθους συνδέεται με τις αιτίες που το προκάλεσαν, καθώς
το γλωσσικό λάθος αντανακλά τη μεταβατική γλωσσική ικανότητα του μαθητή και
αναδεικνύει την πορεία της γλωσσικής του κατάκτησης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Δ΄ / Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος κατά τη διόρθωση
μαθητικών κειμένων υπογραμμίζει απλώς τα λάθη ή τα διορθώνει χωρίς να
προβαίνει σε επεξηγήσεις και αντιπροτάσεις.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη παιδαγωγική του γλωσσικού λάθους
με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους διόρθωσης των γλωσσικών λαθών
ανάλογα με τις αιτίες που τα προκαλούν.

112. θπ

Τα λάθη αντιµετωπίζονται διδακτικά ως ενδείξεις ενός προσωρινού επιπέδου
επικοινωνιακής δεξιότητας του µαθητή. Η άστοχη χρήση λέξεων, το ελλιπές
λεξιλόγιο, τα ορθογραφικά και γραµµατικά λάθη, οι δυσχέρειες στη χρήση
υποτακτικού λόγου, στην προσαρµογή του λόγου στην περίσταση, στην κατανόηση
και χρήση απαιτητικού λόγου κ.ά. χρησιµοποιούνται, κατά περίπτωση, ως µέσα
διάγνωσης που επιτρέπουν στον δάσκαλο να καταστρώσει πρόγραµµα διορθωτικών
παρεµβάσεων.
Το ερώτηµα αν πρέπει να διορθώνονται ή όχι τα γραπτά των
µαθητών του δηµοτικού σχολείου και πώς και από ποιον, έχει
απασχολήσει έντονα τους δασκάλους αλλά και τους θεωρητικούς του
χώρου. Οι επίσηµες οδηγίες που ισχύουν από τις αρχές τις δεκαετίας του
1980 και αναγράφονται στο Βιβλίου του ∆ασκάλου δεν προβλέπουν
διορθώσεις και αναγραφή παρατηρήσεων από το δάσκαλο στο γραπτό του

µαθητή. Σκοπός αυτής της απαγορευτικής πρόβλεψης είναι να µην
αποθαρρυνθούν οι µαθητές και να µην οδηγηθούν σε τυποποιηµένες
εκφράσεις, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν. Οι µαθητές έχουν
δικαίωµα στο λάθος, διότι κάθε δηµιουργική διαδικασία εµπεριέχει και
λαθεµένες

επιλογές,

δηµιουργικότητα

και

η

συνειδητοποίηση

την

αυτόνοµη

των

σκέψη,

οποίων
όπως

προωθεί

τη

επιγραµµατικά

παρατηρεί ο νοµπελίστας φυσικός II Rohres (βλ. Παπαχρίστου και
Μάνδαλος 1944, 100) Η µόνη µορφή διόρθωσης που επιτρέπεται,
σύµφωνα µε το Βιβλίο του ∆ασκάλου, είναι η επανορθωτική διδασκαλία
για τη διόρθωση κοινών λαθών που παρατήρησε ο δάσκαλος σε αρκετούς
µαθητές.
Προσωπικά, θεωρούµε ορθή, αλλά ελλιπή την παραπάνω τακτική.
Ορθή, διότι οι διορθώσεις των γραµµατικών και συντακτικών λαθών που
αναφέραµε και ίσχυαν στο παρελθόν αγνοούν την αναπτυξιακή πορεία
των µαθητών στη σκέψη και στη γλώσσα και εκλαµβάνουν ως λάθος τα
γλωσσικό-γνωστικά χαρακτηριστικά του παιδιού, το οποίο σκέφτεται και
εκφράζεται διαφορετικά από ό,τι οι ενήλικοι. Οι προτεινόµενες από το
δάσκαλο διορθώσεις είναι πάνω, συνήθως, από το επίπεδο των µαθητών
και γι΄αυτό δεν βελτιώνουν τα πράγµατα. Για παράδειγµα, τα παιδιά
αντιλαµβάνονται τα πράγµατα µε αφηγηµατικό τρόπο, που σηµαίνει ότι
βλέπουν

τα

πράγµατα

µέσα

από

χρονικές

συσχετίσεις

και

αλληλεπιδράσεις και όχι µέσα από αιτιοκρατικές συσχετίσεις. Τον τρόπο
αυτό θεώρησης των πραγµάτων που εκφράζουν και γλωσσικά. Αντίθετα,
οι µεγάλοι βλέπουν τα πράγµατα αιτιοκρατικά, θεώρηση την οποία
εκφράζουν και γλωσσικά. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκπαιδευτικός µε τις
διορθώσεις του επιβάλλει στο µαθητικό γραπτό έναν τρόπο θεώρησης
που δεν εκφράζει την οπτική του µαθητή (βλ. Κress 1994, 163). Το
χειρότερο, µάλιστα είναι ότι χαρακτηρίζει την παιδική οπτική λάθος. Το
παιδί µέσα από την κοινωνικοποίηση του και τις συνεχείς διορθώσεις
που δέχεται σε όλους τους τοµείς της συµπεριφοράς του έχει
συνειδητοποιήσει ότι το λάθος εµπεριέχει κάτι το ηθικά ή λογικά
εσφαλµένο. Έτσι, στο επίπεδο της γλώσσας εµφανίζεται στη συνείδηση το
παιδιού ο εκπαιδευτικός να υποστηρίζει µε ηθικο-λογικά κριτήρια,

επιλογές οι οποίες δεν έχουν τέτοια βάση, αλλά τις έχει επιβάλλει η
ιστορική εξέλιξη της γλώσσας και όχι βέβαια η λογική και η ηθική. Το
παιδί συχνά είναι πλησιέστερα στη λογική απ’ ότι η άποψη των ενήλικων,
που υποστηρίζουν, για παράδειγµα ότι η λέξη «κήποι» λέει «kipi» και όχι
«kipoi», όπως εµφανέστατα λέει (βλ. και Kress 1994, 181).
Ο αφηγηµατικός τρόπος θεώρησης των πραγµάτων (narrative
thinking), που φαίνεται να συνδέεται άµεσα µε τον εγγενή τρόπο σκέψης
του παιδιού, όπως θα δούµε στο έβδοµο κεφάλαιο, εκφράζεται γλωσσικά
στα κείµενα των µικρών µαθητών µε τη συχνή χρήση του συνδέσµου
«και», ο οποίος συνδέει κύριες , συνήθως, προτάσεις σε κατά παράταξη
σύνταξη, για να αποδώσει τη χρονική εξέλιξη των γεγονότων. Για
παράδειγµα, ο µικρός µαθητής γράφει ως εξής : «Εγώ πήγα εκδροµή µε
το σχολείο και πείναγα πολύ. Εγώ έφαγα το φαγητό µου όλο». Στο
παράδειγµα τα ρήµατα πήγα, πείναγα κα έφαγα εκφράζουν τα γεγονότα
σε χρονική εξέλιξη. Αν ο δάσκαλος ανασυντάξει το µαθητικό κείµενο και
γράψει : «Έφαγα όλο το φαγητό µου, µόλις φθάσαµε στο χώρο της
εκδροµής, διότι πείναγα πολύ», έχει µε τη βοήθεια δευτερευουσών
προτάσεων αναδιατάξει τη σειρά των γεγονότων (έφαγα-φθάσαµε-πείναγα)
και έτσι, έχει συνθέσει ένα κείµενο που είναι πέρα από τη πρόθεση,
αλλά και τις δυνατότητες των παιδιών, αφού εξετάσει αιτιοκρατικά και
όχι χρονικά γεγονότα.
Σηµειώσαµε

τα

παραπάνω,

για

να

υπογραµµίσουµε

πόσο

αποτελεσµατική και επικίνδυνη µπορεί να αποβεί η «διόρθωση» των
µαθητικών κειµένων. Παρ’ όλα αυτά δεν συµφωνούµε µε όσους
απαγορεύουν στον εκπαιδευτικό κάθε µορφή διόρθωσης. Υπάρχουν
περιθώρια για ουσιαστικές διορθώσεις και, κυρίως, βελτιώσεις που όντως
βοηθούν τα παιδιά στη γλωσσική ανάπτυξή τους. Πρόκειται για τις
διορθώσεις οι οποίες κινούνται µέσα στη ζώνη των γνώσεων του παιδιού
που δεν έχουν ακόµη ενεργοποιηθεί. Ο Kress (1994, 153) αποκαλεί τις
γνώσεις αυτές «παθητικές», ενώ µια καλύτερη διατύπωση θα ήταν
διαισθητικές γνώσεις. Υπάρχουν τέτοιες ανενεργές γνώσεις, διαισθητικές
και ασυστηµατοποίητες, και γι’ αυτό το άτοµο καταλαβαίνει περισσότερα

και καλύτερα, όταν ακούει ή διαβάζει απ’ ότι όταν µιλάει, και µιλάει
καλύτερα απ’ ότι γράφει, κυρίως στις ξένες γλώσσες.
Αν, λοιπόν, οι διορθώσεις και οι επισηµάνσεις του εκπαιδευτικού
κινούνται σε αυτό το επίπεδο, και αξιοποιούν τις ανενεργές γνώσεις της
γλωσσικής ενηµερότητας του παιδιού, είναι όντως βοηθητικές. Με άλλα
λόγια, αποδεχόµαστε τις επιφυλάξεις του Βιβλίου του ∆ασκάλου για την
αποτελεσµατικότητα και για τις παρενέργειες της διόρθωσης, αλλά
πιστεύουµε ότι µε προυποθέσεις µπορεί να γίνουν διορθώσεις αλλά και
βελτιωτικές προτάσεις από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Μαζί άλλωστε
µε τις διορθώσεις θα βρει την ευκαιρία να κάνει και τις θετικές
επισηµάνσεις του για την πρόοδο που έχει ήδη σηµειώσει κάθε µαθητής,
επισηµαίνοντας µε ακρίβεια τους τοµείς της προόδου και συνδέοντάς την
µε τη µεθοδική προσπάθεια του µαθητή.

Ο δάσκαλος θα πρέπει να καταστήσει σαφές στους µαθητές ότι τα λάθη είναι
αναπόσπαστο

κοµµάτι

της

µαθησιακής

διαδικασίας

και

εποµένως,

όπ,

οποιοσδήποτε µαθαίνει κάτι, µπορεί να κάνει λάθος, ακόµα και αυτός ο ίδιος. Κατ'
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποενοχοποίηση του λάθους που αποτελεί το
αρχικό στάδιο της σηµαντικότατης, για τη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήµη,
διαδικασίας της αξιοποίησης του λάθους.
Μια τέτοια δυνατότητα αξιοποίησης του λάθους δίνεται από τη διόρθωση του
γραπτού. Κάθε φορά που οι µαθητές παράγουν λόγο πρέπει να µάθουν να
ξαναδιαβάζουν το γραπτό τους και να το διορθώνουν σε διάφορα επίπεδα
(ορθογραφικό, µορφολογικό, συντακτικό, λεξιλογικό, κειµενικής συνοχής). 0
δάσκαλος πρέπει να βοηθά τους µαθητές του - ειδικά αυτούς που αντιµετωπίζουν
δυσκολίες - στο να εντοπίσουν τα λάθη τους και να τα αναλύσουν, έτσι ώστε να
συνειδητοποιήσουν τις στρατηγικές που χρησιµοποίησαν και που οδήγησαν στο
λάθος. Αυτό στη συνέχεια θα τους επιτρέψει να αναθεωρήσουν αυτές τις
στρατηγικές και να αναπτύξουν άλλες που θα τους αποτρέψουν από το να
επαναλάβουν τα ίδια λάθη.
Τα λάθη των µαθητών, λοιπόν, χρησιµοποιούνται µε τρόπο εποικοδοµητικό,
αλλά όχι µόνο σε σχέοη µε τους ίδιους τους µαθητές. Και ο δάσκαλος εντοπίζοντας

τα λάθη των µαθητών του ή τις αδυναµίες τους πληροφορείται για το πού
βρίσκονται µαθησιακά, σε ατοµικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, και σχεδιάζει
αντίστοιχα τις διδακτικές του παρεµβάσεις.
Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η αξιολόγηοη, έτσι όπως παρουσιάζεται και στο ΑΠΣ,
αποτελεί θεµέλιο της διδασκαλίας και της µάθηοης και όχι απλώς και µόνον έναν αρνηπκά φορτισµένο - µηχανισµό ελέγχου των αποτελεσµάτων τους. Ακόµα, όµως,
και αυτός ο έλεγχος έχει ως στόχο τη βελτίωοη του παραγόµενου έργου στο σχολείο
και όχι µια στείρα βαθµολόγηοη. Σύµφωνα µε την καινούρια αντίληψη, η
αξιολόγηοη από σκοπός που ήταν παραδοσιακά γίνεται µέσον και αυτό την καθιστά
µια συνεχή διαδικασία που παρακολουθεί όλη τη µαθησιακή διαδικασία.

113. παιδαγωγική του γλωσσικού λάθους(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με τις επικρατούσες απόψεις στο χώρο της παιδαγωγικής του γλωσσικού
λάθους, η διόρθωση του λάθους συνδέεται τόσο με τις αιτίες που το προκάλεσαν,
όσο και με τη βαρύτητα του γλωσσικού λάθους, καθώς το τελευταίο αντανακλά τη
μεταβατική γλωσσική ικανότητα του μαθητή και αναδεικνύει την πορεία της
γλωσσικής του κατάκτησης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Δ΄ / Ε΄ / Στ΄ Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος κατά τη διόρθωση
μαθητικών κειμένων διορθώνει ανεξαιρέτως όλα τα λάθη χωρίς
διαβαθμίσεις ανάλογα με την ποσότητα και τη σπουδαιότητά τους.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη παιδαγωγική του γλωσσικού λάθους
με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε αποτελεσματικούς τρόπους διόρθωσης των γλωσσικών λαθών
ανάλογα με τη βαρύτητά τους.

113. θπ
Τα λάθη αντιµετωπίζονται διδακτικά ως ενδείξεις ενός προσωρινού επιπέδου
επικοινωνιακής δεξιότητας του µαθητή. Η άστοχη χρήση λέξεων, το ελλιπές
λεξιλόγιο, τα ορθογραφικά και γραµµατικά λάθη, οι δυσχέρειες στη χρήση
υποτακτικού λόγου, στην προσαρµογή του λόγου στην περίσταση, στην κατανόηση

και χρήση απαιτητικού λόγου κ.ά. χρησιµοποιούνται, κατά περίπτωση, ως µέσα
διάγνωσης που επιτρέπουν στον δάσκαλο να καταστρώσει πρόγραµµα διορθωτικών
παρεµβάσεων.
Οι ποικίλες γλωσσικές πράξεις αναλογούν σε ένα ευρύ φάσµα ειδών λόγου. Αυτό
υπαγορεύει στον µαθητή να προσαρµόζει τη µορφή του λόγου του στις εκάστοτε
ειδικές “απαιτήσεις” κάθε κειµένου. Η σκοπιµότητα άλλων κειµένων απαιτεί, για
παράδειγµα, δόµηση σε παραγράφους, καλλιέπεια, ακρίβεια, συντοµία, σαφήνεια,
πλούσιο λεξιλόγιο, πλοκή και άλλων όχι.
Γι’

αυτό,

κύριο

κριτήριο

αξιολόγησης

είναι

η

αποτελεσµατικότητα

(αποδεδειγµένη ή πιθανή) κάθε είδους λόγου, σχετικά µε το σκοπό τον οποίο
επιδιώκει ο µαθητής, καθώς και η αποδεκτότητά του ως συνόλου. Η τελευταία
µπορεί να αναλυθεί σε επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης, όπως η καταλληλότητα της
διατύπωσης, του λεξιλογίου και του ύφους, η ορθότητα της σύνταξης και της
µορφολογίας, η ορθογραφία και η γενική εικόνα του κειµένου (γραπτού ή
προφορικού).
Μόνιµος στόχος του δασκάλου είναι να καταστήσει το µαθητή υπεύθυνο για το
λόγο που παράγει, ώστε να τον αξιολογεί και να τον διορθώνει µόνος του, κάνοντάς
τον όσο µπορεί αποτελεσµατικότερο για το σκοπό για τον οποίο τον παρήγαγε. Έτσι
ο µαθητής εισάγεται στη διαδικασία της συνεχούς αναβάθµισης του γλωσσικού του
επιπέδου, δηλαδή στη µορφωτική διαδικασία της συνεχούς τελειοποίησης.
(Α.Με.Α.).

114. διαχείριση πληροφοριών(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Στα σύγχρονα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών κατά την εποχή της γνώσης και της
πληροφορίας, στην οποία ζούµε, βασική επιδιωκόµενη δεξιότητα για τον µαθητή και
µελλοντικό ενεργό πολίτη είναι η διαχείριση πληροφοριών. ∆εδοµένου ότι βασικό
µέσο πληροφόρησης είναι το διαδίκτυο στη σύγχρονη γλωσσική εκπαίδευση ο ρόλος

της επεξεργασίας και της αξιολόγησης των διαδικτυακών πληροφοριών είναι
ουσιώδης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Βαθµίδα: Στ΄ ∆ηµοτικού. Μάθηµα: Νεοελληνική Γλώσσα.
1. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβληµα: ο δάσκαλος έχει εµπλέξει τους
µαθητές του σε διαδικασίες αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, χωρίς,
όµως, να τους έχει εξασκήσει στη διαχείρισή τους και στην προσεκτική
επιλογή υλικού από αυτές.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη καλλιέργεια της διαχείρισης
ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού µε τα προβλήµατα που περιγράφει το
σενάριο;
2. Προτείνετε κριτήρια αξιολόγησης του διαδικτυακού πληροφοριακού υλικού
από τους µαθητές που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διδασκαλία της
πρόσληψης κειµένων.
1.Οι ΤΠΕ ως µαθησιακό-γνωστικό εργαλείο (cognitive tool): Οι ΤΠΕ διατρέχουν
οριζόντια όλα τα αντικείµενα του Προγράµµατος Σπουδών του ∆ηµοτικού και
θεωρούνται µέσο υποστήριξης των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων,
εργαλείο συνεργασίας και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της δηµιουργικής
ικανότητας των µαθητών.
2.Οι ΤΠΕ ως εργαλείο έκφρασης και επικοινωνίας: Οι µαθητές εξοικειώνονται µε
τους υπολογιστές και αξιοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία των ΤΠΕ (λογισµικά γενικής
χρήσης, εκπαιδευτικό λογισµικό, υπηρεσίες ∆ιαδικτύου και Web 2.0, κ.λπ.) για να
δηµιουργήσουν ψηφιακά έργα, να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν, να
συνεργαστούν µε τους συµµαθητές και τον διδάσκοντα. Ο άξονας αυτός στοχεύει στη
συνεχή ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων και στην επάρκεια χειρισµού των σύγχρονων
περιβαλλόντων των ΤΠΕ.
3.Οι ΤΠΕ ως µεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων: Οι µαθητές εµπλέκονται σε
δραστηριότητες επίλυσης προβληµάτων που έχουν ως σκοπό την καλλιέργεια
δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα (επεξεργασία δεδοµένων, σχεδιασµός και
υλοποίηση αλγορίθµων, µοντελοποίηση λύσεων, προγραµµατισµός υπολογιστών,
δηµιουργικότητα και καινοτοµία) και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (διερεύνηση,
κριτική και αναλυτική σκέψη, συνθετική ικανότητα, ικανότητες επικοινωνίας και
συνεργασίας).
4.Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόµενο: Οι µαθητές αναγνωρίζουν και αξιολογούν το
ρόλο των ΤΠΕ στη σύγχρονη κοινωνία (διοίκηση, εργασία, επιστήµες, εκπαίδευση,
ψυχαγωγία, πολιτισµός κ.λπ.). Απώτερος στόχος είναι να αποκτήσουν ευρύτερη
ψηφιακή παιδεία και να διαµορφώσουν στάσεις και αξίες, ώστε να κατανοήσουν το
νέο κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον που διαµορφώνεται στη σηµερινή εποχή.
Τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικές εφαρµογές των εργαλείων
Web 2.0
• ενθαρρύνουν την ενεργητική και αυτορυθµιζόµενη µάθηση
• προωθούν το διάλογο, την έκφραση ιδεών, τη διαπραγµάτευση απόψεων, την
κριτική και αναστοχαστική σκέψη (reflective thinking)
• προωθούν και ενισχύουν την αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών και τη
συνεργατική µάθηση

• υποστηρίζουν και προωθούν τη µετάβαση των µαθητών από την απλή διαχείριση
πληροφοριών και την επιφανειακή µάθηση στη βαθύτερη κατανόηση και οικοδόµηση
νέων γνώσεων
• µετασχηµατίζουν το πλαίσιο τη διδασκαλίας και της µάθησης παρέχοντας
πολλαπλές ευκαιρίες για διαµοίραση και συνδηµιουργία περιεχοµένου
• υποστηρίζουν τη συνεργασία, την οµαδική εργασία και, τελικά, τη µάθηση σε χρόνο
και χώρο εκτός της σχολικής τάξης.
Ο σχεδιασµός µαθησιακών δραστηριοτήτων που βασίζονται σε εργαλεία ΤΠΕ
καθορίζεται από τρεις παράγοντες :
α) τα τεχνολογικά εργαλεία και το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί κατά
την υλοποίηση της δραστηριότητας β) τη µαθησιακή υποστήριξη (scaffolding) που
πρέπει να παρέχεται στους µαθητές, τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από την
κοινότητα των συµµετεχόντων µαθητών, µέσα από τα τεχνολογικά εργαλεία
γ) τη µαθησιακή δραστηριότητα που καλούνται να υλοποιήσουν οι µαθητές, η
οποία θα πρέπει να ολοκληρώνεται µε ένα παραδοτέο. Ακολουθώντας την
προσέγγιση της αυθεντικής µάθησης (authentic learning), ο σχεδιασµός
µαθησιακών δραστηριοτήτων θα πρέπει να διαρθρώνεται στους εξής άξονες
(κριτήρια):
• Επιλογή ενός αυθεντικού και νοηµατοδοτούµενου (meaningful) πλαισίου
• Ανάπτυξη κινήτρου µάθησης και προώθηση της ενεργητικής συµµετοχής των
µαθητών
• Χρήση κατάλληλων παραδειγµάτων και µαθησιακών προσεγγίσεων µε στόχο την
εποικοδόµηση εννοιών (εννοιολογική µάθηση)
• Εφαρµογή των νέων γνώσεων για την επίλυση αυθεντικών προβληµάτων
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, της κριτικής σκέψης και της
δηµιουργικής ικανότητας των µαθητών
• Η αξιολόγηση να αποτελεί συστατικό στοιχείο της δραστηριότητας και να είναι
ενσωµατωµένη στη µαθησιακή πορεία των µαθητών (διαµορφωτική αξιολόγηση)
• Κατάλληλη οργάνωση της µαθησιακής υποστήριξης (scaffolding) των µαθητών.
Σχεδιασµός διδακτικών σεναρίων µε οµαδοσυνεργατική:
Βήµατα σχεδιασµού εκπαιδευτικών σεναρίων
• Προσδιορισµός των διδακτικών στόχων του εκπαιδευτικού σεναρίου (µε βάση τους
γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους του Προγράµµατος Σπουδών)
• Εκτίµηση των γνωστικών δυσκολιών των µαθητών (προϋπάρχουσες ιδέες, βασικές
παρανοήσεις, τεχνικές και εννοιολογικές δυσκολίες)
• Επιλογή διδακτικής και παιδαγωγικής προσέγγισης
• Προσδιορισµός του τύπου της µαθησιακής δραστηριότητας που καλούνται να
υλοποιήσουν οι µαθητές (επίλυση προβλήµατος, διερευνητική δραστηριότητα,
εφαρµογή γνώσεων, σχέδιο έρευνας κ.λπ.)
• Σχεδιασµός του βηµατισµού εργασίας των µαθητών
• Σχεδιασµός της µαθησιακής καθοδήγησης (scaffolding)
• Παράθεση διαγνωστικών ερωτήσεων-αξιολόγηση µαθητή.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

1.Η πληθώρα περιεχοµένου στο ∆ιαδίκτυο οδηγεί στην ανάγκη υιοθέτησης
αποτελεσµατικών τεχνικών αναζήτησης και παράλληλα κριτικής προσέγγισης του
παρεχόµενου περιεχοµένου. Η πιο απλή περίπτωση είναι να γνωρίζουµε τη διεύθυνση
που θέλουµε να επισκεφθούµε, π.χ. http://www.eyliko.gr, οπότε απλά τη γράφουµε
στη γραµµή διευθύνσεων του φυλλοµετρητή. Είναι ευνόητο ότι η ευθύνη µας ως
εκπαιδευτικών είναι αυξηµένη σε σχέση µε την καταλληλότητα του περιεχοµένου
των ιστοσελίδων που προτείνουµε στους µαθητές µας. Αναδύεται λοιπόν η ανάγκη
για την αξιολόγηση του περιεχοµένου των ιστοσελίδων, πέρα από την εµφάνιση και
τη λειτουργικότητά τους. Μια τεχνική για την ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης
είναι να οργανωθεί µια σειρά σχετικών ερωτηµάτων.
Υποθέτουµε ότι τα κριτήρια αξιολόγησης περιεχοµένου µιας ιστοσελίδας
εντάσσονται
στους
άξονες:
πατρότητα
ιστοσελίδας,
αξιοπιστία,
αντικειµενικότητα, πληρότητα κάλυψης, επικαιρότητα, καταλληλότητα για
εκπαίδευση.

2.Μια σχετικά νέα διδακτική τεχνική αξιοποίησης διαδικτυακών πόρων στην
εκπαίδευση, είναι αυτή των «ιστοεξερευνήσεων». Οι ιστοεξερευνήσεις αποτελούν
ένα σενάριο διδασκαλίας, στο οποίο οι περισσότερες ή όλες οι πληροφορίες που
χρειάζονται οι µαθητές προέρχονται από κατευθυνόµενη αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο,
σε δικτυακούς τόπους επιλεγµένους από τον εκπαιδευτικό . Η τεχνική ενδείκνυται και
για την αντιµετώπιση θεµάτων όπως ο αποπροσανατολισµός στον παγκόσµιο ιστό ή η
άκριτη χρήση πληροφορίας που παρουσιάζεται µε ελκυστικό τρόπο, ιδιαίτερα από
µαθητές µικρής ηλικίας.
Η αξιοποίηση των ιστοεξερευνήσεων ακολουθεί την προσέγγιση της οικοδόµησης
της γνώσης, που υλοποιείται µε τη δηµιουργία αυθεντικών δραστηριοτήτων για τη
διερεύνηση ανοικτών ερωτηµάτων, την καλλιέργεια του αναστοχασµού και την
ανάπτυξη κριτικής σκέψης από τους µαθητές, τη συνεργασία και την κοινωνική
διαπραγµάτευση της γνώσης. Απαραίτητη είναι η τακτική ενηµέρωση των
λογισµικών προστασίας, ώστε να παρέχουν προστασία από νέες απειλές που
δηµιουργούνται καθηµερινά. Επίσης πέρα από τους αυτόµατους ελέγχους που κάνουν
τα λογισµικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του υπολογιστή, είναι καλό να γίνεται
περιοδικά έλεγχος (σάρωση, scanning) του σκληρού δίσκου για ιούς. Εκτός από τους
ιούς και τους δούρειους ίππους που µπορεί να υπάρχουν σε συνηµµένα αρχεία στην
ηλεκτρονική αλληλογραφία, υπάρχουν και άλλες ενοχλητικές συµπεριφορές όπως τα
spam (µαζική αποστολή αλληλογραφίας).
Ένας άλλος κίνδυνος είναι το phishing (ψάρεµα), όπως χαρακτηρίζονται οι
προσπάθειες υποκλοπής προσωπικών δεδοµένων (συχνά οικονοµικής φύσης) από email που φαίνονται να προέρχονται από γνωστές εταιρίες. Για να αποφεύγουµε
τέτοιες συµπεριφορές πρέπει να προστατεύουµε την διεύθυνσή µας και να µη την
δηµοσιεύουµε σε ιστοσελίδες ως κείµενο. Πρέπει να συνηθίσουµε να τη
δηµοσιοποιούµε στη µορφή π.χ. myemail at sch dot gr που
αντιστοιχεί στη διεύθυνση myemail@sch.gr ή να εµφανίζουµε τη διεύθυνση ως
εικόνα, αποφεύγοντας έτσι τη µηχανική συλλογή της από εξειδικευµένα λογισµικά
που αποκαλούνται ροµπότ. Επίσης πρέπει να συνηθίσουµε να προφυλάσσουµε τις
διευθύνσεις των φίλων µας όταν αποστέλλουµε µαζική αλληλογραφία, τοποθετώντας
τις στο πεδίο της «κρυφής κοινοποίησης» (BCC, blind carbon copy) ώστε να µην
είναι ορατές από τους παραλήπτες.

3.Σε σχέση µε την προβολή ακατάλληλου και ανεπιθύµητου περιεχοµένου, υπάρχουν
τα λογισµικά φιλτραρίσµατος. Μια τέτοια πολιτική ακολουθείται και από το ΠΣ∆
ώστε να φιλτράρονται προς τα σχολεία σελίδες που περιέχουν ή προωθούν
πορνογραφικό περιεχόµενο, τυχερά παιχνίδια, εξαρτησιογόνες ουσίες, βία, µίσος,
ρατσισµό και επιθετική συµπεριφορά. Βέβαια υπάρχουν πάντα περιπτώσεις που θα
ξεφύγουν από τα φίλτρα. Αρκεί απλά να σκεφτούµε πως αν ο έλεγχος ασκείται µε
βάση το κείµενο µιας ιστοσελίδας, δεν είναι εύκολο να ελεγχθούν οι εικόνες ή οι ήχοι
που περιλαµβάνονται.
Η ηλεκτρονική παρενόχληση υπάρχει όταν κάποιος ανήλικος ή ενήλικας παρενοχλεί,
απειλεί ή εξευτελίζει κάποιον άλλο (παιδί ή έφηβο), µε απειλές, δηµοσίευση
δυσάρεστων πληροφοριών, διάδοση φηµών, κλπ. Συχνά στην παραβίαση της
ιδιωτικότητας του νεαρού χρήστη, συµβάλλει και ο ίδιος µε την απρόσεκτη χρήση
των αληθινών προσωπικών του στοιχείων, δεδοµένων και φωτογραφιών σε
ιστολόγια, σε συνοµιλίες σε chat rooms, σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, κ.ά. Η
καλύτερη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις µοιάζει να είναι η «καχυποψία». Πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη ότι οι χώροι αυτοί είναι δηµόσιοι. Να χρησιµοποιείται όπου είναι
δυνατό η διαδικασία κρυπτογράφησης δηλώνοντας κατάλληλα στις περιοχές
δηλώσεων του τύπου privacy settings ή security (το πρωτόκολλο από http θα γίνει και
θα εµφανίζεται ως https). Επίσης πρέπει να υποδειχθούν στους νεαρούς χρήστες
απλοί τρόποι να αποθηκεύουν στοιχεία από τις συνοµιλίες τους, ώστε να µπορεί στο
µέλλον να αποδειχθεί η άσχηµη συµπεριφορά απέναντί τους.
4.Συνοψίζοντας τις βασικές πρακτικές για την αύξηση της ασφάλειας κατά τη
χρήση του ∆ιαδικτύου, ο χρήστης θα πρέπει να χρησιµοποιεί λογισµικό
προστασίας, να διατηρεί ενηµερωµένο το λογισµικό του λειτουργικού
συστήµατος και τον φυλλοµετρητή, να χρησιµοποιεί νόµιµο ή ελεύθερο
λογισµικό, να αξιοποιεί τις δυνατότητες κρυπτογράφησης όπου αυτές του
παρέχονται, να χρησιµοποιεί φίλτρα περιεχοµένου και να ενηµερώνεται διαρκώς.

115. κριτική προσπέλαση κειμένου(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Τα αποτελέσµατα διεθνών διαγωνισµών και διαγνωστικών αξιολογικών τεστ
αναδεικνύουν µια υστέρηση των Ελλήνων µαθητών στην κριτική προσπέλαση
κειµένου. Η σύγχρονη αντίληψη στη διεθνή βιβλιογραφία και διδακτική πρακτική
στην παραγωγή και πρόσληψη λόγου είναι η ενηµέρωση των µαθητών για τον
συγγραφέα, τον εκδότη και το γενικότερο κοινωνικό, ιστορικό και πολιτιστικό
πλαίσιο σύνθεσης του υπό επεξεργασία κειµένου, ώστε βάσει των πληροφοριών
αυτών να είναι δυνατό να εµπλακούν σε δράσεις κριτικής προσέγγισης λόγου.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Βαθµίδα: E’ , Στ’ τάξη ∆ηµοτικού. Μάθηµα: Νεοελληνική
Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβληµα ο δάσκαλος κατά την ανάλυση
δηµοσιογραφικών κειµένων, ιστορικών πηγών, άρθρων κ.λπ. δε δίνει έµφαση
σε ορίζουσες του κειµένου, όπως συγγραφέας, προθετικότητα, αποδέκτης,
διακειµενικότητα,
περιστασιακότητα,
θεωρώντας
ότι
µόνη
η
πληροφορητικότητα του κειµένου αποτελεί παράγοντας επαρκούς και
αποτελεσµατικής ανάλυσης του κειµένου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για την κριτική πρόσληψη
λόγου µε τα προβλήµατα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε τρόπους και µεθόδους κριτικής προσπέλασης κειµένων σε
παραγωγικό και προσληπτικό επίπεδο.
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει προταθεί η προσέγγιση της ‘γλώσσας ως όλου’ (whole
language approach). Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, τα παιδιά κατακτούν τη
γλώσσα και έρχονται σε επαφή µε το γραπτό λόγο µέσα από ένα περιβάλλον που
είναι πλούσιο σε εµπειρίες γραµµατισµού. Καλούνται ωστόσο να ανακαλύψουν την
αλφαβητική αρχή µέσα από ανάγνωση κειµένων, χωρίς να χρησιµοποιούν τεχνικές
δραστηριότητες, που τα αποµακρύνουν από την ουσία του γραπτού λόγου, δηλαδή
την επικοινωνία. Όλες οι γλωσσικές δεξιότητες (ακουστική κατανόηση, οµιλία,
ανάγνωση και γραφή) αναπτύσσονται συγχρόνως, καθώς όλα τα συστήµατα της
γλώσσας (λεξιλόγιο, σύνταξη, γραµµατική, φωνητική, σηµασία) είναι αλληλένδετα
και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Μαθαίνονται µάλιστα µε φυσικό και
ευχάριστο τρόπο, όταν τα παιδιά τα προσλαµβάνουν ολοκληρωµένα, µέσα σε
συµφραζόµενα που κατανοούν. Οι δραστηριότητες λοιπόν επικεντρώνονται σε
αυθεντικά και πραγµατικά γεγονότα και σε ποικίλα κείµενα. Η γλώσσα αφοµοιώνεται
µέσα από τη φυσική της χρήση για πραγµατικούς σκοπούς. Οι προηγούµενες γνώσεις
και εµπειρίες κάθε παιδιού αποτελούν αφετηρία για την κατάκτηση νέων γνώσεων.
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναλάβουν την ευθύνη της µάθησής τους και µαθαίνουν
να αποδέχονται πιθανές ιδιαιτερότητες και διαφορετικότητες κάποιων παιδιών.
Συνεργάζονται µεταξύ τους και σέβονται την προσφορά και τη συµβολή όλων των
µελών της τάξης. Γράφουν και διαβάζουν από την αρχή της διαδικασίας της
κατάκτησης της γλώσσας µε κύριο στόχο να κατανοήσουν και να µεταφέρουν
νοήµατα. Η έµφαση δηλαδή βρίσκεται στο νόηµα και όχι στην τυπικά σωστή
γραµµατικο-συντακτική µορφή της γλώσσας.
Στην καρδιά του κριτικού εγγραµµατισµού βρίσκεται «η διαδικασία επίλυσης
προβληµάτων», η οποία εµπεριέχει πολλά συστατικά στοιχεία παιδαγωγικής της νεοβυγκοστιανής σχολής. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό είναι η γνωστική µαθητεία στη
διατύπωση υποθέσεων . Οι υποθέσεις διατυπώνονται ως ερωτήµατα που αφορούν το
περιεχόµενο, αλλά και τη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων και ερευνητικής
µελέτης. Ερωτήµατα κριτικής προσέγγισης σχετικά µε το περιεχόµενο
περιλαµβάνουν ερωτήµατα του τύπου: «Τι εννοεί ή τι εννοείς, όταν λες ότι…», «Τι
νοµίζεις ότι θα συµβεί αν…;» «Σε ποια στοιχεία στηρίζεις την άποψή σου;» «Γιατί
(πώς εξηγείς) όσα πιστεύεις;» . Οι ερωτήσεις του «πώς» και του «γιατί»
χαρακτηρίζουν την κριτική διδασκαλία. Οι µαθητές της τάξης «µαθητεύουν» δίπλα

στο δάσκαλό τους, ο οποίος λειτουργεί ως πρότυπο για την υποβολή και την
απάντηση ερωτήσεων (γνωστική µαθητεία).
Ερωτήµατα σχετικά µε τις διαδικασίες είναι αυτά που επιδιώκουν την ανάπτυξη της
µεταγνώσης. Κατά τη διαδικασία και το πέρας της διερευνητικής του εργασίας ο
µαθητής, µόνος ή σε συνεργασία µε τα µέλη της οµάδας του, στοχάζεται, αναρωτιέται
και ελέγχει τη µαθησιακή διαδικασία. Μαθαίνει να διατυπώνει και να απαντά σε
αυτοερωτήσεις.
 Τι µου έχει µείνει απ΄ όσα µελέτησα;


Πώς έκανα τη µελέτη µου;



Υπάρχει κάτι που µε δυσκόλεψε;

Τέτοιες ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης αρχίζουν από την Τρίτη τάξη, που οι
µαθητές είναι πιο ώριµοι, και συνεχίζουν πιο σύνθετες στην Τετάρτη τάξη.
Επίσης, ανάµεσα στις δεξιότητες κριτικής σκέψης είναι να µπορεί ο µαθητής να
ταξινοµεί µε κριτήρια, να συγκρίνει, να διατυπώνει υποθέσεις, να καταλήγει σε
συµπεράσµατα, να αιτιολογεί και να επιχειρηµατολογεί τεκµηριώνοντας µε
στοιχεία τα επιχειρήµατα και τις απόψεις του, γνωστικές διαδικασίες που
συγκροτούν την ουσία της κριτικής σκέψης .
Ο δάσκαλος στο πλαίσιο της ανάπτυξης και κατανόησης του κειµένου
προσεγγίζει τα στοιχεία:
Της συνοχής (γραµµατική), της συνεκτικότητας (έννοιες), της προθετικότητας
(επικοινωνία), της αποδεκτικότητας (στάσεις του αναγνώστη), της καταστατικότητας
(συγγραφέας/ύφος κειµένου), της πληροφορικότητας (κειµένου), της
διακειµενικότητας.
Ειδικότερα, δίνει έµφαση στο κείµενο (ιδέες, δοµή, µορφή, διακειµενικότητα) µέσα
από το συγκείµενο (περιβάλλον), περικείµενο (ευρύτερο περιβάλλον), διακείµενο
(στοιχεία από άλλα κείµενα του συγγραφέα στο ίδιο κείµενο).
Αναπτύσσει τεχνικές επικοινωνιακού λόγου µε:
- Άµεση διδασκαλία και αναφορά σε παράγοντες που την συγκροτούν
- ∆ιδασκαλία γλωσσικών δοµών
- Προτεραιότητα στις υπερπροτασιακές δοµές του κειµένου
- Συσχετίσεις κειµενικών µε υπερκειµενικών παραγόντων
- Ανάδειξη ενδοκειµενικών σχέσεων που διέπουν τα κείµενα
- Ενεργό εµπλοκή των µαθητών στη δηµιουργία

116. PISA, έμφαση στη λειτουργική διάσταση της
γραμματικής(Μαρία)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Τα αποτελέσµατα διεθνών διαγωνισµών, όπως της PISA, αναδεικνύουν µια υστέρηση
των Ελλήνων µαθητών στην κριτική προσπέλαση κειµένου. Η σύγχρονη αντίληψη
στη διεθνή βιβλιογραφία και διδακτική πρακτική είναι ότι η έµφαση στη λειτουργική
διάσταση της γραµµατικής προάγει την κριτική γλωσσική επίγνωση των µαθητών,
άρα αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση στην κριτική πρόσληψη λόγου.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. ∆εδοµένα: Βαθµίδα: Ε΄, Στ΄ τάξη ∆ηµοτικού. Μάθηµα: Νεοελληνική
Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβληµα: ο δάσκαλος κατά την εξέταση
γραµµατικών φαινοµένων δίνει έµφαση αποκλειστικά στη δοµή και στη
σύνταξη (π.χ. µετατροπή ενεργητικής σε παθητική φωνή, σχηµατισµός
υποτακτικής) και όχι στην κειµενική και πραγµατολογική τους λειτουργία
(δήλωση του δράστη από την ενεργητική φωνή, ουδετερότητα παθητικής,
παρουσίαση γεγονότος ως πραγµατικού από την οριστική κ.λπ.). Με τον
τρόπο αυτό, όµως, οι µαθητές δεν εξοπλίζονται αποτελεσµατικά για
δραστηριότητες κειµενικής ερµηνείας, αλλά απλώς κατανόησης.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για την κριτική προσπέλαση
κειµένων και το ρόλο της γραµµατικής µε το πρόβληµα που περιγράφει το
σενάριο;
2. Προτείνετε κατάλληλους τρόπους διδασκαλίας της γραµµατικής σε
λειτουργικό επίπεδο, ώστε η γραµµατική γνώση να αξιοποιείται και στην
πρόσληψη λόγου.
Τα γραµµατικά φαινόµενα εξετάζονται στο συγκεκριµένο περιβάλλον των κειµενικών
ειδών στο οποίο λειτουργούν (λειτουργική και κειµενική προσέγγιση) και οι
διδακτικοί στόχοι είναι γνώσεις αλλά και ικανότητα τέλεσης λεκτικών πράξεων
(αιτιολογώ, προτείνω, πληροφορώ, διηγούµαι…). Η διδακτική προσέγγιση έχει
επίσης, στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνίας µέσα από τον προφορικό αλλά και τον
γραπτό λόγο.
Για τη διδασκαλία της γραµµατικής των κειµένων:
- Να γίνεται διάκριση των κειµένων στα είδη τους (αφηγηµατικά, περιγραφικά,
πραγµατολογικά, επιχειρηµατολογικά, χρηστικά)
- Ανάδειξη των δοµικών τους στοιχείων
- Ανάδειξη του τρόπου οργάνωσης των δοµικών αυτών στοιχείων
- Ανάδειξη του άξονα που γύρω του αναπτύσσονται τα πληροφοριακά ή άλλα
στοιχεία του κειµένου, προκειµένου να υπάρχει νοητική συνεκτικικότητα
- Ανάδειξη λεξικοσυντακτικών χαρακτηριστικών
- Ανάδειξη κοινωνικοπολιτιστικού πλαισίου που οδήγησε στη δηµιουργία του
κάθε κειµενικού είδους
- Έµφαση στην παράγραφο για την κατανόηση, γιατί αυτή αποτελεί
µικρογραφία του όλου σχήµατος
Ο δάσκαλος αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες κάθε κειµενικού είδους (περιγραφικά,
αφηγηµατικά, επιχειρηµατικά,…) µέσα από δραστηριότητες που ενεργοποιούν τη
φαντασία και τη δηµιουργικότητα του µαθητή.
διάκριση των λόγων ανάγνωσης κάθε κειµένου
απόδοση των βασικών πληροφοριών κάθε παραγράφου
ερωτήσεις για την ανάδειξη συγκεκριµένων πληροφοριών του κειµένου
εντοπισµός των µηχανισµών συνοχής σε µια παράγραφο (ως παράδειγµα) του
κειµένου
σύγκριση κειµένων διαφορετικού είδους ή προέλευσης µε κοινή θεµατολογία
εξάσκηση στην απόδοση του κυρίως νοήµατος µιας παραγράφου

εξάσκηση στην απόδοση τίτλου µιας παραγράφου
αφαίρεση ή προσθήκη στοιχείων πολυτροπικότητας (εικόνας, ήχου κτλ.) σε
τµήµα κειµένου
µετασχηµατισµός και προσαρµογή µιας παραγράφου κειµένου σε διαφορετικό
ύφος ανάλογα µε τον αποδέκτη
εξάσκηση στην κατανόηση και αξιοποίηση της λειτουργικής αξίας της
γραµµατικής, π.χ.:
α) ρηµατικοί χρόνοι, διαφοροποίηση ανάλογα µε το είδος του κειµένου, το ύφος και
την περίσταση επικοινωνίας β) λειτουργία ουσιαστικών και επιθέτων (π.χ. διάκριση
µεταξύ επιθέτων που περιγράφουν και επιθέτων που δηλώνουν υποκειµενικό
σχολιασµό) γ) λειτουργία της σειράς των λέξεων και της εστίασης ανάλογα µε το
κειµενικό είδος (π.χ. προτίµηση για τη σειρά Υποκείµενο-Ρήµα-Αντικεί-µενο στον
επίσηµο/επιστηµονικό λόγο και, αντίστροφα, έκφραση υποκειµενικού σχολιασµού µε
εστίαση σε άλλα είδη)
καταγραφή απόψεων (γνώµη, επιχείρηµα, συµπέρασµα) και διαφορετικών
ερµηνειών για το νόηµα ενός κειµένου
συλλογή, καταγραφή, σύγκριση και επιλογή πληροφοριών ανάλογα µε το κείµενο
και το θέµα
απόρριψη ή επικύρωση θέσεων, απόψεων, αρχών που διατυπώνονται σε ένα
κείµενο
χαρτογράφηση σχηµάτων δόµησης ενδεικτικών κειµένων (π.χ.: συνεχή, ασυνεχή,
µικτά, ηλεκτρονικά, πολυτροπικά)
χρήση εννοιολογικών χαρτών (διάρθρωση) και καταγραφή βασικών δοµικών
στοιχείων για την παραγωγή γραπτού λόγου ανάλογα µε την περίσταση επικοινωνίας
σύνδεση δοµικών στοιχείων, π.χ. αφήγησης (ποιος, πού, πότε, τι κάνει, γιατί, τι
γίνεται µετά, ποιο είναι το αποτέλεσµα) και δηµιουργία µαθητικών κειµένων
ανάδειξη της πολυτροπικότητας των κειµένων, π.χ. µίας ευχετήριας κάρτας,
αφίσας, διαφήµισης, πρωτοσέλιδου εφηµερίδας κτλ.
παραγωγή πολυτροπικών κειµένων (µε εικόνα και ήχο) για τις ανάγκες
συγκεκριµένης περίστασης επικοινωνίας (π.χ. πολυτροπικά κείµενα).
αξιοποίηση προσωπικών βιωµάτων των µαθητών και µαθητριών-µελών οµάδας
και παραγωγή ανάλογου για την περίσταση κειµένου
προκαταρκτική γλωσσική πραγµάτωση των υπό δόµηση κειµένων µέσω
κατάλληλων γραµµατικών, λεξιλογικών και, ενδεχοµένως, πολυτροπικών στοιχείων
πειραµατισµοί µε καθοδηγηµένη γραφή (δόµηση κειµένων µε βάση εικόνες ή
αυτοτελείς τίτλους ή ηµιτελείς προτάσεις/παραγράφους, µέσω ιδεοθύελλας κ.ο.κ.)
µετασχηµατισµοί κειµενικών ειδών σε άλλα (π.χ. µίας συνεχούς ιστορίας σε
κόµικς και αντίστροφα)
µετασχηµατισµοί του ύφους του κειµένου και αποφάνσεις σχετικά µε την
καταλληλότητα των µετασχηµατισµών αυτών ανάλογα µε το κειµενικό είδος και το
πλαίσιο περίστασης
µετασχηµατισµοί της οπτικής γωνίας και αποφάνσεις σχετικά µε την
καταλληλότητά τους
πειραµατισµοί µε εναλλαγή συνωνύµων ή παρεµφερών σηµασιολογικά
εκφράσεων και επιλογή µε βάση το κειµενικό είδος
Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τον γραπτό λόγο, επιλέγεται ένα ή περισσότερα
κείµενα από αυτά που έχουν γράψει οι µαθητές/-τριες µε διαφορετικά επίπεδα
κειµενικής ικανότητας, ο δάσκαλος/η δασκάλα διαβάζει ολόκληρο το κείµενο στην

τάξη και στη συνέχεια αντιγράφει στον πίνακα ή, αν υπάρχει δυνατότητα
φωτοτυπικής αναπαραγωγής, το δίνει στους/στις µαθητές/-τριες του/της
φωτοτυπηµένο. Μετά την παρουσίαση του κειµένου τους/τις καλεί να επισηµάνουν
τυχόν ορθογραφικά, εκφραστικά λάθη ή ανεπιτυχείς επιλογές και να προτείνουν
τροποποιήσεις και αλλαγές του κειµένου, ώστε να γίνει πιο κατάλληλο και πιο
αποτελεσµατικό για την περίσταση επικοινωνίας. Με τη διαδικασία αυτή δίνεται η
ευκαιρία να γίνει αναφορά σε ορθογραφικούς κανόνες και να γίνουν παρατηρήσεις
και επισηµάνσεις υφολογικής υφής και άλλες που σχετίζονται µε τη γλωσσική
ικανότητα και την επικοινωνιακή ικανότητα. Μετά τη διαδικασία αυτή γίνεται
σύγκριση των δύο κειµένων (αρχικού και τελικού) και αξιολογείται το αποτέλεσµα.
Η διαδικασία του εργαστηρίου συγγραφέων εφαρµόζεται επίσης συστηµατικά.
Πρόκειται για εξέλιξη της παραπάνω διαδικασίας, µε τη διαφορά ότι οι µαθητές και
οι µαθήτριες είναι υπεύθυνοι /-ες τόσο για την επιλογή των κειµένων που θα
συγγράψουν/θα παραγάγουν προφορικά, όσο και για τον σχεδιασµό, την υλοποίηση
και την τελική αξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσµατικότητάς τους
σε σχέση µε πραγµατικούς ή πιθανούς αποδέκτες. Η µέθοδος αυτή δίνει έµφαση όχι
στο τελικό προϊόν αλλά στη ίδια τη διαδικασία, ως τρόπο καλλιέργειας γλωσσικών
δεξιοτήτων/διαδικαστικών γνώσεων, και διαρκεί όσο είναι απαραίτητο προκειµένου
οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι ικανοποιηµένοι/-ες µε τη δουλειά τους. Ο/η
εκπαιδευτικός παίζει το ρόλο του/της συντονιστή/-τριας.
'Οσον αφορά τη διαδικασία επαναδιατύπωσης συνεχούς προφορικού λόγου, αυτή
µπορεί να γίνει σε κάποιες περιπτώσεις µε τη βοήθεια του µαγνητοφώνου. Ο λόγος
µαγνητοφωνείται και στη συνέχεια τίθενται σε ακρόαση τα σηµεία εκείνα, όπου ο
λόγος παρουσιάζει κάποιες επικοινωνιακές δυσχέρειες (εκφράσεις που µπορούν να
παραπέµπουν σε διαφορετικά νοήµατα, ασάφειες κλπ.) και γίνεται µε συµµετοχή
όλων των µαθητών και µαθητριών προσπάθεια βελτίωσης της επικοινωνιακής του
αποτελεσµατικότητας.
Σε περιπτώσεις διαλογικά δοµούµενων κειµένων (συνοµιλίες, διεπιδράσεις κλπ.) τα
ακόλουθα µπορεί να διατυπωθούν. Το βασικό στοιχείο που προσδιορίζει τις
δραστηριότητες λόγου είναι η ενεργός συµµετοχή.
1. «Ακολουθώ στην τάξη µου την επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού µαθήµατος» αρχικά σηµαίνει
διαµορφώνω ένα πλαίσιο και «πραγµατικές συνθήκες επικοινωνίας, προφορικής και
γραπτής. Αυτές οι συνθήκες επικοινωνίας θα δηµιουργήσουν στα παιδιά την επιθυµία
(ή την πραγµατική ανάγκη) και το κίνητρο να αντλήσουν και να κατανοήσουν
―έστω διαισθητικά― πληροφορίες που τους δίνονται σε προφορική ή γραπτή
µορφή από το περιβάλλον τους, να τις επεξεργαστούν και να επικοινωνήσουν. Αυτές
οι συνθήκες επικοινωνίας πολλές φορές µοιάζουν µε ή µπορούν να µετατραπούν
σε συνθήκες «επίλυσης ενός προβλήµατος», πράγµα που γοητεύει τα παιδιά,
ενεργοποιεί µια σειρά από συναισθηµατικές και γνωστικές λειτουργίες και τα ωθεί
στο να θέλουν να παράγουν και να κατανοούν µηνύµατα, δηλαδή να επικοινωνούν.
2. «Ακολουθώ στην τάξη µου την επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού
µαθήµατος» σηµαίνει ακόµη ότι αντιµετωπίζω τη γλώσσα όχι µόνο σαν αντικείµενο
µάθησης αλλά και σαν εργαλείο µάθησης. Σηµαίνει δηλαδή ότι επεξεργάζοµαι µαζί µε
τα παιδιά τα κείµενα, όχι µόνο να αποκτήσουν λεξιλόγιο και γλωσσικές δοµές, ούτε
µόνο για να κάνουν γραµµατικές ασκήσεις, αλλά για να αποκτήσουν γνώσεις που θα
τις συνδέσουν µε βιώµατά τους ή µε γνώσεις που θα προκύψουν από άλλα µαθήµατα.

Σηµαίνει ότι κινητοποιώ τα παιδιά ώστε να επεξεργαστούν τα κείµενα µε τρόπο που
θα τα οδηγήσει στο να κάνουν υποθέσεις (ποιος να πουλάει αυτό το
σπίτι; Ποιος άραγε θα το αγοράσει; κτλ.), στο να θέσουν ερωτήµατα τα οποία θα
θελήσουν να απαντήσουν (πού αλλού µπορούµε να βρούµε ένα σπίτι; Τι άλλο
βρίσκουµε στις µικρές αγγελίες; Έχουν όλες οι εφηµερίδες µικρές αγγελίες; Τι άλλα είδη
κειµένων έχουν οι εφηµερίδες;), στο να συσχετίσουν πληροφορίες, στο να
αποκτήσουν τελικά µια σειρά από δεξιότητες που δεν είναι
µόνο γλωσσικές.

117. κοινωνικός και κριτικός γραμματισμός των
μαθητών (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Τα αποτελέσματα διεθνών διαγωνισμών, όπως της PISA, αναδεικνύουν μια
υστέρηση των Ελλήνων μαθητών στην κριτική προσπέλαση κειμένου. Η σύγχρονη
αντίληψη στη διεθνή βιβλιογραφία και διδακτική πρακτική είναι ότι η έμφαση στην
πρόσληψη και ερμηνεία από τους μαθητές όχι μόνο λογοτεχνικών κειμένων αλλά
και επεξεργασμένων χρηστικών κειμένων απαιτητικού λόγου (δημοσιογραφικών,
κοινωνικών, δικαστικών, επιστημονικών) αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση στην
καλλιέργεια του κοινωνικού και του κριτικού γραμματισμού των μαθητών.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Ε΄, Στ΄ τάξη Δημοτικού. Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος στο πλαίσιο της
καλλιέργειας αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών προτιμά την επιλογή
από τα βιβλία λογοτεχνικών κειμένων, τα οποία θεωρεί πρότυπα λόγου.
Συνεπώς, αποφεύγει τη διδασκαλία άλλων κειμενικών τύπων, στοιχείο που
έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της κειμενικής ικανότητας των
μαθητών.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για διδασκαλία των ειδών
λόγου με το πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
2. Προτείνετε είδη λόγου και κειμενικούς τύπους που θα επιλέγατε με στόχο
την καλλιέργεια πρακτικών κοινωνικού και κριτικού γραμματισμού των
μαθητών.
Απάντηση
• Ο μαθητής: πρέπει να εξασκείται για ητν κατανόηση και παραγωγή
διαφορών κειμενικών ειδών μέσα σε διαφορετικές επικοινωνιακές
περιστάσεις. ¨Αμεση και συστηματική διδασκαλία της δομής και του
περιεχομένου (γραμματικής) των διαφορετικών κειμενικών ειδών.
• Ο εκπ/κός βασίζεται περισσότερο στο παραδοσιακό μοντέλο που
θεωρεί ότι τα πρότυπα λογοτεχνικάκείμενα αυξάνουν τις γνωστικές
γλωσσικές δεξιότητες και τη βελτίωση του γραπτού λόγου του
μαθητή. (λογοτεχνικά κείμενα προς μίμηση).
• Σύμφωνα με τη λογική της εγγραμματοσύνης που προωθεί η
κειμενοκεντρική προσέγγιση, είναι η πρακτική της επέκτασης του

σχολικού κανόνα πέρα των λογοτεχνικών κειμένων για να
συμπεριληφθούν στη σχολική χρήση εκτός από τα αφηγηματικά, τα
περιγραφικά, πραγματολογικά, επιχειρηματολογικά και χρηστικά
κείμενα.
• Τα περισσότερα από αυτά δεν υπάρχουν στις εμπειρίες των μαθητών
( χαμηλότερων στρωμάτων μειονοτήτων) και για το λόγο αυτό θα
πρέπει να διδαχθούν συστηματικά και άμεσα, προκειμένου αν μην
υπαρχεις χολική διαρροή και κοινωνική αναπαραγωγή. (γλώσσα
εξουσία)
• Ο κριτικός γραμματισμός δεν αποδέχεται ως φυσικούς τους
κυρίαρχους θεσμούς και λόγους, αλλά τους θέτει υπό αμφισβήτηση.
Η έννοια της αμφισβήτησης μας είναι πολύ χρήσιμη για ητν
κατανόηση της κριτικής διάστασης του γραμματισμού. Κριτική
σημαίνει να ανακαλύπτουμε πώς λειτουργεί κάτι, να μην παίρνουμε
τα πράγματα ως δεδομένα αλλά να θέτουμε ερωτήσεις: γιατί
συμβαίνει αυτό; Ποιος είανι ο σκοπός του; Τίνος συμφέροντα
εξυπηρετεί;. με άλλα λόγια μπορεί να γίνει εργαλείο για την
ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
1)Πραγματολογικά: αναφέρονται σε θέματα φυσικού κόσμου και του κοινωνικού
βίου και έχουν σκοπό να μεταφέρουν με οργανωμένο τρόπο έγκυρα δεδομένα
καθώς επίσης να φωτίσουν κάποιο γνωσιακό πρόβλημα (ιστορία, φυσική,
θρησκευτικά, Αγωγή κ.α.)
• Οι δομές των πραγματολογικών κειμένων είναι λιγότερο οικείες στα
παιδιά άρα δυσκολότερες σ΄ αυτά. Γι΄ αυτό απαιτείται και η άμεση
διδασκαλία των δομικών σχημάτων η οποία προωθεί σημαντικά την
ικανότητα των μαθητών τόσο για την κατανόηση και ανάκληση των
πληροφοριών όσο και την παραγωγή πραγματολογικών κειμένων.
2) Επιχειρηματολογικά: Τα κείμενα που προκαλούν αντιπαραθέσεις μεταξύ ατόμων
ή κοινωνικών ομάδων και διατυπώνουν προτάσεις τις οποίες αιτιολογούν με τέτοιο
τρόπο, ώστε να έχουν πιθανότητα να γίνουν αποδεκτές ακόμη και σε εκείνους που
ενδεχομένως είχαν αρχικά διαφορετικές θέσεις.

120. καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης Μ(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, που τις υιοθετεί και το Νέο Σχολείο, ρόλος
κάθε εκπαιδευτικής μονάδας είναι και η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής
συνείδησης στον Μαθητή: Η εξοικονόμηση ενέργειας, η υγιεινή διατροφή, η
φροντίδα και ο σεβασμός στο περιβάλλον και η διασφάλιση της αειφορίας.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: όλα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ο διευθυντής ενός σχολείου υποβαθμισμένης περιοχής θεωρεί πως δεν μπορεί να
ενισχύσει την περιβαλλοντικής συνείδηση των μαθητών όταν στο σχολείο του

φοιτούν μαθητές που δεν έχουν ικανοποιήσει βασικές τους ανάγκες όπως η σίτιση
και η στέγαση, και ενώ οι βασικές μαθησιακές δεξιότητες δεν έχουν ακόμη
επιτευχθεί. Για το λόγο αυτό δεν συμμετέχει σε κανένα «πράσινο» πρόγραμμα
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι οι παραπάνω στόχοι του σύγχρονου σχολείου
συσχετίζονται με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς, ώστε να μετατρέψει τις
σύγχρονες αντιλήψεις περί αειφορίας σε αποτελεσματική εκπαιδευτική πράξη;

Οι στόχοι του σύγχρονου σχολείου δεν υλοποιούνται στο συγκεκριμένο σχολείο
καθώς ο Διευθυντής δείχνει αρνητική στάση και δεν συμμετέχει σε κανένα
«Πράσινο» πρόγραμμα επειδή παραμένει προσκολλημένος στα προβλήματα του
σχολείου.
Θα πρότεινα:
•

Ενημέρωση γονέων και μαθητών σχετικά με την υγιεινή διατροφή ακόμη και σε
αυτά τα λίγα που μπορούν να έχουν για τη διατροφή τους.

•

Ιδιαίτερη προσοχή στα είδη διατροφής που πωλούνται στο κυλικείο.

•

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
αρχίζοντας από το σχολικό χώρο, το χώρο της γειτονιάς και της ευρύτερης
περιοχής. (π.χ. Στο σχολείο: προστασία δέντρων αν υπάρχουν, δημιουργία
κήπου, τοποθέτηση γλαστρών κ.ά.)

•

Υλοποίηση Σχεδίων Εργασίας στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης σχετικά με την
αειφορία.

121. αναπαραγωγική και παραγωγική μάθηση(Κ.Β)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Ειδικοί της ψυχολογίας της μάθησης, των αναλυτικών προγραμμάτων και της
διδασκαλίας κάνουν διάκριση μεταξύ «αναπαραγωγικής μάθησης» και
«παραγωγικής μάθησης» και επισημαίνουν ότι τα δύο αυτά είδη μάθησης
προκύπτουν μέσα από την ενεργοποίηση διαφορετικών γνωστικών δεξιοτήτων και
επιτελούν διαφορετικούς διδακτικούς στόχους. Συγκεκριμένα, η αναπαραγωγική
μάθηση προκύπτει από την ενεργοποίηση μνημονικών και γνωστικών δεξιοτήτων
και αποβλέπει στην κατανόηση, συγκράτηση και εύκολη ανάκληση και
αλγοριθμική εφαρμογή των δεδομένων και στην αυτοματοποίηση δεξιοτήτων,
ενώ η παραγωγική μάθηση προκύπτει από την ενεργοποίηση ανώτερων γνωστικών
και μεταγνωστικών δεξιοτήτων και λογικών συλλογισμών και αποβλέπει στη βαθιά

κατανόηση και επεξεργασία των δεδομένων, που επιτρέπουν στο άτομο να
γενικεύει τη νέα γνώση και να την αξιοποιεί για την εξήγηση και ερμηνεία
άγνωστων φαινομένων, την επίλυση νέων προβλημάτων και λήψη αποφάσεων σε
πολύπλοκα ζητήματα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα κατάσταση –πρόβλημα
Ενώ και τα δύο είδη μάθησης έχουν θέση στην εκπαίδευση, ως Σχολικός Σύμβουλος
παρατηρείτε ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί κατανέμουν άνισα τις μαθησιακές
δραστηριότητες και ευνοούν την αναπαραγωγική μάθηση σε βάρος, βέβαια, της
παραγωγικής.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο σχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με την κατάσταση που
περιγράφει το σενάριο;
2. Με ποια επιχειρήματα θα προσπαθούσατε να προβληματίσετε την εκπαιδευτικό
και με ποιες προτάσεις να τον βοηθήσετε να ενισχύσει στην τάξη του την
παραγωγική μάθηση;
121 & 233 ίδιες στη θεωρητική παραδοχή, η 233 θέλει παράδειγμα στη
Γεωγραφία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αναπαραγωγική διδασκαλία Παραγωγική διδασκαλία &
& µάθηση
µάθηση
Παραδοσιακό σχολείο
Κέντρο διαδικασίας η ύλη και το Α.Π.
Μετάδοση γνώσης
Μηχανιστική εκµάθηση ύλης
αποµνηµόνευση
Μάθηση µε επανάληψη
Καλή µνήµη
κλπ

Νέο Σχολείο
Κέντρο ο ενεργός µαθητής
Οικοδόµηση γνώσης
Μάθηση µε διερεύνηση
∆οµές σκέψης, κατάκτηση εννοιών
Μάθηση στρατηγικών, γενίκευση σε
άλλες καταστάσεις
Γνωστικές και µεταγνωστικές
στρατηγικές,
κλπ

Οι προτάσεις και τα επιχειρήµατα προς τον εκπαιδευτικό θα είναι η φιλοσοφία του
Νέου Σχολείου.

122. το σχολικό κλίμα

(Οδυσ)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έχουν δείξει ότι το σχολικό κλίμα επηρεάζει την ποιότητα του παιδαγωγικού
έργου της σχολικής μονάδας. Το ανοικτό σχολικό κλίμα, όπου ο Διευθυντής

ενθαρρύνει τη συνεργασία και τις καινοτομίες, οι εκπαιδευτικοί νοιάζονται για την
πρόοδο της σχολικής μονάδας και λειτουργούν ως κοινότητα, προδιαγράφει την
καλή και αποτελεσματική λειτουργία της.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ένταση σε σχολική μονάδα, επειδή οι
προτάσεις του Διευθυντή για το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν βρίσκουν σύμφωνους
κάποιους εκπαιδευτικούς. Επιμένουν ότι οι προτάσεις του ευνοούν τους
«εκλεκτούς» του. Ο Διευθυντής αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει αλλιώς.
Η ένταση συνεχίζεται.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
Η ερευνητική διαπίστωση συσχετίζεται απόλυτα με τα προβλήματα που περιγράφει
το σενάριο. Στην προκειμένη περίπτωση η ένταση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις
προτάσεις του Διευθυντή, για το Ω.Π. Εάν πράγματι οι προτάσεις του Δ/ντή ευνοούν
κάποιους αυτό σίγουρα γίνεται αντιληπτό από τους άλλους, επιφέρει ‘γκρίνιες’ και
θα πρέπει να αλλάξει το Ω.Π. γιατί δυναμιτίζει το καλό ψυχολογικό κλίμα του
σχολείου.
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται 4 είδη σχολικών κλιμάτων (προφίλ):

2. Ποιους παράγοντες θα συνυπολογίσετε, προκειμένου να βοηθήσετε τη
σχολική μονάδα να ξεπεράσει τη συγκρουσιακή κατάσταση ;
Οι δυσκολίες σύνταξης του Ω.Π. είναι υπαρκτές. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί
ειδικοτήτων διατίθενται για συγκεκριμένες ημέρες και ώρες στη σχολική μονάδα. Ο
Δ/ντής θα πρέπει να συνυπολογίσει τις παραμέτρους αυτές και να διαμορφώσει το
πρόγραμμα με βάση τα δεδομένα που έχει. Αυτό όμως αλλάζει το Ω.Π. κάποιων
εκπαιδευτικών και τότε αρχίζουν τα παράπονα.
Μερικοί από τους παράγοντες που πρέπει να συνυπολογιστούν είναι:

•

Το Ω.Π. όλων των εκπαιδευτικών, ειδικοτήτων και μη, θα πρέπει να ‘απλώνεται’
σε όλες τις ώρες λειτουργίας της σχολικής μονάδας και να μην περιορίζεται για
παράδειγμα στις πρώτες ώρες για τους ΠΕ70 και τις τελευταίες για τους
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
• Τα κενά μεταξύ των διδακτικών ωρών να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα σε
όλους τους εκπαιδευτικούς.
• Ανάλογα με τις δυνατότητες και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, να
έχουν όλοι για παράδειγμα από ένα 4ωρο ή 5ωρο ή από ένα 7ωρο και να μην
συμβαίνει μόνο αυτό μόνο στους ‘εκλεκτούς’ του Δ/ντή.
• Να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη του Ω.Π.
• Ο Δ/ντής να μην υποκύπτει σε πιέσεις εκπαιδευτικών για προσωπικές
διευκολύνσεις ελάσσονος σημασίας.
• Συμμετοχική λήψη αποφάσεων και κριτηρίων/αρχών που πρέπει να τηρούνται
κατά τη διαδικασία σύνταξης του Ω.Π.
Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Δ/ντής αποδείξει με ακλόνητα επιχειρήματα ότι το
πρόγραμμα δε βγαίνει αλλιώς, τότε οι προτάσεις του θα πρέπει να γίνουν
αποδεκτές. Στην αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να θέσει το θέμα στο σύλλογο
διδασκόντων για να δοθεί κοινά αποδεκτή λύση.

123. το σχολικό κλίμα(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έχουν δείξει ότι το σχολικό κλίμα επηρεάζει την ποιότητα του παιδαγωγικού
έργου της σχολικής μονάδας. Το ανοικτό σχολικό κλίμα, όπου ο Διευθυντής
ενθαρρύνει τη συνεργασία και τις καινοτομίες, οι εκπαιδευτικοί νοιάζονται για την
πρόοδο της σχολικής μονάδας και λειτουργούν ως κοινότητα, προδιαγράφει την
καλή και αποτελεσματική λειτουργία της.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Νεο-αφιχθείς εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται
να συµµετάσχει σε καινοτόµο ευρωπαϊκό πρόγραµµα. Παρακινεί µε ενθουσιασµό και
τους υπόλοιπους να µετέχουν. Κάποιοι εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους και τον
προβληµατίζουν. Συνεχίζει, όµως, την προσπάθειά του χωρίς την ευρύτερη αποδοχή.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
• Η ερευνητική διαπίστωση συνδέεται άµεσα µε τα προβλήµατα που περιγράφει το
σενάριο, δεδοµένου ότι το κλίµα στο συγκεκριµένο σχολείο δεν να ευνοεί τη
συµµετοχή πολλών εκπαιδευτικών στο καινοτόµο ευρωπαϊκό πρόγραµµα που
ενδιαφέρεται να συµµετάσχει ο νέο-αφιχθείς εκπαιδευτικός.
• Ο ∆ιευθυντής δε φαίνεται να παρεµβαίνει θετικά, ως όφειλε, προς την
κατεύθυνση ενός ανοικτού σχολικού κλίµατος, αφού δεν ενθαρρύνει τη
συνεργασία των παλαιότερων εκπαιδευτικών του σχολείου µε τον νέο-αφιχθέντα.
• Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δεν νοιάζονται ιδιαίτερα για την πρόοδο της
σχολικής µονάδας και δεν λειτουργούν ως κοινότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
και προόδου.

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

2. Με ποιες θετικές παρεμβάσεις μπορείτε να ενθαρρύνετε τον ενθουσιώδη
εκπαιδευτικό στο έργο του ;
Με τη στήριξή του σε θέµατα παιδαγωγικής καθοδήγησης και διδακτικής
στήριξης όσον αφορά την υλοποίηση του καινοτόµου ευρωπαϊκού προγράµµατος.
Ενδεχοµένως να ενισχύσω τη συνεργασία του µε τους υπεύθυνους καινοτόµων
δράσεων ή άλλους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας που έχουν αναλάβει/ή είχαν
αναλάβει κατά το παρελθόν το ίδιο πρόγραµµα, µε στόχο τη συνεργασία τους και
την ανταλλαγή χρήσιµων πληροφοριών.
Ενδοσχολική
επιµόρφωση
σε
θέµατα
συνεργασίας,
ανάληψης
πρωτοβουλιών/καινοτόµων προγραµµάτων και τη σηµασία τους κλπ.
Προβολή των πλεονεκτηµάτων των καινοτόµων προγραµµάτων στο σύλλογο
διδασκόντων (το µη υποχρεωτικό της δράσης, η ανοιχτή επιλογή θέµατος και ο
σχεδιασµός σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα της κάθε σχολικής οµάδας, καθώς και η
απελευθέρωση από τη ρουτίνα και τη βαθµολόγηση, έχουν ως αποτέλεσµα την
αίσθηση ελευθερίας, τη συµµετοχή και έκφραση όλων των παιδιών και την
ενίσχυση της δηµιουργικότητας).
διάχυση της καινοτοµίας στη σχολική µονάδα
πρόταση για εξάσκηση της καλής πρακτικής, όχι ευκαιριακά αλλά και σε
επόµενες χρονιές
συνέχιση της καλής πρακτικής- καινοτόµου δράσης στη σχολική µονάδα, ακόµα
και αν ο/η εκπαιδευτικός αλλάξει σχολείο.
υποστήριξη της πρωτοβουλίας όχι µόνο µε την τελική επιβράβευσή της αλλά και
κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της.
Η ανάδειξη της διαφορετικής προσέγγισης της σχολικής πραγµατικότητας. Η
πραγµατική καινοτοµία, δε γίνεται για να βραβευτεί ή να δηµοσιευτεί (εκτός αν
αποτελεί τµήµα µιας ερευνητικής διαδικασίας), αλλά για να αντιµετωπίσει τις
καθηµερινές αγκυλώσεις και δυσκολίες της σχολικής διαδικασίας, να βρει λύσεις
σε συνθήκες δύσκολες, σε καταστάσεις που φαίνονται αδιέξοδες.
Παροχή κινήτρων, όπως για παράδειγµα: παρουσιάσεις των εργασιών σε Forum,
σε ηµερίδα, δηµιουργία υποστηριχτικών δοµών στο σχολείο, κλπ.

164. διαφοροποιημένη διδασκαλία(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Η μεγάλη ανομοιογένεια των σύγχρονων σχολικών τάξεων καθιστά αναγκαία τη
διαφοροποιημένη διδασκαλία, η οποία προσαρμόζεται στις μαθησιακές
δυνατότητες και ανάγκες όλων των μαθητών. Θεωρητικοί της εκπαίδευσης
διαπιστώνουν ότι χωρίς διαφοροποίηση της μάθησης, το ανομοιογενές σημερινό
σχολείο θα κινδύνευε να γίνει αντιδημοκρατικό, βαθαίνοντας τις προϋπάρχουσες
κοινωνικο-μορφωτικές διαφορές. Από την άλλη, η πλήρης διαφοροποίηση θα
σήμαινε την απώλεια των κοινών αναφορών, τη διάλυση των πλαισίων και,
ενδεχομένως, μια νέα χαοτική κατάσταση, παρόμοια με εκείνη της μηδενικής
διαφοροποίησης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικός της περιφερείας σας, που
υπηρετεί σε ιδιαίτερα ανομοιογενές σχολείο, δεν διαφοροποιεί τη διδασκαλία του,
επικαλούμενος ότι η κάλυψη μιας κοινής για όλους ύλης θα ισοσταθμίσει τις

διαφορές. Άλλος συνάδελφός του στο διπλανό τμήμα κάνει το αντιδιαμετρικά
αντίθετο: ετοιμάζει πολλές κατηγορίες κειμένων, εκπαιδευτικού υλικού, μεθόδων
και ασκήσεων, για να καλύψει όλες τις περιπτώσεις. Και οι δύο διαπιστώνουν
κάποια στιγμή ότι δεν ελέγχουν την πορεία της μάθησης των μαθητών τους, αλλά
ούτε και το τεταμένο κοινωνικό κλίμα των τάξεών τους.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η θεωρητική παραδοχή συσχετίζεται πλήρως με τα προβλήματα που περιγράφει το
σενάριο. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία προϋποθέτει αλλαγές που αφορούν τόσο
το µαθητή όσο και το αναλυτικό πρόγραµµα.
Ο πρώτος εκπαιδευτικός κάνει λάθος να πιστεύει ότι η κάλυψη μιας κοινής για
όλους ύλης θα ισοσταθμίσει τις διαφορές, γιατί οι διαφορές οφείλονται σε μία
σειρά διαφορετικών λόγων (κοινωνικών, οικονομικών, ατομικών, κλπ). Τα παιδιά
είναι γνωστό ότι δεν ξεκινούν όλα από την ίδια αφετηρία. Χωρίς διαφοροποίηση
της μάθησης, το ανομοιογενές σημερινό σχολείο κινδυνεύει όντως να γίνει
αντιδημοκρατικό, βαθαίνοντας τις προϋπάρχουσες κοινωνικο-μορφωτικές
διαφορές. Επομένως, ο πρώτος εκπαιδευτικός δεν διαφοροποιεί τη διδασκαλία του
ούτε ως προς τον άξονα μαθητής ούτε ως προς τον άξονα αναλυτικό πρόγραμμα.
Ο δεύτερος εκπαιδευτικός θα πρέπει να καταλάβει ότι η διαφοροποιημένη
διδασκαλία δεν συνεπάγεται ένα χαοτικό περιβάλλον μάθησης. Αντίθετα, η
διαφοροποιημένη διδασκαλία προϋποθέτει: οργάνωση, σαφείς διαδικασίες,
συστηματική αξιολόγηση και συμμετοχή από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Στην
περίπτωσή μας ο δεύτερος εκπαιδευτικός δεν φρόντισε να ορίσει τις βασικές
έννοιες - πυρηνικές γνώσεις που θα πρέπει όλοι οι μαθητές να κατακτήσουν και οι
οποίες θα καθοδηγήσουν στον ακριβή καθορισμό των στόχων της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Επιπλέον, οι διαφορετικές κατηγορίες κειμένων,
εκπαιδευτικού υλικού, μεθόδων και ασκήσεων που ετοιμάζει αναφέρονται σε
προσαρμογές ως προς τον άξονα του αναλυτικού προγράμματος. Εκτός όμως από
αυτές πρέπει να κάνει προσαρμογές όσον αφορά τον κάθε μαθητή ξεχωριστά ( την
ετοιμότητά του ή αλλιώς το επίπεδο επίδοσης (readiness), τα ενδιαφέροντά του
(interest) και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο μαθαίνει (μαθησιακό προφίλ,
learning profile)).
Στην επιτυχία μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζει η ικανότητα του εκπαιδευτικού να ασκεί αυτοκριτική στην πορεία της
διδασκαλίας με τρόπο που να λαμβάνει ανατροφοδότηση και να διαφοροποιεί την
εργασία του αποτελεσματικότερα.

2. Πώς θα προτείνατε στους δύο εκπαιδευτικούς να κινηθούν, για να ασκήσουν μια
ρεαλιστική και αποδοτική διαφοροποιημένη παιδαγωγική;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο όρος «διαφοροποιηµένη διδασκαλία» αναφέρεται σε µια συστηµατική προσέγγιση
στο σχεδιασµό του συνόλου της διδασκαλίας για µαθητές µε διαφορετικές
µαθησιακές ανάγκες. Για να σχεδιάσουν κατάλληλα τη διδασκαλία τους οι δύο
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δώσουν έµφαση σε δύο βασικούς άξονες:
στο µαθητή και
στο αναλυτικό πρόγραµµα
Όσον αφορά στον πρώτο άξονα, το µαθητή, διακρίνουµε τρεις επιµέρους διαστάσεις:
την ετοιµότητά του ή αλλιώς το επίπεδο επίδοσης (readiness),
τα ενδιαφέροντά του (interest) και
τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο µαθαίνει (µαθησιακό προφίλ, learning profile).
Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στo δεύτερο άξονα, δηλαδή το αναλυτικό πρόγραµµα και
τη διδασκαλία, διακρίνουµε και εδώ τρεις διαστάσεις:
το περιεχόµενο (content),
την επεξεργασία του περιεχοµένου (process) και
το τελικό προϊόν (product).
Στο παρακάτω διάγραµµα αναπαρίσταται γραφικά το περιεχόµενο της
διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, ως προς τους δύο άξονες και τις έξι διαστάσεις.

Όπως γίνεται φανερό, ο/η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί μια ποικιλία διδακτικών
στρατηγικών και τεχνικών για να διαφοροποιήσει το περιεχόμενο, την επεξεργασία
του και το τελικό προϊόν ανάλογα με το επίπεδο, τα ενδιαφέροντα και τα
μαθησιακά προφίλ των μαθητών.

Η πιο πάνω διαδικασία προετοιµασίας αποτελεί το θεµέλιο λίθο κάθε
διαφοροποιηµένης διδασκαλίας και η απόκλιση ή παραγνώριση ιδιαίτερα των
πρώτων βασικών σταδίων της προετοιµασίας, που αφορούν κυρίως το βασικό σκοπό
του µαθήµατος και τις πυρηνικές του γνώσεις, δεν µπορεί παρά να οδηγήσει σε
αποτελέσµατα που δεν ανταποκρίνονται στο βασικό σκοπό και δεν οδηγούν τους
µαθητές στα µονοπάτια της πυρηνικής γνώσης.
Ο εκπαιδευτικός που θα εφαρµόσει τη διαφοροποίηση διδασκαλίας θα πρέπει να
κάνει τρία σηµαντικά βήµατα. Αρχικά θα πρέπει να καθορίσει το σκοπό της
διδασκαλίας του και µέσα από αυτόν να ορίσει τις βασικές έννοιες - πυρηνικές
γνώσεις που θα πρέπει όλοι οι µαθητές να κατακτήσουν και οι οποίες θα
καθοδηγήσουν στον ακριβή καθορισµό των στόχων.
Πριν ακόµα αρχίσει ο προγραµµατισµός της διδακτικής πράξης, ο εκπαιδευτικός θα
πρέπει να γνωρίσει όσο καλύτερα γίνεται τους µαθητές του και τις ανάγκες τους και
τέλος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, για να προγραµµατίσει
µια διαφοροποιηµένη διδασκαλία µέσα από την οποία όλοι οι µαθητές µε βάση την
προηγούµενη γνώση θα κατασκευάσουν την καινούρια (Tomlinson, 1999).

124. ο ρόλος του διευθυντή (Ρούλα)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Η θεωρία τονίζει ότι ο πιο σημαντικός ρόλος του διευθυντή είναι εκείνος του δια
βίου μαθητευόμενου, που ηγείται του σχολείου μετέχοντας σε όλες τις κύριες
δραστηριότητές του αποτελώντας το φωτεινό παράδειγμα για τους συναδέλφους
του προς τη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες οι τάξεις

2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται να
διαμορφώσει ένα κλίμα κοινότητας στη σχολική μονάδα όπου εργάζεται. Παρακινεί
Διευθυντή και συναδέλφους να οργανώσουν ενδο-σχολική επιμόρφωση που
σχετίζεται με την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς. Αρκετοί από τους
συναδέλφους του ενθουσιάζονται, ενώ μερικοί θεωρούν ότι μια τέτοια
επιμόρφωση χρονικά θα τους επιβαρύνει υπέρμετρα. Ο Διευθυντής
προβληματίζεται και δεν εκφράζει άποψη.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Με ποιες θετικές παρεμβάσεις μπορείτε να ενθαρρύνετε τον ενθουσιώδη
εκπαιδευτικό στο έργο του χωρίς να διαταράξετε ισορροπίες ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο ρόλος του Δ/ντή της σχολικής μονάδας στο εκπαιδευτικό κοινωνικό
γίγνεσθαι, το οποίο επικρατεί στις εκπαιδευτικές κοινότητες σήμερα είναι
καθοριστικός για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού σχολείου, το οποίο
θα είναι ικανό να εντάξει στο σχολικό περιβάλλον όλους τους μαθητές
σεβόμενο τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες του. Το εκπαιδευτικό θεσμικό
πλαίσιο,σ το οποίο ορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Δ/ντών
προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός Δ/ντή- ηγέτη με κυρίαρχο σκοπό τη
δημιουργία ενός σχολείου για όλους». Για να γίνει αυτό εφικτό χρειάζεται η
συστηματική, συνεχής επιμόρφωση των Δ/ντών, η οποία θα τους καταστήσει
ικανούς αφ΄ ενός να αξιοποιούν τις δυνατότητες όλων των εκπ/κών, των
μαθητών καιτ ων άλλων φορέων προς την κατεύθυνση του αποτελεσματικού
σχολείου και αφ΄ ετέρου να δημιουργήσουν μια σχολική κοινότητα
συλλογικού οράματος και στόχου .
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο: η επιτυχία των σκοπών του σχολείου δεν
πρέπει να αποτελεί μέριμνα και ευθύνη μόνο του Δ/ντή αλλά να αποτελεί
όραμα και κοινό στόχο όλου του διδακτικού προσωπικού. Το κοινό όραμα
αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχημένης διεύθυνσης. Όταν το όραμα
είναι συλλογικό και συνδυάζεται με το υψηλό ηθικό, την αμοιβαία
ανατροφοδότηση και αποδοχή, τις υψηλές προσδοκίες και τον
αναστοχασμό, έχουμε ως αποτέλεσμα την ενεργό εμπλοκή και εμμονή στην
επιτυχία όλων των μελών, χωρίς φαινόμενα αδρανοποίησης και
υπονόμευσης. Έτσι το κοινό όραμα μετατρέπεται σε κοινή δέσμευση για την
υλοποίησή του. Επιπλέον στην κουλτούρα του μετασχηματικού τύπου
οργάνωσης ενυπάρχει το στοιχείο του έγκαιρου προβλεπτικού
προγραμματισμού, το οποίο καθιστά όλους έτοιμους για να αντιμετωπίσουν
τις αναμενόμενες αλλαγές, τόσο στο δημογραφικό και κοινωνικό τομέα όσο
και στον τομέα του αναλυτικού προγράμματος και της υποδομής. Μ΄ αυτόν
τον τρόπο δεν αιφνιδιάζεται ούτε απογοητεύεται η σχολική μονάδα από τα
γεγονότα, αλλά είναι έτοιμη να τα αντιμετωπίσει και μέσα από τον
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό εξασφαλίζει προϋποθέσεις συνέχειας και
συνέπειας στη δράση καθώς και πειραματισμού σε νέες προσεγγίσεις. Μέσα
σε τέτοιες συνθήκες αναπτύσσονται επαγγελματικά οι εκπαιδευτικοί και
βελτιώνεται το σχολικό σύστημα (Thompson 1997, Ματσαγγούρας 2000).

Επιτακτική ανάγκη επομένως είναι ο Δ/ντής να προσεγγίζει δυναμικά τη
μάθηση ως έννοια για να καλλιεργεί συνεχώς τις δεξιότητες του
αποτελεσματικού ηγέτη και το παράδειγμα του θα εμπνέει και θα οδηγεί
τους εκπαιδευτικούς στην επαγγελματική τους ανάπτυξη υποκινούμενη
κυρίως από εσωτερικά κίνητρα.
ΟΙ Δ/ντές οι οποίοι δε βασίζουν τη δύναμη της θέσης τους στον
καταναγκασμό και το νόμο, αλλά στην αυθεντία της επαγγελματικής τους
ικανότητας και γνώσης θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικοί.
Επιπρόσθετα οι αποτελεσματικοί Δ/ντές κατορθώνουν να συνδυάσουν τις
οργανωτικές διαδικασίες με τις διαπροσωπικές σχέσεις αυξάνοντας το
βαθμό ικανοποίησης του διδακτικού προσωπικού συμβάλλοντας στην
επαγγελματική τους ανάπτυξη και τη γνησιότερη εμπλοκή τους σε θέματα
σχολείου. Επιπλέον είναι αμερόληπτοι και εύστοχοι κριτές καθορίζουν τους
στόχους, τις προσδοκίες και τις διαδικασίες, επιμερίζουν και αναθέτουν σε
κάθε μέλος συγκεκριμένη εργασία, συμβουλεύοντας πριν τις αποφάσεις τα
μέλη, δίνουν τη δυνατότητα στο διδακτικό προσωπικό να συμβάλλει στη
διαδικασία και τη διαμόρφωση των αποφάσεων και, τέλος εκφράζουν
έμπρακτη συμπαράσταση για υπηρεσιακά και προσωπικά τους θέματα.
Χαρακτηριστικά ηγέτη: αίσθημα ευθύνης, γνήσιο ενδιαφέρον για την
ολοκλήρωση του έργου, ενεργητικότητα, επιμονή στο έργο, διακινδύνευση
εναλλακτικών λύσεων, πρωτοτυπία, αυτοπεποίθηση, αντοχή στην
ψυχολογική πίεση, ικανότητα άσκησης επιρροής και ικανότητα
κινητοποίησης και συντονισμού των άλλων. Το γενικό συμπέρασμα που
καταλήγουν έρευνες δεκαετιών είναι ότι ανάλογα με την περίσταση ο ηγέτης
πρέπει να ενεργοποιεί διαφορετικές δεξιότητες και γνωρίσματα της
πολυσύνθετης προσωπικότητά του. (Hall and George 1999). Υπερισχύει
δηλαδή, η αρετή της διάκρισης σύμφωνα με την οποία κρίνεται τι
ενδείκνυται και πως πρέπει να γίνει κάθε συγκεκριμένη περίσταση. Ο
αποτελεσματικός Δ/ντής είναι ευαίσθητος στις εξελίξεις και ανοικτός προς
καινοτόμες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης. Τέλος ο επιδέξιος Δ/ντής δεν
αναλαμβάνει να επιλύσει ο ίδιος συγκεκριμένες προσωπικές διενέξεις αλλά
υποδεικνύει τρόπους και τεχνικές επίλυσης των διενέξεων και εμπιστεύεται
τη λύση του συγκεκριμένου προβλήματος στους άμεσα ενδιαφερομένους.
2) Αν ο Δ/ντής ανήκε στο μετασχηματιστικό τύπο ηγέτη θα ήταν
προσανατολισμένος προς το κοινωνικοσυναισθηματικό κλίμα της ομάδας,
θα προωθούσε την επικοινωνία, τον προγραμματισμό, τη δράση και θα
ενθάρρυνε την ενδοσχολική επιμόρφωση μέσα σε μια σχολική κουλτούρα με
κοινό όραμα, όπου οι εκπαιδευτικοί δραστηροποιούνται με εσωτερικά
κίνητρα ως επί το πλείστον. Στην προκειμένη περίπτωση ο ίδιος ο Δ/ντής θα
πρέπει να είχε δημιουργήσει συνθήκες ενδοσχολικής επιμόρφωσης με την
καλλιέργεια αισθήματος ομάδας και συλλογικού πνεύματος
δραστηριοποιώντας όλους τους εκπαιδευτικούς ευέλικτα ανάλογα με τις
δυνατότητές τους προς την επίτευξη του καθοριζόμενου στόχου. Εφ΄ όσον
αυτό δεν έγινε εφικτό θα ενθάρρυνα τον εκπ/κό να συνεχίσει την
προσπάθεια του ενεργοποιώντας ως επί το πλείστον τα εσωτερικά κίνητρα
της επιτυχίας, αναγνώρισης, διευκόλυνσης του ρόλου, της επαγγελματικής

ανάπτυξης, της αναγνώρισης, της ενσυναίσθησης. Θα διαβεβαίωνα ότι ο
Δ/ντής και εγώ είμαστε δίπλα του και θα τον στηρίζουμε και θα
συμβούλευα επίσης τον Δ/ντή να οργανώσει μια παιδαγωγική συνάντηση μ΄
όλους τους εκπαιδευτικούς όπου θα τόνιζε τη συνευθύνη όλων για τη
διαμόρφωση του αποτελεσματικού σχολείου όπου εκτός των άλλων ο κάθε
εκπαιδευτικός θα συμμετέχει στην ολοκλήρωση του συλλογικού
προγραμματισμού, στην υλοποίηση προς διευκόλυνση του έργου και του
οράματος της σχολικής κοινότητας.

125. ο ρόλος του διευθυντή(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έχουν αποδείξει ότι ο διευθυντής- ηγέτης μπορεί να δώσει στο σχολείο του ένα
ευρέως αποδεκτό και υλοποιήσιμο όραμα και άμεσα να υποστηρίζει τα μέλη της
σχολικής μονάδας, προκειμένου να ξεπεράσουν εμπόδια που συναντούν,
αγωνιζόμενα για την υλοποίηση του οράματος.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες οι τάξεις , Μάθημα: όλα τα γνωστικά αντικείμενα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Σχολείο σε υποβαθμισμένη περιοχή.
Εκπαιδευτικοί παρακινούνται και με ενθουσιασμό αποφασίζουν να εργασθούν σε
καινοτόμο πρόγραμμα. Η διευθύντρια το ίδιο. Στην πορεία, όμως απογοητεύεται.
Χάνει το κουράγιο της και πιστεύει ότι το έργο που ανέλαβε υπερβαίνει τις
δυνάμεις της.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Πώς, κατά τη γνώμη σας, συναρτάται η θεωρητική παραδοχή με την
κατάσταση - πρόβλημα;
2. Ποιος είναι ο ρόλος σας και με ποιον τρόπο θα μπορούσατε να
παρέμβετε στο συγκεκριμένο πρόβλημα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο Δ/ντής ηγέτης εκτός των άλλων δημιουργεί μια οργανωτική κουλτούρα
συλλογικών οραμάτων και στόχων για το σχολείο. Ο αποτελεσματικός Δ/ντής της
σχολικής μονάδας μετατρέπει από διοικητική σε παιδαγωγική την όλη λειτουργία
του και προσπαθεί να αναπτύξει στα μέλη της σχολικής μονάδας μια βαθύτερη
κατανόηση των εκπαιδευτικών ιδιαιτεροτήτων της μονάδας και να ερμηνεύσει την
αντίληψη της συνευθύνης για τον προσδιορισμό και την υλοποίηση των κοινών
εκπαιδευτικών στόχων με τρόπους που είναι σύμφωνοι με τη σύγχρονη
παιδαγωγική και την επαγγελματική δεοντολογία των εκπαιδευτικών.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η πεποίθηση ότι η επιτυχία των σκοπών του
σχολείου αποτελεί όραμα και κοινό στόχο όλου του διδακτικού προσωπικού. Το
κοινό όραμα αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχημένης διεύθυνσης και στην
περίπτωση του μετασχηματιστικού Δ/ντή αναφέρεται μεταξύ των άλλων, στο πως
πρέπει να λειτουργεί το σχολείο ως αυτορυθμιζόμενη μονάδα, ποιος πρέπει να
είναι ο ρόλος του Δ/ντή, των εκπ/κών, των μαθητών και των γονέων στη λειτουργία
του σχολείου και πως όλα αυτά προωθούν τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του
σχολείου.
2. Αν ζητούσαν τη βοήθεια μου θα φρόντιζα να πραγματοποιηθεί μια παιδαγωγική
συνάντηση για να συζητήσουμε το θέμα. Θα διερευνούσα την αιτία της
απογοήτευσή τους αν ήταν δηλαδή η έλλειψη συνεργασίας με τους γονείς η οποία
συνέβαλε ώστε να νιώσουν το μεγάλο βάρος της ευθύνης τους και να κλονιστεί η
αυτοπεποίθηση τους. Τότε θα υπενθύμιζα ότι η θεσμοθετημένη συστηματική
συνεργασία σχολείου οικογένειας είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του
αποτελεσματικού σχολείου. Η συχνότητα δε και η ποιότητα των σχέσεων αυτών
επηρεάζει κατά πολύ το ψυχολογικό κλίμα του σχολείου και μέσω αυτού επιδρά
θετικά στη λειτουργία του σχολείου και τη μαθητική επίδοση. Επομένως αν οι
γονείς μέσα στα πλαίσια του ρόλου τους ενημερώνονται για τις πρωτοβουλίες και
καινοτόμες δράσεις του σχολείου, μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά και να
αξιοποιηθούν προσθετικά στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών
κυρίως αν αφορούν καινοτόμες δράσεις. Αν η δυσκολία οφείλεται σε αδυναμίες
των μαθητών, η συνεργασία με τους γονείς θα βοηθούσε και πάλι προσθετικά στη
διαμόρφωση ψυχολογικού κλίματος. Επιπλέον Θα τους ενθάρρυνα και θα τόνιζα ότι
εμπιστεύομαι τη δυναμική της ομάδας. Τώρα αν τα αίτια ήταν συμπεριφορά των
μαθητών θα πρότεινα τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης τους καθώς και οι
δραστηριότητες προς τους μαθητές να είναι τόσο.. όσο μπορούν. Θα επισήμαινα
‘ότι είμαι δίπλα τους, στην προσπάθεια τους και ότι μπορούμε να προβούμε σε
επανορθωτικές συναντήσεις επανατροφοδότησης και αναπροσδιορισμού στόχων
διότι οι καινοτόμες δράσεις μας προσφέρουν ευελιξία και οικοδομούνται στα
ενδιαφέροντα και στις δυνατότητες των μαθητών.

126. ο ρόλος του διευθυντή(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έχουν αποδείξει ότι ο διευθυντής- ηγέτης μπορεί να δώσει στο σχολείο του ένα
ευρέως αποδεκτό και υλοποιήσιμο όραμα και άμεσα να υποστηρίζει τα μέλη της
σχολικής μονάδας, προκειμένου να ξεπεράσουν εμπόδια που συναντούν,
αγωνιζόμενα για την υλοποίηση του οράματος.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες οι τάξεις , Μάθημα: όλα τα γνωστικά αντικείμενα

2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Σχολείο σε υποβαθμισμένη περιοχή.
Εκπαιδευτικοί παρακινούνται και με ενθουσιασμό αποφασίζουν να εργασθούν ως
κοινότητα για τη στρωτή λειτουργία του σχολείου τους. Η διευθύντρια το ίδιο. Στην
πορεία, όμως, εντάσεις που δημιουργούνται με κάποιους γονείς τους
απογοητεύουν, με αποτέλεσμα να θέλουν όλοι να εγκαταλείψουν το όραμά τους.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Πώς, κατά τη γνώμη σας, συναρτάται η θεωρητική παραδοχή με την
κατάσταση - πρόβλημα;
2. Ποιος είναι ο ρόλος σας και με ποιον τρόπο θα μπορούσατε να
παρέμβετε στο συγκεκριμένο πρόβλημα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η θεωρητική προσέγγιση υποστηρίζεται και από το θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ
1340/2003 κεφ. Δ΄, αρθ. 27) στο οποίο περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες και τα
καθήκοντα του Δ/ντή της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τα οποία ο Δ/ντής
προΐσταται των εκπαιδευτικών, συντονίζει και συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και
με πνεύμα αλληλεγγύης, διαμορφώνει το όραμα του σχολείου και αποτελεί κοινό
στόχο όλων των εκπαιδευτικών. Διατηρεί και ενισχύει τη συνοχή των διδασκόντων,
αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει
και παρέχει θετικά κίνητρα σ΄ αυτούς. Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά
διατάγματα, τις υπουργικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και συνεργάζεται
εποικοδομητικά με τα στελέχη της εκπ/σης. Προσθετικά ενισχύεται το θεσμικό
πλαίσιο από τα πορίσματα ερευνών (Purkey and Smith 1983, Θεοφιλίδης 1994,
Παπαναούμ 1993, Θεοφιλίδης και Στυλιανίδης 2000 στα οποία υποστηρίζεται ότι η
αποτελεσματικότητα του σχολείου εξαρτάται κυρίως από το Δ/ντή ηγέτη ο οποίος
οφείλει να είναι καθοδηγητής, εκφραστής καινοτόμων πρακτικών, εμψυχωτής,
σημείο αναφοράς για τους συνεργάτες του, εποικοδομητικός διαχειριστής
ανθρώπινου δυναμικού, εξασφαλίζοντας υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική
κοινότητα. Να διαθέτει ευελιξία ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται κάθε φορά στην
περίσταση ενεργοποιώντας διαφορετικές δεξιότητες και γνωρίσματα της
πολυσύνθετης προσωπικοτητά του. Να διαθέτει αυτοπεποίθηση, αντοχή στην
ψυχολογική πίεση, ικανότητα άσκησης επιρροής και ικανότητα κινητοποίησης και
συντονισμού όλων των εκπαιδευτικών φορέων ( εκπαιδευτικούς, γονείς κ.α.) Ο
Δ/ντής του σχολείου οφείλει εκτός των άλλων να δημιουργήσει θετική επικοινωνία
με τους γονείς και τους κοινωνικούς φορείς. Έχει αναγνωριστεί τελευταία από
πολλούς παιδαγωγούς η σημασία που έχει στην αγωγή των παιδιών η συνεργασία
σχολείου – οικογένειας καθώς και η έγκαιρη επικοινωνία και ενημέρωση των
γονέων μέσα στα πλαίσια του ρόλου τους για το όραμα του σχολείου ώστε να
προλαμβάνει τη δημιουργία παρεξηγήσεων και την ανάπτυξη αρνητικών σχέσεων
και να τους καθιστά πολύτιμους βοηθούς στην υλοποίησή του. Ο Δ/ντής ηγέτης θα
πρέπει να λειτουργεί ως αρχιτέκτων…..και εμψυχωτής της συλλογικής προσπάθειας
της σχολικής κοινότητας ενεργοποιώντας όλες τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών
και γονέων για την υλοποίηση του οράματος και την δημιουργία του νέου σχολείου
και του πολίτη του κόσμου. Γι΄ αυτό η θεσμοθετημένη συστηματική συνεργασία
σχολείου- οικογένειας είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών
σχολείων.

2) Αν η σχολική κοινότητα στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας και της
ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης με ενημέρωνε για το πρόβλημα που
αντιμετωπίζει θα επισκεπτόμουν τη σχολική κοινότητα και εφ΄ όσον με ενημέρωναν
διεξοδικά για το θέμα που τους απασχολεί και τους λόγους που κατά τη γνώμη τους
συνέβαλαν ώστε οι γονείς να δημιουργήσουν εντάσεις μη αναγνωρίζοντας την
πρόσθετη προσπάθεια τους για τη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου προς
όφελος των παιδιών τους. Αρχικά θα τους ενθάρρυνα, θα ενίσχυα την προσπάθεια
ενεργοποιώντας εσωτερικά κίνητρα (ικανοποίηση προσφοράς, αναγνώριση) και στη
συνέχεια αν διαπίστωνα από τη συζήτηση ότι η συνεργασία με τους γονείς είχε
οικοδομηθεί σωστά με εμπιστοσύνη βάσει του θεσμικού πλαισίου και των
πορισμάτων των ερευνών και των απόψεων των παιδαγωγών σχετικά με τη
δημιουργία διαύλων επικοινωνίας οικογένειας σχολείου για την υλοποίηση του
οράματος της σχολικής κοινότητας θα πρότεινα: συνάντηση εκ νέου αν είχε
προηγηθεί προηγούμενη συνάντηση με το σύλλογο γονέων αρχικά για πληρέστερη
ενημέρωση σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τους στόχους του οράματος και
επανατροφοδότηση της κοινής προσπάθειας με τη δυνατότητα αναπροσαρμογής
των στόχων αν κριθεί απαραίτητο με πιο εφικτούς στόχους. Στη συνέχεια ανάλογα
με την έκβαση της συνάντησης του συλλόγου θα πρότεινα μια ενημέρωση των
γονέων, οι οποίοι δημιούργησαν τις εντάσεις από το Δ/ντή και δόκιμο θα ήταν και
από το δάσκαλο της τάξης, ο οποίος συνεργάζεται πιο συχνά και γνωρίζει καλύτερα
την οικογένεια. Η συνάντηση θα είχε στόχο διερεύνησης της αιτίας των εντάσεων
και ενημέρωση με ανάπτυξη επιχειρημάτων για τη σπουδαιότητα των
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την πρόοδο των παιδιών τους και τη
σημαντικότητα της βοήθεια τους για την καλύτερη υλοποίηση. Αν όλα αυτά είχαν
προηγηθεί πριν την επίσκεψη μου χωρίς αποτέλεσμα τότε θα ενημέρωνα το Δ/ντή
και το σύλλογο των δασκάλων ότι είμαι δίπλα τους, θα επιβράβευα τη δράση τους,
θα επισήμαινα ότι η συλλογικότητα του συλλόγου δημιουργεί δυναμική που οδηγεί
σε εκπαίδευση καρδιάς και να συνεχίσουν την προσπάθεια τους χωρίς
ανταγωνισμούς με τους γονείς και εκείνοι στην πορεία θα πεισθούν και θα
σταθούν δίπλα τους. Καμιά προσπάθεια μας δεν εγκαταλείπεται,
αναπροσαρμόζεται, ανατροφοδοτείται και υλοποιείται.

127. ο ρόλος του διευθυντή(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έχουν δείξει ότι μία από τις βασικές αρετές του διευθυντή σχολικής μονάδας είναι
η ικανότητά του να δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον συνεργασίας και
αλληλοβοήθειας με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του, ώστε όλοι από κοινού
να εργάζονται για την πρόοδο του μαθητή και για την προσωπική τους ανάπτυξη.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Α΄-Β΄ Δημοτικού , Μάθημα: Γλώσσα

2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Διευθυντής σε σχολείο σε υποβαθμισμένη
περιοχή γνωρίζει ότι, λόγω πολλών αντικειμενικών δυσκολιών κατά την
παρελθούσα σχολική χρονιά, οι μαθητές της Α΄ τάξης, στην πλειονότητά τους
αλλόγλωσσοι, προβιβάσθηκαν στη Β΄ τάξη με μεγάλες ελλείψεις στο γλωσσικό
μάθημα. Απαιτούνται πεπειραμένοι δάσκαλοι για να βοηθήσουν τους μαθητές και
τους αναζητεί στο προσωπικό του. Από τους πεπειραμένους εκπαιδευτικούς του
σχολείου του όλοι έχουν επιλέξει ανώτερες τάξεις. Οι Α΄ και Β΄ τάξεις έχουν μείνει
για τους νεοδιόριστους δασκάλους. Ο Διευθυντής βρίσκεται σε αδιέξοδο και σάς
καλεί στο σχολείο να επιληφθείτε του θέματος.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Αναφέρατε πώς, κατά τη γνώμη σας, σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με
το σενάριο.
2. Ποιες λύσεις θα προτείνατε για την επίλυση του προβλήματος ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Απ΄ όσα αναφέρθηκαν για την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας τα
χαρακτηριστικά του Δ/ντή ηγέτη, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του,
συνεπάγεται ότι ο ρόλος του Δ/ντή της σχολικής μονάδας, στο εκπαιδευτικό
κοινωνικό γίγνεσθαι, που επικρατεί στις σχολικές μονάδες σήμερα έιναι
καθοριστικός για τ η δημιουργία ενός αποτελεσματικού σχολείου, το οποίο θα είναι
ικανό να εντάξει στο σχολικό του περιβάλλον όλους τους μαθητές, σεβόμενο τις
ιδιαιτερότητες και δυνατότητές τους. Στο «σχολείο για όλους» όπου ο θεσμός της
ένταξης όλων των μαθητών με τη συνεκπαίδευση στο γενικό σχολέιο κυριαρχεί, ο
Δ/ντής ηγέτης διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο εξασφαλίζοντας παιδαγωγικό κλίμα,
όπου όλοι οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται, κινούνται ευέλικτα και δημιουργικά
προς την κατεύθυνση αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων τους με στόχο την ένταξη
όλων των μαθητών στο σχολικό γίγνεσθαι (Σαΐτης 2000).
Σύμφωνα με τον Golman ένας διευθυντής με ενσυναίσθηση εκτός των άλλων
προσόντων που ήδη έχουν αναφερθεί, μπορεί να διαμορφώσει θετικό παιδαγωγικό
κλίμα, όπου μαθητές εκπαιδευτικοί και γονείς θα κινούνται ευέλικτα, δημιουργικά,
θα αισθάνονται ευχάριστα αναπτύσσοντας αισθήματα αποδοχής και προσφοράς,
θα συνεργάζονται για τ η διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής σχολικής μονάδας
που θα αγωνιά και θα ενδιαφέρεται για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά.
2) θεωρώ ότι αν ο Δ/ντής ηγέτης είχε εφαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο
αναφέρεται εκτός από τις αρμοδιότητές του και στις δεξιότητες και ικανότητες που
χαρακτηρίζουν το ρόλο του στη σχολική μονάδα δε θα προέκυπτε θέμα, αλλά κι αν
προέκυπτε θα είχε διευθετηθεί με την ενεργοποίηση των κατάλληλων δεξιοτήτων
και ικανοτήτων του Δ/ντή για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης περίστασης με
πνεύμα συνεργασίας, κατανόησης, αποδοχής. Τώρα αν παρά τους χειρισμούς του
Δ/ντή υπήρχε αδιέξοδο, θα επισκεπτόμουν το σχολείο κατόπιν πρόσκλησης του
συλλόγου διδασκόντων διότι ο καταμερισμός τάξεων είναι μια από τις
αρμοδιότητες του Συλλόγου σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο. Κατά την
πραγματοποίηση της παιδαγωγικής συνάντησης θα διερευνούσα γιατί
δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο αδιέξοδο, θα αναφερόμουν πρώτα στο θεσμικό
πλαίσιο ενισχύοντας τις διατάξεις με επισημάνσεις που προωθούν το

κοινωνικοσυναισθηματικό κλίμα της ομάδας προσπαθώντας να αναπτυχθεί στα
μέλη της σχολικής μονάδας μια βαθύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών
ιδιαιτεροτήτων της μονάδας και να καλλιεργηθεί η αντίληψη της συνευθύνης για
τον προσδιορισμό και την υλοποίηση των κοινών εκπαιδευτικών στόχων με τρόπους
που είναι σύμφωνοι με τη σύγχρονη παιδαγωγική και την εκπαιδευτική νομοθεσία.
Προσδοκώ ότι θα λυνόταν το θέμα. Αν παρ΄ όλα αυτά υπήρχαν διαφωνίες και
αντιρρήσεις και από τη διερεύνηση του θέματος διαπίστωνα ότι δεν υπήρχαν
αντισταθμιστικοί φορείς ενίσχυσης (τμήμα ένταξης, φροντιστηριακά τμήματα, τάξη
υποδοχής) που θα ενίσχυαν το έργο των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν
διέθεταν αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρουν χωρίς στήριξη θα ενεργοποιούσα
συνεργαζόμενη με τη σύμβουλο της Ειδικής αγωγής τη διάταξη του 201 σχετικά με
την κατανομή των τάξεων στο δημοτικό σχολείο. Αν τώρα υπήρχαν φορείς στήριξης
και οι νεοδιόριστοι διαθέτουν αυτοπεποίθηση συνεργαζόμενη και με τη σύμβουλο
ειδικής αγωγής θα εμπιστευόμουν τους νεοδιόριστους για τη Δευτέρα τάξη και για
την πρώτη θα εφάρμοζα το θεσμικό πλαίσιο.

128. ο ρόλος του διευθυντή(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες έχουν δείξει ότι μία από τις βασικές αρετές του διευθυντή σχολικής
μονάδας είναι η ικανότητά του να δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον
συνεργασίας και αλληλοβοήθειας με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του, ώστε
όλοι από κοινού να εργάζονται για την πρόοδο του μαθητή και για την προσωπική
τους ανάπτυξη.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες οι τάξεις ,
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Γονέας προσέρχεται συστηματικά τα
πρωινά στην τάξη του παιδιού του και, μπροστά σε όλους τους μαθητές της τάξης,
εκφράζει στη δασκάλα άλλοτε με πιο έντονο ύφος και άλλοτε με λιγότερο έντονο
ύφος την αντίθεσή του στις παιδαγωγικές της επιλογές στη διδασκαλία διαφόρων
μαθημάτων. Μετά την παρέλευση κάποιων εβδομάδων και αφού το συμβάν έχει
καταγγελθεί από τη δασκάλα αρκετές φορές, η Διευθύντρια του σχολείου νιώθει
αμηχανία και καλεί τη Σχολική Σύμβουλο να επιληφθεί του θέματος.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Αναφέρατε πώς, κατά τη γνώμη σας, σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με
το σενάριο.
2. Ποιες λύσεις θα προτείνατε για την αντιμετώπιση του προβλήματος ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Θεωρητική παραδοχή ίδια με την 126

1. Η θεωρητική προσέγγιση υποστηρίζεται και από το θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ
1340/2003 κεφ. Δ΄, αρθ. 27) στο οποίο περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες και τα
καθήκοντα του Δ/ντή της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τα οποία ο Δ/ντής
προΐσταται των εκπαιδευτικών, συντονίζει και συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και
με πνεύμα αλληλεγγύης, διαμορφώνει το όραμα του σχολείου και αποτελεί κοινό
στόχο όλων των εκπαιδευτικών. Διατηρεί και ενισχύει τη συνοχή των διδασκόντων,
αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει
και παρέχει θετικά κίνητρα σ΄ αυτούς. Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά
διατάγματα, τις υπουργικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και συνεργάζεται
εποικοδομητικά με τα στελέχη της εκπ/σης. Προσθετικά ενισχύεται το θεσμικό
πλαίσιο από τα πορίσματα ερευνών (Purkey and Smith 1983, Θεοφιλίδης 1994,
Παπαναούμ 1993, Θεοφιλίδης και Στυλιανίδης 2000 στα οποία υποστηρίζεται ότι η
αποτελεσματικότητα του σχολείου εξαρτάται κυρίως από το Δ/ντή ηγέτη ο οποίος
οφείλει να είναι καθοδηγητής, εκφραστής καινοτόμων πρακτικών, εμψυχωτής,
σημείο αναφοράς για τους συνεργάτες του, εποικοδομητικός διαχειριστής
ανθρώπινου δυναμικού, εξασφαλίζοντας υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική
κοινότητα. Να διαθέτει ευελιξία ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται κάθε φορά στην
περίσταση ενεργοποιώντας διαφορετικές δεξιότητες και γνωρίσματα της
πολυσύνθετης προσωπικοτητά του. Να διαθέτει αυτοπεποίθηση, αντοχή στην
ψυχολογική πίεση, ικανότητα άσκησης επιρροής και ικανότητα κινητοποίησης και
συντονισμού όλων των εκπαιδευτικών φορέων ( εκπαιδευτικούς, γονείς κ.α.) Ο
Δ/ντής του σχολείου οφείλει εκτός των άλλων να δημιουργήσει θετική επικοινωνία
με τους γονείς και τους κοινωνικούς φορείς. Έχει αναγνωριστεί τελευταία από
πολλούς παιδαγωγούς η σημασία που έχει στην αγωγή των παιδιών η συνεργασία
σχολείου – οικογένειας καθώς και η έγκαιρη επικοινωνία και ενημέρωση των
γονέων μέσα στα πλαίσια του ρόλου τους για το όραμα του σχολείου ώστε να
προλαμβάνει τη δημιουργία παρεξηγήσεων και την ανάπτυξη αρνητικών σχέσεων
και να τους καθιστά πολύτιμους βοηθούς στην υλοποίησή του. Ο Δ/ντής ηγέτης θα
πρέπει να λειτουργεί ως αρχιτέκτων…..και εμψυχωτής της συλλογικής προσπάθειας
της σχολικής κοινότητας ενεργοποιώντας όλες τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών
και γονέων για την υλοποίηση του οράματος και την δημιουργία του νέου σχολείου
και του πολίτη του κόσμου. Γι΄ αυτό η θεσμοθετημένη συστηματική συνεργασία
σχολείου- οικογένειας είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών
σχολείων.
2.Αν η σχολική κοινότητα στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου και της
ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης με καλούσαν για το
συγκεκριμένο θέμα, θα επισκεπτόμουν τη σχολική κοινότητα
προγραμματισμένα θα πραγματοποιούσαμε μια ενδοσχολική συνάντηση με το
Σύλλογο διδασκόντων εκτός ωραρίου διδασκαλίας σε χρόνο που δεν εμπόδιζε
την εύρυθμη λειτουργία του σχολέιου και που θα όριζε ο Σύλλογος. Κατά την
επίσκεψή μου θα διερευνούσα πως δημιουργήθηκε το θέμα και ποιες
ενέργειες έγιναν προς την κατεύθυνση της οικογένειας
του μαθητή μέσα
στα πλαίσια συνεργασίας και οριοθέτησης των ρόλων σχολείου οικογένεια ς
από το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο. Στη συνέχεια θα ενημερωνόμουν από
τη δασκάλα της τάξης σχετικά με τις ενέργειες τις δικές της. Αν μετά την πλήρη
πληροφόρησή μου από το Σύλλογο διδασκόντων ότι εξάντλησαν όλα όσα
προβλέπονταν με πνεύμα συνεργασίας, κατανόησης και αποδοχής αλλά παρ΄

όλα αυτά ο γονιός ήταν αμετάπειστος, θα ενίσχυα πρώτα συναισθηματικά τη
δασκάλα για την ένταση που δημιουργείται συχνά από τη συμπεριφορά του
γονιού. Θα πρότεινα στο Δ/ντή παρουσία της δασκάλας να καλέσει το γονέα, να
τον ενημερώσει εκ νέου για τα πλαίσια συνεργασίας και ότι στην ανάπτυξη
συναισθήματος αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης οι γονείς αφήνουν τους
μαθητές στο προαύλιο όπου υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί τα υποδέχονται με
αγάπη, ζεστασιά και φροντίδα και υπευθυνότητα. Ότι ο ρόλος του γονέα είναι
σημαντικός στην αποτελεσματική διεκπεραίωση του οράματος του σχολείου
αλλά δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζει το έργο του σχολείου με συνέπειες την
ψυχική ηρεμία και τη συναισθηματική αναταραχή του παιδιού τους, των και
άλλων συμμαθητών και της εκπ/κού. Θα συμβούλευα να εξαντλήσει την
επιδεξιότητα του και τις δεξιότητες ως ηγέτη, να πεισθεί ο γονιός για την
αναγκαιότητα της απομάκρυνσης του από την τάξη και την αλλαγή γενικά της
συμπεριφοράς του. Αν και πάλι το θέμα λυθεί προσωρινά ή καθόλου θα
πρότεινα τη συμπαράστασή μου και την ενίσχυση του ρόλου τους με μια
συστημική συνάντηση συνεργασίας, όπου εκτός του
κοινωνικοσυναισθηματικού πλαίσιο θα ενεργοποιούσα και το θεσμικό.

130. αναγνωστική κατανόηση Μ με ΗΜΔ(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι η επανάληψη της ανάγνωσης ενός κειμένου δεν
συμβάλει στην ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών με ήπιες
μαθησιακές δυσκολίες, αλλά στην ενίσχυση της αναγνωστικής ευχέρειάς τους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Γ΄ δημοτικού, Μάθημα: Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Μια εκπαιδευτικός που στην τάξη της έχει ένα μαθητή με δυσλεξία, για να τον
απασχολεί και να μην κάνει φασαρία μέσα στο μάθημα, του αναθέτει να διαβάζει
σιωπηρά ένα κείμενο σε κάθε μάθημα πολλές φορές και στο τέλος του ζητά να της
αναφέρει το περιεχόμενό του.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στην εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
AΠΑΝΤΗΣΗ

Η ερευνητική διαπίστωση δε συσχετίζεται με τα προβλήματα που περιγράφει το
κείμενο διότι σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, η δυσλεξία είναι το
αποτέλεσμα μιας διαταραχής που έχει ογρανική αιτιολογία η οποία είναι ειδική (με
την έννοια ότι αφορά κυρίως στη μάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης
γραφής και η οποία εκδηλώνεται παρά το ικανοποιητικό νοητικό επίπεδο του
παιδιού, την κατάλληλη σχολική εκπαίδευση του και τη θετική κοινωνικοοικογενειακή κατάσταση και υποστήριξή του. Η ειδική αυτή δυσκολία στη μάθηση
της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής οφείλεται σε θεμελιακή
δυσλειτουργία μαθησιακών μηχανισμών η οποία αποδίδεται σε σύμφυτους και, ως
ένα βαθμό, απροσδιόριστους παράγοντες. Το κυριότερο χαρακτηριστικό των
αναγνωστικών δυσκολιών αυτής της κατηγορίας είναι ότι, επειδή δεν προκαλούνται
από αδυναμίες της νοητικής ικανότητας δε συνυπάρχουν με δυσκολίες στην
κατανόηση του γραπτού ή προφορικού λόγου. Η αναγνωστική δυσκολία που
οφείλεται στη δυσλεξία είναι μια ειδική δυσκολία κυρίως με την αποκωδικοποίηση
της ανάγνωσης και όχι με την κατανόησή της. Η δυσκολία των δυσλεξικών παιδιών
με την ανάγνωση αρχίζει να φαίνεται σιγά σιγά με την έναρξη τ ης διδασκαλίας των
πρώτων συλλαβών των λέξεων. Η αναγνωστική δυσκολία των δυσλεξικών δεν
αναμένεται να εκδηλωθεί ως παντελής αδυναμία ανάγνωσης των συλλαβών και
λέξεων αλλά κυρίως ως μια, αρκετά ως υπερβολικά χρονοβόρα διαδικασία
γνωστικής επεξεργασίας της υπό ανάγνωσης λέξης, συνοδευόμενη και από κάποια
αναγνωστικά λάθη. Επειδή λοιπόν η ολοκλήρωση του έργου της αναγνωστικής
διαδικασίας από τους δυσλεξικούς μαθητές είναι υπερβολικά χρονοβόρα και γι΄
αυτό προκαλεί μεγάλη νοητική κόπωση με συνέπεια το παιδί να νιώθει κουρασμένο
και να μη θέλει να συνεχίσει να διαβάσει. Η συσσώρευση αυτών των αρνητικών
εμπειριών από την ανάγνωση, δημιουργεί σιγά σιγά στο παιδί το αίσθημα της
αποστροφής ή και της άρνησης σ΄ ότι σχετίζεται με την ανάγνωση καθώς και με την
απόκτηση γνώσεων μέσω της ανάγνωσης. Αν μάλιστα αυτή η δυσκολία δεν γίνει
εγκαίρως αντιληπτή από γονείς και δασκάλους αλλά εκληφθεί ως τεμπελιά είναι
πιθανόν να οδηγήσει στην ανάπτυξη και δευτερογενών προβλημάτων όπως είναι το
μειωμένο αυτοσυναίσθημα, η επιθετικότητα, η υπερκινητικότητα, εσωστρέφεια κ.α.
2. Εάν μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας, της στήριξης και της ενίσχυσης που
απορρέουν από το ρόλο του σχολικού συμβούλου σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο
με καλούσαν για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος, θα διερευνούσα
κατά αρχάς αν το πρόβλημα της εκπ/κού είναι η αταξία του μαθητή μέσα στην τάξη
και αν η ανάθεση της σιωπηρής ανάγνωσης και της απόδοσης του νοήματος έχουν
σκοπό να απασχολήσουν το μαθητή και να δράσουν διορθωτικά σχετικά με τη
συμπεριφορά του. Τότε θα υπενθύμιζα σύντομα ότι η δυσλεξία δεν έχει καμιά
σημασία με την κατανόηση του κειμένου αλλά με την αναγνωστική δυσκολία. Η
ανάθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στο μαθητή τον καταπονεί γιατί η
αναγνωστική δεξιότητα είναι επίμονη και χρονοβόρα γι αυτόν, χάνει την
αυτοπεποίθησή του και ως αποτέλεσμα εκδηλώνει την αταξία που εισπράττει η
εκπαιδευτικός. Θα συνιστούσα άλλους τρόπους διαχείρισης της αταξίας εφ΄ όσον
επισήμαινα ότι η αντιμετώπιση της δυσλεξίας θέλει εξειδικευμένο πρόγραμμα
προσαρμοσμένο με την ιδιαιτερότητα του μαθητή και τη συνεργασία συμβούλου
ειδικής αγωγής αφού προηγουμένως αξιολογηθεί ο βαθμός δυσκολίας.

131. αναγνωστική ευχέρεια Μ με ΗΜΔ επιτυγχάνεται
με βάση την αυτόματη αναγνώριση των
γραφοφωνημικών αντιστοιχιών(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι η αναγνωστική ευχέρεια των μαθητών με ήπιες
μαθησιακές δυσκολίες επιτυγχάνεται με βάση την αυτόματη αναγνώριση των
γραφοφωνημικών αντιστοιχιών. Για να αναγνωριστεί αυτόματα κάποια λέξη, θα
πρέπει να συνδυαστούν πληροφορίες από τις γραφοφωνημικές αντιστοιχίες, την
εικόνα της, το σχήμα της, τη θέση της στην πρόταση, το νόημα της πρότασης. Η
διδασκαλία της ευχερούς ανάγνωσης δεν αποτελεί ανεξάρτητο διδακτικό
αντικείμενο, αλλά μέρος ενός αναγνωστικού προγράμματος που στοχεύει τόσο στην
ανάπτυξη του μηχανισμού ανάγνωσης όσο και της κατανόησης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξεις Ε και Στ. στη Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Στο μάθημα της Γλώσσας μαθητής με δυσλεξία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο
ελάχιστο καθώς δεν μπορεί να κατανοήσει ούτε τις οδηγίες των ασκήσεων. Ο λόγος
της αδυναμίας του είναι η δυσχερής του ανάγνωση. Καθώς όλοι διαβάζουν το
κείμενο ή τις οδηγίες γρήγορα, εκείνος μένει πίσω και, τελικά, τα «παρατάει» πριν
ολοκληρώσει την προσπάθεια.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1.Η ερευνητική διαπίστωση συσχετίζεται μόνο σ΄ ότι αφορά την ευχέρεια της
ανάγνωσης διότι ο μαθητής της Ε΄και ΣΤ΄ τάξης είναι δυσλεξικός οπότε η ανάγνωση
είναι γι΄ αυτό χρονοβόρα και επίμονη διαδικασία γιατί δυσκολεύεται στην
αποκωδικοποίηση των λέξεων και δεν συνδυάζεται με την κατανόηση του
περιεχομένου των κειμένων ή των εκφωνήσεων των ασκήσεων (ίδια με την 130)
2. Εάν ο εκπ/κός στα πλαίσια της συνεργασίας, του αμοιβαίου σεβασμού και της
εμπιστοσύνης που απορρέουν από το ρόλο του σχολικού συμβούλου με καλούσε
και εξέφραζε τον προβληματισμό του και περιέγραφε την υπάρχουσα κατάσταση.
Αρχικά θα τον καθησύχαζα ότι όλα θα βελτιωθούν αρκεί να θυμηθεί τα
χαρακτηριστικά της δυσλεξίας, τα οποί ααφορούν τη δυσκολία της ανάγνωσης, η
οποία διαδικασία μετατρέπεται σε χρονοβόρα και επίπονη προσπάθεια για το
μαθητή με αποτέλεσμα να απογοητεύεται και να εγκαταλείπει την προσπάθεια του.
Σ΄ αυτή την περίπτωση θα συνιστούσα οι εκφωνήσεις των ασκήσεων να

διαβάζονται από την ίδια ή διακριτικά από άλλους μαθητές με αναγνωστική
ευχέρεια. Στο συγκεκριμένο μαθητή για να μην αισθάνεται παραμελημένος μπορεί
να του αναθέτει να ανακοινώνει προφορικά τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων
που άπτονται των δυνατοτήτων του, όπως το νόημα του κειμένου, σχηματισμός
προτάσεων με λέξεις κλειδιά κά. Θα πρότεινα επιπλέον καλλιέργεια δεξιοτήτων
ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης του μαθήματος, το σχηματισμό ομάδας όπου ο
κάθε ένας προσφέρει τόσο- όσο αναπτύσσονται συναισθήματα συνεργασίας,
αυτοπεποίθησης, αποδοχής, σεβασμού κ.ά. καθώς και δραστηριότητες που
βοηθούν στην βελτίωση της ανάγνωστικής ευχέρειας.

132. ΗΜΔ(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι η υποστηρικτική διδασκαλία των μαθητών με
Ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) στη γραφή επικεντρώνεται στην ενίσχυση των
βασικών και μηχανιστικών δεξιοτήτων όπως είναι ο σχεδιασμός των γραμμάτων
(γραφοσυμβολικές δεξιότητες) και η ορθογραφία για τις πρώτες τάξεις του
δημοτικού, ενώ εστιάζεται περισσότερο στην έκφραση κατά την παραγωγή του
γραπτού λόγου στις τελευταίες τάξεις της πρωτοβάθμιας και στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Έχει αποδειχθεί παρόλα αυτά ότι η ταυτόχρονη υποδειγματική και
σαφής διδασκαλία βασικών αλλά και ανώτερων γνωστικών και μεταγνωστικών
στρατηγικών, που βασίζεται στη διαλογική ανατροφοδότηση, ενισχύει την επίδοση
στις γραφοσυμβολικές δεξιότητες, στην ορθογραφία και στη γραπτή έκφραση.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Στ΄, Μάθημα: Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με δυσκολίες μάθησης δεν μπορεί να γράψει ορθογραφημένα ούτε
και να σχεδιάσει σωστά τα γράμματα. Για το λόγο αυτό, η εκπαιδευτικός του, την
ώρα που οι συμμαθητές του γράφουν «έκθεση», του δίνει ασκήσεις σχετικές με τη
σωστή γραφή των γραμμάτων και με την ορθογραφία .
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στην εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Η ερευνητική διαπίστωση συσχετίζεται με τα προβλήματα διότι πράγματι η
εφαρμογή αποτελεσματικών γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών
επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες κινήτρων που περιλαμβάνουν τις

αιτιατές αποδόσεις της επιτυχίας και της αποτυχίας. Έχει βρεθεί ότι τα παιδιά
που πιστεύουν πως οι δυσκολίες τους προκαλούνται από ελλιπείς ικανότητες
και παράγοντες που τα ίδια δεν μπορούν να ελέγξουν είναι συχνά λιγότερο
ενεργητικά στη χρήση στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων και αποφεύγουν
δύσκολα έργα εξαιτίας του φόβου της αποτυχίας. Γεγονός είναι ότι η κατάκτηση
των μηχανικών ή γραφοσυμβολικών δεξιοτήτων δηλαδή της ορθογραφίας, των
σημείων στίξης και των κεφαλαίων γραμμάτων προκαλεί αρκετές δυσκολίες στα
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Αν και η σημασία αυτών των στοιχείων για την
καλύτερη κατανόηση ή ανάγνωση ενός κειμένου αναγνωρίζεται ευρέως,
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη διδασκαλία των συγκεκριμένων δεξιοτήτων,
γιατί μερικές φορές τα παιδιά δίνουν έμφαση στα μηχανικά συστατικά του
κειμένου, αγνοώντας το περιεχόμενο δηλαδή τη διατύπωση και οργάνωση των
ιδεών τους. Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι τα προβλήματα των
μαθητών στην εφαρμογή των μεταγνωστικών στρατηγικών είναι σύμφυτα με τα
συναισθήματα ενδυνάμωσης, ως εκ τούτου και με την προθυμία τους να
επενδύσουν την απαραίτητη προσπάθεια για την εφαρμογή της ενεργητικής
επίλυσης προβλημάτων και τη μάθηση. Η ικανότητά τους να προσέχουν, να
επικεντρώνονται και να προσανατολίζονται στις σημαντικές λεπτομέρειες
επιδρούν επίσης στην ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα της μάθησης. Έτσι
η συμβιωτική σχέση που υπάρχει μεταξύ των γνωστικών δεξιοτήτων και των
κινήτρων αποτελεί τη βάση της μάθησης.
2. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με την εκπαιδευτικό εφ΄ όσον με
ενημέρωνε λεπτομερώς σχετικά με το προφίλ του μαθητή και τις δικές της
ενέργειες καθώς και τα αποτελέσματα των διδακτικών της παρεμβάσεων, θα
πρότεινα να ενθαρρυνθεί ο μαθητής να παράγει προφορικό λόγο, όταν οι
συμμαθητές του γράφουν γραπτό λόγο. Δηλαδή ο μαθητής με τις ήπιες
μαθησιακές δυσκολίες να εκφράσει προφορικά τις σκέψεις του για το
συγκεκριμένο θέμα ή κάποιες φορές να τις υπαγορεύσει ως συγγραφέας στη
δασκάλα του, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι το πρόβλημα του είναι η
ορθογραφία και η γραφή και όχι η κατανόηση και η παραγωγή λόγου. Όσο
αφορά την ορθογραφία θα συνιστούσα τη γραφή των λέξεων ομαδοποιημένα
μέσα σε οικογένειες λέξεων και αν η ορθογραφία είναι παράλειψη γραμμάτων,
αναγραμματισμός κ.ά., ειδικό εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
κατόπιν αξιολόγησης από ειδικό εκπαιδευτικό της δυσκολίας του μαθητή.
Παροτρύνεται επίσης ο μαθητής να χρησιμοποιεί ένα λεξικό ή ένα βιβλίο με
λέξεις για να βελτιώσουν το γραπτό τους μεταγραφή.

133. ΗΜΔ(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές

Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι οι δυσκολίες των μαθητών με ήπιες μαθησιακές
δυσκολίες στην ορθογραφία είναι συχνά τόσο έντονες που οι μαθητές εστιάζουν
στη σωστή απόδοση των λέξεων και παραμελούν το περιεχόμενο του κειμένου.
Παρόλα αυτά, οι λέξεις αποδίδονται λάθος καθώς οι μαθητές δεν γνωρίζουν
γραμματική και λεξιλόγιο, ενώ αποδίδουν τις λέξεις λάθος φωνολογικά.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε’ δημοτικού Μάθημα: Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Μια εκπαιδευτικός δυσκολεύεται να διδάξει ορθογραφία, διότι αρκετοί μαθητές
στην τάξη της παρουσιάζουν δυσκολίες μάθησης εξαιτίας του δίγλωσσου
περιβάλλοντός τους. Παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές που εστιάζουν σε
ασκήσεις αντιγραφής των λέξεων αρκετές φορές δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
3. Τι θα προτείνατε στην εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Η ερευνητική προσέγγιση συσχετίζεται με τα προβλήματα που αναφέρονται στο
κείμενο διότι σύμφωνα με έρευνες υποστηρίζεται η μεγάλη σχέση μεταξύ
φωνολογικής επίγνωσης και μάθησης της ορθογραφημένης γραφής ( ΠόρποδαςΠαλαιοθοδώρου). Σε ανάλογη διαπίστωση έχουν καταλήξει και άλλοι ερευνητές, οι
οποίοι μάλιστα έχουν επισημάνει ότι η φωνολογική επίγνωση είναι περισσότερο
αναγκαία για τη μάθηση και διεκπεραίωση της ορθογραφίας παρά της ανάγνωσης
Rohl and Tunmer, 1988, Tomeus, 1984). Η ειδική δυσκολία ορθογραφημένης
γραφής αφορά κυρίως την ικανότητα του παιδιού να αντιστοιχεί με ευχέρεια τα
γραφήματα με τα φωνήματα. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες για να
επωφεληθούν από τη διδασκαλία και να βελτιώσουν την ορθογραφική τους
ικανότητα πρέπει να συμμετέχουν σε μια διδακτική διαδικασία που να μην
ταυτίζεται ποιοτικά με την παραδοσιακή σχολική διαδικασία. Η εκπαιδευτική
παρέμβαση πρέπει να στηρίζεται σε μια διαφορετική αντίληψη για τη διδακτική
διαδικασία. Συγκεκριμένα, πρέπει να διαρθρώνεται γύρω από συγκεκριμένους
άξονες. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι βασικοί διδακτικοί άξονες:
 Δίνεται έμφαση στις λέξεις που πρέπει να μάθει ο μαθητής. Οι λίγες έστω
λέξεις που θα διδαχθούν πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμες
γίνεται.
 Για να μη βιώσει ο μαθητής άλλη μια αποτυχία, πρέπει οι λέξεις που θα
διδαχθεί να μην είναι περισσότερες από αυτές που μπορεί να μάθει.
 Αφιερώνεται περισσότερος χρόνος από ότι συνήθως στη συζήτηση σχετικά
με τις λέξεις που θα μαθευτούν. Πρέπει να γίνει σαφές ότι ο μαθητής
γνωρίζει τη σημασία της λέξης. Ακόμη ο μαθητής πρέπει να καθοδηγείται με
ερωτήσεις ώστε να παρατηρεί τις λέξεις από άποψη δομής.

 Ενδυναμώνονται οι όποιες εικόνες έχει ο μαθητής για τις λέξεις, όταν τις
ιχνηλατεί με το δάκτυλο και προσφέρεται μια μεγάλη ποικιλία
δραστηριοτήτων γραφής.

2) Κατά τη συνεργασία με την εκπαιδευτικό αρχικά θα με ενημέρωνε για το προφίλ
των μαθητών καθώς και για τις διδακτικές παρεμβάσεις που εφάρμοσε προς την
κατεύθυνση της βελτίωσης της ορθογραφημένης γραφής. Στη συνέχεια θα
αναφερόμουν στις διδακτικές αρχές που οφείλουν να διέπουν τη διδασκαλία της
ορθογραφίας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες όπως είναι η παροχή κινήτρων, η
μοντελοποίηση της διαδικασίας εύρεσης της σωστής αυθόρμητης ορθογραφίας του
παιδιού, η παροχή ανατροφοδότησης καθώς και η ενθάρρυνση της αυθόρμητης
ορθογραφίας. Τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να γράφουν όσο πιο σωστά
γίνεται, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης και μάθησης. Θα πρότεινα
ενδεικτικές δραστηριότητες όπως: ορθογραφία καταλήξεων επιθέτων, ουσιαστικά
κ.λ.π. οικογένειες λέξεων, ένας κατάλογος λέξεων μέσα σε μια βδομάδα κ.α΄.

134. ΗΜΔ(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι η διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών
στρατηγικών ενισχύει την τυποποίηση συμπεριφορών, εξοικειώνει τους μαθητές με
ήπιες μαθησιακές δυσκολίες με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, και
συμβάλει στη ανάπτυξη συμπεριφορών αυτο-ρύθμισης κατά τη συγγραφή από την
πλευρά των μαθητών.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Στ τάξη
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, εκτός των άλλων, δυσκολεύεται και
στην παραγωγή γραπτού λόγου. Ξεκινά το κείμενό του χωρίς να κάνει
σχεδιάγραμμα, χωρίς στόχο για το τι θέλει να επιτύχει με το κείμενό του, χωρίς να
ελέγχει τι έχει γράψει και χωρίς κίνητρο. Η εκπαιδευτικός ενώ γνωρίζει πως πρέπει
να διδάξει γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές δεν ξέρει τι ακριβώς θα
έπρεπε να κάνει και πώς και ζητά τη βοήθειά σας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1.
Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση
με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2.
Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα για την ανάπτυξη των
μεταγνωστικών δεξιοτήτων και σε παιδιά με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ερευνητική προσέγγιση συσχετίζεται με την προβληματική του κειμένου διότι οι
σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις θεωρούν ότι ένας από τους κυριότερους στόχους
της εκπαίδευσης είναι οι μαθητές να μαθαίνουν αυτορρυθμίζοντας τη γνωστική
συμπεριφορά τους Wong 1996. Οι αυτορρυθμιζόμενοι μαθητές είναι ένας σύνθετος
όρος με εξαιρετικά πλούσιο νόημα, γιατί αναφέρεται στη μεταγνώση των μαθητών,
στα κίνητρά τους και στη θέληση τους να συμμετέχουν ενεργητικά στη μαθησιακή
διαδικασία.
Η αυτορρύθμιση είναι η συνειδητή τροποποίηση της συμπεριφοράς από το ίδιο το
άτομο για την επίτευξη ενός στόχου. Στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, ο ίδιος ο
μαθητής παρεμβαίνει ενσυνείδητα στη διαδικασία του πώς μαθαίνει και τη
μεταβάλλει ώστε να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η αυτορρύθμιση είναι
δυνατόν να διδαχτεί στα παιδιά, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου αυτά
αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Η ανάπτυξη ή βελτίωση της αυτορρύθμισης
μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες μεθόδους, οι οποίες επικεντρώνονται σε
κρίσιμες ερωτήσεις- παρεμβάσεις που απευθύνουμε στο μαθητή. Τι ζητά το
πρόβλημα; Είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα πλήρως το πρόβλημα κείμενο; Έλεγξα τις
πράξεις για να δω αν είναι σωστές; Αυτά που έχω κάνει εξυπηρετούν το στόχο μου;
Το αποτέλεσμα που βρήκα είναι λογικό σωστό;
2.Κατά τη συνεργασία με την εκπαιδευτικό θα την ενημέρωνα ότι ένας παράγοντας
που ευθύνεται για τη χαμηλή αποτελεσματικότητα της γνωστικής και
μεταγνωστικής άσκησης και οποιασδήποτε διδακτικής παρέμβασης είναι το χαμηλό
επίπεδο κινήτρων του μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες. Ιδιαίτερα τα παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες είναι παθητικοί μαθητές λόγω της «ευπάθειας» των
κινήτρων που τα διακρίνει, η οποία ενισχύεται από τις συνεχείς αποτυχίες που
βιώνουν καθημερινά στο σχολείο. Η έλλειψη κινήτρων επομένως του μαθητή με
ήπιες μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνεται με μειωμένο ενδιαφέρον ή και με την
άρνησή του να ασχοληθεί με κάποια σχολική δραστηριότητα. Επιπλέον
δημιουργείται η πεποίθηση στο μαθητή ότι δεν μπορεί να μάθει ή να καταφέρει
τίποτε (μαθημένη αδυναμία που οδηγεί σε προσδοκία της αποτυχίας). Για να
βελτιώσει ο συγκεκριμένος μαθητής τη μεταγνώση του έχει ανάγκη από διδακτική
παρέμβαση, η οποία ρυθμίζει τα κίνητρά του. Για τη δημιουργία κινήτρων θα
συνιστούσα έμφαση στο εκτελούμενο έργο, τον καθορισμό των στόχων του και στην
αξία της προσπάθειας του. Επίσης μείωση των εξωτερικών αμοιβών και
ανατροφοδότηση θα πρέπει να στρέφεται προς το μαθητή οδηγώντας τον σταδιακά
στην αυτορρύθμιση. Επιπλέον να καλλιεργείται συνεργατικό και όχι ανταγωνιστικό
κλίμα στην τάξη μέσα στο οποίο η εκπ/κός μπορεί να ενεργοποιήσει το παθητικό
μαθητή με την ανάθεση ενός κοινωνικού ρόλου στην τάξη, ο οποίος θα του κινεί το
ενδιαφέρον. Μ΄ αυτό τον τρόπο χτίζεται η εμπιστοσύνη της δασκάλας στις
ικανότητες του μαθητή και βελτιώνεται η αυτοεκτίμηση του με αποτέλεσμα να
παρουσιάσει ενδιαφέρον να ασχοληθεί με τις σχολικές δραστηριότητες του.

135.ΗΜΔ και Φ.Ε. (Παναγ)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι η συμμετοχή σε εργαστηριακές δραστηριότητες
συνιστά αποτελεσματικό τρόπο μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες για τους μαθητές
με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Μάθημα: φυσικές επιστήμες
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με δυσκολίες μάθησης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις
εργαστηριακές ασκήσεις των Φυσικών Επιστημών. Ο εκπαιδευτικός
προβληματίζεται αν έχει νόημα να του υπαγορεύει τα βήματα της πειραματικής
διαδικασίας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
Μέχρι πρόσφατα η εστίαση σε μαθητές με ΗΜΔ γινόταν στην ανάπτυξη
στρατηγικών μάθησης και δεξιοτήτων μελέτης που βοηθούσαν τους μαθητές να
μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά από το σχολικό εγχειρίδιο και από παραδόσεις,
καθώς και να προετοιμάζονται καλύτερα για διαγωνίσματα. Τα τελευταία χρόνια οι
παρεμβάσεις αυτές έχουν δεχθεί κριτική (Morocco, 2001), όχι λόγω της
αποτελεσματικότητάς τους, καθώς η έρευνα έχει καταγράψει θετικές επιπτώσεις
στην επίδοση των μαθητών με Μ.Δ (Mastropieri & Scruggs, 1992), αλλά γιατί δεν
αναφέρονται σε δραστηριότητες εργαστηριακές, διερεύνησης και επίλυσης
προβλημάτων, αλλά περιλαμβάνουν αποκλειστικά «παραδοσιακές» μορφές
διδασκαλίας.
Οι εργαστηριακές δραστηριότητες δημιουργούν τις συνθήκες για
αποτελεσματικές μαθησιακές διαδικασίες ενώ ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα
σε όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα σε εκείνους με Μ.Δ, να εμπλέκονται ενεργά
στη μάθησή τους και να συνδέουν αφηρημένες έννοιες με συγκεκριμένες
καταστάσεις στο βαθμό που προσφέρουν «χειροπιαστές» εμπειρίες. Επίσης,
απευθύνονται σε όλες τις αισθήσεις, στηρίζονται σε μικρότερο βαθμό στις
γλωσσικές ικανότητες των μαθητών, δηλαδή σε ικανότητες γραπτής έκφρασης και
κατανόησης επιστημονικών κειμένων και, επειδή ενθαρρύνουν την ομαδική
εργασία, διευκολύνουν την κοινωνική τους ένταξη και συμμετοχή.
Για να μπορούν οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες να εμπλακούν με
επιτυχία σε εργαστηριακές πειραματικές δραστηριότητες πρέπει, προηγουμένως, να
εξασκηθούν στους εξής τομείς:
- να μπορούν να ακολουθούν οδηγίες,
- να χειρίζονται υλικά και σκεύη,
- να καταγράφουν μετρήσεις και παρατηρήσεις,

-

να διατυπώνουν συμπεράσματα για τις σχέσεις των υπό μελέτη μεταβλητών.

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
στην επίτευξη των παραπάνω στόχων (Driver, Guesne & Tiberghien, 1993˙ De Jong &
Joolingen, 1998˙ Krajcik, Blumenfeld, Marx, Bass, Fredricks, & Soloway, 1998˙ Kuhn,
1991˙ Schauble, Glaser, Duschl, Schulze, & John, 1995). Συγκεκριμένα:
- τείνουν να εστιάζουν σε λίγες μόνο διαστάσεις ενός φαινομένου και να
εξάγουν συμπεράσματα βασισμένοι σχεδόν αποκλειστικά στην αισθητηριακή
αντίληψη,
- δυσκολεύονται να διατυπώσουν ερωτήσεις που έχουν επιστημονικό
ενδιαφέρον, δηλαδή ερωτήσεις που έχουν μεν ενδιαφέρον για τους ίδιους
αλλά που η διερεύνησή τους μπορεί επίσης να οδηγήσει στην κατανόηση
φυσικών φαινομένων (αυτό οφείλεται εν μέρει στις περιορισμένες γνώσεις
που έχουν για τα θέματα που διερευνούν),
- έχουν την τάση να σχεδιάζουν πειράματα που νομίζουν ότι θα επιβεβαιώσουν
τις αρχικές τους ιδέες και δυσκολεύονται να διατυπώσουν εναλλακτικές
υποθέσεις ακόμα κι όταν οι ιδέες τους δεν υποστηρίζονται από τα πειραματικά
δεδομένα,
- αν και αναγνωρίζουν την ανάγκη ελέγχου των μεταβλητών που διερευνούν,
δεν μπορούν πάντα να τηρήσουν αυτή την αρχή στην πράξη. Αυτό σημαίνει
ότι, όταν εκτελούν πειράματα, αλλάζουν πολλές μεταβλητές ταυτόχρονα και
έτσι δεν μπορούν να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα για τον ρόλο αυτών
των μεταβλητών,
- δυσκολεύονται στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Συχνά οι μαθητές αρνούνται να
αποδεχτούν πειραματικά δεδομένα που αντικρούουν τις δικές τους υποθέσεις
και παρερμηνεύουν τα δεδομένα, έτσι ώστε να «αποδεικνύουν» αυτό που οι
ίδιοι πιστεύουν.
Τα παραπάνω εξηγούν γιατί, στην περίπτωσή μας, ο μαθητής με ΗΜΔ
δυσκολεύεται και δεν τα καταφέρνει να ανταποκριθεί στο μάθημα των Φυσικών
Επιστημών. Ο μαθητής αυτός αδυνατεί να παρακολουθήσει τις πειραματικές
δραστηριότητες στο μάθημα των ΦΕ γιατί όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι
απαιτητικές και έτσι χάνει την προσοχή του, καθώς δεν κατανοεί τις διαδικασίες
και το σκοπό τους.
Είναι απαραίτητο ο μαθητής ασκηθεί και σταδιακά να εξοικειωθεί με διαστάσεις τις
πειραματικής διαδικασίας, όπως:
- να μπορεί να ακολουθεί οδηγίες και να συγκεντρώνεται στο έργο,
- να χειρίζεται υλικά και σκεύη,
- να καταγράφει μετρήσεις και παρατηρήσεις,
- να διατυπώνει συμπεράσματα για τις σχέσεις των υπό μελέτη μεταβλητών.

2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε
να λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις
περιπτώσεις των παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
Ο εκπαιδευτικός ορθά προβληματίζεται αν έχει νόημα να υπαγορεύει στο
μαθητή τα βήματα της πειραματικής διαδικασίας. Δεν θα βρίσκει πάντοτε αυτό το

χρόνο και σε όλα τα μαθήματα αφού μια τάξη αποτελείται από ποικιλία μαθητών
με θετικά και αρνητικά στοιχεία.
Κατά την άποψή θα πρέπει να προσπαθήσει να μετασχηματίσει συνολικά το
διδακτικό-μαθησιακό περιβάλλον. Μερικές στρατηγικές για να το καταφέρει αυτό,
αφορούν (τις διαστάσεις ομαδικής συνεργασίας , η προφορική έκφραση, η γραπτή
έκφραση, κ.λπ.) και είναι οι ακόλουθες.

136. ΗΜΔ και Μαθηματικά(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Σύγχρονες έρευνες διαπιστώνουν ότι χρειάζονται προσαρμογές στη διάρθρωση της
ύλης των Μαθηματικών και στην υλοποίηση των διδακτικών δραστηριοτήτων για
τους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. Σε αυτή τη λογική, η σπειροειδής
διάταξη της ύλης, η οποία εισηγείται σύντομη εισαγωγή μεγάλου αριθμού
δεξιοτήτων επανεξέτασή τους αργότερα για λεπτομερέστερη επεξεργασία, δεν
βοηθά τους μαθητές με δυσκολίες μάθησης να αποκτήσουν και να αφομοιώσουν τη
νέα μαθηματική γνώση.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Δ΄ δημοτικού, Μάθημα: Μαθηματικά
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με δυσκολίες στα Μαθηματικά δεν μπορεί να κατανοήσει την έννοια
του αριθμού. Συγκεκριμένα δεν μπορεί να εκτιμήσει με ευχέρεια τις ποσότητες, δεν
αναγνωρίζει παράλογα αποτελέσματα, δεν έχει ευχέρεια στους νοερούς
υπολογισμούς, δεν μπορεί να μετακινηθεί μεταξύ διαφορετικών αναπαραστάσεων
και να χρησιμοποιήσει τις καταλληλότερες από αυτές. Η εκπαιδευτικός του δεν
είναι εξοικειωμένη με τους τρόπους υποστήριξης των μαθητών με δυσκολίες στα
Μαθηματικά, στο σχολείο δε στεγάζεται τμήμα ένταξης και ζητά τη βοήθεια του
Σχολικού Συμβούλου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε
να λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις
περιπτώσεις των παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι οι μαθητές με ήπιες
μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται στην κατανόηση της έννοιας του αριθμού.

Θα πρότεινα στον εκπαιδευτικό:
Τη χρήση ποικιλίας αναπαραστάσεων της πληροφορίας (ομάδες αντικειμένων,
μοτίβα με βούλες όπως αυτά των ζαριών κ.ά.)
•

Τη χρήση της αριθμογραμμής

•

Άλλες δραστηριότητες που διευκολύνουν τους μαθητές με ήπιες μαθησιακές
δυσκολίες στη συγκρότηση της έννοιας του αριθμού, είναι:

•

Μέτρηση αντικειμένων που παρουσιάζονται οπτικά, χειρίζονται απτικά και
χτυπήματα χεριών με ταυτόχρονη εκφορά των λέξεων – αριθμών, έτσι ώστε να
γίνεται η αντιστοίχηση ένα προς ένα με τα αντικείμενα.

•

Εξάσκηση στην απαρίθμηση και στην απαρίθμηση προς τα πίσω (π.χ. από το 10
ως το 0).

•

Η λεκτική σύνδεση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης μέσα από το χειρισμό
αντικειμένων η οποία μοντελοποιείται από τον εκπαιδευτικό και εκφράζεται
προφορικά από το μαθητή κατά την επίλυση προβλημάτων.

137. ΗΜΔ και Μαθηματικά(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες
κατανοούν τις μαθηματικές έννοιες μέσω της σαφούς και συγκεκριμένης
διδασκαλίας. Η άμεση, επεξηγηματική και σαφής διδασκαλία είναι εκείνη που
συμβάλλει στο να κατανοήσει ο μαθητής τη σχέση των αντικειμένων και των
πράξεων με συμβολικές διαδικασίες.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: μαθηματικά
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας εκπαιδευτικός διδάσκει Μαθηματικά με ένα τρόπο που βοηθά σημαντικά τους
μαθητές. Φέρνει παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και τους ζητά να
ανακαλύψουν τη θεωρία που κρύβεται πίσω από αυτό. Παρόλα αυτά, μαθητές με
ήπιες μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά που έχει στην τάξη του δεν μπορούν
να παρακολουθήσουν και έχουν μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με τους συμμαθητές
του. Οι γονείς τους παραπονιούνται στον Διευθυντή.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι οι μαθητές με ήπιες
μαθησιακές δυσκολίες στην ανακαλυπτική μέθοδο δυσκολεύονται να
παρατηρήσουν σχέσεις και να τις περιγράψουν.
Θα πρότεινα στον εκπαιδευτικό ότι για τις περιπτώσεις των παιδιών με ήπιες
μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να παρέχει στους μαθητές ειδική λεκτική
επεξήγηση κατά τις δραστηριότητες καθώς και να τις ενσωματώνει στο κατάλληλο
σημείο της διδασκαλίας ανάλογα με τις απαιτήσεις λογικομαθηματικού
συλλογισμού στις οποίες βασίζονται.

138. ΗΜΔ και Μαθηματικά(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες
προκειμένου να κατακτήσουν μια δεξιότητα χρειάζονται περισσότερο διδακτικό
χρόνο, τόσο για την κατανόησή της όσο και κατά την ανάλυσή της σε επιμέρους
βήματα / στάδια. Αντίστοιχα, περισσότερο χρόνο χρειάζονται και για την εμπέδωση
και την εξάσκηση της νέας δεξιότητας. Η διάταξη της ύλης των Μαθηματικών όμως,
που γίνεται με μια σύντομη εισαγωγή μεγάλου αριθμού δεξιοτήτων, οι οποίες
επανεισάγονται σε επόμενα στάδια για πιο λεπτομερή επεξεργασία, δεν βοηθά
τους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες να αποκτήσουν και να αφομοιώσουν
τη νέα μαθηματική γνώση.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Β΄ δημοτικού, Μάθημα: Μαθηματικά
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά δεν μπορεί να
κατανοήσει την έννοια του αριθμού. Συγκεκριμένα δεν μπορεί να αριθμήσει
αντικείμενα ή να κάνει πρόσθεση ή αφαίρεση. Η εκπαιδευτικός του δεν είναι
εξοικειωμένη με τους τρόπους υποστήριξης των μαθητών με ήπιες μαθησιακές
δυσκολίες στα Μαθηματικά, ενώ στην τάξη της φοιτούν πολλοί μαθητές που δεν
μπορεί να τους υποστηρίξει ατομικά.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1.Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι εξοικειωμένη με τους τρόπους υποστήριξης των
μαθητών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, για να μπορεί να
υποστηρίξει το συγκεκριμένο μαθητή.
Θα πρότεινα:
•

Χρήση της αριθμογραμμής, τόσο στον πίνακα όσο και στο πάτωμα.

•

Μέτρηση αντικειμένων οπτικά και απτικά με ταυτόχρονη εκφορά των λέξεων –
αριθμών, έτσι ώστε να γίνεται η αντιστοίχηση ένα προς ένα με τα αντικείμενα.

•

Εξάσκηση στην απαρίθμηση και στην απαρίθμηση προς τα πίσω (π.χ. από το 10
ως το 0).

•

Η λεκτική σύνδεση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης μέσα από το χειρισμό
αντικειμένων η οποία μοντελοποιείται από τον εκπαιδευτικό και εκφράζεται
προφορικά από το μαθητή κατά την επίλυση προβλημάτων.

•

Εν χορώ απαγγελία

•

Επίλυση προβλήματος με ζωγραφιά

•

Βάζουμε έναν στόχο κάθε φορά και ενισχύουμε το μαθητή

•

Δεν χρησιμοποιούμε όλους τους τρόπους εύρεσης αλλά εκείνον που ταιριάζει
περισσότερο στο μαθητή.

139. δυσκολίες μάθησης στα Μαθηματικά(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης στα
Μαθηματικά δεν έχουν κατακτήσει την αυτοματοποίηση των βασικών αριθμητικών
δεδομένων, η οποία προσφέρει «οικονομία» νοητικών δυνάμεων κατά την
επεξεργασία σύνθετων προβλημάτων ή αλγόριθμων.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Τάξη: ∆- Στ ∆ηµοτικού, Μαθηµατικά
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με δυσκολίες μάθησης στα Μαθηματικά δεν μπορεί να
παρακολουθήσει το μάθημα των μαθηματικών, διότι δεν έχει κατακτήσει ακόμη τα
βασικά αριθμητικά δεδομένα (πχ. 4x6, 6x4, 24:6, 24:4). Ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι
για να καταφέρει να εντάξει το μαθητή στο μάθημά του θα πρέπει να έχει
κατακτήσει τουλάχιστον την προπαίδεια. Όσο όμως ο χρόνος περνά και ο μαθητής
βλέπει ότι δεν διδάσκεται την ίδια ύλη με τους συμμαθητές τους, υιοθετεί
αντιδραστική συμπεριφορά και δυσκολεύει το μάθημα.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με
τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση,
ώστε να λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις
περιπτώσεις των παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι οι μαθητές με ήπιες
μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται την αυτοματοποίηση των βασικών
αριθμητικών δεδομένων, η οποία προσφέρει «οικονομία» νοητικών δυνάμεων κατά
την επεξεργασία σύνθετων προβλημάτων ή αλγόριθμων.

Για τη διδασκαλία των βασικών αριθμητικών δεδομένων θα πρότεινα στον
εκπαιδευτικό:
Τη χρήση παραδειγμάτων από το άμεσο περιβάλλον του μαθητή που σχετίζεται με
τα βιώματά του.
Η γνώση, όμως και η ανάκληση των βασικών αριθμητικών δεδομένων δεν θα πρέπει
να γίνεται μέσα από μηχανιστική και στείρα επανάληψη ερωτήσεων αλλά μέσα από
τη διαχείριση καταστάσεων / περιστάσεων με νόημα – και όχι μέσα από
διαδικασίες που είναι αποκομμένες από την καθημερινή ζωή.
Την εξάσκηση καθώς είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της αυτοματοποίησης των
βασικών αριθμητικών δεδομένων και μπορεί να επιτευχθεί μέσα από
δραστηριότητες με κάρτες είτε διπλής όψης είτε ομαδοποίησης οικογενειών
βασικών αριθμητικών δεδομένων(πχ. 3x5, 5x3, 15:5, 15:3, επιτραπέζια παιχνίδια και
ηλεκτρονικό λογισμικό.
Το κρίσιμο στοιχείο είναι η ενθάρρυνση και ο σαφής προσανατολισμός του μαθητή
στην ανάκληση και όχι στον υπολογισμό της πράξης που του δίνεται.

140. ΗΜΔ στο γραπτό λόγο(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Διαπιστώνουν ότι οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο
χαρακτηρίζονται από σοβαρές κι επίμονες δυσκολίες στην ορθογραφία, που
εμμένουν και μετά τη σημαντική βελτίωση των αναγνωστικών τους δεξιοτήτων.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Δ΄, Μάθημα Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ορισμένοι μαθητές με ήπιες μαθησιακές
δυσκολίες της τάξης του, ενώ έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τις
αναγνωστικές τους δεξιότητες, δεν έχουν σημειώσει ανάλογη πρόοδο και στην
ορθογραφημένη γραφή, ιδίως όταν προσπαθούν και να σκεφτούν τι θα γράψουν
και να προσέξουν πώς θα το γράψουν . Η μαθησιακή πρόοδος στην ορθογραφία
είναι πολύ αργή και συνοδεύεται από περιόδους οπισθοδρόμησης σε
προγενέστερα επίπεδα, οι οποίες τους αποθαρρύνουν να συνεχίσουν την
ενασχόλησή τους με τον γραπτό λόγο.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;

2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1.Η ερευνητική διαπίστωση σχετίζεται με τα προβλήματα του σεναρίου διότι
πράγματι η ορθογραφία είναι μια σύνθετη διαδικασία και σχετίζεται με τη γραφή
των σκέψεων του παιδιού με ορθό τρόπο, σε σχέση με μια σειρά φωνημικών,
μορφολογικών και γραμματικών κανόνων με στόχο την επικοινωνία. Η
ορθογραφική δεξιότητα έχει εξελικτική πορεία, δηλαδή αναπτύσσεται σε στάδια. Τα
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην ορθογραφία κάνουν λάθη που είναι ανάλογα
με τα λάθη παιδιών μικρότερης ηλικίας, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο στάδιο
ανάπτυξης της ορθογραφικής δεξιότητας- χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι εν λόγω
δυσκολίες διορθώνονται με την πάροδο του χρόνου. Οι δυσκολίες των μαθητών με
Μ.Δ. στην ορθογραφία είναι συχνά τόσο έντονες που οι μαθητές εστιάζουν στη
σωστή απόδοση των λέξεων και παραμελούν το περιεχόμενο του κειμένου. Για τη
βελτίωση της ορθογραφίας χρειάζεται εκπαιδευτική παρέμβαση που θα
χρησιμοποιεί ειδικά μελετημένες και προσαρμοσμένες μεθόδους και τεχνικές
διδασκαλίας προκειμένου τα παιδιά να διευκολυνθούν στην ανάπτυξη της
ορθογραφικής δεξιότητας. Μια από τις σημαντικότερες μεθόδους για την ενίσχυση
των ορθογραφικών δεξιοτήτων είναι η ενίσχυση της λεξιλογικής γνώσης. Μέσω της
διδασκαλίας των συνδυασμών ήχων, της εξάσκησης στη φωνολογική επίγνωση και
το λεξιλόγιο λέξεων επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των φωνολογικών και
ετυμολογικών λαθών, ενώ η εκμάθηση ορθογραφικών τύπων και κανόνων
συμβάλλει στη διόρθωση των μορφωλογικών λαθών στην ορθογραφία. Επίσης και η
εξάσκηση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ακουστική και την οπτική
αντίληψη αλλά και με τη μνήμη βοηθούν τους μαθητές να αντιλαμβάνονται τη δομή
του γραπτού λόγου.
Απ΄ όσα ενδεικτικά αναφέρθηκαν και από τα πορίσματα των ερευνών η
ορθογραφία είναι διαδικασία δυσκολότερη από την ορθή ανάγνωση διότι
απαιτείται από το παιδί:
α) η γνώση των γραμμάτων
β) η γνώση τους συστήματος ορθογραφίας και
γ) η ικανότητα μνήμης και ανάκλησης της σειράς των γραμμάτων και των γραφοφωνημικών αντιστοιχιών ορισμένων λέξεων με ιστορική ορθογραφία (λεξική
γνώση).
Η σχέση της ανάγνωσης με τη γραφή και την ορθογραφία είναι πολύ στενή
αν και ο τρόπος σύνδεσής τους παραμένει δυσδιάκριτος. Έχει διαπιστωθεί ότι οι
αναγνώστες που δεν διαβάζουν με ευχέρεια συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα
στη γραφή ορθογραφία. Ωστόσο όσοι δεν γράφουν σωστά δεν είναι απαραίτητο και
«φτωχοί αναγνώστες». Η βελτίωση των μαθητών στην ανάγνωση επιτυγχάνεται
ευκολότερα από ότι στην ορθογραφία διότι η παραγωγή είναι πιο δύσκολη από την
πρόσληψη και για τη γραπτή και για την προφορική γλώσσα. Για την παραγωγή
πέρα από την εμπλοκή της ανακλητικής μνήμης απαιτείται καλύτερη και πιο
ολοκληρωμένη γνώση της λέξης, αντίθετα, η διαδικασία της πρόσληψης ενέχει την
αναγνώριση και τη μερική γνώση της λέξης. Συνοψίζοντας, η ορθογραφική
δεξιότητα είναι μια σύνθετη νοητική λειτουργία που εμπλέκει ποικίλες γνωστικές
λειτουργίες. Η σχέση με την ανάγνωση και την αντίληψη του προφορικού λόγου

είναι στενή και η έρευνα ακόμη και σήμερα, αναζητά τους παράγοντες που την
προσδιορίζουν.
2) Κατά τη συνεργασία με την εκπαιδευτικό θα αναφερθώ πριν από τις μεθόδους
και τεχνικές που πρέπει να στηρίζεται και να περιλαμβάνει η εκπαιδευτική
διδακτική παρέμβαση ενίσχυσης της ορθογραφικής δεξιότητας, στην σπουδαιότητα
του παιδαγωγικού κλίματος, στην ενθάρρυνση του μαθητή γι αυθόρμητη
ορθογραφία και την καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων, όπως αυτή της
διόρθωσης μέσω της διδασκαλίας μεταξύ των συνομηλίκων. Οι μαθητές με Μ.Δ.
καλούνται να βρουν και να σημειώσουν τα λάθη τους και στη συνέχεια να
συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους για τη διόρθωση των κειμένων τους. Η
μέθοδος αυτή συμβάλλει στη μείωση των μηχανιστικών λαθών, καθώς και στη
βελτίωση της εμφάνισης του γραπτού. Θα επισημανθεί ακόμη ότι η διδασκαλία
μεταγνωστικών δεξιοτήτων ελέγχου της ορθογραφικής επίδοσης και η χρήση
ενισχυτικών μέσων όπως το λεξικό ή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής συμβάλλουν στη
βελτίωση της ορθογραφικής επίδοσης. Σημαντικό στοιχείο της παρέμβασης είναι
και η ανατροφοδότηση. Τα παιδιά χρειάζονται ενθάρρυνση λόγω της χρόνιας
αποτυχίας τους στην ορθογραφία αλλά και επειδή έτσι βοηθούνται να
δημιουργήσουν εσωτερικά κίνητρα για τη μάθηση που δύσκολα αναπτύσσουν τα
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Σημαντικοί μέθοδοι για να στηρίξει ένας
εκπαιδευτικός τη διδακτική παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση της ορθογραφικής
δεξιότητας των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες είναι: η ενίσχυση της
λεξιλογικής γνώσης, η εικονογραφική μέθοδος, οι πολυαισθητηριακές μέθοδοι
αποτελούν ιδιαίτερα αποτελεσματικές δραστηριότητες ενίσχυσης της ορθογραφίας.
Κοινά βήματα των πολυαισθητηριακών μεθόδων αποτελούν:
 Η διδασκαλία της σημασίας και της εκφοράς μιας λέξης.
 Η οπτικοποίηση της λέξης ( οι μαθητές φαντάζονται τη λέξη γραμμένη, την
προφέρουν ολόκληρη, στη συνέχεια κάθε συλλαβή της, και τέλος την γράφον
νοητά στον αέρα με το δάκτυλο τους).
 Η ανάκληση της λέξης με κλειστά μάτια και ο έλεγχος της ορθότητας της στην
ορθογραφία.
 Η γραπτή απόδοση με διαφορετικά υλικά.
 Η κατάκτηση της γραφής της λέξης χωρίς εξωτερική ενίσχυση.
Μια πολυαισθητηριακή μέθοδος με σημαντικά αποτελέσματα είναι η μέθοδος
Fernald στο Παντελιάδου 2000, κατά την οποία οι μαθητές ιχνηλατούν τη λέξη ενώ
την επαναλαμβάνουν φωναχτά, μετά τη γράφουν και παράλληλα την προφέρουν.
Στο τέλος οι μαθητές γράφουν τη λέξη χωρίς να την κοιτούν και ελέγχουν την
ορθογραφία της. Αν η λέξη είναι σωστή την κρατούν σε ξεχωριστό μέρος και τη
χρησιμοποιούν με τις υπόλοιπες σωστές σε ένα κείμενο. Αν η λέξη δεν είναι σωστή,
οι μαθητές επαναλαμβάνουν τη διαδικασία από την αρχή. Ένα πρόγραμμα
διδασκαλίας της ορθογραφίας πρέπει να καλύπτει τις ατομικές ανάγκες του
μαθητή. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται κάποιες δραστηριότητες που να
είναι κατάλληλες για τον κάθε μαθητή. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να
έχουν σχέση με τις λέξεις στις οποίες έγιναν λάθη στην καθημερινή πράξη και να
λαμβάνονται υπόψη τα αναπτυξιακά στάδια της ορθογραφικής δεξιότητας. Τα
στάδια αυτά είναι:
προ-φωνημική ορθογραφία,
• πρώτο στάδιο:

• δεύτερο στάδιο: πρώιμη φωνημική ορθογραφία,
• τρίτο στάδιο:
ονομασία γραμμάτων,
• τέταρτο στάδιο: μεταβατική ορθογραφία και
• πέμπτο στάδιο: παραγωγική ορθογραφία.
Για όλα αυτά θα πρέπει να ενημερωθεί η εκπαιδευτικός πριν προβεί σε τεχνικές.

141. ανάπτυξη φωνολογικών και φωνημικών
δεξιοτήτων(Ρούλα)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
‘Έρευνες διαπιστώνουν ότι η ανάπτυξη και η ποιότητα του ορθογραφικού λεξικού
του κάθε μαθητή καθορίζονται από την έκθεση και την εμπλοκή του με το γραπτό
λόγο καθώς και από την ανάπτυξη των φωνολογικών και ιδιαίτερα των φωνημικών
του δεξιοτήτων.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Α΄, Μάθημα Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Οι δάσκαλος, στοχεύοντας στην
προσαρμογή της διδασκαλίας του στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των νεαρών
μαθητών του, χρησιμοποιεί δραστηριότητες εφαρμογής φωνογραφημικών
συσχετισμών, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων
αποκωδικοποίησης, ώστε να διευκολυνθεί η ανάγνωση και η γραφή μεμονωμένων
λέξεων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1.Η θεωρητική διαπίστωση σχετίζεται με τα προβλήματα που περιγράφονται στο
σενάριο διότι έρευνες υποστηρίζουν ότι η φωνολογική ενημερότητα αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής.
Η αξιολόγηση της φωνολογικής ενημερότητας πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο
κομμάτι της διαδικασίας εντοπισμού και διάγνωσης των αναγνωστικών δυσκολιών,
εφόσον η χαμηλή ανάπτυξη της ευθύνεται σε σημαντικό βαθμό για την εκδήλωση
μαθησιακών δυσκολιών. Με την εξάσκηση σε δεξιότητες φωνολογικής
ενημερότητας το παιδί πλησιάζει με συστηματικό τρόπο τα φωνήματα, κατανοεί τις
σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των φωνημάτων ενός μεγαλύτερου
φωνολογικού συνόλου (συλλαβή- λέξη) και προσεγγίζει το γραπτό λόγο μέσα από
μια διαδικασία που μοιάζει με παιχνίδι, αλλά καταλήγει στη βαθιά κατανόηση της
λειτουργίας του αλφαβητικού κώδικα. Το παιδί για να γράψει μια λέξη

ορθογραφημένη, θα πρέπει να είναι σε θέση, να τη διαβάζει, να χειρίζεται τα
φωνήματά της, να εφαρμόζει φωνημικές γενικεύσεις, να οπτικοποιεί τη λέξη και να
χρησιμοποιεί τις κινητικές δεξιότητες. Τα παιδιά έχουν στη μνήμη τους δυο πηγές
πληροφοριών που τα βοηθούν να διαβάζουν και να γράφουν. Η μια πηγή
αναφέρεται στη γνώση του γραφο-φωνημικού συστήματος της γλώσσας το οποίο
ενισχύεται με τη φωνολογική ενημερότητα και σύμφωνα με το οποίο γράφονται οι
ομαλά φωνολογικές λέξεις δηλαδή εκείνες που μπορεί να γράψει εφαρμόζοντας τη
γνώση κατάτμησης της λέξης σε μια σειρά φωνημάτων και την αντιστοιχία αυτών σε
γράμμα τους. Η άλλη πηγή αναφέρεται τη χρήση του «οπτικού λεξιλογίου» που
διαθέτει το παιδί, το οποίο το βοηθά να γράψει τις ανώμαλες φωνολογικά λέξεις.
Το οπτικό λεξικό δημιουργείται από την αποθήκευση στη μνήμη συγκεκριμένων
λέξεων σε συνδυασμό με την προφορά και το νόημά τους. Το οπτικό λεξικό αρχίζει
να δημιουργείται από τις πρώτες εμπειρίες και επαφές του παιδιού με το γραπτό
λόγο και τις γραφο-φωνημικές αντιστοιχίες, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα
λειτουργικός αναγνώστης. Η κύρια, ωστόσο, ανάπτυξη του συντελείται μετά την
εκμάθηση τους συστήματος της ορθογραφίας, όταν δηλαδή το παιδί με τη βοήθεια
των γνώσεων του για το συμβολικό διάστημα γραφής μπορεί να απομνημονεύσει
πιο εύκολα τις λέξεις ακόμη και όταν αυτές έχουν ιστορική ορθογραφία και πρέπει
να μαθευτούν ολόκληρες ή κάποια μέρη τους ως ενιαίες ολότητες.
2. Για την αντιμετώπιση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και
στη γραφή θα πρότεινα δραστηριότητες φωνολογικής ενημερότητας καθώς και τη
δημιουργία του βιβλίου του γράμματος και το σχηματισμό αντίστοιχων συλλαβών.
Επιπλέον θα πρότεινα τη δημιουργία του ατομικού λεξικού με εικονικές
αναπαραστάσεις των λέξεων ή γραφικών αναπαραστάσεων κ.α.

142. ανάπτυξη φωνολογικών και φωνημικών
δεξιοτήτων(Ρούλα)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
‘Έρευνες διαπιστώνουν ότι η ανάπτυξη και η ποιότητα του ορθογραφικού λεξικού
του κάθε μαθητή καθορίζονται από την έκθεση και την εμπλοκή του με το γραπτό
λόγο καθώς και από την ανάπτυξη των φωνολογικών και ιδιαίτερα των φωνημικών
του δεξιοτήτων.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Α΄, Μάθημα Γλώσσα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο δάσκαλος, στοχεύοντας στην
προσαρμογή της διδασκαλίας του στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των νεαρών
μαθητών του, αναζητεί αποτελεσματικότερες στρατηγικές και τεχνικές
ορθογραφίας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;

2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ το ίδιο με το 141
2.Για την ενίσχυση της ορθογραφίας
Για την αντιμετώπιση των φωνολογικών λαθών στην ορθογραφία σημαντικές
τεχνικές είναι δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης.
Για την ενίσχυση της ορθογραφίας ιδιαίτερα σημαντική αποδεικνύεται η κατασκευή
και η χρήση ενός καταλόγου λέξεων ή γραφικών αναπαραστάσεων. Ασκήσεις με
κενά στις λέξεις, σημασιολογικοί χάρτες, οικογένειες λέξεων.
Για την αντιμετώπιση των μορφολογικών λαθών ενδείκνυται η διδασκαλία των
κανόνων της γραμματικής. Στην πρώτη τάξη διαισθητική- παιχνιώδης προσέγγιση.

143. εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.)
(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
‘Έρευνες διαπιστώνουν ότι το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.)
είναι μοναδικό, γιατί μοναδικές είναι και οι μαθησιακές ανάγκες κάθε μαθητή. Για
το λόγο αυτό αποτελεί θεμέλιο λίθο για την εκπαίδευση μαθητών με σοβαρά
προβλήματα στο γραπτό λόγο και με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες γενικότερα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Ε΄, Μάθημα Γλώσσα Κανονική τάξη
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Στη συγκεκριμένη τάξη υπάρχουν μαθητές
με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι, παρά τις προσπάθειές τους,
δυσκολεύονται στην παραγωγή γραπτού λόγου και την ανάγνωση και φαίνεται ότι
χρειάζονται συστηματική υποστήριξη.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1.Η ερευνητική διαπίστωση σχετίζεται με το πρόβλημα διότι το ΕΕΠ δημιουργεί το
πλαίσιο, το οποίο καθιστά το μαθητή ικανό να αλληλεπιδρά με το μαθησιακό του
περιβάλλον κάτω από συνθήκες οι οποίες τον κινητοποιούν, τον παροτρύνουν, τον
υποστηρίζουν, τον διευκολύνουν και τον βοηθούν να αναπτύξει τις δεξιότητες του.
Κατά το σχεδιασμό του ΕΕΠ λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και μέτρων, την απρόσκοπτη και
αποτελεσματική λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας καθώς και το ποιος θα
είναι υπέυθυνος για το σχεδιασμο, την εφαρμογή και την αξιολόγησή του. Κάθε
μαθητής, ο οποίος διαπιστώνεται ότι έχει μαθησιακές δυσκολίες και σοβαρά

προβλήματα στην παραγωγή του γραπτού λόγου έχει ανάγκη και πρέπει να έχει
δικό του το ΕΕΠ. Το ΕΕπ περιλαμβάνει το σύνολο των σκοπών και των διδακτικών
στόχων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί θα επιτευχθούν. Επιπλέον, παρέχει
τη δυνατότητα στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στο προσωπικό του ΚΕΔΔΥ και
σε όσους εμπλέκονται με την εκπαίδευση του συγκεκριμένου μαθητή να
συνεργαστούν για να βελτιώσουν τις συνθήκες μάθησης και να έχουν καλύτερα
μαθησιακά αποτελέσματα. ΟΙ σκοποί του ΕΕΠ είναι δηλώσεις που φανερώνουν τα
αποτελέσματα που οφείλει αυτό να επιτύχει μέσα από τη συστηματική και
οργανωμένη διδασκαλία προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του μαθητή. Οι
σκοποί του ΕΕΠ βρίσκονται σε άμεση σχέση με το Αναλυτικό πρόγραμμα και
εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα δυο συνδέονται. Αναφέρονται στο τι
αναμένεται να ολοκληρώσει με επιτυχία ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες μετά
από ένα χρόνο και δεν αγγίζουν μόνο το γνωστικό τομέα αλλά και τον κοινωνικό, το
συναισθηματικό και το ψυχοκινητικό.
2. Κατά τη συνεργασία μου με τον εκπαιδευτικό της τάξης και μετά την επίσκεψη
της Συμβούλου ειδικής αγωγής θα πραγματοποιηθεί συστημική προσέγγιση με
στόχο την ολόπλευρη, σφαιρική αντιμετώπιση του προβλήματος. Αν μετά την
παραπάνω συνάντηση κριθεί ότι πράγματι η περίπτωση των μαθητών της Ε΄ τάξης
έχουν ανάγκη εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση
των δυσκολιών θα συνιστούσαμε αίτηση του γονέα για αξιολόγηση του μαθητή στο
ΚΕΔΔΥ με απώτερο στόχο την σύνταξη ΕΕΠ το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο
σύμφωνα με τη μοναδικότητα των μαθησιακών δυσκολιών του κάθε μαθητή. Θα
ενημέρωνα τον εκπαιδευτικό, τους γονείς αν δεν γνώριζαν σχετικά με το ΕΕΠ, τους
στόχους, τον τρόπο υλοποίησης και τη χρησιμότητά του στην ενίσχυση και τη
βελτίωση των μαθητών γνωστικά, συναισθηματικά - ψυχοκινητικά. Επιπλέον θα
τόνιζα ότι απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την
αποτελεσματική υλοποίηση του.

144. Ε.Ε.Π. και ΗΜΔ στο γραπτό λόγο(Ρούλα)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1.ίδιο µε το 143
2. Εάν στα πλαίσια της συνεργασίας του αµοιβαίου σεβασµού και της εµπιστοσύνης
ο εκπαιδευτικός ζητούσε τη συνεργασία µου, θα επισκεπτόµουν το Σχολείο και τη
σχολική τάξη, θα ζητούσα να µε ενηµερώσει λεπτοµερώς για τη στάση του µαθητή.
Θα συνιστούσα ενθάρρυνση στο µαθητή καθώς και την καλλιέργεια δεξιοτήτων
αποδοχής και κατάλληλη παιδαγωγούσα ατµόσφαιρα όπου σε ένα φιλικό, ζεστό
περιβάλλον ο µαθητής ευέλικτα µε αίσθηµα αυτοπεποίθησης να υλοποιεί το ΕΕΠ
χωρίς να νιώθει άβολα. Θα πρότεινα επίσης τη δηµιουργία εσωτερικών κινήτρων
(ικανοποίηση από την επιτυχία, προσδοκία, καταπολέµηση των δυσκολιών ). Στη
συνέχεια θα συνιστούσα την πρόσκληση της Σχολικής συµβούλου ειδικής αγωγής ως
περισσότερο αρµόδια για τα θέµατα αυτά καθώς και ενηµέρωση του ΚΕ∆∆Υ µήπως
χρειάζεται αναπροσαρµογή των στόχων και απαιτήσεων του ΕΕΠ.
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.)
αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της εκπαίδευσης των μαθητών με σοβαρά προβλήματα

στο γραπτό λόγο και με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες γενικότερα. Η ομάδα
σχεδιασμού του ΕΕΠ, αφού πρώτα μελετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις αδυναμίες,
τις δυνατότητες και την προγενέστερη εμπειρία του μαθητή, πρέπει να επιλέξει τα
κατάλληλα υποστηρικτικά μέσα και να διερευνήσει τη στάση του απέναντι σ’ αυτά
και τις προσδοκίες που έχει από αυτά.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Ε΄, Μάθημα Γλώσσα Κανονική τάξη
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο δάσκαλος προβληματίζεται με την
άρνηση του δύσγραφου μαθητή του να χρησιμοποιεί
τα συγκεκριμένα
υποστηρικτικά μέσα (λαβή του εργαλείου γραφής και μέσα που αφορούν τη
σταθερή θέση της επιφάνειας γραφής καθώς και ειδικό πληκτρολόγιο), με τα
οποία νιώθει άβολα όταν τα χρησιμοποιεί μέσα στην τάξη.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;

145. Ε.Ε.Π. και ΗΜΔ στο γραπτό λόγο(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.)
αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της εκπαίδευσης των μαθητών με σοβαρά προβλήματα
στο γραπτό λόγο και με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες γενικότερα. Η ομάδα
σχεδιασμού του ΕΕΠ, αφού πρώτα μελετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις αδυναμίες,
τις δυνατότητες και την προγενέστερη εμπειρία του μαθητή, πρέπει να επιλέξει τα
κατάλληλα υποστηρικτικά μέσα και να διερευνήσει τη στάση του απέναντι σ’ αυτά
και τις προσδοκίες που έχει από αυτά.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Ε΄, Μάθημα Γλώσσα , Κανονική τάξη
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο δάσκαλος συναντά προβλήματα με την
άρνηση του δυσορθόγραφου μαθητή του να χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα
υποστηρικτικά μέσα -εκπαιδευτικά λογισμικά για τη χρήση των πολυμέσων ως
εκφωνητών (speech recognition), ως επινοητών λέξεων (word prediction), ως
γραμματέων (speech synthesis) με τα οποία νιώθει άβολα όταν τα χρησιμοποιεί
μέσα στην τάξη.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις

1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Συμπληρωματικά από την 144 και στο τέλος
Τόσο κατά την κατάρτιση όσο και κατά την εφαρμογή του ΕΕΠ υπάρχουν πολλά
προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Συχνά η συνεργασία
μεταξύ των μελών της διεπιστημονικής ομάδας είναι προβληματική. Επίσης τα μέλη
της είναι δύσκολο να συνεργάζονται με άλλες ειδικότητες ή να τις αποδέχονται. Το
σχολέο πολλές φορές ακολουθεί μηχανιστικά αυτά που ορίζει το ΕΕΠ. Οι
εμπλεκόμενοι σχολικοί φορείς θεωρούν υπερβολικές τις απαιτήσεις που θέτει και
κρίνουν ότι δεν επαρκεί ο διδακτικός χρόνος. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η ελλιπής
εκπαίδευση των εκαπιδευτικών σε θέματα σχεδιασμού, εφαρμογής και
αξιολόγησης του ΕΕΠ. Χρειάζεται συνεχής και συστηματική επιμόρφωση των
εκπ/κών γι ανα μπορέσουν να το εφαρμόσουν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά.
Δομικά στοιχεία του ΕΕΠ για μαθητές με προβλήματα γραπτού λόγου:
 Καθορισμός του τρέχοντος συγγραφικού προφίλ του μαθητή
 Προσανατολισμός των σκοπών και των διδακτικών στόχων
 Περιγραφή των προγραμματισμένων διευκολύνσεων και των
υποστηρικτικών μέσων
 Επιλογή του κατάλληλου διδακτικού περιβάλλοντος
 Επιλογή των υποστηρικτικών μέσων
 Δημιουργία του ατομικού φακέλου του μαθητή
2.Ίδια με το 144

146. πολυμέσα και ΗΜΔ(Ρούλα+Οδυσ)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι τα πολυμέσα δεν είναι μαγικά εργαλεία, η χρήση τους
δεν αποτελεί πανάκεια, ούτε και συνιστούν πάντοτε την καλύτερη λύση για την
ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Ε΄, Μάθημα Γλώσσα , Κανονική τάξη
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο δάσκαλος της τάξης χρησιμοποιεί
πολυμεσικές εφαρμογές για να διαφοροποιήσει και να εξατομικεύσει τη
διδασκαλία του στην προσπάθειά του να αντιµετωπίσει τις ιδιαίτερες δυσκολίες που
συναντούν οι μαθητές του με την αυτοματοποίηση των μηχανιστικών δεξιοτήτων
γραφής. Παρατηρεί, όμως, ότι παρά την αρχική κινητοποίηση των μαθητών του
αυτοί έχουν χάσει το αρχικό τους ενδιαφέρον.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Η ερευνητική διαπίστωση συσχετίζεται με την προβληματική διότι το Π.Ι.
αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των πολυμέσων στην ανάπτυξη ενός
αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος, ενέταξε τις ΤΠΕ στο ΔΕΠΠΣ και τα
ΑΠΣ όλων των μαθημάτων, κυρίως ως εργαλείο μάθησης, επικοινωνίας και
δημιουργίας. Με την υιοθέτηση της «υλιστικής προσέγγισης» εκτός από τη
διδασκαλία των ΤΠΕ ως ξεχωριστό μάθημα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών
για τις ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης
«νέο σχολείο», χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ στη διδασκαλία όλων των γνωστικών
αντικειμένων, γιατί υποστηρίζουν και εξυπηρετούν τους σκοπούς ενός σχολείου για
όλους. Συμβάλλουν επίσης ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην ποιοτική βελτίωση
της μαθησιακής διαδικασίας με τη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος που
προκαλεί το μαθητή να πειραματίζεται, να δημιουργεί και να μαθαίνει κάνοντας.
(Παπαδόπουλος, 2001)
Τα πολυμέσα δεν πρέπει να θεωρούνται απλοί μηχανισμοί ή μέσα για την
παράδοση και τη διανομή έτοιμων γνώσεων, αλλά εργαλεία για την εμπλοκή των
μαθητών σε διερευνητικά μαθησιακά περιβάλλοντα και για την υποβοήθηση της
διαδικασίας οικοδόμησης γνώσεων και της εννοιολογικής κατανόησης διάφορων
φαινομένων. Το σημερινό σχολείο οφείλει να προετοιμάσει αποτελεσματικά τον
αυριανό πολίτη της κοινωνίας της γνώσης, προκειμένου να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας
εποχής. Απώτερος στόχος είναι οι ΤΠΕ να καλλιεργήσουν τον πληροφορικά
γραμματισμό με νέα μέσα και νέες πρακτικές στη βελτίωση του εκπαιδευτικού
αποτελέσματος και, τελικά στη διαμόρφωση ενός σχολείου για όλους. Ο όρος
πληροφορικός γραμματισμός περιγράφει την ικανότητα των μαθητών να
χρησιμοποιούν τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία επικοινωνίας και
τις δικτυακές υπηρεσίες για την προσπέλαση, διαχείριση, ενσωμάτωση,
αξιολόγηση, δημιουργία και επικοινωνία πληροφοριών, με στόχο την επίλυση
προβλημάτων και τελικά τη μάθηση και τη συνεχή τους ανάπτυξη.
Στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών ο πληροφορικός γραμματισμός θεωρείται
γνωστικο-μαθησιακό αντικείμενο αντίστοιχης σπουδαιότητας με το γλωσσικό
γραμματισμό, το μαθηματικό και τον επιστημονικό. Κατά συνέπεια η ένταξη των
ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο δεν έχει ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τους
υπολογιστές και με συγκεκριμένα λογισμικά ούτε, πολύ περισσότερο, την κατάρτισή
τους σε εφήμερες τεχνολογικές δεξιότητες. Οι ΤΠΕ δεν αποτελούν ένα εξαιρετικό
γεγονός στην τάξη αλλά είναι πλήρως ενταγμένες στην καθημερινή εργασία των
μαθητών και δασκάλου και σε όλα τα αντικείμενα του προγράμματος σπουδών με
στόχους:
1. την υποστήριξη των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για τη
μάθηση

2. την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης της
δημιουργικής ικανότητας των μαθητών.
3. την υποστήριξη διερευνητικών εποικοδομητικών και συνεργατικών
μαθησιακών δραστηριοτήτων.
4. τη διατήρηση ενός παράθυρου επικοινωνίας με το σύγχρονο κόσμο με
στόχο την ενίσχυση της μάθησης.
2) Κατά τη συνεργασία με τον εκπαιδευτικό σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση
στην τάξη θα φρόντιζα αρχικά να τον ενημερώσω για το σκοπό των πολυμέσων και
των δυνατοτήτων τους. Θα τόνιζα ότι είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο στα χέρια του
δασκάλου που αν αξιοποιηθεί σωστά τόσο… όσο χρειάζεται και αντέχει ο μαθητής
θα αποβεί χρήσιμο και αποτελεσματικό. Βασικός στόχος των ΤΠΕ είναι η ενεργός
συμμετοχή κάθε μαθητή, η συνεχής αλληλεπίδραση και η συνεργασία με το
διδάσκοντα και, κυρίως με τους συμμαθητές. Αποτελούν για τους μαθητές
μαθησιακό περιβάλλον μελέτης, έρευνας, ενεργητικής συμμετοχής και
συνεργασίας. Έτσι ενθαρρύνεται και ευνοείται η διερευνητική προσέγγιση των νέων
γνώσεων, η αλληλεπιδραστική και συνεργατική μάθηση, η αυτενέργεια και η
δημιουργικότητα όλων των μαθητών ανάλογα με τις δυνατότητες τους. Επομένως
και για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν στα
παραπάνω πλαίσια και όχι για την εκπλήρωση επαναλαμβανόμενων μηχανιστικών
ασκήσεων που οδηγούν στην αδιαφορία, την ανία, την απογοήτευση του μαθητή.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΔΥΣΣΕΑ
(από άρθρο Σπαντιδάκη)

147. Κριτική γραπτού λόγου Μ(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές

Έρευνες επισημαίνουν ότι οι έμπειροι μαθητές –συγγραφείς, στην προσπάθειά τους
να επιτύχουν τους στόχους τους, χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, από το ευρύ
ρεπερτόριο στρατηγικών που διαθέτουν, την πιο κατάλληλη στην συγκεκριμένη
περίσταση. Αξιολογούν τη στρατηγική που χρησιμοποιούν, την αλλάζουν και τη
βελτιώνουν, αν τους φαίνεται αναποτελεσματική, αναλαμβάνοντας το κόστος της
προσπάθειας. Αντίθετα, οι μαθητές με προβλήματα στο γραπτό λόγο παρουσιάζουν
λιγότερο θετική αυτο-εικόνα, χαμηλότερο αυτο-συναίσθημα, περισσότερα αρνητικά
παρωθητικά πρότυπα, ελλιπή συναισθηματική υποστήριξη. Οι μαθητές αυτοί
δύσκολα αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησης και απογοητεύονται εύκολα.
Έχουν την τάση να απλουστεύουν συνεχώς το θέμα, ακολουθώντας το μοντέλο της
παράθεσης πληροφοριών, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές χρησιμοποιούν τη
στρατηγική και «μετά τι;» και γράφουν οτιδήποτε τους έρχεται στο μυαλό.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Στ ΄, Μάθημα Γλώσσα,
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Οι μαθητές με προβλήματα στην
παραγωγή του γραπτού λόγου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη κριτική των κειμένων
τους σε σχέση με τους άλλους συμμαθητές τους, εγκαταλείπουν την προσπάθειά
τους να βελτιώσουν τα κείμενά τους και δυσκολεύεται να τους βοηθήσει.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1.Η ερευνητική διαπίστωση σχετίζεται με την υπάρχουσα κατάσταση- πρόβλημα
διότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες πολλές φορές αδυνατούν να
εκμεταλλευτούν τις υπάρχουσες γνώσεις τους και να κάνουν τη σύνδεση με τις
εμπειρίες τους ή το υπόβαθρό τους είναι πολύ φτωχό και δεν έχουν επαρκείς
γνώσεις και εμπειρίες για να πραγάγουν ένα γραπτό κείμενο πα΄νω σε ένα
συγκεκριμένο θέμα. Επιπλέον, μπορεί να έχουν καλές ιδέες, αλλά να μην έιναι σε
θέση να τις εκφράσουν γραπτά και να παραγάγουν ιστορίες, διότι δυσκολεύονται
να βρουν και να χρησιμοποιήσουν τις στρατηγικές που απαιτούνται για τη
μετατροπή των ιδεών και σκέψεων τους σε γαρπτό λόγο. Το λεξιλόγιο τους
χαρακτηρίζεται από μικρότερη ποικιλία και γράφουν γενικά λιγότερο σε σύγκριση
με τα υπόλοιπα παιδιά. Για την ενίσχυση της γραπτής έκφρασης των μαθητών με
ΜΔ έιναι απαραίτητη η σαφής διδασκαλία των σταδίων παραγωγής του γαρπτού
κειμένου με έμφαση στην εξοικείωση των μαθητών με διαφορετικά είδη κειμένων
στο
στάδιο
της
καταγραφής(π.χ.αφηγηματικό,
πραγματολογικό,
επιχειρηματολογικό κλ΄π΄) Η διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών
στρατηγικών ενισχύει την τυποποίηση συμπεριφορών, εξοικειώνει τους μαθητές με
ΜΔ με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους και συμβάλλει στην ανάπτυξη
συμπεριφορών αυτορρύθμισης κατά τη συγγραφή από την πλευρά των μαθητών.
Ιδιαίτερα οι στρατηγικές αυτορρύθμισης, όπως η στοχοθεσία, ο αυτοέλεγχος, η
προσωπική αξιολόγηση και η αυτοενίσχυση, στρατηγικές που σχετίζονται με τα

στάδια του γραπτού λόγου, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επίδοση των
μαθητών κατά τη συγγραφή.
2) Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό θα προηγηθεί η πληρέστερη
ενημέρωση σχετικά με το προφίλ του μαθητή και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει
στη παραγωγή του γραπτού λόγου και στη συνέχεια πριν προτείνω τεχνικές
στήριξης, θα διερευνήσω αν έχουν διδαχτεί τα στάδια σχεδιασμού, καταγραφής και
επιμέλειας του γραπτού λόγου. Είναι γνωστό ότι η διδασκαλία των παραπάνω
σταδίων αποτελεί το σημαντικότερο μέσο καθοδήγησης για τους μαθητές με ΜΔ
κατά τη συγγραφή κειμένου. Κατά το σχεδιασμό είναι ιδιαίτερα σημαντική επίσης
και η δημιουργία θετικής διάθεσης και ενδιαφέροντος στους μαθητές ώστε να
εμπλέκονται ενεργά στην προετοιμασία για τη συγγραφή. Εξίσου σημαντικό είναι
επίσης να διδαχτούν στρατηγικές αυτορρύθμισης, καθώς στο στάδιο της
καταγραφής οι μαθητές καλούνται να συγχρονίσουν ένα μεγάλο αριθμό δεξιοτήτων
και στρατηγικών. Στη συνέχεια θα συνιστούσα ενδεικτικές τεχνικές χρήσιμες για την
ενίσχυση της γραπτής έκφρασης όπως:
 Η χρήση υποστηρικτικών βοηθημάτων και μνημονικών μέσων, όπως είναι το
φύλλο σχεδιασμού, όπου υπάρχουν λέξεις-κλειδιά και βοηθούν τους
μαθητές με ΜΔ να καταγράψουν τις ιδέες τους με βάση το σχεδιασμό που
απαιτεί η δομή του κειμένου.
 Η διδασκαλία τεχνικών για ητ βελτίωση της γραμματικής και του συντακτικού
των μαθητών με ΜΔ.
 Η συμπλήρωση ασκήσεων με βάση τις λέξεις όπου οι μαθητές καλούνται να
κάνουν κατηγοριοποίηση λέξεων ή αντικαταστάσεις.
 Η δημιουργία προτάσεων ή αναγνώριση του είδους τους, καθώς και η
συμπλήρωση μιας μη- ολοκληρωμένης πρότασης κ.α.
 Διαγράμματα που καθοδηγούν τους μαθητές με ΜΔ.
Σημαντικό ρόλο στη μείωση των δυσκολιών στη γραφή παίζει επιπλέον η
διδασκαλία μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς επιτρέπει
στους μαθητές να γράφουν ανεμπόδιστα, ιδιαίτερα αν χαρακτηρίζονται από
δυσγραφία. Οι περισσότερες τεχνικές υπάρχουν ως δραστηριότητες στα βιβλία και
στα τετράδια εργασιών του γλωσσικού μαθήματος όλων των τάξεων.

148. παρωθητικό παιδαγωγικό κλίμα τάξης(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι οι διδακτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην
ανάπτυξη εκ μέρους των μαθητών θετικών αντιλήψεων για τη συγγραφική τους
ικανότητα. Η δημιουργία θετικού, παρωθητικού παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη
συμβάλλει αποτελεσματικά στο να υιοθετήσουν οι μαθητές εσωτερικά κίνητρα, για
να παράγουν γραπτό λόγο, και στο να νιώθουν την ανάγκη να επικοινωνήσουν
χρησιμοποιώντας τον γραπτό λόγο»
Β. Περιγραφή σεναρίου

1. Δεδομένα: Τάξη Στ ΄, Μάθημα Γλώσσα ,
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Κάποιοι μαθητές, ενώ γνωρίζουν πλήθος
στρατηγικών για τη συγγραφή, δεν είναι πρόθυμοι να τις εφαρμόσουν. Οι ίδιοι
εκδηλώνουν συμπτώματα άγχους και νιώθουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1.Η θεωρητική παραδοχή σχετίζεται με την υπάρχουσα κατάσταση διότι οι μαθητές
με ΜΔ. Αποτυγχάνουν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικές στρατηγικές και να
αξιοποιήσουν ό,τι έχουν στη μνήμη τους. Τα κείμενα που παράγουν εμφανίζουν
προβλήματα ως προς το στόχο για τον οποίο γράφονται, τους κανόνες γραφής και
το ύφος του κειμένου. Επειδή δεν κατανοούν πως οι άλλοι διαβάζουν το κείμενό
τους, δεν είναι σε θέση να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές ανάλογα με την
περίσταση (αναγνώστη ή ακροατή στον οποίο απευθυνόταν) και να επιμεληθούν τα
κείμενά τους. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις της γραφής και της διδασκαλίας της,
επικεντρώνονται στον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γραφής. Αυτό για τους
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί εσωτερικό κίνητρο που τα παρωθεί να
γράψουν διότι τώρα έχουν να πουν και θέλουν να το πουν γι αυτό και γράφουν
ευχάριστα επειδή νιώθουν οι ίδιοι την ανάγκη να το ανακοινώσουν και όχι επειδή
το λέει η δασκάλα τους ή περιλαμβάνεται στα καθημερινά τους καθήκοντα. Μέσα
σ΄ ένα μαθησιακό περιβάλλον, όπου ενθαρρύνονται από τον εκπαιδευτικό τα
παιδιά αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στη γραφή και νιώθουν ελεύθερα να
εκφράσουν τις σκέψεις τους, χωρίς να φοβούνται για ητν κριτική που θα τους
ασκηθεί. Όταν δεν απαιτείται το απόλυτα σωστό και όταν επιβραβεύονται και
ενισχύονται για την προσπάθεια τους. Η σημασία της κινητοποίησης των μαθητών
για γραφή έχει επισημανθεί από πολλούς ερευνητές. Το ενδιαφέρον των μαθητών
στηρίζεται στο σεβασμό των γνώσεων που ήδη έχουν, αλλά και στην ανάθεση
έργων που ανταποκρίνονται σε όσα μπορούν να κάνουν και τους παρέχουν τη
δυνατότητα επιτυχίας.
2) Στα πλαίσια της συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό θα συνιστούσα τη δημιουργία
παιδαγωγούσας ατμόσφαιρας όπου όλα τα παιδιά θα νιώθουν ευχάριστα και θα
δημιουργούν ανάλογα με τις δυνατότητές τους γραπτό λόγο για να εξυπηρετούν τις
δικές τους επικοινωνιακές ανάγκες. Η θετική διάθεση των παιδιών θα ενισχύει την
αυτοπεποίθησή τους και θα δημιουργήσει εσωτερικά κίνητρα που σε συνδυασμό
με τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών διδασκαλίας της γραφής θα βελτιώσουν
τη δεξιότητα γραπτού λόγου. Οι συνθήκες οι οποίες διαμορφώνουν το κατάλληλο
μαθησιακό περιβάλλον γραφής ενθαρρύνουν, ενισχύουν τους μαθητές με ΜΔ και
δημιουργούν εσωτερικά κίνητρα ενεργητικής δραστηριοποίησης είναι:
 Δημιουργία θετικής ατμόσφαιρας
 Πρόσβαση σε αναγνωστικό υλικό
 Χρήση οπτικο-ακουστικό υλικό

 Ένταξη γραπτών δραστηριοτήτων σε όλα τα μαθήματα.
 Παροχή ορθών μοντέλων γραφής
 Αλληλεπίδραση των μαθητών.
Τότε θα εξαλειφθούν τα συναισθήματα άγχους και οι μαθητές θα παράγουν γραπτό
λόγο και θα χαίρονται.

149. ανάπτυξη θετικών αντιλήψεων συγγραφικής
ικανότητας Μ(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι οι διδακτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην
ανάπτυξη εκ μέρους των μαθητών θετικών αντιλήψεων για τη συγγραφική τους
ικανότητα. Η δημιουργία θετικού, παρωθητικού παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη
συμβάλλει αποτελεσματικά στο να υιοθετήσουν οι μαθητές εσωτερικά κίνητρα, για
να παράγουν γραπτό λόγο, και στο να νιώθουν την ανάγκη να επικοινωνήσουν
χρησιμοποιώντας τον γραπτό λόγο»
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Στ ΄, Μάθημα Γλώσσα ,
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Κάποιοι μαθητές παρουσιάζουν
προβλήματα σχετικά με την επιλογή ή τον έλεγχο των διαδικασιών που είναι
απαραίτητες για να ολοκληρώσουν το κείμενό τους. Δε γνωρίζουν πότε και πώς θα
εκτελέσουν μια διαδικασία ή δυσκολεύονται να την ολοκληρώσουν. Στο πρώτο
εμπόδιο ή δυσκολία που συναντούν αποδιοργανώνονται και συχνά
απογοητευμένοι εγκαταλείπουν την προσπάθειά τους.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1.ίδια με την 148
2.Στα πλαίσια της συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό θα επισημανθεί η
αναγκαιότητα ενίσχυσης των μαθητών με τη διδασκαλία των σταδίων σχεδιασμού
της καταγραφής και της επιμέλειας της γραφής καθώς και η διδασκαλία των
χαρακτηριστικών του κάθε είδους κειμένου με την επισήμανση των δομικών
στοιχείων η γνώση των οποίων θα διευκολύνει τους μαθητές στην αποτελεσματική
παραγωγή λόγου. Δημιουργία εσωτερικών κινήτρων με την παρώθηση των
μαθητών να παράγουν γραπτό λόγο για να επικοινωνήσουν, να εξυπηρετήσουν τις
ανάγκες τους, να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Ενίσχυση των μαθητών με

μαθησιακές δυσκολίες με διάφορες τεχνικές και ευέλικτη καθοδήγηση για την
προσέγγισή τους.

150. τα είδη κειμένου ως γλωσσικές μορφές
κοινωνικής δράσης(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι τα διάφορα είδη κειμένου αποτελούν γλωσσικές μορφές
κοινωνικής δράσης, οι οποίες αναπτύσσονται από συγκεκριμένες ομάδες για την
επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών και ότι είναι αναγκαίο ο μαθητής – συγγραφέας να
δομήσει τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τα διαφορετικά είδη κειμένων».
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Στ ΄, Μάθημα Γλώσσα,
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Κάποιοι μαθητές άλλοτε γράφουν καλά και
άλλοτε δεν τα καταφέρνουν το ίδιο αποτελεσματικά. Φαίνεται να παρουσιάζουν
προβλήματα σχετικά με το είδος του κειμένου που πρόκειται να γράψουν και
έλλειψη κινήτρων.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ερευνητική διαπίστωση σχετίζεται με την υπάρχουσα κατάσταση- πρόβλημα διότι
είναι γνωστό ότι η διδασκαλία της δομής των κειμένων και των μορφοσυντακτικών
κανόνων αναδεικνύονται ως οι αποτελεσματικότερες μέθοδοι για ητν ενίσχυση των
δεξιοτήτων των μαθητών με ΜΔ που είναι σχετικές τόσο με την ποσότητα όσο και
με την ποιότητα του γραπτού λόγου. Εξίσου σημαντικό είναι να διδακτούν
στρατηγικές αυτορρύθμισης, καθώς στο στάδιο της καταγραφής οι μαθητές
καλούνται να συγχρονίσουν ένα μεγάλο αριθμό δεξιοτήτων και στρατηγικών. Είναι
καταρχήν απαραίτητο να διδαχθούν οι μαθητές με σχεδιαγράμματα των κειμένων
καθώς οι διαφορετικοί τρόποι γραφής, βασίζονται στα διαφορετικά δομικά
συστατικά του κειμένου. Εξίσου σημαντικό για τη διδασκαλία των μαθητών με ΜΔ
της παραγωγής του γραπτού λόγου είναι η εξοικείωσή τους με τους κανόνες της
γραμματικής και του συντακτικού καθώς και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου τους.
2. 147 ένα μέρος είναι σημειωμένο με μια γραμμή.

151. διαδικαστική γνώση (Ρούλα)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
• Έρευνες επισημαίνουν ότι η διαδικαστική γνώση (γνώση των γνωστικών
διαδικασιών και των στρατηγικών που είναι αναγκαίες για την παραγωγή γραπτού
λόγου) της σύνθεσης κειμένων είναι μερικώς γενικεύσιμη και χρήσιμη, καθώς δεν
υπάρχουν αυτόνομες γενικεύσιμες δεξιότητες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε όλα τα είδη κειμένων».
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Στ ΄, Μάθημα Γλώσσα ,
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ένας μαθητής της Στ τάξης άλλοτε τα
καταφέρνει πολύ καλά και σου δίνει την εντύπωση πως είναι καλός συγγραφέας και
άλλοτε τα κείμενα του είναι απογοητευτικά. Ο ίδιος δεν μπορεί να ερμηνεύσει το
γεγονός. Ο δάσκαλος έχει παρατηρήσει πως οι αφηγήσεις του είναι πολύ καλές και
όλοι οι συμμαθητές του θέλουν να τις διαβάσουν. Παρόλα αυτά δεν γράφει το ίδιο
αποτελεσματικά τα επιχειρηματολογικά κείμενα.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η θεωρητική παραδοχή σχετίζεται με την υπαρχουσα κατάσταση πρόβλημα διότι
σκοπός του διαδικαστικού κειμενοκεντρικού μοντέλου παραγωγής γραπτού λόγου
είναι μέσα σ΄ ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης να καταστήσει τους μαθητές
αυτόνομους στην παράγωγή κειμένων κάθε είδους. Τα «τελικά» κείμενα των
μαθητών θα πρέπει να έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου και της
δομής του κειμενικού είδους στο οποίο ανήκουν, ώστε να είναι επικοινωνιακά
αποτελεσματικά και αισθητικώς φροντισμένα. Οι φάσεις του διαδικαστικού
μοντέλου είναι: προσυγγραφικό στάδιο- συγγραφικό και μετασυγγραφικό στάδιο.
Ένας βασικός τομέας διαφοροποίησης είανι ότι εκτός από το συγγραφικό στάδιο,
θα πρέπει να παρέχουμε στους μαθητές χρόνο, καθοδήγης και κίνητρα για εμπλοκή
τους σε ένα προκαταρτικό « προσυγγραφικό» στάδιο, καθώς και σε ένα
αναθεωρητικό «μετασυγγραφικό» στάδιο. Η έρευνα έχει καταδείξει τη διδακτική
σπουδαιότητα των προσυγγραφικών και των συγγραφικών φάσεων και έχει
τεκμηριώσει τη συμβολή τους στη βελτίωση των κειμένων που παράγουν οι
μαθητές. Οι μαθητές καθοδηγούνται από το δάσκαλο με σχεδιαγράμματα,
εννοιολογικούς χάρτες και στην κατανόηση της δομής των κειμένων ανάλογα με το
είδος του λόγου που ανήκει το καθένα και στη συνέχεια αυτονομούνται εφ΄ όσον
έχουν κατανοήσει τα δομικά χαρακτηριστικά των κειμένων ανάλογα με το είδος
τους.

2. Στα πλαίσια της συνεργασίας θα συνιστούσα στον εκπαιδευτικό να ανιχνεύσει
μήπως η αιτία της δυσκολίας του μαθητή στα επιχειρηματολογικά κείμενα,
οφείλεται στο ότι εξ΄ αιτίας του βαθμού δυσκολίας που παρουσιάζουν συγκριτικά
με τα αφηγηματικά, είναι δομημένα σ΄ ένα άξονα λογικής συσχέτισης, δεν έχει ο
μαθητής κατανοήσει τη δομή τους. Αν πράγματι συμβαίνει αυτό τότε χρειάζεται
καθοδηγούμενη διδασκαλία των δομικών στοιχείων του επιχειρηματολογικού
κειμένου καθώς και των κειμενοκεντρικού μοντέλου ώστε καλλιεργώντας τις
απαιτούμενες δεξιότητες διαχείρισης της δομής του συγκεκριμένου είδους, ο
μαθητής, θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση και εσωτερικά κίνητρα για να προβεί
αυτόνομα στην παραγωγή επιχειρηματολογικού λόγου.

152. μηχανιστικές και γνωσιακές λειτουργίες(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι η αρμονική εκτέλεση των μηχανιστικών δεξιοτήτων
γραφής βοηθά σημαντικά το μαθητή-συγγραφέα να επικοινωνήσει με τους
αναγνώστες του. Οι επιβαρύνσεις του γνωσιακού συστήματος, όμως δεν
προέρχονται μόνο από τις δύσκολες και απαιτητικές γνωσιακές και μεταγνωσιακές
λειτουργίες της συγγραφής κειμένων. Οι δυσκολίες πηγάζουν από το γεγονός ότι οι
μηχανιστικές και γνωσιακές λειτουργίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Η
«αυτοματοποίηση»
των μηχανιστικών δεξιοτήτων βοηθά σημαντικά την
ολοκλήρωση του έργου του συγγραφέα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Στ ΄, Μάθημα Γλώσσα ,
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Κάποιοι μαθητές της Στ τάξης
παρουσιάζουν προβλήματα με την ορθογραφημένη γραφή, ενώ το περιεχόμενο
των κειμένων που γράφουν συνήθως είναι ικανοποιητικό. Ο δάσκαλος
προβληματίζεται για το τι θα ήταν αποτελεσματικότερο για τους μαθητές αυτούς:
να τους απαλλάξει από το φορτίο της ορθογραφίας και να εστιάσουν όλη την
προσοχή τους στο περιεχόμενο ή να τους βοηθήσει να αυτοματοποιήσουν τις
μηχανιστικές δεξιότητες της συγγραφής;
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ερευνητική διαπίστωση σχετίζεται με την υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα διότι
εξίσου σημαντικό για τη διδασκαλία των μαθητών με ΜΔ της παραγωγής γραπτού
λόγου είναι η εξοικείωσή τους με τους κανόνες γραμματικής και συντακτικού, αλλά
και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου τους. Κατά το στάδιο της επιμέλειας, όταν οι
μαθητές με ΜΔ διδάσκονται μεθόδους ελέγχου του περιεχομένου, της οργάνωσης
των ιδεών τους στο κείμενο, της δομής του, του λεξιλογίου, της ορθογραφίας αλλά
και των μορφοσυντακτικών τους χαρακτηριστικών μπορούν να ενισχύσουν την
ποιότητα των κειμένων τους. Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται είτε σε στρατηγικές
αυτοελέγχου είτε ελέγχου μεταξύ των συμμαθητών. Εστιάζονται στην επανεξέταση
των οργανωτικών και των ορθογραφικών λαθών ώστε να επιτυγχάνονται τόσο η
ορθή επανεξέταση του περιεχομένου του κειμένου όσο και η διόρθωση και των
ορθογραφικών λαθών. Οι μαθητές με ΜΔ ιδιαίτερα των τελευταίων τάξεων του
Δημοτικού είναι δυνατόν να διδακτούν αποτελεσματικά στρατηγικές
αυτορρύθμισης, ώστε να ρυθμίζουν τους στόχους τους και τα βήματα της επίτευξής
τους.
2. Στα πλαίσια της συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό θα αναφερόμουν αρχικά στο
στόχο της διδασκαλίας και της εκμάθησης της ορθογραφίας, ο οποίος σύμφωνα με
το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ δεν είναι η απομνημόνευση από τους μαθητές της ορθογραφίας
των λέξεων της εβδομάδας ή της θεματικής ενότητας αλλά η διατήρηση στο χρόνο
της ικανότητά τους να γράφουν σωστά αυτές τις λέξεις. Στα νέα βιβλία του
γλωσσικού μαθήματος κυριαρχεί η προσπάθεια νοηματοδότησης της ορθογραφίας.
Προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά τους μηχανισμούς που εξηγούν τη σωστή
γραφή μιας λέξης. Με τη βοήθεια της ετυμολογίας, της παραγωγής, της σύνθεσης
και των οικογενειών λέξεων, τα μαθαίνουμε να προσεγγίζουν τη θεματική
ορθογραφία και με τη βοήθεια της γραμματικής να ελέγχουν την καταληκτική. Τα
βιβλία του Δημοτικού περιλαμβάνουν πλήθος λεξιλογικές ορθογραφικές ασκήσεις
που είναι προσανατολισμένες σε αυτό το σκοπό. Ενδείκνυται επίσης η αξιοποίηση
του λεξικού τόσο κατά τη διαδικασία σύνθεσης γραπτού λόγου από το μαθητή
καθώς και κατά την αξιολόγηση του γραπτού του μαθητή από τον ίδιο.
Ενδεικτικές ορθογραφικές δραστηριότητες:
 Να συμπληρώνουν γράμματα που λείπουν στις λέξεις.
 Να συμπληρώνουν λέξεις που λείπουν σε κείμενο
 Να χρησιμοποιήσουν σωστά τα σημεία στίξης σε προτάσεις ή σε κείμενο
 Να φτιάξουν λίστες με λέξεις που τους δυσκόλεψαν πολύ στην ορθογραφία
και τις έκαναν πολλές φορές λάθος.

153. κίνητρα μαθητή(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι δύο παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή
αρνητικά τα κίνητρα του μαθητή είναι το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο υλικό
που πρέπει να μάθει και η δυνατότητά του να το επιλέξει μόνος του.
Β. Περιγραφή σεναρίου

1. Δεδομένα: Τάξη Δ΄, Μάθημα Γλώσσα,
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Κάποιοι μαθητές της Δ τάξης δεν
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το μάθημα, παρακολουθούν παθητικά, εμπλέκονται
σ’ αυτό μόνο όταν τους το ζητήσει ο εκπαιδευτικός και πολύ γρήγορα στρέφουν το
ενδιαφέρον τους σε άλλες καταστάσεις. Οι μαθητές αυτοί συχνά παραπονούνται ότι
δεν καταλαβαίνουν τη σχέση ανάμεσα στο σχολείο και τα δικά τους ενδιαφέροντα.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η θεωρητική προσέγγιση σχετίζεται με την υπάρχουσα κατάσταση διότι οι
σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις θεωρούν ότι ένας από τους κυριότερους στόχους
της εκπαίδευσης είναι οι μαθητές να μαθαίνουν αυτορρυθμίζοντας τη γνωστική
συμπεριφορά τους. Οι αυτορρυθμιζόμενοι μαθητές είναι ένας σύνθετος όρος με
εξαιρετικά πλούσιο νόημα, γιατί αναφέρεται στη μεταγνώση του μαθητή, στα
κίνητρα του, και στη θέλησή του να συμμετέχει ενεργητικά στη μαθησιακή
διαδικασία. Οι μαθητές που ελέγξουν την αυτορρύθμιση τους είναι ενεργητικού,
αυτόνομοι, παίρνουν πρωτοβουλίες για το σχεδιασμό και τον έλεγχο της
μαθησιακής τους συμπεριφοράς και αναπτύσσουν ισχυρά εσωτερικά κίνητρα για τη
μάθηση, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν υψηλή σχολική επίδοση και γενικά να
επιτυγχάνουν τους γνωστικούς στόχους που θέτουν. Η αυτορρύθμιση είναι
συνειδητή τροποποίηση της συμπεριφοράς από το ίδιο το άτομο για την επίτευξη
ενός στόχου. Στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, ο ίδιος ο μαθητής παρεμβαίνει
ενσυνείδητα στη διαδικασία του πώς να μαθαίνει και τη μεταβάλλει ώστε να
επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2. Στα πλαίσια της συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό θα τον παρότρυνα για μια
πληρέστερη περιγραφή του προφίλ των μαθητών και των μέχρι τώρα ενεργειών του
για την ενεργητική δραστηριοποίηση των συγκεκριμένων μαθητών. Στη συνέχεια θα
τον ενημέρωνα ότι θα πρέπει να διερευνηθεί το πρόβλημα και από τη σκοπιά των
ήπιων μαθησιακών δυσκολιών διότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι
παθητικοί μαθητές λόγω της «ευπάθειας» των κινήτρων που τα διακρίνει, η οποία
ενισχύεται από τις συνεχείς αποτυχίες που βιώνουν καθημερινά στο σχολείο. Η
έλλειψη κινήτρων ή τα χαμηλά κίνητρα των μαθητών με ΜΔ εκδηλώνονται με την
επίδειξη μειωμένου ενδιαφέροντος για ότι σχετίζεται με τις σχολικές εργασίες ή και
με την άρνησή τους να ασχοληθούν με κάποια σχολική εργασία. Δεν έχουν καλή
εικόνα για τον εαυτό τους, ζητούν κοινωνική ενίσχυση από τους τρίτους και επειδή
δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους αναζητούν εξωτερική βοήθεια για την επίλυση
των προβλημάτων τους. Τα παιδιά με ΜΔ προκειμένου να βελτιώσουν τη
μεταγνώση τους έχουν ανάγκη από παρέμβαση που ρυθμίζει τα κίνητρά τους.
Ορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού σε επίπεδο κινήτρων είναι
να δίνεται έμφαση στον προσανατολισμό, στο εκτελούμενο έργο, στον καθορισμό
των στόχων του και στην αξία της προσπάθεια του και όχι της ικανότητας για

αλλαγή των αιτιακών αποδόσεων της επιτυχίας και της αυτοεικόνας των παιδιών.
Θα πρέπει να μειώνονται οι εξωτερικές αμοιβές, ο δε προσανατολισμός της
ανατροφοδότησης πρέπει να στρέφεται προς το μαθητή οδηγώντας τον σταδιακά
με την ενίσχυση και ενθάρρυνση του δασκάλου στην αυτορρύθμιση. Καλλιέργεια
συνεργατικού κλίματος στην τάξη και ανάθεση κοινωνικού ρόλου στην τάξη των
μαθητών, ο οποίος θα τους κινεί το ενδιαφέρον. Με αυτό τον τρόπο χτίζεται η
εμπιστοσύνη και βελτιώνεται η αυτοαντίληψη του παιδιού.

154. φωνολογική επίγνωση και μαθητές με
ΗΜΔ(Ρούλα)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι η φωνολογική επίγνωση είναι ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες της επιτυχημένης ανάγνωσης και, επομένως, η
διδασκαλία της, σε συνδυασμό με τη διδασκαλία γραφοφωνημικών αντιστοιχιών,
διευκολύνει την κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Β΄, Μάθημα Γλώσσα, μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο δάσκαλος της Β τάξης παραπονιέται ότι
οι μαθητές του με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν δεν έχουν ακόμη
κατάκτησει τον μηχανισμό της ανάγνωσης .
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η θεωρητική παραδοχή συσχετίζεται με την υπάρχους κατάσταση διότι πράγματι
στη διάρκεια των δυο τελευταίων δεκαετιών η έρευνα υπογράμμισε την εξαιρετικά
σημαντική σχέση μεταξύ φωνολογικής ενημερότητας και αναγνωστικής δεξιότητας.
Η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη και διαφοροποιείται ανάλογα με τις υπάρχουσες
δεξιότητες φωνολογικής ενημερότητας. Απ΄ αυτή την πλευρά οι μαθητές που
εισέρχονται στο δημοτικό με χαμηλή φωνολογική ενημερότητα επιτυγχάνουν
λιγότερο στην ανάγνωση απ΄ ότι οι μαθητές που διαθέτουν υψηλή φωνολογική
ενημερότητα. Απ΄ την άλλη, η φωνολογική ενημερότητα καλλιεργείται μέσα από τη
διδασκαλία της ανάγνωσης παρέχοντας σημαντικά περιθώρια διδακτικής
παρέμβασης.
2. Στα πλαίσια της συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό εκτός των φωνολογικών
δραστηριοτήτων, τις οποίες θα πρότεινα να επαναλάβει πιο συστηματικά εφ΄ όσον
οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα δομικά στοιχεία του προφορικού
λόγου. Η αναγνωστική αποκωδικοποίηση από μαθητές με ΜΔ ενισχύεται με μια

σειρά μεθόδων που στοχεύουν στην κατάκτηση της δεξιότητας μέσω: της
επανάληψης, της εφαρμογής πολυαισθητηριακών μεθόδων και της στρατηγικής
αναγνώρισης λέξεων.

155. λειτουργία του μνημονικού συστήματος και
μαθητές με ΗΜΔ(Παναγ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι αποτελεσματική λειτουργία του μνημονικού συστήματος
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δόμηση της νέας γνώσης και ότι οι μαθητές με
ήπιες μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία
της μνήμης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Δ΄, Μάθημα Γλώσσα, μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο δάσκαλος της Δ τάξης παραπονιέται ότι
οι μαθητές του με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες τη μια μέρα τα θυμούνται όλα και
εμπλέκονται ενεργητικά στο μάθημα και την άλλη μέρα αντιμετωπίζουν το ίδιο
γεγονός σαν να το ακούνε πρώτη φορά.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
Μέθοδοι και τεχνικές –Τα µνηµονικά βοηθήµατα (η ακριβής απάντηση)
(Μπότσας, σελ. 19-21 - Παντελιάδου & Αντωνίου)

157. ΗΜΔ και Μαθηματικά(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι η διδασκαλία των μαθηματικών για τους μαθητές με
ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) θα πρέπει να στηρίζεται στη σύνδεση των
μαθηματικών με καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να δίνει έμφαση στην
επίλυση προβλημάτων.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Δ΄, Μάθημα Μαθηματικά, μαθητές με ήπιες μαθησιακές
δυσκολίες

2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο δάσκαλος της Δ τάξης παρατηρεί πως οι
μαθητές του με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες δεν δείχνουν ενδιαφέρον κατά τη

διδασκαλία των μαθηματικών και αδυνατούν να εφαρμόσουν τη νέα γνώση σε νέες
καταστάσεις.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η διδασκαλία των
μαθηματικών για τους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) θα πρέπει να
στηρίζεται στη σύνδεση των μαθηματικών με καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Θα πρότεινα στον εκπαιδευτικό να συνδέει το μάθημα με καταστάσεις της
καθημερινής ζωής και να δίνει έμφαση στην επίλυση προβλημάτων.

158. ΗΜΔ και Μαθηματικά(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι η διδασκαλία των μαθηματικών για τους μαθητές με
ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) θα πρέπει να στηρίζεται στη σύνδεση των
μαθηματικών με καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να κάνει χρήση της
προγενέστερης γνώσης κατά την οικοδόμηση της νέας.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Δ΄, Μάθημα Μαθηματικά, μαθητές με ήπιες μαθησιακές
δυσκολίες

2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο δάσκαλος της Δ τάξης παρατηρεί πως οι
μαθητές του με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες δε δείχνουν ενδιαφέρον κατά τη
διδασκαλία των μαθηματικών και αδυνατούν να εφαρμόσουν τη νέα γνώση σε νέες
καταστάσεις.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι η διδασκαλία των μαθηματικών
για τους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) θα πρέπει να στηρίζεται στη
σύνδεση των μαθηματικών με καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Κάτι το οποίο
δεν συμβαίνει με τον εκπαιδευτικό του σεναρίου.

Θα πρότεινα στον εκπαιδευτικό να συνδέει το μάθημα με καταστάσεις της
καθημερινής ζωής και να χρησιμοποιεί την προγενέστερη γνώση που κατέχουν οι
μαθητές κατά την οικοδόμηση της νέας γνώσης.

159. ΗΜΔ και Μαθηματικά (Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι η διδασκαλία των μαθηματικών για τους μαθητές με
ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) θα πρέπει να στηρίζεται στη σύνδεση των
μαθηματικών με καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να εξοικειώνει τους
μαθητές με ποικιλία αναπαραστάσεων μαθηματικών εννοιών και πράξεων.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Στ΄, Μάθημα Μαθηματικά, μαθητές με ήπιες μαθησιακές
δυσκολίες
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο δάσκαλος της Στ τάξης παρατηρεί πως οι
μαθητές του με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες δε δείχνουν ενδιαφέρον κατά τη
διδασκαλία των μαθηματικών και αδυνατούν να εφαρμόσουν τη νέα γνώση σε νέες
καταστάσεις.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι η διδασκαλία των μαθηματικών
για τους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) θα πρέπει να στηρίζεται στη
σύνδεση των μαθηματικών με καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να
εξοικειώνει τους μαθητές με ποικιλία αναπαραστάσεων μαθηματικών εννοιών και
πράξεων. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τον εκπαιδευτικό του σεναρίου.

Θα πρότεινα στον εκπαιδευτικό να συνδέει το μάθημα με καταστάσεις της
καθημερινής ζωής και να εξοικειώνει τους μαθητές με ποικιλία αναπαραστάσεων
μαθηματικών εννοιών και πράξεων.

160. ΗΜΔ και Μαθηματικά (Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι η διδασκαλία των μαθηματικών για τους μαθητές με
ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) θα πρέπει να στηρίζεται στη σύνδεση των
μαθηματικών με καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να εστιάζει στη διδασκαλία
στρατηγικών μάθησης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Στ΄, Μάθημα Μαθηματικά, μαθητές με ήπιες μαθησιακές
δυσκολίες

2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο δάσκαλος της Στ τάξης παρατηρεί πως οι
μαθητές του με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες δε δείχνουν ενδιαφέρον κατά τη
διδασκαλία των μαθηματικών και αδυνατούν να εφαρμόσουν τη νέα γνώση σε νέες
καταστάσεις.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι η διδασκαλία των μαθηματικών
για τους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) θα πρέπει να στηρίζεται στη
σύνδεση των μαθηματικών με καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να εστιάζει
στη διδασκαλία στρατηγικών μάθησης. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τον
εκπαιδευτικό του σεναρίου.

Θα πρότεινα στον εκπαιδευτικό να συνδέει το μάθημα με καταστάσεις της
καθημερινής ζωής και να και να εστιάζει στη διδασκαλία στρατηγικών μάθησης.

161. κινητοποίηση του μαθητικού ενδιαφέροντος – όχι
υπεραπλούστευση(Κ.Β)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Η σημασία της κινητοποίησης του μαθητικού ενδιαφέροντος για τη μάθηση είναι
πρόδηλη και έρευνες διαπιστώνουν ότι το μαθητικό ενδιαφέρον κινητοποιείται

περισσότερο, όταν οι δάσκαλοι θέτουν τους μαθητές μπροστά σε «καταστάσειςπροβλήματα», που προκαλούν ρήξη με την υπάρχουσα γνώση και κατανόηση,
προκαλώντας, έτσι, και την επιθυμία της διερεύνησης. Οι καταστάσεις-προβλήματα,
έτσι, μετατρέπονται σε κίνητρα μάθησης.
Περιγραφή σεναρίου
Δεδομένα: Τάξη: Όλες οι τάξεις
Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στην περιφέρειά
σας για να κινητοποιήσουν και να διατηρήσουν το μαθητικό ενδιαφέρον,
προσαρμόζουν –όπως νομίζουν– το μάθημα στις δυνατότητες των μαθητών: το
απλοποιούν πολύ, χρησιμοποιούν πλούσιο εποπτικό υλικό και εξηγούν τα πάντα.
Σύντομα διαπιστώνουν ότι οι μαθητές δεν ανταποκρίνονται σε όλα αυτά
περισσότερο απ’ ό,τι στην παραδοσιακή διδασκαλία.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Ως Σχολικός Σύμβουλος πώς θα τους εξηγήσετε τους λόγους της αποτυχίας των
συγκεκριμένων επιλογών για τον συγκεκριμένο σκοπό;
2. Τι και πώς θα του προτείνατε να εφαρμόσει εναλλακτικά προς κινητοποίηση του
μαθητικού ενδιαφέροντος για το νέο μάθημα της ημέρας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: κινητοποίηση ενδιαφέροντος, «καταστάσεις-προβλήματα», ρήξη με
υπάρχουσα γνώση.
Οι δάσκαλοι κάνουν τα εξής λάθη: απλοποιούν πολύ το μάθημα, εξηγούν τα πάντα,
προσφέρουν πλούσιο υλικό και προσαρμόζουν τη διδασκαλία στις δυνατότητες των
μαθητών = ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ, διότι:
1. Σύμφωνα με Piaget: Πηγή της γνώσης είναι η δράση, ο πειραματισμός με τα
αντικείμενα. Ο μαθητής ερχόμενος αντιμέτωπος με «καταστάσεις- προβλήματα»
συγκρούεται γνωστικά και μέσα από τις λειτουργίες της αφομοίωσης και
συμμόρφωσης τροποποιεί τα ήδη υπάρχοντα γνωστικά σχήματα σε νέα, πιο
σταθερά που περιλαμβάνουν τη νέα γνώση, για να προσαρμοστεί στις νέες
συνθήκες. Έτσι εξηγεί ο Πιαζέ την ανάπτυξη της νοημοσύνης. Ο εκπαιδευτικός δεν
διδάσκει το μαθητή, αλλά τον καλεί με κατάλληλες ερωτήσεις, που δημιουργούν
καταστάσεις κοινωνιογνωστικής σύγκρουσης με διατομικό ή ενδοατομικό
χαρακτήρα, να ενεργήσει «αυθόρμητα», να διατυπώσει γνώμες και απόψεις, να
αντιπαραβάλλει αυτές και να τις μετασχηματίσει, γιατί ο μετασχηματισμός
θεωρείται το κλειδί της γνώσης.
2. Κατά τον Bruner η ίδια η δραστηριότητα παρακινεί το άτομο εσωτερικά για την
επιτυχή της ολοκλήρωση, καθότι η θέληση για μάθηση αποτελεί ενδογενές κίνητρο.
3. Κατά τον Vygotsky … “ Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης»: οι στόχοι πρέπει να
τίθενται ένα επίπεδο πάνω απ΄ αυτό που μπορεί να πετύχει μόνος του ο μαθητής.
Ο δάσκαλος διευκολύνει με fading scaffolding να κατακτήσει ο μαθητής αυτό το
ανώτερο επίπεδο γνώσης που είναι η «Ζωνη Ε. Α.»
ΑΡΑ θα πρότεινα να απαλείψουν τα λάθη που προανάφερα και να μετατρέψουν το
νέο μάθημα σε πρόκληση θέτοντάς το ως «κατάσταση –πρόβλημα». Αυτό θα
επιτευχθεί, με επιλογή εποπτικού υλικού, με διερευνητικές ερωτήσεις, με
διατύπωση υποθέσεων ή προβλέψεων (τι θα γίνει μετά;). Επίσης, συνεργασία σε

ομάδες, παροχή των κατάλληλων νύξεων κατά την εκτέλεση του έργου, παροχή
ενθάρρυνσης όπου χρειάζεται. ………

162. κινητοποίησης του μαθητικού ενδιαφέροντος και
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, που τις υιοθετεί και το Νέο Σχολείο, ρόλος
κάθε εκπαιδευτικής μονάδας είναι και η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής
συνείδησης στον Μαθητή: Η εξοικονόμηση ενέργειας, η υγιεινή διατροφή, η
φροντίδα και ο σεβασμός στο περιβάλλον και η διασφάλιση της αειφορίας.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: όλα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ο διευθυντής ενός σχολείου υποβαθμισμένης περιοχής θεωρεί πως δεν μπορεί να
ενισχύσει την περιβαλλοντικής συνείδηση των μαθητών όταν στο σχολείο του
φοιτούν μαθητές που δεν έχουν ικανοποιήσει βασικές τους ανάγκες όπως η σίτιση
και η στέγαση, και ενώ οι βασικές μαθησιακές δεξιότητες δεν έχουν ακόμη
επιτευχθεί. Για το λόγο αυτό δεν συμμετέχει σε κανένα «πράσινο» πρόγραμμα
Παρατηρήσεις:
1. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις
2. Η θεωρητική παραδοχή και η υπάρχουσα κατάσταση ταυτίζονται με το σενάριο
120.

163. εννοιοκεντρική διδασκαλία(Κ.Ρ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με θεωρητικούς και ερευνητές, η διδασκαλία των βασικών εννοιών ενός
μαθήματος πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Περιστασιακές εξηγήσεις και
επίσημοι ορισμοί δεν επαρκούν για την σε βάθος κατανόηση των πολύπλοκων
επιστημονικών εννοιών. Η εννοιοκεντρική εστίαση της διδασκαλίας και η μάθηση
των βασικών εννοιών διασφαλίζουν την κατανόηση του περιεχομένου των
μαθημάτων και διευκολύνει τη διατήρηση, αλλά και τη μεταφορά της γνώσης.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις

2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί προβληματίζονται με τη
δυσκολία των μαθητών να κατανοήσουν βασικές έννοιες και να διακρίνουν τις
μεταξύ τους διαφορές. Για παράδειγμα, έχουν δυσκολίες με έννοιες όπως
«προεδρική δημοκρατία» και «προεδρευομένη δημοκρατία» ή τις έννοιες
«αναθεωρητική βουλή» και «συνταγματική βουλή». Παρόμοιες έννοιες και
δυσκολίες υπάρχουν σε όλα τα μαθήματα όλων των βαθμίδων. Παρά τις εξηγήσεις
που δίνουν οι εκπαιδευτικοί, το επόμενο μάθημα, διαπιστώνουν ότι αρκετοί
μαθητές δεν μπορούν να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1.
Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2.
Τι θα προτείνετε να κάνουν οι εκπαιδευτικοί σας, ώστε η διδασκαλία των
βασικών εννοιών του μαθήματος να γίνεται συστηματικά;

Το ΑΠ οργανώνεται εννοιοκεντρικά γιατί οι έννοιες αποτελούν βασικές μονάδες
σκέψης και γνώσης και μας επιτρέπουν την οργάνωση της εμπειρίας μας. Είναι
νοητικές κατασκευές με τις οποίες ο άνθρωπος δομεί με συμπυκνωμένο τρόπο την
εμπειρία του για τα ουσιώση γνωρίσματα οντοτήτων, διαδικασιών και φαινομένων.
Ο Vygotski χαρακτηρίζει την εννοιοκεντρική μάθηση κλειδί (άρα το σχολείο
διδάσκει κεντρικές έννοιες των επιστημών) που προσδίδουν μορφή και οργάνωση
στην εμπειρία αλλά και τη δυνατότητα μέσα από τη χρήση νέων λέξεων
αναδόμησής της και ο Bruner θεωρεί τις έννοιες των επιστημών εργαλείο για να
κατανοήσει και να διαχειριστεί τον κόσμο.
Με τις έννοιες δηλ. την επεξεργασμένη και κωδικοποιημένη γνώση έχω τη
δυνατότητα νοηματοδότησης νέων πραγμάτων άρα μεταφορά μάθησης και νέες
δυνατότητες σκέψης και πράξης.
Διδάσκονται κυρίως επαγωγικά (αλλά και απαγωγικά) η κεντρική έννοια και τις
επάλληλες και υπάλληλες ή παράλληλες.
Στην περίπτωση που οι έννοιες είναι υψηλού βαθμού αφαίρεσης και οργάνωσης
(π.χ. ταλάντωση) διαμεσολαβεί ο εκπαιδευτικό και κατά τον BRUNER ακολουθεί τα
3 στάδια : συγκεκριμένο (φυτό) οπτικοποίηση (εικονιστικά ) και συμβολικά
Διδακτική πλευρά:
Συστηματική ανάδειξη των χαρακτηριστικών που προσδίδουν ταυτότητα στην
έννοια
Θετικά και αρνητικά παραδείγματα
Ανάλογες έννοιες-παραλληλες (αναζήτηση ομοιοτήτων και διαφορών) π.χ. με
βέννειο διάγραμμα.
Η οριζόντια συσχέτιση της διδασκόμενης έννοιας με παράλληλες προσδίδει
διεπιστημονική διάσταση στη δ/λία μέσα από την οποία εμπεδώνεται η έννοια και
γίνεται νοητικό εργαλείο ευρύτερης χρηστικότητας.
Ματσαγγούρας Σχολικός Εγγραμματισμός σελ.217-215

165 κοινότητες διερευνητικής μάθησης (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Θεωρητικοί και ερευνητές της εκπαίδευσης υποστηρίζουν την αναγκαιότητα οι
σχολικές τάξεις να μετατραπούν σε κοινότητες διερευνητικής μάθησης, διότι σε ένα
τέτοιο πλαίσιο οι μαθητές ως μέλη της κοινότητας αρχίζουν να αναζητούν, να
αναγνωρίζουν και να διορθώνουν τις μαθησιακές μεθόδους και διαδικασίες ο ένας
του άλλου. Τελικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας κατάστασης είναι να αναβαθμισθεί το
γενικότερο επίπεδο μάθησης και, σταδιακά, να καθίστανται οι μαθητές αυτοδιορθωτικοί και αυτόνομοι ως προς τη διαδικασία σκέψης και μάθησης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί της περιφέρειάς σας
επιχειρούν να οργανώσουν τα μαθήματά τους με ομαδοσυνεργατικό τρόπο.
Υποδεικνύουν στους μαθητές τους να συνεργαστούν ανά 3-4 και να επεξεργαστούν
μαζί τις ερωτήσεις και ασκήσεις του βιβλίου. Σύντομα διαπιστώνουν
δυσλειτουργίες: οι μαθητές, μολονότι υποτίθεται ότι συνεργάζονταν ως ομάδα,
στην πραγματικότητα έκαναν τις εργασίες μόνοι τους. Άλλοτε πάλι εξαντλούνταν σε
άγονες αντιπαραθέσεις και δεν αξιοποιούσαν τη σκέψη/οπτική του συμμαθητή
τους. Οι διδάσκοντες συζητούν μεταξύ τους και αναζητούν τρόπους να κάνουν
παραγωγική την ομαδική εργασία.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Πώς θα προτείνατε στους δύο εκπαιδευτικούς να κινηθούν, για να
δημιουργήσουν πραγματικές κοινότητες διερεύνησης στις τάξεις τους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η μαθητική ομάδα είναι σύνολο μαθητών που βρίσκονται σε θετική αλληλεξάρτηση
και αλληλεπίδραση και αναπτύσσουν συντονισμένες συνεργατικές προσπάθειες για
να επιτύχουν κοινούς μαθησιακούς στόχους.
Για να φτάσει, βέβαια, η ομάδα στο μέγιστο της απόδοσής της, πρέπει υποχρεωτικά
να περάσει από τις φάσεις του προσανατολισμού και των συγκρούσεων, όπου το
άτομο προσπαθεί να γνωρίσει τα άλλα μέλη και να διερευνήσει τους επιμέρους
ρόλους. Γι΄ αυτό οι πρώτες συλλογικές προσπάθειες είναι συνήθως ασυντόνιστες
και αναποτελεσματικές. (κάτι τέτοιο υπονοεί το σενάριο.) Για να λειτουργήσει
σωστά η ομάδα θα πρέπει τα μέλη της να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες
επικοινωνίας και συνεργασίας και κυρίως πνεύμα συλλογικότητας. Στοιχεία του
συλλογικού πνεύματος: ταύτιση με την ομάδα, αποδοχή μελών, η καθιέρωση
κριτιρίων συμπεριφοράς, η αλληλοβοήθεια.
Αυτές τις προϋποθέσεις πρέπει να εξασφαλίσει ο δάσκαλος. Ένας ακόμη
παράγοντας διάσπασης είναι το πρόβλημα ιεραρχιών που μπορεί να προκύψει,
οπότε δεν υπάρχει ισοτιμία στη μαθησιακή διαδικασία με τα όποια αποτελέσματα
(πρώτα εταιρικά0. Για να ακυρωθούν οι παραπάνω κίνδυνοι και να εξασφαλιστούν
οι επιθυμητοί όροι πρέπει έγκαιρα ο δάσκαλος:

1. Να δημιουργήσει σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των μελών (επιμερισμός
έργου, ρόλων, υλικού)
2. Να θεσμοθετήσει δραστηριότητες παρωθητικής επικοινωνίας (ανταλλαγή
υλικού, πληροφοριών, ανατροφοδότησης)
3. Να μεταβιβάσει μεγάλο μέρος εξουσίας και των ρόλων του στις ομάδες
(ανάληψη ρόλων από τις ομάδες, δικαιώματα, υποχρεώσεις των ομάδων)
4. Να εντάξει στη συλλογική εργασία απόδοση λόγου, τόσο των μελών όσο και
της ομάδας.

166. διαφοροποιημένη διδασκαλία(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Η βιβλιογραφία για τη διαφοροποιημένη δ ι δ α σ κ α λ ί α έ ρ χ ε τ α ι ν α
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι α π ά ν τ η σ η στη δεδομένη ανομοιογένεια του μαθητικού
πληθυσμού, αντιμετωπίζοντας τους μαθητές
ως άτομα με μοναδικές
μαθησιακές δυνατότητες και ανάγκες. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που
υιοθετούν μια τέτοια προσέγγιση λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές των μαθητών
ως προς το βαθμό ετοιμότητάς τους, το μαθησιακό τους στυλ και τα
ενδιαφέροντά τους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις.
2.Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Αρκετοί εκπαιδευτικοί της περιφέρειάς σας αποδίδουν τις διαφορές των μαθητών
είτε στην προέλευσή τους είτε στα εγγενή χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, θεωρούν
τις διαφορές εμπόδιο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτή τη λογική και υπό την
πίεση της ύλης και του διδακτικού χρόνου, απευθύνονται στον μέσο μαθητή,
δηλαδή απευθύνονται ουσιαστικά σε όσους μπορούν να ακολουθήσουν τους
ρυθμούς του σχολείου. Με αυτή την πρακτική τροφοδοτούν ουσιαστικά τη σχολική
διαρροή, αλλά και την κοινωνική αναπαραγωγή.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι θεωρητικές παραδοχές με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι θεωρητικές παραδοχές συσχετίζονται άµεσα µε τα προβλήµατα που περιγράφει το
σενάριο. Στη λογική ότι υπό την πίεση της ύλης και του διδακτικού χρόνου οι
εκπαιδευτικοί απευθύνονται στον µέσο µαθητή δεν λαµβάνουν καθόλου υπόψη τις
αρχές της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, που προϋποθέτουν αλλαγές σε δύο
βασικούς άξονες:
• στο µαθητή και
• στο αναλυτικό πρόγραµµα

Όσον αφορά στον πρώτο άξονα, το µαθητή, διακρίνουµε τρεις επιµέρους διαστάσεις:
• την ετοιµότητά του ή αλλιώς το επίπεδο επίδοσης (readiness),
• τα ενδιαφέροντά του (interest) και
• τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο µαθαίνει (µαθησιακό προφίλ, learning
profile).
Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στo δεύτερο άξονα, δηλαδή το αναλυτικό πρόγραµµα και
τη διδασκαλία, διακρίνουµε και εδώ τρεις διαστάσεις:
• το περιεχόµενο (content),
• την επεξεργασία του περιεχοµένου (process) και
• το τελικό προϊόν (product).
Σε κάθε περίπτωση η διαφοροποίηση δεν είναι µια συνταγή διδασκαλίας (Tomlinson,
2000), αλλά ένας καινοτόµος τρόπος για τη διδασκαλία και τη µάθηση. Ο
εκπαιδευτικός που αποζητά να βρει έτοιµες συνταγές διαφοροποίησης δεν έχει
κατανοήσει την έννοια της διαφοροποίησης.
Στο παρακάτω διάγραµµα, αναπαρίσταται γραφικά το περιεχόµενο
διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, ως προς τους δύο άξονες και τις έξι διαστάσεις.

της

Επειδή λοιπόν δεν κάνουν καµία προσαρµογή της διδασκαλίας τους σε κανέναν από
τους δύο προαναφερόµενους βασικούς άξονες της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας
(µαθητής και αναλυτικό πρόγραµµα) τροφοδοτούν ουσιαστικά και µεγιστοποιούν τις
υπάρχουσες ανισότητες και οδηγούν τους αδύναµους στη σχολική διαρροή.

2. Με ποια επιχειρήματα θα προσπαθούσατε να προβληματίσετε τους
εκπαιδευτικούς για τις συγκεκριμένες πρακτικές και ποιες εναλλακτικές
πρακτικές θα τους προτείνατε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σηµαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι οι εκπαιδευτικοί
που θα επιχειρήσουν να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους είναι το γεγονός ότι
αφετηρία όλων είναι ο µαθητής, οι δυνάµεις του και το µαθησιακό του στυλ
(Schlechty, 1997; Smutny, 2003). Τα αποτελέσµατα ερευνών αποδεικνύουν ότι οι
µαθητές αποδίδουν καλύτερα, όταν διδάσκονται σε επίπεδο ανάλογο µε το επίπεδο
ετοιµότητάς τους (Vygotsky, 1986).
Έχοντας υπόψη τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της διαφοροποιηµένης
διδασκαλίας, θα πρότεινα στους εκπαιδευτικούς τα εξής:

∆ιαφοροποίηση ανάλογα µε το επίπεδο ή τη µαθησιακή ετοιµότητα του
Μαθητή.
Η µαθησιακή ετοιµότητα δεν ταυτίζεται µε τις έµφυτες ικανότητες του µαθητή, αλλά
αντανακλά τις γνώσεις του και τις δεξιότητες στο συγκεκριµένο χρονικό σηµείο και
σε συγκεκριµένη µαθησιακή ενότητα ή δεξιότητα. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας
αφορά στην προσαρµογή της διδασκαλίας σε εκείνο το επίπεδο που ο µαθητής είναι
ήδη έτοιµος να προχωρήσει χωρίς όµως να µπορεί να το κάνει µόνος του. Το σηµείο
αυτό θεωρείται ακριβώς το σηµείο της πραγµατικής µάθησης και µπορεί να
εντοπισθεί µόνο µέσα από την αξιοποίηση πλήθους δεδοµένων αξιολόγησης. Από τη
στιγµή που η εκπαιδευτικός έχει βρει ακριβώς σε ποιο σηµείο πρέπει να γίνει η
διδασκαλία, µπορεί να ρυθµίσει κατάλληλα διαφορετικές πλευρές της, ακριβώς όπως
ρυθµίζουµε τον ισοσταθµιστή (equalizer, Tomlinson, 2005, σελ. 46) στο
στερεοφωνικό µας ανάλογα µε κάθε µουσικό κοµµάτι. Η ρύθµιση µε βάση τα
παραπάνω µπορεί να εφαρµοσθεί όχι µόνο στη διαφοροποίηση της πρώτης διάστασης
(περιεχόµενο), αλλά και στη διαφοροποίηση της επεξεργασίας (δεύτερη διάσταση) ή
του τελικού προϊόντος (τρίτη διάσταση). Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός µπορεί να
αξιοποιήσει διαφορετικές στρατηγικές αποκλειστικά για τη διαφοροποίηση µε βάση
την ετοιµότητα του µαθητή.

∆ιαφοροποίηση ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα του µαθητή
Αναµφισβήτητα, για να µάθουµε κάτι θα πρέπει να θέλουµε να το µάθουµε, ή αλλιώς
να έχουµε κίνητρο για µάθηση. ∆ύο παράγοντες οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν
θετικά ή αρνητικά το κίνητρο του µαθητή για µάθηση, είναι: το ενδιαφέρον του
µαθητή για το συγκεκριµένο υλικό που πρέπει να µάθει και η δυνατότητά του να
επιλέξει µόνος του (Brandt, 1998). Η κάθε εκπαιδευτικός εάν θέλει να αυξήσει τις
πιθανότητες ενεργητικής συµµετοχής και µάθησης από τους µαθητές της θα πρέπει
όχι µόνον να σέβεται και να αξιοποιεί τα ενδιαφέροντά τους αλλά και να δηµιουργεί
νέα ενδιαφέροντα σε αυτούς. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας µε βάση τα
ενδιαφέροντα των µαθητών:
α. βοηθά τους µαθητές να ανακαλύψουν τη σχέση ανάµεσα στο σχολείο και τα δικά
τους ενδιαφέροντα,
β. τους δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο σχολείο ό,τι γνώσεις έχουν ήδη από
τα δικά τους ενδιαφέροντα και

γ. ανατροφοδοτεί το κίνητρό τους για µάθηση.
Για την αποτελεσµατική διαφοροποίηση της διδασκαλίας µε βάση τα ενδιαφέροντα
του µαθητή, η εκπαιδευτικός µπορεί να αξιοποιήσει «κέντρα ενδιαφέροντος»
(δηµιουργούνται µε βάση ένα ενδιαφέρον αλλά αφορούν δεξιότητες και έννοιες)
όπως: η αναζήτηση στο διαδίκτυο, η διαπραγµάτευση κριτηρίων αξιολόγησης, η
οµαδική αναζήτηση, ο σχεδιασµός µιας µέρας, η ανεξάρτητη µελέτη (Tomlinson,
2005).

∆ιαφοροποίηση ανάλογα µε το µαθησιακό προφίλ του µαθητή
Έχει υποστηριχθεί ότι µαθαίνουµε 10% από ό,τι διαβάζουµε, 20% από ό,τι ακούµε,
30% από ό,τι βλέπουµε, 50% από ό,τι βλέπουµε και ακούµε, 70% από ό,τι συζητούµε
µε άλλους, 80% από ό,τι βιώνουµε προσωπικά, και 95% από ό,τι διδάσκουµε σε
κάποιον άλλο (Ekwall & Shanker, 1988). Στο βαθµό που ο κάθε µαθητής µαθαίνει µε
ιδιαίτερους τρόπους, η αναγνώριση αυτών των ιδιαίτερων µαθησιακών
χαρακτηριστικών και η αντίστοιχη προσαρµογή της διδασκαλίας µπορεί να βελτιώσει
τη µάθηση. Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες παραγόντων που καθορίζουν
σχηµατικά τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µαθαίνει ένας µαθητής:
α. Οι παράγοντες που αφορούν το περιβάλλον (κίνηση, θόρυβος, στατικότητα,
τακτοποίηση) και την οµαδοποίηση που προτιµά.
β. Οι παράγοντες που αφορούν το γνωστικό προφίλ του µαθητή (έµφαση στη
δηµιουργικότητα, συνθετική ή αναλυτική σκέψη, συνεργατικότητα ή
ανταγωνιστικότητα, συγκεκριµένη ή αφηρηµένη σκέψη, στοχαστικότητα ή έντονη
δράση).
Για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας µε βάση τους παραπάνω παράγοντες, ο
εκπαιδευτικός θα πρέπει αρχικά:
● να συνειδητοποιήσει ότι δεν µαθαίνουν όλοι οι µαθητές της όπως η ίδια.
● να εξηγήσει στους µαθητές της τους πιθανούς διαφορετικούς τρόπους µάθησης και
να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν τους δικούς τους ιδιαίτερους τρόπους
µάθησης.
● να επιτρέπει στους µαθητές της να επιλέγουν και αυτοί δραστηριότητες και
διδακτικές προσεγγίσεις (πχ. διδασκαλία µεταξύ συνοµηλίκων).
● να εστιάσει αρχικά σε διαφοροποίηση µε βάση λίγα γνωστικά προφίλ και σταδιακά
να αυξάνει τη διαφοροποίηση. Για παράδειγµα, µπορεί αρχικά η διαφοροποίηση να
αφορά τον τρόπο παρουσίασης του υλικού από την εκπαιδευτικό (προφορικά, οπτικά,
από το µέρος στο όλο ή το αντίθετο), στη συνέχεια την οµαδοποίηση, τους
διάφορους τρόπους αξιολόγησης, τους γραφικούς οργανωτές και στο τέλος τους
διαφορετικούς τύπους νοηµοσύνης (Γλωσσική, µαθηµατική, οπτικοχωρική, µουσική,
κιναισθητική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική)
Ο άξονας αυτός, πάνω στον οποίο αναπτύσσεται η διαφοροποιηµένη διδασκαλία,
αναφέρεται σε τι λαµβάνει υπόψη της η διαφοροποίηση, αλλά και σε τι αφορά η
διαφοροποίηση.

167. στοχαστική/κριτική προσέγγιση στην
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού(Κ.Ρ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με τη στοχαστική/κριτική(reflective) προσέγγιση στην επαγγελματική
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, τα πρακτικά εκπαιδευτικά προβλήματα, ως
πολυσύνθετα και πολυπαραγοντικά, απαιτούν ιδιαίτερες λύσεις, που μπορούν να
αναπτυχθούν μόνο στο εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο προκύπτουν.
Σημαντικό, λοιπόν, ρόλο στην αντιμετώπιση αρκετών προβλημάτων αλλά και στη
βελτίωση του εκπαιδευτικού πλαισίου έχουν αποδεδειγμένα παίξει οι
εκπαιδευτικοί, δεδομένου ότι έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν το
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και, αξιοποιώντας ποικίλες θεωρίες, να
σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά
εναλλακτικών λύσεων στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Διαπιστώνεται,
μάλιστα, ότι οι λύσεις αυτές δεν μπορούν να μεταφέρονται αυτούσιες σε άλλα
περιβάλλοντα, αλλά προτείνονται στα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής
κοινότητας, ως υποθέσεις δράσης
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις .
2.Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Στην περιφέρειά σας μερικοί εκπαιδευτικοί διστάζουν να
αναλάβουν
πρωτοβουλίες βελτίωσης προβληματικών τομέων της εκπαίδευσης, είτε διότι
αναλογίζονται τη δυσκολία και την ευθύνη του εγχειρήματος είτε διότι θεωρούν ότι
οι λύσεις στα προβλήματα αυτά είναι ευθύνη και αρμοδιότητα «ανωτέρων
κλιμακίων» και όχι του εκπαιδευτικού της τάξης.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι θεωρητικές παραδοχές με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Με ποια επιχειρήματα θα προσπαθούσατε να προβληματίσετε τους
εκπαιδευτικούς για τις συγκεκριμένες στάσεις και ποιες εναλλακτικές
επιλογές θα τους προτείνατε;

Η προσωπική θεωρία διδασκαλίας Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης:
εκπαίδευσης:
ερευνητική προσέγγιση υπό το πρίσμα εναλλακτικών μοντέλων επαγγελματικής
ανάπτυξης
Βουγιούκας Κωνστ., Λέκτορας Π.∆. 407/80, Παν. Κρήτης
Ματσαγγούρας Ηλ., Καθηγητής, Παν. Αθηνών
Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στη μετανεωτερική εποχή
Η αμφισβήτηση του απόλυτου κύρους της γνώσης μέσα στο πλαίσιο του
μεταμοντερνισμού και της παγκοσμιοποίησης αλλά και το γεγονός ότι στο χώρο των
επιστημών της αγωγής υπάρχουν πολλές, και συχνά αντικρουόμενες, θεωρήσεις και

απόψεις οδηγεί στη διαπίστωση ότι δεν είναι δυνατή η διατύπωση μιας
επιστημονικής-“αντικειμενικής”- θεωρίας της διδασκαλίας γενικού κύρους
(Ματσαγγούρας και Χέλμης, 2002). Αυτή η διαπίστωση επηρεάζει τον τρόπο με τον
οποίο αναλύεται η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Έτσι, ενώ στην
περίοδο του μοντερνισμού θεωρούσαν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού ήταν αυτή που έπρεπε όταν πληρούσε κάποια καθορισμένα από
“ειδικούς” κριτήρια τα οποία οδηγούσαν σε περιορισμένη επαγγελματική
αυτονομία, με τη μεταμοντέρνα θεώρηση δεν νοείται επαγγελματική
επαγγελματική ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού αν δεν εξαρτάται κυρίως από προσωπικές, επιστημονικές και αξιακές
κρίσεις και επιλογές οι οποίες και ενισχύουν την αυτονομία του (Beijaard et al., 2004).
Απέναντι σ’ αυτές τις εξελίξεις διαπιστώνεται η ανάγκη και γίνονται προτάσεις για
βελτίωση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού με προσωπικότερα
κριτήρια.
κριτήρια Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων είναι ότι το περιεχόμενο της
επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια και
περιλαμβάνει, εκτός από τις επαγγελματικές δεξιότητες, και ανάπτυξη της
επαγγελματικής αυτογνωσίας του.
Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών
Σε αυτήν την έρευνα αναλύονται τρία βασικά μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης του
εκπαιδευτικού:
1. το “παραδοσιακό-τεχνοκρατικό” μοντέλο,
2. “το “τεχνοκρατικό-στοχαστικό” μοντέλο,
και 3. το “στοχαστικο-κριτικό” μοντέλο.
Το “παραδοσιακό“παραδοσιακό-τεχνοκρατικό μοντέλο”
μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης δίνει έμφαση
στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού πάνω στις απαραίτητες δεξιότητες για την
εκπλήρωση των θεσμοθετημένων υποχρεώσεών του.
του Έτσι ιδωμένο το έργο του
εκπαιδευτικού προϋποθέτει την κατοχή παιδαγωγικοπαιδαγωγικο-διδακτικών δεξιοτήτων και
τεχνικών που μπορεί να τον προφυλάξουν -κυρίως τον λιγότερο έμπειροέμπειρο- από
σοβαρά μεθοδολογικάμεθοδολογικά-διδακτικά λάθη. Βασικό
Βασικό μειονέκτημα του “παραδοσιακού“παραδοσιακούτεχνοκρατικού” μοντέλου είναι η υποτίμηση του ενεργού ρόλου του εκπαιδευτικού
στην εκπαιδευτική διαδικασία Έτσι, το μοντέλο της βασικής εκπαίδευσης του
εκπαιδευτικού μοιάζει περισσότερο με προετοιμασία για την εκτέλεση έργου χωρίς
καμιά συμμετοχή στη σύλληψή του (Brinkmann, 1996).
Το “τεχνοκρατικό“τεχνοκρατικό-στοχαστικό” μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης δίνει έμφαση για
μια πιο αυτόνομη τεχνοκρατική επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Τονίζει
ότι πέρα από την εξασφάλιση των θετικιστικών
θετικιστικώνικιστικών-μεθοδολογικών στοιχείων της

διδασκαλίας πρέπει να δοθεί έμφαση στη δημιουργική ελευθερία του σχολείου για την
καλλιέργεια επιμορφωτικών κινήτρων στους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να μπορούν
αποτελεσματικό
σματικό το
να καταρτίζουν κατά τρόπο περισσότερο αυτόνομο και αποτελε
περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ψαχαρόπουλος, 2003). Με βάση το
“τεχνοκρατικό-στοχαστικό” μοντέλο ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να στοχαστεί,
να διερευνήσει, να συνεργαστεί, με στόχο να ικανοποιήσει τα κριτήρια
αποτελεσματικότητας
αποτελεσματικότητας που χρησιμοποιεί. Την ίδια στιγμή όμως η ανάλυση αυτών των
κριτηρίων γίνεται με τη διπολική θεώρηση, δηλαδή ότι υπάρχει μία ορθή και μία
λανθασμένη επιλογή για την “πετυχημένη” διδασκαλία και ότι ο εκπαιδευτικός
μαθαίνει να επιλέγει την ορθή. Με βάση το “στοχαστικο-κριτικό” μοντέλο
επαγγελματικής ανάπτυξης ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επανεκτιμήσει τα
τεχνοκρατικά κριτήρια διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού του έργου και να
αντιπαραθέσει σ’ αυτά εναλλακτικές επιλογές που δεν αναδεικνύονται συστηματικά
από το σχολικό σύστημα. Δημιουργείται έτσι ένας προβληματισμός που επιτρέπει
στον εκπαιδευτικό:
(α) να συνειδητοποιήσει το θεωρητικό υπόβαθρο των επιλογών του,
(β) να αναλύσει σε βάθος το εύρος και την ποικιλία των εκπαιδευτικών διλημμάτων
που δημιουργούνται από τις αντικρουόμενες θεωρήσεις και
(γ) να αναζητήσει ποικίλες εναλλακτικές λύσεις και προσεγγίσεις στους
προβληματισμούς που αντιμετωπίζει (Ματσαγγούρας, 2005).
Παρατηρούμε ότι η χρήση του στοχασμού (reflection) (Schon, 1987) από τον
εκπαιδευτικό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τα τρία μοντέλα
επαγγελματικής ανάπτυξης. Eξέταση της βιβλιογραφίας σχετικά με το στοχασμό
προσδιορίζει τρία εξελικτικά επίπεδα στοχασμού, το καθένα ψηλότερα από το
προηγούμενο (Harrison et al, 2005· Yaxley, 1993).
). Στο πρώτο επίπεδο ο στοχασμός
αφορά τις τεχνικές πτυχές της διδασκαλίας (εφαρμογή των τεχνικών
δεξιοτήτων όπως η διαχείριση των τάξεων και η επίτευξη διδακτικών στόχων). Σε
αυτήν την περίπτωση ο στοχασμός στη διδασκαλία σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί
πρέπει να σκεφθούν σχετικά με την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών της
διδασκαλίας τους. Το πρώτο επίπεδο στοχασμού καλύπτεται από το “τεχνοκρατικόστοχαστικό” μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης.. Στο δεύτερο επίπεδο ο στοχασμός
αφορά τις ελλοχεύουσες υποθέσεις και τις πιθανές συνέπειες των
ενεργειών του εκπαιδευτικού. Εδώ ο στοχασμός επανεξετάζει τον τρόπο με τον οποίο
γίνονται οι επιλογές και οι ενέργειες του εκπαιδευτικού και πώς αυτές επηρεάζονται
από θεσμικούς και κοινωνικούς παράγοντες (π.χ. εκπαιδευτική
εκπαιδευτική νομοθεσία, πίεση
γονέων, κοινωνικέςκοινωνικές-εκπαιδευτικές αξίες) και δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να

κοινωνία. Ο
κατανοήσει το ρόλο τους στη σχολική τάξη και ευρύτερα στην κοινωνία
εκπαιδευτικός μπορεί έτσι να εξελιχθεί σε ένα είδος εμπειροτέχνη
ερευνητή, που μέσα
μέσα από διάλογο με τα παιδιά της τάξης του, τους γονείς, τους
συναδέλφους και λοιπούς ενδιαφερομένους αναλύει κριτικά τη σχολική και ευρύτερη
κοινωνική πραγματικότητα (έρευνα δράσηςδράσης-action research)
research) (Liston and Zeichner,
1990).
Στο τρίτο επίπεδο είναι κριτικός
κριτικός στοχασμός ηθικών ζητημάτων που σχετίζονται με την
δικαιοσύνης. Ο
παιδευτική διαδικασία και αναφέρεται σε ζητούμενα ισότητας και δικαιοσύνης
στοχασμός σε αυτό το επίπεδο προϋποθέτει έναν εκπαιδευτικό που είναι
“διανοούμενος“διανοούμενος-κοινωνικός πρωτεργάτης”
πρωτεργάτης (transformative intellectual) (Giroux, 1988)
και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η διδασκαλία συμβάλλει ή όχι στη διαμόρφωση
μιας δίκαιης και ανθρωπιστικής κοινωνίας. Εδώ ο στοχαστικο-κριτικός στοχασμός του
εκπαιδευτικού προσδίδει κοινωνικό προσανατολισμό στη διδακτική πράξη
πράξη
και τοποθετεί τα προβλήματα σε μια προοπτική που να επιτρέπει στο μαθητή να
συνδέει τη λύση τους με πολιτικά, κοινωνικά, ιστορικά και ιδεολογικά ζητήματα
ευρύτερου ενδιαφέροντος (Ματσαγγούρας, 2005).
από
ό το “στοχαστικοΤο δεύτερο και τρίτο επίπεδο στοχασμού καλύπτονται απ
“στοχαστικο-κριτικό”
μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης__
ανάπτυξης ενός τέτοιου μοντέλου απαιτείται ασφαλώς

εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, στοιχεία
του οποίου επισημαίνονται στα συμπεράσματα της έρευνας.
Για γενικότερο δι’αβασμα (συνέχεια έρευνας)

Ελληνικό πλαίσιο μοντέλων επαγγελματικής ανάπτυξης και η σχέση τους με την
προσωπική
θεωρία διδασκαλίας
Οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού της επαγγελματικής ανάπτυξης των Ελλήνων
εκπαιδευτικών φαίνεται ότι βασίζονται στο “παραδοσιακό-τεχνοκρατικό” μοντέλο
(Μαυρογιώργος, 1999). Βαρύτητα δίδεται στη θεωρητική-μεθοδολογική κατάρτιση
των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να μπορούν να επιλέγουν και να σχεδιάζουν την
κατάλληλη και αποτελεσματική διδακτική μέθοδο. Η έννοια της “πετυχημένης”
διδασκαλίας είναι βέβαια ασαφής και τα κριτήρια αποτελεσματικότητας συζητήσιμα.
Ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα που δεν υπάρχει θεσμοθετημένο τεχνοκρατικό
σύστημα επαγγελματικής ανάπτυξης, ο Έλληνας εκπαιδευτικός μπορεί να κρίνει κατά
το δοκούν την εφαρμογή των ευρημάτων της παιδαγωγικής επιστήμης στη
διδασκαλία ή και να χρησιμοποιεί διαφορετικά κριτήρια αποτελεσματικότητας (π.χ.

σχολικές επιδόσεις μαθητών, επιρροή γονέων-κοινωνίας) χωρίς ιδιαίτερη στοχαστική
διερεύνηση.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι ότι εφόσον η ελληνική Πολιτεία δεν φαίνεται
διατεθειμένη να προετοιμάσει τον εκπαιδευτικό και για ένα στοχαστικό-κριτικό ρόλο ή
είναι αναποτελεσματική σ’ αυτό, τότε σε ποιο βαθμό μπορούμε να περιμένουμε ότι ο
εκπαιδευτικός επιθυμεί και πιστεύει ότι είναι ικανός να αναλάβει αυτόν τον διευρυμένο
ρόλο, αν ληφθεί υπόψη ότι πολλοί Έλληνες εκπαιδευτικοί ακολουθούν ασυναίσθητα
το παράδειγμα των δασκάλων τους στην τάξη τους και δεν αλλάζουν εύκολα όσα
θεωρούνται καθιερωμένα, και μάλιστα όταν δεν έχουν κίνητρα για να το κάνουν
(Βουγιούκας, 2003).
Ένα “στοχαστικο-κριτικό” μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης εξακολουθεί να είναι το
ζητούμενο στην Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο Έλληνας εκπαιδευτικός δεν
δεσμεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια αποτελεσματικότητας. Η αυτονομία του
Έλληνα εκπαιδευτικού είναι δεδομένη, αλλά και ασαφής, όταν μάλιστα δεν υπάρχει
συγκεκριμένος κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας (Ματσαγγούρας, 2004). Αυτή η
ασάφεια μπορεί να ενδυναμώσει αλλά και να περιορίσει τη στοχαστικο-κριτική
ικανότητα του εκπαιδευτικού. Γι’ αυτό η διερεύνηση της προσωπικής θεωρίας
των Ελλήνων εκπαιδευτικών μέσα από το πρίσμα των διαφορετικών μοντέλων
επαγγελματικής ανάπτυξης μπορεί (α) να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να
ερμηνεύσουν τη διδακτική τους συμπεριφορά και (β) να αναδείξει ένα ολοκληρωμένο
μοντέλο επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Η διαμόρφωση της προσωπικής θεωρίας
διδασκαλίας του εκπαιδευτικού βασίζεται συνήθως στο συνδυασμό της τεχνοκρατικής
και στοχαστικο-κριτικής επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση
η διερεύνηση της προσωπικής θεωρίας της διδασκαλίας αποτελεί σημαντικό
ζήτημα αφού επηρεάζει βασικές παραμέτρους του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και,
διευρυμένη και ολοκληρωμένη, δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αναλύσει
την επαγγελματική του ταυτότητα -που αποτελεί μέρος της συνολικής του ταυτότηταςκαι να έχει υπεύθυνο λόγο σε θέματα σχολικής πράξης (Walkington, 2005).__
Συνοπτική συζήτηση των αποτελεσμάτων
α. Σύμφωνα με το “παραδοσιακό-τεχνοκρατικό” μοντέλο, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί
φαίνεται να αναπαράγουν το διδακτικό στυλ των προηγούμενων δασκάλων τους,
έχουν εκσυγχρονίσει ως ένα βαθμό τις γνώσεις τους γύρω από την παιδαγωγική
θεωρία και διδακτική πρακτική, δεν προβαίνουν σε συστηματική ανάλυση της
διδασκαλίας τους -και μπορεί να επικαλεστούν ως δικαιολογία γι’ αυτό την ανυπαρξία
θεσμοθετημένης αξιολόγησης. Ικανοποιούνται από τη δημοσιοϋπαλληλική τους

ιδιότητα και εφαρμόζουν ό,τι προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Αυτοί οι
εκπαιδευτικοί αποτελούν πολύ μικρή μειοψηφία.
β. Σύμφωνα με το “τεχνοκρατικό-στοχαστικό” μοντέλο οι Έλληνες εκπαιδευτικοί
ενδιαφέρονται να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τη διδασκαλία τους,
πειραματίζονται με νέες μεθόδους και πρακτικές, προβληματίζονται σε προσωπικό και
συλλογικό επίπεδο με άλλους συναδέλφους, αλλά επειδή δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο
κριτηρίων αξιολόγησης των διδακτικών τους επιλογών, μπορεί να εγκλωβιστούν από
υποκειμενικά κριτήρια ή να επηρεαστούν από συναδέλφους, όχι απαραίτητα προς
τη σωστή κατεύθυνση. Δεν καλύπτονται μόνο από τη δημοσιοϋπαλληλική τους
ιδιότητα και θέλουν να κατοχυρώσουν την επαγγελματική τους ιδιότητα ως
επιστήμονα-παιδαγωγού.
γ. Σύμφωνα με το “στοχαστικο-κριτικό” μοντέλο, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί
ενδιαφέρονται να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τη διδασκαλία τους όπως στο
προηγούμενο μοντέλο, αλλά φροντίζουν να έχουν επίγνωση των ευρύτερων ψυχοπαιδαγωγικών και κοινωνικών- συνεπειών των διδακτικών τους επιλογών, χωρίς
όμως να τους έχει δοθεί ένα υπεύθυνο ενδεικτικό πλαίσιο επισήμανσης αυτών των
συνεπειών. Θέλουν να συνδυάσουν την δημοσιοϋπαλληλική και επαγγελματική τους
ιδιότητα (δημόσιος υπάλληλος και επιστήμονας παιδαγωγός) και φροντίζουν να
αναδείξουν και την κοινωνική τους πλευρά.
Συμπεράσματα
Στην Ελλάδα δε φαίνεται να έχουν καθορισθεί ακόμα με σαφήνεια τα κριτήρια
καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, ενώ την ίδια στιγμή δεν
έχει οργανωθεί με συνέπεια εναλλακτικό μοντέλο στοχαστικο-κριτικής επαγγελματικής
ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί μπορεί να κινούνται ανάμεσα στις
ασαφείς απαιτήσεις του τεχνοκρατικού και του στοχαστικο-κριτικού μοντέλου. Αυτό
φαίνεται από τις απόψεις των άμεσα ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών και στην
προκειμένη περίπτωση των εκπαιδευτικών του δείγματος που κατατέθηκαν
και αναλύθηκαν σε αυτήν την έρευνα. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να
κινούνται στα τυφλά όσον αφορά την επαγγελματική τους ανάπτυξη, αφού ούτε
τεχνοκρατικά, και πολύ περισσότερα στοχαστικοκριτικά, δεν τους έχει δοθεί ένα
πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης. Βάσει αυτού του πλαισίου θα μπορούσε να
υπάρχουν σαφείς επιλογές και κατευθύνσεις στις επιλογές των εκπαιδευτικών για την
επαγγελματική τους ανάπτυξη. Σε αυτήν την έρευνα οι εκπαιδευτικοί έδειξαν
ότι:
α. Έχουν ξεπεράσει την παραδοσιακή λογική του εκπαιδευτικού-δημόσιου υπαλλήλου
με όλα τα χαρακτηριστικά του.

β. Θέλουν να κατοχυρώσουν την τεχνοκρατική διάσταση του επαγγέλματός τους με
όρους:
i. την επαρκή κατοχή του γνωστικού αντικειμένου και της ψυχοπαιδαγωγικής
κατάρτισής τους.
ii. την αναζήτηση αιτιών δυσαρμονίας μεταξύ εκπαιδευτικής θεωρίας-πράξης και
εφαρμογή νέων τεχνικών για βελτίωση της προόδου όλων των μαθητών τους.
iii. οργανωμένους τρόπους αξιολόγησης και προβληματισμούς με στόχο τη βελτίωση
της διδακτικής πράξης.
iv. οργανωμένη συνεργασία με τους άμεσα ενδιαφερόμενους (γονείς).
γ. Θέλουν να αναδείξουν τη στοχαστικοκριτική διάσταση του επαγγέλματός τους
έχοντας στόχο τη σύνδεση της τάξης και του σχολείου τους με την τοπική κοινωνία και
τα προβλήματά της. Και το επιδιώκουν με:
i. επίγνωση των συνεπειών των διδακτικών τους επιλογών στη διεύρυνση ή στη
μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.
ii. λογοδοσία για τις ευθύνες των πράξεών τους στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία
που ανήκουν.
iii. στενή σχέση με τους μαθητές τους και τους γονείς τους εντός και εκτός σχολείου.
Πρέπει να τονιστεί ότι η τεχνοκρατική και η στοχαστικοκριτική διάσταση του
εκπαιδευτικού επαγγέλματος δεν αποκλείει η μία την άλλη. Αντίθετα αποτελούν έναν
αυτονόητο συνδυασμό για μια ολοκληρωμένη μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης του
εκπαιδευτικού. Σε αυτήν την έρευνα φάνηκε η εξέλιξη ενός μοντέλου επαγγελματικής
ανάπτυξης του εκπαιδευτικού με αφετηρία την τεχνοκρατική διάσταση και στόχο και
κατάληξη τη στοχαστικοκριτική διάσταση (που περικλείει την τεχνοκρατική)
ΠροτάσειςΠροτάσεις-Μέτρα
Η συγκεντρωτική και γραφειοκρατική ελληνική εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζει και το
σχεδιασμό της επαγγελματικής
επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Η ανυπαρξία
εκπαιδευτικής αποκέντρωσης έχει ως αποτέλεσμα τα σχολεία να μη μπορούν να
σχεδιάσουν οργανωμένα και σε συνεργασία με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς
προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης που θα αφορούν τις πραγματικές
ανάγκες τους και θα λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Μόνον
έτσι θα έχουν πρακτικό νόημα τα μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Διαφορετικά, όσο συνειδητοποιημένος και επαγγελματίας κι αν είναι ο Έλληνας
εκπαιδευτικός, συνεχίζει να μην έχει ένα ενδεικτικό πλαίσιο διαμόρφωσης της
επαγγελματικής του ανάπτυξης. Μέτρα εκσυγχρονισμού της επαγγελματικής
ανάπτυξης των Ελλήνων εκπαιδευτικών που επισημαίνονται στην παρούσα έρευνα
είναι τα εξής:

1. Να συμφωνηθεί ένα σαφές πλαίσιο κριτηρίων επαγγελματοποίησης του
εκπαιδευτικού (professionalism) όσον αφορά την ψυχοπαιδαγωγική και τη διδακτική
τους επάρκεια.
2. Να γίνουν πιο ξεκάθαροι και να εναρμονιστούν οι προβληματισμοί των
εκπαιδευτικών και να αποκρυσταλλωθούν οι στοχεύσεις τους (τεχνοκρατικά και
κριτικά) με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση προγραμμάτων ερευνών δράσης (action
research).
3. Να θεσμοθετηθούν μισθολογικά και υπηρεσιακά κίνητρα ανέλιξης των
εκπαιδευτικών.
4. Να αποσαφηνιστεί η σχέση του εκπαιδευτικού με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και
εμπλεκόμενους (μαθητές, γονείς, πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση κα), και γενικότερα η
σχέση και λογοδοσία του εκπαιδευτικού στην κοινωνία.

Ακόµη
Κατσαρού – ∆εδούλη ! Επιµόρφωση και αξιολόγηση στο χώρο της εκπάιδευσης
Σελ. 10-11 (ζουµί τελευταία παραγραφος)
Σελ.17 ,62,63,64 και ό,τι άλλο σας καλύπτει σε αυτό το κεφάλαιο.
Συµπερασµατικά
Το γραφειοκρατικό µοντέλο διοίκησης και οργάνωσης της εκπάιδευσης παρουσίασε
σοβαρές δυσλειτουργίες και µειονεκτήµατα
Οι διεθνείς τάσεις και πρακτικές στοχεύουν στη σύνδεση της επιµόρφωση µε την
επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού µε µοντέλο από τη βάση προς την
κορυφή.Οι κυριότερες µορφές αναφέρονται στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού και µε
επίκεντρο τη σχολική µονάδα (αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικής
µονάδας)
Αυτά συνδυάζονται και µε τα µοντέλα διοίκησης του σχολείου όπου κινούµαστε στη
συµµετοχική και στη µετασχηµατιστική µε επίκεντρο τον ηγέτη διευθυντή.και µε τις
εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης.
Βασικές έννοιες:
Νοηµατοδότηση –ανάληψη ευθύνης από τον εκπαιδευτικό για την επαγγελµατική του
ανάπτυξη–κριτικός στοχασµός- και αναστοχασµός.
Ως προς τη σχολική µονάδα :επικέντρωση στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της
κάθε σχολικής µονάδας όπως θα προκύψουν από τη συµµετοχική διερεύνηση και τη
συναίνεση για πλαίσιο δράσης και αναστοχασµό των αποτελεσµάτων.

168. διερευνητικές και διαθεματικές προσεγγίσεις
(Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με θεωρητικούς της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας, οι διερευνητικές
και διαθεματικές προσεγγίσεις αποδεικνύονται αποτελεσματικότερες, διότι
ενεργοποιούν τα μαθησιακά κίνητρα, αξιοποιούν γνώσεις και βιώματα των
μαθητών και δίνουν νόημα στη δράση τους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2.Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Μερικοί εκπαιδευτικοί της περιφέρειάς σας είναι επιφυλακτικοί στην εφαρμογή
διερευνητικών και διαθεματικών προσεγγίσεων, με την αιτιολογία ότι είναι
ανέφικτες σε ένα σχολείο όπου κυριαρχεί η «διδακτέα ύλη» και οι συνεχείς
εξετάσεις διαμορφώνουν την υπόστασή του.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι θεωρητικές παραδοχές με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Με ποια επιχειρήματα θα προσπαθούσατε να προβληματίσετε τους
εκπαιδευτικούς για τη συγκεκριμένη πρακτική και τι θα τους προτείνατε προς
εφαρμογή;

169. αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση, φθίνουσα καθοδήγηση
(Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Η ανάπτυξη ικανοτήτων, αλλά και στάσεων, που απαιτούν η αυτο-ρυθμιζόμενη
μάθηση και η ενεργός συμμετοχή στα δρώμενα του σχολείου σήμερα και της
κοινωνίας αύριο, συντελείται μέσα σε πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης (fading
scaffolding) σε τάξεις όπου κυριαρχούν η διαδραστικότητα και η συμμετοχικότητα.
Μόνο έτσι διευκολύνεται αποτελεσματικά η μετάβαση του μαθητή από την
παθητική πρόσληψη στην καθοδηγούμενη, αρχικά, κατάκτηση της γνώσης και στη
συνέχεια στην αυτο-ρυθμιζόμενη διερεύνηση και μάθηση.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις.
2.Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Σε σχολεία της περιφέρειάς σας μερικοί εκπαιδευτικοί, ενώ οργανώνουν
ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, δεν προετοιμάζουν τους μαθητές σταδιακά για
την εν λόγω στρατηγική, με αποτέλεσμα η ομαδοσυνεργατική διαχείριση της τάξης
να αποβαίνει δυσλειτουργική.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι θεωρητικές παραδοχές με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Με ποια επιχειρήματα θα προσπαθούσατε να προβληματίσετε τους
εκπαιδευτικούς για τη συγκεκριμένη πρακτική και ποιες εναλλακτικές πρακτικές
θα τους προτείνατε; \
3. ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία βοηθάει αποτελεσματικά το σχολείο να
προωθήσει τους στόχους την κοινωνία όσο και εκείνους που αφορούν τη νοητική,
συναισθηματική και ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού ως ατόμου. Με άλλα
λόγια οδηγεί στην αυτονομία και την αυτό-ρύθμιση της συμπεριφοράς.
Για να πετύχει όμως αυτό το εγχείρημα ο δάσκαλος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη
συνοχή, τη συλλογική συμμετοχή, την αλληλεξάρτηση που είναι απαραίτητα
στοιχεία για την αποτελεσματική δράση της ομάδας, κάτι που μάλλον ο δάσκαλος
του σεναρίου δεν έχει πετύχει. Για να πετύχει η όλη διαδικασία θα πρέπει:
1. Να γίνει αρχικά παρατεταμένη χρήση προσυνεργατικών εργασιών μέσα στα
πλαίσια των εταιρικών ή τριμελών το πολύ ομάδων.
2. Να αναθέτει τις ίδιες εργασίες σε όλες τις ομάδες της τάξης και να είναι
απλές.
3. Στην αρχή να καλύπτουν μικρό μέρος της ημερήσιας σχολικής εργασίας.
4. Η σύνθεση της ομάδας: να είναι ανομοιογενής και να λαμβάνει υπόψη του
στο βαθμό που είναι δυνατόν τις προτιμήσεις των μαθητών
(κοινωνιόγραμμα Moreno)
5. Να διδάξει άμεσα τις αναγκαίες δεξιότητες για τη συνεργασία.
Α) η προσεκτική ακρόαση και η εκ περιτροπής συμμετοχή όλων β) η ενεργοποίηση
και ο συντονισμός της συμμετοχής όλων γ) την παροχή επεξηγήσεων και οδηγιών δ)
η έκφραση ενθάρρυνσης και επαίνου ε) η παροχή βοήθειας στ) η χαμηλόφωνη
συζήτηση ζ) η κατανομή και σύνθεση του συλλογικού έργου η) η αυτό- και ετεροαξιολόγηση διαδικασιών και αποτελεσμάτων.

170. Η μάθηση ως κοινωνική διαδικασία(Κ.Β)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα ,
θεωρούν την μάθηση μια κοινωνική διαδικασία, που αναπτύσσεται κατά τη
συναναστροφή του μαθητή με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές και σε
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του, φυσικό και κοινωνικό. Γι’ αυτό θεωρείται ότι
το σύγχρονο σχολείο πρέπει να ενθαρρύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία στις
ποικίλες μορφές τους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Αρκετοί εκπαιδευτικοί της περιφέρειάς
σας, που υπηρετούν σε ανομοιογενείς τάξεις με πολλούς μαθητές, ενδιαφέρονται
και προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τους μαθητές τους, αλλά διαπιστώνουν ότι
όλο και περισσότερο δυσκολεύονται να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον τους και να
τους εμπλέξουν σε οργανωμένες μορφές συζήτησης και συνεργασίας. Οι τρόποι
που χρησιμοποιεί για την παρακίνηση του ενδιαφέροντος περιστρέφονται γύρω

από το να τονίσουν τη σπουδαιότητα συγκεκριμένων γνώσεων, που πολλές φορές
δεν συσχετίζονται με τις εμπειρίες των παιδιών.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει, ώστε να δημιουργήσει ένα γνήσιο
ενδιαφέρον στα παιδιά, αξιοποιώντας τα νέα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μάθηση ως κοινωνία διαδικασία, επικοινωνία- συνεργασία,
αλληλεπίδραση, ανομοιογενείς τάξεις, έλλειψη ενδιαφέροντος, προσανατολοσμός
στις γνώσεις
ΑΡΑ: 1)Vygotsky – Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, φθίνουσα καθοδήγηση
2) ομαδοσυνεργατική- επικοινωνία, αλληλεπίδραση, αλληλοβοήθεια
3) Διαφοροποιημένη διδασκαλία
4) Πρώτα ο μαθητής και όχι το Α. Π.
5) Εμπλαισιωμένη μάθηση, σύνδεση με ζωή

171. ενεργητική συμμετοχή Μ στη μάθηση(Κ.Β)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν θετικά τη μαθησιακή
διαδικασία, όταν οι ίδιοι εμπλέκονται ενεργά σε αυτή και κυρίως εάν τους δίνεται
η ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με συστηματικό τρόπο με το περιβάλλον τους,
φυσικό και ανθρωπογενές, κοινωνικο-πολιτισμικό.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Αρκετοί εκπαιδευτικοί της περιφέρειάς σας, κατά τον ετήσιο προγραμματισμό τους
και κατά την προετοιμασία ευρύτερων ενοτήτων και του καθημερινού μαθήματος,
βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, στο σχολικό
εγχειρίδιο και σε βοηθητικά βιβλία, χωρίς όμως να λαμβάνουν υπόψη τους τα
δημογραφικά και τα μαθησιακά δεδομένα των μαθητών τους. Αγνοούν, δηλαδή,
και αντιπαρέρχονται τόσο την κοινωνική προέλευση των παιδιών, όσο και τις
εμπειρίες και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Αποτέλεσμα, άλλοι μαθητές αδιαφορούν
για την εκπαιδευτική διαδικασία και άλλοι αντιδρούν έντονα.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι θεωρητικές παραδοχές με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Με ποια επιχειρήματα και με ποιες συγκεκριμένες προτάσεις θα
προσπαθούσατε να πείσετε τους εκπαιδευτικούς ότι το πρόβλημα θα
μπορούσε ίσως να επιλυθεί με τη διαφοροποίηση της διδακτικής τους
πρακτικής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιαφοροποιηµένη ∆ιδασκαλία, αρχές Νέου Σχολείου:
Κέντρο ο µαθητής, ενεργητικές µέθοδοι διδασκαλίας
Αικατερίνη ∆ηµητριάδου

∆ιαφοροποίηση της σχολικής εργασίας:
µεθοδολογικές προσεγγίσεις
«Κάθε απόπειρα ενιαιοποίησης της πολλαπλότητας
… εγγράφει ολοκληρωτικές προθέσεις»
Φρυδάκη 2009: 231)

Περίληψη
Τις

τελευταίες

περισσότερο

δεκαετίες

την

η

ανάγκη

επιστήµη

της ∆ιδακτικής

µετατόπισης

του

αναγνωρίζει

ενδιαφέροντός

της

όλο

και

από

το

θεµατοκεντρικό στον παιδοκεντρικό προσανατολισµό της διδασκαλίας. Βάση αυτής
της µετατόπισης αποτελεί η παραδοχή ότι το θετικιστικό παράδειγµα της
νεωτερικής σκέψης – το οποίο υποτάσσει

τη διδασκαλία σε νοµοτέλειες,

αντικειµενικές θεωρήσεις και τυποποιηµένες πρακτικές – δεν ανταποκρίνεται στις
ανάγκες όλων των µαθητών, αφού δεν είναι όλοι ίδιοι µεταξύ τους. Ιδιαίτερα όταν
οι ανάγκες και η µαθησιακή ετοιµότητα των µαθητών αποκλίνουν από τις νόρµες
της

πλειονότητας

–

όπως

στην

περίπτωση

των

οικονοµικών

µεταναστών,

προσφύγων ή παλιννοστούντων –, ο εκπαιδευτικός έχει χρέος να αναγνωρίζει το
κάθε παιδί ως άτοµο µε ξεχωριστές µαθησιακές δυνατότητες και εµπειρίες.
Επιβάλλεται

εποµένως να

υπάρχουν περιθώρια για διαφορετικούς τρόπους

κατανόησης, ποικιλία ερµηνευτικών σχηµάτων σχετικά µε τη µάθηση και ανάδειξη
της µοναδικότητας του κάθε παιδιού. Σε εναρµόνιση λοιπόν µε την ερµηνευτική
προσέγγιση της διδακτικής πράξης έχει αναπτυχθεί η έννοια της διαφοροποίησης
της διδασκαλίας, η οποία επιδιώκει την εµπλοκή των µαθητών στη διδακτική
διαδικασία µέσα από διαφορετικές µορφές µάθησης.

Τι είναι η διαφοροποιηµένη διδασκαλία

Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία εκλαµβάνει τη διαφορετικότητα των µαθητών ως
πρόκληση
διδασκαλίας

για
και

τη

διαµόρφωση

βαθµών

διαφορετικών

πολυπλοκότητας

στις

µορφών

µάθησης,

εκπαιδευτικές

ρυθµών

προσεγγίσεις.

Βασίζεται σε ένα µαθητοκεντρικά οργανωµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και εστιάζει σε
µια ποικιλία από µαθησιακές δραστηριότητες διερευνητικής κυρίως φύσης, µε
έµφαση στη φθίνουσα καθοδήγηση, τη διαµορφωτική αξιολόγηση και τη διαρκή
στήριξη από µέρους του εκπαιδευτικού. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται µε

σύγχρονες

διδακτικές

οµαδοσυνεργατική
µάθησης,

τα

µεθόδους,

διδασκαλία,

παιχνίδια

ρόλων,

οι

τις

οποίες

υλοποιούνται

βιωµατικές

την

µέσα

προσεγγίσεις,

ιδεοθύελλα

κ.λπ.

Στο

τις

από

την

κοινότητες

πλαίσιό

τους

αναπτύσσονται πρακτικές που προωθούν τη διαπροσωπική επικοινωνία των
µαθητών µε τον εκπαιδευτικό και των µαθητών µεταξύ τους. Προάγουν έτσι όχι
µόνο τη µάθηση αλλά και τη σχολική κοινωνικοποίηση, καθώς διευκολύνουν τους
εκπαιδευτικούς να ενεργοποιήσουν τους «σιωπηλούς» ή τους «αδύνατους»
µαθητές

και

να

τους

συµπεριλάβουν

ως

ισότιµους

συµµετέχοντες

στην

εκπαιδευτική διαδικασία· και τούτο, επειδή δεν αναπαράγουν προκαθορισµένα
πρότυπα σκέψης και συµπεριφοράς τα οποία παρακωλύουν την ανάπτυξη της
ταυτότητας των µαθητών.

Αρχές της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας

Οι βασικότερες από τις αρχές που διέπουν τη διαφοροποιηµένη εργασία στην
αίθουσα διδασκαλίας είναι οι εξής:
• Αλλαγή στο διδακτικό προσανατολισµό των εκπαιδευτικών
• Ανάπτυξη «ελαστικών» προγραµµάτων διδασκαλίας
• Παρακίνηση των µαθητών για εκτεταµένες ερευνητικές δραστηριότητες
• Πολλαπλές ευκαιρίες για µάθηση
• Συνεχής επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών για εντοπισµό
δυσκολιών
• ∆ιαθέσιµος χρόνος για την λύση ενός συγκεκριµένου προβλήµατος, αρκετός
για κάθε µαθητή
• Ευκαιρίες για αυτοπροσδιοριζόµενη µάθηση
• Αναπροσαρµογή της αξιολογικής διαδικασίας
• Ενηµέρωση και συνεργασία µε τους γονείς
Σχεδιασµός της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας
Στις αίθουσες διδασκαλίας όπου εφαρµόζεται η διαφοροποίηση της εργασίας οι
εκπαιδευτικοί έχουν ως αφετηρία το σηµείο στο οποίο βρίσκονται οι µαθητές και
όχι την πρώτη σελίδα του διδακτικού εγχειριδίου. Ο σχεδιασµός των µαθηµάτων
διέπεται από τις αρχές της εννοιο-κεντρικής οργάνωσης και διεπιστηµονικής
συσχέτισης

µεταξύ

των

γνωστικών

αντικειµένων,

διευκολύνοντας

έτσι

το

µετασχηµατισµό της ακαδηµαϊκής σε σχολική γνώση, τη βαθύτερη κατανόησή της,
αλλά και την άµεση συσχέτισή της µε τα προσωπικά βιώµατα της καθηµερινής
εµπειρίας. Η µάθηση οργανώνεται γύρω από κατηγορίες, έννοιες και βασικές
αρχές. Βασική επιδίωξη είναι το αντικείµενο της µάθησης να έχει νόηµα, δηλαδή
βαθιά και προσωπική σηµασία για το µαθητή, να κινητοποιεί το ενδιαφέρον του και

να τον βοηθά στη συγκράτηση, την κατανόηση και τη χρήση της γνώσης σε
σύνθετες καταστάσεις µάθησης. Μια τέτοια οργάνωση της διδασκαλίας παραπέµπει
στο

Μοντέλο

της

∆ιαφοροποιηµένης

Συνεκπαίδευσης,

όπου

το

Αναλυτικό

Πρόγραµµα, οι µαθησιακές διαδικασίες, οι τρόποι έκφρασης των µαθησιακών
αποτελεσµάτων και οι διδακτικές και οργανωτικές παρεµβάσεις του εκπαιδευτικού
οδηγούν σε ένα σύνθετο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αναµενόµενο αποτέλεσµα είναι η
ανάπτυξη της µάθησης από το επίπεδο πρόσκτησης της πληροφορίας σε
οργανωτικές, αναλυτικές και παραγωγικές διαδικασίες, οι οποίες φτάνουν στην
επίλυση προβληµάτων και τη λήψη αποφάσεων.
Οι στρατηγικές που χρησιµοποιούνται στη διαφοροποιηµένη σχολική εργασία
βασίζονται

στην

παραδοχή

ότι

οι

µαθητές

χαρακτηρίζονται

από

γνωστική

πολλαπλότητα, η οποία σηµατοδοτείται µέσα από τα διαφορετικά µαθησιακά στυλ
και τους πολλαπλούς τύπους νοηµοσύνης που διαθέτουν. Επιπλέον, οι µαθητές
χρησιµοποιούν ποικίλες αναπαραστάσεις – πλην των αµιγώς νοητικών – για να
παραγάγουν γνώση (π.χ. εικαστικές τέχνες, θέατρο, µουσική). ∆ιαθέτουν λοιπόν
σχήµατα ή µορφές κατανόησης τις οποίες ο εκπαιδευτικός οφείλει να αξιοποιεί
στοχεύοντας σε υψηλούς µαθησιακούς στόχους. Αυτό µπορεί να γίνει µέσα από
την εφαρµογή επικοινωνιακών στρατηγικών, οι οποίες ενθαρρύνουν όλους τους
µαθητές να αναδείξουν τις υποκειµενικότητές τους αξιοποιώντας το πολιτισµικό
τους κεφάλαιο. Με τον τρόπο αυτό, οι µαθητές αναπτύσσουν τη δυνάµει
συνειδησιακή τους κατάσταση και οδηγούνται σε βαθµιαία χειραφέτηση για την
απόκτηση της γνώσης.

Ενδεδειγµένες πρακτικές
Μερικές από τις πρακτικές που διευκολύνουν

τον εκπαιδευτικό στην παραπάνω

κατεύθυνση είναι να διαφοροποιεί τους στόχους προσοχής, τις δραστηριότητες, τις
καταστάσεις και τα ερεθίσµατα που προσφέρει στους µαθητές του, να µοιράζει την
ευθύνη για τη διδασκαλία στους µαθητές και στον ίδιο, ενώ παράλληλα να δίνει
εξηγήσεις και οδηγίες που να είναι σαφείς, ακριβείς και συνοπτικές· να εγκαθιδρύει
µαζί µε τους µαθητές προσδοκίες µάθησης και να ενεργοποιεί την προσοχή τους,
να τους ενθαρρύνει να µιλούν και να έχουν ευκαιρίες απόκρισης, να θέτει
ερωτήσεις

και

να

µοιράζεται

προβληµατισµούς.

Οι

πρακτικές

αυτές

ευθυγραµµίζονται µε τη µαθητοκεντρική αντίληψη της µάθησης και έχουν ως
αποτέλεσµα την ανάπτυξη διαδικασιών αυτενέργειας, συνεργασίας, προφορικής
απόκρισης, δηµιουργικής σκέψης και αλληλεπίδρασης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η
διαφοροποίηση της διδασκαλίας δεν συνεπάγεται ευκολότερες ερωτήσεις ή
λιγότερες ασκήσεις στο µάθηµα ούτε και χαοτικό ή άναρχο περιβάλλον µάθησης,
ενώ διαίτερη έµφαση δίνεται στην αξιοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης.

Για την επιτυχή διαφοροποιηµένη διδασκαλία απαραίτητη είναι η παρουσία
κανόνων που θα ορίζουν το πλαίσιο εφαρµογής της στην τάξη· οι κανόνες αυτοί
θα πρέπει να έχουν περιορισµένη έκταση και λογική βάση, να έχουν συζητηθεί
επαρκώς µέσα στην αίθουσα, αλλά και να χαρακτηρίζονται από θετική διατύπωση
των εννοιών. Χρήσιµη είναι η ανάπτυξη στρατηγικών για αυτοπειθαρχία, καθώς
και η εισαγωγή µεθόδων αυτοαξιολόγησης.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Ο εκπαιδευτικός που διαφοροποιεί την εργασία στην αίθουσα διδασκαλίας
βασίζεται σε µια σαφή και στέρεα αντίληψη για δυναµικό αναλυτικό πρόγραµµα και
για αποτελεσµατική διδασκαλία. Αποφεύγοντας την τυποποιηµένη και µαζική
διδασκαλία, στη θέση του µονολιθικού τρόπου εργασίας τοποθετεί µορφές
εξατοµικευµένης

διδασκαλίας.

Έτσι,

εστιάζει

στη

γνωστική

ετοιµότητα,

τα

ενδιαφέροντα και τις µαθησιακές προτιµήσεις του κάθε µαθητή και του δίνει την
ευκαιρία να εµβαθύνει στη µάθηση και να βελτιώνει την ταχύτητα µε την οποία
µαθαίνει, χωρίς να θεωρεί ότι όλοι µαθαίνουν µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Εργάζεται µεθοδικά επιδιώκοντας την καλλιέργεια υψηλών γνωστικών λειτουργιών
και χρησιµοποιεί το χρόνο ευέλικτα προκειµένου να διαµορφώσει το περιεχόµενο
της µάθησης και το µαθησιακό περιβάλλον στα µέτρα του µαθητή. Ακόµη, ο
εκπαιδευτικός θα πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει τα συναισθήµατα και τις
αντιδράσεις

του,

ενώ

παράλληλα

να

δείχνει

ενδιαφέρον,

κατανόηση

και

υποστήριξη στους µαθητές που εκφράζουν έννοιες, σκέψεις και συναισθήµατα· µε
δυο λόγια, θα πρέπει να ακούει τους µαθητές του µε ενσυναίσθηση και να απαντά
στοχαστικά (reflectively).
Η ετοιµότητα του εκπαιδευτικού να ανταποκρίνεται διαρκώς στους τέσσερις
βασικούς τοµείς της διδασκαλίας (προγραµµατισµός και προετοιµασία, µαθησιακό
περιβάλλον, διδασκαλία και επαγγελµατικές υπευθυνότητες) έχει ουσιαστική αξία,
ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας. Τον καθιστά ικανό να
απαντά

αποτελεσµατικά

στις

διαφορετικές ανάγκες

των

µαθητών

του,

να

προβληµατίζεται για τις προσπάθειές τους και να δέχεται ανατροφοδότηση από
τους συναδέλφους αλλά και από τους ίδιους τους µαθητές του για τις δεξιότητες
που

αναπτύσσουν.

εκπαιδευτικού να

Κάτι

τέτοιο

επενδύσει

σε

βέβαια

σχετίζεται

χρόνο, πόρους και

µε

την

προθυµία

καθοδήγηση

ώστε

του
να

αποµακρυνθεί από τη διαχειριστική αντίληψη για την πρακτική της διδασκαλίας
που απευθύνεται στο «µέσο µαθητή» και να υιοθετήσει µια διδασκαλία εστιασµένη
στο νόηµα που θα έχει για τον κάθε µαθητή χωριστά. Η µετατόπιση της
διδασκαλίας προς τα σηµεία ετοιµότητας, ενδιαφέροντος και µαθησιακού προφίλ
των µαθητών αποτελεί δείκτη της ικανότητας του εκπαιδευτικού να µπορεί να
ανταποκρίνεται σε µια θεµελιώδη σύγχρονη εκπαιδευτική ανάγκη: το πρόταγµα

των ποιοτικών έναντι των ποσοτικών διαστάσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
καθώς και της κριτικής προσέγγισης και επεξεργασίας των γνώσεων έναντι της
µηχανιστικής, αδιαφοροποίητης και τυποποιηµένης συσσώρευσης γνώσεων.
∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία και Κριτική Εκπαιδευτική Θεωρία
Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία απορρέει από την αντίληψη της εκπαίδευσης ως
κοινωνικής λειτουργίας, καθώς αντιλαµβάνεται τους µαθητές ως ολοκληρωµένα
ανθρώπινα

κοινωνικά

υποκείµενα

µε

τα

δικά

τους

ιδιαίτερα

πολιτισµικά

χαρακτηριστικά. Επίσης, αναγνωρίζοντας τις ποιοτικές διαφορές ανάµεσα στις
ατοµικές προτιµήσεις, τις έξεις και τους προσανατολισµούς των µαθητών απέναντι
στη µάθηση και τη µελέτη, δίνει ικανοποιητική απάντηση στο αίτηµα για ισότητα
ευκαιριών στην εκπαίδευση. Ακολουθεί έτσι τις επιστηµολογικές επιλογές της
Κριτικής Παιδαγωγικής προωθώντας την ισότητα, τη χειραφέτηση και την
κοινωνική δικαιοσύνη στο σχολείο και τη δηµόσια ζωή.
Ενότητες σεµιναρίου
Το σεµινάριο τηλε-επιµόρφωσης µε θέµα «∆ιαφοροποίηση της σχολικής εργασίας:
µεθοδολογικές προσεγγίσεις» συνδυάζει την παιδαγωγική θεωρία µε παραδείγµατα
εφαρµογής από την εκπαιδευτική πρακτική και αρθρώνεται σε έξι διδακτικές
ενότητες:
1. Θεωρητική θεµελίωση της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας
2. ∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας µε άξονα τη διδακτική αξιοποίηση της
εικόνας
3. ∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας µε άξονα τη χρήση εννοιολογικών χαρτών
4. ∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας µε άξονα την ανάθεση γραπτών εργασιών
στους µαθητές
5. ∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας µε άξονα τον επιστηµονικό και τεχνολογικό
γραµµατισµό των µαθητών
6. Συνόψιση της θεωρίας. Αναστοχασµός. Παραδείγµατα καλών πρακτικών.
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173. διαδικασίες διερεύνησης και επίλυσης
προβλημάτων(Κ.Β)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι σε όλες τις ηλικίες η μάθηση καθίσταται αποτελεσματικότερη με την
εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες διερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων. Οι
μαθητές σε ένα τέτοιο μαθησιακό πλαίσιο έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν
ενεργητικά τη γνώση, που θεωρούν ότι τους είναι χρήσιμη στη συγκεκριμένη

διαδικασία, καθώς την εφαρμόζουν για να επιλύσουν ένα πρόβλημα, να
αντιμετωπίσουν μια προβληματική κατάσταση και μάλιστα ο καθένας με το δικό
του ρυθμό και τρόπο.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Αρκετοί εκπαιδευτικοί της περιφέρειας σας, υπό την πίεση του χρόνου, της ύλης,
άλλα και αρκετών γονέων, επιλέγουν τη μετωπική διδασκαλία, η οποία τους
βοηθάει και την ύλη να καλύψουν, αλλά και να προσφέρουν στους μαθητές τις
γνώσεις, που θεωρούνται απαραίτητες για τη σχολική τους επιτυχία. Τη μετωπική
διδασκαλία συμπληρώνουν η εξάσκηση και η επανάληψη, με στόχο να
διασφαλίσουν σε όλους την ίδια γνωστική υποδομή. Υπάρχουν ωστόσο παιδιά που
δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον ρυθμό.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι θεωρητικές παραδοχές
με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Με ποια επιχειρήματα και με ποιες συγκεκριμένες προτάσεις θα
προσπαθούσατε να προβληματίσετε τους εκπαιδευτικούς για τις
συγκεκριμένες πρακτικές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιερευνητική µάθηση, Επίλυση προβλήµατος (Αρχές Νέου
Σχολείου), ∆ιαφοροποιηµένη ∆ιδασκαλία («µε το δικό του ρυθµό και τρόπο» «σε
όλους την ίδια γνωστική υποδοµή») επίσης, για το σχολιασµό της
προβληµατικής κατάστασης από ΕΡΏΤΗΣΗ 233 (Αναπαραγωγική- Παραγωγική
µάθηση).
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.doc
texnikes_didaskalias.pdf

Ημέθοδος επίλυσης προβλήματος
• Στο παραδοσιακό πρότυπο διδασκαλίας όταν αναφερόμαστε σε προβλήματα
, συνήθως εννοούμε τα στερεότυπα προβλήματα που υπάρχουν στα διδακτικά
βιβλία στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας. Συνήθως οι δάσκαλοι, αφού έχουν
διδάξει τις απαιτούμενες για τη λύση του γνώσεις , καλούν τους μαθητές να
λύσουν κάποιο από τα προβλήματα του βιβλίου ή κάποιο που οι ίδιοι
κατασκεύασαν. Με τον τρόπο αυτό τα προβλήματα λειτουργούν σαν ένα μέσο
για την εφαρμογή και την εμπέδωση της ύλης που μόλις έχουν διδαχθεί. Ο

Freudenthal

(1983)

χαρακτηρίζει

τη

συγκεκριμένη

λειτουργία

των

προβλημάτων ιστορικά αβάσιμη και την ονομάζει αντιδιδακτική
αντιστροφή. Η ιστορική μελέτη της εξέλιξης των μαθηματικών δείχνει ότι η
λύση πρακτικών προβλημάτων της καθημερινής ζωής απετέλεσε τη βάση από
την οποία ξεκίνησε η ανάπτυξή τους.
Κατά τον J.Dewey , η βάση κάθε μάθησης είναι η δράση, η πράξη. Με την
αρχή αυτή, το σχολείο μεταβάλλεται σε εργαστήριο, στο οποίο ο μαθητής με
αυτενεργό δράση ακολουθεί την πορεία του επιστήμονα ερευνητή και
προχωράει στην αντιμετώπιση της διαδικασίας της μάθησης πάνω στην
ακόλουθη πορεία :
1. Θέση του προβλήματος ( πρώτο στάδιο)
• Τίθεται το πρόβλημα σε σχέση πάντοτε με την εμπειρία του μαθητή. Το
στάδιο αυτό αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας . Το πρόβλημα πρέπει να τίθεται
από το μαθητή ή πρέπει ο ίδιος ο μαθητής να το αναγνωρίζει ως πρόβλημα και
να μη πηγάζει αυτό από το δάσκαλο ή να υπαγορεύεται από το βιβλίο.
2. Παρατήρηση των όρων του προβλήματος ( δεύτερο στάδιο)
• Εδώ εμφανίζονται τα εμπόδια και οι δυσχέρειες του προβλήματος οι οποίες
για να αντιμετωπισθούν θα πρέπει να μελετηθούν και να κατανοηθούν.
3. Διατύπωση υποθέσεων για τη λύση του προβλήματος( τρίτο στάδιο)
• Στη φάση αυτή γίνεται τόσο μια θεώρηση των δεδομένων δυσκολιών όσο και
μια διατύπωση υποθέσεων που οδηγούν στη λύση του προβλήματος.
Μαθητές και δάσκαλοι εκμεταλλεύονται τη σχετική εμπειρία που διαθέτουν.
Άλλωστε η κεντρική ιδέα στη φιλοσοφία της αγωγής είναι η εμπειρία η οποία
δεν είναι ποτέ οριστική και ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος σε συνεχή
ανοικοδόμηση και ανασύνθεσή της.
4. Μετά τη διατύπωση των υποθέσεων θα γίνει ο έλεγχός τους.
τους Εδώ είναι
απαραίτητη η κρίση του μαθητή , με την οποία θα γίνει η μελέτη της υπόθεσης
και η συλλογή των πορισμάτων.
• 5. Αξιοποίηση και εφαρμογή
εφαρμογή των λύσεων του προβλήματος σε άλλα
προβλήματα( πέμπτο στάδιο )
• Αφού οι μαθητές επιλέξουν τη πιο κατάλληλη υπόθεση, φτάνουν στη λύση
του προβλήματος, το οποίο συνίσταται στη δοκιμή και στην εφαρμογή της

λύσης και σε άλλα προβλήματα. Έτσι δοκιμάζεται το κύρος της λύσης αλλά
αξιοποιείται και η λύση.
• Με την επίλυση προβλήματος:
• 1. Δημιουργούνται κίνητρα μάθησης για τους μαθητές και τις μαθήτριες.
• 2. Ενισχύονται και παγιώνονται οι ήδη αποκτημένες γνώσεις και δεξιότητες.
• 3. Εισάγονται νέες έννοιες και τεχνικές.
• 4. Αναδεικνύεται η χρησιμότητα της Στατιστικής σε πραγματικές
καταστάσεις, καθώς και σε άλλες επιστημονικές περιοχές.
• 5. Ενισχύεται η ομαδο-συνεργατική και διερευνητική διδασκαλία.
Τα προβλήματα δεν παρουσιάζονται ανεξάρτητα αλλά οι διάφορες έννοιες
τους εμπλέκονται και διαδέχονται η μία την άλλη σύμφωνα με την λογική του
προγράμματος.
• Τα προβλήματα πρέπει να αποσκοπούν στη σταθεροποίηση και εφαρμογή
των γνώσεων των μαθητών μέσα από θέματα που σχετίζονται με τις εμπειρίες
τους και τον κοινωνικό τους περίγυρο. Η επίλυση προβλημάτων επιτρέπει
στους μαθητές να βιώνουν ανοιχτές καταστάσεις έρευνας και έχουν τη
δυνατότητα

μιας

διαθεματικής

προσέγγισης

της

γνώσης.

Βέβαια

οι

προτεινόμενες καταστάσεις προβληματισμού πρέπει να είναι ελκυστικές και να
προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών. Οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να
συνεργάζονται σε ομάδες για τη λύση ενός προβλήματος και την κατασκευή
άλλων προβλημάτων .Γενικά για την εισαγωγή δραστηριοτήτων που
δημιουργούν ανοιχτές ή κλειστές καταστάσεις προβληματισμού παρακινούν
τους μαθητές να βιώσουν και, από λογική αναγκαιότητα, να κατασκευάσουν τη
νέα γνώση.

174. συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων
[Μαρ]
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι η συστηματική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων
συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου, ενώ
ταυτόχρονα αυξάνει τον βαθμό ικανοποίησης εκπαιδευτικών. Μαθητών και
γονέων. Την ίδια στιγμή οι ίδιες έρευνες δείχνουν ότι η προώθηση ή η διατήρησή

της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Συχνά οι
σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών χαρακτηρίζονται από αντιπαραθέσεις, σπάνια
είναι ισότιμες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ
τους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Εκπαιδευτικός της περιφέρειάς σας συχνά έχει στην τάξη του μαθητές με έντονο
πρόβλημα «πειθαρχίας». Αναφέρει στη μητέρα τι ακριβώς συμβαίνει και την ρωτά
για τη συμπεριφορά του παιδιού στο σπίτι. Εκείνη της απαντά ότι το παιδί της δεν
δημιουργεί κανένα πρόβλημα στο σπίτι. Η μητέρα απευθύνεται την επομένη στον
Διευθυντή, δηλώνοντας προσβεβλημένη και δεν δέχεται να ξανασυζητήσει το θέμα
με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Ο Διευθυντής σάς καλεί ως Σύμβουλο για να
συζητήσετε το θέμα.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1) Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι ερευνητικές διαπιστώσεις με
τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2) Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να ενεργήσετε ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα που
δημιουργήθηκε στο συγκεκριμένο σχολείο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα προβλήματα που περιγράφονται στο σενάριο επιβεβαιώνουν το
ερευνητικό – θεωρητικό πλαίσιο. Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας όπου συναντιούνται
τόσοι διαφορετικοί φορείς (μαθητές – δάσκαλοι – γονείς) απαιτείται η σχέση αυτή
να είναι οργανωμένη και συστηματική. Η λειτουργία του σχολείου είναι μια ζωντανή
– δυναμική διαδικασία που εξελίσσεται καθημερινά και η διαφορετική προσέγγιση
καθενός απο τους παράγοντες που συμμετέχουν κάνει δύσκολη τη συνεργασία
μεταξύ τους.
Ο σύμβουλος στη συνάντηση του με το δ/ντή τονίζει τα παρακάτω:
-είναι κομβικής σημασίας οι ενημερωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τους
γονείς –ιδιαίτερα αυτές που γίνονται στην αρχή του σχολικού έτους-.
Οι συναντήσεις αυτές γίνονται με όρους αξιοπρέπειας και σεβασμού των
συμμετεχόντων, (πχ. όχι στα όρθια και στην αυλή), ο δάσκαλος εξηγεί διεξοδικά τον
τρόπο λειτουργίας της τάξης, πως γίνονται τα επιμέρους μαθήματα και οι
δραστηριότητες για κάθε τάξη, ακούει τις απορίες των γονέων, απαντάει στις
απορίες τους, ενώ στη συνέχεια δίνει τον χρόνο σε καθένα χωριστά να συζητήσει
μαζί του θέματα που αφορούν το δικό του παιδί.
Μια ανοικτή ειλικρινής συζήτηση με το με τους γονείς μειώνει την ανησυχία και την
αγωνία τους για το «τι γίνεται στο σχολείο» και διευκολύνει την προσέγγιση τους.
Από μια τέτοια διαδικασία, έχει την ευκαιρία ο δάσκαλος αφού εξηγήσει τον τρόπο
δουλειάς του στην τάξη και τι χρειάζεται να γίνει στο σπίτι, να ζητήσει από τους
γονείς την συνεργασία τους στη βάση του κοινού στόχου που αφορά τους
μαθητές/παιδιά τους.
Όλα τα παραπάνω επισημαίνονται απο τον δ/ντή στους εκπαιδευτικούς απο την
αρχή της σχολικής χρονιάς και στη συνέχεια παρακολουθούνται αναφορικά με την

τήρηση τους και όπου χρειάζεται ο ίδιος παρεμβαίνει για να διευκολύνει την επαφή
μεταξύ δασκάλων – γονέων όπου ζητηθεί ή θεωρηθεί ότι η παρουσία του είναι
απαραίτητη και χρήσιμη.
Αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, ο δ/ντής οφείλει να διερευνήσει τον
τρόπο που ο εκπαιδευτικός χειρίστηκε το θέμα, με ποιον τρόπο ανέφερε στη μητέρα
το θέμα της συμπεριφοράς του παιδιού της, τί ήταν αυτό που έκανε τη μητέρα να
θυμώσει τόσο που να μην θέλει να συνεργαστεί με το δάσκαλο.
Στη βάση όσων αναφέρθηκαν παραπάνω ο δ/ντής ενημερώνεται απο τον
εκπαιδευτικό και στη συνέχεια και απο τη μητέρα. Στόχος είναι να αποκατασταθεί η
εμπιστοσύνη της μητέρας στο σχολείο, να αρθούν οι όποιες παρεξηγήσεις μέσα από
ανοικτό διάλογο που θα έχουν μεταξύ τους με τη βοήθεια του δ/ντή ή ακόμα και με
τη βοήθεια του συμβούλου αν κάτι τέτοιο ζητηθεί.
Όπως στο δάσκαλο ο δ/ντης επισημαίνει αυτά που περιγράφονται παραπάνω ως
υποχρέωση του σχολείου προς τους γονείς, με τον ίδιο τρόπο επισημαίνεται και στη
μητέρα η ανάγκη για τακτική επαφή με το σχολείο, η συμμετοχή της στις
ενημερωτικές συναντήσεις της τάξης ώστε να μεγιστοποιηθεί η ποιότητα της
επικοινωνίας, να εξασφαλιστεί μια ουσιαστική επαφή με το δάσκαλο και η σχέση
αυτή να είναι αποτελεσματική και προς το συμφέρον του μαθητή.

Απάντηση Παναγάκου για την ίδια ερώτηση:
Η αντίδραση της μητέρας ενισχύει την άποψη ότι η προώθηση και συνεργασία
σχολείου και οικογένειας δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Ενέργειες:
• Μία πρώτη συζήτηση με το Διευθυντή σχετικά με το πρόβλημα.
• Συζήτηση με τον εκπαιδευτικό σχετικά με τη συμπεριφορά του μαθητή.
• Επίσκεψη του Σχολικού Συμβούλου στην τάξη για παρακολούθηση της
συμπεριφοράς του συγκεκριμένου μαθητή.
• Διερεύνηση των λόγων της αρνητικής συμπεριφοράς του μαθητή.
• Πρόγραμμα Τροποποίησης της συμπεριφοράς του μαθητή αν κρίνεται
απαραίτητο.
• Συμβουλευτική και ενημερωτική συζήτηση με τον εκπαιδευτικό σχετικά με την
προσέγγιση των γονέων.

175. προαγωγή κλίματος αποδοχής του άλλου (Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Το σχολείο αναμένεται και μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή κλίματος αποδοχής
του άλλου, που είναι διαφορετικός, διότι διαμορφώνει άμεσα τις αναπαραστάσεις
των παιδιών για το διαφορετικό και, κατ’ επέκταση, τη δημιουργία στερεοτύπων. Οι
τρόποι με τους οποίους το σχολείο επιτελεί τον εξειδικευμένο, αλλά επίκαιρο, ρόλο
είναι πολλοί με κυριότερους τους εξής: (α) την απευθείας κοινωνικοποιητική
διαδικασία και την επαφή με άλλα παιδιά, τα οποία διαφέρουν
κοινωνικοπολιτισμικά, εθνοτικά, γλωσσικά, φυλετικά, (β) τις στάσεις και τις επιλογές

των εκπαιδευτικών και (γ) το φανερό ή κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα με τις
υπόρρητες υποδηλώσεις και αποσιωπήσεις.
Οι εκπαιδευτικοί προωθώντας δημοκρατικές αρχές, πνεύμα συνεργασίας και
καλλιεργώντας δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων μπορεί να αντιμετωπίσει με
επιτυχία δύσκολες προκλήσεις.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Ολες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Σε μερικά σχολεία ή σε μεμονωμένες τάξεις της περιφέρειάς σας υπάρχουν
προβλήματα με την αποδοχή και την ένταξη των αλλοδαπών. Η απόρριψή τους είναι
συνήθως σιωπηρή και έμμεση, αλλά σε μερικές περιπτώσεις γίνεται φανερή και
βίαιη. Όταν μερικοί εκπαιδευτικοί έθεσαν άμεσα το θέμα, διαπίστωσαν το έντονο
ενδιαφέρον των παιδιών γύρω από αυτή τη συζήτηση. Το ζήτημα τους απασχόλησε
και τους προβλημάτισε.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(Από το Ευαγγέλου, Κάντζου 2005, Πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικός
ρατσισμός)
Ενδείξεις διακρίσεων έχουμε όταν οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν τις παρακάτω
συμπεριφορές, σε βάρος μαθητών συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας:
• Αγνοούν συστηματικά τόσο την παρουσία τους στην τάξη, όσο και τις
προσπάθειες που καταβάλλουν.
• Δεν αναθέτουν ρόλους σε ορισμένους μαθητές, παρότι οι τελευταίοι το
επιζητούν.
• Περνούν στην τάξη αρνητικά μηνύματα για μία συγκεκριμένη ομάδα μαθητών.
• Εκφράζουν δημόσια αξιολογικά σχόλια για τις ικανότητες ή τις αδυναμίες τους.
• Τους θεωρούν υπεύθυνους για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται στην
τάξη.
• Κάνουν αρνητικά σχόλια για ορισμένες συνήθειές τους (Γκότοβος 1996).
Στο πλαίσιο του σχολείου, οι παρακάτω καταστάσεις, που αφορούν τον τρόπο
διδασκαλίας και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, µπορεί επίσης να αποτελούν
ενδείξεις εµφάνισης ρατσιστικών συµπεριφορών (DET 2000):
 Οι εκπαιδευτικοί έχουν χαµηλές προσδοκίες από τους µαθητές µε διαφορετική
εθνοπολιτισµική καταγωγή.
 Κατατάσσουν τους µαθητές σε οµάδες χαµηλών ικανοτήτων µε βάση το
γλωσσικό και πολιτισµικό τους υπόβαθρο.
 ∆ε δίνουν εύκολα διακρίσεις ή επαίνους σε µαθητές µε διαφορετικά
εθνοπολιτισµικά χαρακτηριστικά.
 ∆είχνουν χαµηλή εκτίµηση στα διαφοροποιηµένα γλωσσικά και πολιτισµικά
προγράµµατα, εάν τυχαίνει να λειτουργούν στο σχολείο τους.

Φαινόµενα ρατσισµού για τους µαθητές µε διαφορετικό πολιτισµικό και γλωσσικό
υπόβαθρο ενδέχεται να έχουµε όταν (DET 2000):
 Το Αναλυτικό Πρόγραµµα του σχολείου δεν αντανακλά τις ανάγκες τους και δεν
παρέχει προγράµµατα υποστήριξής τους.
 Το Αναλυτικό Πρόγραµµα δεν παρέχει τη δυνατότητα διδασκαλίας της θρησκείας
τους.
 Το Αναλυτικό Πρόγραµµα προωθεί µόνο την οπτική της κυρίαρχης οµάδας ως
πρότυπο.
 Το Αναλυτικό Πρόγραµµα χρησιµοποιεί πηγές που ενισχύουν τις στερεοτυπικές
απόψεις για συγκεκριµένες µειονοτικές οµάδες.
Φαινόµενα ρατσισµού όµως ενδέχεται να έχουµε ακόµη κι όταν η πολιτική που
εφαρµόζεται στα σχολεία, για την αντιµετώπιση των διακρίσεων σε βάρος των
µειονοτικών µαθητών, έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά (DET 2000):
 ∆εν τιµωρεί τις παρατηρούµενες ρατσιστικές συµπεριφορές.
 Αγνοεί ή δεν ανταποκρίνεται στα παράπονα των µαθητών που βιώνουν
ρατσιστικά περιστατικά.
 Επιβάλλει αυστηρότερα πειθαρχικά µέτρα στους µαθητές µε διαφορετικό
πολιτισµικό υπόβαθρο.
 Απαγορεύει τη χρήση της µητρικής γλώσσας στο σχολείο ή πιέζει τους µαθητές
να συµµετέχουν σε δραστηριότητες αντίθετες µε τον πολιτισµό ή τη θρησκεία
τους.
 ∆εν παρέχει πλήρη ενηµέρωση προς τους µαθητές, τους γονείς τους και το
προσωπικό του σχολείου, για τα δικαιώµατά τους όταν βιώνουν ρατσιστικές
συµπεριφορές.
 ∆εν προωθεί την αντιπροσώπευση όλων των πολιτισµικών οµάδων της σχολικής
κοινότητας στους συλλόγους γονέων.
 ∆ε διαθέτει µεταφραστικές υπηρεσίες για καλύτερη επικοινωνία µε τους
µειονοτικούς γονείς.
 Αποθαρρύνει την εµπλοκή των γονέων και των µελών της κοινότητας µε
διαφορετικό πολιτισµικό και γλωσσικό υπόβαθρο στις σχολικές δραστηριότητες ή
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Επειδή αρκετά από τα παραπάνω συµβαίνουν στα σχολεία µας υπάρχουν
προβλήµατα µε την αποδοχή και την ένταξη των αλλοδαπών. Η απόρριψή τους είναι
συνήθως σιωπηρή και έµµεση, αλλά σε µερικές περιπτώσεις γίνεται φανερή και
βίαιη.
2. Τι θα προτείνατε στους εκπαιδευτικούς να κάνουν, ώστε να μπορέσουν να
κατανοήσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται και να αντιμετωπίσουν τις
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που εκφράζουν τα παιδιά στο σχολείο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(Από το Ευαγγέλου, Κάντζου 2005, Πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικός
ρατσισμός)
∆ύο κλασικοί µηχανισµοί µε τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο στο
χώρο του σχολείου είναι (Γκότοβος 1996: 108-109):
 Η αλληλεπίδραση σε περιστάσεις αντιστροφής του status, όπου επιχειρείται η
έµπρακτη διάψευση των στερεοτύπων, µέσω της αλληλεπίδρασης και της θετικής
διαφοροποίησης των µειονεκτούντων µαθητών· αυτό µπορεί να επιτευχθεί, για
παράδειγµα, µε την ανάθεση επίσηµων ρόλων (συντονιστής, εκπρόσωπος οµάδας



ή τάξης, υπεύθυνος µιας δραστηριότητας) σε µαθητές που προέρχονται από
οικογένειες µε χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό υπόβαθρο.
Η συνεργασία σε συνθήκες αλληλεπίδρασης, όπου δύο ή περισσότεροι µαθητές µε
διαφορετικό κοινωνικο-οικονοµικό ή εθνοπολιτισµικό υπόβαθρο αντιµετωπίζουν
την επίλυση συγκεκριµένου προβλήµατος, το οποίο απαιτεί τη συνεργασία τους
για την εξεύρεση λύσεων που ικανοποιούν τις ανάγκες και των δύο.

Ένα σηµαντικό στοιχείο για τη µείωση των προκαταλήψεων, σύµφωνα µε τη
θεωρία του Allport (1979), είναι η προώθηση της θετικής διαφυλετικής
αλληλεπίδρασης, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε την εφαρµογή των παρακάτω
κριτηρίων:
 ∆ηµιουργία δραστηριοτήτων και ανάπτυξη ενός κλίµατος, που προωθούν την
επίτευξη κοινών στόχων µέσα από τη συνεργασία, παρά τον ανταγωνισµό, και
έχουν την έγκριση της διεύθυνσης, του προσωπικού του σχολείου και του
συλλόγου γονέων.
 Ισότιµη αντιµετώπιση όλων των µαθητών.
 Παροχή ευκαιριών για εξατοµικευµένες αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µαθητών.
Στην Αγγλία, η Γενική Εντολή για την συµµετοχή όλων των µαθητών, η οποία
συνοδεύει το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραµµα, καλεί τους εκπαιδευτικούς (GSI 1999):
 Να δηµιουργήσουν ένα αποτελεσµατικό µαθησιακό περιβάλλον, όπου όλοι οι
µαθητές αισθάνονται ασφάλεια, συµµετέχουν και αξιολογούνται ανάλογα µε τις
δυνατότητές τους.
 Να παρέχουν στους µαθητές τη δυνατότητα να φορούν, όταν το επιθυµούν,
ενδύµατα ανάλογα των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων (π.χ. στο µάθηµα της
γυµναστικής).
 Να αµφισβητούν τις στερεότυπες αντιλήψεις των µαθητών τους και να τους
µαθαίνουν να εκτιµούν και να βλέπουν θετικά τις διαφορές των άλλων που
οφείλονται στη «φυλή», το φύλο, την ικανότητα ή την αναπηρία.
 Να απαγορεύουν όλα τα είδη εκφοβισµού και παρενόχλησης,
συµπεριλαµβανοµένων των παρενοχλήσεων φυλετικού χαρακτήρα.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, και στα πλαίσια κάποιων µαθηµάτων, οι εκπαιδευτικοί
θα µπορούσαν:
 Να συµβουλευτούν ή να προσκαλέσουν στην τάξη τους αντιπροσώπους
συγκεκριµένων πολιτισµικών οµάδων, για να συµµετέχουν σε δραστηριότητες ή
να δώσουν πολύτιµες πληροφορίες που αφορούν τα µέλη της οµάδας τους.
 Να µάθουν να προφέρουν σωστά τα ονόµατα των µαθητών τους από άλλες χώρες,
όσο δύσκολα και αν τους φαίνονται.
 Να επιτρέπουν στους µαθητές να περιγράφουν τον πολιτισµό τους µε τους δικούς
τους όρους.
 Να εξετάζουν κάποιες πλευρές των άλλων πολιτισµών που είναι κοντύτερα στον
πολιτισµό των γηγενών µαθητών, για να φανούν οι µεταξύ τους οµοιότητες.
Ωστόσο, δε θα πρέπει να εστιάζουν µόνο σε επιφανειακά χαρακτηριστικά, όπως η
τροφή και η ενδυµασία.
 Να συµµετέχουν στις διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις των µαθητών τους,
ενδιαφερόµενοι για την πραγµατική σηµασία τους.
 Να µάθουν να επικοινωνούν µε τους µαθητές τους σε µορφές διαφορετικές από τη
γλώσσα, όπως ο χορός, η µουσική, η τέχνη, το δράµα, οι χειρονοµίες, οι
εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του σώµατος.



Να βοηθούν τους µαθητές τους να αναπτύξουν χρήσιµες δεξιότητες (π.χ.
διαπολιτισµικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, επίλυσης αντιθέσεων και
λήψης αποφάσεων), για να προωθήσουν την ενεργή συµµετοχή τους στο σχολείο
και την ευρύτερη κοινότητα.

Τα Αναλυτικά Προγράµµατα σπουδών, τα σχολικά εγχειρίδια, οι εκπαιδευτικοί
και οι διάφορες µέθοδοι διδασκαλίας θα πρέπει να προκαλούν το ενδιαφέρον των
µαθητών µε διαφορετικά εθνοπολιτισµικά χαρακτηριστικά και να επικεντρώνουν την
προσοχή τους µέσα από (GSI 1999):
 Τη χρήση διδακτικών µεθόδων, οι οποίες ενδείκνυνται για διαφορετικούς τρόπους
µάθησης.
 Τη χρήση, κατά περίπτωση, ενός συνόλου οργανωσιακών προσεγγίσεων, όπως τη
διάταξη στο χώρο, την οµαδοποίηση ή την ατοµική εργασία, προκειµένου να
διασφαλιστεί η σωστή προσέγγιση των µαθησιακών αναγκών.
 Την προσαρµογή του περιεχοµένου και της παρουσίασης διαφόρων µαθηµάτων,
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις µαθησιακές ανάγκες των µαθητών.
 Την οργάνωση κατάλληλων εργασιών, οι οποίες βασίζονται στα ενδιαφέροντα και
τις πολιτισµικές εµπειρίες των µαθητών και δρουν ως κινητήρια δύναµη για τους
µαθητές των οποίων οι ικανότητες και η κατανόηση είναι πιο ανεπτυγµένες από
τις γλωσσικές τους δεξιότητες.
 Τη χρήση υλικού το οποίο αντανακλά την κοινωνική και πολιτισµική
διαφορετικότητα και παρέχει θετικές εικόνες σε θέµατα που αφορούν τη «φυλή»,
το φύλο και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
 Το σχεδιασµό και έλεγχο του ρυθµού εργασίας, έτσι ώστε όλοι οι µαθητές να
έχουν ίσες ευκαιρίες σε µια αποτελεσµατική µάθηση και να σηµειώνουν
επιτυχίες.
 Τη λήψη δραστικών µέτρων προκειµένου να συντηρηθεί το ενδιαφέρον και η
συνέχιση της µάθησης, για τους µαθητές οι οποίοι ενδέχεται να απουσιάζουν
µεγάλα χρονικά διαστήµατα.
 Τη χρήση διδακτικών µεθόδων οι οποίες παρέχουν ισότητα ευκαιριών και
λαµβάνουν υπόψη τις θρησκευτικές ή πολιτισµικές πεποιθήσεις των µαθητών.
 Τη χρήση κατάλληλων µεθόδων αξιολόγησης, οι οποίες, για παράδειγµα: α)
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διαφορετικών τρόπων µάθησης και διασφαλίζουν σε
κάθε µαθητή την ευκαιρία να δείξει τις ικανότητές του, β) είναι γνωστές στους
µαθητές και για τις οποίες έχουν προετοιµαστεί επαρκώς, γ) χρησιµοποιούν υλικό
το οποίο είναι απαλλαγµένο από διακρίσεις και στερεότυπα οποιασδήποτε
µορφής και δ) παρέχουν στους µαθητές σαφή και ξεκάθαρη ανατροφοδότηση,
προκειµένου να συµβάλλουν περαιτέρω στη µάθηση.
 Μαθησιακούς στόχους, οι οποίοι, για παράδειγµα: α) στηρίζονται στις γνώσεις,
τις εµπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες ικανότητες των µαθητών και
βελτιώνουν τις αδυναµίες τους, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την πρόοδο η οποία
επιτυγχάνεται µε τον καιρό και β) είναι εφικτοί και βοηθούν τους µαθητές να
αναπτύξουν την αυτοεκτίµηση και την εµπιστοσύνη στην ικανότητά τους να
µάθουν.

176. διαπολιτισμική(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Μία από τις παιδαγωγικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η διαπολιτισμική
προσέγγιση της εκπαίδευσης είναι η ερευνητική διαπίστωση σύμφωνα με την οποία
οι μαθητές αναπτύσσουν πραγματική επιθυμία για μάθηση, όταν αισθάνονται ότι
αναγνωρίζεται το βίωμά τους και η αξία τους και όταν σε αυτή την διαδικασία
μπορούν να καταθέσουν τις εμπειρίες τους. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο αισθάνονται ότι
αναγνωρίζεται η πολιτισμική τους ταυτότητα και νιώθουν ότι μπορούν να
αναζητήσουν το χώρο να δράσουν και να παρέμβουν στη διαδικασία διερευνώντας,
διατυπώνοντας απορίες αλλά και δοκιμάζοντας μαζί με τους άλλους και σε
αλληλεπίδραση μαζί τους λύσεις, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τις εμπειρίες και
τα ενδιαφέροντά τους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Κάποιοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τους αλλοδαπούς μάλλον ως διαφορετικούς
και ως «πρόβλημα» για την απρόσκοπτη εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Εστιάζουν στις δυσκολίες επικοινωνίας αλλά και στα προβλήματα που προκύπτουν
τόσο από τις διαφορετικές πολιτισμικές πρακτικές με τις οποίες τα παιδιά είναι
εξοικειωμένα όσο και από την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
της δουλειάς στο σχολείο. Με τη στάση τους αυτή οδηγούν τους αλλοδαπούς
μαθητές στο εκπαιδευτικό περιθώριο και έμμεσα προς την «παραβατική»
συμπεριφορά.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι θεωρητικές παραδοχές με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από τη στιγµή που κάποιοι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν τους αλλοδαπούς
µάλλον ως διαφορετικούς και ως «πρόβληµα» είναι σίγουρο ότι οι µαθητές αυτοί
αισθάνονται να µην αναγνωρίζεται/ή και να υποτιµάται ενίοτε η πολιτισµική τους
ταυτότητα, τα βιώµατά τους και οι αξίες τους. Ως εκ τούτου θα δυσκολεύονται να
καταθέσουν τις εµπειρίες τους, να διατυπώσουν απορίες, να αλληλεπιδράσουν και
να επικοινωνήσουν µε τα υπόλοιπα παιδιά, µε αποτέλεσµα να µπαίνουν στο
περιθώριο της σχολικής τάξης και έµµεσα προς την «παραβατική» συµπεριφορά.
Άλλωστε, όταν ο ∆ αντιµετωπίζει κάποιους Μ ως πρόβληµα δεν αργούν και τα
υπόλοιπα παιδιά να υιοθετήσουν τη στάση του.
Γενικότερα, οι κυριότεροι από τους παράγοντες που διασφαλίζουν στους
µειονοτικούς µαθητές την ισότητα των ευκαιριών στα σχολεία, σύµφωνα µε το Rex
(1987: 2-3), είναι οι ακόλουθοι:
•
•

•

∆ιδασκαλία των µαθητών στη µητρική τους γλώσσα, τα πρώτα χρόνια της
φοίτησής τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής.
Η επίσηµη γλώσσα της χώρας υποδοχής πρέπει να διδάσκεται από την αρχή ως
δεύτερη γλώσσα, να διασφαλίζει την επαρκή γνώση και να µην εµποδίζει την
πρόοδο στα υπόλοιπα µαθήµατα του Αναλυτικού Προγράµµατος.
Ο πολιτισµός των µειονοτικών οµάδων πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στο
Αναλυτικό Πρόγραµµα της χώρας υποδοχής, έτσι ώστε οι µαθητές να µη

•

•

στερούνται τη δική τους κληρονοµιά και να νιώθουν ότι ο πολιτισµός τους
αναγνωρίζεται.
Σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης πρέπει να διδάσκονται η γλώσσα, η ιστορία
και ο πολιτισµός των µειονοτικών οµάδων, χωρίς ωστόσο να εκλαµβάνονται ως
µαθήµατα χαµηλού κύρους ή ως δευτερεύοντα, για να µπορούν να έχουν ίση αξία
µε τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισµό της χώρας υποδοχής. Επιπροσθέτως,
πρέπει να δίνεται θετική έµφαση στα παραπάνω µαθήµατα, σαν ένα σηµαντικό
µέρος της εκπαίδευσης όλων των µαθητών και όχι µόνο των µειονοτικών.
Όλα τα µαθήµατα του Αναλυτικού Προγράµµατος θα πρέπει να είναι
απαλλαγµένα από τα στοιχεία εκείνα που υποβιβάζουν τον πολιτισµό των
µειονοτήτων και είναι κατάλοιπα παλαιότερων ιστορικών περιόδων.

2. Με ποια επιχειρήματα και με ποιες συγκεκριμένες προτάσεις θα
προσπαθούσατε να προβληματίσετε τους εκπαιδευτικούς για τις
συγκεκριμένες πρακτικές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ύπαρξη πιθανών αρνητικών στάσεων απέναντι στη γλωσσική διαφορετικότητα
ενδέχεται να προκαλέσει στα αλλοδαπά παιδιά συναισθήµατα µοναξιάς, φόβου,
αποµόνωσης ή εγκατάλειψης και να τους ωθήσει σε µία άρνηση για την εκµάθηση
της µητρικής τους γλώσσας ή απόρριψης της ευρύτερης πολιτισµικής τους
κοινότητας. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να µπορούν να αναγνωρίζουν και να
αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τα παραπάνω φαινόµενα. Μερικές προτάσεις είναι
και οι εξής:
• Να αντιµετωπίζουν τους αλλοδαπούς ως πρόκληση και ευκαιρία (και όχι ως
«πρόβληµα») για ανταλλαγή εµπειριών και αξιών που εµπλουτίζουν την
εκπαιδευτική διαδικασία.
• Να εστιάζουν στις οµοιότητες και όχι στις διαφορές των πολιτισµικά
διαφορετικών µαθητών.
• Θετικά είναι και τα προγράµµατα ανάπτυξης της µητρικής γλώσσας, (τα οποία
απουσιάζουν παντελώς από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα). Εκτός από
κοινωνικούς και συναισθηµατικούς λόγους φαίνεται ότι υπάρχουν καλά
τεκµηριωµένα στοιχεία που εντοπίζονται στα γνωστικά πλεονεκτήµατα, τα οποία
προκύπτουν από την υιοθέτηση της δίγλωσσης εκπαίδευσης.
• Ένα σηµαντικό στοιχείο για τη µείωση των προκαταλήψεων, σύµφωνα µε τη
θεωρία του Allport (1979), είναι η προώθηση της θετικής διαφυλετικής
αλληλεπίδρασης· κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί, µεταξύ άλλων, και µε τη
δηµιουργία δραστηριοτήτων που προωθούν την επίτευξη κοινών στόχων µέσα
από τη συνεργασία, παρά τον ανταγωνισµό, και έχουν την έγκριση της
διεύθυνσης, του προσωπικού του σχολείου και του συλλόγου γονέων.
Πίνακας ελέγχου δράσης για τους εκπαιδευτικούς
√ Αποφεύγουµε να χρησιµοποιούµε προσβλητικούς χαρακτηρισµούς για άλλους
λαούς (π.χ. τριτοκοσµικοί, πρωτόγονοι, ανίκανοι, κ.λπ.).
√ Ερµηνεύουµε τα γεγονότα µε βάση διαφορετικές οπτικές.
√ Αναγνωρίζουµε το διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρα και τις ιδιαίτερες γλωσσικές
ανάγκες των παιδιών από τις εθνικές µειονοτικές οµάδες.
√ ∆ιατηρούµε υψηλές προσδοκίες για την απόδοση των πολιτισµικά διαφορετικών
µαθητών.

√ Βοηθούµε τους µαθητές να αναπτύξουν την αυτοεκτίµηση και την εµπιστοσύνη
στην ικανότητά τους να µάθουν.
√ Προετοιµάζουµε τα παιδιά να συζητήσουν ζητήµατα στερεοτύπων,
προκατάληψης και ρατσισµού µε έναν ειλικρινή τρόπο.
√ Αναπτύσσουµε στρατηγικές αντιµετώπισης του ρατσισµού και σε συνεργασία µε
τους µαθητές µας διαµορφώνουµε την αντιρατσιστική πολιτική της τάξης.
√ Τονίζουµε ότι το σύνθηµά µας είναι «∆ιαφορετικοί, αλλά ίσοι».
√ Συµβουλευόµαστε ή προσκαλούµε στην τάξη αντιπροσώπους συγκεκριµένων
πολιτισµικών οµάδων, για να συµµετέχουν σε δραστηριότητες ή να δώσουν
πολύτιµες πληροφορίες που αφορούν τα µέλη της οµάδας τους.
√ Μαθαίνουµε να προφέρουµε σωστά τα ονόµατα των µαθητών µας από άλλες
χώρες, όσο δύσκολα και αν µας φαίνονται.
√ Επιτρέπουµε στους µαθητές να περιγράφουν τον πολιτισµό τους µε τους δικούς
τους όρους.
√ Βρίσκουµε τις οµοιότητες που παρουσιάζουν οι πολιτισµοί µεταξύ τους. Ωστόσο,
δεν εστιάζουµε µόνο σε επιφανειακά χαρακτηριστικά, όπως η τροφή και η
ενδυµασία.
√ Προσπαθούµε να συµµετέχουµε στις διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις των
µαθητών µας, ενδιαφερόµενοι για την πραγµατική σηµασία τους.
√ Μαθαίνουµε να επικοινωνούµε µε τους µαθητές µας σε µορφές διαφορετικές από
τη γλώσσα, όπως ο χορός, η µουσική, η τέχνη, το δράµα, οι χειρονοµίες, οι
εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του σώµατος.
√ Βοηθούµε τους µαθητές µας να αναπτύξουν χρήσιµες δεξιότητες (π.χ.
διαπολιτισµικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, επίλυσης αντιθέσεων και
λήψης αποφάσεων), για να προωθήσουν την ενεργή συµµετοχή τους στο σχολείο
και την ευρύτερη κοινότητα.
√ Χρησιµοποιούµε υλικό που λαµβάνει υπόψη την ύπαρξη µαθητών µε διαφορετικό
πολιτισµικό υπόβαθρο και τους παρουσιάζει µε θετικό τρόπο.
√ Οργανώνουµε δραστηριότητες -όπως οι παρακάτω- οι οποίες συνυπολογίζουν τα
ενδιαφέροντα, τις πολιτισµικές και θρησκευτικές εµπειρίες των µαθητών, είναι
απαλλαγµένες από διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις οποιασδήποτε
µορφής και δίνουν σε όλους τους µαθητές την ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητές
τους και να σηµειώσουν επιτυχίες.

177. συσχέτιση με προηγούμενες ενότητες και
ενδιαφέροντα Μ(Κ.Β)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι η γνώση κατακτιέται όταν οι μαθητές την επενδύουν με ένα νόημα
για αυτά τα ίδια, για τη ζωή τους και την προσωπική τους ιστορία. Έτσι
υποστηρίζεται ότι κάθε εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να (ανα)τροφοδοτεί το
ενδιαφέρον των παιδιών, ώστε να διασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή των

μαθητών, και να διαμορφώνει ένα μαθησιακό περιβάλλον που να συνδέει το νέο
με τις υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Στην περιφέρειά σας διαπιστώνετε ότι μερικοί εκπαιδευτικοί διδάσκουν την
ενότητα της ημέρας χωρίς να κάνουν καμία συσχέτιση με προηγούμενες ενότητες,
με άλλα μαθήματα και , κυρίως, χωρίς καμία προσπάθεια να συσχετίζουν το
διδασκόμενο μάθημα με τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
Επιλέγουν τις δραστηριότητες και τα θέματα με τα οποία ασχολούνται με κριτήριο
τις προτάσεις του αναλυτικού προγράμματος, προηγούμενες επιτυχημένες
πρακτικές ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη ενότητα που διδάσκουν.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι θεωρητικές παραδοχές
με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Με ποια επιχειρήματα θα προσπαθούσατε να προβληματίσετε τους
εκπαιδευτικούς για τις συγκεκριμένες επιλογές τους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: θεωρία Ausubel, διαφοροποιηµένη διδασκαλία, κέντρο ο
µαθητής όχι το Α.Π.,
Βλ. Θεωρία Ausubel ερώτηση 235
Βλ. ∆ιαφοροποιηµένη ∆ιδασκαλία 171

178. ομαδοσυνεργατική μάθηση (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Οι θεωρητικοί υποστηρικτές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης επισημαίνουν ότι ένα
από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εργασίας σε ομάδες της τάξης και της
συλλογικής δράσης είναι ότι οι μαθητές αρχίζουν να αναπτύσσουν το αίσθημα του
«ανήκειν» και να δημιουργούν μια κοινότητα μάθησης. Σε αυτή την κοινότητα
μάθησης δεν διαμορφώνονται μόνο κοινοί στόχοι αλλά τα παιδιά αρχίζουν επίσης
να διερευνούν, να αναγνωρίζουν, να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τις μεθόδους
και τις διαδικασίες ο ένας του άλλου.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Μερικοί εκπαιδευτικοί της περιφέρειας
σας έχουν σοβαρές επιφυλάξεις για τις ομαδικές ερευνητικές εργασίες(projects) και
προσανατολίζονται προς τις ατομικές. Προς τούτο επικαλούνται το γεγονός ότι,
παρόλο που συχνά δεν εργάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο στο πλαίσιο της ομάδας,

λαμβάνουν όλοι τον ίδιο βαθμό. Έτσι, δημιουργούνται αδικίες και καλλιεργούνται
σε μερικούς μαθητές στάσεις και πρακτικές εκμετάλλευσης της εργασίας των
άλλων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Πώς θα προτείνατε στους εκπαιδευτικούς να κινηθούν, για να δημιουργήσουν
πραγματικές κοινότητες μάθησης, όπου εργάζονται
συλλογικά, χωρίς τα
προαναφερόμενα προβλήματα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι υποστηρικτές της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας υποδέχονται την άποψη ότι η
οµαδική συνεργασία δηµιουργεί µια αναπτυξιακή δυναµική που επιτρέπει στα µέλη
της οµάδας να ξεπεράσουν τα ατοµικά τους όρια σκέψης και πράξης. Εξασφαλίζεται
η ενεργός συµµετοχή των µαθητών, αυτενέργεια, κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη
κριτικής σκέψης, αυτοπειθαρχία κ.ά. αυτοµάθηση, δια βίου µάθηση. Εκτός των
άλλων η αλληλεπίδραση του µαθητή µε το κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου
(δάσκαλοι- µαθητές) αναπτύσσει µια µορφή επικοινωνίας, το περιεχόµενο και οι
σχέσεις της οποίας έχουν καταλυτική επίδραση στο αποτέλεσµα της εκπ/κής
διαδικασίας (γνωστικές δεξιότητες , κοινωνικές, µετ/κές.
• Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία προτείνεται ως εναλλακτική µορφή που θα
εφαρµόζεται συνδυαστικά µε άλλες µορφές µερικές από τις οποίες έχουν
καθαρά ατοµικό προσανατολισµό.
• Αναγκαίες δεξιότητες για τη συνεργασία για άρση προβληµάτων συµµετοχής.
1) προσεκτική ακρόαση και η εκ περιτροπής συµµετοχή στη συζήτηση 2) Η
ενεργοποίηση και ο συντονισµός της συµµετοχής όλων 3) Η παροχή
επεξηγήσεων και οδηγιών 4) Η έκφανση ενθάρρυνσης και επαίνου 5) Η
χαµηλόφωνη συζήτηση 6) Η κατανοµή και η σύνθεση του συλλογικού έργου
7) Η αυτό- και ετερο-αξιολόγηση διαδικασιών και αποτελεσµάτων.
• Η προσέγγιση της παρώθησης
Η παρωθητική θεώρηση πιστεύει ότι οι συνήθεις κίνδυνοι της οµαδοσυνεργατικής
διδασκαλίας είναι η µη ενεργοποίηση όλων των µαθητών της οµάδας και η
αδιαφορία µελών για τον τρόπο εργασίας. Για να αντιµετωπίσουν αυτούς τους
κινδύνους οι εκπ/κοί της παρωθητικής θεώρησης προβλέπουν ατοµικές και
οµαδικές αµοιβές και εξαρτούν την ατοµική αµοιβή από τη συνολική αµοιβή.
Έτσι ενεργοποιούν κίνητρα ενεργοποίησης όλων των µελών, για να επιτύχουν
υψηλές ατοµικές αµοιβές και αύξηση του ενδιαφέροντος για τους υπόλοιπους,
ώστε να µην επηρεαστεί αρνητικά η ατοµική τους αµοιβή από τις χαµηλές
επιδόσεις των υπολοίπων.. Αν δεν υπάρξει ατοµική αµοιβή για την ατοµική
συµβολή, επέρχεται η αδρανοποίηση στα µέλη, ενώ, αν δεν συσχετισθεί η
ατοµική µε την οµαδική επίδοση, της οποίας διαµορφώνουν αθροιστικά οι
ατοµικές επιδόσεις, ενδέχεται να εµφανισθούν φαινόµενα αδιαφορίας για τα
υπόλοιπα µέλη της οµάδας.

179. σιωπηλά / ανήσυχα παιδιά και
περιθωριοποίηση(Κ.Β)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός στην
τάξη οφείλονται σε μεγάλο βαθμό αφενός στην αδυναμία του σχολείου να
ανταποκριθεί στις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών και αφετέρου στην
επιλογή, ιεράρχηση και γλωσσική διατύπωση των γνώσεων και την εφαρμογή
πολιτισμικών πρακτικών, που αποκλείουν συγκεκριμένες ομάδες μαθητών από
την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αποκλειόμενες ομάδες
είτε παραμένουν βουβές και παθητικές είτε διεκδικούν με παραβατικούς τρόπους
την «παρουσία» τους στο σχολείο.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Σε αρκετά σχολεία της περιφέρειάς σας
κάποια παιδιά αδυνατούν να ενσωματωθούν στην τάξη και ή νιώθουν
περιθωριοποιημένα και παραμένουν σιωπηλά ή είναι ανήσυχα. Έτσι,
παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, με αποτέλεσμα να τους επιβάλλονται
ποινές που ουσιαστικά δεν συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Έχοντας υπόψη την συγκεκριμένη συνθήκη, τι θα συμβουλεύατε τους
εκπαιδευτικούς, για να μπορέσουν να ενσωματώσουν όλα τα παιδια στη
διαδικασία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ικανοποίηση αναγκών, αποκλεισµός οµάδων (µετανάστες,
τσιγγάνοι, µαθητές µε Μ.∆.), χρήση ποινών, διαφοροποιηµένη διδασκαλία,
διαπολιτισµικότητα
- ∆ιαποτισµός του σχολικού κλίµατος µε δράσεις ή εφαρµογή διαπολιτισµικού
προγράµµατος ΓΙΑ δηµιουργία κλίµατος ενσυναίσθησης, κατανόησης της
ετερότητας και αποδοχής του «άλλου», σπάσιµο ρατσιστικών στερεοτύπων.
- Εφαρµογή συνεργατικών µεθόδων διδασκαλίας για ένταξη των αλλοδαπών
- Εφαρµογή συµµετοχικών – διερευνητικών µεθόδων διδασκαλίας για
ενεργοποίηση του µαθητικού ενδιαφέροντος
- Σύνδεση σχολικής γνώσης µε εµπειρίες µαθητών και πρότερες γνώσεις τους
ΓΙΑ «εννόηση» της µάθησης (Ausubel) και επίτευξη της καταστασιακής
µάθησης (π.χ. αξιοπόιηση πολιτισµικού «κεφαλαίου» µε κείµενα γλωσσικά
και λογοτεχνικά, ανάδειξη της πολυγλωσσίας.

-

-

Εφαρµογή Προγράµµατος Κοινωνικής και συναισθηµατικής Αγωγής (Στο
Νέο Σχολείο αποτελεί αυτοτελή γνωστικό άξονα ως «Σχολική και Κοινωνική
Ζωή».
Καταδικάζουµε τη χρήση ποινών. Ναι στους κανόνες και στον εσωτερικό
κανονισµό της σχολικής µονάδας. Αντί ποινών, που αν δεν χειροτερεύουν το
πρόβληµα, σίγουρα λύνουν το πρόβληµα προσωρινά, την εφαρµογή
µεταγνωστικών στρατηγικών που οδηγούν στην αυτορρύθµιση ή και
κοινωνικοσυναισθηµατικών στρατηγικών .

180. εκπαίδευση ενηλίκων(Κ.Ρ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Στην εκπαίδευση των ενηλίκων εφαρμόζονται διεθνώς εκπαιδευτικές μέθοδοι που
ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ επιμορφουμένων, τη συνεργασία,
τη διερευνητική μάθηση, την ενεργό συμμετοχή και την ανάπτυξη κριτικού
στοχασμού. Οι
πρακτικές εφαρμοζόμενες στην ενδο-σχολική επιμόρφωση
αναπτύσσουν ένα συνεργατικό και (ανα)στοχαστικό κλίμα, που διευκολύνει την
αμοιβαία σχέση θεωρίας και πράξης και μετατρέπουν τους εκπαιδευτικούς από
«καταναλωτές» της έρευνας σε ερευνητές της δικής τους εκπαιδευτικής πράξης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
Υπάρχουσα κατάσταση-πρόβλημα: Ως σχολικός σύμβουλος
καλείστε να
αντιμετωπίσετε πολλά και σημαντικά προβλήματα στην περιοχή ευθύνης σας:
εποπτεία πολλών σχολείων, μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, πολλές και διαφορετικές
επιμορφωτικές ανάγκες και μεγάλη δυσκολία στην επικοινωνία και συνεργασία
μεταξύ των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Οι επιμορφωτικές
συναντήσεις με εισηγήσεις αποβαίνουν άκαρπες και οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να
διαμαρτύρονται.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
1. Πώς νομίζετε ότι θα πρέπει να σχεδιάσετε και να οργανώσετε την
επιμόρφωση στην περιοχή ευθύνης σας προκειμένου να ανταποκριθείτε
όσο το δυνατόν περισσότερο στις αυξανόμενες ανάγκες των εκπαιδευτικών;

1. Χαρακτηριστικά ενήλικων Κατσαρού –Δεδούλη ό.π. σελ. 27
και 62-66 σχεδιασμός επιμορφωτικών δραστηριοτήτων
και 23-24 (δίκτυα σχολείων- εκπαιδευτικών)

181. χρήση της μητρικής γλώσσας(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονα πορίσματα για τη διδασκαλία σε αλλοδαπούς μαθητές της
γλώσσας (της χώρας) υποδοχής, δεν απαγορεύεται, αλλά αντίθετα γίνεται ανεκτή
ή ενθαρρύνεται, η χρήση της μητρικής τους γλώσσας κατά τη μεταξύ τους
συνεργασία σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες συλλογής υλικού για παραγωγή
λόγου ή αυτοαξιολόγησης, κατανόησης του ζητούμενου σε περιπτώσεις
γραμματικών ή λεξιλογικών ασκήσεων. Αντίθετα, αποθαρρύνεται η χρήση της
μητρικής τους γλώσσας σε δραστηριότητες παραγωγής, πρόσληψης και ευχέρειας
λόγου που έχουν στόχο την καλλιέργεια της επικοινωνιακής, της κοινωνιογλωσσικής
και της στρατηγικής ικανότητας στη γλώσσα της χώρας υποδοχής.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Μάθημα:
Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος απαγορεύει ρητά τη
χρήση της μητρικής γλώσσας από δίγλωσσους μαθητές σε οποιαδήποτε
στιγμή δραστηριότητα στη σχολική τάξη, θεωρώντας ότι αυτό βλάπτει την
αποτελεσματική κατάκτηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για τη διδασκαλία της
γλώσσας της χώρας υποδοχής σε δίγλωσσους μαθητές με το πρόβλημα
που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ευρέως διαδεδοµένη υποσυνείδητη πεποίθηση ότι οι δύο γλώσσες λειτουργούν
ξεχωριστά, ανταγωνιζόµενες για συγκεκριµένο περιορισµένο γλωσσικό «χώρο» στον
εγκέφαλο είναι προφανώς λανθασµένη.
Αντίθετα, φαίνεται να επικρατεί το µοντέλο της Κοινής Υποκείµενης
Ικανότητας που πρεσβεύει ότι οι γλωσσικές ιδιότητες δε βρίσκονται σε χωριστά
σηµεία του γνωστικού συστήµατος αλλά µεταφέρονται και βρίσκονται σε
αλληλεπίδραση (αρχή της αλληλεξάρτησης των γλωσσών). Η ικανότητα και η
επάρκεια που προκύπτει από τη διδασκαλία στη µία γλώσσα µεταφέρεται και στην
άλλη γλώσσα, αρκεί να υπάρχει επαρκής έκθεση σ’ αυτήν (στο σχολείο ή στο
περιβάλλον του ατόµου) και ικανό κίνητρο για την εκµάθηση της γλώσσας αυτής
(Cummins 1999:159-162). «Η γνωστική λειτουργία και η επιτυχία στο σχολείο
µπορεί να τροφοδοτούνται από ένα µονόγλωσσο κανάλι ή, εξίσου επιτυχώς, από δύο
καλά ανεπτυγµένα γλωσσικά κανάλια. Και τα δύο τροφοδοτούν τον ίδιο κεντρικό
επεξεργαστή» (Baker 2001:241).
Λειτουργώντας προφανώς διαισθητικά και µε την πεποίθηση ότι όσο µεγαλύτερη
είναι η έκθεση στην ελληνική γλώσσα τόσο επιτυχέστερη θα είναι η εκµάθησή της, οι
εκπαιδευτικοί απαγορεύουν ρητά τη χρήση της μητρικής γλώσσας από δίγλωσσους
μαθητές σε οποιαδήποτε στιγμή δραστηριότητα στη σχολική τάξη.

2. Αναφέρετε ενδεικτικά περιπτώσεις χρήσης της πρώτης γλώσσας από
δίγλωσσους μαθητές στη σχολική αίθουσα κατά τη διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας, για τις οποίες δε θα είχατε αντίρρηση.
•

•

•

•
•

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Παρέχονται δίγλωσσα λεξικά και εξωσχολικά βιβλία στη µητρική γλώσσα, για να
βοηθηθούν οι µαθητές στην κατανόηση του µαθήµατος και να ενθαρρυνθεί η
ανάπτυξη δεξιοτήτων στο γραπτό και προφορικό λόγο στη γλώσσα αυτή.
Οι εκπαιδευτικοί -και ολόκληρη η σχολική κοινότητα- αποδίδουν αξία στη
γλώσσα και τους πολιτισµούς προέλευσης των µαθητών µε στοχευµένες
δραστηριότητες (π.χ. κάποιος εκπαιδευτικός που αποφασίζει να συζητά έστω και
για µια λέξη την ηµέρα στις διάφορες γλώσσες που υπάρχουν στην τάξη του,
µεταδίδει στους γηγενείς µαθητές του ένα έντονο µήνυµα σεβασµού προς τη
γλώσσα και τον πολιτισµό των αλλόγλωσσων µαθητών).
Οργανώνονται ειδικές δραστηριότητες, στις οποίες ζητείται από τους µαθητές να
χρησιµοποιήσουν τη µητρική τους γλώσσα (π.χ. µια οµάδα γράφει µια ιστορία
στη µειονοτική γλώσσα και µια άλλη οµάδα µεταφράζει αυτές τις ιστορίες στην
πλειονοτική γλώσσα).
Άκουσµα µουσικού κοµµατιού από άλλες χώρες.
Για να εξηγήσουν στη γλώσσα τους οι µετανάστες µαθητές, που ξέρουν καλά
ελληνικά, το µάθηµα σε ένα νεοφερµένο αλλοδαπό µαθητή της ίδιας εθνικότητας.

182. διδασκαλία της ελληνικής σε δίγλωσσους
μαθητές(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονα πορίσματα για τη διδασκαλία της ελληνικής σε δίγλωσσους
μαθητές (ως γλώσσας της χώρας υποδοχής), οι οποίοι φοιτούν σε τάξεις ελληνικών
σχολείων μαζί με έλληνες μονόγλωσσους μαθητές, δεν απαγορεύεται, αλλά
αντίθετα γίνεται ανεκτή ή ενθαρρύνεται κατά τη διδασκαλία της ελληνικής, η
αξιοποίηση στοιχείων της μητρικής τους γλώσσας (λεξιλογικών, γραμματικών και
κειμενικών) και η αντιπαραβολή τους με τα αντίστοιχα της ελληνικής, με στόχο την
αποφυγή φαινομένων γλωσσικής παρεμβολής και αρνητικής μεταφοράς μάθησης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Μάθημα:
Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος διδάσκει την ελληνική
γλώσσα στους μονόγλωσσους έλληνες μαθητές και στους δίγλωσσους με τον
ίδιο αδιακρίτως τρόπο, χωρίς να αξιοποιήσει κοινά στοιχεία μεταξύ της
ελληνικής και άλλων γλωσσών ή διεθνισμούς, για να βοηθήσει τους μαθητές
οι οποίοι κατακτούν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις

1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για τη διδασκαλία της γλώσσας
της χώρας υποδοχής σε δίγλωσσους μαθητές με το πρόβλημα που περιγράφει
το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
•

•

•

•

Συχνά η διγλωσσική ικανότητα παρουσιάζεται ως ένα διπλό παγόβουνο, στο
οποίο η κοινή διαγλωσσική ικανότητα βρίσκεται στη βάση των διαφορετικών
επιφανειακών εκδηλώσεων της κάθε γλώσσας.. Με άλλα λόγια παρόλο που οι
επιφανειακές πλευρές των διαφορετικών γλωσσών είναι ξεχωριστές υπάρχει µια
υποκείµενη νοητική ακαδηµαϊκή ικανότητα που είναι κοινή. Αυτή η κοινή
υποκείµενη ικανότητα καθιστά δυνατή τη µεταφορά γνωστικών ακαδηµαϊκών
δεξιοτήτων από τη µια γλώσσα στην άλλη. Με 2 λόγια, η ανάπτυξη ακαδηµαικών
δεξιοτήτων στα ελληνικά για έναν µαθητή αλβανικής καταγωγής που µιλά
αλβανικά στο οικογενειακό του περιβάλλον εξαρτάται όχι µόνο από την έκθεσή
του στην ελληνική αλλά εξίσου και από τη γνώση και τις έννοιες που έχει ήδη
στην µητρική του γλώσσα και η οποία το βοηθά στην κατάκτηση της δεύτερης
γλώσσας δηλαδή της ελληνικής.
Εάν η ικανότητα στην µητρική γλώσσα συνεχίσει να αναπτύσσεται όσο
αναπτύσσεται η ικανότητα στην δεύτερη γλώσσα, τότε ο µαθητής µπορεί να
φτάσει σε πολύ καλή γνώση και των δυο γλωσσικών ποικιλιών έχοντας έτσι τα
γνωστικά και κοινωνικά οφέλη της διγλωσσίας.
Για τους αλλοδαπούς µαθητές η ελληνική πρέπει να διδάσκεται ως δεύτερη και
όχι ως πρώτη γλώσσα, δηλαδή µε διαφορετική µεθοδολογία και έµφαση κυρίως
στην επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας.
Κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε µονόγλωσσους Έλληνες και σε
δίγλωσσους µαθητές καλό είναι να αξιοποιούνται τα κοινά στοιχεία µεταξύ της
ελληνικής και των άλλων γλωσσών ή διεθνισµοί, γιατί βοηθούν τους µαθητές οι
οποίοι κατακτούν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

////

2. Αναφέρετε ενδεικτικά τρόπους αξιοποίησης κοινών γλωσσικών στοιχείων της
ελληνικής με άλλες γλώσσες κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, για τις
οποίες δε θα είχατε αντίρρηση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
•

•

Σύγκριση/Αντίθεση: Πρόκειται για µια στρατηγική που χρησιµοποιείται αρκετά
συχνά και αυθόρµητα από πολλούς µαθητές, ειδικά στα χαµηλά επίπεδα. Ο
µαθητής προσπαθεί να κατανοήσει όσα γλωσσικά στοιχεία από την ξένη/δεύτερη
γλώσσα δεν καταλαβαίνει κάνοντας σύγκριση µε αντίστοιχα στοιχεία από την
µητρική του γλώσσα και εντοπίζοντας τυχόν οµοιότητες και διαφορές.
Ένας από τους τρόπους αξιοποίησης κοινών γλωσσικών στοιχείων της ελληνικής
µε άλλες γλώσσες θα µπορούσε να είναι η παρουσίαση στους µαθητές ενός

κειµένου µε «δάνεια» ή και «αντιδάνεια». Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να
συνδυαστεί µε µια άσκηση αντιστοίχισης την οποία οι εκπαιδευτικοί θα
µπορούσαν να ετοιµάσουν ανάλογα µε τις γλώσσες που µιλούν οι µαθητές
τους λαµβάνοντας υπόψη την ετυµολογία. Υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις που
χρησιµοποιούµε καθηµερινά µε λατινική, τουρκική ή αραβική προέλευση τις
οποίες θα µπορούσε ο εκπαιδευτικός να χρησιµοποιήσει ανάλογα µε το
αντικείµενο που θέλει να διδάξει κάθε φορά. Αρκετοί εκπαιδευτικοί περιορίζονται
στο να δίνουν µια λίστα µε λέξεις και την ελληνική τους απόδοση π.χ. σουτζούκι,
ταρσανάς, καφάσι, χαµπέρι, σεντούκι, τάβλα (τραπέζι), κεφτές, µπάσκετ
(καλαθοσφαίριση) κλπ. Όµως η απλή παρουσίασή τους σε λίστες δεν είναι και ο
καλύτερος τρόπος αξιοποίησης αυτών των κοινών γλωσσικών στοιχείων (µπορεί
βέβαια να εξοικονοµήσει κανείς χρόνο επιλέγοντας κάτι τέτοιο!).

Στρατηγικές αξιοποίησης του γνωστικού υπόβαθρου όλων των µαθητών
ατοµικά, σε ζεύγη ή σε οµάδες
1. χρήση οπτικών µέσων- - - - - υποκινεί συζήτηση
Στο µάθηµα της Φυσικής π.χ: δείχνουµε µια εικόνα µε κύµατα που σκάνε στην
παραλία και ζητούµε από τους µαθητές να γράψουν ή να συζητήσουν κάτι σχετικό µε
το κείµενο στις πληροφορίες του οποίου σκοπεύουµε να τους εισάγουµε. Οι
απαντήσεις τους χρησιµοποιούνται ως εργαλεία εισαγωγής στις πληροφορίες που
θέλουµε να τους µεταδώσουµε.
2. Συζήτηση σε οµάδες ---ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ µαθητών µε διαφορετική
προέλευση
Ξεκινάµε µε ερωτήσεις τις οποίες συζητούν ανά ζευγάρια ή οµάδες.
Γιατί νοµίζετε ότι (π.χ. Οι άνθρωποι κάνουν διακρίσεις εις βάρος άλλων ανθρώπων;)
Νιώσατε ποτέ ότι.....
Πώς προσπαθούµε να περιορίσουµε...... στη χώρα µας;
Τι θα µπορούσε να περιλαµβάνει ένα ....... κείµενο;
Σε τέτοιες ερωτήσεις όλοι µπορούν να συµµετέχουν χρησιµοποιώντας ακόµη και την
µητρική τους γλώσσα µε συµµαθητές που τη γνωρίζουν. Στην οµάδα αποφασίζουν
ποιός νιώθει περισσότερο έτοιµος να παρουσιάσει τις απόψεις της οµάδας στην τάξη.
3. Συγγραφή που εστιάζει την προσοχή των µαθητών σε προηγούµενες γνώσεις
όλων των µελών της οµάδας
π.χ. Οι άνθρωποι κάνουν πολέµους επειδή....
4. Σύνδεση προηγούµενης γνώσης µε νέες έννοιες
Τι ξέρω----- τι θέλω να µάθω ----- τι έχω µάθει (τι χρειάζεται να µάθω ακόµη, ενεργή
συµµετοχή στην αξιολόγησή τους) τους δίνει µια αίσθηση ελέγχου πάνω στη ζωή
τους µέσα στην τάξη.
Μπορεί να προστεθεί και το πώς έµαθα αυτά που έµαθα;)
•

Αυτές οι στρατηγικές είναι καλές για όλους τους µαθητές, όµως για τους µαθητές
της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ γιατί τους επιτρέπουν
να λειτουργήσουν σε ένα ανώτερο νοητικό και γλωσσικό επίπεδο και δεν

χρησιµοποιούν µονολεκτικές απαντήσεις στη γλώσσα στόχο. Επίσης ακόµη κι αν
δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά, έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν
προγενέστερη γνώση µιλώντας στην µητρική τους γλώσσα σε κάποιον
συµµαθητή τους που τους καταλαβαίνει.
•

Στην τάξη δηµιουργείται µια κοινότητα συµµετοχής και αµοιβαιότητας. Η
ανταλλαγή πολιτισµικής γνώσης µεταξύ δασκάλου και µαθητών είναι η
πολυπολιτισµική εκπαίδευση στην πράξη κατά τρόπο πολύ βαθύτερο από την πιο
συνηθισµένη προσέγγιση του τύπου ποιοι είναι οι αγαπηµένοι σας ήρωες και πώς
περάσατε τις διακοπές σας. Εάν η προηγούµενη εµπειρία των µαθητών µας
αποκλείεται από τη διαδικασία είναι πιο δύσκολο να συνδεθούν οι µαθητές µε
αυτό που προσπαθούµε να τους µεταδώσουµε.

∆ραστηριότητες που διευκολύνουν την ενεργό χρήση της γλώσσας στόχου
1. Συνεργατική µάθηση
Μικρές οµάδες µαθητών που εργάζονται για να πετύχουν έναν κοινό στόχο µέσω
δραστηριοτήτων οι οποίες βασίζονται στην αλληλεξάρτηση.
Το µεγαλύτερο µέρος παραγωγής επικοινωνιακής και ακαδηµαϊκής γλώσσας υψηλού
επιπέδου παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των συνεργασιών (Garcia 1988).οι
µαθητές έκαναν ο ένας στον άλλον δύσκολες ερωτήσεις και αµφισβητούσαν τις
απαντήσεις των άλλων µε µεγαλύτερη ετοιµότητα απ' ότι κατά τη συνεργασία τους µε
το δάσκαλο. (1991:4)
Θυµόµαστε πάντα:
•
•
•

να σχηµατίζουµε οµάδες µικτής ικανότητας όσον αφορά τη γλωσσική τους
επάρκεια
να αναθέτουµε ρόλους σε όλα τα µέλη
να υπενθυµίζουµε στους µαθητές τις κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες
για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά η οµάδα: (να ακούνε ο ένας τον άλλον, να
µοιράζονται το υλικό και τις πληροφορίες, να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον κλπ)

2. ∆ιδασκαλία από συνοµιλήκους (peer-tutoring): βοηθοί δάσκαλοι για
µικρότερους µαθητές µε την ίδια µητρική γλώσσα
3. Θέατρο
4. ∆ηµιουργικη γραφή
Ίσως δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγµα για το τι µπορεί να σηµαίνει ενδυνάµωση
από την δηµοσιευµένη ιστορία ενός µαθητή η οποία έχει τοποθετηθεί στη βιβλιοθήκη
της τάξης και ο συµµαθητής του το δανείζεται για να το διαβάσει µε τους γονείς του.
Σε συνεργασία µε τον καθηγητή ξένων γλωσσών θα µπορούσε να οργανωθεί ένα
µάθηµα µε λεξιλόγιο για αεροδρόµια, µετρό, τρένα, λιµάνια.

Οι µαθητές δουλεύουν σε οµάδες και κατασκευάζουν ένα κολάζ µε επιγραφές σε
τουλάχιστον 3 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά και την µητρική των παιδιών). Με τον
τρόπο αυτό αξιοποιούνται οι γνώσεις όλων των παιδιών, όλων των επιπέδων και όλοι
συνεισφέρουν (ή τουλάχιστον αυξάνονται οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο!) Οι
µαθητές παρουσιάζουν την εργασία στην τάξη και στις 3 γλώσσες.

Η διδασκαλία της επίσηµης γλώσσας ως δεύτερης-Στρατηγικές γλωσσικής
ανάπτυξης.
Μερικές φορές τα παιδιά δίνουν την εντύπωση πως καταλαβαίνουν τα όσα λέγονται
στην τάξη, όταν στην πραγµατικότητα αυτό δε συµβαίνει. Είναι πολύ σηµαντικό, οι
εκπαιδευτικοί να είναι βέβαιοι ότι το παιδί κατανοεί τη διδασκαλία, µέσα από τη
χρήση ερωτήσεων ελέγχου και ανατροφοδότησης. Για την εκπαίδευση των παιδιών
που αρχίζουν να µαθαίνουν την επίσηµη γλώσσα της χώρας υποδοχής ως δεύτερη,
ορισµένες στρατηγικές µπορούν να είναι χρήσιµες στην ενθάρρυνση της γλωσσικής
ανάπτυξης. Ο Wong Fillmore (1985) προτείνει τα εξής:
Α)Παραδειγµατική χρήση της γλώσσας και παιχνίδια ρόλων
Οι ∆ µπορούν να δείχνουν τη χρήση της γλώσσας σε συγκεκριµένες περιστάσεις.
Μπορούν, δηλαδή, να βοηθήσουν τα παιδιά να χρησιµοποιούν εύστοχα λέξεις ή
εκφράσεις που συνδέονται µε ειδικές περιστάσεις όπως ευχές, χαιρετισµούς, έκφραση
ευγνωµοσύνης, συγγνώµης. Επίσης µέσα από τα παιγνίδια ρόλων τα παιδιά µπορούν
να αναπτύσσουν τη γλώσσα και να καλλιεργούν την επικοινωνία.
Β)Παρουσίαση νέων πληροφοριών στα πλαίσια των γνωστών πληροφοριών
Οι νέες πληροφορίες κατανοούνται καλύτερα, όταν παρέχονται σε ένα πλαίσιο που
είναι γνωστό στα παιδιά· γι’ αυτό είναι χρήσιµο σε όλες τις δραστηριότητες να
επιλέγονται θέµατα και υλικά κατάλληλα για το γλωσσοπολιτισµικό υπόβαθρο των
παιδιών.
Γ)Συχνή παράφραση
Εάν το παιδί µπορεί να χρησιµοποιεί µερικές µόνο λέξεις, οι ∆ αντί να τις
διορθώνουν, είναι καλύτερα να τις επαναλαµβάνουν µε περισσότερη επεξεργασία και
σωστή γραµµατική και σταδιακά να το ενθαρρύνουν στην αναδιατύπωση φράσεων ή
προτάσεων χρησιµοποιώντας εναλλακτικά λέξεις µε παρεµφερές νόηµα.
∆)Χρησιµοποίηση απλών και όχι σύνθετων δοµών
Στην παράφραση, η τάση είναι να γίνονται οι δοµές πιο σύνθετες γραµµατικά. Είναι
σηµαντικό, ωστόσο, η γλώσσα του/της ∆ να µην είναι πολύ σύνθετη και πέρα από τις
δυνατότητες κατανόησης των παιδιών· η πολυπλοκότητα της γλώσσας πρέπει να
αυξάνεται βαθµιαία. Οι ιστορίες που διαβάζονται στα µικρά παιδιά, όταν αρχίζουν να
µαθαίνουν τη δεύτερη γλώσσα, είναι καλό να έχουν απλή δοµή, λίγο πιο δύσκολη
από αυτή που κατανοούν, αλλά όχι πολύ πέρα από τις δυνατότητές τους.
Ε) Επανάληψη των ίδιων προτύπων πρότασης
Τα τραγούδια, τα λαχνίσµατα, τα αινίγµατα, οι γλωσσοδέτες, οι ρίµες είναι χρήσιµα
στην προώθηση της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών µικρότερων τάξεων, επειδή
επαναλαµβάνουν τα ίδια πρότυπα πρότασης. Επίσης οι ∆ µπορούν να
επαναλαµβάνουν ορισµένα πρότυπα και φράσεις, όπως «ας βγάλουµε τώρα το µολύβι
µας από την τσάντα», έτσι ώστε τα παιδιά να συνδέουν έννοιες µε ενέργειες· µπορούν
ακόµη να ενθαρρύνουν τα παιδιά να µοιράζονται τα αγαπηµένα τους τραγούδια µε
την τάξη.

ΣΤ) Χρήση ερωτήσεων ανάλογα µε το επίπεδο γλωσσικής ικανότητας και
συµµετοχής
Οι ∆ µπορούν να χρησιµοποιούν αρχικά ερωτήσεις που απαιτούν απαντήσεις του
τύπου "ναι/όχι" επειδή είναι ευκολότερες από τις ερωτήσεις που αρχίζουν µε "τι", και
οι ερωτήσεις µε "τι" είναι ευκολότερες από εκείνες που ξεκινούν µε "πού" ή "πότε".
Οι ερωτήσεις που αρχίζουν µε "πώς" και "γιατί" είναι οι δυσκολότερες για τους
νέους οµιλητές της γλώσσας.
////
Πρόσθετο βοηθητικό υλικό για τη 2η ερώτηση

184. διδασκαλία γλώσσας μέσα και από άλλα
μαθήματα(Παναγ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονα πορίσματα για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, η
καλλιέργεια της γλωσσικής και της κειμενικής ικανότητας δεν περιορίζεται
αποκλειστικά στο γλωσσικό μάθημα, αλλά επιτυγχάνεται και μέσω των άλλων
μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών στο πλαίσιο διαθεματικών και
διεπιστημονικών προσεγγίσεων (π.χ. μέσω της συγγραφής μιας εργασίας ή της
διεξαγωγής μιας έρευνας στο μάθημα της Ιστορίας καλλιεργείται η
συνειδητοποίηση στην παραγωγή επιστημονικού λόγου, μέσω της περιγραφής ενός

πειράματος στη Φυσική εμπεδώνεται η γνώση του διαδικαστικού κατευθυντικού
είδους λόγου).
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Ε΄ και Στ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Μάθημα:
Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος διδάσκει την ελληνική
γλώσσα αποκλειστικά στο πλαίσιο του οικείου μαθήματος, χωρίς να
αξιοποιεί προς την κατεύθυνση της απόκτησης της γλωσσικής ικανότητας
σχετικές δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων κατά τη διδασκαλία
άλλων μαθημάτων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για τη διαθεματική ή τη
διεπιστημονική διδασκαλία της μητρικής γλώσσας με το πρόβλημα που
περιγράφει το σενάριο;
2. Αναφέρετε ενδεικτικά τρόπους αξιοποίησης δραστηριοτήτων στο
πλαίσιο συγκεκριμένων μαθημάτων, ώστε να επιβοηθηθεί η ανάπτυξη
της γλωσσικής και της κειμενικής ικανότητας των μαθητών.
Επιπτώσεις της προσέγγισης του δασκάλου: Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη
(teaching across the curriculum) με αυτή την προσέγγιση αναπτύσσεται η ικανότητα
του μαθητή στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου, αλλά ταυτόχρονα προωθείται και η
σχολική γνώση που αποκτούν οι μαθητές από τα διδασκόμενα μαθήματα.
(Ματσαγγούρας σελ. 170)
Ματσαγγούρας: κειμενοκεντρική (σελ. 423 – 431)
Αναγκαιότητα συστηματικής μελέτης των πραγματολογικών κειμένων (σελ. 423)
• Άμεση διδασκαλία των σχημάτων δόμησης αυτών των κειμένων και
δευτερεύοντος των εννοιών που περιλαμβάνουν.
• Ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Κουλουμπαρίτση)
• Χρήση γραφικών αναπαραστάσεων και ανάλυση εννοιών
• Τέσσερις στρατηγικές νοηματικής προσπέλασης
Είδη πραγματολογικών κειμένων: σκόπιμης δράσης, ανάλυσης (προβληματικών ή
μη) καταστάσεων, τα κείμενα επεξηγηματικής περιγραφής, αιτιοκρατικής εξήγησης,
αξιολόγησης αποτίμησης και δεοντολογικής τεκμηρίωσης, τα κέιμενα ανα΄πτυξης
εννοιών, τα κείμενα σύγκρισης.
Ιστορία:
Υπερδομή κειμένων σκόπιμης δράσης (σκοποθεσία, προετοιμασία σχεδίου δράσης,
υλοποίηση σχεδίου δράσης, περιγραφή αποτελεσμάτων, αξιολόγηση
αποτελεσμάτων, γενική αποτίμηση)
υπερδομή κειμένων ανάλυσης καταστάσεων (Περιγραφή κατάστασης, λόγοι
δημιουργίας της κατάστασης, αξιολόγηση της κατάστασης, πρόταση λύσεων,
υλοποίηση λύσης, αποτελέσματα λύσης, αξιολόγηση)
• Δομή συνολικού κειμένου,

•

δομή και σύνδεση παραγράφων

«Κουλουµπαρίτση: Όπως και η Palincsar, επέλεξα πραγµατολογικά κείµενα, δηλαδή
κείµενα από τα οποία οι µαθητές καλούνται να αντλήσουν και να συγκρατήσουν
πληροφοριακό υλικό. Είναι γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των κειµένων στην
Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση έχει αυτό το στόχο. Από τα
γνωστικά αντικείµενα επέλεξα την ιστορία, διότι: (α) µαζί µε τα θρησκευτικά,
αποτελεί το πρώτο αντικείµενο στο δηµοτικό σχολείο, το οποίο πρέπει να
κατανοήσουν και από το οποίο πρέπει να αντλήσουν πληροφορίες οι µαθητές και (β)
είναι και παραµένει βασικό γνωστικό αντικείµενο µέχρι την ολοκλήρωση του
Λυκείου.
Έχει διαπιστωθεί (Ματσαγγούρας, 2000. Literacy and Education Research Network,
1990: 40-41) πως τα σχολικά κείµενα ιστορίας δεν παρουσιάζουν ενιαία µορφή. Άλλα
αναφέρονται σε µεθοδευµένες ατοµικές ή οµαδικές ανθρώπινες δραστηριότητες και
είναι κείµενα «σκόπιµης δράσης», όπως για παράδειγµα η εκστρατεία του Ηράκλειου
κατά των Περσών. Άλλα αναφέρονται σε κοινωνικές καταστάσεις, όπως για
παράδειγµα οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες στην Ευρώπη του Μεσοπολέµου.
Άλλα πραγµατεύονται κάποιο κεντρικό θέµα και εµπίπτουν στα κείµενα «ανάλυσης
εννοιών», και πολλά από αυτά είναι µεικτά. ∆ίδαξα κάθε κείµενο του σχολικού
βιβλίου µε την προβλεπόµενη σειρά, αλλά εντόπισα τα δοµικά στοιχεία µόνο στα
κείµενα σκόπιµης δράσης, που είναι, µετά τα αφηγηµατικά, τα πιο οικεία στα παιδιά
του δηµοτικού σχολείου (Levstik & Pappas, 1987). Επίσης, σε συνδυασµό µε τη
χρήση Γραφικών Αναπαραστάσεων (βλ. και Κουλουµπαρίτση 1997) προχώρησα
στην ανάλυση εννοιών σε κείµενα που πραγµατεύονται έννοιες, όπως π.χ. «Οι
Ακρίτες» ή «Η Ζωή στα Χωριά». Ένα δείγµα µε συνδυασµό της τεχνικής εντοπισµού
των δοµικών στοιχείων και της Γραφικής Αναπαράστασης, όπως διδάχθηκε στους
µαθητές, παρατίθεται στο Παράρτηµα Γ (Κουλουµπαρίτση, 2003).»
«Κουλουµπαρίτση (σελ. 20): Ένα διδακτικό µοντέλο, το οποίο διευκολύνει την
ανάπτυξη µεταγνωστικών δεξιοτήτων µε στόχο την κατανόηση και τον έλεγχο της
κατανόησης (την παρακολούθησή της, comprehension monitoring) είναι «η Αµοιβαία
∆ιδασκαλία» (Reciprocal Teaching) των Palincsar και Brown (1984).
Κύρια επιδίωξη του µοντέλου αυτού είναι να αναπτύξει στους µαθητές δεξιότητες
αυτο-ρύθµισης της αναγνωστικής τους συµπεριφοράς κατά τη νοηµατική
προσπέλαση του γραπτού λόγου (reading comprehension), ώστε να επιτυγχάνουν την
κατανόηση των πληροφοριών των κειµένων και τη µετατροπή τους σε γνώση. Κύρια
διδακτική τεχνική είναι ο διάλογος µέσα σε οµάδες εργασίας. Σε κάθε οµάδα,
αρχικά ο εκπαιδευτικός και στη συνέχεια ένας µαθητής συντονίζει και κατευθύνει το
διάλογο µεταξύ των µελών. Ο διάλογος έχει ως στόχο τη διαπραγµάτευση του
νοήµατος του κειµένου και πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή τεσσάρων
στρατηγικών νοηµατικής προσπέλασης από όλα τα µέλη της οµάδας, εκ
περιτροπής, ως εξής: (1) µε την υποβολή ερωτήσεων περιεχοµένου, που
αποσκοπούν στον εντοπισµό του νοήµατος (generating questions), (2) µε τη
διατύπωση διευκρινιστικών ερωτήσεων (clarifying), που έχουν σκοπό να
κάνουν δυσνόητες νοηµατικές ενότητες κατανοητές, (3) µε τη σύνθεση περίληψης
του κειµένου (summarizing) και (4) µε τη διατύπωση προβλέψεων
(predicting) για τη νοηµατική εξέλιξη του κειµένου. Κατά τη διαδικασία, κάθε µέλος
της οµάδας αναλαµβάνει µε τη σειρά του το ρόλο του συντονιστή - δασκάλου.»

∆ιδασκαλία για τα είδη επεξηγηµατικών κειµένων (Παντελιάδου – κεφ. 8)

186. μαθαίνω πώς να μαθαίνω και μαθητές με ΗΜΔ
(Στέλα)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, που τις υιοθετεί και το Νέο Σχολείο, βασική
επιδίωξη της εκπαίδευσης είναι οι μαθητές να αναπτύξουν στρατηγικές που θα τους
βοηθήσουν πώς να μαθαίνουν. Ο εκπαιδευτικός πρέπει μέσω νέων διδακτικών μεθόδων,
εκπαιδευτικών υλικών και ψηφιακών εργαλείων να συμβάλει στην επίτευξη του βασικού
αυτού σκοπού της εκπαίδευσης.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: όλα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Το βασικότερο πρόβλημα των μαθητών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες είναι ότι δεν
γνωρίζουν το πώς να μαθαίνουν. Συνήθως υιοθετούν στρατηγικές μάθησης που ανήκουν σε
μικρότερες ηλικίες, ενώ δεν δείχνουν να ενεργοποιούν μεταγνωστικές στρατηγικές, όπως
είναι ο έλεγχος της μάθησης και η ρύθμισή της.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι το σενάριο σχετίζεται με τους παραπάνω επιδιώξεις
του σύγχρονου σχολείου;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την επιδίωξη του
Νέου Σχολείου σε εκπαιδευτική πραγματικότητα;

Πώς θα αναπτύξω τις µεταγνωστικές δεξιότητες των µαθητών;
Η διδασκαλία των µεταγνωστικών δεξιοτήτων δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές και
στις µαθήτριες να µαθαίνουν «πώς να µαθαίνουν» και πώς να χρησιµοποιούν τις
στρατηγικές αυτές, για να προωθούν αποτελεσµατικά την επίδοσή τους. Η διδασκαλία
τους, µάλιστα, έχει αποδειχτεί αποτελεσµατική, όταν γίνεται µε τρόπο δοµηµένο και σε
ένα «µεταγνωστικό περιβάλλον» που βοηθά συστηµατικά τους µαθητές και τις µαθήτριες
να κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτονται.
Προγράµµατα διδασκαλίας που µπορούν να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό να
υλοποιήσει τον παραπάνω στόχο είναι: α) η γνωστική µαθητεία (cognitive
apprenticeship), που βασίζεται στη µάθηση µέσω «φθίνουσας καθοδήγησης» (fading
scaffolding): η διαδικασία ξεκινά αρχικά άµεσα από τον εκπαιδευτικό
(προτυποποίηση) που εκτελεί µε σαφήνεια τη στρατηγική, ακολουθεί η εκτέλεση της
στρατηγικής από το µαθητή µε τη διορθωτική και υποστηρικτική παρέµβαση του/της
εκπαιδευτικού όπου χρειάζεται, µε τελικό στόχο τη σταδιακή αυτονόµηση του
µαθητή και της µαθήτριας και την ατοµική κατάκτηση της διδασκόµενης γνωστικής ή
µεταγνωστικής δεξιότητας β) η ανακαλυπτική-διερευνητική µάθηση (discovery
learning), όπως η στοχαστική διδασκαλία (reflection teaching), η επίλυση
προβληµάτων (problem solving), η ευρετική διδασκαλία (heuristics teaching), εφόσον
η πραγµατική γνώση αποκτάται από τα γνωστικά αδιέξοδα και τη λογική ανάλυση
των πραγµάτων γ) η οµαδοσυνεργατική µάθηση (cooperative learning) που
πραγµατοποιείται είτε σε ανοµοιογενείς δυάδες από ένα δυνατό και ένα αδύναµο
µαθητή (peer tutoring) είτε σε οµοιογενείς δυάδες (peer collaboration) είτε σε
οµαδικά σχήµατα αποτελούµενα από περισσότερα άτοµα. Επιπλέον, ο/η
εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει υπόψη ότι η µάθηση των στρατηγικών γίνεται
αποτελεσµατική µόνο όταν α) στηρίζεται στην ήδη υπάρχουσα γνώση και τις
εµπειρίες των µαθητών και των µαθητριών, β) εξατοµικεύει τη διδασκαλία του µε
βάση τις γνώσεις, τις αναπαραστάσεις κάθε µαθητή για τον κόσµο αλλά και το
διαφορετικό τρόπο µάθησης και επεξεργασίας των πληροφοριών και τις ιδιαίτερες
ικανότητές του και, τέλος, γ) δηµιουργεί κίνητρα στο µαθητή, ώστε να εµπλέκεται
ενεργητικά και µε επιµονή στη µαθησιακή διαδικασία. (από το Νέο Α.Π. – οδηγός
εκπαιδευτικού)

187. η χρήση του λεξικού στη σχολική τάξη(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονα πορίσματα για τη διδασκαλία του λεξιλογίου της μητρικής
γλώσσας, η χρήση του λεξικού στη σχολική τάξη κατά το γλωσσικό μάθημα ή και τα
άλλα μαθήματα είναι απαραίτητη, αλλά η συνειδητή ικανότητα των μαθητών στη
χρήση του δεν είναι δεδομένη και απαιτείται εξάσκηση στον τρόπο χρήσης του.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Μάθημα:
Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος καλεί τους μαθητές να
χρησιμοποιήσουν το λεξικό χωρίς να τους έχει εξασκήσει στον τρόπο χρήσης
του και χωρίς να τους έχει εξηγήσει τη δομή και τα υποκεφάλαιά του.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για τη διδασκαλία του
λεξιλογίου της μητρικής γλώσσας με το πρόβλημα που περιγράφει το
σενάριο;
2. Αναφέρετε ενδεικτικά γενικές αρχές χρήσης του λεξικού στη τάξη και το
σπίτι και τρόπους αξιοποίησής του κατά τη διδασκαλία
µορφοσυντακτικών φαινοµένων της ελληνικής γλώσσας.

187. 188. 189. θπ
Ταξινοµήσεις, οµαδοποιήσεις, κατά θεµατικές ενότητες ανάλογα µε τις σηµασίες
(π.χ. συνώνυµα, αντώνυµα κτλ., τη µορφή, το θέµα), συγκρίσεις, συνθέσεις,
αναλύσεις συνθέτων κτλ.
Ασκήσεις επιλογής του κατάλληλου συνωνύµου µε µορφή παιχνιδιού (λ.χ. «Ο Χ
βλέπει, κοιτάζει, παρακολουθεί, παρατηρεί, αγναντεύει -τηλεόραση, -το πείραµα. Ο
Ψ σηκώνει -το ραβδί ,-το µπαστούνι , -τη µαγκούρα κτλ., -για να ...»). Χρήση των
περιστάσεων επικοινωνίας και των επιπέδων λόγου ως κριτηρίων για την επιλογή
ανάµεσα σε σηµασιολογικά ισοδύναµες λέξεις ή φράσεις.
Χρήση λεξικών για εύρεση συνωνύµων, αντιθέτων.
Άσκηση για κατάλληλη χρήση των λέξεων εντός κειµένου. Σύνδεση της χρήσης των
λέξεων µε τα επίπεδα λόγου και τις περιστάσεις επικοινωνίας.
Λογοπαίγνια, παροιµίες, ανέκδοτα και ποιήµατα µε αµφίσηµες λέξεις, δηλαδή λέξεις
των οποίων το νόηµα µπορεί κανείς να το εκλάβει και διαφορετικά.
Άσκηση στην ετυµολογική προσέγγιση της σηµασίας.
Καθοδηγηµένη
σύνταξη
προσωπικών
λεξιλογίων, για διάφορους σκοπούς
Ασκήσεις υποκατάστασης λέξεων µε δεδοµένες συνώνυµες. Χρήση της προτασιακής
σηµασίας και των συµφραζοµένων ως κριτηρίων επιλογής. Και αντιστρόφως: µελέτη
των συνεπειών κάθε επιλογής στη σηµασία της πρότασης και στα συµφραζόµενα του
κειµένου.
Προκαταρκτικές δραστηριότητες για την κατανόηση κειµένου µε εντοπισµό και
ερµηνεία των άγνωστων λέξεων και φράσεων.
Καταχώριση των νέων λέξεων και των σηµασιών τους σε ειδικό τετράδιο
και οµαδοποιήσεις, ανάλογα µε τη σηµασία, την ετυµολογική προέλευση, τη

µορφή κ.τ.ό.. Αξιοποίηση του νέου λεξιλογίου κατά τη σύνθεση προτάσεων,
απλών ιστοριών κ.ά..
Γραπτή και προφορική χρήση των νέων εννοιών - λέξεων.
Εντοπισµός του ειδικού λεξιλογίου και αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του
λεξιλογίου κάθε µαθήµατος.
Κατάρτιση θεµατικών λεξιλογίων σε κάθε µάθηµα: Φυσικά, Μαθηµατικά,
Θρησκευτικά κτλ.
Γράψιµο κειµένου µε το νέο ειδικό λεξιλόγιο µιας διδακτικής ενότητας (π.χ. της
Ιστορίας και της Μελέτης του Περιβάλλοντος).

Ταξινοµήσεις, οµαδοποιήσεις, κατά θεµατικές ενότητες και σηµασιολογικά
πεδία (π.χ. συνώνυµα, αντώνυµα, µορφή, θέµα κτλ), συγκρίσεις, συνθέσεις,
αναλύσεις συνθέτων κτλ..
Ασκήσεις επιλογής του κατάλληλου συνωνύµου αφηρηµένων κυρίως εννοιών, όπως
επίπτωση, επίδραση, συνέπεια και αποτέλεσµα.
Χρήση των περιστάσεων επικοινωνίας και των επιπέδων λόγου ως κριτηρίων για την
επιλογή και την αξιολόγηση λεξιλογίου.
Κατάλληλη χρήση λέξεων σε κείµενο. Σύνδεση της χρήσης των λέξεων µε τα επίπεδα
λόγου και τις περιστάσεις επικοινωνίας.
Λογοπαίγνια, παροιµίες, ανέκδοτα και ποιήµατα µε αµφίσηµες λέξεις, δηλαδή λέξεις
των οποίων το νόηµα µπορεί κανείς να το εκλάβει και διαφορετικά
Άσκηση στην ετυµολογική προσέγγιση της σηµασίας.
Ασκήσεις µε κοινά προθήµατα και επιθήµατα (λ.χ. παρα-πλέω, περι-πλέω,
παρα-πίνω, παρά-πλευρο, παρα-πόταµος, περι-τυλίγω, περι-κνηµίδες, περίµετρος, οικοπεδ-ούχος, σταθµ-άρχης, αρχαιο-λόγος)
Εντοπισµός και σχηµατισµός πολυλεκτικών συνθέτων, και περιφράσεων (π.χ.
παιδική χαρά, πλυντήριο πιάτων, φακοί επαφής, παιδί-θαύµα, κάνω υποµονή, κάνω
πίσω κτλ.).
Παιχνίδια µε λέξεις που έχουν ως α' συνθετικό λόγια αχώριστα µόρια, π.χ. ευ- και
δυσ-, και αρχαίες προθέσεις, π.χ. ανα-θέτω, κατα-θέτω, παρα-θέτω, δια-θέτω, υποθέτω, ανα-βάλλω, κατα-βάλλω, περι-βάλλω, προ-βάλλω, προσ-βάλλω, ηµι-σφαίριο,
ηµί-χρονο, τηλε-όραση, τηλέ-φωνο, τηλε-σκόπιο κτλ.
Οµαδοποιήσεις µε βάση
µορφολογικά κοινή ρίζα,
προθήµατα
χαρακτηριστικά:κοινά
και επιθήµατα.
Χρήση λεξικών, ορθογραφικών, εννοιολογικών κ.ά, για εύρεση συνωνύµων,
αντιθέτων
Καθοδηγηµένη
σύνταξη
προσωπικών
λεξιλογίων, για διάφορους σκοπούς
Ασκήσεις υποκατάστασης λέξεων µε δεδοµένες συνώνυµες και συσχέτιση µε το
πλαίσιο, δραµατοποιήσεις, διάλογοι κτλ.
Προκαταρκτικές δραστηριότητες µε άγνωστες λέξεις και φράσεις για την κατανόηση
ενός κειµένου. Λέξεις κλειδιά για περιγραφές, παρατηρήσεις και αφηγήσεις
Καταχώριση των νέων λέξεων και τω σηµασιών τους σε ειδικό τετράδιο
οµαδοποιήσεις, ανάλογα µ ε τη ν σηµασία, την ετυµολογική προέλευση, τη
ορφή κ.τ.ό. Χρήση των νέων λέξεων κα κατά τη σύνθεση προτάσεων, απλών
ιστοριών κ.ά.
Γραπτή και προφορική χρήση των νέων λέξεων µε την κυριολεκτική και µεταφορική
σηµασία τους.
Εντοπισµός του ειδικού λεξιλογίου σε κάθε µάθηµα και αναγνώριση της
ιδιαιτερότητάς του.

το

Κατάρτιση θεµατικών λεξιλογίων σε κάθε µάθηµα: Φυσική, Μαθηµατικά,
Θρησκευτικά κτλ.
Γράψιµο κειµένου µε
µιας διδακτικής
ενότητας και
Πολιτικής Αγωγής).

νέο ειδικό
λεξιλόγιο (π.χ. της
Κοινωνικής

188. η χρήση του λεξικού στη σχολική τάξη(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονα πορίσματα για τη διδασκαλία του λεξιλογίου της μητρικής
γλώσσας, η χρήση του λεξικού στη σχολική τάξη κατά το γλωσσικό μάθημα ή και τα
άλλα μαθήματα είναι απαραίτητη. Μάλιστα, η χρήση του λεξικού δε συνιστάται
αποκλειστικά κατά τη διδασκαλία του λεξιλογίου της μητρικής γλώσσας αλλά και
κατά τη διδασκαλία άλλων τομέων του μαθήματος της γλώσσας, όπως η
γραμματική, η παραγωγή και η πρόσληψη λόγου.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Μάθημα:
Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος κατά τη διδασκαλία των
μορφοσυντακτικών φαινομένων δεν καλεί τους μαθητές να
χρησιμοποιήσουν το λεξικό σε καμία περίπτωση, περιορίζοντας τη
χρησιμοποίησή του αποκλειστικά κατά τη διδασκαλία του λεξιλογίου και της
κατανόησης κειμένων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για χρήση του λεξικού
στη γλωσσική διδασκαλία με το πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
2. Αναφέρετε ενδεικτικά τρόπους αξιοποίησης του λεξικού κατά τη
διδασκαλία μορφοσυντακτικών φαινομένων της ελληνικής γλώσσας.

189. η χρήση του λεξικού στη σχολική τάξη(Θοδ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονα πορίσματα για τη διδασκαλία του λεξιλογίου της μητρικής
γλώσσας, η χρήση του λεξικού στη σχολική τάξη κατά το γλωσσικό μάθημα ή και τα
άλλα μαθήματα είναι απαραίτητη. Μάλιστα, η χρήση του λεξικού δε συνιστάται
αποκλειστικά κατά τη διδασκαλία του λεξιλογίου αλλά και κατά τη διδασκαλία
άλλων τομέων του μαθήματος της μητρικής γλώσσας, όπως η γραμματική, η
παραγωγή και η πρόσληψη λόγου.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Μάθημα:
Νεοελληνική Γλώσσα.

2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος κατά τη διδασκαλία της
παραγωγής λόγου δεν καλεί τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το λεξικό σε
καμία περίπτωση, περιορίζοντας τη χρησιμοποίησή του αποκλειστικά κατά
τη διδασκαλία του λεξιλογίου και της κατανόησης κειμένων.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για χρήση του λεξικού
στη γλωσσική διδασκαλία με το πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
2. Αναφέρετε ενδεικτικά τρόπους αξιοποίησης του λεξικού κατά τη
διδασκαλία της σύνθεσης κειμένων.

194. Παράπονα γονέων για Δ (Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
έχουνδείξει ότι η αναγνώριση της προσφοράς και του έργου των εκπαιδευτικών
από τους μαθητές τους , τους γονείς των μαθητών τους και τους συναδέλφους τους
συγκαταλέγεται στους παράγοντες που καταλυτικά συμβάλλουν στη βελτίωση της
αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Στ΄ , Μάθημα: Μαθηματικά
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Μικρή ομάδα γονέων εκφράζει έντονα
παράπονα για τον εκπαιδευτικό της Στ΄ τάξης στη διευθύντρια. Ισχυρίζονται ότι
είναι αυστηρός, ότι έχει υπερβολικές απαιτήσεις από τους μαθητές και ότι τους
κρατά μετά το σχόλασμα τουλάχιστον μισή ώρα για να λύνουν ασκήσεις
Μαθηματικών. Ο εκπαιδευτικός το πληροφορείται και απογοητεύεται, αλλά δεν
αλλάζει στάση. Θεωρεί ότι οι μαθητές έχουν ανάγκη από την υποστήριξή του κατά
τη μετάβαση προς το Γυμνάσιο. Η ένταση συνεχίζεται, η διευθύντρια που
προβληματίζεται, ζητάει τη συνδρομή σας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Αναφέρατε πώς, κατά τη γνώμη σας, σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με
το σενάριο.
2. Πώς σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που ανακύπτει ;

Η ερευνητική διαπίστωση δεν συνάδει με την υπάρχουσα κατάσταση, καθώς
μερικοί γονείς αμφισβητούν την παιδαγωγική και διδακτική πρακτική του
εκπαιδευτικού.
Αντιμετώπιση του προβλήματος με:
• Μία πρώτη ενημέρωση από τη Διευθύντρια του Σχολείου (με παράλληλη
επισήμανση ότι η υπέρβαση του διδακτικού ωραρίου είναι διοικητικό θέμα).
• Συζήτηση με τον εκπαιδευτικό.

•

Επίσκεψη του Σχολικού Συμβούλου στην τάξη για να διερευνήσει τους
ισχυρισμούς των γονέων και να στηρίξει τον εκπαιδευτικό να συνεχίσει την
προσπάθειά του εντός του διδακτικού ωραρίου.

195. Παραπρόγραμμα (Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες στον τομέα των Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ) έχουν δείξει ότι υπάρχει
μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα και στο Πρόγραμμα
που εφαρμόζεται στη σχολική τάξη.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες οι τάξεις , Μάθημα: Μαθηματικά
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικός ισχυρίζεται ότι στο μάθημα
των Μαθηματικών δεν εφαρμόζει αποκλειστικά το σχολικό βιβλίο του ΟΕΔΒ. Αντ΄
αυτού διαμορφώνει το δικό του υλικό, επειδή θεωρεί ότι το σχολικό βιβλίο είναι
δύσκολο και πολύ απαιτητικό για τους μαθητές του.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Αναφέρατε πώς, κατά τη γνώμη σας, σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με
το σενάριο.
2. Ποια είναι η δική σας στάση; Αποδέχεσθε την πρωτοβουλία του
εκπαιδευτικού ή προσπαθείτε να τον πείσετε ότι το εφαρμοζόμενο ΑΠ, όπως
παρουσιάζεται στο σχολικό βιβλίο πρέπει να υλοποιείται απαρέγκλιτα;
Αιτιολογήστε την επιλογή σας.
1. Η θεωρητική παραδοχή προφανώς ισχύει και στο σενάριο που εξετάζουμε, καθώς
υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι αντί του σχολικού βιβλίου του ΟΕΔΒ
διαμορφώνουν δικό τους υλικό από διάφορες άλλες πηγές.
2. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαμορφώνει το δικό του υλικό ανάλογα με τις
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της τάξης του. (Έναν τέτοιο ρόλο για τον
εκπαιδευτικό προωθεί άλλωστε και το Νέο Σχολείο, να γίνεται δηλαδή
συνδιαμορφωτής του υλικού.) Αυτό, όμως, που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
κάνει είναι να απαξιώνει το σχολικό βιβλίο και να μην το χρησιμοποιεί. Μπορεί,
όμως, όπου κρίνει ότι οι δραστηριότητες είναι δύσκολες και πολύ απαιτητικές να
προετοιμάζει κάποιες δικές του.

196. Παραπρόγραμμα(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Έρευνες στον τομέα των Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ) έχουν δείξει ότι υπάρχει
μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα και στο Πρόγραμμα
που εφαρμόζεται στη σχολική τάξη.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Γ΄ - Στ΄ , Μάθημα: Ιστορία
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικός ισχυρίζεται ότι στο μάθημα
της Ιστορίας δεν εφαρμόζει αποκλειστικά το σχολικό βιβλίο του ΟΕΔΒ. Αντ΄ αυτού
διαμορφώνει το δικό του υλικό, επειδή θεωρεί ότι το σχολικό βιβλίο είναι
ακατάληπτο και βαρετό για τους μαθητές του· παρουσιάζει ένα μεγάλο όγκο
πληροφοριών, χωρίς νόημα γι΄ αυτούς.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Αναφέρατε πώς, κατά τη γνώμη σας, σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με
το σενάριο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(Από το Ευαγγέλου (2007) Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα, εκδ.
Τυπωθήτω-Δαρδανός)
Πέρα από το επίσηµο Α.Π, που εγκρίνεται από τα αρµόδια όργανα της πολιτείας
και καθορίζει το πλαίσιο των δραστηριοτήτων που εκτυλίσσονται από τους
εκπαιδευτικούς και τους µαθητές µέσα στις σχολικές τάξεις, πολλές δραστηριότητες
και αρκετοί µηχανισµοί, που αναπτύσσονται στην ευρύτερη σχολική ζωή, δεν
εναρµονίζονται µε τις επίσηµες οδηγίες και δεν είναι εύκολο να προγραµµατιστούν,
συνιστούν το λεγόµενο κρυφό Α.Π. ή παραπρόγραµµα1, το οποίο επηρεάζει
αποφασιστικά τα τελικά αποτελέσµατα της µαθησιακής διαδικασίας.
Οι κυριότεροι όροι λειτουργίας του σχολείου, οι οποίοι δραστηριοποιούν τους
µηχανισµούς του κρυφού Α.Π. είναι οι εξής: ο τρόπος διαρρύθµισης του χώρου στην
αίθουσα διδασκαλίας και το σχολείο, η κατανοµή του χρόνου, η ασυµµετρία στις
σχέσεις των εταίρων της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης, η επιλεκτική λειτουργία του
σχολείου και ο ανταγωνισµός των µαθητών, η εκλογίκευση και η καταπίεση των
συναισθηµάτων, καθώς επίσης και τα σχολικά πρότυπα γλωσσικής χρήσης µε τα
οποία οι µαθητές είναι αναγκασµένοι να προσαρµοστούν. Οι µηχανισµοί που
συνθέτουν το κρυφό Α.Π. δεν είναι εύκολο να διερευνηθούν «καθώς η ύπαρξή τους
και η ουσία τους συναρτάται µε τα θεσµικά-οργανωτικά πλαίσια λειτουργίας του
σχολείου από τη µια και τη δοµή των σχέσεων των µελών της σχολικής κοινότητας

1

Συναντάται επίσης και ως: άτυπο, ανεπίσηµο, παράλληλο, σιωπηλό, άγραφο ή αόρατο Α.Π.
(Χατζηγεωργίου 1999, Μαυρογιώργος 2000, 1983, Μαρµαρινός 1983).

από την άλλη, παράγοντες δηλ. που διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο και από τάξη
σε τάξη» (Βρεττός & Καψάλης 1997: 41).

Η σχέση της φύσης και του περιεχοµένου των µαθηµάτων που διδάσκονται στο
σχολείο µε τις µεθόδους διδασκαλίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Η µέθοδος –
τεχνική της διδασκαλίας είναι δυνατό να ανατρέψει το επίσηµο περιεχόµενο αν δεν
ευθυγραµµίζεται µαζί του. Συνεπώς, στο σενάριό µας ο εκπαιδευτικός δραστηριοποιεί
καθαρά µηχανισµούς κρυφού Α.Π.
2. Ποια είναι η δική σας στάση; Αποδέχεσθε την πρωτοβουλία του
εκπαιδευτικού ή προσπαθείτε να τον πείσετε ότι το εφαρμοζόμενο ΑΠ, όπως
παρουσιάζεται στο σχολικό βιβλίο πρέπει να υλοποιείται απαρέγκλιτα;
Αιτιολογήστε την επιλογή σας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(Από το Ευαγγέλου (2007) Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα, εκδ.
Τυπωθήτω-Δαρδανός)
Η στάση µου θα είναι ανάλογη µε το βαθµό παραποίησης του Α.Π. Είναι
διαφορετικά εάν το υλικό του εκπαιδευτικού είναι εύληπτο, ενδιαφέρον για τους
µαθητές, απαλλαγµένο από περιττές και χωρίς νόηµα πληροφορίες και καλύπτει τους
στόχους του Α.Π. και διαφορετικά εάν επηρεάζει αποφασιστικά τα τελικά
αποτελέσµατα της µαθησιακής διαδικασίας προς µία ιδεολογική κατεύθυνση εντελώς
διαφορετική από τους στόχους του ισχύοντος Α.Π.
Όταν το παραπρόγραµµα εκδηλώνεται και µε την ιδεολογικοπολιτική αντίθεση
των εκπαιδευτικών στις προθέσεις και τους στόχους του επίσηµου Α.Π., τότε η
ασυµβατότητα που δηµιουργείται µεταξύ παραπρογράµµατος και επίσηµου Α.Π.
µπορεί να θεωρηθεί ως σκόπιµη παρέµβαση (Μαυρογιώργος 1983).
Το παραπρόγραµµα ή κρυφό Α.Π. διαµορφώνει έµµεσα γνώσεις, αξίες, στάσεις,
διαπροσωπικές σχέσεις

και συµπεριφορές µαθητών. ∆ιάφορες πτυχές της

καθηµερινής σχολικής πράξης και πρακτικής, όπως ο ανταγωνισµός των µαθητών ή η
πολυπλοκότητα του επεξεργασµένου γλωσσικού κώδικα που απαιτεί το σχολείο,
δηµιουργούν επιπρόσθετα προβλήµατα στους µαθητές µε διαφορετικά γλωσσικά και
πολιτισµικά χαρακτηριστικά και επηρεάζουν άµεσα τις σχολικές επιδόσεις και τις
επικοινωνιακές

τους

σχέσεις.

Εποµένως,

η

προσεκτική

µελέτη

του

παραπρογράµµατος είναι ιδιαίτερα σηµαντική, επειδή επηρεάζει τη µαθησιακή
διαδικασία µε ένα ασύνειδο, κρυφό και ακαθόριστο τρόπο.
Συνεπώς, εάν τα περιεχόµενα του υλικού που χρησιµοποιεί ο εκπαιδευτικός
ανατρέπουν το επίσηµο περιεχόµενο του Α.Π. ή δεν ευθυγραµµίζονται µαζί του, τότε
δεν θα αποδεχτώ την πρωτοβουλία του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού.

197. Παραπρόγραμμα(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες στον τομέα των σχολικών βιβλίων έχουν δείξει ότι σε αρκετές περιπτώσεις
αυτά είναι δυσανάλογα πιο απαιτητικά από τις ικανότητες των μαθητών στους
οποίους απευθύνονται.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες , Μάθημα: όλα τα γνωστικά αντικείμενα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικός ισχυρίζεται ότι σε κάποια
γνωστικά αντικείμενα δεν εφαρμόζει τα πρόσφατα σχολικά βιβλία του ΟΕΔΒ,
επειδή τα θεωρεί πολύ απαιτητικά. Αντ΄ αυτών δίνει στους μαθητές του
φωτοτυπίες από παλαιότερες εκδόσεις σχολικών βιβλίων του ΟΕΔΒ που
υλοποιούσαν άλλο Αναλυτικό Πρόγραμμα, επειδή θεωρεί ότι τα κατανοούν
καλύτερα οι μαθητές.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Αναφέρατε πώς, κατά τη γνώμη σας, σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με
το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ερευνητική διαπίστωση στον τομέα των σχολικών βιβλίων δείχνει πράγματι ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις αυτά είναι δυσανάλογα πιο απαιτητικά από τις ικανότητες
των μαθητών στους οποίους απευθύνονται.
Από την άλλη, η πράξη δείχνει ότι έχουν υπάρξει όντως περιπτώσεις
εκπαιδευτικών που δεν εφαρμόζουν τα πρόσφατα σχολικά βιβλία του ΟΕΔΒ, επειδή
τα θεωρούν πολύ απαιτητικά και αντ΄ αυτών δίνουν στους μαθητές τους
φωτοτυπίες από παλαιότερες εκδόσεις σχολικών βιβλίων του ΟΕΔΒ που
υλοποιούσαν άλλο Αναλυτικό Πρόγραμμα, επειδή θεωρούν ότι τα κατανοούν
καλύτερα οι μαθητές.

2. Ποια είναι η δική σας στάση; Αποδέχεσθε την επιχειρηματολογία και την
πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού; Αιτιολογήστε τη στάση σας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Προσωπικά, δε θεωρώ σωστή τη στάση του εκπαιδευτικού να µην εφαρµόζει τα
σχολικά βιβλία του ΟΕ∆Β, επειδή τα θεωρεί πολύ απαιτητικά και αντ΄ αυτών να
δίνει στους µαθητές του φωτοτυπίες από παλαιότερες εκδόσεις σχολικών βιβλίων.

∆ε θα αποδεχόµουν την επιχειρηµατολογία του για δύο βασικούς λόγους:
1) Τα προηγούµενα βιβλία του ΟΕ∆Β υλοποιούσαν άλλο Αναλυτικό Πρόγραµµα,
που διαφέρει ριζικά από τις αρχές που διέπουν τα νέα ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ.
Ο σχεδιασµός του Α.Π, ο οποίος ολοκληρώθηκε µε τη µεταρρύθµιση του 1982
και την εισαγωγή νέων σχολικών εγχειριδίων, έγινε στη βάση των curricula·
πρόκειται, επισηµαίνει ο Χρυσαφίδης (2002, 2004α), για Α.Π. µε έντονες
µπιχεβιοριστικές επιδράσεις, και σαφώς διατυπωµένους στόχους που
προκαθορίζουν τη δράση εκπαιδευτικών και µαθητών. Τα σχολικά εγχειρίδια που
βασίστηκαν στο συγκεκριµένο Α.Π. διαµορφώθηκαν έτσι ώστε να ρυθµίζουν
αποκλειστικά οποιαδήποτε παρέµβαση στη σχολική ζωή, αποκλείοντας τον
εκπαιδευτικό από τη δυνατότητα δηµιουργικών παρεµβάσεων και λήψης
αποφάσεων και κρατώντας τον ουσιαστικά σε µια κατάσταση «χειµερίας
νάρκης».
Σύµφωνα µε τον Ματσαγγούρα (2002), το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραµµάτων Σπουδών και τα ∆ιαθεµατικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών,
που εκπονήθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, επιχειρούν την οργάνωση των
διδακτικών ενοτήτων δίνοντας έµφαση σε βασικές έννοιες και γενικεύσεις, που
διευκολύνουν την εννοιοκεντρική ανάπτυξη της διδασκαλίας και προωθούν τις
διεπιστηµονικές διασυνδέσεις και συναρτήσεις. Επίσης, τα νέα προγράµµατα
προτείνουν την εκπόνηση µαθησιακών δραστηριοτήτων και σχεδίων εργασίας
διαθεµατικής φύσης, που µπορούν να καταναλώνουν µέχρι και το 10% του
συνολικού χρόνου. Με το θεσµό της Ευέλικτης Ζώνης επιχειρείται η διαθεµατική
προσέγγιση της γνώσης µε την εκπόνηση επιπρόσθετων δηµιουργικών
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του σχολικού ωραρίου και για δύο τουλάχιστον
ώρες την εβδοµάδα· τα θέµατα που θα εξετάζονται θα αντλούνται από τα
προσωπικά ενδιαφέροντα των µαθητών, τα µαθήµατα, τα διάφορα κοινωνικά
ζητήµατα ή την επικαιρότητα. Τα νέα προγράµµατα του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, διατηρώντας τη λογική των διακριτών επιστηµονικών κλάδων
εξασφαλίζουν στοιχεία που προωθούν τόσο τις διεπιστηµονικές συναρτήσεις,
όσο και τις διαθεµατικές προεκτάσεις· «∆εν είναι, ασφαλώς, αµιγώς διαθεµατικά,
αλλά αποκαλούνται έτσι µε κάποια χαλαρότητα στην ορολογία, για δύο
τουλάχιστον λόγους. Πρώτο, διότι κινούνται στον άξονα του συνεχούς που
οδηγεί από τη διεπιστηµονική συσχέτιση και τη διαθεµατική προέκταση προς τη
διαθεµατική ενιαιοποίηση και δεύτερο, διότι µε την έννοια της διαθεµατικότητας
υποδηλώνουν τις παιδοκεντρικές αρχές της σύνδεσης της σχολικής γνώσης µε τα
ενδιαφέροντα των µαθητών και µε τις κοινωνικές καταστάσεις. Η έννοια της
διεπιστηµονικότητας, που ήταν µια δεύτερη εναλλακτική επιλογή, είναι κυρίως
επιστηµολογική έννοια µε λιγότερες παιδαγωγικές υποδηλώσεις» (σ. 119).
2) Εάν θεωρεί πολύ απαιτητικά τα νέα βιβλία έχει τη δυνατότητα να κάνει
προσαρµογές (επιλογές, προσθήκες, αφαιρέσεις) ανάλογες µε τις ανάγκες των
µαθητών του.

198. Δυσκολίες σχολικών βιβλίων(Κ.Ρ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες στον τομέα των σχολικών βιβλίων έχουν δείξει ότι η αναγνωσιμότητα
ενός κειμένου παραπέμπει σε στοιχεία του κειμένου, όπως δομή, γλωσσική
καταλληλότητα και νοηματική συνοχή, που διευκολύνουν τον αναγνώστη στην
κατανόηση του κειμένου αυτού. Όταν ένα κείμενο είναι κατανοητό, τότε ο
αναγνώστης μπορεί να εντοπίσει τις κύριες ιδέες του, να συσχετίσει πληροφορίες,
να μάθει από το κείμενο και να αποκτήσει γνώσεις. Εξυπακούεται ότι ο αναγνώστης
δεν παρουσιάζει κάποια ειδική μαθησιακή δυσκολία.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες , Μάθημα: όλα τα γνωστικά αντικείμενα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικός ισχυρίζεται ότι σε κάποια
γνωστικά αντικείμενα οι μαθητές της δεν μπορούν να μελετήσουν απ΄ τα σχολικά
βιβλία, επειδή είναι πολύ απαιτητικά και η ίδια νιώθει ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Αναφέρατε πώς, κατά τη γνώμη σας, σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με
το σενάριο;
2. Πώς σκέφτεστε να βοηθήσετε την εκπαιδευτικό να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα των δυσνόητων σχολικών βιβλίων .
Απαντήσεις
Κατσαρού-∆εδούλη : Επιµόρφωση και αξιολόγηση στο χώρο της Εκπαίδευσης Π. Ι
Επιµόρφωση Στελεχών
Σελ. 197-205 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού
Στο τέλος της 198 σχολιάζει το σχολικό εγχειρίδιο !!!!!!
Και
∆ιαφοροποιηµένη ∆ιδασκαλία
Όσον αφορά στον πρώτο άξονα, το µαθητή, διακρίνουµε τρεις επιµέρους
διαστάσεις: την ετοιµότητά του ή αλλιώς το επίπεδο επίδοσης (readiness), τα
ενδιαφέροντά του (interest) και τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο µαθαίνει
(µαθησιακό προφίλ, learning profile). Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στo δεύτερο
άξονα, δηλαδή το αναλυτικό πρόγραµµα και τη διδασκαλία, διακρίνουµε και εδώ
τρεις διαστάσεις: το περιεχόµενο (content), την επεξεργασία του περιεχοµένου
(process) και το τελικό προϊόν (product). Με απλά λόγια, η έννοια της
διαφοροποιηµένης διδασκαλίας εξασφαλίζει ότι το τι µαθαίνει, το πώς το µαθαίνει
και το πώς µας δείχνει ότι το έµαθε ο κάθε µαθητής πρέπει να ταιριάζει µε το
επίπεδο και τη µαθησιακή ετοιµότητά του, τα ενδιαφέροντά του και τις
προτιµήσεις του σχετικά µε τον τρόπο µάθησης……
και ότι θυµόµαστε για τη διαφοροποίηση από Παντελιάδου-Αντωνίου. Από σελ.7

201. ΗΜΔ και Μαθηματικά (Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι κατά τη διδασκαλία των αριθμητικών πράξεων
στους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, πριν γίνει η εισαγωγή στη
διαδικασία του αλγόριθμου είναι απαραίτητο οι μαθητές να είναι πλήρως
εξοικειωμένοι με τα σύμβολα των πράξεων (+, -, x, :) και να έχουν κατακτήσει την
ανάλογη μαθηματική γλώσσα τόσο στην κατανόηση όσο και στην έκφραση.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: μαθηματικά
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά δεν γνωρίζει τις
ονομασίες των πραξιακών συμβόλων και δεν µπορεί να τα συνδέει µε τη σωστή
πράξη και να τα συσχετίζει σωστά µε τα ρήµατα που αναφέρονται στα προβλήµατα
(πχ. αφαιρώ, βγάζω, παίρνω, µειώνω κτλ.). Δεν γνωρίζει επίσης τις ειδικές
ονομασίες των αποτελεσμάτων (πχ. άθροισμα, διαφορά) και των αριθμών που
αναφέρονται στην πράξη (πχ. μειωτέος, αφαιρετέος). Εξαιτίας των χαρακτηριστικών
του αυτών δεν μπορεί να κατανοήσει το λόγο του εκπαιδευτικού και δεν ακολουθεί
τις οδηγίες του. Ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι ο μαθητής το κάνει επίτηδες για να μη
συμμετέχει ενεργητικά στο μάθημα και η μεταξύ τους σχέση είναι έντονη καθώς
έρχονται συχνά σε αντιπαράθεση.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
Η θεωρητική παραδοχή δεν συνάδει με τη συμπεριφορά του μαθητή του σεναρίου.
Ωστόσο ο εκπαιδευτικός έχει σχηματίσει, όμως, μία λανθασμένη εντύπωση για τη
συμπεριφορά του μαθητή.
Θα πρότεινα στον εκπαιδευτικό να βοηθήσει το μαθητή να εξοικειωθεί με
τις ονομασίες των πραξιακών συμβόλων, να μπορεί να τα συνδέει με τη σωστή
πράξη και να τα συσχετίζει σωστά με τα ρήματα που αναφέρονται στα προβλήματα
(πχ. αφαιρώ, βγάζω, παίρνω, μειώνω κτλ.). Να γνωρίζει επίσης τις ειδικές
ονομασίες των αποτελεσμάτων (πχ. άθροισμα, διαφορά) και των αριθμών που
αναφέρονται στην πράξη (πχ. μειωτέος, αφαιρετέος).

203. ΗΜΔ και επίλυση προβλήματος(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες για
να κατακτήσουν την επίλυση προβλημάτων θα πρέπει να αναπτύξουν ένα

σχεδιάγραμμα όπου θα κατηγοριοποιούν τα προβλήματα ανάλογα με τον τρόπο
επίλυσης που χρειάζονται. Τα σχεδιαγράμματα αυτά θα θυμίζουν τους μαθητές τα
βήματα επίλυσης των προβλημάτων και τον τρόπο που θα μπορούν να
απομονώνουν τα δεδομένα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε ΄ δημοτικού, Μάθημα: Μαθηματικά
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και τα μαθηματικά
δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα γιατί δεν μπορεί καν να
προσανατολιστεί σε ποια ενότητα αναφέρονται. Ο εκπαιδευτικός έχει χάσει την
υπομονή του θεωρώντας ότι ο μαθητής τεμπελιάζει και αδιαφορεί.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
Η θεωρητική παραδοχή δεν συνάδει με τη συμπεριφορά του μαθητή στο σενάριο
και τούτο γιατί ο μαθητής δεν αναπτύσσει ένα σχεδιάγραμμα για την
κατηγοριοποίηση των προβλημάτων ανάλογα με τον τρόπο επίλυσης που
χρειάζονται με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσανατολιστεί σε ποια ενότητα
αναφέρονται.
Επειδή η ανάπτυξη σχημάτων και σχεδιαγραμμάτων είναι ένα δύσκολο έργο για ένα
μαθητή με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, θα πρότεινα στον εκπαιδευτικό να μην
χάνει την υπομονή του, αλλά να προσπαθεί να αναγνωρίζει τις ανάγκες του μαθητή
και να τον βοηθά δίνοντάς του ρητές οδηγίες για την κατασκευή του κατάλληλου
σχήματος - σχεδιαγράμματος και κατευθυνόμενες οδηγίες για την κατηγοριοποίηση
των προβλημάτων. Παράλληλα θα πρότεινα στον εκπαιδευτικό να διδάσκει στο
μαθητή και τεχνικές για να αποκτήσει δεξιότητες αυτο-ελέγχου, έτσι ώστε να είναι
σε θέση να λύνει τα προβλήματα χωρίς εξωτερική βοήθεια.
Όσο πιο αναπτυγμένο είναι αυτό το σχήμα - σχεδιάγραμμα τόσο πιο πολλές
πιθανότητες έχει ο μαθητής να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να βρει τον
κατάλληλο τρόπο επίλυσής του.

204. ΗΜΔ και μαθηματικά(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες στα
μαθηματικά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τις ομοιότητες των προβλημάτων με
άλλα του ίδιου είδους, έτσι ώστε να επιλέξουν την κατάλληλη διαδικασία επίλυσης.

Η χρήση σχημάτων και σχεδιαγραμμάτων συμβάλλει κατά πολύ στην αντιμετώπιση
του εν λόγω προβλήματος.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Μεγάλες τάξεις Δημοτικού Μάθημα: μαθηματικά
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και τα μαθηματικά,
ενώ καταφέρνει να λύσει συγκεκριμένου τύπου προβλήματα, όταν διδάσκεται
νέους τύπους προβλημάτων δεν μπορεί να μεταπηδήσει με ευκολία στον νέο τρόπο
επίλυσης και χρησιμοποιεί τον παλιό, ο οποίος όμως τον οδηγεί στην αποτυχία και
την απογοήτευση.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
Η θεωρητική παραδοχή δεν συνάδει με τη συμπεριφορά του μαθητή στο σενάριο
και τούτο γιατί ο μαθητής δεν κάνει χρήση σχημάτων και σχεδιαγραμμάτων στους
νέους τύπους προβλημάτων που διδάσκεται.
Επειδή η ανάπτυξη σχημάτων και σχεδιαγραμμάτων είναι ένα δύσκολο έργο για ένα
μαθητή με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, θα πρότεινα στον εκπαιδευτικό να
προσπαθεί να αναγνωρίζει τις ανάγκες του μαθητή και να τον βοηθά δίνοντάς του
ρητές οδηγίες για την κατασκευή του κατάλληλου σχήματος και κατευθυνόμενες
οδηγίες για την κατηγοριοποίηση του προβλήματος. Παράλληλα θα πρότεινα στον
εκπαιδευτικό να διδάσκει στο μαθητή και τεχνικές για να αποκτήσει δεξιότητες
αυτο-ελέγχου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λύνει τα προβλήματα χωρίς εξωτερική
βοήθεια.

205. διερευνητική μάθηση μέσα από πειράματα και
ΗΜΔ(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, η διερευνητική μάθηση μέσα από
πειράματα, κατάλληλα προσχεδιασμένα από τον εκπαιδευτικό ώστε να οδηγηθούν
τους μαθητές σε συμπεράσματα με επαγωγικό συλλογισμό, είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματική. Για να μπορούν, όμως, μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες
να εμπλακούν σε τέτοια πειράματα, πρέπει, προηγουμένως, να εξασκηθούν στους
εξής τομείς: να μπορούν να ακολουθούν οδηγίες, να χειρίζονται υλικά και σκεύη, να

καταγράφουν μετρήσεις και παρατηρήσεις, να διατυπώνουν συμπεράσματα για τις
σχέσεις των υπό μελέτη μεταβλητών.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Μάθημα: Φυσικές Επιστήμες
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορεί στο μάθημα της Φυσικής
να αναλύσει μέσα από πειραματικές διαδικασίες τις σχέσεις των μεταβλητών που
εξετάζει η ενότητα. Ο εκπαιδευτικός του έδωσε αναλυτικές προφορικές οδηγίες για
το τι πρέπει να κάνει, αλλά ο μαθητής πάλι δεν τα καταφέρνει.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
Μέχρι πρόσφατα η εστίαση σε μαθητές με ΗΜΔ γινόταν στην ανάπτυξη
στρατηγικών μάθησης και δεξιοτήτων μελέτης που βοηθούσαν τους μαθητές να
μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά από το σχολικό εγχειρίδιο και από παραδόσεις,
καθώς και να προετοιμάζονται καλύτερα για διαγωνίσματα. Τα τελευταία χρόνια οι
παρεμβάσεις αυτές έχουν δεχθεί κριτική (Morocco, 2001), όχι λόγω της
αποτελεσματικότητάς τους, καθώς η έρευνα έχει καταγράψει θετικές επιπτώσεις
στην επίδοση των μαθητών με Μ.Δ (Mastropieri & Scruggs, 1992), αλλά γιατί δεν
αναφέρονται σε δραστηριότητες εργαστηριακές, διερεύνησης και επίλυσης
προβλημάτων, αλλά περιλαμβάνουν αποκλειστικά «παραδοσιακές» μορφές
διδασκαλίας.
Οι εργαστηριακές δραστηριότητες δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους
μαθητές και ιδιαίτερα σε εκείνους με Μ.Δ, να εμπλέκονται ενεργά στη μάθησή τους
και να συνδέουν αφηρημένες έννοιες με συγκεκριμένες καταστάσεις στο βαθμό
που προσφέρουν «χειροπιαστές» εμπειρίες. Επίσης, απευθύνονται σε όλες τις
αισθήσεις, στηρίζονται σε μικρότερο βαθμό στις γλωσσικές ικανότητες των
μαθητών, δηλαδή σε ικανότητες γραπτής έκφρασης και κατανόησης επιστημονικών
κειμένων και, επειδή ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία, διευκολύνουν την
κοινωνική τους ένταξη και συμμετοχή.
Για να μπορούν οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες να εμπλακούν με
επιτυχία σε διερευνητικές πειραματικές δραστηριότητες πρέπει, προηγουμένως, να
εξασκηθούν στους εξής τομείς:
- να μπορούν να ακολουθούν οδηγίες,
- να χειρίζονται υλικά και σκεύη,
- να καταγράφουν μετρήσεις και παρατηρήσεις,
- να διατυπώνουν συμπεράσματα για τις σχέσεις των υπό μελέτη μεταβλητών.

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
στην επίτευξη των παραπάνω στόχων (Driver, Guesne & Tiberghien, 1993˙ De Jong &
Joolingen, 1998˙ Krajcik, Blumenfeld, Marx, Bass, Fredricks, & Soloway, 1998˙ Kuhn,
1991˙ Schauble, Glaser, Duschl, Schulze, & John, 1995). Συγκεκριμένα:

-

-

-

-

τείνουν να εστιάζουν σε λίγες μόνο διαστάσεις ενός φαινομένου και να εξάγουν
συμπεράσματα βασισμένοι σχεδόν αποκλειστικά στην αισθητηριακή αντίληψη,
δυσκολεύονται να διατυπώσουν ερωτήσεις που έχουν επιστημονικό
ενδιαφέρον, δηλαδή ερωτήσεις που έχουν μεν ενδιαφέρον για τους ίδιους αλλά
που η διερεύνησή τους μπορεί επίσης να οδηγήσει στην κατανόηση φυσικών
φαινομένων (αυτό οφείλεται εν μέρει στις περιορισμένες γνώσεις που έχουν για
τα θέματα που διερευνούν),
έχουν την τάση να σχεδιάζουν πειράματα που νομίζουν ότι θα επιβεβαιώσουν
τις αρχικές τους ιδέες και δυσκολεύονται να διατυπώσουν εναλλακτικές
υποθέσεις ακόμα κι όταν οι ιδέες τους δεν υποστηρίζονται από τα πειραματικά
δεδομένα,
αν και αναγνωρίζουν την ανάγκη ελέγχου των μεταβλητών που διερευνούν,
δεν μπορούν πάντα να τηρήσουν αυτή την αρχή στην πράξη. Αυτό σημαίνει
ότι, όταν εκτελούν πειράματα, αλλάζουν πολλές μεταβλητές ταυτόχρονα και
έτσι δεν μπορούν να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα για τον ρόλο αυτών
των μεταβλητών,
δυσκολεύονται στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Συχνά οι μαθητές αρνούνται να
αποδεχτούν πειραματικά δεδομένα που αντικρούουν τις δικές τους υποθέσεις
και παρερμηνεύουν τα δεδομένα, έτσι ώστε να «αποδεικνύουν» αυτό που οι
ίδιοι πιστεύουν.

Τα παραπάνω εξηγούν γιατί, στην περίπτωσή μας, ο μαθητής με ΗΜΔ
δυσκολεύεται και δεν τα καταφέρνει να αναλύσει μέσα από πειραματικές
διαδικασίες τις σχέσεις των μεταβλητών που εξετάζει η ενότητα παρότι ο
εκπαιδευτικός του έδωσε αναλυτικές προφορικές οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει.
Είναι πολύ πιθανόν ο μαθητής να χρειάζεται περεταίρω εξάσκηση και εξοικείωση
στο να μπορεί να ακολουθεί οδηγίες και να διατυπώνει συμπεράσματα για τις σχέσεις των
υπό μελέτη μεταβλητών.

2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
Οι διερευνητικές εργαστηριακές δραστηριότητες δεν είναι εύκολες, αλλά
περιλαμβάνουν μια σειρά από διαδικασίες, ιδιαίτερα απαιτητικές για όλους τους
μαθητές και ιδιαίτερα για τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Συγκεκριμένα,
σε αυτές οι μαθητές καλούνται:
α) να διατυπώνουν ερωτήσεις και υποθέσεις,
β) να σχεδιάζουν και να εκτελούν παρεμβάσεις στο φυσικό κόσμο καθώς και
να συλλέγουν δεδομένα με συστηματικό τρόπο,
γ) να ερμηνεύουν τα δεδομένα που συγκεντρώνουν και να αξιολογούν τις
διαφορετικές ερμηνείες που μπορεί να προκύψουν βάσει αυτών των τεκμηρίων και
δ) να συνεργάζονται σε ομάδες, μια που αρκετές από τις παραπάνω
δραστηριότητες συχνά έχουν ομαδικό χαρακτήρα.
Σε αυτό το πλαίσιο η εκπαιδευτικός, προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές
με Μ.Δ. να επωφεληθούν το μέγιστο δυνατό από τη διδασκαλία, μπορεί να:
• τονίζει το ότι ο στόχος των επιστημονικών παρεμβάσεων είναι η κατανόηση
φαινομένων,

•

αποφεύγει τα πολλά, ασύνδετα μεταξύ τους, πειράματα και εξετάζει λίγες
έννοιες σε βάθος,
• βοηθά τους μαθητές να συνδέσουν επιμέρους διαδικασίες με το γενικό
σκοπό μιας δραστηριότητας ή project,
• εξηγεί τον λόγο για τον οποίο γίνεται ένα συγκεκριμένο πείραμα (ποιες
μεταβλητές διερευνώνται και γιατί) και τη «λογική» που υπαγορεύει τον
• σχεδιασμό του,
• βοηθά τους μαθητές να σχεδιάζουν δικές τους παρεμβάσεις και όχι μόνο να
εκτελούν προσχεδιασμένα πειράματα,
• ενθαρρύνει τους μαθητές να διατυπώνουν υποθέσεις και να κάνουν
προβλέψεις,
• καλεί τους μαθητές να αναπτύσσουν ερμηνείες για τα αποτελέσματα των
παρεμβάσεών τους και να χρησιμοποιούν επιχειρήματα για να τις
υποστηρίξουν,
• παροτρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες θεωρητικές ιδέες για
να ερμηνεύσουν νέες καταστάσεις.
Βασικές στρατηγικές διδασκαλίας που μπορούν γενικά να διευκολύνουν τη
μάθηση για τους μαθητές με ΗΜΔ (και ειδικότερα στην περίπτωση του
συγκεκριμένου μαθητή) κατά τη διάρκεια εργαστηριακών δραστηριοτήτων είναι οι
ακόλουθες:
• Η χρήση φύλλων εργασίας που παρέχουν απλά διατυπωμένες οδηγίες και
είναι εμπλουτισμένα με σκίτσα και εικόνες, για την υποστήριξη των
μαθητών στην εκτέλεση πειραμάτων (Mastropieri και συν., 1998).
• Η συμπληρωματική διδασκαλία για τις διαδικασίες εκτέλεσης πειραμάτων,
τη διατύπωση υποθέσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων (McCleery &
Tindal, 1999).
• Η δυνατότητα να συζητούν οι μαθητές τις ιδέες τους με την εκπαιδευτικό
πριν τις ανακοινώσουν στην ομάδα τους ή στην τάξη, για να τις
επεξεργάζονται καλύτερα και να αποκτούν αυτοπεποίθηση (Palincsar και
συν., 2001),
• Η χρήση καταλόγου επιστημονικών όρων και εκφράσεων για να
δανείζονται οι μαθητές με ΜΔ λεξιλόγιο για τη διατύπωση των ιδεών τους
και η εναλλακτική δυνατότητα υπαγόρευσης των ιδεών τους ή η χρήση
διαγραμμάτων (Palincsar και συν., 2001).
• Η ένταξη των μαθητών με ΜΔ σε φιλικά διακείμενες ομάδες, η τήρηση
κανόνων και η καθοδήγηση των ομάδων ώστε να παρέχουν βοήθεια στα
μέλη τους και να αποφεύγονται προβλήματα συμπεριφοράς (Palincsar και
συν., 2001).
Γενικά οι προσαρμογές που μπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια
διερευνητικών εργαστηριακών δραστηριοτήτων μπορεί να αφορούν τα ακόλουθα:

206. Νέο Σχολείο, η μάθηση θα στηρίζεται κατά πολύ σε
εργαστηριακές δραστηριότητες(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις, που υιοθετεί και το Νέο
Σχολείο, η μάθηση θα στηρίζεται κατά πολύ σε εργαστηριακές δραστηριότητες. Οι
δραστηριότητες αυτές θα έχουν στόχο να προβληματίσουν τους μαθητές, να
προκαλέσουν γνωστική σύγκρουση και κατά συνέπεια να συμβάλουν στην
εννοιολογική αλλαγή, δηλαδή στο σταδιακό μετασχηματισμό των εμπειρικών ιδεών
των μαθητών σε επιστημονικά έγκυρες ιδέες. Η απαίτηση αυτή όμως είναι ακόμη
πιο σύνθετη για τους μαθητές με ειδικές ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, καθώς θα
καλούνται να διατυπώνουν προβλέψεις και να τις αξιολογούν με βάση τις
παρατηρήσεις τους, δεξιότητα που –συνήθως- δεν έχουν χωρίς την ανάλογη
εκπαιδευτική υποστήριξη.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Μάθημα: φυσικές επιστήμες
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο
μάθημα των φυσικών και ο εκπαιδευτικός του δεν γνωρίζει πώς να τον βοηθήσει.
Σε κάθε πείραμα που πραγματοποιείται στην τάξη χάνει την προσοχή του, καθώς
δεν κατανοεί τις διαδικασίες και το σκοπό τους και κάθε φορά που ο εκπαιδευτικός
προκαλεί τον προβληματισμό των μαθητών, εκείνος χάνει ακόμη περισσότερο το
νόημα του μαθήματος.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
Μέχρι πρόσφατα η εστίαση σε μαθητές με ΗΜΔ γινόταν στην ανάπτυξη
στρατηγικών μάθησης και δεξιοτήτων μελέτης που βοηθούσαν τους μαθητές να

μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά από το σχολικό εγχειρίδιο και από παραδόσεις,
καθώς και να προετοιμάζονται καλύτερα για διαγωνίσματα. Τα τελευταία χρόνια οι
παρεμβάσεις αυτές έχουν δεχθεί κριτική (Morocco, 2001), όχι λόγω της
αποτελεσματικότητάς τους, καθώς η έρευνα έχει καταγράψει θετικές επιπτώσεις
στην επίδοση των μαθητών με Μ.Δ (Mastropieri & Scruggs, 1992), αλλά γιατί δεν
αναφέρονται σε δραστηριότητες εργαστηριακές, διερεύνησης και επίλυσης
προβλημάτων, αλλά περιλαμβάνουν αποκλειστικά «παραδοσιακές» μορφές
διδασκαλίας.
Οι συνεργατικές εργαστηριακές δραστηριότητες δημιουργούν τις συνθήκες
για μαθησιακές διαδικασίες εποικοδομητικής φύσης (γνωστική σύγκρουση και
εννοιολογική αλλαγή) ενώ ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους
μαθητές και ιδιαίτερα σε εκείνους με Μ.Δ, να εμπλέκονται ενεργά στη μάθησή τους
και να συνδέουν αφηρημένες έννοιες με συγκεκριμένες καταστάσεις στο βαθμό
που προσφέρουν «χειροπιαστές» εμπειρίες. Επίσης, απευθύνονται σε όλες τις
αισθήσεις, στηρίζονται σε μικρότερο βαθμό στις γλωσσικές ικανότητες των
μαθητών, δηλαδή σε ικανότητες γραπτής έκφρασης και κατανόησης επιστημονικών
κειμένων και, επειδή ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία, διευκολύνουν την
κοινωνική τους ένταξη και συμμετοχή.
Για να μπορούν οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες να εμπλακούν με
επιτυχία σε διερευνητικές πειραματικές δραστηριότητες πρέπει, προηγουμένως, να
εξασκηθούν στους εξής τομείς:
- να μπορούν να ακολουθούν οδηγίες,
- να χειρίζονται υλικά και σκεύη,
- να καταγράφουν μετρήσεις και παρατηρήσεις,
- να διατυπώνουν συμπεράσματα για τις σχέσεις των υπό μελέτη μεταβλητών.

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
στην επίτευξη των παραπάνω στόχων (Driver, Guesne & Tiberghien, 1993˙ De Jong &
Joolingen, 1998˙ Krajcik, Blumenfeld, Marx, Bass, Fredricks, & Soloway, 1998˙ Kuhn,
1991˙ Schauble, Glaser, Duschl, Schulze, & John, 1995). Συγκεκριμένα:
- τείνουν να εστιάζουν σε λίγες μόνο διαστάσεις ενός φαινομένου και να
εξάγουν συμπεράσματα βασισμένοι σχεδόν αποκλειστικά στην αισθητηριακή
αντίληψη,
- δυσκολεύονται να διατυπώσουν ερωτήσεις που έχουν επιστημονικό
ενδιαφέρον, δηλαδή ερωτήσεις που έχουν μεν ενδιαφέρον για τους ίδιους
αλλά που η διερεύνησή τους μπορεί επίσης να οδηγήσει στην κατανόηση
φυσικών φαινομένων (αυτό οφείλεται εν μέρει στις περιορισμένες γνώσεις
που έχουν για τα θέματα που διερευνούν),
- έχουν την τάση να σχεδιάζουν πειράματα που νομίζουν ότι θα επιβεβαιώσουν
τις αρχικές τους ιδέες και δυσκολεύονται να διατυπώσουν εναλλακτικές
υποθέσεις ακόμα κι όταν οι ιδέες τους δεν υποστηρίζονται από τα πειραματικά
δεδομένα,
- αν και αναγνωρίζουν την ανάγκη ελέγχου των μεταβλητών που διερευνούν,
δεν μπορούν πάντα να τηρήσουν αυτή την αρχή στην πράξη. Αυτό σημαίνει
ότι, όταν εκτελούν πειράματα, αλλάζουν πολλές μεταβλητές ταυτόχρονα και
έτσι δεν μπορούν να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα για τον ρόλο αυτών
των μεταβλητών,

-

δυσκολεύονται στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Συχνά οι μαθητές αρνούνται να
αποδεχτούν πειραματικά δεδομένα που αντικρούουν τις δικές τους υποθέσεις
και παρερμηνεύουν τα δεδομένα, έτσι ώστε να «αποδεικνύουν» αυτό που οι
ίδιοι πιστεύουν.

Τα παραπάνω εξηγούν γιατί, στην περίπτωσή μας, ο μαθητής με ΗΜΔ
δυσκολεύεται και δεν τα καταφέρνει να ανταποκριθεί στο μάθημα των Φυσικών
Επιστημών. Ο μαθητής αυτός αδυνατεί να παρακολουθήσει τις πειραματικές
δραστηριότητες στο μάθημα των ΦΕ γιατί όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι
απαιτητικές και έτσι χάνει την προσοχή του, καθώς δεν κατανοεί τις διαδικασίες
και το σκοπό τους.
Είναι απαραίτητο ο μαθητής ασκηθεί και σταδιακά να εξοικειωθεί με διαστάσεις τις
πειραματικής διαδικασίας, όπως:
- να μπορεί να ακολουθεί οδηγίες και να συγκεντρώνεται στο έργο,
- να χειρίζεται υλικά και σκεύη,
- να καταγράφει μετρήσεις και παρατηρήσεις,
- να διατυπώνει συμπεράσματα για τις σχέσεις των υπό μελέτη μεταβλητών.

2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
Οι διερευνητικές εργαστηριακές δραστηριότητες δεν είναι εύκολες, αλλά
περιλαμβάνουν μια σειρά από διαδικασίες, ιδιαίτερα απαιτητικές για όλους τους
μαθητές και ιδιαίτερα για τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες για αυτό
μαθητής αυτός αποπροσανατολίζεται εντελώς. Συγκεκριμένα, σε αυτές οι μαθητές
καλούνται:
α) να διατυπώνουν ερωτήσεις και υποθέσεις,
β) να σχεδιάζουν και να εκτελούν παρεμβάσεις στο φυσικό κόσμο καθώς και
να συλλέγουν δεδομένα με συστηματικό τρόπο,
γ) να ερμηνεύουν τα δεδομένα που συγκεντρώνουν και να αξιολογούν τις
διαφορετικές ερμηνείες που μπορεί να προκύψουν βάσει αυτών των τεκμηρίων και
δ) να συνεργάζονται σε ομάδες, μια που αρκετές από τις παραπάνω
δραστηριότητες συχνά έχουν ομαδικό χαρακτήρα.
Σε αυτό το πλαίσιο η εκπαιδευτικός, προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές
με Μ.Δ. να επωφεληθούν το μέγιστο δυνατό από τη διδασκαλία, μπορεί να:
• τονίζει το ότι ο στόχος των επιστημονικών παρεμβάσεων είναι η κατανόηση
φαινομένων,
• αποφεύγει τα πολλά, ασύνδετα μεταξύ τους, πειράματα και εξετάζει λίγες
έννοιες σε βάθος,
• βοηθά τους μαθητές να συνδέσουν επιμέρους διαδικασίες με το γενικό
σκοπό μιας δραστηριότητας ή project,
• εξηγεί τον λόγο για τον οποίο γίνεται ένα συγκεκριμένο πείραμα (ποιες
μεταβλητές διερευνώνται και γιατί) και τη «λογική» που υπαγορεύει τον
• σχεδιασμό του,
• βοηθά τους μαθητές να σχεδιάζουν δικές τους παρεμβάσεις και όχι μόνο να
εκτελούν προσχεδιασμένα πειράματα,
• ενθαρρύνει τους μαθητές να διατυπώνουν υποθέσεις και να κάνουν
προβλέψεις,

•

καλεί τους μαθητές να αναπτύσσουν ερμηνείες για τα αποτελέσματα των
παρεμβάσεών τους και να χρησιμοποιούν επιχειρήματα για να τις
υποστηρίξουν,
• παροτρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες θεωρητικές ιδέες για
να ερμηνεύσουν νέες καταστάσεις.
Βασικές στρατηγικές διδασκαλίας που μπορούν γενικά να διευκολύνουν τη
μάθηση για τους μαθητές με ΗΜΔ (και ειδικότερα στην περίπτωση του
συγκεκριμένου μαθητή) κατά τη διάρκεια εργαστηριακών δραστηριοτήτων είναι οι
ακόλουθες:
• Η χρήση φύλλων εργασίας που παρέχουν απλά διατυπωμένες οδηγίες και
είναι εμπλουτισμένα με σκίτσα και εικόνες, για την υποστήριξη των
μαθητών στην εκτέλεση πειραμάτων (Mastropieri και συν., 1998).
• Η συμπληρωματική διδασκαλία για τις διαδικασίες εκτέλεσης πειραμάτων,
τη διατύπωση υποθέσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων (McCleery &
Tindal, 1999).
• Η δυνατότητα να συζητούν οι μαθητές τις ιδέες τους με την εκπαιδευτικό
πριν τις ανακοινώσουν στην ομάδα τους ή στην τάξη, για να τις
επεξεργάζονται καλύτερα και να αποκτούν αυτοπεποίθηση (Palincsar και
συν., 2001),
• Η χρήση καταλόγου επιστημονικών όρων και εκφράσεων για να
δανείζονται οι μαθητές με ΜΔ λεξιλόγιο για τη διατύπωση των ιδεών τους
και η εναλλακτική δυνατότητα υπαγόρευσης των ιδεών τους ή η χρήση
διαγραμμάτων (Palincsar και συν., 2001).
• Η ένταξη των μαθητών με ΜΔ σε φιλικά διακείμενες ομάδες, η τήρηση
κανόνων και η καθοδήγηση των ομάδων ώστε να παρέχουν βοήθεια στα
μέλη τους και να αποφεύγονται προβλήματα συμπεριφοράς (Palincsar και
συν., 2001).
Γενικά οι προσαρμογές που μπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια
διερευνητικών εργαστηριακών δραστηριοτήτων μπορεί να αφορούν τα ακόλουθα:

207. διδακτική των Φ.Ε., Νέο Σχολείο και μαθητές με
ΗΜΔ(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, που
υιοθετεί και το Νέο Σχολείο, απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι όλοι οι
μαθητές να αναπτύξουν επιστημονικό εγγραμματισμό/αλφαβητισμό (κατανόηση
της φύσης της επιστήμης και του φυσικού κόσμου μέσα από το περιεχόμενο του
μαθήματος). Οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες όμως δυσκολεύονται όχι
μόνο να κατανοήσουν τη φύση της επιστήμης αλλά και τις επιμέρους έννοιές της με
αποτέλεσμα να μην γίνεται εύκολο –σήμερα- να συμμετάσχουν με επιτυχία στο
μάθημα των Φυσικών Επιστημών.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Μάθημα: Φυσικές Επιστήμες
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες αδυνατεί να κατανοήσει τα κείμενα
του σχολικού εγχειριδίου των Φυσικών Επιστημών και, επομένως , να κατανοήσει
τις βασικές έννοιες και θεμελιώδεις γνώσεις. Αναφέρει ότι η αιτία είναι οι
δυσκολονόητοι ορισμοί και οι άγνωστες λέξεις.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
Για να επιτευχθούν οι στόχοι του Νέου Σχολείου και όλοι οι μαθητές (και
αυτοί με ΗΜΔ) να αναπτύξουν επιστημονικό εγγραμματισμό/αλφαβητισμό (κατανόηση
της φύσης της επιστήμης και του φυσικού κόσμου μέσα από το περιεχόμενο του
μαθήματος) είναι απαραίτητο να εμπλακούν σε διερευνητικές πειραματικές
δραστηριότητες σε συνδυασμό με τη μελέτη και την κατανόηση επιστημονικών κειμένων
(του σχολικού εγχειριδίου και όχι μόνο). Και τα δύο παραπάνω αποτελούν σημαντικές αλλά
και απαιτητικές διδακτικές - μαθησιακές διαδικασίες που προϋποθέτουν την σταδιακή από
μέρους των μαθητών απόκτηση δεξιοτήτων, γνωστικών και μεταγνωστικών.
Ο μαθητής της περίπτωσής μας αδυνατεί να κατανοήσει τα κείμενα του σχολικού
εγχειριδίου των Φυσικών Επιστημών και, επομένως , να κατανοήσει τις βασικές έννοιες
και θεμελιώδεις γνώσεις. Οι βασικότεροι λόγοι μπορεί να είναι:
Α) Η διδασκαλία να γίνεται αποκλειστικά μετωπικά χωρίς την διενέργεια διερευνητικών
πειραματικών δραστηριοτήτων και συζητήσεων ώστε οι όροι και οι έννοιες των ΦΕ να
αποκτούν νόημα μέσω της εμπειρίας αλλά και της συζήτησης και της ανταλλαγής
επιχειρημάτων επί αυτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι όροι για όλους τους μαθητές και
ιδιαιτέρα για αυτούς με ΗΜΔ να φαίνονται εντελώς άγνωστοι και ακατανόητοι.

Β) Η διδασκαλία, σε μια πολύ καλύτερη περίπτωση, να γίνεται διερευνητικά και
πειραματικά αλλά οι μαθητές της τάξης να μην έχουν ασκηθεί στην κριτική
ανάγνωση και στην κατανόηση επιστημονικών κειμένων. Κάτι τέτοιο δυσκολεύει
όλους τους μαθητές μιας τάξης και ακόμη περισσότερο δυσκολεύει τους μαθητές
με ΜΔ.
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
Κατ΄ αρχήν με βάση και το ερώτημα 1 θα προχωρούσα σε δυο γενικές προτάσεις
ανάλογα και με την υπάρχουσα κατάσταση:
Α) Θα παρακινούσα τον εκπαιδευτικό η διδασκαλία να μην γίνεται αποκλειστικά μετωπικά
(στην περίπτωση που αυτό συνέβαινε) αλλά με τη διενέργεια διερευνητικών πειραματικών
δραστηριοτήτων και συζητήσεων, ώστε οι όροι και οι έννοιες των ΦΕ να αποκτούν νόημα
μέσω της εμπειρίας αλλά και της συζήτησης και της ανταλλαγής επιχειρημάτων επί αυτών.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι όροι για όλους τους μαθητές και ιδιαιτέρα για αυτούς με
ΗΜΔ να αποκτούν περισσότερο νόημα με αποτέλεσμα να διευκολύνεται και η κατανόηση
των κειμένων του σχολικού εγχειριδίου.

Β) Εάν η διδασκαλία γίνεται ήδη διερευνητικά και πειραματικά στη συγκεκριμένη
τάξη θα παρακινούσα τον εκπαιδευτικό μέσω δραστηριοτήτων φθίνουσας
καθοδήγησης να ασκήσει τους μαθητές τους στην κριτική ανάγνωση και στην
κατανόηση επιστημονικών κειμένων. Κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε την κατανόηση
όλων των μαθητών του και φυσικά των μαθητών με ΜΔ.
Δηλαδή, συνολικά θα επιδίωκα να δοθεί έμφαση στις εργαστηριακές
δραστηριότητες και σύνδεσή τους στη συνέχεια με τα κείμενα του σχολικού
εγχειριδίου με ταυτόχρονη μείωση ή αφαίρεση δύσκολών κειμένων, κειμενική
επεξεργασία κειμένων και μετατροπή τους σε πολυτροπικά κείμενο – π.χ. με την
οπτικοποίηση εννοιών).
Αναλυτικά οι δράσεις που μπορούσαν να αναληφθούν για την καλύτερη
κατανόηση των κειμένων των εγχειριδίων των ΦΕ, γενικά αλλά και ειδικότερα όσον
αφορά μαθητές με ΗΜΔ, είναι οι ακόλουθες:
Οι μαθητές με ΜΔ μπορούν να βοηθηθούν από διδασκαλία που εστιάζει στα
είδη των επεξηγηματικών κειμένων και σε εξειδικευμένες τεχνικές επεξεργασίας
τους (Bakken, Mastropieri, & Scruggs, 1997).
Α) Στρατηγική: Bήμα-βήμα: «Διδασκαλία για τα είδη των επεξηγηματικών
κειμένων»
Η προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί ως εξής (Bakken και συν., 1997):
1. Εξηγώ στα παιδιά α) ότι θα μάθουν να διακρίνουν τα είδη των κειμένων που
υπάρχουν στα βιβλία τους και β) γιατί και πώς αυτό θα τα βοηθήσει στη μελέτη.
2. Παρουσιάζω τη δομή και τα χαρακτηριστικά διαφορετικών ειδών κειμένων με
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.
3. Οι μαθητές εξασκούνται στη διάκριση των κειμένων με άλλο υλικό.
4. Με μοντελοποίηση εξηγώ στους μαθητές τι πληροφορίες χρειάζεται να
εντοπίζουν σε κάθε είδος κειμένου.
5. Οι μαθητές εξασκούνται με διαφορετικά είδη κειμένων.

Β) Υποστήριξη της μελέτης από το σχολικό βιβλίο
Η πληθώρα άγνωστων όρων, η έκταση, η σύνθετη δομή και η υψηλή
πυκνότητα σε πληροφορίες καθιστούν τα πληροφοριακά (ή επεξηγηματικά) κείμενα
των σχολικών εγχειριδίων των Φυσικών Επιστημών ιδιαίτερα απαιτητικά. Για την
υποστήριξη των μαθητών με ΜΔ στη μελέτη επεξηγηματικών κειμένων έχουν
αναπτυχθεί διαφορετικές προσεγγίσεις:
● Η χρήση μνημονικών βοηθημάτων για την εκμάθηση λεξιλογίου και ορισμών
● Η αύξηση της ταχύτητας ανάγνωσης
● Η διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης, όπως η πρόβλεψη, οι ερωτήσεις
αυτοαξιολόγησης, η περίληψη, η ανεύρεση της κεντρικής ιδέας
● Η χρήση τεχνικών οργάνωσης που εστιάζουν στην ανάδειξη των κύριων ιδεών
ενός κειμένου και των μεταξύ τους σχέσεων
● Η διδασκαλία για τα είδη πληροφοριακών κειμένων.
Γ. Τεχνικές οργάνωσης πληροφοριών
Οι οδηγοί μελέτης (study guides) είναι φύλλα εργασίας που ετοιμάζει η
εκπαιδευτικός για να καθοδηγήσει τη μελέτη συγκεκριμένων ενοτήτων του
σχολικού βιβλίου (Lovitt & Horton, 1994).
Μπορεί να περιλαμβάνουν: ερωτήσεις ανοικτού τύπου, ημιτελείς προτάσεις ή
ημιτελή διαγράμματα και σχήματα, τα οποία ο μαθητής μπορεί να απαντήσει ή να
συμπληρώσει μελετώντας το κείμενο. Οι οδηγοί μελέτης βοηθούν το μαθητή α. να
εστιάσει στα κυριότερα σημεία ενός κειμένου και β. να αξιολογήσει την κατανόησή
του.
Δ. Οπτικές αναπαραστάσεις οργάνωσης της πληροφορίας
Ο σκοπός των οπτικών αναπαραστάσεων οργάνωσης (graphic organizers), όπως οι
πίνακες, οι εννοιολογικοί/νοηματικοί χάρτες και τα διαγράμματα ροής, είναι να
βοηθήσουν το μαθητή να οργανώσει πληροφορίες και να αντιληφθεί τη δομή μιας
παραγράφου ή ενότητας. Αν και είναι αποτελεσματικές για όλους τους μαθητές,
είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στους μαθητές με ΜΔ (Bulgren & Schumaker, 2001˙ Kim,
Wang, Wanzek, & Wei, 2004).
Όταν δίνονται έτοιμες στους μαθητές πριν από τη μελέτη ενός κειμένου (ή πριν από
μία διδασκαλία) οι οπτικές αναπαραστάσεις λειτουργούν ως προκαταβολικοί
οργανωτές, δηλαδή ενεργοποιούν σχετικές προηγούμενες γνώσεις και παρέχουν
ένα πλαίσιο για την ένταξη νέων πληροφοριών, ενώ όταν χρησιμοποιούνται
παράλληλα με τη μελέτη κατευθύνουν την προσοχή σε συγκεκριμένες ιδέες και
σχέσεις και βοηθούν στην οργάνωση των πληροφοριών.
Ωστόσο, οι μαθητές επωφελούνται ακόμη περισσότερο όταν συμμετέχουν οι ίδιοι
στην κατασκευή οπτικών αναπαραστάσεων, γιατί εμπλέκονται ενεργά στην
επεξεργασία των πληροφοριών (Kim και συν., 2004).
Ε. Βήμα-βήμα: «Οδηγοί μελέτης στην ώρα του μαθήματος»
1. Ετοιμάζω μια διαφάνεια του οδηγού μελέτης για προβολή στην τάξη ή/και τον
μοιράζω στους μαθητές σε φωτοτυπίες.
2. Οι μαθητές μελετούν σιωπηρά μία ενότητα του βιβλίου χρησιμοποιώντας τον
οδηγό μελέτης και μετά
3. συζητούν στην ολομέλεια τις απαντήσεις και τις απορίες τους.

Οι οδηγοί μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν υλικό για διδασκαλία
μεταξύ συνομηλίκων (peer tutoring), δηλαδή από ζευγάρια μαθητών οι οποίοι
εναλλάσσουν ρόλους «μαθητή» και «δασκάλας»:
1. Η «δασκάλα» διατυπώνει μια ερώτηση.
2. Ο «μαθητής» ψάχνει την απάντηση στο κείμενο.
3. Η «δασκάλα» ελέγχει την απάντηση.
4. Τα παιδιά αλλάζουν ρόλους.
Είναι σημαντικό οι μαθητές να εξασκηθούν στη χρήση οδηγών μελέτης στο σχολείο
πριν κληθούν να τους χρησιμοποιήσουν μόνοι τους στο σπίτι.
Επιπροσθέτως:
Ορισμένα είδη πληροφοριακών κειμένων που απαντώνται στα σχολικά βιβλία των
ΦΕ είναι τα εξής (Gersten και συν., 2001˙ Ματσαγγούρας, 2004):
Κείμενα ανάπτυξης εννοιών, που εστιάζουν σε μία κεντρική ιδέα ή έννοια και
παρουσιάζουν πληροφορίες γύρω από αυτή, οι οποίες μερικές φορές οργανώνονται
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες που παρουσιάζονται σε υποενότητες ή
παραγράφους. Δομικά στοιχεία αυτών των κειμένων είναι ο ορισμός της έννοιας, η
σχέση της με παράλληλες και υπάλληλες έννοιες, η παράθεση παραδειγμάτων
ή/και αναλογιών και οι εφαρμογές της. Κατάλληλος τρόπος απεικόνισης είναι ο
εννοιολογικός χάρτης.
Κείμενα επεξηγηματικής περιγραφής, που παρουσιάζουν τη δομή και λειτουργία
αντικειμένων και κατασκευών. Δομικά τους στοιχεία είναι ο ορισμός του
αντικειμένου και η κατηγοριοποίησή του, η περιγραφή των δομικών του στοιχείων,
η λειτουργία τους και η σχέση τους με τη λειτουργία του συνόλου και οι εφαρμογές
του αντικειμένου. Κατάλληλοι τρόποι απεικόνισης είναι το διάγραμμα και ο
εννοιολογικός χάρτης.
Κείμενα που περιγράφουν χρονική διαδοχή γεγονότων. Χαρακτηριστικό τέτοιων
κειμένων είναι η παρουσία λέξεων όπως «πρώτα» ή «πρώτον», «μετά», «στη
συνέχεια», «τέλος», ή «φάσεις», «στάδια», «διαδικασία» κλπ. Σημαντικό στη
μελέτη τέτοιων κειμένων είναι το να θυμάται κανείς όχι μόνο τα επιμέρους
γεγονότα ή στάδια αλλά και τη σειρά εμφάνισής τους. Κατάλληλοι τρόποι
απεικόνισης είναι το σχήμα και το διάγραμμα ροής.
Κείμενα σύγκρισης. Στα οποία περιγράφονται οι διαφορές και ομοιότητες εννοιών
ή φαινομένων. Δομικά στοιχεία αυτών των κειμένων είναι υπό σύγκριση έννοιες, τα
κριτήρια ή οι τομείς σύγκρισης, οι ομοιότητες και οι διαφορές τους. Λέξεις-κλειδιά
που απαντώνται σε τέτοιου τύπου κείμενα είναι «κατηγορίες», «ταξινομούνται»,
«περιπτώσεις», «είδη» κλπ. Τα κείμενα αυτά οπτικοποιούνται αποτελεσματικά με
συγκριτικούς πίνακες.

208 καθοδηγούμενη διδασκαλία στις Φ.Ε. και μαθητές
με ΗΜΔ(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι η καθοδηγούμενη διδασκαλία στις Φυσικές
Επιστήμες απαιτεί οι μαθητές να αξιολογούν υποθέσεις, να διατυπώνουν
προβλέψεις και να αξιολογούν θεωρητικές ιδέες, χρησιμοποιώντας τις
παρατηρήσεις τους. Οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες όμως αδυνατούν
να κατανοήσουν σύνθετα κείμενα, να κάνουν προβλέψεις για την έκβασή τους , να
σκεφτούν κριτικά τις ιδέες που τους παρουσιάζονται.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Στ. Τάξη Δημοτικού, μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί της περιφέρειάς σας
επισημαίνουν ότι η πληθώρα άγνωστων όρων, η έκταση, η σύνθετη δομή και η
υψηλή πυκνότητα σε πληροφορίες καθιστούν τα πληροφοριακά (ή επεξηγηματικά)
κείμενα των σχολικών εγχειριδίων των Φυσικών Επιστημών ιδιαίτερα απαιτητικά
για ένα μαθητή με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
Η καθοδηγούμενη διερεύνηση έχει στόχο την ανάπτυξη επιστημονικού
εγγραμματισμού στους μαθητές, δηλαδή την κατανόηση της φύσης της επιστήμης.
Στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης διερεύνησης και των συνεπαγόμενων
εργαστηριακών-πειραματικών δραστηριοτήτων οι μαθητές καλούνται:
α. να αξιολογήσουν υποθέσεις,
β. να διατυπώνουν προβλέψεις,
γ. να αξιολογούν θεωρητικές ιδέες χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις τους,
δ) να μελετήσουν και να κατανοήσουν επιστημονικά κείμενα.
Η καθοδηγούμενη διερεύνηση είναι μια επωφελής διδακτική-μαθησιακή
διαδικασία που προκρίνεται από τα αποτελέσματα πολλών ερευνών αλλά
ταυτόχρονα μια απαιτητική διαδικασία πολύ περισσότερο για μαθητές με ΗΜΔ. Οι
καθοδηγούμενες διερευνήσεις, υπό προυποθέσεις, δημιουργούν τις συνθήκες για
αποτελεσματικές μαθησιακές διαδικασίες ενώ ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα
σε όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα σε εκείνους με Μ.Δ, να εμπλέκονται ενεργά
στη μάθησή τους και να συνδέουν αφηρημένες έννοιες με συγκεκριμένες
καταστάσεις στο βαθμό που προσφέρουν «χειροπιαστές» εμπειρίες. Επίσης,
απευθύνονται σε όλες τις αισθήσεις, στηρίζονται σε μικρότερο βαθμό στις
γλωσσικές ικανότητες των μαθητών, δηλαδή σε ικανότητες γραπτής έκφρασης και
κατανόησης επιστημονικών κειμένων και, επειδή συνήθως ενθαρρύνουν την
ομαδική εργασία, διευκολύνουν την κοινωνική τους ένταξη και συμμετοχή.

Ο μαθητής της περίπτωσής μας αδυνατεί να κατανοήσει τα κείμενα του σχολικού
εγχειριδίου των Φυσικών Επιστημών και, επομένως , να κατανοήσει τις βασικές έννοιες
και θεμελιώδεις γνώσεις. Οι βασικότεροι λόγοι μπορεί να είναι:
Α) Η διδασκαλία να γίνεται αποκλειστικά μετωπικά χωρίς την διενέργεια
καθοδηγούμενων πειραματικών δραστηριοτήτων και συζητήσεων ώστε οι όροι και οι
έννοιες των ΦΕ να αποκτούν νόημα μέσω της εμπειρίας αλλά και της συζήτησης και της
ανταλλαγής επιχειρημάτων επί αυτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι όροι για όλους τους
μαθητές και ιδιαιτέρα για αυτούς με ΗΜΔ να φαίνονται εντελώς άγνωστοι και ακατανόητοι
όταν προσεγγίζουν πληροφοριακά (επεξηγηματικά) κείμενα.

Β) Η διδασκαλία, σε μια πολύ καλύτερη περίπτωση, να γίνεται μέσω
καθοδηγούμενων διερευνήσεων αλλά οι μαθητές της τάξης να μην έχουν ασκηθεί
στην κριτική ανάγνωση και στην κατανόηση επιστημονικών κειμένων. Κάτι τέτοιο
δυσκολεύει όλους τους μαθητές μιας τάξης και ακόμη περισσότερο δυσκολεύει
τους μαθητές με ΜΔ.
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
Στην ερώτηση αυτή θα μπορούσαν να ενσωματωθούν και στοιχεία της απάντησης
της ερώτησης 207.
Η καθοδηγούμενες διερευνήσεις είναι αποτελεσματικές για τους μαθητές με ΜΔ
μόνο όταν γίνονται προσαρμογές στον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης.
Ορισμένες από τις πρακτικές που προτείνονται για την υποστήριξη μαθητών με ΜΔ
είναι οι ακόλουθες:
● η σαφής διατύπωση των διδακτικών στόχων,
● η χρήση οργανογράμματος στην αρχή του μαθήματος,
● η χρήση οπτικών αναπαραστάσεων,
● η χρήση μνημονικών βοηθημάτων,
● η έμφαση σε λίγες, σημαντικές έννοιες,
● η καλή οργάνωση του μαθήματος,
● η συχνή χρήση επαναλήψεων, επεξηγήσεων, εξάσκησης και ερωτήσεων, η χρήση
εποπτικού υλικού,
● η τροποποίηση του ρυθμού διδασκαλίας.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τεχνικές που
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ειδικών δυσκολιών που συνήθως οι μαθητές
με ΜΔ αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο πειραμάτων και διερευνήσεων. Τέτοιες τεχνικές
είναι:
● Η χρήση φύλλων εργασίας που παρέχουν απλά διατυπωμένες οδηγίες και είναι
εμπλουτισμένα με σκίτσα και εικόνες, για την υποστήριξη των μαθητών στην
εκτέλεση πειραμάτων (Mastropieri και συν., 1998).
● Η συμπληρωματική διδασκαλία για τις διαδικασίες εκτέλεσης πειραμάτων, τη
διατύπωση υποθέσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων (McCleery & Tindal, 1999).
● Η δυνατότητα να συζητούν οι μαθητές τις ιδέες τους με την εκπαιδευτικό πριν τις
ανακοινώσουν στην ομάδα τους ή στην τάξη, για να τις επεξεργάζονται καλύτερα
και να αποκτούν αυτοπεποίθηση (Palincsar και συν., 2001).

● Η χρήση καταλόγου επιστημονικών όρων και εκφράσεων για να δανείζονται οι
μαθητές με ΜΔ λεξιλόγιο για τη διατύπωση των ιδεών τους και η εναλλακτική
δυνατότητα υπαγόρευσης των ιδεών τους ή η χρήση διαγραμμάτων (Palincsar και
συν., 2001).
● Η ένταξη των μαθητών με ΜΔ σε φιλικά διακείμενες ομάδες, η τήρηση κανόνων
και η καθοδήγηση των ομάδων ώστε να παρέχουν βοήθεια στα μέλη τους και να
αποφεύγονται προβλήματα συμπεριφοράς (Palincsar και συν., 2001).

209. «Οδηγοί Μελέτης» - φύλλα εργασίας και μαθητές
με ΗΜΔ(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι οι «Οδηγοί Μελέτης», που είναι φύλλα εργασίας
τα οποία ετοιμάζει ο εκπαιδευτικός για να καθοδηγήσει τη μελέτη συγκεκριμένων
ενοτήτων του σχολικού βιβλίου, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί για μαθητές με
ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. Βοηθούν τον μαθητή α. να εστιάσει στα κυριότερα
σημεία ενός κειμένου και β. να αξιολογήσει την κατανόησή του. Για την επιτυχή
εφαρμογή τους , όμως, επισημαίνεται ότι χρειάζεται άμεση και σαφής διδασκαλία.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Στ. Τάξη Δημοτικού, μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Μια εκπαιδευτικός μοιράζει (χωρίς όμως καμία επεξήγηση) «Οδηγούς Μελέτης»
στην τάξη ώστε να βοηθήσει όλους τους μαθητές να κατανοήσουν τα
σημαντικότερα σημεία του κεφαλαίου, αλλά και περισσότερο να καθοδηγήσει ένα
μαθητή με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες στον τρόπο μελέτης. Ενώ, όμως, τους
χρησιμοποιεί για δύο μήνες δεν έχει καταφέρει κάτι αξιοσημείωτο.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Για ποιο λόγο πιστεύετε αντιμετωπίζει ακόμη η εκπαιδευτικός τα προβλήματα
που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση; Πώς
δηλαδή παρουσιάζονται και αξιοποιούνται οι οδηγοί μελέτης;
1. Για ποιο λόγο πιστεύετε αντιμετωπίζει ακόμη η εκπαιδευτικός τα προβλήματα
που περιγράφει το σενάριο;
Η εκπαιδευτικός κάνει πολύ καλά που χρησιμοποιεί «Οδηγούς Μελέτης»
στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών με στόχο να κατανοήσουν τα σημαντικότερα
σημεία του κεφαλαίου. Αυτό που θα πρέπει κάνει επιπροσθέτως είναι να διδάξει
άμεσα και με σαφήνεια πώς αξιοποιούνται οι «Οδηγοί Μελέτης». Αυτό είναι
απαραίτητο βέβαια να γίνει για όλους τους μαθητές και εντελώς αναγκαίο για τις
περιπτώσεις μαθητών με ΗΜΔ.

2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση; Πώς
δηλαδή παρουσιάζονται και αξιοποιούνται οι οδηγοί μελέτης;
Θα του πρότεινα να αξιοποιήσει στη διδασκαλία και τη μάθηση των ΦΕ
Οδηγούς Μελέτης και απαραιτήτως να εξοικειώσει τους μαθητές του με τέτοιους
Οδηγούς μέσω άμεσης και σαφούς διδασκαλίας.
Οι οδηγοί μελέτης (study guides) είναι φύλλα εργασίας που ετοιμάζει η
εκπαιδευτικός για να καθοδηγήσει τη μελέτη συγκεκριμένων ενοτήτων του
σχολικού βιβλίου (Lovitt & Horton, 1994).
Μπορεί να περιλαμβάνουν: ερωτήσεις ανοικτού τύπου, ημιτελείς προτάσεις ή
ημιτελή διαγράμματα και σχήματα, τα οποία ο μαθητής μπορεί να απαντήσει ή να
συμπληρώσει μελετώντας το κείμενο. Οι οδηγοί μελέτης βοηθούν το μαθητή α. να
εστιάσει στα κυριότερα
σημεία ενός κειμένου και β. να αξιολογήσει την κατανόησή του.
Βήμα-βήμα: «Οδηγοί μελέτης στην ώρα του μαθήματος»
1. Ετοιμάζω μια διαφάνεια του οδηγού μελέτης για προβολή στην τάξη ή/και τον
μοιράζω στους μαθητές σε φωτοτυπίες.
2. Οι μαθητές μελετούν σιωπηρά μία ενότητα του βιβλίου χρησιμοποιώντας τον
οδηγό μελέτης και μετά
3. συζητούν στην ολομέλεια τις απαντήσεις και τις απορίες τους.
Οι οδηγοί μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν υλικό για διδασκαλία
μεταξύ συνομηλίκων (peer tutoring), δηλαδή από ζευγάρια μαθητών οι οποίοι
εναλλάσσουν ρόλους «μαθητή» και «δασκάλας»:
1. Η «δασκάλα» διατυπώνει μια ερώτηση.
2. Ο «μαθητής» ψάχνει την απάντηση στο κείμενο.
3. Η «δασκάλα» ελέγχει την απάντηση.
4. Τα παιδιά αλλάζουν ρόλους.
Είναι σημαντικό οι μαθητές να εξασκηθούν στη χρήση οδηγών μελέτης στο σχολείο
πριν κληθούν να τους χρησιμοποιήσουν μόνοι τους στο σπίτι.

211. ΗΜΔ και παραβατικότητα(Κ.Ρ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες
έχουν κάποια χαρακτηριστικά, όπως η παρορμητικότητα, τα προβλήματα προσοχής
και τα μεταγνωστικά ελλείμματα που τους προδιαθέτουν να προβούν σε πράξεις
νεανικής παραβατικότητας. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται με δυσκολίες
επίλυσης προβλημάτων και επιλογής κατάλληλων συμπεριφορών και με την
κοινωνική αντίληψη.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Στ. Τάξη Δημοτικού, μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:

Μια μαθήτρια με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες αδυνατεί να εμπλακεί στις
πειραματικές διαδικασίες του μαθήματος των Φυσικών και παρουσιάζει
προβλήματα συμπεριφοράς. Αποκορύφωση στην προβληματική της συμπεριφορά
αποτέλεσε η κλοπή ηλεκτρονικής συσκευής αποθήκευσης αρχείων από μια
συμμαθήτριά της, η οποία ανήκε στον αδερφό της. Όταν βρέθηκε κοντά στο να την
ανακαλύψουν πέταξε τη συσκευή στην τουαλέτα για να μην την ανακαλύψουν.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική υποστήριξη;

Παντελιάδου Μαθησιακές Δυσκολίες στη Β/θμια
Έχουν οι έφηβοι µε Μαθησιακές ∆υσκολίες προβλήµατα
συµπεριφοράς;
Σύµφωνα µε σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα υπάρχει σαφής σχέση µεταξύ των προβληµάτων συµπεριφοράς και των Μαθησιακών ∆υσκολιών
(Grigorenko, 2001). Ειδικότερα, η ύπαρξη προβληµάτων συµπεριφοράς ποικίλει από επιθετικότητα µέχρι απάθεια ή εσωστρέφεια. Τα προβλήµατα αυτά αν
και δεν εµπίπτουν σε κλινικό επίπεδο, θα πρέπει να τονισθεί ότι είναι αρκετά
σοβαρά (Mag & Reid, 1994). Παιδιά µε αναγνωστικά προβλήµατα στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού εµφάνιζαν περισσότερα προβλήµατα
συµπεριφοράς/διαγωγής στην ηλικία των 16 ετών (Fergusson & Lynskey,
1997). Σε ό,τι αφορά στο φύλο, αυξηµένα προβλήµατα συµπεριφοράς παρουσιάζουν στην εφηβεία και τα κορίτσια µε τα Μ.∆. (Ritter, 1989), σε αντίθεση µε
παλαιότερες αντιλήψεις. Τα προβλήµατα συµπεριφοράς των παιδιών µε Μ.∆., όταν
υπάρχουν, δεν θεωρούνται συστατικό στοιχείο των Μαθησιακών ∆υσκολιών, αλλά
απόρροιά τους. Η χαµηλή σχολική επίδοση µπορεί να οδηγεί σε κακή συµπεριφορά
στην τάξη. Η κακή συµπεριφορά µέσα στην τάξη οδηγεί αντίστοιχα σε φτωχή
αλληλεπίδραση µε την εκπαιδευτικό και τους συµµαθητές. Αυτή µε τη σειρά
της οδηγεί σε ανάπτυξη στρεβλών πεποιθήσεων σε σχέση µε την επίδοση, που
έρχονται να προστεθούν σε αυτές που ήδη υπάρχουν λόγω της Μαθησιακής
∆υσκολίας. Αυτές οι λανθασµένες και στρεβλές απόψεις συνεισφέρουν σε µεγαλύτερα προβλήµατα συµπεριφοράς και διάσπασης προσοχής και δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος αποτυχίας.
∆ύο περιοχές που µελετώνται και καταγράφονται στη βιβλιογραφία που
εξετάζει ιδιαίτερα τα προβλήµατα συµπεριφοράς των εφήβων µε Μαθησιακές
∆υσκολίες είναι η νεανική παραβατικότητα και η χρήση ουσιών.
Α. Η νεανική παραβατικότητα
Υπάρχει σήµερα µια διευρυµένη συµφωνία ύπαρξης αυξηµένης παραβατικότητας µεταξύ των εφήβων µε Μ.∆. Όµως, η διευρυµένη αυτή συµφωνία δεν
εµφανίζεται και στην ερµηνεία της σχέσης µεταξύ Μαθησιακών ∆υσκολιών
και νεανικής παραβατικότητας. Οι κύριες ερευνητικές υποθέσεις που συναντούµε στη βιβλιογραφία είναι:
α) η υπόθεση της ενδογενούς προδιάθεσης. Σύµφωνα µε την υπόθεση
αυτή, οι έφηβοι µε Μαθησιακές ∆υσκολίες έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά,
τα οποία τους προδιαθέτουν να εµπλακούν σε πράξεις νεανικής παραβατικότητας.
Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η παρορµητικότητα, τα προβλήµατα
προσοχής και οι µεταγνωστικές ελλείψεις µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την

επίλυση προβληµάτων και την κατάλληλη επιλογή συµπεριφορών και τα προβλήµατα κοινωνικής αντίληψης. (Θέµα 211)
β) η υπόθεση της σχολικής αποτυχίας. Σύµφωνα µε αυτή, οι έφηβοι µε
Μαθησιακές ∆υσκολίες αποκτούν χαµηλή αυτοαντίληψη και εκτίµηση και
επιλέγουν την παραβατική συµπεριφορά και τις αντίστοιχες παρέες για να
κερδίσουν αναγνώριση και αυτοεκτίµηση, εξαιτίας του βιώµατος της σχολικής
αποτυχίας και της απόρριψης από τους συµµαθητές τους και
γ) η υπόθεση της διακριτικής µεταχείρισης. Με βάση τη συγκεκριµένη
υπόθεση, οι έφηβοι µε Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν εµπλέκονται πιο συχνά
από τους υπολοίπους σε νεανική παραβατική συµπεριφορά, αλλά απλά συλλαµβάνονται και οδηγούνται στη δικαιοσύνη πιο συχνά, εξαιτίας των προβληµάτων στις κοινωνικές τους δεξιότητες. Οι έφηβοι µε Μαθησιακές ∆υσκολίες
κάνουν πιο πολλά αρνητικά και σκληρά σχόλια, δεν δίνουν πληροφορίες για
τον εαυτό τους, δεν ξέρουν να προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους ανάλογα
µε το πρόσωπο που τους µιλά και γενικά µε την κοινωνική τους συµπεριφορά
προκαλούν είτε όποιον τους συλλαµβάνει, είτε τις δικαστικές αρχές.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Tι προβλήµατα εµφανίζονται στις Φυσικές Επιστήµες και τι
µπορούµε αν κάνουµε;
Σύµφωνα µε τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία, οι σκοποί της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών αποβλέπουν στο να βοηθήσουν όλους τους
µαθητές:
α) να αποκτήσουν βαθιά κατανόηση επιστηµονικών εννοιών και να οικοδοµήσουν γνώση ευέλικτη, ώστε να µπορούν να τη χρησιµοποιήσουν στην
ερµηνεία καθηµερινών καταστάσεων,
β) να κατανοήσουν τη φύση της επιστηµονικής γνώσης και τις ιστορικές και
κοινωνικές της διαστάσεις, έτσι ώστε να µπορούν να είναι κριτικοί αποδέκτες πληροφοριών για θέµατα που αφορούν την επιστήµη, την τεχνολογία, την κοινωνία και το περιβάλλον και
γ) να αναπτύξουν ικανότητες και στρατηγικές, ώστε να µπορούν αφενός να
αντιµετωπίζουν µε συστηµατικό τρόπο προβλήµατα της καθηµερινότητάς
τους και αφετέρου να συµµετέχουν ενεργά ως πολίτες στον πολιτικό διάλογο για θέµατα επιστήµης και τεχνολογίας (National Science Research
Council, 1996). Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες αντιµετωπίζουν σοβαρά
προβλήµατα στην επίτευξη των παραπάνω στόχων (Driver, Guesne & Tiberghien,
1993˙ De Jong & Joolingen, 1998˙ Krajcik, Blumenfeld, Marx, Bass, Fredricks,
& Soloway, 1998˙ Kuhn, 1991˙ Schauble, Glaser, Duschl, Schulze, & John,
1995). Συγκεκριµένα: τείνουν να εστιάζουν σε λίγες µόνο διαστάσεις ενός
φαινοµένου και να εξάγουν συµπεράσµατα βασισµένοι σχεδόν αποκλειστικά στην
αισθητηριακή αντίληψη, δυσκολεύονται να διατυπώσουν ερωτήσεις που έχουν
επιστηµονικό ενδιαφέρον, δηλαδή ερωτήσεις που έχουν µεν ενδιαφέρον για τους
ίδιους αλλά που η διερεύνησή τους µπορεί επίσης να οδηγήσει στην κατανόηση
φυσικών φαινοµένων (αυτό οφείλεται εν µέρει στις περιορισµένες γνώσεις που έχουν για τα θέµατα που διερευνούν), έχουν την τάση να σχεδιάζουν
πειράµατα που νοµίζουν ότι θα επιβεβαιώσουν τις αρχικές τους ιδέες και
δυσκολεύονται να διατυπώσουν εναλλακτικές υποθέσεις ακόµα κι όταν οι ιδέες τους
δεν υποστηρίζονται από τα πειραµατικά δεδοµένα, νούν, δεν µπορούν πάντα να
τηρήσουν αυτή την αρχή στην πράξη. Αυτό σηµαίνει ότι, όταν εκτελούν πειράµατα,
αλλάζουν πολλές µεταβλητές ταυτόχρονα και έτσι δεν µπορούν να καταλήξουν σε
κάποιο συµπέρασµα για τον ρόλο αυτών των µεταβλητών, δυσκολεύονται στην
εξαγωγή συµπερασµάτων. Συχνά οι µαθητές αρνούνται να αποδεχτούν πειραµατικά
δεδοµένα που αντικρούουν τις δικές τους υποθέσεις και παρερµηνεύουν τα
δεδοµένα, έτσι ώστε να «αποδεικνύουν» αυτό που οι ίδιοι πιστεύουν.
Για να υπερβούν τα παραπάνω προβλήµατα, οι µαθητές µε Μ.∆. έχουν

ανάγκη από ειδικά σχεδιασµένες εκπαιδευτικές παρεµβάσεις. Αυτές, µέχρι
πρόσφατα, εστίαζαν στην ανάπτυξη στρατηγικών µάθησης και δεξιοτήτων
µελέτης που βοηθούν τους µαθητές να µαθαίνουν πιο αποτελεσµατικά από
το σχολικό εγχειρίδιο και από παραδόσεις, καθώς και να προετοιµάζονται
καλύτερα για διαγωνίσµατα.
Τα τελευταία χρόνια οι παρεµβάσεις αυτές έχουν δεχθεί κριτική (Morocco,
2001), όχι λόγω της αποτελεσµατικότητάς τους, καθώς η έρευνα έχει καταγράψει θετικές επιπτώσεις στην επίδοση των µαθητών µε Μ.∆ (Mastropieri &
Scruggs, 1992), αλλά γιατί δεν αναφέρονται σε δραστηριότητες εργαστηριακές, διερεύνησης και επίλυσης προβληµάτων, αλλά περιλαµβάνουν αποκλειστικά «παραδοσιακές» µορφές διδασκαλίας. Οι εργαστηριακές δραστηριότητες δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους µαθητές και ιδιαίτερα σε εκείνους µε
Μ.∆, να εµπλέκονται ενεργά στη µάθησή τους και να συνδέουν αφηρηµένες
έννοιες µε συγκεκριµένες καταστάσεις στο βαθµό που προσφέρουν «χειροπιαστές» εµπειρίες. Επίσης, απευθύνονται σε όλες τις αισθήσεις, στηρίζονται
σε µικρότερο βαθµό στις γλωσσικές ικανότητες των µαθητών, δηλαδή σε
ικανότητες γραπτής έκφρασης και κατανόησης επιστηµονικών κειµένων και,
επειδή ενθαρρύνουν την οµαδική εργασία, διευκολύνουν την κοινωνική τους
ένταξη και συµµετοχή.
Παρόλα αυτά, οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι οι εργαστηριακές
δραστηριότητες δεν είναι εύκολες, αλλά περιλαµβάνουν µια σειρά από διαδικασίες, ιδιαίτερα απαιτητικές για όλους τους µαθητές και ιδιαίτερα για
τους µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. Συγκεκριµένα, σε αυτές οι µαθητές
καλούνται:
α) να διατυπώνουν ερωτήσεις και υποθέσεις,
β) να σχεδιάζουν και να εκτελούν παρεµβάσεις στο φυσικό κόσµο καθώς και
να συλλέγουν δεδοµένα µε συστηµατικό τρόπο,
γ) να ερµηνεύουν τα δεδοµένα που συγκεντρώνουν και να αξιολογούν τις
διαφορετικές ερµηνείες που µπορεί να προκύψουν βάσει αυτών των τεκµηρίων και δ) να συνεργάζονται σε οµάδες, µια που αρκετές από τις παραπάνω
δραστηριότητες αν και αναγνωρίζουν την ανάγκη ελέγχου των µεταβλητών που
διερευνούν
Μάλιστα, όταν οι εργαστηριακές δραστηριότητες δεν προσαρµόζονται
για τους µαθητές µε Μ.∆. (βλ. πίνακα) αυτοί συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν
δυσκολίες, οι οποίες αφορούν κυρίως στη συνεργασία µε άλλους, στη γραπτή και προφορική έκφραση, στην εστίαση προσοχής και στη σύνδεση των
επιµέρους δραστηριοτήτων µε τον γενικό σκοπό µιας εργασίας (Palincsar,
Magnusson, Collins & Cutter, 2001).
Σε αυτό το πλαίσιο η εκπαιδευτικός, προκειµένου να βοηθήσει τους µαθητές µε Μ.∆. να επωφεληθούν το µέγιστο δυνατό από τη διδασκαλία, µπορεί
να:
§ τονίζει το ότι ο στόχος των επιστηµονικών παρεµβάσεων είναι η κατανόηση φαινοµένων,
§ αποφεύγει τα πολλά, ασύνδετα µεταξύ τους, πειράµατα και εξετάζει λίγες
έννοιες σε βάθος,
§ βοηθά τους µαθητές να συνδέσουν επιµέρους διαδικασίες µε το γενικό
σκοπό µιας δραστηριότητας ή project,
§ εξηγεί τον λόγο για τον οποίο γίνεται ένα συγκεκριµένο πείραµα (ποιες
µεταβλητές διερευνώνται και γιατί) και τη «λογική» που υπαγορεύει τον
σχεδιασµό του,
§ βοηθά τους µαθητές να σχεδιάζουν δικές τους παρεµβάσεις και όχι µόνο
να εκτελούν προσχεδιασµένα πειράµατα,
§ ενθαρρύνει τους µαθητές να διατυπώνουν υποθέσεις και να κάνουν προβλέψεις,
§ καλεί τους µαθητές να αναπτύσσουν ερµηνείες για τα αποτελέσµατα των

παρεµβάσεών τους και να χρησιµοποιούν επιχειρήµατα για να τις υποστηρίξουν,
παροτρύνει τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν τις ίδιες θεωρητικές ιδέες
για να ερµηνεύσουν νέες καταστάσεις.
Ορισµένες στρατηγικές διδασκαλίας που µπορούν να διευκολύνουν τη
µάθηση για τους µαθητές µε Μ.∆. κατά τη διάρκεια εργαστηριακών δραστηριοτήτων (όχι αποκλειστικά στις φυσικές επιστήµες) περιγράφονται στον
πίνακα που ακολουθεί (McCleery & Tindal, 1999
Να κολλήσει η σελίδα 82 της Παντελιάδου Μ∆ στη ∆/θµια
Επίσης µπορούµε να αναφέρουµε
∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία
Καλλιέργεια κινήτρων
Καλλιέργεια µεταγνωστικών στρατηγικών µάθησης και κοινωνικοσυναιστθηµατικές
στρατηγικές. Σελίδα 13 και 14 Αρχείο Νεοελληνική Γλώσσα στο Ψηφιακό σχολείο –
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Σχολικό κλίµα …..Η Σχολική και Κοινωνική Ζωή άριστο πλαίσιο στήριξης και
προγράµµατα συναισθηµατική και κοινωνική αγωγή

212. κατάκτηση της ιστορικής/ ετυμολογικής
ορθογραφίας = οι Μ να εξοικειωθούν με την οπτική
εικόνα των λέξεων(Κ.Β)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι για την κατάκτηση της ιστορικής/ ετυμολογικής
ορθογραφίας (η ορθογραφία του θέματος της λέξης), οι μαθητές θα πρέπει να διαβάζουν
αρκετά κείμενα, ώστε να εξοικειωθούν με την οπτική εικόνα των λέξεων.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Β’ δημοτικού, μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με δυσλεξία αδυνατεί να αποδώσει ορθογραφημένα το θέμα σε
αρκετές από τις λέξεις που διδάσκεται . Η εκπαιδευτικός δεν ξέρει πώς να τον
βοηθήσει και ζητά τη βοήθειά σας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στην εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Λάθη ιστορικής ορθογραφίας, ∆υσλεξία (∆υσορθογραφία),

Τα λάθη ιστορικής ορθογραφίας αντιµετωπίζονται (για όλα τα παιδιά και µε
µαθησιακές) µε οικογένειες λέξεων, ετυµολογικές ασκήσεις και ασκήσεις
σύνθεσης και παραγωγής λέξεων
 Ορθογραφία «η ανακάλυψη του διαβόλου»
 Τα ορθογραφικά λάθη παρουσιάζονται νωρίς στη σχολική ηλικία, επηρεάζουν
αρνητικά την ικανότητα επικοινωνίας µέσω του γραπτού λόγου και τη στάση
του µαθητή απέναντι στο σχολείο.
 Αυτό που διαφοροποιεί τους ορθογράφους από τους ανορθόγραφους είναι η
ορθογραφική µνήµη και όχι η οπτική.
 Οι ορθογράφοι µαθητές έχουν ανεπτυγµένες φωνολογικές δεξιότητες,
µορφολογική επίγνωση, καλή γνώση των συντακτικών κανόνων
 Για να γράφει ορθογραφηµένα ο µαθητής πρέπει να εφαρµόζει ποικίλες
δεξιότητες, όπως π.χ.
 να είναι ικανός να διαβάζει τη λέξη,
 να κατέχει και να χρησιµοποιεί τις σχέσεις των φωνηµάτων και της
δοµής τους,
 να εφαρµόζει φωνητικές γενικεύσεις,
 να έχει στη µνήµη του την οπτική αναπαράσταση της λέξης,
 να την ανακαλεί όταν τη χρειάζεται και
 να χρησιµοποιεί δεξιότητες λεπτής κινητικότητας για να τη γράφει
(Σπαντιδάκης: Προβλήµατα Παραγωγής Γραπτού Λόγου )
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Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΡΑΦΗ.ppt
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
Προτάσεις και δραστηριότητες, βάσει της καινοτοµίας των νέων διδακτικών
πακέτων για τη Γλώσσα
Μελέτες και έρευνες έχουν δείξει ότι ο κάθε µαθητής, όπως και ο καθένας από εµάς,
µαθαίνει ορθογραφία µε διαφορετικό τρόπο.
Σύγχυση προκαλεί η άποψη, ότι η ορθογραφική ικανότητα αποτελεί δεξιότητα ή
έµφυτη ικανότητα. Από αυτήν την παρανόηση ξεκινά η σχετικοποίηση του ρόλου του
δασκάλου, αλλά και της βοήθειας του στον τοµέα αυτό.
Υπάρχουν ασφαλώς µαθητές, που µε µικρή σχετικά προσπάθεια γίνονται
ορθογράφοι. Αποτυπώνουν στη µνήµη τους ορθογραφηµένα τις λέξεις ή µαθαίνουν
µε ευκολία και εφαρµόζουν τους ορθογραφικούς κανόνες. Είναι αποδεδειγµένο,
ωστόσο, το γεγονός ότι όλοι µπορούν να πετύχουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα,
έστω κι αν χρειαστεί να καταβάλουν µακροχρόνιες και επίπονες προσπάθειες.
 Προκύπτει λοιπόν το ερώτηµα:
«Πώς θα καλλιεργήσουµε την ορθογραφική ικανότητα των παιδιών µας;»
Κοινή πεποίθηση των εκπαιδευτικών είναι ότι η εκµάθηση, από τους µαθητές, της
ορθογραφηµένης γραφής είναι δυσκολότερη από την εκµάθηση της γραφής. Όσοι

µαθητές έχουν πρόβληµα στην ορθογραφία, δεν µπορούν να αφιερώσουν την
προσοχή τους σε υψηλότερες διαδικασίες γραφής ενώ αντίθετα οι µαθητές που είναι
καλοί στην ορθογραφία είναι ικανοί να εκφραστούν στην γραφή καλύτερα από
αυτούς που έχουν προβλήµατα.
Στο Α.Π. επιδεικνύεται µεγάλο ενδιαφέρον για τη διδασκαλία και την εκµάθηση της
ορθογραφίας ορίζοντας αναγκαία την ύπαρξη ορθογραφικών ασκήσεων σε κάθε
διδακτικό δίωρο.
Στόχος της διδασκαλίας και της εκμάθησης της ορθογραφίας δεν είναι η
απομνημόνευση από τους μαθητές της ορθογραφίας των λέξεων της εβδομάδας ή
της θεματικής ενότητας αλλά η διατήρηση στο χρόνο της ικανότητας τους να
γράφουν σωστά αυτές τις λέξεις.
Για να γίνουν έμπειροι αναγνώστες και επαρκείς ορθογραφικά, οι μαθητές που χειρίζονται
αλφαβητικές γλώσσες όπως είναι η ελληνική πρέπει να μάθουν τις αντιστοιχίες φθόγγων
και γραμμάτων στη γλώσσα τους.

Στις απλές ορθογραφικές περιπτώσεις ένας φθόγγος αντιστοιχεί σε ένα γράμμα.

Στις δύσκολες ορθογραφικές περιπτώσεις ένας φθόγγος αντιστοιχεί σε περισσότερα από
ένα γράμματα (οι φθόγγοι /ο/, /i/ και /e/) ή περισσότεροι από ένας φθόγγοι (οι φθόγγοι /i/,
/f/ και /v/) αντιστοιχούν σε ένα και μοναδικό γράμμα (το υ).

Στα ελληνικά, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση πολλαπλής αντιστοιχίας φθόγγου –
γράμματος είναι ο φθόγγος /i/ που μπορεί να γραφεί με έξι διαφορετικούς τρόπους: ως ι
στο παιδί, ως η στο ήρωας , ως οι στο οικοδόμοι, ως ει στο εικόνα, ως υ στο στάχυ και ως υι
στο υιοθεσία. Γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί ίσως την πηγή των μεγαλύτερων
ορθογραφικών προβλημάτων στο σχολείο.

H ορθογραφική απόδοση αυτών των φθόγγων εξαρτάται από τη θέση που έχουν στη λέξη:

-

-

αν βρίσκονται στη ρίζα της λέξης, ακολουθούνται οι κανόνες της ιστορικής
ορθογραφίας (π.χ. ο φθόγγος /i/ στη λέξη «υδρατμός» γράφεται με υ
επειδή παράγεται από τη λέξη της αρχαίας ελληνικής «ύδωρ»)
αν βρίσκονται στην κατάληξη της λέξης, αποδίδονται ορθογραφικά με βάση
τα χαρακτηριστικά του γραμματικού τύπου στον οποίο ανήκει αυτή η λέξη
(αν πρόκειται να γράψουμε την κατάληξη ενός ουδετέρου σε /i/, τότε θα
χρησιμοποιήσουμε το γράμμα ι, ενώ αν γράψουμε την κατάληξη ενός
θηλυκού σε /i/, τότε θα χρησιμοποιήσουμε το η).

Γι’ αυτό, η τυπική γνώση της γραμματικής ή ακόμα καλύτερα η γραμματική επίγνωση που
διαθέτουν οι μαθητές, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό, και τις ορθογραφικές τους επιδόσεις.

Εξαιτίας του σημαντικότατου ρόλου της γραμματικής στην ορθογραφία, πολλές από τις
δραστηριότητες που προτείνονται στη γραμματική θα μπορούσαν να είναι και
ορθογραφικές. Έτσι, μια άσκηση όπου π.χ. ελέγχεται η γνώση των μαθητών πάνω την
συμφωνία υποκειμένου – κατηγορουμένου είναι ταυτόχρονα γραμματική και ορθογραφική.

Στα νέα βιβλία του γλωσσικού µαθήµατος κυριαρχεί η προσπάθεια νοηµατοδότησης
της ορθογραφίας. Προσπαθούµε να µάθουµε στα παιδιά τους µηχανισµούς που
εξηγούν την σωστή γραφή µιας λέξης. Με τη βοήθεια της ετυµολογίας, της
παραγωγής, της σύνθεσης και των οικογενειών λέξεων τα µαθαίνουµε να
προσεγγίζουν τη θεµατική ορθογραφία και µε τη βοήθεια της γραµµατικής να
ελέγχουν την καταληκτική.
Τα βιβλία περιλαµβάνουν λεξιλογικές-ορθογραφικές ασκήσεις που είναι
προσανατολισµένες σε αυτό τον σκοπό. Μαθαίνουν στα παιδιά τις προθέσεις, τα
προθήµατα – επιθήµατα και τις λέξεις της αρχαίας ελληνικής που λειτουργούν ως
«γεννήτριες» λέξεων στη νέα ελληνική, τους µαθαίνουν τις οικογένειες λέξεων
(ενδεικτικά Ε΄ τάξη, Βιβλίο Μαθητή, α΄ τεύχος, σελ. 14, 27, 30, 34, 74), τους
οδηγούν σε εξέταση δύσκολων περιπτώσεων καταληκτικής ορθογραφίας, όπως αυτή
της κατάληξης /-ιστε/ (Ε΄ τάξη, Βιβλίο Μαθητή, β΄ τεύχος, σελ. 81).
Σε κάθε ενότητα, λοιπόν, υπάρχουν ασκήσεις ορθογραφίας αλλά αυτή δεν είναι η
µόνη µας σχετική δραστηριότητα.
 Κάνουµε ορθογραφία µε κάθε ευκαιρία, είτε είναι παραγωγή γραπτού
κειµένου είτε είναι µια άσκηση γραµµατικής. Αυτό σηµαίνει πως στα
γραπτά των παιδιών οµαδοποιούµε τα λάθη τους και τα δουλεύουµε,
π.χ. τα εξηγούµε στον πίνακα, κατασκευάζουµε κειµενάκια µε αυτά.
Στη συνέχεια µπορούµε να τα υπαγορεύσουµε, να τα γράψουµε µε
σκόπιµα λάθη στον πίνακα, να µοιράσουµε δικά µας κείµενα που θα
πρέπει τα παιδιά να διορθώσουν κτλ. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και σε
µια άσκηση µε γραµµατικό πρωτεύοντα στόχο. Ελέγχουµε την πορεία
της άσκησης από ορθογραφική (καταληκτική) άποψη και
επανερχόµαστε όταν χρειαστεί .
 Τα λάθη των παιδιών της τάξης µας αποτελούν την ορθογραφική
«ύλη» µε την οποία πρέπει να ασχοληθούµε. Μια ιδέα, είναι το «κουτί
των λέξεων της ενότητας», βάσει των οποίων κάνουν και την
επανάληψή τους στο τέλος. ∆ηλαδή έχουν ένα κουτί µέσα στο οποίο
ρίχνουν χαρτάκια µε τις πλέον ενδιαφέρουσες, για την τάξη τους,
λέξεις, οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και ένα θεµατικό λεξιλόγιο
της ενότητας.
 Επίσης, µπορούµε να φτιάξουµε τη «Γωνιά της Ορθογραφίας»,
δηλαδή µια γωνιά της τάξης όπου θα υπάρχουν λεξικά, παιχνίδια µε
λέξεις (σκραµπλ κτλ.) και ένα ταµπλό που θα γράφουµε ανά ενότητα
τις λέξεις που µας ενδιαφέρουν ορθογραφικά – σηµασιολογικά. Μια
ιδέα θα ήταν να σχηµατίσουν µε όσες περισσότερες από αυτές ένα
ατοµικό ή οµαδικό κείµενο που µπορεί να λειτουργήσει ως
ορθογραφική επανάληψη της ενότητας.

 Εξίσου σηµαντική είναι και η ώρα της διόρθωσης. Η εναλλαγή των
τρόπων (ετεροδιόρθωση, αυτοδιόρθωση, οµαδική, διαγωνισµός
διόρθωσης κτλ.) διασφαλίζει τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των
µαθητών, καλλιεργεί τις ικανότητές τους στη διόρθωση και δυναµώνει
την ορθογραφική τους δεξιότητα. Το πιο σηµαντικό στον τοµέα αυτό
είναι να τους καλλιεργήσουµε την πεποίθηση πως µπορούν να
διορθώσουν µόνοι τους το γραπτό τους, πως η ορθογραφία δεν είναι
µια χαώδης κατάσταση αλλά ακολουθεί συγκεκριµένους κανόνες και
ρυθµίζεται µε βάση τη λογική, άρα µπορούν να την κατανοήσουν και
να τη µάθουν. Αυτό βοηθάει ιδιαίτερα τους µαθητές µε δυσκολίες.
 Τέλος η αξιοποίηση του λεξικού τόσο κατά τη διαδικασία σύνθεσης
και γραπτού λόγου από τον µαθητή, καθώς και κατά την αξιολόγηση
του γραπτού του µαθητή από τον ίδιον πρέπει να θεωρείται ιδιαίτερα
σηµαντική.
Ενδεικτικοί τρόποι αξιοποίησης του Εικονογραφηµένου Λεξικού,
τάξεων Α΄, Β΄ & Γ΄
Στο βιβλίο δασκάλου του εγχειριδίου της Α΄ (σ.24) υποδεικνύονται
τρόποι αξιοποίησης του εικονογραφηµένου λεξικού, οι οποίοι, φυσικά,
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε µεγαλύτερες τάξεις και οι οποίοι
δεν εξαντλούν τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια που είναι πιθανό να
βασιστούν στο λεξικό.
 Καταγραφή των δύσκολων λέξεων σε ευρετήριο µε τη βοήθεια
του λεξικού και ανάρτηση στην τάξη χαρτονιών µε τις λέξεις
αυτές
 Αναζήτηση της βοήθειας του λεξικού κάθε φορά που
χρησιµοποιείται ή συναντάται λέξη αµφίβολης (για τους
µαθητές) ορθογραφίας ή που γίνεται ορθογραφικό λάθος.

Ενδεικτικό λήµµα από το εικονογραφηµένο
λεξικό των τάξεων α΄, β΄& γ΄
• αδειάζω ρήµα
(άδειασα, θα αδειάσω)

 Όταν αδειάζω κάτι, βγάζω από µέσα του ό,τι υπάρχει.
 Η Χιονάτη άδειασε το σκουπιδοτενεκέ που ήταν
γεµάτος χαρτιά.  Το άδειασµα ήταν µέχρι τώρα

δουλειά των νάνων.
 γεµίζω

α-δειά-ζω
[εικόνα της Χιονάτης που

αδειάζει καλάθι µε χαρτιά]

Ενδεικτικοί τρόποι αξιοποίησης του Ορθογραφικού-ερµηνευτικού
Λεξικού τάξεων ∆΄, Ε΄ & Στ΄
 Συνειδητοποίηση της µορφολογίας των λέξεων (θέµα, συνθετικά,
καταλήξεις κ.λπ.)
 Συνειδητοποίηση των µηχανισµών σύνθεσης και παραγωγής
 ∆ιδασκαλία ορθογραφίας, ιδιαίτερα µέσα από τους µηχανισµούς
σύνθεσης και παραγωγής, καθώς και της προέλευσης (ετυµολογίας)
των λέξεων

Ενδεικτικό λήµµα από το ορθογραφικόερµηνευτικό λεξικό των τάξεων δ΄, ε΄& στ΄
ανακαλύπτω
(Ρήµα, Ρ2)
(α-να-κα-λύ-πτω)
Αορ. ανακάλυψα,
παθ. Αορ.
ανακαλύφθηκα, παθ.
Μτχ. ανακαλυµµένος
[ανα-καλύπτω < λογ.
ανακαλύπτω < αρχ.
ανα+καλύπτω

1.Βρίσκω ποιος και κάνω
γνωστό κάτι που ήταν
άγνωστο ως τώρα.  Ο

Χριστόφορος Κολόµβος
ανακάλυψε την Αµερική το
1492.

Aντ. : Κρύβω,
σκεπάζω (2)
Οικογ. Λέξ. :
ανακάλυψη

2. φανερώνω, αποκαλύπτω: 

Η αστυνοµία ανακάλυψε ποιος
έκλεψε το αυτοκίνητο. 
Ανακάλυψε ότι τελικά ήταν
άλλος ο ένοχος της κλοπής.

 Η Ορθογραφία στην Α΄ τάξη
Στην Α΄ τάξη η τελευταία άσκηση αποτελεί την Ορθογραφία. Τα παιδιά αρχίζουν
να γράφουν την Ορθογραφία από τη στιγµή που µπορούν να συνθέσουν τις

πρώτες λέξεις µε στοιχεία που έχουν µάθει (T.E. 1o τχ.,σελ.29). Πρέπει να
αντιγράφεται µια φορά στην τάξη και να ελέγχεται από τον εκπαιδευτικό.
 Η διόρθωση της ορθογραφίας
Η διόρθωση της Ορθογραφίας αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της διδασκαλίας
Κατά την διόρθωση της Ορθογραφίας:
• Αποφεύγουµε να επισηµάνουµε το λανθασµένο γράµµα
• Παρακινούµε το παιδί να σκεφτεί πού µπορεί να έχει κάνει το λάθος
• Επιτρέπουµε στους µαθητές να κάνουν χρήση:
πινάκων µε ορθογραφικά δύσκολες λέξεις(και, έχει, είναι κ.ά.)
 εικονογραφηµένου λεξικού Α’,Β’,Γ’ ∆ηµοτικού (συγγράφεται)
 Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε πως:
 Κάνουµε ορθογραφία κάθε µέρα, καθ’ όλην τη διάρκεια του δίωρου
γλωσσικού µαθήµατος. Απλώς αυτό γίνεται µε διάφορες µορφές και
όχι µονοδιάστατα, όπως γινόταν µέχρι σήµερα.
 ∆ε βάζουµε ορθογραφία για το σπίτι µε την παλιά έννοια, αλλά
ωθούµε τα παιδιά να δουλέψουν στο σπίτι µε πιο δηµιουργικές µορφές
– π.χ. βρες στο λεξικό σου την οικογένεια της λέξης και φτιάξε
προτάσεις ή κειµενάκι µ’ αυτές.
 ∆ιδάσκουµε τις καινούριες (άγνωστες) λέξεις µέσα σε κείµενο, για να
γίνει κατανοητή η σηµασία τους από τα συµφραζόµενα. Έτσι,
διευκολύνεται η ορθογραφική µάθηση, εφόσον η σηµασία εξασφαλίζει
τη σύνδεση µε την οικογένεια λέξεων.
 Συνήθως χρησιµοποιούµε ενιαίο τετράδιο για τις γλωσσικές ασκήσεις.
Μπορούµε να έχουµε ξεχωριστό τετράδιο λεξιλογίου–ορθογραφίας,
όπου θα δουλεύουµε µε οικογένειες λέξεων και θα συγκεντρώνουµε το
θεµατικό λεξιλόγιο ανά ενότητα .
 Χρησιµοποιούµε εναλλακτικές µορφές ορθογραφικών ασκήσεων,
όπως: σκραµπλ, παιχνιδόλεξα, διαγωνισµούς ορθογραφίας κτλ.
Η ορθογραφία µπορεί να αποκτήσει νόηµα, εφόσον καλλιεργείται στο
µαθητή η κριτική σκέψη και η πεποίθηση πως έχει την ικανότητα να
ελέγξει µε λογικό τρόπο το κείµενό του.
Η ορθογραφία συνεπώς διαφοροποιείται από αυτό που ξέραµε µέχρι
τώρα. Η προσπάθειά µας επικεντρώνεται στο να διδάξουµε τους
µηχανισµούς της ορθογραφηµένης γραφής και να καλλιεργήσουµε την
ικανότητα της αυτοδιόρθωσης στους µαθητές µας. Οι ευκαιρίες που µας
δίνονται είναι οι ορθογραφικές και λεξιλογικές ασκήσεις που υπάρχουν σε
κάθε ενότητα, αλλά και τα γραπτά των παιδιών µας.
Καταλαβαίνουµε, έτσι, ότι η ορθογραφία απλώνεται σε όλη την ώρα του
µαθήµατος της γλώσσας.

Ο στόχος µας δεν είναι να διορθώνουµε εµείς τα λάθη των παιδιών αλλά
να τα βοηθάµε να τα δουν µόνα τους και να τα αξιοποιούµε για να τα
επεξεργαστούµε. Μια άσκηση γραµµατικής ή µια άσκηση παραγωγής
λόγου είναι µια ευκαιρία να καταγράψουµε τις ορθογραφικές αδυναµίες
της τάξης µας και να τις δουλέψουµε. Π.χ., αν κάνουµε µετατροπή ενός
κειµένου από το παρόν στο παρελθόν και ζητάµε τη µεταφορά των
ρηµάτων στον αόριστο και βλέπουµε ότι η τάξη µας έχει ορθογραφικό
πρόβληµα στις καταλήξεις σε –ησα, επωφελούµαστε από αυτό και
θυµίζουµε την καταληκτική ορθογραφία του αορίστου. Υπενθυµίζουµε
πως τα εργαλεία µας για να διδάξουµε την ορθογραφία είναι η ετυµολογία
και οι οικογένειες λέξεων για το θεµατικό κοµµάτι και η γραµµατική για
την καταληκτική ορθογραφία.
Σηµείωση: Πολλοί εκπαιδευτικοί ακολουθούν εδώ και χρόνια, σε
µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, την προσέγγιση που περιγράφουµε
παραπάνω. Με τα νέα βιβλία γίνεται µια προσπάθεια να µην αποτελεί
εξαίρεση και αποσπασµατική πρακτική, αλλά να γίνει ο κανόνας και να
πάρει οργανωµένη µορφή.
 Συνοπτικά
Προτεινόμενες ορθογραφικές δραστηριότητες:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Να συμπληρώσουν γράμματα που λείπουν σε λέξεις
Να συμπληρώσουν λέξεις που λείπουν σε κείμενο
Να συμπληρώσουν λέξεις που λείπουν σε προτάσεις επιλέγοντας κάθε φορά,
από διαφορετικές προτεινόμενες, τη σωστή
Να υπογραμμίσουν μέσα σε κείμενο ή σε προτάσεις λέξεις με μια
συγκεκριμένη ορθογραφική απόδοση (π.χ. ουσιαστικά και επίθετα που λήγουν
σε –οι)
Να χρησιμοποιήσουν σωστά τα σημεία στίξης σε προτάσεις ή σε κείμενο
Να φτιάξουν λίστες με λέξεις που τους δυσκόλεψαν πολύ στην ορθογραφία και
τις έκαναν πολλές φορές λάθος
Να λύσουν ένα σταυρόλεξο ή ένα κρυπτόλεξο
Να κάνουν παιχνίδια με τις λέξεις (π.χ. ακροστιχίδες, αναγραμματισμούς)
Να εξηγήσουν την ορθογραφία των λέξεων συνδέοντάς την με την ετυμολογία
και τη γραμματική

Δραστηριότητες αυξημένης δυσκολίας όπως:
•
•
•
•
•

Να γράψουν άγνωστη ορθογραφία
Να κάνουν ομαδοποίηση λαθών και διόρθωση στον πίνακα με τη συμμετοχή όλης
της τάξης
Να διορθώσουν μόνοι τους το γραπτό τους
Να διορθώσουν το γραπτό κάποιου άλλου
Να εξηγήσουν γιατί είναι λανθασμένες ορθογραφικά οι λέξεις που διορθώνουν.
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Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΡΑΦΗ – Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Τα λάθη αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφοριών για τον
προσδιορισµό των γνωστικών λειτουργιών που φαίνεται
να δυσλειτουργούν.
Μπορούµε να ταξινοµήσουµε τα λάθη σε δύο κατηγορίες:
1) Οι λέξεις γράφονται λανθασµένα µεν, αλλά µε τρόπο που διατηρούν τη
φωνολογική τους ταυτότητα (π.χ. η λέξη «σχολείο» γράφεται «σχολίο», η
λέξη «είµαι» ως «ίµε»)
2) Οι λέξεις δε διατηρούν τη φωνολογική τους ταυτότητα (π.χ. «ταπζι» αντί
«τραπέζι», «σίρεµα» αντί «σήµερα».

3) Τα λάθη της δεύτερης περίπτωσης αντανακλούν µια µαθησιακή δυσκολία
που πρέπει άµεσα να διερευνηθεί.
4) Η ορθογραφηµένη γραφή µιας λέξης συνδέεται µε την επιτυχή ανάκληση
της ορθογραφικής αναπαράστασης της λέξης από τη µακρόχρονη µνήµη.
Οπότε, αν ενισχύσουµε την ορθογραφική αναπαράσταση των λέξεων στη
µακρόχρονη µνήµη ενισχύουµε και την ορθογραφηµένη γραφή τους.
5) Τα λάθη λέξεων µε ιστορική ορθογραφία (1η κατηγορία) επηρεάζεται
από: α) την ετυµολογία (γραφή θέµατος λέξης) και β)τη γνώση της
γραµµατικής(κυρίως καταλήξεις λέξεων).
∆ιδακτική πρόταση:
Κατηγοριοποίηση των λέξεων σε οµάδες κοινής
ετυµολογικής προέλευσης και
πολυαισθητηριακή προσέγγιση
ΟΧΙ στείρα επανάληψη της γραφής µιας λέξης
•

Α) Οικογένειες λέξεων π.χ. η µάθηση της λέξης χρώµα είναι
αποτελεσµατικότερη αν συνδυαστεί µε τη µάθηση της ορθογραφίας όλων
των δυνατών (για το επίπεδο του παιδιού) ορθογραφικά συγγενών λέξεων
π.χ.
χρωµατίζω
άχρωµος
πολύχρωµος
ελαιοχρωµατιστής

• Β) Αντιδιαστολή λέξεων µέσα σε προτάσεις
φι
φυ
φιλ
φυλλ
. Γ) Γραµµατική λέξης
» πρότασης
» κειµένου
. ∆) Μάθηση µεµονωµένων λέξεων
. Ε) Αυτοδιόρθωση λαθών
Το παιδί πρέπει να γνωρίζει και να κατανοεί τη σηµασία
των µεµονωµένων για ορθογραφία λέξεων. Κάθε λέξη πρέπει
να δίνεται µέσα σε ένα περιβάλλον πρότασης,
ώστε να βοηθιέται η κατανόησή της.
ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ
1. κάνει λάθη,
2. δεν έχει ιδέες
αλλά έχει ιδέες
Στην πρώτη περίπτωση ασκούµε το παιδί συστηµατικά στην ορθογραφηµένη
γραφή και ταυτόχρονα ασκούµε το παιδί στην προφορική διατύπωση των
σκέψεών του. «ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΛΕΩ»
Στη δεύτερη περίπτωση διδάσκουµε το «σκέφτοµαι και γράφω» µε διάφορους
τρόπους:
α) χρήση ερωτήσεων στα βασικά στοιχεία του
θέµατος.
β) χρήση εικόνων

γ) χρήση πλαισίου για το θέµα π.χ. αφήγηση, περιγραφή. ∆ιδάσκω τα διάφορα
είδη κειµένου µε τα χαρακτηριστικά τους. ∆ηλ. πώς κάνω αφήγηση, περιγραφή
κ.λ.π.
δ) διευθέτηση λέξεων σε προτάσεις και προτάσεις σε περιόδους. (ο τρόπος αυτός
είναι κατάλληλος για οµαδοσυνεργατική διδασκαλία- µοιράζω το θέµα µε
φακέλους).
ε) δίνω λέξεις-κλειδιά
στ) κάνω ασκήσεις λεξιλογίου (χρήση λεξικού)
ζ) ασκήσεις συµπλήρωσης κενών σε κείµενο
η) ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων
θ)δόµηση θέµατος µε διάγραµµα εργασίας ή εξακτίνωση
Θ.1. Μέθοδος ιδεοθύελλας σε 3 φάσεις:
Α’ φάση
µήνες

βροχές
κρύο

καιρός

Φθινόπωρο
σχολεία

κάστανα
µήλα
κίτρινα
φύλλα

Β΄ φάση
Γράφω με τις ιδέες (μαζί με τα παιδιά) προτάσεις
διαμορφώνοντας ένα πρώτο κείμενο.
Γ’ φάση
Γράφω το τελικό κείμενο.
Θ.2. Με τη βοήθεια διαγράμματος εργασίας

214. Ανατροπή προεπιστημονικών αντιλήψεων Μ στα
μαθηματικά(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Έρευνες έχουν δείξει ότι πολλοί μαθητές έχουν την (προ-επιστημονικήή) αντίληψη
ότι αν αυξήσουμε ένα μέγεθος ενός γεωμετρικού σχήματος τότε αυξάνονται
αναλογικά και όλα τα υπόλοιπα μεγέθη του σχήματος.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε και Στ Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Μαθητές μιας τάξης θεωρούν ότι μεταξύ
δύο ορθογωνίων παραλληλογράμμων αυτό που έχει μεγαλύτερη περίμετρο έχει και
μεγαλύτερο εμβαδόν. Ο εκπαιδευτικός προβληματίζεται πώς θα οδηγήσει τους
μαθητές από τις «προϋπάρχουσες άτυπες αντιλήψεις τους» στην ακριβή
μαθηματική γνώση.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
Στο ΠΣ του νέου Σχολέιου οι µετρήσεις αποτελούν έναν από τους πέντε άξονες του
µαθηµατικού περιεχοµένου και στοχεύουν στην ουσιαστική κατανόηση της διαδικασίας
µέτρησης µε την προσέγγιση και χρήση µεθόδων και εργαλείων, την ανάπτυξη
δεξιοτήτων εκτίµησης και υπολογισµών κατά προσέγγιση.
Η ερευνητική διαπίστωση σχετίζεται µε άµεσα µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
οι µαθητές στην κατανόηση της σχέσης περιµέτρου και εµβαδού την όποια περιγράφει το
σενάριο. Τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι η πορεία της σκέψης των µαθητών
ακολουθεί την ιστορική πορεία ανάπτυξης των επιστηµών. Έτσι και στην περίπτωση της
κατανόησης της σχέσης περιµέτρου –εµβαδού πολλοί µαθητές έχουν την (προεπιστηµονική) αντίληψη ότι αν αυξήσουµε ένα µέγεθος ενός γεωµετρικού σχήµατος τότε
αυξάνονται αναλογικά και όλα τα υπόλοιπα µεγέθη του σχήµατος.
Γενικότερα, οι έρευνες δείχνουν ότι το εµβαδόν και η περίµετρος προκαλούν διαρκώς
σύγχυση στα παιδιά. Πιθανόν αυτό να συµβαίνει επειδή και τα δυο αφορούν σε περιοχές
που πρέπει να µετρηθούν ή τα παιδιά διδάσκονται τους τύπους και τους µπερδεύουν.
Όποια και να είναι η αιτία τα παιδιά ακόµη στην Πέµπτη και στην έκτη τάξη συχνά
συγχέουν αυτέ στις έννοιες.
Αυτό σηµαίνει ότι είναι απαραίτητη η εµπλοκή των µαθητών σε κατάλληλες
διερευνητικές µαθηµατικές δραστηριότητες µε στόχο τον µετασχηµατισµό των
εναλλακτικών απόψεών τους και τη γεφύρωση τους µε την µαθηµατική γνώση.
Τι είναι όμως και που οφείλονται τα γραμμικά λάθη?

2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να οδηγήσει τους
μαθητές στην ακριβή μαθηματική γνώση με βάση τις αρχές του Νέου
Σχολείου;
Εισαγωγικό
Προτάσεις για διδακτική διαχείριση: Η εισαγωγή στη διαδικασία της μέτρησης
πραγματοποιείται μέσα από δράσεις που βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τόσο
τις έννοιες όσο και τις διαδικασίες. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να επιδιώξει να
προσεγγίσουν οι μαθητές τα διαφορετικά στάδια της μέτρησης (άμεση σύγκριση
μεγεθών, επικάλυψη με μονάδες, χρήση συμβατικών μονάδων και σύνδεση με το
αριθμητικό αποτέλεσμα). Η προοδευτική κατάκτηση των στοιχείων αυτών απαιτεί
κατάλληλες δράσεις με νόημα και ενδιαφέρον για τους μαθητές και η ολοκλήρωσή τους
είναι απαραίτητη για την εισαγωγή στη διαδικασία μέτρησης.

Η μέτρηση επιφανειών αποτελεί μια τροχία μάθησης και διδασκαλίας
(ΤΜΔ).
Από την άλλη οι αρχές του νέου σχολείου ευνοούν προσεγγίσεις που
εμπεριέχουν:
•
•
•

Μύηση σε ερευνητικές διαδικασίες και διεργασίες.
Κατανόηση βασικών εννοιών, διαδικασιών και γεγονότων και έµφαση στην
επικοινωνία και στη συνεργασία.
Μορφές διδασκαλίας - τεχνικές διδασκαλίας - µάθησης (µε έµφαση στις ενεργητικές,
συµµετοχικές, συνεργατικές διερευνητικές) .

Η τροχιά της Μέτρησης επιφάνειας αφορά τη σύγκριση επιφανειών, την
ανάλυση και σύνθεσή τους, την πραγματοποίηση επικαλύψεων με τυπικές και μη
τυπικές μονάδες και, στη συνέχεια, τη μέτρησή τους όπως και την επίλυση
προβλημάτων που περιέχουν μετρήσεις επιφανειών και εκτιμήσεις.
Συγκεκριμένα, στον πρώτο κύκλο οι μαθητές πραγματοποιούν άμεσες και
έμμεσες συγκρίσεις επιφανειών, με αναλύσεις και συνθέσεις και μετατοπίσεις,
επικαλύπτουν επιφάνειες χρησιμοποιώντας μη τυπικές ή τυπικές μονάδες, δομούν τις
επιφάνειες με μη τυπικές και τυπικές μονάδες σε γραμμές και στήλες και καταμετρούν
συστηματικά το πλήθος των μονάδων, συνδέοντας το αριθμητικό αποτέλεσμα της
μέτρησης με την επιφάνεια και τη μονάδα μέτρησης. Επιλύουν απλά προβλήματα
μέτρησης επιφάνειας με τη χρήση χειραπτικού υλικού και αναπαραστάσεων και
ασκούνται στην εκτίμηση επιφανειών (βλ. ΜΔ5, ΜΔ6, ΜΔ7, Νηπιαγωγείο, ΜΔ 2, ΜΔ3,
Α΄ Δημοτικού και ΜΔ12, Β΄ Δημοτικού).
Στο
δεύτερο
κύκλο
συστηματοποιούν
τις
παραπάνω
γνώσεις
πραγματοποιώντας συγκρίσεις απλών επιφανειών με τη χρήση ιδιοτήτων και σχέσεων,
δομώντας ορθογώνιες επιφάνειες με γραμμές και στήλες και χρησιμοποιώντας την
πολλαπλασιαστική σχέση μεταξύ γραμμών και στηλών για να υπολογίσουν το εμβαδόν
δομημένων επιφανειών (βλ. ΜΔ1, Γ΄ Δημοτικού, ΜΔ2, ΜΔ3, Δ΄ Δημοτικού, ΜΔ2, ΜΔ3,
Ε΄ Δημοτικού και ΜΔ1, ΜΔ2, ΜΔ4, ΜΔ5, ΣΤ΄ Δημοτικού). Υπολογίζουν το εμβαδόν των
βασικών σχημάτων και διερευνούν τις σχέσεις πλευρών, περιμέτρου Γενικό Μέρος 29
και εμβαδού ενός γεωμετρικού σχήματος (ΜΔ3, ΜΔ6, ΣΤ΄ Δημοτικού) (ΝΑ
ΕΜΠΛΕΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ. Προσεγγίζουν τις υποδιαιρέσεις των μονάδων και κάνουν μετατροπές.
Επιλύουν προβλήματα μέτρησης επιφανειών με τη χρήση οργάνων και τύπων και
πραγματοποιούν συγκρίσεις επιφανειών κατ’ εκτίμηση.

Αξιοποίηση χειραπτικών εργαλείων
Συχνά, η µαθηµατική διερεύνηση γίνεται µέσα από τη χρήση χειραπτικών και ψηφιακών
εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν στους µαθητές να πειραµατιστούν, να κάνουν
εικασίες, να ανακαλύψουν µαθηµατικές έννοιες και ιδιότητες και συχνά να εντοπίσουν
ακόµα και βασικές ιδέες που θα τους οδηγήσουν στην τεκµηρίωση των εικασιών τους µε
µαθηµατικά εργαλεία. Το πέρασµα από τον εµπειρικό-διαισθητικό τρόπο σκέψης που
επιτρέπουν τα εργαλεία στον τυπικό δεν γίνεται αυτόµατα και απαιτεί οι µαθητές να
έχουν την ευκαιρία, µέσα από συζήτηση, να κάνουν αυτές τις συνδέσεις. Τα χειραπτικά
εργαλεία που αξιοποιούνται στο ΠΣ είναι δοµηµένα (π.χ. Dienes blocks για τη
διδασκαλία του θεσιακού συστήµατος), ηµι-δοµηµένα (π.χ. τα algebra tiles για τις
πράξεις των ακεραίων) ή µη δοµηµένα (π.χ. γεωπίνακες για την κατασκευή και
σύγκριση γεωµετρικών σχηµάτων για παράδειγµα µε την ίδια περίµετρο, οπότε
µπορούµε να συγκρίνουµε το εµβαδό). Ακόµα και η χρήση τους µπορεί να διαφέρει ως

προς τη µαθηµατική δράση που υποστηρίζουν. Για παράδειγµα, το χειραπτικό υλικό
µπορεί να είναι ένα µοντέλο αναπαράστασης µιας διαδικασίας (π.χ. το µοντέλο της
ζυγαριάς ή τα algebra tiles), ένα µέσο διερεύνησης µιας σχέσης (π.χ. τα geostrips για
τη διερεύνηση της σχέσης εµβαδόν – περίµετρος) ή ακόµα πιο παραδοσιακής µορφής
εργαλεία (διαβήτης, όργανα µέτρησης) που χρησιµοποιούνται στη γεωµετρία για
σχεδιασµό, κατασκευή, σύγκριση γεωµετρικών αντικειµένων.

Η ακριβής απάντηση μέσα από τον ΟΕ (σελ. 122)

Ένα παρεμφερές θέμα που μπορεί να γίνει και υπάγεται στην ίδια κατηγορία
παρανοήσεων, χωρίς μάλιστα νέες τεχνολογίες, είναι η επίδειξη του
παραλληλογράμμου που ενώ έχει σταθερό εμβαδόν μπορεί να έχει απεριόριστα
μεγάλη περίμετρο.

(Van de Walle, ελ. 489)

215. ΗΜΔ και μαθηματικά /σύνδεση με
καθημερινότητα(Μαρ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι η διδασκαλία των μαθηματικών στους μαθητές με
ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) πρέπει να στηρίζεται στη σύνδεση των
μαθηματικών με καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να εστιάζει στη
μοντελοποίηση των διαδικασιών.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Ε΄, μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο δάσκαλος της τάξης παρατηρεί πως οι
μαθητές του με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες δε δείχνουν ενδιαφέρον κατά τη
διδασκαλία των μαθηματικών και ότι αδυνατούν να εφαρμόσουν τη νέα γνώση σε
νέες καταστάσεις.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το σενάριο επιβεβαιώνει απόλυτα τα ερευνητικά δεδομένα.

Πρώτα απ’ όλα η μάθηση είναι κοινωνική δραστηριότητα άρα τα παιδιά μαθαίνουν
καλύτερα μέσα απο την αλληλεπίδραση τους με το περιβάλλον και μεταξύ τους
(ομάδα, ομαδοσυνεργατική). Επίσης η μάθηση επιτυγχάνεται όταν οι ίδιοι οι
μαθητές ενεργοποιηθούν
και
εμπλακούν
γνωστικά,
συναισθηματικά,
ψυχοκοινωνικά.
Σύμφωνα με τις βασικές αρχές για τη μάθηση, οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν
συμμετέχουν σε δραστηριότητες που έχουν νόημα, όταν αυτά που μαθαίνουν έχουν
εφαρμογή σε καταστάσεις πραγματικής ζωής. Επομένως πρέπει οι εκπαιδευτικοί να
βοηθούν τους μαθητές να εφαρμόζουν τις σχολικές γνώσεις και δεξιότητες σε
πραγματικές δραστηριότητες/καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της μάθησης, οι γνώσεις και οι
δεξιότητες κατακτώνται απο κάθε μαθητή σταδιακά και σε προσωπικούς ρυθμούς,
ανάλογα με το βαθμό ετοιμότητας και ωρίμανσης του.
Οι μαθητές με ΗΜΔ -όπως και οι υπόλοιποι μαθητές- έχουν τον δικό τους
προσωπικό ρυθμό στην προσέγγιση της γνώσης. Χρειάζονται το δικό τους χρόνο για
να κατακτήσουν το μαθησιακό στόχο που τίθεται κάθε φορά. Αυτό που είναι
σημαντικό είναι να τους προσφέρονται εναλλακτικοί, διαφοροποιημένοι τρόποι
μάθησης ώστε από την διαισθητική, άτυπη προσέγγιση να φτάνουν στην
συστηματική κατάκτηση της γνώσης.
Είναι σημαντικό ακόμα οι διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων να γίνονται μέσα απο
πολλαπλές προσεγγίσεις, συσχετίζοντας το κάθε γνωστικό αντικείμενο με άλλα
πλαίσια ώστε να αποφεύγεται η χωρίς νόημα τυποποίηση, πχ. οι πράξεις στους
συμμιγείς μέσα απο τη γεωμετρία, οι μετρήσεις αριθμών με νομίσματα, μήκος,
βάρος κλπ.
Τα παιδιά απο μόνα τους πολλές φορές και απο μικρή ηλικία αναπτύσσουν
στρατηγικές που τα βοηθούν να κατανοούν, να σκέφτονται, να απομνημονεύουν και
να λύνουν προβλήματα. Όταν οι δάσκαλοι με συστηματικό τρόπο διδάσκουν
στρατηγικές μάθησης, τότε οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα και γρηγορότερα.
Επίσης οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν, να
παρουσιάσουν και να εξηγήσουν τα μοντέλα που χρησιμοποιούν στην επίλυση
προβλημάτων και να τα μοιραστούν με τους συμμαθητές τους
Η καταγραφή των βημάτων για την επίλυση ενός προβλήματος, δηλαδή η
μοντελοποίηση των διαδικασιών, διευκολύνει σημαντικά τα παιδιά με ΗΜΔ να
οργανώσουν τη δουλεία τους και να συστηματοποιήσουν τον τρόπο που μελετούν,
αφού χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατάστασης τους είναι η αδυναμία τους στον
τομέα αυτό.
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα βοηθητική στην καταγραφή και
μοντελοποίηση διαδικασιών. Ο διαδραστικός πίνακας δίνει την ευκαιρία για πολλές
εφαρμογές λόγω της διαδραστικότητας που επιτρέπει. Το λογισμικό inspiration
επίσης είναι ιδιαίτερα λειτουργικό και υποστηρικτικό για την εννοιολογική
χαρτογράφηση στα πλαίσια του μαθήματος.
Η εργασία σε ομάδες, επίσης, βοηθάει ιδιαίτερα τους μαθητές αυτούς στην
διαδικασία απόκτησης της γνώσης, αφού μέσα απο τη διαδικασία αυτή έχουν την
ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν, παρωθούνται να παρατηρήσουν, να αξιολογήσουν,
να κρίνουν, να επιχειρηματολογήσουν, να συζητήσουν, κλπ και τελικά να
οργανώσουν ένα μοντέλο λειτουργίας και προσέγγισης κάθε νέου γνωστικού
αντικειμένου.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων: δραστηριότητα αγορών απο το κυλικείο του
σχολείου, δημιουργία προβλήματος σχετικά με την αγορά υλικών για επιδιόρθωση
ενός σπιτιού, της τάξης, υπολογισμός κόστους αγορών στο σουπερ μαρκετ, κλπ.
Αξιοποίηση ΤΠΕ - διαδραστικού πίνακα με τη δημιουργία ενός σεναρίου και
ηλεκτρονικής παρακολούθησης – καταγραφής της πορείας εκτέλεσης του.

216. ΗΜΔ και μαθηματικά /σύνδεση με
καθημερινότητα (Μαρ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι η διδασκαλία των μαθηματικών
ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) πρέπει να στηρίζεται
μαθηματικών με καταστάσεις της καθημερινής ζωής και
καλλιέργεια των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων μέσα σε
περιβάλλοντα.

στους μαθητές με
στη σύνδεση των
να εστιάζει στην
ομαδοσυνεργατικά

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Ε΄, μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο δάσκαλος της τάξης παρατηρεί πως οι
μαθητές του με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες δεν δείχνουν ενδιαφέρον κατά τη
διδασκαλία των μαθηματικών και ότι αδυνατούν να εφαρμόσουν τη νέα γνώση σε
νέες καταστάσεις.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς στην περίσταση, ώστε να
λειτουργήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα και στις περιπτώσεις των
παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες;
Το σενάριο επιβεβαιώνει απόλυτα τα ερευνητικά δεδομένα.
Πρώτα απ’ όλα η μάθηση είναι κοινωνική δραστηριότητα άρα τα παιδιά μαθαίνουν
καλύτερα μέσα απο την αλληλεπίδραση τους με το περιβάλλον και μεταξύ τους
(ομάδα, ομαδοσυνεργατική). Επίσης η μάθηση επιτυγχάνεται όταν οι ίδιοι οι
μαθητές ενεργοποιηθούν
και
εμπλακούν
γνωστικά,
συναισθηματικά,
ψυχοκοινωνικά.
Σύμφωνα με τις βασικές αρχές για τη μάθηση, οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν
συμμετέχουν σε δραστηριότητες που έχουν νόημα, όταν αυτά που μαθαίνουν έχουν
εφαρμογή σε καταστάσεις πραγματικής ζωής. Επομένως πρέπει οι εκπαιδευτικοί να
βοηθούν τους μαθητές να εφαρμόζουν τις σχολικές γνώσεις και δεξιότητες σε
πραγματικές δραστηριότητες/καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της μάθησης, οι γνώσεις και οι
δεξιότητες κατακτώνται απο κάθε μαθητή σταδιακά και σε προσωπικούς ρυθμούς,
ανάλογα με το βαθμό ετοιμότητας και ωρίμανσης του.

Οι μαθητές με ΗΜΔ -όπως και οι υπόλοιποι μαθητές- έχουν τον δικό τους
προσωπικό ρυθμό στην προσέγγιση της γνώσης. Χρειάζονται το δικό τους χρόνο για
να κατακτήσουν το μαθησιακό στόχο που τίθεται κάθε φορά. Αυτό που είναι
σημαντικό είναι να τους προσφέρονται εναλλακτικοί, διαφοροποιημένοι τρόποι
μάθησης ώστε από την διαισθητική, άτυπη προσέγγιση να φτάνουν στην
συστηματική κατάκτηση της γνώσης.
Η εργασία σε ομάδες, βοηθάει ιδιαίτερα τους μαθητές αυτούς στην διαδικασία
απόκτησης της γνώσης, αφού μέσα από τη διαδικασία αυτή έχουν την ευκαιρία να
αλληλεπιδράσουν, παρωθούνται να παρατηρήσουν, να αξιολογήσουν, να κρίνουν,
να επιχειρηματολογήσουν, να συζητήσουν με τους συμμαθητές τους και μέσα απο
την αλληλεπίδραση αυτή να εσωτερικεύουν δραστηριότητες, συνήθειες, λεξιλόγιο
και ιδέες που αναπτύσσονται στις ομάδες όπου ανήκουν. Η συμμετοχή στην ομάδα
εργασίας δεν είναι μια απλή συμμετοχή για τους μαθητές με ΗΜΔ, αλλά είναι μια
λειτουργία που συντελεί στην προσωπική ανάπτυξη τους, ενισχύει την
αυτοπεποίθηση τους και το αυτοσυναίσθημα τους.
Εξαιρετικά εποικοδομητική και αποτελεσματική για τη διαδικασία της μάθησης για
όλους τους μαθητές –ειδικότερα αυτούς με ΗΜΔ- είναι η διαδικασία ανάπτυξης
μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές μαθαίνουν να μπορούν να παρακολουθούν
τον τρόπο που σκέφτηκαν να λύσουν ένα πρόβλημα, τις διαδικασίες που
ακολούθησαν, την αναγνώριση και την διαχείριση των λαθών που έκαναν στην όλη
διαδικασία, να αξιολογούν τι έμαθαν, σε ποιο βαθμό το κατανόησαν. Ο δάσκαλος
πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξει μεταγνωστικές ικανότητες, δίνοντας
τους ευκαιρίες να σχεδιάζουν πως να λύνουν προβλήματα, να αξιολογούν τις
προτάσεις και τις λύσεις που ακολούθησαν οι ίδιοι και οι συμμαθητές τους στη λύση
προβλημάτων, να γνωρίζουν ποιες στρατηγικές είναι πιο αποτελεσματικές.
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα βοηθητική στην καλλιέργεια μεταγνωστικών
δεξιοτήτων στους μαθητές λόγω της διαδραστικότητας που επιτρέπει. Το λογισμικό
inspiration επίσης είναι ιδιαίτερα λειτουργικό και υποστηρικτικό για την
εννοιολογική χαρτογράφηση στα πλαίσια του μαθήματος και της δυνατότητας
εργασίας σε ομάδες που επιτρέπει.

217. πειράματα, σύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή
και ΗΜΔ(Μαρ)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν ότι διδακτικές προσεγγίσεις που δίδουν έμφαση στο
μετασχηματισμό του περιεχομένου της διδασκαλίας σε πειραματικές
δραστηριότητες και στη σύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικές για τους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ).

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη Ε΄, μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες

2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο δάσκαλος της τάξης σκοπεύει να
σχεδιάσει τη διδασκαλία του έτσι ώστε να ενεργοποιεί τους συγκεκριμένους
μαθητές και να απευθύνεται σε όλες τις αισθήσεις τους.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Πώς θα βοηθούσατε τον εκπαιδευτικό να μετατρέψει την ερευνητική διαπίστωση
και τον προγραμματισμό του σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ανάλογα με το μάθημα ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει δραστηριότητες
πολυαισθητηριακής προσέγγισης όπως :
- δραματοποίηση, debate, παιχνίδι ρόλων,
- χρήση εποπτικών υλικών (ιδιαίτερα για τις μικρές τάξεις)
- εκτέλεση πειραμάτων σε πραγματικές συνθήκες (φυσική)
- αξιοποίηση ΤΠΕ, διδαδραστικός πίνακας, λογισμικά
- αξιοποίηση μορφών τέχνης (ζωγραφική, κατασκευές, κολάζ, κομιξ, πηλός)
Μαθητοκεντρική προσέγγιση του μαθήματος που θα ενεργοποιεί τους μαθητές και
θα ενισχύει την πρωτοβουλία τους και τη συμμετοχικότητα τους
- ομαδική εργασία, προτζεκτ, όπου είναι δυνατό
- διαδικασίες αυτορύθμισης της ομάδας, αναστοχασμός, αυτοαξιολόγηση

225. ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης επηρεάζει σημαντικά (α) τη
σχολική μάθηση, (β) την κοινωνική μάθηση και συμπεριφορά, (γ) τον βαθμό
ικανοποίησης των μαθητών από το σχολείο και (δ) την ψυχική υγεία των μαθητών
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Οι διαπιστώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες, διότι το ψυχολογικό κλίμα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς
παράγοντες μάθησης που έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει με δική του
παρέμβαση ο εκπαιδευτικός.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
Υπάρχουσα κατάσταση-πρόβλημα: Σε μερικά σχολεία της περιφέρειάς σας κυριαρχεί
μια υπερένταση τόσο στις σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών όσο και στις σχέσεις
μεταξύ μαθητών, οι οποίοι έρχονται σε συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ τους. Οι

εκπαιδευτικοί παρεμβαίνουν κατασταλτικά μόνο όταν υπάρχουν προβλήματα, αλλά
τους απασχολεί έντονα το ζήτημα.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν μέσα στη τάξη τους θετικό
ψυχολογικό κλίμα;
Η θεωρητική παραδοχή συσχετίζεται αρνητικά με την υπάρχουσα κατάσταση
εφόσον έχουν αναπτυχθεί συγκρούσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών καθώς
και μεταξύ μαθητών. Το αρνητικό αυτό ψυχολογικό κλίμα του σχολείου δεν ευνοεί
την κοινωνική μάθηση και συμπεριφορά καθώς και την ικανοποίηση των μαθητών
από το περιβάλλον του σχολείου.

Θα πρότεινα:
• Η διδασκαλία των διαφόρων διδακτικών αντικειμένων να ικανοποιεί τα
ενδιαφέροντα των μαθητών.
• Αποφυγή συγκρούσεων και διαφωνιών στη σχολική τάξη.
• Συνεργατικότητα και μείωση του ανταγωνισμού.
• Ο βαθμός δυσκολίας των εργασιών να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των
μαθητών.
• Δημοκρατικό στυλ συμπεριφοράς.

226. οι Μ αναπτύσσονται γνωστικά, συναισθηματικά
και κοινωνικά, όταν εστιάζουμε στη διαδικασία της
μάθησης και όχι μόνο στο αποτέλεσμα(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι οι μαθητές αναπτύσσονται γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά,
όταν εστιάζουμε στη διαδικασία της μάθησης και όχι μόνο στο αποτέλεσμα,
διαμορφώνοντας ένα ευέλικτο πλαίσιο που να επιτρέπει στον καθένα να
χρησιμοποιεί τις δικές του μαθησιακές διαδρομές, τους δικούς του τρόπους και τις
δικές του στρατηγικές για να κατακτήσει τη γνώση. Αντιμετωπίζοντας έτσι τους
μαθητές ως ιδιαίτερες «βιογραφίες» και όχι ως αντίγραφα της ίδιας εικόνας
δίνουμε χώρο σε καθένα να βρει το δικό του ρυθμό και τη δική του ξεχωριστή
πορεία αξιοποιώντας τα βιώματα και τις εμπειρίες του.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις

2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Σε σχολεία της περιφέρειάς σας οι εκπαιδευτικοί
παραπονούνται ότι ο
ανομοιογενής μαθητικός πληθυσμός δεν τους επιτρέπει να ακολουθήσουν το
Αναλυτικό Πρόγραμμα ή να οργανώσουν απαιτητικές δραστηριότητες, που θα
επιτρέψουν και στους ιδιαίτερα «ευφυείς» μαθητές να αξιοποιήσουν την ευφυΐα
τους και να εξελιχθούν.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι θεωρητικές παραδοχές με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Ποιες θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να
κάνουν και πώς, ώστε να αναζητήσουν πρακτικές που θα επιτρέπουν σε
όλους τους μαθητές να συμμετέχουν και να εξελιχθούν;

Οι θεωρητικές παραδοχές συσχετίζονται με τη δημιουργικότητα και την
ατομικότητα του μεγαλύτερου μέρους του μαθητικού πληθυσμού αλλά δεν
συσχετίζονται με την εξέλιξη των «ευφυών» μαθητών.
Θα πρότεινα:
Κοινή και διαφοροποιημένη διδασκαλία ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών.
Κοινές και διαφοροποιημένες δραστηριότητες.
Γιατί σκοπός του σχολείου δεν είναι μόνο να βοηθήσει και να προωθήσει το
μεγαλύτερο μέρος του μαθητικού πληθυσμού αλλά και τους μαθητές εκείνους που
είτε υστερούν είτε είναι χαρισματικοί.

227. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι , όταν οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους, προσφέρουν ο
ένας στον άλλον συναισθηματική στήριξη και ενθάρρυνση και δίνουν από κοινού
λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η συνεργασία κάνει τους
εκπαιδευτικούς να νιώθουν πιο ασφαλείς, προωθεί τη δημιουργικότητά τους, αλλά
και διαμορφώνει πρότυπα για την προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας
ανάμεσα στους μαθητές.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
Υπάρχουσα κατάσταση-πρόβλημα:
Σε αρκετά σχολεία της περιφέρειάς σας υπάρχει δυσκολία συνεργασίας μεταξύ
συναδέλφων των διαφορετικών τμημάτων της ίδιας τάξεις και ακόμη περισσότερο
των διαφορικών ειδικοτήτων που διδάσκουν στην ίδια τάξη. Αυτό σημαίνει ότι δεν
υπάρχει για κοινή γραμμή ούτε ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ούτε σε

θέματα πειθαρχίας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να μην μπορούν
να μπουν σε πρόγραμμα και να κάνουν διακρίσεις ανάμεσα σε «καλούς» και
«κακούς» εκπαιδευτικούς.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν δημιουργική συνεργασία μεταξύ τους
και να υιοθετήσουν κοινές γραμμές που δεν θα στέλνουν αντιφατικά μηνύματα
στους μαθητές;

Η θεωρητική παραδοχή δεν συνδέεται με την υπάρχουσα κατάσταση του
προβλήματος καθώς δεν δημιουργούνται πρότυπα επικοινωνίας και συνεργασίας
μεταξύ των εκπαιδευτικών.
Θα πρότεινα:
• Να συμβαδίζουν στη διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων.
• Να δημιουργούν κοινές εργασίες.
• Να πραγματοποιούν κοινές εκδηλώσεις και γιορτές.
Γιατί με τις παραπάνω ενέργειές τους ο ένας συμπληρώνει τη σκέψη και τη
δημιουργικότητα του άλλου, υπάρχει εξοικονόμηση προσωπικού χρόνου,
εξασφαλίζεται συναισθηματική στήριξη και ενθάρρυνση, αποφεύγονται οι
συγκρίσεις από την πλευρά των γονέων και τέλος δίνουν ένα θετικό πρότυπο στους
μαθητές που θα βοηθήσει στην υλοποίηση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

228. σύσταση ανομοιογενών ομάδων (Γιαν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές.
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι η σύσταση ανομοιογενών ομάδων παρέχει ευκαιρίες για διευκρινίσεις
και ευνοεί συχνά τις διαλεκτικές αντιπαραθέσεις και τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα
στα παιδιά. Με αυτές τις διαδικασίες μάθησης και κοινωνικοποίησης βοηθούν
«καλούς» και «αδύνατους» μαθητές..
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα κατάσταση-πρόβλημα
Μερικοί εκπαιδευτικοί της περιφέρειάς σας, από αυτούς που εφαρμόζουν την
ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στη μάθηση, δημιουργούν ομοιογενείς ομάδες, για
να προτείνουν δραστηριότητες που κρίνουν ότι ανταποκρίνονται στο επίπεδό τους.
Συχνά όμως διαπιστώνουν ότι οι ομάδες των «αδύνατων» μαθητών δεν προχωρούν
ικανοποιητικά, σε αντίθεση με τις ομάδες των «καλών» μαθητών που προοδεύουν.

Επιμένουν, όμως, στην επιλογή των ομοιογενών ομάδων, διότι πιστεύουν ότι με
αυτό τον τρόπο δεν «αδικούνται μένοντας πίσω» τα πιο «προχωρημένα» παιδιά.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι σχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με το πρόβλημα
που παρουσιάζει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς, ώστε να δοκιμάσει εναλλακτικά σχήματα οργάνωσης των ανομοιογενών
ομάδων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όλοι σχεδόν οι θεωρητικοί και ερευνητές του οµαδοσυνεργατικού κινήµατος,
συνίσταται η δηµιουργία ανοµοιογενών οµάδων, οι οποίες αποτελούνται συνήθως
από έναν καλό, δυο µέτριους και έναν αδύνατο µαθητή. Η ύπαρξη καλού και µετρίων
µαθητών εξασφαλίζει τη δυνατότητα φροντιστηριακής βοήθειας προς τον αδύνατο
και γενικά την έκθεση των µέτριων και αδύνατων σ΄ ένα ανώτερο επίπεδο σκέψης και
δράσης, γεγονός που συµβάλλει, κατά την αναπτυξιακή ψυχολογία, στη γνωστική
κοινωνική και ηθική ανάπτυξη των παιδιών.
Μειονεκτήµατα: ∆εν προσφέρει στους καλούς µαθητές ευκαιρίες διαλεκτικής
αντιπαράθεσης, αλλά ούτε στους µέτριους και αδύνατους µαθητές τη δυνατότητα να
πρωτοστατήσουν και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, δυνατότητες που εξασφαλίζει
µόνο η οµοιογενής σύνθεση. Γι ΄ αυτό ο δάσκαλος ευκαιριακά παράλληλα µε τις
σταθερές, ανοµοιογενείς οµάδες και οµάδες αµιγώς οµοιογενείς για τη διδασκαλία
της γλώσσας και των µαθηµατικών.
Στο τέλος όλοι κερδίζουν.
1) Οι αδύνατοι µαθητές στην οµαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι ιδιαίτερα
ευνοηµένοι. Οι σχέσεις αλληλοβοήθειας, αποδοχής και αλληλοκαθοδήγησης
δηµιουργούν το αίσθηµα της ασφάλειας που του παρέχουν τη δυνατότητα να
βιώσει την εµπειρία της επιτυχίας. ( αυτοεκτίµηση- αυτοεικόνα).
2) Αλλοδαποί: Άρση προκαταλήψεων και στερεοτύπων, ρατσισµού, συνεργασία,
αλληλεγγύη, ισοτιµία µέσω κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
3) Καλοί µαθητές: Α) Στην οµαδοσυνεργατική διδασκαλία οι καλοί µαθητές
αναλαµβάνουν να επεξηγήσουν και να τεκµηριώσουν απόψεις και
διαδικασίες, γεγονός που εµπεδώνει τη µάθηση. Β) « Μετατρέπει» τη σκέψη
σε λόγο γεγονός που συµβάλλει στην ανάπτυξη. Γ) ∆ηµιουργεί η Ο.∆.
αυθεντική επικοινωνία και αντιπαράθεση που κινητοποιούν ανωτέρου
επιπέδου γνωστικές λειτουργίες ∆) Στην ανταγωνιστική τάξη συχνά
απορρίπτονται οι προικισµένοι µαθητές «φυτό», «σπασίκλας». Ε) Στα πλαίσια
της Ο.∆. υπάρχει η δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν οµοιογενείς υποοµάδες
για την ικανοποίηση των ενδιαφερόντων και οι ανάγκες όλων.

229. ενθάρρυνση Μ, φθίνουσα καθοδήγηση(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι μέρος του διδακτικού ρόλου του εκπαιδευτικού είναι να ενθαρρύνει
τους μαθητές και να τους υποστηρίζει σε πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης και

επεξήγησης να διερευνούν, να παρατηρούν, να κάνουν προβλέψεις, να αναζητούν
τις αιτίες των πραγμάτων, να αναζητούν απαντήσεις και να τις ελέγχουν. Επιπλέον,
είναι σημαντικό να επιδιώκουν να διατυπώνουν λειτουργικούς ορισμούς, στη
φυσική καθημερινή τους γλώσσα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα κατάσταση –πρόβλημα
Μερικοί εκπαιδευτικοί, υπό την πίεση του χρόνου και της ύλης, παραθέτουν τα
δεδομένα του νέου μαθήματος, τα αναλύουν, τα εξηγούν, τα συσχετίζουν,
διατυπώνουν τα συμπεράσματα και τα αποτιμούν αξιολογικά. Σε μερικές
περιπτώσεις εξηγούν και ερμηνεύουν οι ίδιοι σχήματα ή τα λοιπά παραθέματα που
υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο. Δηλαδή, κάνουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση
και επεξεργασία του μαθήματος εντός των χρονικών ορίων της διδακτικής ώρας και,
αν έχουν χρόνο, ζητούν από τους μαθητές να υποβάλουν ερωτήσεις και να
διατυπώσουν με τη βοήθειά τους την ανακεφαλαίωση του μαθήματος.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο σχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με την κατάσταση που
περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς στην περίσταση, ώστε να αξιοποιήσουν παιδαγωγικότερες και
αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις;
Η θεωρητική παραδοχή δεν συσχετίζεται με την υπάρχουσα κατάσταση.
Θα πρότεινα:
Ο εκπαιδευτικός με φθίνουσα καθοδήγηση θα πρέπει να βοηθά τους μαθητές
• Να διερευνούν προβληματικές καταστάσεις
• Να κάνουν υποθέσεις, προβλέψεις και να τις ελέγχουν
• Να ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από παρατήρηση και διερεύνηση
• Να οδηγούνται σε συμπεράσματα
• Να είναι σε θέση να εξηγούν τη νοητική διαδικασία που ακολούθησαν στην
επίλυση προβλημάτων
• Να μάθουν πώς να μαθαίνουν.

230 ενεργός συμμετοχή των παιδιών σε
δραστηριότητες μάθησης και ανάπτυξης(Κ.Β)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι πρωταρχικός στόχος του εκπαιδευτικού είναι να ενισχύσει την ενεργό
συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες μάθησης και ανάπτυξης, συμβάλλοντας
έτσι στη σταδιακή ανάπτυξη της αυτονομίας τους, η οποία αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την μετέπειτα σχολική τους εξέλιξη. Είναι, λοιπόν, βασικό να

διαμορφώνει ανοιχτές δραστηριότητες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη του το πλαίσιο
της τάξης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα κατάσταση-πρόβλημα.
Αρκετοί εκπαιδευτικοί, θεωρούν ότι τα παιδιά που δεν έχουν πολλά ερεθίσματα
δεν έχουν οικοδομήσει αρκετές γνώσεις και νοητικές δεξιότητες, και κυρίως ότι δεν
έχουν αναπτύξει τον προφορικό λόγο. Επομένως, με όλες αυτές τις ελλείψεις στους
παραπάνω τομείς θεωρούν ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν δυνατότητες να
επιχειρηματολογούν και να συνδιαλέγονται μεταξύ τους. Με αυτή τη συλλογιστική
επικεντρώνονται στη διδασκαλία γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα σε ένα κλειστού
τύπου διδακτικό πλαίσιο.
Γ. Ερωτήματα
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζονται αυτές οι θεωρητικές παραδοχές με
την κατάσταση που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς στην περίσταση, ώστε να αξιοποιήσουν παιδαγωγικότερες και
αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ενεργός συμμετοχή, αυτονομία μάθησης, ανοιχτές δραστηριότητες,
τα παιδιά δεν ξέρουν να συνδιαλέγονται,
Οι δάσκαλοι κάνουν τα αντίθετα: κλειστά διδακτικά πλαίσια, επικέντρωση σε
γνώσεις και δεξιότητες, στερούν από καταστάσεις αλληλεπίδρασης
ΑΡΑ: - Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση
- Εφαρμογή ανοιχτών ερευνητικών εργασιών: Διαθεματικά Σχέδια Εργασίας με
βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών και ό,τι άλλο διερευνητικό (επίλυση
προβλήματος, έρευνα πεδίου, δραματοποιήσεις κλπ.)
- Διδασκαλία στρατηγικών γνωστικών, μεταγνωστικών, κοινωνικοσυναισθηματικών
- Πρώτα ο μαθητής ………….

231. η σχέση σχολείου-οικογένειας(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές.
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι η σχέση σχολείου-οικογένειας είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας
που επηρεάζει συνολικά τη σχέση των παιδιών με το σχολείο και την
αποτελεσματικότητα των σχολικών προγραμμάτων. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη
διαμόρφωση αυτής της σχέσης είναι καθοριστικός.
Β. Περιγραφή σεναρίου.
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα κατάσταση-πρόβλημα:

Οι εκπαιδευτικοί, τόσο στην αρχή όσο και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, καλούν
τους γονείς για να τους ενημερώσουν για τους στόχους τους αρχικά και στη
συνέχεια για να συζητήσουν για την πρόοδο των παιδιών τους. Οι γονείς που
έρχονται είναι ελάχιστοι, κυρίως οι πιο μορφωμένοι και αυτοί που τα παιδιά τους
δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα πρόβλημα ούτε σε γνωστικό επίπεδο ούτε σε επίπεδο
συμπεριφοράς. Οι εκπαιδευτικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για
αδιάφορους γονείς και «παραιτούνται» από την προσπάθεια να τους φέρουν κοντά
στο σχολείο.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις:
1. Πώς πιστεύετε ότι συσχετίζονται οι παραπάνω παραδοχές με τη συγκεκριμένη
κατάσταση;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς στην περίσταση, ώστε να αξιοποιήσουν παιδαγωγικότερες και
αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις στις σχέσεις σχολείου και οικογένειας;
Σύμφωνα με τη θεωρητική παραδοχή ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σχέση
σχολείου και οικογένειας είναι καθοριστικός ενώ στη συγκεκριμένη κατάσταση ο
εκπαιδευτικός δείχνει να βγάζει αρνητικά συμπεράσματα για τους γονείς και να
παραιτείται από την προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων σχολείου - οικογένειας.
Θα πρότεινα:
Σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη σχέση σχολείου – οικογένειας.
Ανάλογη ενημέρωση στους γονείς των μαθητών του σχολείου.
Συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς για τρόπους με τους οποίους μπορούν να
ξεπεράσουν τις δυσκολίες στις σχέσεις γονέων – εκπαιδευτικών όπως: τηλεφωνική
επικοινωνία, επιστολή, σημείωμα, διευκόλυνση των γονέων όσον αφορά την ώρα
συνάντησης.
Τα παραπάνω θα προταθούν με το επιχείρημα ότι η καλή σχέση και επικοινωνία
σχολείου – οικογένειας διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και την μάθηση
των παιδιών.

233. «αναπαραγωγική μάθηση» και «παραγωγική
μάθηση»(Κ.Β)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Ειδικοί της ψυχολογίας της μάθησης, των αναλυτικών προγραμμάτων και της
διδασκαλίας κάνουν διάκριση μεταξύ «αναπαραγωγικής μάθηση» και
«παραγωγικής μάθησης» και επισημαίνουν ότι τα δύο αυτά είδη μάθησης
προκύπτουν μέσα από την ενεργοποίηση διαφορετικών γνωστικών δεξιοτήτων και
επιτελούν διαφορετικούς διδακτικούς στόχους. Συγκεκριμένα, η αναπαραγωγική
μάθηση προκύπτει από την ενεργοποίηση μνημονικών και γνωστικών δεξιοτήτων

και αποβλέπει στην κατανόηση, συγκράτηση και εύκολη ανάκληση και αλγοριθμική
εφαρμογή των δεδομένων και στην αυτοματοποίηση δεξιοτήτων, ενώ η
παραγωγική μάθηση προκύπτει από την ενεργοποίηση ανώτερων γνωστικών και
μεταγνωστικών δεξιοτήτων και λογικών συλλογισμών και αποβλέπει στη βαθιά
κατανόηση και επεξεργασία των δεδομένων, που επιτρέπουν στο άτομο να
γενικεύει τη νέα γνώση και να την αξιοποιεί για την εξήγηση και ερμηνεία
άγνωστων φαινομένων, την επίλυση νέων προβλημάτων και λήψη αποφάσεων σε
πολύπλοκα ζητήματα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα κατάσταση –πρόβλημα
Μετά από σχετική συζήτηση μαζί σας για το θέμα, εκπαιδευτικοί σας ζητούν να τους
δώσετε ως παράδειγμα το γενικότερο διδακτικό πλαίσιο και επιμέρους
δραστηριότητες, ερωτήσεις και ασκήσεις για τη «παραγωγική» διδασκαλία
ενότητας της Γεωγραφίας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο σχετίζεται η θεωρητική παραδοχή με την κατάσταση που
περιγράφει το σενάριο;
2. Με ποια επιχειρήματα θα προσπαθούσατε να προβληματίσετε τους
εκπαιδευτικούς και με ποιες προτάσεις να τους βοηθήσετε να ενισχύσουν στην τάξη
τους την παραγωγική μάθηση στο μάθημα της Γεωγραφίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αναπαραγωγική διδασκαλία Παραγωγική διδασκαλία &
& µάθηση
µάθηση
Παραδοσιακό σχολείο
Κέντρο διαδικασίας η ύλη και το Α.Π.
Μετάδοση γνώσης
Μηχανιστική εκµάθηση ύλης
αποµνηµόνευση
Μάθηση µε επανάληψη
Καλή µνήµη
κλπ

Νέο Σχολείο
Κέντρο ο ενεργός µαθητής
Οικοδόµηση γνώσης
Μάθηση µε διερεύνηση
∆οµές σκέψης, κατάκτηση εννοιών
Μάθηση στρατηγικών, γενίκευση σε
άλλες καταστάσεις
Γνωστικές και µεταγνωστικές
στρατηγικές,
κλπ

Οι προτάσεις και τα επιχειρήµατα προς τον εκπαιδευτικό θα είναι η φιλοσοφία του
Νέου Σχολείου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Από Π.Σ. Νέου Σχολείου)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ΜτΠ για τις 4 πρώτες τάξης έχει συµπεριληφθεί στο Π.Σ.
της Γεωγραφίας. Γι΄ αυτό λέει στο σενάριο ότι αφορά όλες τις τάξεις.

Η Γεωγραφία είναι το διδακτικό αντικείµενο που δηµιουργεί και διατηρεί το
ενδιαφέρον και την αίσθηση αναζήτησης για τόπους και βοηθάει τους µαθητές να
κατανοήσουν έναν πολύπλευρο και δυναµικό κόσµο που αλλάζει. Εξηγεί πού
βρίσκονται οι τόποι, πώς οι τόποι και τα τοπία σχηµατίστηκαν, πώς άνθρωποι και
περιβάλλοντα αλληλεπιδρούν και πώς µια σειρά από διαφορετικές οικονοµίες,
κοινωνίες και περιβάλλοντα συνδέονται µεταξύ τους.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Η αποτελεσµατική διδασκαλία του µαθήµατος είναι συνάρτηση µιας σειράς
οργανωµένων διδακτικών ενεργειών και µαθητικών δραστηριοτήτων. Η µεθοδολογία
που έχει επιλεγεί για το µάθηµα της Γεωγραφίας είναι η συνεργατική διερεύνηση,
βασικές αρχές της οποίας είναι:
• Η σύνδεση της αποκτηθείσας γνώσης µε γεγονότα και φαινόµενα της καθηµερινής
ζωής και πρακτικής.
• Οι συνεργατικές µορφές εργασίας (οµαδική, εταιρική εργασία) για τη συλλογή,
καταγραφή και παρουσίαση δεδοµένων, το σχεδιασµό ενός σχεδίου εργασίας ή την
επίλυση ενός προβλήµατος.
• Η αξιοποίηση και η χρήση των γνώσεων που αποκτούν οι µαθητές σε άλλα
γνωστικά αντικείµενα (π.χ. διαγράµµατα, υπολογισµός αποστάσεων κτλ).
• Η χρησιµοποίηση διδακτικών πρακτικών που προάγουν την αυτενέργεια, την
ανακάλυψη και την έρευνα µε βάση γεωγραφικά ερωτήµατα.
• Η δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος στην τάξη, ώστε να ενθαρρύνεται η έκφραση
των προσωπικών απόψεων, η επιχειρηµατολογία και η διατύπωση συµπερασµάτων.
• Η χρήση ποικίλων διδακτικών µέσων για την ενεργοποίηση διαδικασιών µάθησης,
την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την εφαρµογή τεχνικών εργασίας.
• Η αξιοποίηση κατά τη διδασκαλία των εµπειριών και των βιωµάτων των µαθητών, η
οποία θα ορίσει και τις µορφές διαφοροποίησης της διδασκαλίας σύµφωνα µε τη
φιλοσοφία του Νέου Σχολείου.
Ο σύγχρονος τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος της Γεωγραφίας απαιτεί τη
χρήση των Νέων Τεχνολογιών.
Η σηµασία των Νέων Τεχνολογιών για το µάθηµα της Γεωγραφίας είναι
σηµαντική για τους εξής λόγους:
 Συγκεκριµενοποιούν αφηρηµένες έννοιες και διαδικασίες που δεν υποπίπτουν
άµεσα στην αντίληψη των µαθητών
 ∆ίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να παρατηρήσουν τη γενική εικόνα αλλά
και λεπτοµέρειες µιας µεγάλης περιοχής ή ολόκληρης της Γης
 Εµπλουτίζουν τη διδασκαλία, την κάνουν πιο ενδιαφέρουσα και δίνουν κίνητρα
ενασχόλησης µε διάφορα γεωγραφικά θέµατα.
 ∆ιευκολύνουν τους µαθητές στην αναζήτηση πληροφοριών για ποικίλα
γεωγραφικά θέµατα.
 ∆ιευκολύνουν τη σύνδεση γεωγραφικών θεµάτων µε άλλες γνωστικές περιοχές
και υπ’ αυτήν την έννοια εξυπηρετούν τη διεπιστηµονικότητα.
 ∆ίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να αποκτούν άµεση αντίληψη των
συνεπειών που έχουν για τον άνθρωπο φαινόµενα ή γεγονότα (π.χ. οι συνέπειες των
πληµµυρών στη ζωή των ανθρώπων).
ΘΕΛΕΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΩΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ («επιµέρους δραστηριότητες, εργασίες
ασκήσεις»)
ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ, ΟΙ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
(90΄)
1. Σκοπός και στόχοι του σχεδίου διδασκαλίας
Γενικός σκοπός
Σκοπός του σχεδίου διδασκαλίας αυτής της ενότητας είναι οι µαθητές να περιγράφουν
τον οριζόντιο διαµελισµό της Ελλάδας µε τη βοήθεια χαρτών.
Επιµέρους στόχοι
Α. Γνωρίζω και κατανοώ
• ονοµάζουν τα µεγάλα ελληνικά πελάγη και τα κυριότερα νησιά, ακρωτήρια, κόλπους,
ισθµούς και πορθµούς
• αντλούν πληροφορίες από διάφορα είδη χαρτών
• κατανοούν κείµενα προφορικά, γραπτά, έντυπα και ηλεκτρονικά µε θέµα τις θάλασσες,
τις ακτές και τα νησιά της Ελλάδας
• παράγουν κείµενα και χρησιµοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο σχετικά µε τις θάλασσες,
τις ακτές και τα νησιά της Ελλάδας
Β. ∆ιερευνώ και εντοπίζω
• εντοπίζουν στο χάρτη τα µεγάλα ελληνικά πελάγη, τα νησιωτικά συµπλέγµατα και
βασικά ακτογραφικά στοιχεία
Γ. Επικοινωνώ και συνεργάζοµαι
• συνεργάζονται εταιρικά ή σε οµάδες, επικοινωνούν γραπτά ή προφορικά, ανακοινώνουν
απόψεις και συµπεράσµατα, παρουσιάζουν το αποτέλεσµα της εργασίας τους
∆. Σύνδεση µε τη ζωή
• αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα της συγκεκριµένης γνώσης σε προβλήµατα που
σχετίζονται µε ταξίδια εντός της Ελλάδας
2. Εκπαιδευτική µέθοδος και τεχνικές
Ως καταλληλότερη εκπαιδευτική µέθοδος έχει επιλεγεί η συνεργατική διερεύνηση. Ως
εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιούνται: ερωτήσεις και απαντήσεις, η γεωγραφική
έρευνα, οµαδική εργασία, παρουσίαση εργασιών, αξιοποίηση των ΤΠΕ
3. ∆ιάρκεια
Η ενότητα «Φυσικό περιβάλλον και σχέσεις ανθρώπου – φυσικού περιβάλλοντος στην
Ελλάδα» έχει διάρκεια 23 διδακτικές ώρες. Το προτεινόµενο σχέδιο διδασκαλίας
εντάσσεται σε αυτήν, έχει διάρκεια 2 διδακτικές ώρες (90 λεπτά), επιγράφεται «Οι
θάλασσες, οι ακτές και τα νησιά της Ελλάδας» και ακολουθεί το κεφάλαιο «Η θέση της
Ελλάδας».
4. Ανάπτυξη σχεδίου διδασκαλίας
Προαπαιτούµενη γνώση
Οι µαθητές κατέχουν βασική γνώση για τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας.
Περιγραφή δραστηριοτήτων
∆ραστηριότητα 1 – Εισαγωγική δραστηριότητα
Παρουσιάζονται στο σύνολο της τάξης ο πολιτικός και ο γεωμορφολογικός χάρτης. της
Ελλάδας. Οι μαθητές καλούνται να δείξουν και να ονομάσουν στους αναρτημένους
χάρτες και τους άτλαντές τους σημαντικές θάλασσες, πελάγη, κόλπους, χερσονήσους,
ακρωτήρια, πορθμούς και τον Ισθμό της Κορίνθου.

Δραστηριότητα 2 - Διερεύνηση
Προβάλλεται το video της εκπαιδευτικής τηλεόρασης με θέμα τις θάλασσες της χώρας
μας. Οι μαθητές εργάζονται εταιρικά και πριν από την προβολή διαβάζουν προσεκτικά
τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται σε πίνακα φύλλου εργασίας. Κατά τη διάρκεια της
προβολής σημειώνουν με √ όσες πληροφορίες είναι σωστές ή λανθασμένες.
Αιτιολογούν τις επιλογές τους.
Δραστηριότητα 3 – Διερεύνηση
Η τάξη οργανώνεται σε πέντε ομάδες εργασίας. Δίνεται σε κάθε ομάδα «λευκός»
χάρτης της Ελλάδας. Οι μαθητές ομαδικά συμπληρώνουν ομαδικά πελάγη, νησιά,
ακρωτήρια, κόλπους και άλλα ακτογραφικά στοιχεία που αξιολογεί ως βασικά ο
δάσκαλος. Ακολουθούν οι παρουσιάσεις των ομάδων.
Δραστηριότητα 4 – Εμπέδωση
Δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας με πίνακα για συμπλήρωση. Στον πίνακα οι
μαθητές συμπληρώνουν εταιρικά τα ονόματα νησιών ενταγμένα στο κατάλληλο
νησιωτικό σύμπλεγμα της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας έχουν τη
δυνατότητα να συμβουλεύονται όποιο χάρτη έχουν διαθέσιμο. Γίνονται ανακοινώσεις.
Δραστηριότητα 5 – Εμπέδωση
Δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας με κείμενο που αναφέρεται στα ελληνικά
νησιά. Κάθε μαθητής διαβάζει μόνος του κείμενο και απαντά στις ερωτήσεις. Στη
συνέχεια εργάζονται εταιρικά και συμπληρώνουν την άσκηση λεξιλογίου.
Δραστηριότητα 6 – Εμπέδωση - Αξιολόγηση
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων. Τους ανακοινώνεται ότι το σχολείο
διοργανώνει μία εκδήλωση με θέμα «Οι ομορφιές της πατρίδας μας» και ότι η τάξη
τους έχει αναλάβει να φτιάξει μια αφίσα με θέμα «Ελληνικά νησιά: ένας επίγειος
παράδεισος».
Δραστηριότητα 7 – Αξιολόγηση
Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, οι μαθητές προσεγγίζουν την ιστοσελίδα
http://geogr.eduportal.gr/askhseis/geoislands.htm και εταιρικά παίζουν το παιχνίδι
«Νησιά της Ελλάδας». Διαφορετικά, προσεγγίζει την ιστοσελίδα ο δάσκαλος και καλεί
τους μαθητές έναν-έναν να υποδείξουν στην οθόνη προβολής τα ζητούμενα νησιά.

Συνοπτικό περίγραµµα της
διδασκαλίας…………………………………………………………………………..
Βλ. στο Ψηφιακό Σχολείο, Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη Γεωγραφία ∆ηµοτικού σελ.
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234. Το διαπολιτισμικό μοντέλο- Βιωματικές
Δράσεις(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης αναφέρεται σε μια δυναμική προσέγγιση
της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Ξεκινά από την παραδοχή ότι οι ομάδες δεν
συγκροτούνται στη βάση ενός ομογενοποιητικού χαρακτηριστικού, αλλά μέσα από
την συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση ατόμων με πολλαπλές ταυτότητες. Δεν
κάνει λόγο, δηλαδή απλά για συνύπαρξη και παράλληλη ανάπτυξη των πολιτισμών
(πολυπολιτισμικό μοντέλο) , αλλά για δυναμικές διαδικασίες αλληλεπίδρασης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα κατάσταση- πρόβλημα.
Στη λογική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που
τους παρέχουν οι Βιωματικές Δράσεις (θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα στα νέα
προγράμματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης), εκπαιδευτικοί, της περιφέρειάς σας,
για να προσεγγίσουν την εθνοτική, γλωσσική, θρησκευτική και πολιτισμική
ανομοιογένεια των τάξεων τους, αποφασίζουν να δουλέψουν ερευνητικά το θέμα
της διαφορετικότητας. Επέλεξαν δραστηριότητες που σχετίζονται με διαφορετικούς
λαούς και πολιτισμούς (ινδιάνοι, αφρικανοί, εσκιμώοι, κινέζοι), τους οποίους
μελετούν για να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητές τους, τις πολιτιστικές
αναπαραστάσεις του δυτικού κόσμου γι΄αυτούς και τη σχέση τους με τον φυσικό
κόσμο.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο σχετίζονται οι θεωρητικές παραδοχές με την κατάσταση που
περιγράφεται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βασική παραδοχή του διαπολιτισµικού µοντέλου είναι η συνύπαρξη και δυναµική
αλληλεπίδραση ατόµων µε πολλαπλές ταυτότητες. Αυτό σηµαίνει ότι σε επίπεδο
σχολικής τάξης µας ενδιαφέρει πρώτιστα η δυναµική αλληλεπίδραση των µαθητών
µας µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο και, αφού επιτευχθεί αυτό, -στόχος
ιδιαίτερα δύσκολος- στη συνέχεια η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε
ινδιάνους και εσκιµώους, δεδοµένου ότι στις τάξεις µας δεν έχουµε µαθητές µε τέτοιο
πολιτισµικό υπόβαθρο. Όσον αφορά δραστηριότητες που σχετίζονται µε αφρικανούς
και κινέζους, θα µπορούσαν να αναπτυχθούν εάν στις τάξεις υπάρχουν αντίστοιχοι
µαθητές… αν και δεν αποτελούν την πλειοψηφία των µεταναστών µαθητών στο
εκπαιδευτικό µας σύστηµα. ∆εν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής των
εκπαιδευτικών επίσης ότι οι οποιεσδήποτε διαπολιτισµικές παρεµβάσεις δεν
απευθύνονται µόνο στους «διαφορετικούς άλλους» αλλά και στους Έλληνες µαθητές.

2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και
πώς στην περίσταση, ώστε να αξιοποιήσουν παιδαγωγικότερες και
αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στις Βιωµατικές δράσεις (βλέπε νέα ΠΣ) εµπλέκονται κυρίως µαθήµατα όπως: 1.
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 2. Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α), 3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.), 4. Τοπική Ιστορία.

Βασική αρχή της Βιωµατικής Μάθησης είναι η Επεξεργασία Εµπειριών & Πράξεις
που επιτυγχάνεται µε:
1. Μάθηση µέσω επεξεργασίας εµπειριών:
α. Οικειοποίηση νέων εµπειριών
β. ∆ιερευνητική παρατήρηση δεδοµένων
γ. ∆ιερευνητική αναζήτηση σχέσεων µεταξύ εµπειρικών δεδοµένων
δ. Κοινωνική κριτική δεδοµένων & σχέσεων
2. Ολοκλήρωση Μάθησης µε Πράξεις:
α. Λήψη αποφάσεων σε αµφιλεγόµενα ζητήµατα διληµµατικής φύσης
β. Παρεµβάσεις επίλυσης προβληµάτων
Οι Εµπειρίες εποµένως αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των Βιωµατικών δράσεων
και όπως τονίζουν οι Dewey, Lewin, Piaget κ.ά. σύγχρονοι οι εµπειρίες είναι βάση
της µάθησης ΜΟΝΟ όταν:
έχουν προσωπικό νόηµα για µαθητές
έχουν συνέχεια, δηλαδή, συσχετίζονται µε προηγούµενες εµπειρίες &
δηµιουργούν υποδοχές σύνδεσης µε νέες
αποτελούν αντικείµενο διερευνητικής εξέτασης και στοχαστικής κριτικής
(Σωκράτης, Έρβατος)
εξετάζονται σε σχέση µε το κοινωνικό και φυσικό πλαίσιο που τις γέννησε.
Συνεπώς, οι όποιες δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν προσωπικό νόηµα για τους
µαθητές, γι’ αυτό δεν είναι καλό να αρχίσουν οι εκπαιδευτικοί µε λαούς για τους
οποίους οι µαθητές µας δεν έχουν αντίστοιχες εµπειρίες.
∆εύτερη αρχή της Βιωµατικής Μάθησης είναι η Αρχή της Συνεργατικής ∆ιερεύνησης.
Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές θα πρέπει να µπουν στη διαδικασία σχεδιασµού και
υλοποίησης ενός συλλογικού έργου σε συνδυασµό µε τη διαδικασία διερεύνησης,
πρόκληση ιδιαίτερα δύσκολη και, ταυτόχρονα, ιδιαίτερα αναπτυξιακή. Η µάθηση και
η ανάπτυξη, ενώ αποτελούν ατοµικό επίτευγµα, συντελούνται µέσα σε πλαίσιο
αλληλεπικοινωνίας και συνεργασίας

Βασικό χαρακτηριστικό των βιωµατικών δράσεων θα πρέπει να είναι επίσης η
∆ιεπιστηµονική Επεξεργασία, η οποία έχει τα εξής πλεονεκτήµατα:
Οι εκπαιδευτικοί ξεπερνούν την αφύσικη περιχαράκωση των µαθηµάτων του
Α.Π. και µαθαίνουν να αξιοποιούν τις δυνατότητες της διεπιστηµονικής
σύµπραξης
Οι µαθητές κατανοούν:
πώς είναι οργανωµένοι: φυσικός, κοινωνικός τεχνολογικός και προσωπικός
κόσµος,
πώς αλλάζουν & πώς αλληλοσυσχετίζονται
πώς επικοινωνούµε µεταξύ των κόσµων
πώς αναπαριστούµε και εκφράζουµε τη γνώση µας για αυτούς.
Τέλος, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να λάβουν υπόψη τις αρχές της ∆ιαφοροποιηµένης
∆ιδασκαλίας, µε κριτήρια τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε
παιδιού, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του, τα ξεχωριστά βιώµατά του, τους δικούς του
ρυθµούς µάθησης, το προσωπικό του στυλ µάθησης, το πολιτισµικό του υπόβαθρο,
την αυτο-αντίληψή του.
Σχετικά µε την κατεύθυνση των δραστηριοτήτων καλό είναι να
προσανατολιστούν στην εξεύρεση αρχικά των οµοιοτήτων και στη συνέχεια των
διαφορών που παρουσιάζουν οι διάφοροι πολιτισµοί (λαϊκή τέχνη, παραδοσιακή
µουσική, χοροί, τραγούδια, ήθη και έθιµα, παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια κ.ά.) χωρίς
ωστόσο να µείνουµε σε µία επιφανειακή-φολκλορική προσέγγιση της
διαφορετικότητας. Αυτό βοηθά τα παιδιά διαφόρων εθνικοτήτων που συµβιώνουν σε
µια σχολική τάξη ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάµεσα στους πολιτισµούς των
χωρών από τις οποίες κατάγονται, αλλά και διαφορές οι οποίες γίνονται κατανοητές
και σεβαστές. Μέσα από τέτοιες εργασίες ενθαρρύνεται η συνεργασία και η
οµαδικότητα, τονίζεται η αίσθηση της ιδιαίτερης ταυτότητας των µαθητών αλλά και
ταυτόχρονα υπογραµµίζεται η κοινή συνισταµένη που τους ενώνει, ενισχύεται η
αυτοπεποίθησή τους και επιτυγχάνεται η αποδοχή και η καταξίωση όλων των
συµβαλλοµένων ανεξάρτητα του αν είναι άριστοι ή µέτριοι µαθητές.

236 η σχολική μάθηση επηρεάζεται από νοητικούς και
συναισθημ. παράγοντες [Μαρ]
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι η σχολική μάθηση δεν επηρεάζεται μόνο από νοητικούς
παράγοντες, αλλά και από συναισθηματικούς. Γι΄αυτό ένα παιδί με σχολική
φοβία βρίσκεται σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση προβλημάτων
μάθησης και προσαρμογής και ομαλής ένταξης στην ομάδα των ομηλίκων.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικός της περιφέρειάς σας έχει
διαπιστώσει ότι μία μαθήτρια κάνει πολλές απουσίες, δυσκολεύεται στην
κατανόηση του μαθήματος και αποφεύγει συστηματικά να εμπλακεί με
οποιονδήποτε τρόπο στο μάθημα, αλλά και να επικοινωνήσει τόσο με τους
εκπαιδευτικούς όσο και με τους συμμαθητές της. Η περίπτωση έχει προκαλέσει την
προσοχή του εκπαιδευτικών, διότι η νοητική εικόνα που παρουσιάζει δεν συμφωνεί
με την όλη συμπεριφορά της.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και
πώς στην περίσταση, ώστε να αξιοποιήσει παιδαγωγικότερες και
αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις για να βοηθήσει τη μαθήτρια με τα
ψυχολογικά προβλήματα ένταξης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ως σχολική φοβία ορίζεται η άρνηση του παιδιού να πάει σχολείο γιατί εκεί νιώθει
έντονες σωματικές και ψυχικές ενοχλήσεις, ενώ όταν μένει στο σπίτι του τα
συμπτώματα αυτά εξαφανίζονται. Κατ' επέκταση το παιδί αποφεύγει καταστάσεις
που σχετίζονται με τη σχολική ζωή.
Μερικά χαρακτηριστικά των παιδιών με σχολική φοβία είναι:
- ψυχοσωματικά συμπτώματα όπως στομαχόπονοι πονοκέφαλοι, ζαλάδες,
διάρροιες, κλπ
- άρνηση να πάει σχολείο
- αντικοινωνική- παραβατική συμπεριφορά, εκρήξεις θυμού, επιθετικότητα,
υπερκινητικότητα, ιδιαίτερα όταν κατά την ώρα που φτάνει στο σχολείο.
Οι συμπεριφορές αυτές όπως και οι πιθανές πολλές απουσίες δημιουργούν
προβλήματα στην παρακολούθηση των μαθημάτων αλλά δυσκολεύουν και την

κοινωνική ζωή και την επικοινωνία του παιδιού με τους συμμαθητές του και με τους
δασκάλους του.
Η εκδήλωση σχολικής φοβίας δεν συνδέεται απαραίτητα με χαμηλή νοητική εικόνα
του μαθητή. Είναι σημαντικό να υπάρξει άμεσα συνεργασία του σχολείου δασκάλου με τους γονείς ώστε να διερευνηθούν οι παράγοντες που προκαλούν την
σχολική φοβία στο παιδί και να σχεδιαστεί ανάλογα παρέμβαση.

.............

235. Ο Μ να συσχετίσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις
και εμπειρίες του με τη νέα γνώση(Κ.Β)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι ένας αποτελεσματικός τρόπος να διευκολύνει ο εκπαιδευτικός τον
μαθητή στη διαδικασία της μάθησης είναι να τον βοηθήσει να συσχετίσει τις
προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες του με τη νέα γνώση.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς της
περιφέρειάς σας , που επιμέλεια προετοιμάζουν και με παραστατικότητα
παρουσιάζουν το μάθημα της ημέρας στην τάξη, διαμαρτύρονται ότι αρκετοί
μαθητές δείχνουν ελάχιστο ενδιαφέρον για το μάθημα, συναντούν δυσκολίες στην
κατανόησή του και, συχνά, κάποιοι από αυτούς παρουσιάζουν και προβλήματα
συμπεριφοράς.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Πώς σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τη περίπτωση του σεναρίου;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς στην περίσταση, ώστε δημιουργήσουν ένα νοηματοδοτούμενο
μαθησιακό περιβάλλον για τους μαθητές με αυτού του είδους δυσκολίες
και προβλήματα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Σύνδεση προϋπάρχουσας µε νέα γνώση (θεωρία Ausubel),
χαρακτηριστικά µαθητών µε Μ.∆.

«Η µάθηση δεν αποτελεί µια απλή µεταφορά γνώσεων από τον εκπαιδευτή στον
εκπαιδευόµενο, αλλά είναι το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας προσωπικής
οικοδόµησης της γνώσης. Πρόκειται για µια ενεργή ατοµική διαδικασία δόµησης και
οργάνωσης νοηµάτων και εννοιολογικών σχηµάτων µέσω εµπειριών και όχι απλά

αποµνηµόνευσης εννοιών και γεγονότων. Σύµφωνα µε τις εποικοδοµητικές
προσεγγίσεις, η υποστήριξη της µαθησιακής διαδικασίας δεν µπορεί να πραγµατωθεί
ουσιαστικά εάν δεν λάβει υπόψη της τον τρόπο µε τον οποίο οικοδοµούν τις γνώσεις
τους τα άτοµα που µαθαίνουν. Βασική αρχή είναι ότι οι άνθρωποι κατασκευάζουν τις
δικές τους κατανοήσεις για τον κόσµο γύρω τους, µέσα από την εµπειρία και τον
στοχασµό τους πάνω στην εµπειρία αυτή, χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα την
προϋπάρχουσα γνώση για να ερµηνεύσουν τη νέα γνώση (Shapiro, 2002). Με άλλα
λόγια, η γνώση είναι µια ανθρώπινη δηµιουργία, δοµείται και κάθε άτοµο είναι
ενεργός δηµιουργός της γνώσης του (Κόµης, 2004).
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εκπαιδευόµενος πραγµατώνει
την προσωπική του µάθηση, οικοδοµώντας µια «εικόνα για το πώς λειτουργεί ο
κόσµος», δηλαδή ένα σύστηµα αναπαραστάσεων-αντιλήψεων, το οποίο
χρησιµοποιεί προκειµένου (α) να αφοµοιώνει σταδιακά τις νέες γνώσεις
συσχετίζοντας τις µε τις προϋπάρχουσες, (β) να εξηγεί ποικίλες καταστάσεις και
(β) να δίνει απαντήσεις στα προβλήµατα που θέτει ο κόσµος που τον περιβάλλει.
Η έννοια της αναπαράστασης (representation) αποτελεί βασική έννοια στη διδακτική
καθώς είναι σηµαντικός παράγοντας στην οικοδόµηση της γνώσης και γενικότερα
στη συγκρότηση της γνωστικής δοµής του εκπαιδευόµενου (Κόµης, 2001;
Βασιλοπούλου, 2001).
Η διδασκαλία από την άλλη θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στα νοητικά
µοντέλα των εκπαιδευόµενων, οι οποίοι καλούνται να δοµήσουν νέες έννοιες.
Κρίνεται απαραίτητη η κατανόηση όχι µόνο του τρόπου µε τον οποίο οργανώνονται
και οικοδοµούνται τα νέα εννοιολογικά σχήµατα, αλλά και του τρόπου µε τον οποίο
οι υπάρχουσες γνωστικές δοµές του υποκειµένου µεταβάλλονται, ανασχηµατίζονται ή
αντικαθιστώνται. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποδίδει µεγάλη σηµασία στη
διερεύνηση των αντιλήψεων του εκπαιδευόµενου για τη διαµόρφωση της
διδακτικής του παρέµβασης και να δηµιουργεί ένα µαθητοκεντρικό περιβάλλον
µάθησης, στο οποίο να ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή, η κοινωνική
αλληλεπίδραση και η διαµαθητική επικοινωνία (Γρηγοριάδου, Γουλή &
Γόγουλου, 2003). Χαρακτηριστική είναι η επισήµανση του Ausubel : «Αν ήθελα να
απλοποιήσω την εκπαιδευτική ψυχολογία σε µια φράση, θα δήλωνα: Ο πιο
σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη µάθηση είναι το τι ακριβώς γνωρίζει ήδη ο
εκπαιδευόµενος. Εξακριβώστε αυτό και διδάξτε τον ανάλογα».
Η αξιοποίηση εργαλείων µάθησης και διδασκαλίας, τα οποία εστιάζουν στην
αναπαράσταση της γνώσης και των αντιλήψεων των εκπαιδευοµένων, συµβάλλουν
στη διερεύνηση και αξιοποίησή τους, ενθαρρύνουν και αξιολογούν την εννοιολογική
αλλαγή, κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική. Ο εννοιολογικός χάρτης (concept map) είναι
ένα από αυτά τα εργαλεία και δηµιουργήθηκε µε σκοπό να απεικονίσει τη γνωστική
δοµή και να προωθήσει τη µάθηση µε νόηµα.
Η δηµιουργία νέας γνώσης, σύµφωνα µε τον Novak, δεν είναι τίποτα παραπάνω από
ένα σχετικά υψηλό επίπεδο µάθησης µε νόηµα που έχει επιτύχει κάποιος, ο οποίος
έχει µία καλά οργανωµένη γνωστική δοµή σε συγκεκριµένη γνωστική περιοχή και,
επίσης, µία ισχυρή συναισθηµατική δέσµευση να επιµείνει στην εύρεση νέων
σηµασιών (Novak, 1977).
Η άποψη αυτή του Novak έχει το θεµέλιό της στη Θεωρία Αφοµοίωσης
(assimilation theory), που ανέπτυξε το 1963 ο David Ausubel. O Ausubel θεωρείται
εκπρόσωπος του εποικοδοµισµού, επειδή η θεωρία του εστιάζει περισσότερο στη
γνωστική µάθηση απ' ότι στη συναισθηµατική ή ψυχοκινητική. Ο Ausubel στη
θεωρία του τονίζει το ρόλο της γνωστικής δοµής του µαθητή στην απόκτηση

νέων πληροφοριών (Αusubel, 1963). Λέγοντας γνωστική δοµή (cognitive structure)
εννοούµε την ατοµική οργάνωση, σαφήνεια και σταθερότητα της γνώσης κάποιου σε
ένα συγκεκριµένο πεδίο σε κάθε δεδοµένη στιγµή. Ο Ausubel υποστήριξε ότι οι νέες
ιδέες και έννοιες µπορούν να µαθευτούν αποτελεσµατικά µόνο µέσα από την
αφοµοίωση τους σε προϋπάρχουσες έννοιες και ιδέες, οι οποίες παρέχουν το
απαραίτητο νοητικό στήριγµα. Συνεπώς, µια γνωστική δοµή που είναι σαφής και
καλά οργανωµένη διευκολύνει τη µάθηση και τη διατήρηση νέων πληροφοριών. Από
την άλλη πλευρά, µια γνωστική δοµή που είναι συγκεχυµένη, εµποδίζει τη µάθηση
και τη διατήρηση της, µπορεί όµως να βελτιωθεί ενισχύοντας τις σχετικές έννοιες.
Μια καλά οργανωµένη γνωστική δοµή είναι για τον Ausubel, "η πιο σηµαντική,
ανεξάρτητη µεταβλητή που επηρεάζει την ικανότητα του µαθητή να αποκτά
περισσότερη νέα γνώση στο ίδιο αντικείµενο" (Ausubel et al, 1978,σελ.167).
Μέσα από αυτή τη διαδικασία της ουσιαστικής συσχέτισης νέων πληροφοριών
µε ιδέες που ήδη γνωρίζει, ο µαθητής επιτυγχάνει τη µάθηση µε νόηµα (Novak,
1977).
Η µάθηση µε νόηµα αποτελεί την κεντρική ιδέα στη θεωρία του Ausubel. Αυτή, όπως
δηλώνει ο ίδιος, είναι «ο ανθρώπινος µηχανισµός κατ’ εξοχήν για την απόκτηση και
αποθήκευση της τεράστιας ποσότητας ιδεών και πληροφοριών που
αντιπροσωπεύονται σε οποιοδήποτε τοµέα της γνώσης». O µαθητής αναζητά τις
σχέσεις µεταξύ των εννοιών και οργανώνει µια δοµή στη νέα γνώση που είναι
µοναδική σε αυτόν. ∆ιάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι οι πληροφορίες που
αποκτώνται σε ένα πλαίσιο µάθησης µε νόηµα όχι µόνο παραµένουν για πολύ
περισσότερο χρόνο, αλλά µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν επιτυχέστερα
στην επίλυση νέων προβληµάτων (Novak & Cañas, 2004).
Η θεωρία µάθησης του Ausubel θεωρεί δεδοµένη την ύπαρξη µιας ιεραρχικής δοµής
της γνώσης. Τα πεδία των πληροφοριών οργανώνονται "µε τις πιο γενικές ιδέες στην
κορυφή και τις πιο συγκεκριµένες ιδέες υπαγόµενες σε αυτές". Αυτή αποτελεί για τον
Ausubel τη διαδικασία της υπαγωγής (subsumption) στη µάθηση και αποτελεί έναν
από τους τρόπους µε τους οποίους µαθαίνουµε σύµφωνα µε τη θεωρία αφοµοίωσης.
Εκτός από την υπαγωγή, δύο ακόµη απαραίτητες διαδικασίες για τη µάθηση
αποτελούν η προοδευτική διαφοροποίηση (Progressive Differentiation) των εννοιών
σε ειδικότερες και λεπτοµερέστερες έννοιες, καθώς και η οργανική ένταξη
(Integrative Reconciliation), σύµφωνα µε την οποία οι νέες γνώσεις πρέπει να
συσχετίζονται συνειδητά µε το προηγούµενο υλικό που διδάχτηκε, και η οποία
απαιτεί και την ενεργό συνεργασία του µαθητή (Daley et al, 2007).
Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η διάκριση που έκανε ο Ausubel µεταξύ µηχανικής
µάθησης (rote learning) και µάθησης µε νόηµα (meaningful learning). Όπως ήδη
αναφέρθηκε, µέσω της µάθησης µε νόηµα οι µαθητές προσπαθούν να ενσωµατώσουν
νέα γνώση στην υπάρχουσα γνώση τους και έτσι αποκτούν ένα πιο εκτεταµένο δίκτυο
γνώσης. Η ουσιαστική µάθηση απαιτεί περισσότερη προσπάθεια από το µαθητή,
τουλάχιστον αρχικά. Στη συνέχεια, εφόσον αναπτυχθούν τα πλαίσια της γνώσης, οι
ορισµοί και οι σηµασίες των εννοιών είναι ευκολότερο να αποκτηθούν.
Η µάθηση µε νόηµα έχει τρεις βασικές απαιτήσεις:
1. Σχετική πρότερη γνώση. Ο εκπαιδευόµενος χρειάζεται να κατέχει σχετική
πρότερη γνώση, ούτως ώστε να τη συσχετίσει µε νέες έννοιες και προτάσεις. Η
πρότερη γνώση πρέπει να µετρηθεί ούτως ώστε να αναγνωριστεί η
πολυπλοκότητα, η δοµή αλλά και οι παρανοήσεις.
2. Μαθησιακό υλικό µε νόηµα. Το υλικό που µαθαίνεται πρέπει να είναι
ουσιαστικό, δηλαδή εννοιολογικά σαφές και παρουσιασµένο µε γλώσσα και
παραδείγµατα σχετικά µε την πρότερη γνώση του µαθητή.

3. Επιλογή του εκπαιδευόµενου να µάθει ουσιαστικά (Novak, 1998, p.19). Ο
µαθητής πρέπει να επιλέξει από µόνος του να αναζητήσει τρόπους να σχετίσει νέες
έννοιες και προτάσεις µε τις ήδη υπάρχουσες. Χρειάζεται να έχει κίνητρο να επιλέξει
τη µάθηση µε νόηµα, παρά απλά να αποµνηµονεύσει τους ορισµούς, τις προτασιακές
δηλώσεις ή τις υπολογιστικές διαδικασίες. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός έχει
µόνο τον έµµεσο έλεγχο να προτρέψει το µαθητή να ακολουθήσει την ουσιαστική
µάθηση.
Αντίθετα, η µηχανική µάθηση είναι η αυθαίρετη, µη ουσιώδης αποθήκευση των
γνώσεων στη γνωστική δοµή. Ο µαθητής απλά αποµνηµονεύει πληροφορίες χωρίς
προσπάθεια ή κίνητρο να σχετίσει αυτές τις πληροφορίες µε πρότερη γνώση.
Ο Ausubel προτείνει διάφορες φάσεις εκµάθησης, οι οποίες ενισχύουν τη µάθηση
µε νόηµα και µπορούν να διαιρεθούν σε τρία στάδια:
1)Χρήση προκαταβολικών οργανωτών (advance organizers ),
2) παρουσίαση του µαθησιακού έργου (learning task) ή του υλικού, το οποίο
οργανώνεται ρητά, ακολουθεί µια λογική σειρά, και δεσµεύει τους σπουδαστές στην
ουσιαστική µάθηση,
3) ενίσχυση της εποικοδοµητικής οργάνωσης µε το συσχετισµό των νέων
πληροφοριών, των προκαταβολικών οργανωτών και της ενθάρρυνσης της
ενεργής µάθησης. Η λέξη «οργάνωση» είναι µια λέξη κλειδί στη µάθηση µε
νόηµα, τόσο από την άποψη της αποθήκευσης των νέων στοιχείων όσο και της
ανάκτησης των στοιχείων.»
ΑΡΑ
Ο ∆άσκαλος πρέπει να : 1) Χρήση προκαταβολικών οργανωτών (νοητικοί χάρτες
κλπ) 2) Οι µαθητές µε Μ.∆. θέλουν: περισσότερο χρόνο, βήµα- βήµα διδακτική
παρουσίαση της ύλης, παρουσίαση εννοιών µε πολλούς τρόπους (πολυαισθητηριακή
προσέγγιση γνώσης), ενθάρρυνση. Τα προβλήµατα συµπεριφοράς είναι απόρροια της
µη συµµετοχής (µη κατανόησης). Όταν ένας µαθητής δεν καταλαβαίνει αντιδρά είτε
µε εσωστρέφεια (απόσυρση) είτε µε εξωστρέφεια (διαταρακτική ή και επιθετική
συµπεριφορά). Αυτό για να δηλώσει την µη ικανοποίηση των αναγκών του
τραβώντας την προσοχή του δασκάλου. Γι΄ αυτό είναι απαραίτητη η
διαφοροποιηµένη διδασκαλία µε βάση το γνωσιακό προφίλ των µαθητών.

237. δεξιότητες διαχείρισης προβλημάτων σχολικής
τάξης(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι, όταν υπάρχουν μαθητές με έντονη επιθετική
συμπεριφορά, απαιτείται από τον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει δεξιότητες
διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, για την πρόληψη και την αποτροπή
τυχόν βίαιων περιστατικών.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Μαθητές Στ Δημοτικού: παρέες που αλληλοσυγκρούονται
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Σε μερικές τάξεις σχολείων της
περιφέρειάς σας παρατηρείται σοβαρή έλλειψη ενδιαφέροντος για τη μαθησιακή
διαδικασία από τη μεριά των μαθητών, δυσκολίες στις δασκαλο-μαθητικές αλλά
και στις δια-μαθητικές σχέσεις και εντάσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος και
των διαλειμμάτων.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η παραπάνω διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς στην περίσταση, ώστε να αξιοποιήσουν παιδαγωγικότερες και
αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις για τη διαχείριση των προβλημάτων
μάθησης και συμπεριφοράς της τάξης;
Στην υπάρχουσα κατάσταση φαίνεται να υπάρχει έλλειψη χρησιμοποίησης
δεξιοτήτων διαχείρισης των προβλημάτων της σχολικής τάξης.
Θα πρότεινα:
•

Έγκαιρη πρόληψη δημιουργίας προβλημάτων συμπεριφοράς

•

Οργάνωση ατομικής εργασίας

•

Αγνόηση των μικροπροβλημάτων

•

Παρέμβαση (άμεση / έμμεση) του εκπαιδευτικού

•

Αποθάρρυνση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς

•

Με τις παραπάνω ενέργειες ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη
και αποτροπή των ανεπιθύμητων συμπεριφορών.

238. μη ομαλή ένταξη Μ σε ομάδα συνομηλίκων(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι τα παιδιά που δεν κατάφεραν να ενταχθούν ομαλά σε ομάδα
συνομηλίκων κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας θα εισέλθουν στην εφηβική και
ενήλικη ζωή με συναισθηματικό και κοινωνικό έλλειμμα.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξεις Δημοτικού. Ένας μαθητής που δεν έχει καμία αμοιβαία φιλία.
Εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά, δεν παραχωρεί χώρο και χρόνο στους
συμμαθητές του, θέλει πάντα να κερδίζει, διαφορετικά αντιδρά αντικοινωνικά.
Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Ο μαθητής αδιαφορεί για το μάθημα,
δημιουργεί προβλήματα στη συνεργασία με τους περισσότερους εκπαιδευτικούς
και συνομηλίκους τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και κατά τη διάρκεια
των ελεύθερων δραστηριοτήτων.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η παραπάνω διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς στην περίσταση, ώστε να αξιοποιήσουν παιδαγωγικότερες και
αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις για τη διαχείριση των προβλημάτων
μάθησης και συμπεριφοράς της τάξης;
Η θεωρητική παραδοχή σχετίζεται με την υπάρχουσα κατάσταση καθώς οι μαθητές
που δεν εντάσσονται στην ομάδα παρουσιάζουν προβλήματα τόσο στη σχολική ζωή
της τάξης όσο και στις ώρες των ελεύθερων δραστηριοτήτων.

239. σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητών και μαθητών
μεταξύ τους(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι το ψυχολογικό κλίμα διαμορφώνεται από πολλές
παραμέτρους, μεταξύ των οποίων κύριο ρόλο κατέχουν οι σχέσεις εκπαιδευτικούμαθητών και οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
Ενώ σε αρκετές τάξεις σχολείων της περιφέρειά σας εντοπίζονται έντονα αρνητικά
στοιχεία στο ψυχολογικό κλίμα, μερικοί εκπαιδευτικοί υποτιμούν το πρόβλημα και
εστιάζουν κυρίως στην κάλυψη της «διδακτέας ύλης».
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο θα προσπαθήσετε να αναδείξετε τη σπουδαιότητα του
προβλήματος;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς στην περίσταση, ώστε να αξιοποιήσουν παιδαγωγικότερες και
αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις στη δημιουργία του κατάλληλου
ψυχολογικού κλίματος;
Ο στόχος της κάλυψης της διδακτέας ύλης είναι ενδεδειγμένος αλλά δεν αρκεί να
καλυφθεί μόνο η ύλη, θα πρέπει και να κατανοηθεί. Αυτό, όμως, δεν είναι δυνατόν
να γίνει όταν μέσα στην τάξη υπάρχει αρνητικό ψυχολογικό κλίμα.
Συζήτηση κατ’ ιδίαν με τους εκπαιδευτικούς που έχουν προβλήματα στην τάξη τους
Συζήτηση με το Σύλλογο Διδασκόντων
Οργάνωση σεμιναρίων στα οποία θα δοθούν ερεθίσματα για να κατανοηθεί η
σημασία του ψυχολογικού κλίματος της τάξης για τη διδασκαλία και τη μάθηση.
Θα πρότεινα:
• Περιγραφή των προβληματικών καταστάσεων και των συνεπειών τους από τους
μαθητές.

•
•
•
•
•
•

Συστηματική χρήση των προσωπικών και κατ’ ιδίαν συζητήσεων με μαθητές που
παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς.
Οργάνωση της τάξης κατά το συνεργατικό σύστημα.
Αμοιβές – Ποινές
Κανόνες λειτουργίας τάξης
Πρόληψη δημιουργίας προβληματικής συμπεριφοράς.
Προσπάθεια για την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευτικών και
μαθητών.

241 κοινωνικό πλαίσιο, θετικό ψυχολογικό κλίμα και
θετική αλληλεπίδραση σχολείου και οικογένειας
ευνοεί την εκπαιδευτική διαδικασία(Ιωάν)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, το θετικό ψυχολογικό κλίμα του
σχολείου και η θετική αλληλεπίδραση σχολείου και οικογένειας ευνοεί την
εκπαιδευτική διαδικασία.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Δημοτικό, Μαθητής: με πολλά προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη,
με προσβλητική συμπεριφορά προς τους εκπαιδευτικούς.
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Παιδί μη ενταγμένο στην ομάδα ομηλίκων.
Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους εκπαιδευτικούς, χαμηλές μαθησιακές
επιδόσεις, καλό νοητικό δυναμικό. Έλλειψη ενδιαφέροντος από τη μεριά του
συγκεκριμένου μαθητή. Οικογενειακό περιβάλλον είναι φτωχό σε ερεθίσματα και
έχει ελάχιστη επικοινωνία με το σχολείο.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η παραπάνω θεωρητική
παραδοχή με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και
πώς στην περίσταση, ώστε να αξιοποιήσει παιδαγωγικότερες και
αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις για τη διαχείριση των προβλημάτων
μάθησης του συγκεκριμένου μαθητή;

Η επισήμανση της θεωρητικής παραδοχής ότι η θετική αλληλεπίδραση σχολείου και
οικογένειας ευνοεί την εκπαιδευτική διαδικασία επιβεβαιώνει ότι η ελλιπής
επικοινωνία της οικογένειας με το σχολείο, στο σενάριό μας, συμβάλλει αρνητικά
στη μάθηση και τη συμπεριφορά του μαθητή.
Προτάσεις:

•
•
•
•
•
•

Κατ’ ιδίαν συζήτηση του εκπαιδευτικού με το μαθητή με στόχο να διερευνήσει
την άρνησή του για μάθηση.
Ενθάρρυνση του μαθητή.
Αξιοποίηση του καλού νοητικού επιπέδου του μαθητή.
Επιβράβευση του μαθητή σε κάθε θετική του απάντηση.
Προσπάθεια ένταξης του μαθητή σε δραστηριότητες μέσα σε ομάδα
συνομηλίκων.
Προσπάθεια του εκπαιδευτικού για βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας
με την οικογένεια.

242. Νέο Σχολείο: η εκπαίδευση των παιδιών είναι
συμμετοχική υπόθεση(Κ.Β)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με ευρύτερης αποδοχής παιδαγωγικές αρχές, που τονίζει και το Νέο
Σχολείο, η εκπαίδευση των παιδιών είναι συμμετοχική υπόθεση. Επομένως, η
συστηματοποίηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ του σχολείου, της
οικογένειας των μαθητών, αλλά και τις ευρύτερης κοινότητας συμβάλλει θετικά
στη δευτερογενή κοινωνικοποίησή τους και στην ομαλή εξέλιξη της μαθησιακή ς
τους πορείας.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Δημοτικό στο κέντρο εργατικής συνοικίας με υψηλό ποσοστό
αλλοδαπών μαθητών.
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά
των μαθητών και δυσκολίες στην κατανόηση του μαθήματος. Έντονα
προβλήματα στην τήρηση των κανόνων που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή.
Περιορισμένη επικοινωνία σχολείου με τις οικογένειες, με εξαίρεση μια μικρή
ομάδα γονέων που δραστηριοποιήθηκαν προσφάτως, για να διαμαρτυρηθούν
στην διευθυντή και να απαιτήσουν την απομάκρυνση από το σχολείο ορισμένων
μαθητών, αλλοδαπών στην πλειονότητά τους, που παρουσιάζουν έντονα
προβλήματα συμπεριφοράς.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η παραπάνω αρχή με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς στην περίσταση, ώστε να αξιοποιήσουν παιδαγωγικότερες και
αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις για τη διαχείριση των προβλημάτων
μάθησης και συνεργασίας με την οικογένεια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αλλοδαποί με δυσκολίες κατανόησης – έλλειψη ενδιαφέροντος=
προβλήματα συμπεριφοράς, το σχολείο δε συνεργάζεται με γονείς και ευρύτερη
κοινωνία
ΑΡΑ: 1) Συνεργασία σχολείου – οικογένειας – τοπικής κοινωνίας: μέσω σχολικών
συμβουλίων, συνδιοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, δημιουργία Σχολής Γονέων.
Το σχολείο με τη δημιουργία ιστοσελίδας να προβάλλει τη δουλειά του, να αυξήσει
την κοινωνική του λογοδοσία.
2) Εφαρμογή προγράμματος Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με συμμετοχή των
γονέων
3) Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο
4) Εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

243. η μάθηση επηρεάζεται από γνωστικούς,
ψυχολογικούς, συναισθηματικούς, κοινωνικούς,
περιβαλλοντικούς και φυσικούς παράγοντες[Μαρ]
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες απόψεις, που βασίζονται σε επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα,
θεωρούν ότι η ποιότητα της μάθησης και της επικοινωνίας επηρεάζεται από
γνωστικούς, ψυχολογικούς, συναισθηματικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς
και φυσικούς παράγοντες.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Δημοτικό.
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Πολλοί από τους μαθητές παραμένουν
αδιάφοροι απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία, έχουν αργούς ρυθμούς εργασίας
και ελλειμματική προσοχή, χωρίς, όμως, να παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα
συμπεριφοράς.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν
και πώς στην περίσταση, ώστε να αξιοποιήσουν παιδαγωγικότερες και
αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις για τη διαχείριση των προβλημάτων
μάθησης στις τάξεις τους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η μάθηση ως δυναμική διαδικασία επηρεάζεται από όλους αυτούς τους παράγοντες
και η έρευνα και οι θεωρητικές απόψεις συμφωνούν ότι στον καθοριστικό ρόλο των
ατομικών προσωπικών παραγόντων όπως και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών
συνθηκών στην ποιότητα της μάθησης αλλά και της επικοινωνίας.

Όταν λοιπόν υπάρχει έλλειμμα η ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνουν τους
παραπάνω παράγοντες, ειδικά στο χώρο του σχολείου, αυτό αντανακλά στο
μαθησιακό επίπεδο και στο συμπεριφορικό – κοινωνικό επίπεδο των μαθητών.
Σύμφωνα με αυτά που παρουσιάζονται στο σενάριο, το σχολείο πρέπει να
διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρουσιάζονται – διαμορφώνονται
αυτές οι συμπεριφορές.
Στο γνωστικό επίπεδο πρέπει να φροντίσει την αρτιότερη κάλυψη των αναγκών σε
υλικοτεχνική υποδομή και κατάλληλο εποπτικό υλικό .
Σε ψυχολογικό – συναισθηματικό επίπεδο πρέπει το κλίμα στις τάξεις να
εξασφαλίζει συνθήκες ανοικτής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών, μαθητών και
δασκάλων.
Είναι σημαντικό ότι σύμφωνα με το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχουν εκδηλωθεί
προβλήματα συμπεριφοράς. Αυτό σημαίνει οτι δεν υπάρχει ακόμα πρόβλημα στις
σχέσεις.
Πιθανόν το μάθημα δεν γίνεται με ελκυστικό τρόπο ώστε να τραβάει το ενδιαφέρον
των μαθητών και γι αυτό εκδηλώνουν αυτή την αντίδραση/συμπεριφορά.

244. διαφοροποιημένη διδασκαλία(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Ο όρος «διαφοροποιηµένη διδασκαλία» αναφέρεται σε µια συστηµατική προσέγγιση στο
σχεδιασµό του συνόλου της διδασκαλίας για µαθητές µε διαφορετικές µαθησιακές ανάγκες
και δυνατότητες. Για τον κατάλληλο σχεδιασµό της διδασκαλίας, δίνεται έµφαση στις τρεις
διαστάσεις της διδασκαλίας: το περιεχόµενο, τις διαδικασίες επεξεργασίας του περιεχοµένου
και τους τρόπους αναπαράστασης της νέας γνώσης.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε΄, Μάθημα:
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με αρκετά μαθησιακά κενά και χαμηλό ενδιαφέρον για το σχολείο
δεν μπορεί να παρακολουθήσει το σχολικό πρόγραμμα λόγω της αυξημένης
απροσεξίας που παρουσιάζει. Αδυνατεί να ολοκληρώσει τη μελέτη του στο σπίτι,
δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στο μάθημα, ενώ δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει
τις δυσκολίες του, ώστε να τις αντιμετωπίσει.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ερευνητική διαπίστωση συσχετίζεται άμεσα με τα προβλήματα που περιγράφει το
σενάριο. Ο συγκεκριμένος μαθητής, με αρκετά μαθησιακά κενά και χαμηλό
ενδιαφέρον για το σχολείο δεν μπορεί να παρακολουθήσει το σχολικό πρόγραμμα,
αδυνατεί να ολοκληρώσει τη μελέτη του στο σπίτι και δυσκολεύεται να
συγκεντρωθεί στο μάθημα.
Για μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες και δυνατότητες, η
«διαφοροποιημένη διδασκαλία» προτείνει μια συστηματική προσέγγιση στο

σχεδιασμό του συνόλου της διδασκαλίας, με έμφαση στις τρεις διαστάσεις της
διδασκαλίας: το περιεχόμενο, τις διαδικασίες επεξεργασίας του περιεχομένου και
τους τρόπους αναπαράστασης της νέας γνώσης.

2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
ώστε να αξιοποιήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα τις δυνατότητες της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην περίσταση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για τον κατάλληλο σχεδιασμό της διδασκαλίας, σύμφωνα με τις θεωρητικές
παραδοχές, δίνεται έμφαση στις τρεις διαστάσεις της διδασκαλίας: το περιεχόμενο,
τις διαδικασίες επεξεργασίας του περιεχομένου και τους τρόπους αναπαράστασης
της νέας γνώσης.
Διαφοροποίηση του περιεχόμενου: Τι θα διδαχθεί
Η διαφοροποίηση του περιεχομένου αφορά δύο τρόπους:
α. τη διαφοροποίηση του τι διδάσκω και
β. τη διαφοροποίηση του τρόπου πρόσβασης στο τι διδάσκω.
Συνήθως είναι καλύτερα να τροποποιούμε πρώτα τον τρόπο με τον οποίο οι
μαθητές μας καλούνται να αποκτήσουν πρόσβαση στο τι διδάσκουμε και μετά να
αλλάζουμε αυτό καθαυτό το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις βασικών
δεξιοτήτων, διαφοροποιούμε τον τρόπο που θα τις μάθουν και μόνο σε λίγες
περιπτώσεις επιλέγουμε να διαφοροποιήσουμε αυτές καθαυτές τις βασικές
δεξιότητες που θα διδαχθούν.
Για τη διαφοροποίηση του περιεχομένου έχουν προταθεί πολλές στρατηγικές, οι
οποίες περιγράφονται σε συντομία στη συνέχεια:
● Εννοιοκεντρική διδασκαλία (Concept-based teaching)
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δίνει έμφαση στην κατανόηση βασικών εννοιών
μέσα από την αναγνώριση κοινών στοιχείων σε διαφορετικές καταστάσεις ή
γεγονότα. Έτσι, η μάθηση προκύπτει μέσα από την αναγνώριση κοινών στοιχείων
μεταξύ της προσωπικής πραγματικότητας και ζωής των μαθητών και της σχολικής
γνώσης, γενικεύεται σε περισσότερες γνωστικές περιοχές και δημιουργεί γνωστικές
δομές για μελλοντική γνώση.
● Χρήση πολλαπλών κειμένων και υλικών
Πολύ συχνά το βιβλίο του σχολείου αποτελεί το κύριο εμπόδιο στη μάθηση
ορισμένων μαθητών, στο βαθμό που το επίπεδο ή ο τρόπος γραφής είναι πολύ
δύσκολα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παροχή άλλων υλικών μπορεί να διευκολύνει
και να επιταχύνει τη μάθηση. Ακόμη, η παροχή πολλαπλών κειμένων/υλικών
διευκολύνει τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση τα ενδιαφέροντα των
μαθητών στο βαθμό που μπορεί να καλύπτουν πολλά διαφορετικά ενδιαφέροντα.
● Μαθησιακά συμβόλαια
Τα μαθησιακά συμβόλαια αφορούν στην ατομική εργασία, μπορούν να εστιάζουν
σε ειδικά προβλήματα για κάθε μαθητή, απελευθερώνουν χρόνο για την
εκπαιδευτικό και καλλιεργούν στο μαθητή την προσωπική ευθύνη για τη μάθησή
του.
● Πολλαπλοί τρόποι υποστήριξης στην πρόσβαση στο υλικό

Στο βαθμό που το περιεχόμενο της διδασκαλίας παραμένει σταθερό και εστιάσουμε
στη διαφοροποίηση της πρόσβασης σε αυτό, υπάρχουν αρκετές υποστηρικτικές
πρακτικές όπως: μαγνητοφωνημένα κείμενα, οργανωτές σημειώσεων ή προσυμπληρωμένες σημειώσεις, υπογραμμισμένα κείμενα, βοήθεια από συμμαθητές.
Διαφοροποίηση της επεξεργασίας του περιεχομένου
Όσον αφορά τη διαφοροποίηση της επεξεργασίας του περιεχοµένου περιλαµβάνει
τους
τρόπους
µε τους
οποίους
οι
µαθητές
επεξεργάζονται
και
νοηµατοδοτούν/κατανοούν το περιεχόµενο που διδάσκονται. Οι τρόποι αυτοί δεν
είναι ίδιοι για όλους και στο πλαίσιο του σχολείου, αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες
δραστηριότητες, οι οποίες βοηθούν τους µαθητές να προχωρήσουν στην κατανόησή
τους. Κάθε τέτοια δραστηριότητα, καλεί τους µαθητές να αξιοποιήσουν βασικές
δεξιότητες και γνώσεις, ΠΑΝΤΑ όµως µε στόχο την κατανόηση µιας έννοιας. Στη
διαφοροποιηµένη διδασκαλία αυτό το χαρακτηριστικό παραµένει σταθερό, αλλά
εµπλουτίζεται στο βαθµό που οι µαθητές συµµετέχουν στη δραστηριότητα µε
διάφορους τρόπους, σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια και λαµβάνοντας διαφορετική
βοήθεια από την εκπαιδευτικό ή τους συµµαθητές (Tomlinson, 2005).
Φυσικά, η διαφοροποίηση της επεξεργασίας µπορεί να γίνει είτε µε βάση το
επίπεδο ετοιµότητας του µαθητή, είτε τα ενδιαφέροντά του, είτε το µαθησιακό του
προφίλ. Μερικές από τις πιο γνωστές τεχνικές διαφοροποίησης της δραστηριότητας
είναι: τα ηµερολόγια µάθησης (learning logs), τα ηµερολόγια εργασιών, οι γραφικοί
οργανωτές (βλ. σελ. 21), οι κύβοι, τα κέντρα ενδιαφέροντος, τα κέντρα µάθησης, η
κατασκευή µακέτας/µοντέλου, το παιγνίδι ρόλων, η εργαστηριακή δραστηριότητα, οι
κάρτες εργασίας, οι πίνακες επιλογής (choice boards) και η διδασκαλία σε επίπεδα
(Tomlinson, 2005). Παρακάτω περιγράφονται µε συντοµία 4 από αυτές: οι κύβοι, τα
κέντρα µάθησης, οι κάρτες εργασίας και η διδασκαλία σε επίπεδα.
•

Οι κύβοι

Πρόκειται για µια τεχνική που µπορεί να βοηθήσει στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας
(Cowan & Cowan, 1980). Ετοιµάζουµε τρισδιάστατους κύβους από φελιζόλ ή χαρτόνι. Σε
κάθε έδρα του κύβου γράφουµε µια λέξη που αντιστοιχεί σε ένα γνωστικό έργο, όπως:
περιγραφή (πες, ονοµάτισε βρες, ανέφερε, περιέγραψε), σύγκριση (βρες το αντίθετο,
δώσε ένα παράδειγµα, εξήγησε, γράψε, δώσε τον ορισµό), σύνδεση (φτιάξε, σχεδίασε,
ανάπτυξε), ανάλυση (συζήτησε, προετοίµασε, κάνε ένα διάγραµµα), εφαρµογή (πρότεινε,
ολοκλήρωσε) και επιχειρηµατολογία υπέρ ή κατά (υποστήριξε, πες τη γνώµη σου
διαµόρφωσε), ή άλλες λέξεις κλειδιά. Μπορούµε να ετοιµάσουµε 2-3 κύβους µε
διαφορετικές λέξεις, που να ανταποκρίνονται σε διαφορετικό επίπεδο γνώσεων, δυσκολίας, ή
τρόπου µάθησης. Τα παιδιά παίζουν µε τους κύβους σαν ζάρια. Ανάλογα µε την πλευρά που
τυχαίνουν, πρέπει να απαντήσουν ή σε µια άλλη διασκευή, να παράγουν µια ερώτηση
σύγκρισης, ανάλυσης κλπ.

•

Τα κέντρα µάθησης
Τα κέντρα µάθησης αφορούν είτε µια συγκεκριµένη έννοια, είτε µια ενότητα είτε µια
δεξιότητα. Προετοιµάζονται από την εκπαιδευτικό και δίνουν τη δυνατότητα να οργανωθεί η
µάθηση σε διαφορετικά επίπεδα και η εργασία µέσα από διαφορετικές δραστηριότητες. Στην
πιο απλή µορφή, ετοιµάζονται κάρτες εργασίας σε φακελάκια, οι οποίες µπορεί να
αριθµούνται ή να διαχωρίζονται χρωµατικά, έτσι ώστε ο κάθε µαθητής να γνωρίζει τι πρέπει
να κάνει. Αφού προετοιµασθούν οι κάρτες και οι δραστηριότητες, η εκπαιδευτικός αξιολογεί
τις γνώσεις και δεξιότητες των µαθητών για να µπορέσει να κατευθύνει κάθε µαθητή σε

αντίστοιχες δραστηριότητες. Όταν κάποιοι µαθητές εργάζονται στο κέντρο µάθησης, µια
άλλη οµάδα εργάζεται µε την εκπαιδευτικό και µια τρίτη εργάζεται αυτόνοµα.

•

Κάρτες εργασίας

Πρόκειται για κάρτες, στις οποίες αναγράφεται µια ερώτηση και τους πιθανούς τρόπους
απάντησης (γραπτή, σχεδίαση, λίστα, συνέντευξη, γραφικός οργανωτής κλπ.). Με τις κάρτες
εργασίας, επιτρέπεται στους µαθητές να επιλέξουν τη δραστηριότητα µε την οποία θα
ασκηθούν και να δείξουν τι έχουν µάθει, αλλά επιτρέπεται και στην εκπαιδευτικό να
οργανώσει σε επίπεδα τις δραστηριότητες.

•

∆ιδασκαλία σε διαφορετικά επίπεδα

Με αυτόν τον τρόπο, το τι διδάσκεται δεν διαφοροποιείται, η έννοια δηλαδή που διδάσκεται
παραµένει ίδια για όλους. Η εκπαιδευτικός διδάσκει την ίδια έννοια, αλλά διαφοροποιεί το
επίπεδο και τη δυσκολία της κριτικής σκέψης που απαιτείται (Drapeau, 2004). Με αυτό τον
τρόπο, όλοι οι µαθητές καλούνται να σκεφθούν κριτικά αλλά σε διαφορετικό επίπεδο.
∆ιαφοροποιώντας τις ερωτήσεις η εκπαιδευτικός µπορεί να καλέσει ορισµένους µαθητές να
βρουν αιτιακές σχέσεις, άλλους να κάνουν βασικές υποθέσεις και άλλους να βρουν
αναλογίες. Σηµαντική αρχή όµως στη διδασκαλία σε επίπεδα είναι ότι όλοι οι µαθητές
εργάζονται στην ίδια έννοια µε σύνθετους τρόπους. Σύµφωνα µε τον Paul (1992), εάν
επιθυµούµε να προωθήσουµε την κριτική σκέψη στους µαθητές µας πρέπει να στραφούµε
προς την επεξεργασία ερωτήσεων όπως: ποιος είναι ο στόχος, ποια είναι η άποψη, τι
δεδοµένα υποστηρίζουν, ποια είναι η βασική ιδέα, ποιες υποθέσεις ισχύουν, τι συµπεραίνεις,
ποιες είναι οι συνέπειες, ποια είναι τα βασικά προβλήµατα; Αντίστοιχα και από άλλους
σύγχρονους ερευνητές υποστηρίζεται η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης πέρα από την
απόκτηση βασικών γνώσεων (Erickson, 2001˙ Kaplan & Gould, Siege, 1995).
∆ιαφοροποίηση του τελικού προϊόντος: πώς δείχνει ο µαθητής τι έµαθε ή
Αναπαράσταση της νέας γνώσης
Η επιλογή του συγκεκριµένου τρόπου παρουσίασης και έκφρασης της κατανόησης από την
πλευρά των µαθητών είναι εξαιρετικά σηµαντική, στο βαθµό που α. είναι εκείνο το τµήµα
της µάθησης που έχει την προσωπική σφραγίδα του κάθε µαθητή και β. µεταφέρει όλες τις
πληροφορίες σχετικά µε την πρόοδο του µαθητή. Σε µια τάξη διαφοροποιηµένης
διδασκαλίας, οι τρόποι αξιολόγησης της προόδου και της επίδοσης του µαθητή δεν
περιορίζονται στην προφορική διήγηση, τις απαντήσεις σε ερωτήσεις και την παραγωγή
γραπτού λόγου. Όπως αναλυτικά αναφέρει η Tomlinson (2005) υπάρχει µεγάλος αριθµός
πρωτότυπων και ταιριαστών σε διαφορετικούς µαθητές έργων/προϊόντων. Ενδεικτικά
αναφέρουµε:
Σχεδιάζω µια ιστοσελίδα, γράφω ένα βιβλίο, συντονίζω ένα συµπόσιο, σχεδιάζω ή εκτελώ
ένα πείραµα, κάνω ένα γλυπτό, παρουσιάζω ένα δελτίο ειδήσεων, γράφω συνταγές, γράφω
τραγούδια, γράφω θεατρικό έργο, σχεδιάζω µια έκθεση µουσείου, ετοιµάζω µια έκθεση
φωτογραφίας, ετοιµάζω µια σειρά από διαφηµίσεις, ετοιµάζω διαγράµµατα ή πίνακες για µια
ιδέα, ετοιµάζω ένα ερωτηµατολόγιο.
Οποιοδήποτε τρόπο και εάν επιλέξουµε για να αξιολογήσουµε την πρόοδο των µαθητών ιδιαίτερα αυτών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες - υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές που πρέπει να
λαµβάνουµε υπόψη µας:

Βασικό δοµικό στοιχείο για την υλοποίηση της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας είναι η
ευέλικτη οµαδοποίηση, που µπορεί να περιλαµβάνει τυχαία οµαδοποίηση, οµοιογενείς
οµάδες, οµάδες κοινού ενδιαφέροντος, µικτού επιπέδου οµάδες, οµάδες επιλογής των

µαθητών. Κάθε µορφή οµαδοποίησης µπορεί να είναι κατάλληλη για διαφορετικούς στόχους,
αρκεί να διευκολύνει τη µάθηση για τους µαθητές. Ένας ενδιαφέρον τρόπος οµαδοποίησης
ανάλογα µε τη µαθησιακή ετοιµότητα των µαθητών είναι ο «Τροχός» (Kagan, 1992).
Πρόκειται για τέσσερις οµόκεντρους κύκλους, στερεωµένους στο κέντρο, ώστε να κινούνται.
Σε κάθε κύκλο γράφουµε τα ονόµατα µαθητών ανάλογα µε το επίπεδο, το µαθησιακό προφίλ
ή την κατάκτηση µιας δεξιότητας. Έτσι, γυρίζοντας τους κύκλους µπορούµε να φτιάχνουµε
διαφορετικές οµάδες,οµοιογενείς ή ανοµοιογενείς.

245. οι Μ δομούν προσωπικά τη μάθησή τους και
προσπαθούν να βρουν νόημα σε ό,τι διδάσκονται
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές δομούν προσωπικά τη μάθησή τους
και προσπαθούν να βρουν νόημα σε ό,τι διδάσκονται. Για να δομήσουν το νόημα
κάθε φορά, βοηθούνται από τις προηγούμενες εμπειρίες τους, τις πεποιθήσεις
τους, τα ενδιαφέροντά τους και προσεγγίζουν τη μάθηση με διαφορετικούς
τρόπους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξεις Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με δυσκολίες μάθησης, ενώ μπορεί να «διαβάσει», δεν μπορεί να
κατανοήσει τα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων και συγκεκριμένα δεν μπορεί να
εξάγει συμπεράσματα από αυτό. Η συμπερασματική του κατανόηση είναι μηδενική,
καθώς ο μαθητής δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις που απαιτούν το
συνδυασμό της προηγούμενης γνώσης του και των πληροφοριών του κειμένου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς
στην περίσταση, ώστε να αξιοποιήσει παιδαγωγικότερες και αποτελεσματικότερες
προσεγγίσεις για τη διαχείριση των προβλημάτων μάθησης του συγκεκριμένου
μαθητή;

246. διαφοροποιημένη διδασκαλία(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία στηρίζεται
στους
παράγοντες που αφορούν το γνωστικό προφίλ του μαθητή
(δημιουργικότητα, συνθετική ή αναλυτική σκέψη, συνεργατικότητα ή
ανταγωνιστικότητα, συγκεκριμένη ή αφηρημένη σκέψη, στοχαστικότητα ή έντονη

δράση). Για το λόγο αυτό το διδακτικό υλικό θα πρέπει να
διαφοροποιείται/προσαρμόζεται ανάλογα με το γνωστικό προφίλ των μαθητών της
τάξης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: όλα τα γνωστικά αντικείμενα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι για να ασκήσουν διαφοροποιημένη
διδασκαλία πρέπει να βρουν διαφορετικό υλικό από εκείνο του αναλυτικού
προγράμματος ή να σχεδιάσουν δικό τους. Καθώς όμως λίγοι ασχολούνται με
παραγωγή διαφοροποιημένου υλικού, οι μαθητές, τελικά, διδάσκονται με τον
παραδοσιακό τρόπο και δεν γίνεται καμία διαφοροποίηση στο περιεχόμενο της
διδασκαλίας. Το αποτέλεσμα αυτού είναι να μαθαίνουν μόνο οι «μέτριοι» και οι
«άριστοι» μαθητές, ενώ οι αδύναμοι και οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες αποκτούν όλο και μεγαλύτερα μαθησιακά κενά.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ερευνητική διαπίστωση συσχετίζεται άμεσα με τα προβλήματα που
περιγράφει το σενάριο. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν εστιάζει μόνο στην
διαφοροποίηση του υλικού (περιεχομένου) της διδασκαλίας. Γι αυτό οι μαθητές
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποκτούν όλο και μεγαλύτερα μαθησιακά
κενά. Μεταξύ άλλων, η διαφοροποιημένη διδασκαλία πρέπει να λαμβάνει
υπόψη το μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Ωστόσο, εάν θέλουν να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους ως προς το
περιεχόμενό της, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:
Διαφοροποίηση του περιεχόμενου: Τι θα διδαχθεί
Η διαφοροποίηση του περιεχομένου αφορά δύο τρόπους:
α. τη διαφοροποίηση του τι διδάσκω και
β. τη διαφοροποίηση του τρόπου πρόσβασης στο τι διδάσκω.
Συνήθως είναι καλύτερα να τροποποιούμε πρώτα τον τρόπο με τον οποίο οι
μαθητές μας καλούνται να αποκτήσουν πρόσβαση στο τι διδάσκουμε και μετά να
αλλάζουμε αυτό καθαυτό το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις βασικών
δεξιοτήτων, διαφοροποιούμε τον τρόπο που θα τις μάθουν και μόνο σε λίγες
περιπτώσεις επιλέγουμε να διαφοροποιήσουμε αυτές καθαυτές τις βασικές
δεξιότητες που θα διδαχθούν.
Για τη διαφοροποίηση του περιεχομένου έχουν προταθεί πολλές στρατηγικές, οι
οποίες περιγράφονται σε συντομία στη συνέχεια:
● Εννοιοκεντρική διδασκαλία (Concept-based teaching)
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δίνει έμφαση στην κατανόηση βασικών εννοιών
μέσα από την αναγνώριση κοινών στοιχείων σε διαφορετικές καταστάσεις ή
γεγονότα. Έτσι, η μάθηση προκύπτει μέσα από την αναγνώριση κοινών στοιχείων
μεταξύ της προσωπικής πραγματικότητας και ζωής των μαθητών και της σχολικής

γνώσης, γενικεύεται σε περισσότερες γνωστικές περιοχές και δημιουργεί γνωστικές
δομές για μελλοντική γνώση.
● Χρήση πολλαπλών κειμένων και υλικών
Πολύ συχνά το βιβλίο του σχολείου αποτελεί το κύριο εμπόδιο στη μάθηση
ορισμένων μαθητών, στο βαθμό που το επίπεδο ή ο τρόπος γραφής είναι πολύ
δύσκολα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παροχή άλλων υλικών μπορεί να διευκολύνει
και να επιταχύνει τη μάθηση. Ακόμη, η παροχή πολλαπλών κειμένων/υλικών
διευκολύνει τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση τα ενδιαφέροντα των
μαθητών στο βαθμό που μπορεί να καλύπτουν πολλά διαφορετικά ενδιαφέροντα.
● Μαθησιακά συμβόλαια
Τα μαθησιακά συμβόλαια αφορούν στην ατομική εργασία, μπορούν να εστιάζουν
σε ειδικά προβλήματα για κάθε μαθητή, απελευθερώνουν χρόνο για την
εκπαιδευτικό και καλλιεργούν στο μαθητή την προσωπική ευθύνη για τη μάθησή
του.
● Πολλαπλοί τρόποι υποστήριξης στην πρόσβαση στο υλικό
Στο βαθμό που το περιεχόμενο της διδασκαλίας παραμένει σταθερό και εστιάσουμε
στη διαφοροποίηση της πρόσβασης σε αυτό, υπάρχουν αρκετές υποστηρικτικές
πρακτικές όπως: μαγνητοφωνημένα κείμενα, οργανωτές σημειώσεων ή προσυμπληρωμένες σημειώσεις, υπογραμμισμένα κείμενα, βοήθεια από συμμαθητές.

2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς,
ώστε να αξιοποιήσει παιδαγωγικότερα και αποτελεσματικότερα τις δυνατότητες της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην περίσταση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
∆ιαφοροποίηση ανάλογα µε το µαθησιακό προφίλ του µαθητή
Έχει υποστηριχθεί ότι µαθαίνουµε 10% από ό,τι διαβάζουµε, 20% από ό,τι ακούµε,
30% από ό,τι βλέπουµε, 50% από ό,τι βλέπουµε και ακούµε, 70% από ό,τι συζητούµε
µε άλλους, 80% από ό,τι βιώνουµε προσωπικά, και 95% από ό,τι διδάσκουµε σε
κάποιον άλλο (Ekwall & Shanker, 1988). Στο βαθµό που ο κάθε µαθητής µαθαίνει µε
ιδιαίτερους τρόπους, η αναγνώριση αυτών των ιδιαίτερων µαθησιακών
χαρακτηριστικών και η αντίστοιχη προσαρµογή της διδασκαλίας µπορεί να βελτιώσει
τη µάθηση. Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες παραγόντων που καθορίζουν
σχηµατικά τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µαθαίνει ένας µαθητής:
α. Οι παράγοντες που αφορούν το περιβάλλον (κίνηση, θόρυβος, στατικότητα,
τακτοποίηση) και την οµαδοποίηση που προτιµά.
β. Οι παράγοντες που αφορούν το γνωστικό προφίλ του µαθητή (έµφαση στη
δηµιουργικότητα, συνθετική ή αναλυτική σκέψη, συνεργατικότητα ή
ανταγωνιστικότητα, συγκεκριµένη ή αφηρηµένη σκέψη, στοχαστικότητα ή έντονη
δράση).
Για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας µε βάση τους παραπάνω παράγοντες, ο
εκπαιδευτικός θα πρέπει αρχικά:
● να συνειδητοποιήσει ότι δεν µαθαίνουν όλοι οι µαθητές της όπως η ίδια.

● να εξηγήσει στους µαθητές της τους πιθανούς διαφορετικούς τρόπους µάθησης και
να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν τους δικούς τους ιδιαίτερους τρόπους
µάθησης.
● να επιτρέπει στους µαθητές της να επιλέγουν και αυτοί δραστηριότητες και
διδακτικές προσεγγίσεις (πχ. διδασκαλία µεταξύ συνοµηλίκων).
● να εστιάσει αρχικά σε διαφοροποίηση µε βάση λίγα γνωστικά προφίλ και σταδιακά
να αυξάνει τη διαφοροποίηση. Για παράδειγµα, µπορεί αρχικά η διαφοροποίηση να
αφορά τον τρόπο παρουσίασης του υλικού από την εκπαιδευτικό (προφορικά, οπτικά,
από το µέρος στο όλο ή το αντίθετο), στη συνέχεια την οµαδοποίηση, τους
διάφορους τρόπους αξιολόγησης, τους γραφικούς οργανωτές και στο τέλος τους
διαφορετικούς τύπους νοηµοσύνης (Γλωσσική, µαθηµατική, οπτικοχωρική, µουσική,
κιναισθητική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική)
Ο άξονας αυτός, πάνω στον οποίο αναπτύσσεται η διαφοροποιηµένη διδασκαλία,
αναφέρεται σε τι λαµβάνει υπόψη της η διαφοροποίηση, αλλά και σε τι αφορά η
διαφοροποίηση.

248. αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της μητρικής
γλώσσας[Μαρ]
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονα πορίσματα για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της
πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, οι νέες
τεχνολογίες αποτελούν ουσιαστικά υποστηρικτικά εργαλεία του δασκάλου και
των μαθητών κατά το μάθημα της γλώσσας (ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, όπου
έχουν κυριαρχήσει οι επικοινωνιακές προσεγγίσεις και η τάξη αποτελεί χώρο
πραγμάτωσης αυθεντικών και ημιαυθεντικών επικοινωνιακών ανταλλαγών) και
όχι αντικαταστάτες του δασκάλου ή των σχολικών εγχειριδίων. Άρα, η χρήση
λογισμικών που έχουν τη μορφή ηλεκτρονικού εγχειριδίου ή ηλεκτρονικών
παιχνιδιών θεωρείται παρωχημένη και αναποτελεσματική στη σύγχρονη
διδακτική πρακτική.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Μάθημα:
Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος επιθυμώντας να αλλάξει
κατά κάποιο τρόπο το διδακτικό κλίμα στη σχολική αίθουσα χρησιμοποιεί
γλωσσοεκπαιδευτικά λογισμικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο (τύπου
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, που περιέχουν γραμματικές και λεξιλογικές
ασκήσεις προτασιακού κυρίως τύπου). Ωστόσο, τα αποτελέσματα της
χρησιμοποίησής τους δεν κρίθηκαν ιδιαίτερα επιτυχή.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις

1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για την αξιοποίηση των
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο γλωσσικό μάθημα
με το πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
2. Αναφέρετε ενδεικτικά τρόπους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη
γλωσσική διδασκαλία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πράγματι τα εκπαιδευτικά λογισμικά του εμπορίου τύπου ηλεκτρονικών παιχνιδιών
με γραμματικές και λεξιλογικές ασκήσεις προτασιακού τύπου δεν είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικά αφού αυτό που αλλάζει είναι απλά η μορφή, από έντυπη σε
ηλεκτρονική. Είναι «κλειστά» λογισμικά που δεν κινητοποιούν ιδιαίτερα το μαθητή.
Σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές οικοδόμησης της γνώσης οι μαθητές με την
αξιοποίηση των ΤΠΕ προάγουν την αυτενέργεια, τη διερεύνηση, την επίλυση
προβλημάτων, την αιτιολόγηση, τη διατύπωση συμπερασμάτων, τη
δημιουργικότητα και την καινοτομία. Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης του
μαθητή με τους άλλους μαθητές μέσα απο κοινές δραστηριότητες.
Ειδικότερα για την Γλώσσα οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα για συνδημιουργία και
συνδιαμόρφωση κειμένων μέσα απο ομαδικές εργασίες (προτζεκτ), αναζήτηση
πληροφοριών και διαδικτυακά, χρήση ηλεκτρονικών λεξικών, δυνατότητα
ορθρογραφικού ελέγχου των κειμένων. Μέσα απο ειδικά λογισμικά που
διευκολύνουν την διερεύνηση και οικοδόμηση της γνώσης οι μαθητές έχουν τη
δυνατότητα να συλλέξουν και να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που χρειάζονται
αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη. Το διαδίκτυο και τα σύγχρονα
περιβάλλοντα μάθησης διευκολύνουν την αναζήτηση πληροφοριών. Είναι ήδη
διαθέσιμο ψηφιακό υλικό εκπαιδευτικού περιεχομένου στο Π.Ι. , το ΥΠΔΒΜ στα
πλαίσια του ψηφιακού σχολείου.
Μπορούν να ανταλλάσουν τις εργασίες τους όσο βρίσκονται σε κατάσταση
συνδιαμόρφωσης και να παρεμβαίνουν δημιουργικά. Στο τέλος μπορούν να
δημοσιεύσουν την τελική εργασία, πχ. στην ιστοσελίδα του σχολείου ώστε να έχουν
πρόσβαση εκεί και οι άλλοι, συμμαθητές, δάσκαλοι,γονείς κλπ.

249. αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της μητρικής
γλώσσας[Μαρ]
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονα πορίσματα για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της
πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, οι νέες
τεχνολογίες (και ειδικότερα το διαδίκτυο) αποτελούν ουσιαστικά υποστηρικτικά
εργαλεία του δασκάλου και των μαθητών κατά το μάθημα της γλώσσας (ιδιαίτερα
στη σημερινή εποχή, όπου έχουν κυριαρχήσει οι επικοινωνιακές προσεγγίσεις και
η τάξη αποτελεί χώρο πραγμάτωσης αυθεντικών και ημιαυθεντικών
επικοινωνιακών ανταλλαγών) και όχι αντικαταστάτες του δασκάλου ή των
σχολικών εγχειριδίων.
Β. Περιγραφή σεναρίου

1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Μάθημα:
Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος θεωρεί ότι η εμπλοκή των
μαθητών σε διαδικασίες ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω
διαδικτύου μεταξύ τους ή και με τον ίδιο αποτελεί απώλεια χρόνου. Ωστόσο,
το όφελος που θα είχαν τόσο σε επίπεδο ευχέρειας λόγου, όσο και
ανατροφοδότησης θα ήταν σημαντικό.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για την αξιοποίηση των
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο γλωσσικό μάθημα
με το πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
2. Αναφέρετε ενδεικτικά τρόπους αξιοποίησης του διαδικτύου ως μέσου
επικοινωνίας στη γλωσσική διδασκαλία με στόχο την καλλιέργεια της
επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: (βλέπε και 248)
Το διαδίκτυο παρέχει ένα σύνολο από υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες και για
εκπαιδευτική χρήση. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί μια απο τις πιο
δημιουργικές και λειτουργικές υπηρεσίες επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και
μεταφοράς πληροφοριών, επεκτείνει τα όρια αλληλεπίδρασης και επαφής μεταξύ
όλων.
Η επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών μπορεί να εξελιχθεί και να καλλιεργηθεί
σημαντικά
- αφού οι μαθητές μπορούν να έρχονται σε επαφή και πέρα απο χώρο/χρόνο της
τάξης τόσο μεταξύ τους όσο και με το δάσκαλο.
- μπορούν να έχουν ξεκινήσει μια εργασία μαζί στο πλαίσιο του μαθήματος και να
την συνεπεξεργάζονται και να την συνδιαμορφώνουν στην πορεία
- να ανταλλάσουν απόψεις, ιδέες, σκέψεις, πληροφορίες, διαμορφώνοντας το τελικό
προιόν.
Όλη αυτή η διαδικασία τους κάνει να επικοινωνούν ουσιαστικά, σε αυθεντικό
πλαίσιο. Αναπτύσσουν έτσι αβίαστα μορφές διαλόγου, αποκτούν ευχέρεια στο λόγο
και βελτιώνουν τις κοινωνικές-επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Λειτουργούν και
επικοινωνούν ως κοινότητες μάθησης.
Η ανταλλαγή μηνυμάτων όπως επίσης η δημιουργία ομάδας και η συμμετοχή σε
χώρους κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ) -εφόσον τηρούνται οι
κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο- ενισχύουν και ανατροφοδοτούν τις
προσπάθειες των μαθητών που συμμετέχουν.
Η δημοσίευση μιας εργασίας μέσω αυτού του τρόπου δίνει την ευκαιρία για
διάφορες μορφές αξιολόγησης της (αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση, αξιολόγηση
απο το δάσκαλο), για συζήτηση και ανταλλαγή επιχειρημάτων, προτάσεων κλπ.
Αναπτύσσονται με τον τρόπο αυτό βιωματικά οι επικοινωνιακές δεξιότητες των
παιδιών και η γλωσσική τους ικανότητα.

250. αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της μητρικής
γλώσσας[Μαρ]
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονα πορίσματα για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της
πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, οι νέες
τεχνολογίες (και ιδιαίτερα το διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας και προβολής
απόψεων) αποτελούν ουσιαστικά υποστηρικτικά εργαλεία του δασκάλου και των
μαθητών κατά το μάθημα της γλώσσας (ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, όπου
έχουν κυριαρχήσει οι επικοινωνιακές προσεγγίσεις και η τάξη αποτελεί χώρο
πραγμάτωσης αυθεντικών και ημιαυθεντικών επικοινωνιακών ανταλλαγών) και
όχι αντικαταστάτες του δασκάλου ή των σχολικών εγχειριδίων.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Μάθημα:
Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος κατά τη διαδικασία
παραγωγής λόγου στο μετασυγγραφικό επίπεδο αυτοαξιολόγησης και
επαναγραφής του αρχικού κειμένου αντιμετωπίζει ένα σοβαρό ζήτημα: οι
μαθητές λόγω κόπωσης από τη διαδικασία της συλλογής υλικού και
συγγραφής κειμένου δε δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση να αντιγράψουν
εξαρχής διορθωμένο το κείμενό τους, δημιουργώντας έτσι προβλήματα στην
αποτελεσματικότητα της γραπτής επικοινωνιακής διαδικασίας στην οποία
ενεπλάκησαν. Και το κίνητρο της ανάρτησης εργασιών στον πίνακα
ανακοινώσεων της τάξης δε λειτουργεί όσο θετικά αναμενόταν.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για την αξιοποίηση των
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο γλωσσικό μάθημα
με το πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
2. Αναφέρετε ενδεικτικά τρόπους αξιοποίησης στη γλωσσική διδασκαλία των
νέων τεχνολογιών ως μέσων προβολής ιδεών στο ευρύ κοινό.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: (βλεπε και 249)
Είναι μια πραγματικότητα ότι τα παιδιά κουράζονται να γράφουν ξανά και ξανά μια
εργασία ιδιαίτερα όταν έχουν να κάνουν διορθώσεις. Ο κειμενογράφος διευκολύνει
σημαντικά στην διαδικασία αυτή αφού μπορούν να γράψουν μια φορά το κείμενο,
στη συνέχεια είτε να το εκτυπώσουν και αφού κάνουν διορθώσεις πάνω σ’ αυτό να
ξαναγράψουν μόνο τα λάθος σημεία, είτε να παρέμβουν άμεσα πάνω στο
ηλεκτρονικό κείμενο.
Υπο προυποθέσεις θα μπορούσαν να αξιοποιησουν και τον ορθρογραφικό έλεγχο
που παρέχεται απο το πρόγραμμα κυρίως για να επιβεβαιώσουν –αξιολογήσουν τις
διορθώσεις που έκαναν.
Αναφορικά με την ανάρτηση των εργασιών τους στον πίνακα ανακοινώσεων, η
δημοσίευση τους στο διαδίκτυο, (προσωπική ιστοσελίδα ή ιστολόγιο του μαθητή, ή
της τάξης, ή του σχολείου) αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο που προκαλεί το
ενδιαφέρον του μαθητή και τον κινητοποιεί να συμμετάσχει, αφού έχει την ευκαιρία

να γνωρίσουν περισσότεροι τη δουλειά του, να την αξιολογήσουν και να τον
επιβραβεύσουν.

252. κριτήρια και μεθόδους αξιολόγησης των σχολικών
βιβλίων(Κ.Ρ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες στον τομέα των σχολικών βιβλίων έχουν δείξει ότι όταν οι εκπαιδευτικοί
αποκτούν ουσιώδεις γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τα κριτήρια και τις
μεθόδους αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων, τότε μπορούν να αντισταθμίσουν με
παιδαγωγικούς όρους τις τυχόν αδυναμίες που μπορεί αυτά να παρουσιάζουν.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Α΄ και Β΄ Μάθημα: όλα τα γνωστικά αντικείμενα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικός ισχυρίζεται ότι σε κάποια
γνωστικά αντικείμενα τα σχολικά βιβλία είναι ακατάλληλα για τους μαθητές, επειδή
είναι υπερφορτωμένες οι σελίδες τους και μπερδεύουν τους μαθητές, ιδιαίτερα της
Α΄ τάξης, αλλά και όσους της Β΄ τάξης δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα. Ο
εκπαιδευτικός προσπαθεί να καλύψει όλη την ύλη, αλλά νιώθει μεγάλη
απογοήτευση που δεν τα καταφέρνει.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Αναφέρατε πώς, κατά τη γνώμη σας, σχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με
το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και
πώς στην περίσταση, ώστε να αξιοποιήσει παιδαγωγικότερα και
αποτελεσματικότερα τις δυνατότητες της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
και τις γνώσεις του για την αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων;

Απαντήσεις
Κατσαρού-∆εδούλη : Επιµόρφωση και αξιολόγηση στο χώρο της Εκπαίδευσης Π. Ι
Επιµόρφωση Στελεχών
Σελ. 197-205 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού
Στο τέλος της 198 σχολιάζει το σχολικό εγχειρίδιο !!!!!!
Και
∆ιαφοροποιηµένη ∆ιδασκαλία
Όσον αφορά στον πρώτο άξονα, το µαθητή, διακρίνουµε τρεις επιµέρους
διαστάσεις: την ετοιµότητά του ή αλλιώς το επίπεδο επίδοσης (readiness), τα
ενδιαφέροντά του (interest) και τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο µαθαίνει
(µαθησιακό προφίλ, learning profile). Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στo δεύτερο

άξονα, δηλαδή το αναλυτικό πρόγραµµα και τη διδασκαλία, διακρίνουµε και εδώ
τρεις διαστάσεις: το περιεχόµενο (content), την επεξεργασία του περιεχοµένου
(process) και το τελικό προϊόν (product). Με απλά λόγια, η έννοια της
διαφοροποιηµένης διδασκαλίας εξασφαλίζει ότι το τι µαθαίνει, το πώς το µαθαίνει
και το πώς µας δείχνει ότι το έµαθε ο κάθε µαθητής πρέπει να ταιριάζει µε το
επίπεδο και τη µαθησιακή ετοιµότητά του, τα ενδιαφέροντά του και τις
προτιµήσεις του σχετικά µε τον τρόπο µάθησης……
και ότι θυµόµαστε για τη διαφοροποίηση από Παντελιάδου-Αντωνίου. Από σελ.7

253. Νέο Σχολείο: οι Μ δεν πρέπει πια να
αποστηθίζουν, αλλά να κατανοούν το περιεχόμενο της
σχολικής γνώσης(Κ.Β)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της σύγχρονης διδακτικής, που υιοθετεί και το Νέο
Σχολείο, οι μαθητές δεν πρέπει πια να αποστηθίζουν, αλλά να κατανοούν το
περιεχόμενο της σχολικής γνώσης. Σε αυτό το στόχο συμβάλλουν οι
μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις , διότι κινητοποιούν το ενδιαφέρον και
τις διαδικασίες σκέψης των μαθητών και αναγνωρίζουν τη μοναδικότητα κάθε
μαθητή.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: όλα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Οι εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας επιμένουν ότι θα χάσουν πολύ χρόνο για
την εκπαίδευση των μαθητών στον τρόπο ερευνητικής εργασίας σε ομάδες ή στην
εκπαίδευσή τους στο πώς να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές, ενώ οι ίδιοι δεν
διαθέτουν το χρόνο να ασχοληθούν με τη διαφοροποίηση της ύλης. Με τον τρόπο
αυτό όμως δεν προωθούν του σύγχρονου σχολείου και δεν βοηθούν πάνω από όλα
τους μαθητές τους, ειδικά όσους έχουν αυξημένες μαθησιακές ανάγκες.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι οι στόχοι της σύγχρονης διδακτικής συσχετίζονται
με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς
στην περίσταση, ώστε να αξιοποιήσει παιδαγωγικότερες και αποτελεσματικότερες
προσεγγίσεις στη βοήθεια όλων των μαθητών και κυρίως όσων έχουν μαθησιακές
δυσκολίες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Χαρακτηριστικά Νέου Σχολείου: Κέντρο ο µαθητής,
ενδιαφέρον – κίνητρα, ενεργητική µάθηση – οικοδόµηση µάθησης, συνεργατική
µάθηση, αξιοποίηση Η/Υ, διαφοροποιηµένη διδασκαλία.

Στην πληθώρα των γνώσεων και το συσσωρευτικό µοντέλο µάθησης του απώτερου
παρελθόντος το σύγχρονο σχολείο απαντά µε το «µαθαίνω πώς να µαθαίνω» που
µεταφράζεται σε:
- οικοδόµηση γνώσης µε διερευνητικές µεθόδους διδασκαλίας και
ενεργοποίηση του µαθητή
- Μάθηση µε νόηµα (προϋπάρχουσες γνώσεις, σύνδεση µε καταστάσεις
πραγµατικής ζωής, επίλυση προβληµάτων)
- ∆ιδασκαλία στρατηγικών (γνωστικών, µεταγνωστικών, κοινωνικοσυναισθηµατικών).
- Οµαδοσυνεργατικά σχήµατα µάθησης
- ∆ιαφοροποίηση σχολικής εργασίας
- ∆ηµιουργία κλίµατος συνεργασίας, αποδοχής, κατανόησης
- ΑΡΑ το χάσιµο χρόνου που επικαλούνται οι εκπαιδευτικοί δεν ισχύει, διότι η
εµµονή σε πρακτικές του παρελθόντος αποδείχθηκαν ανεπαρκείς να
προετοιµάσουν τον µαθητή για το σήµερα και το αύριο (σ΄ αυτή την
περίπτωση χάνουν χρόνο). Αντίθετα η εφαρµογή της µεθοδολογίας του Νέου
Σχολείου έρχεται να απαντήσει σ΄ όλες τις αιτιάσεις των εκαπιδευτικών ( Η
µεθοδολογία του Ν. Σχολείου καλύπτει και τις ήπιες µαθησιακές ανάγκες,
κυρίως µέσω της διαφοροποίησης της εργασίας και της συνεργατικής
µάθησης).

255. Η έννοια της γωνίας και της μέτρησης της(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες δείχνουν ότι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν την έννοια της
γωνίας και της μέτρησης της σε διάφορες καταστάσεις που περιλαμβάνουν
γωνιακές σχέσεις.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε και Στ Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Οι μαθητές δυσκολεύονται να εντοπίσουν
γωνίες και να κατανοήσουν τον τρόπο μέτρησής τους σε καταστάσεις όπως το
άνοιγμα και κλείσιμο μιας πόρτας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
(Από το ΠΣ του νέου Σχολείου)
Η σχετική διεθνής έρευνα έχει αναδείξει την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων
στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές και ιδιαίτερα εκείνων
που σχετίζονται με τον τρισδιάστατο χώρο. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστική η
σύγχυση που γεννιέται στα παιδιά στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν και να
συσχετίσουν την στροφή (που λαμβάνει χώρα στον τρισδιάστατο χώρο) με την γωνία

και ιδιαίτερα με την κλασική (στατική) δυσδιάστατη αναπαράστασή της που
εμφανίζεται στα σχολικά βιβλία (Mitchelmore & White, 1996). Καθώς απουσιάζει η
συσχέτιση της έννοιας της γωνίας με πραγματικές καταστάσεις ή μοντέλα που
αφορούν γωνιακές σχέσεις διευθύνσεων δεν δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να
ασχοληθούν με προβλήματα στα οποία η χρήση της έννοιας αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος είτε ως σχήμα είτε ως κίνηση.
Επίσης, έρευνες δείχνουν ότι για τα παιδιά τα ιδιαίτερα μέρη των σχημάτων όπως
οι πλευρές, οι κορυφές ή οι γωνίες γίνονται αντιληπτές με πρακτικό τρόπο, για
παράδειγμα, οι μαθητές θεωρούν τη γωνία ως «μύτη» ή μέρος συνάντησης ή σπαστή
γραμμή ή κίνηση, δηλαδή της δίνουν αρκετά νοήματα που κατά περίπτωση είναι
διαφορετικά από τη γεωμετρική τους διάσταση. Ενώ δυσκολεύονται πολύ συχνά καις
τις μετρήσεις των γωνιών.
Έρευνες επιβεβαιώνουν, επίσης, το γεγονός ότι παρά τους ποικίλους τρόπους ορισμούς
της γωνίας οι περισσότεροι μαθητές διδάσκονται στατικούς ορισμούς, ενώ δυναμικές
προσεγγίσεις της γωνίας ως στροφή είναι τις περισσότερες φορές παραγκωνισμένες από
την εκπαιδευτική διαδικασία (Mitchelmore & White, 1998), κυρίως διότι ο πίνακας και τα
γεωμετρικά όργανα (π.χ. το μοιρογνωμόνιο) καθορίζουν το αναπαραστασιακό πλαίσιο
μέσα στο οποίο ο μαθητής καλείται να δημιουργήσει μαθηματικά νοήματα σε μια τυπική
αίθουσα διδασκαλίας (Κείσογλου, Κυνηγός, 2005).
Μοιραία λοιπόν οι μαθητές συσχετίζουν το «άνοιγμα» της γωνίας με το μήκος των
ημιευθειών που συγκροτούν τις πλευρές της ή με το τμήμα του επιπέδου που περικλείεται
μεταξύ των δύο ημιευθειών, (Clements and Battista, 1989). Οι Clements και Battista (1989)
σε έρευνά τους επιβεβαιώνουν και αυτοί τον ισχυρισμό ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν
δυσκολίες τόσο στην κατανόηση της έννοιας της γωνίας, όσο και στο χειρισμό των
διαφορετικών προσεγγίσεων της και αυτό συμβαίνει ΔΙΟΤΙ Ο ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΓΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΙΑ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΑ. Έτσι οι μαθητές
φαίνεται να αδυνατούν να ενσωματώσουν τη στροφή στα γνωστικά σχήματα της γωνίας.
Γενικά, τα γεωμετρικά στοιχεία επηρεάζονται σημαντικά από τη φυσική τους
υπόσταση στις πρακτικές εμπειρίες και δημιουργούν λανθασμένες αντιλήψεις που
ξεπερνιούνται δύσκολα.
Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι για την ανάπτυξη της γεωμετρικής
σκέψης σε επίπεδο μερών και ιδιοτήτων των σχημάτων είναι σημαντικό οι μαθητές να
έχουν τις κατάλληλες δράσεις και, κατά συνέπεια, προσανατολισμένες εμπειρίες.
Ταυτόχρονα, δίνουν εξήγηση γιατί οι μαθητές δυσκολεύονται να εντοπίσουν
γωνίες και να κατανοήσουν τον τρόπο μέτρησής τους σε καταστάσεις όπως το άνοιγμα
και κλείσιμο μιας πόρτας. Καθώς οι μαθητές έχουν συνήθως μόνο «στατικές» εμπειρίες
για την έννοια της γωνία και επίσης συνήθως μόνο στο επίπεδο είναι λογικό
επακόλουθο να δυσκολεύονται να τη «δουν» (να λειτουργήσουν δηλαδή αφαιρετικά)
στον τρισδιάστατο χώρο για ένα σύνθετο αντικείμενο που μάλιστα κινείται.

2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και
πώς στην περίσταση, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές στην υπέρβαση των
δυσκολιών κατανόησης;
Η θεματική ενότητα των Μετρήσεων αναπτύσσεται σε τέσσερις τροχιές: Μέτρηση
γωνίας, μήκους, επιφάνειας και όγκου.
• Η πρώτη τροχιά της Μέτρησης γωνίας αφορά τη σύγκριση γωνιών μεταξύ τους και με
την ορθή, τη μέτρηση με τυπικές μονάδες και τη χρήση εργαλείων, την εκτίμηση γωνιών
όπως και εφαρμογές με τριγωνομετρικούς αριθμούς.
Συγκεκριμένα, στον πρώτο κύκλο οι μαθητές αναγνωρίζουν τις ίσες γωνίες και
συγκρίνουν με την ορθή και, στη συνέχεια, στο δεύτερο κύκλο συγκρίνουν με τη χρήση

διαφόρων (υλικών και μη) μέσων και τις μετρούν με τυπικές μονάδες και
μοιρογνωμόνιο (βλ, ΜΔ1, Δ΄ Δημοτικού, ΓΔ6, ΣΤ΄ Δημοτικού).
Η απάντηση
Βασικό ζήτηµα –πρόβληµα που πρέπει να ξεπεραστεί: Ενώ η έννοια της γωνίας είναι
κεντρική για τη Γεωµετρία προσεγγίζεται, συνήθως, µε έναν στατικό τρόπο και
αποκλειστικά στο επίπεδο.
∆ράσεις:
- Απεμπλοκή από το επίπεδο και διδασκαλία της γωνίας και στο χώρο
- Απεμπλοκή από το στατικό τρόπο διδασκαλίας της
- Συσχετισμός της γεωμετρικής αναπαράστασης της γωνίας με την καθημερινή
εμπειρία και τα φυσικά αντικείμενα.
- Κατασκευές σχημάτων και γωνιών με διάφορα υλικά όπως και με τα ψηφιακά
προγράμματα στον Η/Υ/ - Αξιοποίηση φυσικών, χειραπτικών και ψηφιακών
υλικών αναπαράστασης.
- Η διδασκαλία των μετρήσεων σε όλες τις φάσεις θα πρέπει να στηριχθεί σε μια
πληθώρα φυσικών, χειραπτικών και ψηφιακών υλικών αναπαράστασης.
- Συστηματικές αναλύσεις και συνθέσεις σχημάτων, εξοικείωση με τις
οπτικοποιήσεις μετασχηματισμών, αλλαγές οπτικών γωνιών και σύνδεση
πραγματικών καταστάσεων με διαφορετικές μορφές αναπαραστάσεων.
- Αξιοποίηση λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας (διδιάστατης & τριασδιάσταστης)
για τη διερεύνηση των ιδιοτήτων των σχημάτων (π.χ. το άθροισμα των γωνιών
ενός τριγώνου που μετασχηματίζεται ως προς τις γωνίες και ως προς τις
πλευρές)

Επειδή αναφερόμαστε (άνοιγμα πόρτας) στον τρισδιάστατο χώρο
Ο σχεδιασμός νέων υπολογιστικών εργαλείων που αφορούν τη γεωμετρία
του τρισδιάστατου χώρου βοήθησε σημαντικά ερευνητές ώστε να άρει πολλά
υπάρχοντα εμπόδια αναπαράστασης, διαθέτοντας παράλληλα νέα μέσα και
λειτουργικότητες στους μαθητές που αφορούν:
o τη δυνατότητα πλοήγησης και κατασκευής γεωμετρικών σχημάτων στον
τρισδιάστατο χώρο
o την πολλαπλή –συμβολική και γραφική- αναπαράσταση των μαθηματικών
εννοιών
o τον άμεσο χειρισμό μαθηματικών αναπαραστάσεων
o το σχεδιασμό περιβαλλόντων διερευνητικής μάθησης όπου ευνοείται η
ανάπτυξη εικασιών, υποθέσεων και αφαιρετικής ικανότητας των παιδιών
o τη σημασία της συνεργατικής μάθησης και της επικοινωνίας στη διδασκαλία
των μαθηματικών
Έτσι σημαντικά ευρήματα ερευνών αφορούν στις διαφορετικές προσεγγίσεις
της έννοιας της γωνίας μέσα από ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης που βασίζονται
στη γλώσσα προγραμματισμού Logo, καθώς σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι μαθητές
αντιλαμβάνονται την έννοιας της διεύθυνσης και του προσανατολισμού (Clements
and Burns, 2000). Αυτό σημαίνει ότι τους δίνεται η δυνατότητα ενός δυναμικού
τρόπου διερεύνησης της έννοιας της γωνίας ως στροφή (Clements and Burns, 2000).
Ο ισχυρισμός αυτός επικυρώνεται και από τους Laborde (1996), Magina και Hoyles
(1997) οι οποίοι αναφέρουν ότι η μελέτη της γωνίας ως στροφή μπορεί να

επιτευχθεί μόνο μέσα από τέτοια περιβάλλοντα και αποτελεί μάλιστα τον πιο
γόνιμο τρόπο προσέγγισής της σε σχέση με τους τυπικούς μαθηματικούς ορισμούς.
Οι Clements and Battista (1990), Kieran (1986), Noss (1987) έρχονται τέλος με τη
σειρά τους να επεκτείνουν τη χρησιμότητα της γλώσσας Logo, συσχετίζοντας τη με
τη διερεύνηση της έννοιας της γωνίας, καθώς ισχυρίζονται ότι ο λόγος που
δραστηριότητες σχεδιασμένες σε περιβάλλοντα Logo είναι πλεονεκτικές στο
σχηματισμό της έννοιας της γωνίας ως στροφή είναι ότι παρέχουν δυναμικές
αναπαραστάσεις με προσωπικό νόημα για τους ίδιους τους μαθητές που βοηθούν
στο να αντιληφθούν ένα διαφορετικό τρόπο αναπαράστασης και μέτρησης από το
μοιρογνωμόνιο.
Χρήσιμα για γενικότερη ενημέρωση
Οι κατασκευές των σχημάτων με διάφορα υλικά όπως και με τα ψηφιακά
προγράμματα στον Η/Υ δίνουν ευκαιρίες στους μικρούς μαθητές να περάσουν από
την ολιστική αντίληψη σε μια αντίληψη των μερών των σχημάτων και άρα και των
ιδιοτήτων και, μέσα από μια αναλυτική συζήτηση πάνω στις κατασκευές αυτές, να
τις συστηματοποιήσουν διακρίνοντας πλευρές, γωνίες, μεγέθη, οριζόντιες και
κατακόρυφες τοποθετήσεις όπως και παραλληλίες και καθετότητες, στοιχεία
απαραίτητα σε μία κατασκευή. Όμοια αποτελέσματα επιφέρουν οι συστηματικές
αναλύσεις και συνθέσεις σχημάτων, η εξοικείωση με τις οπτικοποιήσεις
μετασχηματισμών, οι αλλαγές οπτικών γωνιών και η σύνδεση πραγματικών
καταστάσεων με διαφορετικές μορφές αναπαραστάσεων. Εμπειρίες με νοερές
περιστροφές ή αντιστροφές, διπλώσεις ή άλλους μετασχηματισμούς δημιουργούν
δυναμικές αναπαραστάσεις που ενισχύουν τις εσωτερικές αναπαραστάσεις των
μαθητών και τις νοερές επεξεργασίες (Α΄ Κύκλος – Χώρος και Γεωμετρία).
Η διδασκαλία των γεωμετρικών σχημάτων θα πρέπει λοιπόν να εστιαστεί
στην ανάπτυξη μιας σκέψης που θα στηρίζεται στις κλάσεις και στις ιδιότητες των
σχημάτων. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συναρμολογήσουν και
να αποσυναρμολογήσουν σχήματα και να τα σχεδιάσουν σε διάφορους καμβάδες.
Παράλληλα, και ιδιαίτερα προς το τέλος του δεύτερου κύκλου σπουδών, οι μαθητές
θα πρέπει να διερευνήσουν τις ιδιότητες των σχημάτων χρησιμοποιώντας
περιβάλλοντα δυναμικής γεωμετρίας. Σε ανάλογα περιβάλλοντα οι μαθητές
μπορούν να τροποποιούν τις ιδιότητες των σχημάτων εικάζοντας κάθε φορά τις
αλλαγές που θα επέλθουν στη γεωμετρία τoυς. Τέλος, εκτός από τα φυσικά, τα
χειραπτικά και τα ψηφιακά υλικά αναπαράστασης, η γλώσσα που θα
χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για να περιγράφουν τις εμπειρίες τους και να
αναπτύσσουν υποθέσεις και συλλογισμούς είναι εξίσου σημαντική. Η διδασκαλία
σε αυτόν τον κύκλο σπουδών θα πρέπει να στοχεύει, λοιπόν, εκτός από την
κατάκτηση της ορολογίας που αφορά στις ιδιότητες των σχημάτων, στην ανάπτυξη
μιας ανεπίσημης παραγωγικής γλώσσας (όλα, μερικά, κανένα, αν... τότε..., κ.ο.κ.).
Ως προ τη μέτρηση
Η μέτρηση, αρχικά, μπορεί να στηρίζεται σε μη τυπικές μονάδες μέτρησης, ώστε οι
συζητήσεις να εστιάζονται στην επιλογή της μονάδας, στον τρόπο επανάληψής της,
στις πιθανές υποδιαιρέσεις της που θα χρειαστούν ώστε να ολοκληρωθεί η
μέτρηση, στο αμετάβλητο του μεγέθους ανεξάρτητα από την επιλογή της μονάδας

και στη σύνδεση του αριθμού που εκφράζει το μέτρο του μεγέθους με την
επανάληψη της μονάδας. Η κατασκευή και χρήση μη τυπικών οργάνων μέτρησης
μπορούν επίσης να βοηθήσουν προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ θα προετοιμάσουν
την εισαγωγή των τυπικών μονάδων και των οργάνων μέτρησης. Τέλος, δεν
μπορούμε παρά να τονίσουμε την αξία των εκτιμήσεων στη διδασκαλία των
μετρήσεων. Η εκτίμηση, τόσο με άτυπες όσο και με τυπικές μονάδες, συνδυάζει
νοητικές και οπτικές πληροφορίες και δεν στηρίζεται σε όργανα μέτρησης. Η
εκτίμηση βοηθά, επομένως, τους μαθητές να εστιάσουν στο χαρακτηριστικό και στη
διαδικασία μέτρησής του, ενώ παράλληλα τους εξοικειώνει με τις τυπικές μονάδες
αφού η εκτίμηση ενός μεγέθους θα απαιτήσει την αξιοποίησή τους ως σημεία
αναφοράς. Με άλλα λόγια, ο μαθητής θα πρέπει να γνωρίζει πόσο «μεγάλο» είναι
ένα μέτρο, ένα τετραγωνικό μέτρο ή ένα κυβικό μέτρο, τι ζυγίζει περίπου ένα κιλό,
πόσο διαρκεί περίπου ένα λεπτό, κ.ο.κ. Η διδασκαλία των μετρήσεων σε όλες τις
φάσεις θα πρέπει να στηριχθεί σε μια πληθώρα φυσικών, χειραπτικών και
ψηφιακών υλικών αναπαράστασης.
Και µερικές ακόµη ιδέες
1. Η γωνία είναι µια στατική έννοια της Γεωµετρίας και πρέπει να αναδειχθεί και ο
δυναµικός της χαρακτήρας. Είναι γνωστό, πώς ενίοτε µπερδεύουν το µέγεθος
σχεδίασης της γωνίας µε το µέγεθος σε µοίρες κτλ ∆ηλ. µε το «φαινόµενο» ας πούµε
µέγεθος.

2. α) Θα πρότεινα στον εκπαιδευτικό να δώσει βιωµατική έκφραση στα ονόµατα των
γωνιών µε το όνοµα «οξεία» και τί σχέση έχει µε τον «οξύ» πόνο, τις «οξυµένες»
οικονοµικές καταστάσεις, την «οξεία» τον τόνο που βάζουµε στις λέξεις, τα «οξέα»
την ορθή γωνία και γιατί λέγεται έτσι και όχι «σκυµένη γωνία» την αµβλεία, και γιατί
λέµε «µου αµβλύνθηκε ο πόνος που πριν ήταν οξύς» γιατί οι καταστάσεις που
εξοµαλύνονται λέµε και ότι αµβλύνονται.
β) Να κάνει και λίγο θεατρικά δρώµενα στην τάξη . Να πει για τα παραγγέλµατα στον
στρατό, όπου η µεταβολή είναι στροφή 180 µοιρών, το δεξιά 90 µοιρών, να πει το
ανέκδοτο όπου ένας τρελός του χωριού που έκανε διαπλανητικά ταξίδια είδε έναν
αστεροειδή να κατευθύνεται πάνω του και για να τον αποφύγει έκανε στροφή 360
µοιρών (!) ∆ηλαδή να ∆ΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΟΠΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ
ΠΑΙΓΧΝΙ∆ΙΑ. Να «κόψει αζιµούθιο» που λένε στον στρατό.
γ) Η πόρτα ανοίγει συνήθως µέχρι 90 µοίρες. Βάλτε τους να γράψουν µε µια κιµωλία
στην άκρη της το τεταρτοκύκλιο που θα βγει όταν ανοίγει πλήρως.
δ) Να τους βάλλει δραστηριότητες στο sketchpad, όπου η δυναµική των γωνιών
υλοποιείται. Να µεταβάλουν συνέχεια µια γωνία και να βλέπουν το µέτρο της. Το
διαδίκτυο είναι γεµάτο µε δραστηριότητες τέτοιες.

256. Η έννοια της γωνίας και της μέτρησης της(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Έρευνες για την κατανόηση της έννοιας της γωνίας δείχνουν ότι μια γωνία γίνεται
συχνά αντιληπτή από τους μαθητές ως:
- το μήκος των τμημάτων που χρησιμοποιούνται στην εικονική αναπαράστασή της,
- το μέγεθος του σχήματος που σχηματίζουν οι τεμνόμενες ευθείες,
- το μήκος του τόξου που χρησιμοποιείται στο συμβολισμό του μεγέθους της
γωνίας.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε και Στ Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Σε ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται στην
τάξη οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν την ισότητα γωνιών σε σχήματα
που είναι όμοια, αλλά έχουν διαφορετικές διαστάσεις. Ο εκπαιδευτικός
προβληματίζεται πώς θα οδηγήσει τους μαθητές από τις προϋπάρχουσες άτυπες
αντιλήψεις τους, που εντοπίζει η έρευνα, στην «ακριβή μαθηματική γνώση.»
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με
τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει
και πώς στην περίσταση, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές στην υπέρβαση
των δυσκολιών κατανόησης;
1.Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
Οι έρευνες για την κατανόηση της έννοιας της γωνίας οι οποίες δείχνουν
ότι μια γωνία γίνεται συχνά αντιληπτή από τους μαθητές ως:
- το μήκος των τμημάτων που χρησιμοποιούνται στην εικονική αναπαράστασή
της,
- το μέγεθος του σχήματος που σχηματίζουν οι τεμνόμενες ευθείες,
- το μήκος του τόξου που χρησιμοποιείται στο συμβολισμό του μεγέθους της
γωνίας
μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές έχουν κατασκευάσει μια στατική
εικόνα για την έννοια της γωνίας (δες και απάντηση 255). Αυτή είναι και η αιτία της
δυσκολίας (που περιγράφεται στο πρόβλημα) να κατανοήσουν την ισότητα γωνιών
στην ομοιότητα τριγώνων (που φυσικά έχουν διαφορετικές διαστάσεις.
«Έρευνες επιβεβαιώνουν, το γεγονός ότι παρά τους ποικίλους τρόπους ορισμούς της
γωνίας οι περισσότεροι μαθητές διδάσκονται στατικούς ορισμούς, ενώ δυναμικές
προσεγγίσεις της γωνίας ως στροφή είναι τις περισσότερες φορές παραγκωνισμένες από
την εκπαιδευτική διαδικασία (Mitchelmore & White, 1998), κυρίως διότι ο πίνακας και τα
γεωμετρικά όργανα (π.χ. το μοιρογνωμόνιο) καθορίζουν το αναπαραστασιακό πλαίσιο
μέσα στο οποίο ο μαθητής καλείται να δημιουργήσει μαθηματικά νοήματα σε μια τυπική
αίθουσα διδασκαλίας (Κείσογλου, Κυνηγός, 2005).
Μοιραία λοιπόν οι μαθητές συσχετίζουν το «άνοιγμα» της γωνίας με το μήκος των
ημιευθειών που συγκροτούν τις πλευρές της ή με το τμήμα του επιπέδου που περικλείεται
μεταξύ των δύο ημιευθειών, (Clements and Battista, 1989). Οι Clements και Battista (1989)
σε έρευνά τους επιβεβαιώνουν και αυτοί τον ισχυρισμό ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν
δυσκολίες τόσο στην κατανόηση της έννοιας της γωνίας, όσο και στο χειρισμό των

διαφορετικών προσεγγίσεων της και αυτό συμβαίνει ΔΙΟΤΙ Ο ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΓΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΙΑ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΑ.
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς
στην περίσταση, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές στην υπέρβαση των δυσκολιών
κατανόησης;
Η απάντηση
Βασικό ζήτηµα –πρόβληµα που πρέπει να ξεπεραστεί: Ενώ η έννοια της γωνίας είναι
κεντρική για τη Γεωµετρία προσεγγίζεται, συνήθως, µε έναν στατικό τρόπο και
αποκλειστικά στο επίπεδο.
∆ράσεις:
- Απεμπλοκή από το στατικό τρόπο διδασκαλίας της
- Απεμπλοκή από το επίπεδο και διδασκαλία της γωνίας και στο χώρο
- Συσχετισμός της γεωμετρικής αναπαράστασης της γωνίας με την καθημερινή
εμπειρία και τα φυσικά αντικείμενα.
- Κατασκευές σχημάτων και γωνιών με διάφορα υλικά όπως και με τα ψηφιακά
προγράμματα στον Η/Υ/ - Αξιοποίηση φυσικών, χειραπτικών και ψηφιακών
υλικών αναπαράστασης.
- Η διδασκαλία των μετρήσεων σε όλες τις φάσεις θα πρέπει να στηριχθεί σε μια
πληθώρα φυσικών, χειραπτικών και ψηφιακών υλικών αναπαράστασης.
- Συστηματικές αναλύσεις και συνθέσεις σχημάτων, εξοικείωση με τις
οπτικοποιήσεις μετασχηματισμών, αλλαγές οπτικών γωνιών και σύνδεση
πραγματικών καταστάσεων με διαφορετικές μορφές αναπαραστάσεων.
- Αξιοποίηση λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας (διδιάστατης & τριασδιάσταστης)
για τη διερεύνηση των ιδιοτήτων των σχημάτων (π.χ. το άθροισμα των γωνιών
ενός τριγώνου που μετασχηματίζεται ως προς τις γωνίες και ως προς τις
πλευρές)

Χρήσιμα σχόλια
1. Η γωνία, όπως είπαµε και προηγουµένως, είναι µια στατική έννοια και
µάλιστα ένα αντικείµενο που έχει άπειρο µέγεθος. Είναι «µια άπειρη φέτα» του
επιπέδου και αναγκαστικά πρέπει να παρασταθεί µε επί πλέον αφαιρέσεις και
συµβιβασµούς. Οι ηµιευθείες γίνονται σχεδιαστικά ευθύγραµµα τµήµατα, έστω
και αν στο ένα «άκρο» (που δεν είναι άκρο) βάζουµε µικρό γράµµα . Κάνουµε
αυτό που στα µαθηµατικά λέµε αφαίρεση αλλά ο µαθητής εισπράττει αυτό που
βλέπει και αυτό που βλέπει ∆ΕΝ είναι η γωνία, διότι ∆ΕΝ µπορεί να την δει ούτε
αυτός ούτε εµείς (απειρία γαρ)
2. Προτείνω να κάνει το εξής µαξιµαλιστικό δρώµενο ο εκπαιδευτικός. Να µπει
στην τάξη και να ζωγραφίσει µια γωνία περίπου 30 µοιρών εκµεταλλευόµενος
όλο το πλάτος του πίνακα. Να την µετρήσει µε τον διαβήτη και µετά να σβήσει
το µισό µήκος των φαινόµενων πλευρών της και να την ξαναµετρήσει . Να το
επαναλάβει σβήνοντας το µισό που θα έχει αποµείνει και να το κάνει άλλες 4
φορές, µετρώντας στο τέλος
την γωνία µε φαινόµενο µέγεθος.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΟ. Παράλληλα να αντιµετωπίζει την ανάδραση από την τάξη.
Και στο τέλος να αποφανθούν όλοι, ότι η γωνία είναι «το άνοιγµα» ουσιαστικά
και όχι αυτό που ζωγραφίζουµε.
Εναλλακτικά:

Να φτιάξει ένα τεράστιο τρίγωνο και να µετρήσει µία γωνία του. Μετά να
κατασκευάσει το τρίγωνο που προκύπτει από τα µέσα των δύο πλευρών και να
το κάνει άλλες 4 φορές. Και να ρωτάει: Τώρα που µίκρυνα το τρίγωνο, άλλαξε η
γωνία; Ανεξαρτήτως απαντήσεως να την µετράει....
Εναλλακτικά να σχεδιάσει µια επί τούτω δραστηριότητα µε το sketchpad και
όλα θα διασαφηνιστούν. Να φτιάξει δηλαδή, µια κατασκευή, όπου οι πλευρές της
γωνίας να είναι ευθύγραµµα τµήµατα που να αυξοµειώνονται µε το χέρι και να
µετράται αυτόµατα η γωνία και µετά να κάνουν πειραµατισµό µε µια
δραστηριότητα που θα τους υποδείξει....Η µία πλευρά να µην µπορεί να στρίψει
και να µεταβάλλεται η άλλη µόνο.

257. Η έννοια της γωνίας και της μέτρησης της(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Έρευνες στην κατανόηση της έννοιας της γωνίας δείχνουν ότι μέσα στο γενικότερο
πλαίσιο των προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση της γλώσσας στην τάξη,
πρέπει να τονιστεί ότι η λέξη ‘γωνία’ χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους
και στην καθημερινή γλώσσα και είναι γνωστή στους μαθητές πολύ πριν την
επίσημη σχολική διδασκαλία.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Ε και Στ Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Σε ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται στην
τάξη οι μαθητές περιγράφουν με διαφορετικούς τρόπους το πώς αναγνωρίζουν τη
γωνία στη φράση «η γωνία του δρόμου». Ο εκπαιδευτικός αναζητά τρόπους
συγκερασμού των απόψεων που εκφράζουν οι μαθητές με τους αντίστοιχους
μαθηματικούς ορισμούς.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και
πώς στην περίσταση, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές στην υπέρβαση των
δυσκολιών κατανόησης;
1.Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
Ένας από τους βασικούς λόγους που κάποιοι μαθητές δυσκολεύονται να
παρακολουθήσουν τις μαθηματικές συζητήσεις σε μια τάξη είναι η γλώσσα που
μιλιέται σε αυτή στο σχολείο. O Vygotsky (1978) τονίζει το σημαντικό ρόλο της
γλώσσας στη μάθηση. Κατά τον Bernstein υπάρχουν δυο μορφές επικοινωνίας. Ο
περιορισμένος γλωσσικός κώδικας και ο επεξεργασμένος γλωσσικός κώδικας. Ο
Sutton υποστηρίζει ότι ο μαθητής έχει τις δικές του ιδέες (π.χ. για τη λέξη γωνία από

τις εμπειρικοβιωματικές του αλληλεπιδράσεις) και αφού της χρησιμοποιεί ως
«νοητικούς φακούς» για να βλέπει τον κόσμο είναι καλύτερα να ακούς συχνά την
περιγραφή του γι’ αυτό που βλέπει.
Τα παραπάνω θεωρητικά δεδομένα και παραδοχές, μπορούν να μας
οδηγήσουν σε εξηγήσεις για το πρόβλημα που παρουσιάζεται στην τάξη. Ο
μαθητές περιγράφουν με διαφορετικούς τρόπους το πώς αναγνωρίζουν τη γωνία
στη φράση «η γωνία του δρόμου» ανάλογα με τις εμπειρικοβιωματικές γνώσεις.
Είναι αδύνατο χωρίς συστηματική και κατάλληλα προσανατολισμένη διδασκαλία να
έχουν οικειοποιηθεί τον επεξεργασμένο γλωσσικό κώδικα των μαθηματικών και τη
λέξη γωνία (νοηματικό πυρήνα και νοηματική περιφέρεια) να την βλέπουν με τους
«Νοητικούς φακούς» ενός μαθηματικού.
2. Τι θα προτείνατε και με ποια επιχειρήματα στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς
στην περίσταση, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές στην υπέρβαση των δυσκολιών
κατανόησης;
Η απάντηση
Βασικό ζήτηµα – πρόβληµα που πρέπει να ξεπεραστεί: Να γεφυρωθεί η γλώσσα των
µαθητών µε τη γλώσσα των µαθηµατικών. Ταυτόχρονα, η έννοια της γωνίας που είναι
κεντρική για τη Γεωµετρία προσεγγίζεται, συνήθως, µε έναν στατικό τρόπο και
αποκλειστικά στο επίπεδο.

Η διδασκαλία των Μαθηματικών είναι μια διαδικασία εισαγωγής κάποιου
σε νέους τρόπους εργασίας (μαθηματική σκέψη, αλγόριθμοι, επίλυση
προβλήματος, …) και νέους τρόπους ομιλίας.
Καθώς οι λέξεις-έννοιες για τους μαθητές έχουν ήδη ένα εννοιολογικό
φορτίο πριν τις διδαχτούν στο σχολείο θα πρέπει να
οι εκπαιδευτικοί να
επιδιώκουν τη γεφύρωση της γλώσσας των μαθητών με τη γλώσσα των
μαθηματικών και μάλιστα με ρητό τρόπο να αναδεικνύουν τη διαφορά της
σημασίας των λέξεων-εννοιών στα διάφορα πλαίσια. Αυτό συνδέεται σε μια πολύ
σημαντική αρχή στη διδασκαλία της γλώσσας ως οριζόντιου στόχου σε όλα τα
μαθήματα.
Αν θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε δυο προτάσεις είναι οι ακόλουθες:
• Διδασκαλία της έννοιας της γωνίας με δυναμικό και όχι στατικό τρόπο και
συσχετισμός της με τις εμπειρίες των παιδιών.
• Συσχετισμός και σύγκριση της έννοιας «Γωνίας» στη γεωμετρία σε σχέση με
τη χρήση της λέξης σε άλλα πλαίσια (π.χ. «η γωνία του δρόμου»: σύγκριση
της φράσης - νοηματικός πυρήνας και νοηματική περιφέρεια στο
καθημερινό πλαίσιο και στο πλαίσιο των μαθηματικών ή «γωνιά της
ελλαδας» ή «γωνιά του σπιτιού»)
∆ράσεις προς αυτή την κατεύθυνση µπορεί να είναι:
- Γεφύρωση των προϋπάρχουσων απόψεων, άτυπων γνώσεων και του λόγου των
μαθητών με τους λόγους και τις πρακτικές των μαθηματικών
- Απεμπλοκή από το στατικό τρόπο διδασκαλίας της γωνίας
- Απεμπλοκή από το επίπεδο και διδασκαλία της γωνίας και στο χώρο
- Συσχετισμός της γεωμετρικής αναπαράστασης της γωνίας με την καθημερινή
εμπειρία και τα φυσικά αντικείμενα.

-

-

-

Κατασκευές σχημάτων και γωνιών με διάφορα υλικά όπως και με τα ψηφιακά
προγράμματα στον Η/Υ/ - Αξιοποίηση φυσικών, χειραπτικών και ψηφιακών
υλικών αναπαράστασης.
Η διδασκαλία των μετρήσεων σε όλες τις φάσεις θα πρέπει να στηριχθεί σε μια
πληθώρα φυσικών, χειραπτικών και ψηφιακών υλικών αναπαράστασης.
Συστηματικές αναλύσεις και συνθέσεις σχημάτων, εξοικείωση με τις
οπτικοποιήσεις μετασχηματισμών, αλλαγές οπτικών γωνιών και σύνδεση
πραγματικών καταστάσεων με διαφορετικές μορφές αναπαραστάσεων.
Αξιοποίηση
λογισμικών
δυναμικής
γεωμετρίας
(δυδιάστατης
&
τριασδιάσταστης) για τη διερεύνηση των ιδιοτήτων των σχημάτων (π.χ. το
άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου που μετασχηματίζεται ως προς τις γωνίες
και ως προς τις πλευρές)

Σχόλια
Η έκφραση «γωνιαίο µαγαζί» προσδιορίζει µαγαζί που έχει είσοδο και από τις
δύο πλευρές της ορθής γωνίας στα οικοδοµικά τετράγωνα, άρα αλιεύει πελάτες
από δύο δρόµους και όχι από έναν, άρα είναι προνοµιούχο και έχει και
ακριβότερο ενοίκιο από τα άλλα.
Η έκφραση «σε κάθε γωνιά της Χώρας» είναι ατυχής και παραπλανητική καθώς
υπονοεί περιοχές της περιµέτρου της Ελλάδος (ή κοντά σε αυτήν) όπου
εναλλακτικώς λέγονται και «άκρες» της Επικράτειας , όχι και τόσο επιτυχηµένα.
(Άλλο ορολογία και άλλο κοινή γλώσσα και πολύ άλλο βεβαίως σχήµατα λόγου)
Η «γωνιά στο τζάκι» πάντως είναι συνήθως στην ένωση δύο τοίχων (στα παλαιά
σπίτια ) Αλλά όταν προεκτείνοντας την σηµασία της γωνιάς και του παραγωνιού
πάµε στην έννοια της ΕΣΤΙΑΣ που είναι η ΦΩΤΙΑ και µεταφορικώς το ΣΠΙΤΙ
και λέµε «γωνιά της µουσικής» «γωνιά του φαγητού» «γωνιά των δασκάλων»
«Ορθόδοξος Χριστιανική γωνιά», εκεί έχουµε µια πλήρη µετατόπιση για την
έννοια της «γωνίας», όπου ξεκινά από την γωνία, -->γωνιά--> φωτιά-->τζάκι->Εστία-->χώρος συγκέντρωσης όλων (για ζεστασιά!) σπίτι-->στέκι.
2. Αυτά µπορούν να εξηγηθούν µε ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ, δηλ. σχήµα που θα
επιτρέπει κίνηση και καθώς το κινητό ξεκινώντας από ευθεία, θα διαγράφει και
το τόξο και η εφαπτοµένη του τόξου θα σχεδιάζει το «ίχνος αντικειµένου» και θα
φαίνεται ότι διαγράφεται η παραπληρωµατική της φαινόµενης γωνίας στον
δρόµο, αν προεκτείνουµε την αρχική και την τελική κατεύθυνση. Αν δεν ξέρει να
φτιάξει το (απαιτητικό) σχήµα στο sketchpad, ας κάνει κινητική ο ίδιος στον
πίνακα, όπου στην συµβατική κορυφή, στρίβει, στρίβει, στρίβει, (έχει κάνει
προέκταση και µε τον διαβήτη στρίβει διαγράφοντας την παραπληρωµατική)

258. οι Μ εφαρμόζουν συγκεκριμένες ιδιότητες σε
διαφορετικά πλαίσια
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με έρευνες οι μαθητές τείνουν να εφαρμόζουν συγκεκριμένες ιδιότητες
σε διαφορετικά πλαίσια, χωρίς να ελέγχουν αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και γιατί.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Μεγάλες τάξεις Δημοτικού

2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Στο πλαίσιο της επίλυσης μιας άσκησης
κάποιοι μαθητές κατατάσσουν κλάσματα από τα μικρότερα στα μεγαλύτερα όπως
κατατάσσουν τους ακέραιους αριθμούς (με βάση τον αριθμητή ή τον παρονομαστή)
ή θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να μετατρέψουν τα ετερώνυμα κλάσματα σε
ομώνυμα πριν τα πολλαπλασιάσουν, όπως κάνουν στις προσθέσεις και αφαιρέσεις.
.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει, ώστε να αντιμετωπίσει το
παραπάνω πρόβλημα;

259 τα μεγέθη των γεωμετρικών σχημάτων δεν
συμμεταβάλλονται αδιακρίτως(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με έρευνες οι μαθητές τείνουν να θεωρούν ότι τα μεγέθη των
γεωμετρικών σχημάτων, όπως ακτίνα, διάμετρος, περίμετρος και εμβαδόν κύκλου,
συμμεταβάλλονται αδιακρίτως, διότι γενικεύουν την έννοια των γραμμικών
σχέσεων.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Στ Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Στην προσπάθεια τους να διερευνήσουν
ιδιότητες γεωμετρικών σχημάτων κάποιοι μαθητές φθάνουν στην παρακάτω
εικασία: «Εάν διπλασιάσουμε τις πλευρές ενός τετραγώνου θα διπλασιαστεί και το
εμβαδόν του.»
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει, ώστε να αντιμετωπίσει το
παραπάνω πρόβλημα;
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
Σύμφωνα με έρευνες οι μαθητές τείνουν να θεωρούν ότι τα μεγέθη των
γεωμετρικών σχημάτων, όπως ακτίνα, διάμετρος, περίμετρος και εμβαδόν κύκλου,
συμμεταβάλλονται αδιακρίτως, διότι γενικεύουν την έννοια των γραμμικών
σχέσεων.
Τι είναι όμως και που οφείλονται τα γραμμικά λάθη?

Πιθανές αιτίες αυτής της λανθασμένης αντίληψης των μαθητών μπορεί να
είναι:

Η ερευνητική διαπίστωση σχετίζεται µε άµεσα µε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν οι µαθητές στην κατανόηση της σχέσης περιµέτρου και εµβαδού την
όποια περιγράφει το σενάριο. Τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι η πορεία της σκέψης
των µαθητών ακολουθεί την ιστορική πορεία ανάπτυξης των επιστηµών. Έτσι και στην
περίπτωση της κατανόησης της σχέσης περιµέτρου –εµβαδού ενός τετραγώνου πολλοί
µαθητές έχουν την (προ-επιστηµονική) αντίληψη ότι αν αυξήσουµε ένα µέγεθος ενός
γεωµετρικού σχήµατος τότε αυξάνονται αναλογικά και όλα τα υπόλοιπα µεγέθη του
σχήµατος.
Γενικότερα, οι έρευνες δείχνουν ότι το εµβαδόν και η περίµετρος προκαλούν
διαρκώς σύγχυση στα παιδιά. Πιθανόν αυτό να συµβαίνει επειδή και τα δυο αφορούν σε
περιοχές που πρέπει να µετρηθούν ή τα παιδιά διδάσκονται τους τύπους και τους
µπερδεύουν. Όποια και να είναι η αιτία τα παιδιά ακόµη στην Πέµπτη και στην Έκτη
τάξη
Αυτό σηµαίνει ότι είναι απαραίτητη η εµπλοκή των µαθητών σε κατάλληλες
διερευνητικές µαθηµατικές δραστηριότητες µε στόχο τον µετασχηµατισµό των
εναλλακτικών απόψεών τους και τη γεφύρωση τους µε την µαθηµατική γνώση.

2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει, ώστε να αντιμετωπίσει το
παραπάνω πρόβλημα;
Η τροχιά της Μέτρησης επιφάνειας αφορά τη σύγκριση επιφανειών, την
ανάλυση και σύνθεσή τους, την πραγματοποίηση επικαλύψεων με τυπικές και μη
τυπικές μονάδες και, στη συνέχεια, τη μέτρησή τους όπως και την επίλυση
προβλημάτων που περιέχουν μετρήσεις επιφανειών και εκτιμήσεις.
Συγκεκριμένα, στον πρώτο κύκλο οι μαθητές πραγματοποιούν άμεσες και
έμμεσες συγκρίσεις επιφανειών, με αναλύσεις και συνθέσεις και μετατοπίσεις,
επικαλύπτουν επιφάνειες χρησιμοποιώντας μη τυπικές ή τυπικές μονάδες, δομούν τις
επιφάνειες με μη τυπικές και τυπικές μονάδες σε γραμμές και στήλες και καταμετρούν
συστηματικά το πλήθος των μονάδων, συνδέοντας το αριθμητικό αποτέλεσμα της
μέτρησης με την επιφάνεια και τη μονάδα μέτρησης. Επιλύουν απλά προβλήματα
μέτρησης επιφάνειας με τη χρήση χειραπτικού υλικού και αναπαραστάσεων και
ασκούνται στην εκτίμηση επιφανειών (βλ. ΜΔ5, ΜΔ6, ΜΔ7, Νηπιαγωγείο, ΜΔ 2, ΜΔ3,
Α΄ Δημοτικού και ΜΔ12, Β΄ Δημοτικού).
Στο
δεύτερο
κύκλο
συστηματοποιούν
τις
παραπάνω
γνώσεις
πραγματοποιώντας συγκρίσεις απλών επιφανειών με τη χρήση ιδιοτήτων και σχέσεων,
δομώντας ορθογώνιες επιφάνειες με γραμμές και στήλες και χρησιμοποιώντας την
πολλαπλασιαστική σχέση μεταξύ γραμμών και στηλών για να υπολογίσουν το εμβαδόν
δομημένων επιφανειών (βλ. ΜΔ1, Γ΄ Δημοτικού, ΜΔ2, ΜΔ3, Δ΄ Δημοτικού, ΜΔ2, ΜΔ3,
Ε΄ Δημοτικού και ΜΔ1, ΜΔ2, ΜΔ4, ΜΔ5, ΣΤ΄ Δημοτικού). Υπολογίζουν το εμβαδόν των
βασικών σχημάτων και διερευνούν τις σχέσεις πλευρών, περιμέτρου Γενικό Μέρος 29
και εμβαδού ενός γεωμετρικού σχήματος (ΜΔ3, ΜΔ6, ΣΤ΄ Δημοτικού) (ΝΑ
ΕΜΠΛΕΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ. Προσεγγίζουν τις υποδιαιρέσεις των μονάδων και κάνουν μετατροπές.
Επιλύουν προβλήματα μέτρησης επιφανειών με τη χρήση οργάνων και τύπων και
πραγματοποιούν συγκρίσεις επιφανειών κατ’ εκτίμηση.

Αξιοποίηση χειραπτικών εργαλείων
Συχνά, η µαθηµατική διερεύνηση γίνεται µέσα από τη χρήση χειραπτικών και ψηφιακών
εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν στους µαθητές να πειραµατιστούν, να κάνουν

εικασίες, να ανακαλύψουν µαθηµατικές έννοιες και ιδιότητες και συχνά να εντοπίσουν
ακόµα και βασικές ιδέες που θα τους οδηγήσουν στην τεκµηρίωση των εικασιών τους µε
µαθηµατικά εργαλεία. Το πέρασµα από τον εµπειρικό-διαισθητικό τρόπο σκέψης που
επιτρέπουν τα εργαλεία στον τυπικό δεν γίνεται αυτόµατα και απαιτεί οι µαθητές να
έχουν την ευκαιρία, µέσα από συζήτηση, να κάνουν αυτές τις συνδέσεις. Τα χειραπτικά
εργαλεία που αξιοποιούνται στο ΠΣ είναι δοµηµένα (π.χ. Dienes blocks για τη
διδασκαλία του θεσιακού συστήµατος), ηµι-δοµηµένα (π.χ. τα algebra tiles για τις
πράξεις των ακεραίων) ή µη δοµηµένα (π.χ. γεωπίνακες για την κατασκευή και
σύγκριση γεωµετρικών σχηµάτων για παράδειγµα µε την ίδια περίµετρο, οπότε
µπορούµε να συγκρίνουµε το εµβαδό). Ακόµα και η χρήση τους µπορεί να διαφέρει ως
προς τη µαθηµατική δράση που υποστηρίζουν. Για παράδειγµα, το χειραπτικό υλικό
µπορεί να είναι ένα µοντέλο αναπαράστασης µιας διαδικασίας (π.χ. το µοντέλο της
ζυγαριάς ή τα algebra tiles), ένα µέσο διερεύνησης µιας σχέσης (π.χ. τα geostrips για
τη διερεύνηση της σχέσης εµβαδόν – περίµετρος) ή ακόµα πιο παραδοσιακής µορφής
εργαλεία (διαβήτης, όργανα µέτρησης) που χρησιµοποιούνται στη γεωµετρία για
σχεδιασµό, κατασκευή, σύγκριση γεωµετρικών αντικειµένων.

Η ακριβής απάντηση μέσα από τον ΟΕ (σελ. 122)

Όμοια αποτελέσματα επιφέρουν οι συστηματικές αναλύσεις και συνθέσεις
σχημάτων, η εξοικείωση με τις οπτικοποιήσεις μετασχηματισμών, οι αλλαγές οπτικών
γωνιών και η σύνδεση πραγματικών καταστάσεων με διαφορετικές μορφές
αναπαραστάσεων. Εμπειρίες με νοερές περιστροφές ή αντιστροφές, διπλώσεις ή
άλλους μετασχηματισμούς δημιουργούν δυναμικές αναπαραστάσεις που ενισχύουν τις
εσωτερικές αναπαραστάσεις των μαθητών και τις νοερές επεξεργασίες (Α΄ Κύκλος –
Χώρος και Γεωμετρία 69 – Οδηγός Εκπαιδευτικού)

Να διπλώσει ένα χαρτί στα 4 ή να βάλλει τους µαθητές να το κάνουν . Και µετά
να το ανοίξουν.
Να διαβάσουν το διάλογο ΜΕΝΩΝ του Πλάτωνος µε τον δούλο.

260. τα μεγέθη των γεωμετρικών σχημάτων δεν
συμμεταβάλλονται αδιακρίτως(Παναγ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με έρευνες οι μαθητές τείνουν να θεωρούν ότι τα μεγέθη των
γεωμετρικών σχημάτων, όπως πλευρά και εμβαδόν παραλληλογράμμου,
συμμεταβάλλονται αδιακρίτως, διότι γενικεύουν την έννοια των γραμμικών
σχέσεων.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Στ Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα: Στην προσπάθεια τους να διερευνήσουν
ιδιότητες γεωμετρικών σχημάτων κάποιοι μαθητές φθάνουν στην παρακάτω
εικασία: «Εάν διπλασιάσουμε την ακτίνα ενός κύκλου διπλασιαστεί και το εμβαδόν
του.»
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει, ώστε να αντιμετωπίσει το
παραπάνω πρόβλημα;
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
Σύμφωνα με έρευνες οι μαθητές τείνουν να θεωρούν ότι τα μεγέθη των
γεωμετρικών σχημάτων, όπως πλευρά και εμβαδόν παραλληλογράμμου,
συμμεταβάλλονται αδιακρίτως, διότι γενικεύουν την έννοια των γραμμικών
σχέσεων.
Τι είναι όμως και που οφείλονται τα γραμμικά λάθη?

Πιθανές αιτίες αυτής της λανθασμένης αντίληψης των μαθητών μπορεί να
είναι:

Η ερευνητική διαπίστωση σχετίζεται µε άµεσα µε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν οι µαθητές στην κατανόηση της σχέσης περιµέτρου και εµβαδού την
όποια περιγράφει το σενάριο. Τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι η πορεία της σκέψης
των µαθητών ακολουθεί την ιστορική πορεία ανάπτυξης των επιστηµών. Έτσι και στην
περίπτωση της κατανόησης της σχέσης ακτίνας –εµβαδού ενός κύκλου πολλοί µαθητές
έχουν τη λανθασµένη γραµµική αντίληψη ότι αν αυξήσουµε ένα µέγεθος ενός
γεωµετρικού σχήµατος τότε αυξάνονται αναλογικά και όλα τα υπόλοιπα µεγέθη του
σχήµατος.
Αυτό σηµαίνει ότι είναι απαραίτητη η εµπλοκή των µαθητών σε κατάλληλες
διερευνητικές µαθηµατικές δραστηριότητες µε στόχο τον µετασχηµατισµό των
εναλλακτικών απόψεών τους και τη γεφύρωση τους µε τη µαθηµατική γνώση.

2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει, ώστε να αντιμετωπίσει το
παραπάνω πρόβλημα;

Η απάντηση είναι όμοια με την απάντηση της προηγούμενης ερώτησης.
Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν διερευνητικά με
λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας (Setchpad, Cabri, Geoegebra) δημιουργώντας έναν
κύκλο και αξιοποιώντας τις δυναμικές λειτουργίες των λογισμικών που τους
επιτρέπουν να προτείνουν διάφορες στρατηγικές να ελέγχουν τις υποθέσεις που θα
κάνουν για τη σχέση ακτίνας – εμβαδού κύκλου και να καταγράψουν τα
αποτελέσματα των διερευνήσεών τους.
Επιπροσθέτως:
… Στο δεύτερο κύκλο συστηματοποιούν τις παραπάνω γνώσεις
πραγματοποιώντας συγκρίσεις απλών επιφανειών με τη χρήση ιδιοτήτων και σχέσεων,
δομώντας ορθογώνιες επιφάνειες με γραμμές και στήλες και χρησιμοποιώντας την
πολλαπλασιαστική σχέση μεταξύ γραμμών και στηλών για να υπολογίσουν το εμβαδόν
δομημένων επιφανειών (βλ. ΜΔ1, Γ΄ Δημοτικού, ΜΔ2, ΜΔ3, Δ΄ Δημοτικού, ΜΔ2, ΜΔ3,
Ε΄ Δημοτικού και ΜΔ1, ΜΔ2, ΜΔ4, ΜΔ5, ΣΤ΄ Δημοτικού). Υπολογίζουν το εμβαδόν των
βασικών σχημάτων και διερευνούν τις σχέσεις πλευρών, περιμέτρου Γενικό Μέρος 29
και εμβαδού ενός γεωμετρικού σχήματος (ΜΔ3, ΜΔ6, ΣΤ΄ Δημοτικού) (ΝΑ
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ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ. Προσεγγίζουν τις υποδιαιρέσεις των μονάδων και κάνουν μετατροπές.
Επιλύουν προβλήματα μέτρησης επιφανειών με τη χρήση οργάνων και τύπων και
πραγματοποιούν συγκρίσεις επιφανειών κατ’ εκτίμηση.
Αξιοποίηση χειραπτικών εργαλείων
Συχνά, η µαθηµατική διερεύνηση γίνεται µέσα από τη χρήση χειραπτικών και ψηφιακών
εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν στους µαθητές να πειραµατιστούν, να κάνουν
εικασίες, να ανακαλύψουν µαθηµατικές έννοιες και ιδιότητες και συχνά να εντοπίσουν
ακόµα και βασικές ιδέες που θα τους οδηγήσουν στην τεκµηρίωση των εικασιών τους µε
µαθηµατικά εργαλεία. Το πέρασµα από τον εµπειρικό-διαισθητικό τρόπο σκέψης που
επιτρέπουν τα εργαλεία στον τυπικό δεν γίνεται αυτόµατα και απαιτεί οι µαθητές να
έχουν την ευκαιρία, µέσα από συζήτηση, να κάνουν αυτές τις συνδέσεις. Τα χειραπτικά
εργαλεία που αξιοποιούνται στο ΠΣ είναι δοµηµένα (π.χ. Dienes blocks για τη
διδασκαλία του θεσιακού συστήµατος), ηµι-δοµηµένα (π.χ. τα algebra tiles για τις
πράξεις των ακεραίων) ή µη δοµηµένα (π.χ. γεωπίνακες για την κατασκευή και
σύγκριση γεωµετρικών σχηµάτων για παράδειγµα µε την ίδια περίµετρο, οπότε
µπορούµε να συγκρίνουµε το εµβαδό). Ακόµα και η χρήση τους µπορεί να διαφέρει ως
προς τη µαθηµατική δράση που υποστηρίζουν. Για παράδειγµα, το χειραπτικό υλικό
µπορεί να είναι ένα µοντέλο αναπαράστασης µιας διαδικασίας (π.χ. το µοντέλο της
ζυγαριάς ή τα algebra tiles), ένα µέσο διερεύνησης µιας σχέσης (π.χ. τα geostrips για
τη διερεύνηση της σχέσης εµβαδόν – περίµετρος) ή ακόµα πιο παραδοσιακής µορφής
εργαλεία (διαβήτης, όργανα µέτρησης) που χρησιµοποιούνται στη γεωµετρία για
σχεδιασµό, κατασκευή, σύγκριση γεωµετρικών αντικειµένων.

261. διαφοροποιημένη διδασκαλία(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας όλοι οι μαθητές διδάσκονται το ίδιο
αντικείμενο. Δεν διαφοροποιούνται τα θέματα που εξετάζονται, αλλά το επίπεδο
των θεμάτων και ο τρόπος προσέγγισής τους. Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευτικός
διδάσκει την ίδια έννοια/αντικείμενο, αλλά διαφοροποιεί το επίπεδο αφαίρεσης, τη
δυσκολία της κριτικής σκέψης που απαιτείται και το βαθμό καθοδήγησης. Με αυτό
τον τρόπο, όλοι οι μαθητές καλούνται να σκεφθούν κριτικά αλλά σε διαφορετικό
επίπεδο. Διαφοροποιώντας τις ερωτήσεις ο εκπαιδευτικός μπορεί να καλέσει
ορισμένους μαθητές να βρουν αιτιακές σχέσεις, άλλους να κάνουν βασικές
υποθέσεις και άλλους να βρουν τα κεντρικά σημεία της ενότητας. Όλοι οι μαθητές
εργάζονται στο ίδιο αντικείμενο με διαφορετικούς όμως τρόπους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Οι εκπαιδευτικοί συχνά κάνουν απλές ερωτήσεις στους «αδύναμους» μαθητές του
τύπου ποιος, πού, τι, πότε. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, δεν διαφοροποιείται η
διδασκαλία, απλώς περιορίζονται και η μάθηση και η σκέψη σε ένα χαμηλότερο
επίπεδο.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ερευνητική διαπίστωση συσχετίζεται άµεσα µε τα προβλήµατα που περιγράφει το
σενάριο. Προφανώς, η διατύπωση απλών ερωτήσεων του τύπου ποιος, πού, τι, πότε
στους «αδύναµους» µαθητές δεν συνιστούν «διαφοροποιηµένη διδασκαλία».
Αντίθετα, η υπεραπλουστευµένη αυτή εκδοχή/αντίληψη των εκπαιδευτικών για τη
∆ιαφ. ∆ιδ. περιορίζει ακόµη περισσότερο τη µάθηση και τη σκέψη σε ένα
χαµηλότερο επίπεδο.
Οι Chapman & King(2005:20-25) προτείνουν έντεκα τρόπους, οι οποίοι µπορεί να
αποτελέσουν οδηγό για τους δασκάλους προς τη διαφοροποιηµένη διδασκαλία. Αυτοί
είναι:
1. Γνώση του επιπέδου των µαθητών, για να µπορέσουν ευκολότερα να σχεδιάσουν
στρατηγικές και δραστηριότητες οι οποίες θα αρχίζουν από το σηµείο του επιπέδου
όπου βρίσκονται οι µαθητές.
2. Ποικιλία στις διδακτικές στρατηγικές και δραστηριότητες, για να προσελκύσουν
τους µαθητές σύµφωνα µε τις ατοµικές ανάγκες του καθενός, τα ενδιαφέροντά του,
τις κλίσεις του. Καλό είναι να προσδιοριστούν οι οχτώ νοηµοσύνες του Gardner,4
ώστε να σχεδιάζονται οι κατάλληλες στρατηγικές και δραστηριότητες.
3. ∆ηµιουργία κλίµατος µάθησης. Μια διαφοροποιηµένη τάξη παρέχει ένα ασφαλές
περιβάλλον πρόσκλησης προς τους µαθητές, οι οποίοι θεωρούν ότι τους σέβονται.
Ένα αποτελεσµατικό εξατοµικευµένο πρόγραµµα µάθησης σχεδιάζεται για να
παρακινήσει, να προκαλέσει και να υποκινήσει την επιθυµία κάθε µαθητή να
βελτιωθεί.

4. Έκθεση του «πάθους» του δασκάλου για διδασκαλία. Οι σηµερινοί δάσκαλοι
πρέπει να εκθέτουν το «πάθος» τους για τη διδασκαλία. Προσφέρουν την αγάπη τους
σε όλους τους µαθητές, θεωρώντας ότι κάθε µαθητής είναι πολύτιµο µέρος ενός
διαφορετικού πολιτισµού µάθησης.
5. Παροχή µεγάλης ποικιλίας πηγών και υλικών. Ο δάσκαλος πρέπει να επιλέγει τις
πηγές και τα υλικά του, για να συντονίσει τη γνώση των µαθητών του σε σχέση µε τα
επίπεδα δυνατότητας και ενδιαφερόντων τους. Τα επιλεγµένα υλικά παρέχουν
επιτυχή εµπειρία για τους µαθητές. Όλα τα υλικά, όµως, δεν ανταποκρίνονται σε όλες
τις ανάγκες των µαθητών.
6. Γνώση των µαθητών ως ατόµων. Ο δάσκαλος πρέπει να γνωρίσει τους µαθητές
του, ώστε να µπορεί να ταιριάξει τα κατάλληλα υλικά και τις στρατηγικές του για να
ικανοποιήσει τις ανάγκες τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναπτύξουν την
κριτική σκέψη και να χειραφετηθούν.
7. Αξιολόγηση πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη εκµάθηση. Ένα άτυπο ή επίσηµο
εργαλείο αξιολόγησης προσδιορίζει τη βάση γνώσεων, την προγενέστερη εµπειρία
και τα ενδιαφέροντα του κάθε µαθητή, ώστε ο δάσκαλος να προγραµµατίσει τη
διδασκαλία του. Πριν εισαχθεί ένα νέο θέµα, οι δάσκαλοι πρέπει να αναρωτηθούν: Τι
ξέρουν οι µαθητές; Τι µπορούν να κάνουν; Είναι το θέµα σύµφωνο µε τα ενδιαφέροντά
τους; Η αξιολόγηση πρέπει να συνεχίζεται και κατά τη διδασκαλία, γιατί εκεί
εντοπίζονται οι ελλείψεις των µαθητών. Είναι καλό να ξαναδιδάσκεται ό,τι οι
µαθητές δεν έχουν κατανοήσει καλά, για να καλυφθούν τα κενά τους. Μετά τη
διδασκαλία ο δάσκαλος πρέπει να αξιολογεί τι έµαθαν οι µαθητές του και αν είναι
ικανοί να χρησιµοποιήσουν στον πραγµατικό κόσµο τις ιδέες, τις δεξιότητες ή τις
έννοιες που έµαθαν ή απέκτησαν.
8. Παρουσίαση εργασιών. Μπορεί να γίνει ατοµικά, σε µικρές ή µεγάλες οµάδες,
ανάλογα µε τα επίπεδα γνώσης και τις δυνατότητας των µαθητών. Έτσι, ο µαθητής
αισθάνεται σεβαστός και συναισθηµατικά ασφαλής.
9. Σχεδιασµός ευκαιριών εστιασµένων στον µαθητή σύµφωνα µε τις ανάγκες, τις
γνώσεις και τα ενδιαφέροντά του.
10. Χρήση ευέλικτων σχεδίων οµάδας. Τα εύκαµπτα σχέδια οµαδοποίησης είναι
ζωτικής σηµασίας συστατικά στον προγραµµατισµό της διαφοροποιηµένης
διδασκαλίας, γιατί επιτρέπουν στους µαθητές την κίνηση σύµφωνα µε τις αποδόσεις,
τα ενδιαφέροντα και τα ποικίλα επίπεδα γνώσης τους. Επιτρέπουν στους µαθητές να
µάθουν πώς να εργαστούν, και ανεξάρτητα και σε διαφορετικές οµάδες.
11. Η αλλαγή είναι βαθµιαία. Όλοι όσοι εµπλέκονται στην εκπαίδευση πρέπει να
θυµηθούν ότι η αλλαγή έρχεται βαθµιαία. Ο κάθε δάσκαλος είναι µοναδικός στην
επαγγελµατική γνώση, εµπειρία και εφαρµογή της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας.
Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι είναι µια επιτυχής εµπειρία για τους µαθητές
και ότι η εκτέλεση ενός διαφοροποιηµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι µια
αυξανόµενη διαδικασία που διαρκώς εµπλουτίζεται.
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την ερευνητική
διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
• Προσαρµογή των ερωτήσεων στο επίπεδο του µαθητή
Οι δάσκαλοι θέτουν τις υψηλότερης δυσκολίας ερωτήσεις στους µαθητές που
µπορούν να τις χειριστούν, προσαρµόζοντας ανάλογα τις ερωτήσεις για τους µαθητές
µε µεγαλύτερες ανάγκες. Όλοι οι µαθητές απαντούν σε σηµαντικές ερωτήσεις, οι
οποίες απαιτούν σκέψη, αλλά αυτές οι ερωτήσεις δίνονται σύµφωνα µε το

συγκεκριµένο επίπεδο ικανοτήτων του µαθητή. Ένα εύκολο εργαλείο για να
επιτευχθεί αυτή η στρατηγική είναι να αναρτώνται αφίσες στους τοίχους της τάξης µε
λέξεις «κλειδιά», που καθορίζουν το επίπεδο σκέψης των µαθητών, π.χ. έξι αφίσες µε
λέξεις της ταξινοµίας του Bloom (γνώση, κατανόηση, εφαρµογή, ανάλυση, σύνθεση,
αξιολόγηση), ώστε οι µαθητές κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην τάξη να
γνωρίζουν µε τι ασχολούνται κάθε φορά και τι µπορούν να βελτιώσουν. Ένα άλλο
εργαλείο είναι τα γραπτά κουΐζ στα οποία ορίζονται συγκεκριµένες ερωτήσεις για
κάθε οµάδα µαθητών. Όλοι απαντούν σε ίδιο αριθµό ερωτήσεων, αλλά αυτές είναι
διαφορετικής δυσκολίας σε κάθε οµάδα. Αν αποτύχουν οι µαθητές, αυτό σηµαίνει
πως χρειάζονται µεγαλύτερη πρόκληση για το επίπεδό τους, χωρίς να φταίει ο
δάσκαλος.

• «Συµπίεση» της διδακτέας ύλης
Ο δάσκαλος πρέπει να καθορίσει τη γνώση ενός µαθητή, δηλαδή τι συγκεκριµένα
πρέπει να µάθει σύµφωνα µε τις ικανότητες και τις στάσεις του, και να παρέχει
εναλλακτικές δραστηριότητες στους µαθητές που έχουν ήδη ολοκληρώσει το
περιεχόµενο της διδακτέας ύλης.
• Κλιµακωτές εργασίες
Είναι µια σειρά εργασιών κλιµακούµενης δυσκολίας. Όλες οι δραστηριότητες
σχετίζονται µε την απαραίτητη γνώση και τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν
οι µαθητές. Ο δάσκαλος ορίζει τις δραστηριότητες αυτές ως εναλλακτικούς τρόπους
προσέγγισης των ίδιων στόχων για τους µαθητές λαµβάνοντας υπόψη του τις
ατοµικές τους ανάγκες.
• Επιτάχυνση / επιβράδυνση
Μια άλλη µέθοδος διδασκαλίας επιτυγχάνεται µε την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση
του ρυθµού µε τον οποίο οι µαθητές κινούνται σε ό,τι αφορά τη διδακτέα ύλη. Οι
µαθητές µε υψηλές ικανότητες τελειώνουν γρηγορότερα την ύλη, ενώ οι µαθητές που
συναντούν κάποιες δυσκολίες µπορεί να χρειαστούν προσαρµοσµένες
δραστηριότητες, που θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν το στόχο τους, αλλά µε πιο
αργό ρυθµό.
• Ευέλικτες οµάδες (flexible grouping)
Με δεδοµένο ότι η απόδοση του µαθητή ποικίλλει είναι σηµαντικό να επιτρέψουµε τη
µετακίνηση των µαθητών µεταξύ των οµάδων. Ένας µαθητής µπορεί να είναι κάτω
από το µέσο όρο του επιπέδου της τάξης σε ένα µάθηµα και ταυτόχρονα πάνω από το
µέσο όρο του επιπέδου της τάξης σε ένα άλλο µάθηµα. Οι ευέλικτες οµάδες
επιτρέπουν στους µαθητές να δέχονται τις σωστές προκλήσεις και να αποφεύγουν την
ετικετοποίηση της ετοιµότητάς τους ως στάσιµης, άρα δεν θα έπρεπε να µένουν
στάσιµοι σε µια οµάδα για κάθε µάθηµα, αφού η µάθησή τους προφανώς θα
επιταχύνεται από καιρό σε καιρό. Ακόµα και οι χαρισµατικοί µαθητές µπορεί να
ωφεληθούν από τις ευέλικτες οµάδες. Οι µαθητές που συναντούν δυσκολίες στη
µάθηση ωφελούνται από τη συνεργασία µε µαθητές µε υψηλότερες ικανότητες, ενώ
περιστασιακά µπορεί να νιώσουν και ως ηγέτες.
• Εργασία ανά ζεύγη (εταιρικά σχήµατα)
Το να εργάζεσαι ανά ζεύγη είναι πολύτιµη στρατηγική, γενικότερα, για την οµαδική
εργασία, διότι βασίζονται στο σύστηµα της αµφίδροµης, διπολικής επικοινωνίας. Τα

εταιρικά σχήµατα διευκολύνουν την επικοινωνία µεταξύ ισότιµων ή σχεδόν ισότιµων
µαθητών, ανάλογα µε το βαθµό οµοιογένειας ή ανοµοιογένειας των δυο µελών
(Ματσαγγούρας, 1998:457).
Ο µαθητής που συναντά κάποιες δυσκολίες στη µάθηση µπορεί να χρειάζεται µια
διδασκαλία πρόσωπο µε πρόσωπο, δηλαδή δασκάλου-µαθητή. Αφού λάβει αυτή τη
µορφή διδασκαλίας, θα µπορούσε να ονοµαστεί «ειδικός» πάνω στο συγκεκριµένο
θέµα που διαπραγµατεύτηκε. Επίσης, µπορεί να εξασκηθεί επιπλέον διδάσκοντας
αυτό που έµαθε στο άλλο µέλος της οµάδας, ώστε να ωφεληθούν και οι δύο µαθητές,
ο πρώτος γιατί θα έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και ο δεύτερος γιατί θα µάθει να
ακούει. Το σχήµα αυτό στη διεθνή ορολογία αναφέρεται ως peer-tutoring.

• Προφίλ και στυλ του µαθητή
Ο δάσκαλος, για να καθορίσει τις εργασίες µέσω της µεθόδου διδασκαλίας που
ακολουθεί, θα πρέπει να προσαρµόσει το µαθησιακό περιβάλλον ανάλογα µε τις
προτιµήσεις των µαθητών (π.χ. µε άνετα καθίσµατα, χαµηλό ή δυνατό φωτισµό κ.ά.)
καθώς και τις µεθόδους µάθησης, π.χ. ακουστική (ακρόαση κειµένων), οπτική
(χάρτες, σχεδιαγράµµατα), κιναισθητική (συγκεκριµένα παραδείγµατα, κίνηση) ή
µέσω προσωπικών ενδιαφερόντων, π.χ. µουσική, ζωγραφική κ.ά.
• Ενδιαφέροντα των µαθητών
Αρχικά ο δάσκαλος ερευνά, για να καθορίσει τα ενδιαφέροντα των µαθητών. Στη
συνέχεια αναλύει ένα θέµα σε υποθέµατα ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών.
• ∆ιάβασµα µε τους φίλους
Αυτή η στρατηγική είναι χρήσιµη για τους µικρότερους µαθητές, που ασκούνται στη
διαδικασία της ανάγνωσης, ή για µαθητές που συναντούν δυσκολία στην ανάγνωση.
∆ιαβάζοντας µε τους φίλους τους επιτυγχάνεται επιπλέον εξάσκηση και εµπειρία
µακριά από τον δάσκαλο και ταυτόχρονα αναπτύσσεται ευχέρεια και κατανόηση. Το
σηµαντικό είναι να διαβάζουν µε συγκεκριµένο σκοπό και να έχουν την ευκαιρία να
συζητήσουν τι διάβασαν. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να είναι όλα του ίδιου επιπέδου.
• Projects, ανεξάρτητη µελέτη
Προτείνεται στους µαθητές ένα ερευνητικό project,3 στο πλαίσιο του οποίου οι
µαθητές µαθαίνουν πώς να βελτιώσουν το ανεξάρτητο διάβασµα ανάλογα µε το πώς
καταφέρνουν να οργανώσουν τις ιδέες τους, το χρόνο και την παραγωγικότητά τους.
Ανάλογα µε αυτά ρυθµίζεται και ο βαθµός της βοήθειας που τους παρέχεται. Το
project βασίζεται πάντα στις ατοµικές ανάγκες και ενδιαφέροντα του µαθητή.

• Μελέτη µε φίλους (οµάδες)
∆υο-τρεις µαθητές µαζί εργάζονται σε ένα project. Τι προσδοκούµε; Όλοι µαζί να
µοιραστούν την έρευνα, την ανάλυση, την οργάνωση της πληροφορίας, αλλά ο
καθένας µόνος του να παρουσιάσει ένα ατοµικό προϊόν, για να δείξει τη µάθηση που
απέκτησε. Επίσης, κάθε µαθητής πρέπει να αναφέρει πώς διαχειρίστηκε το χρόνο του
και οργάνωσε τη δουλειά του.

• Συµβόλαιο µάθησης

Ο δάσκαλος και ο µαθητής συντάσσουν µια γραπτή συµφωνία, η οποία έχει ως
αποτέλεσµα να µπορούν να δουλεύουν οι µαθητές ανεξάρτητα. Κάτι τέτοιο βοηθά
τους µαθητές να θέτουν καθηµερινούς ή εβδοµαδιαίους στόχους και να αναπτύσσουν
δεξιότητες διαχείρισης αυτών των θεµάτων. Βοηθά, επίσης, τον δάσκαλο, γιατί µε
αυτό τον τρόπο παρακολουθεί την πρόοδο κάθε µαθητή.
• Κέντρα µάθησης
Έχουν χρησιµοποιηθεί πολύ καιρό από δασκάλους και µπορεί να περιέχουν
δραστηριότητες συνηθισµένες ή διαφοροποιηµένες. ∆εν είναι υποχρεωτικά
διαφοροποιηµένα, εκτός και αν το απαιτεί η ετοιµότητα / ικανότητα των µαθητών.

262. διαφοροποίηση στην αξιολόγηση των
μαθητών(Παναγ.)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι η διαφοροποίηση στην αξιολόγηση των μαθητών
με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες είναι σημαντική γιατί έχει την προσωπική σφραγίδα του
κάθε μαθητή και μεταφέρει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του μαθητή. Σε
μια τάξη διαφοροποιημένης διδασκαλίας, οι τρόποι αξιολόγησης της προόδου και της
επίδοσης του μαθητή δεν περιορίζονται στην προφορική διήγηση, τις απαντήσεις σε
ερωτήσεις και την παραγωγή γραπτού λόγου, αλλά περιέχει (και) πολλές δραστηριότητες
εφαρμογής της νέας γνώσης σε διαφορετικά πλαίσια. Ενδείκνυται, μάλιστα, οι εργασίες
αυτές να φυλάσσονται στον Ατομικό Φάκελο του Μαθητή (portfolio) και να αποτελούν και
αντικείμενο αυτο-αξιολόγησης.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξεις Δημοτικού, Μάθημα: όλα τα γνωστικά αντικείμενα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με δυσλεξία πρέπει να εξετάζεται προφορικά σύμφωνα με τη
διάγνωσή του και το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί
από το ΚΕΔΔΥ της περιοχής του. Παρόλα αυτά το άγχος του στις προφορικές
εξετάσεις είναι τόσο μεγάλο που δεν αποδίδει όπως θα μπορούσε αν επιλεγόταν
ένας διαφορετικός τρόπος αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής του
σχολείου του δεν βρίσκουν άλλη λύση και επιμένουν στην προφορική εξέταση,
οδηγώντας το μαθητή σε σίγουρη αποτυχία.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
Ατομικό Φάκελο του Μαθητή (portfolio)
Εργασία Κουλουµπαρίτση (στο site του ΠΙ)

263. ΗΜΔ και δυσκολίες οργάνωσης δεδομένων(Μαρ)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες είναι αυτό της οργάνωσης δεδομένων
και σκέψης. Η δυσκολία στην οργάνωση επηρεάζει σημαντικά πολλές μαθησιακές
λειτουργίες (της αποθήκευσης και ανάκλησης στο μνημονικό μηχανισμό, της
προσοχής, της διαχείρισης του χρόνου, τους τρόπουs μελέτης).
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες παραπονιέται ότι ενώ «ξέρει» το
μάθημα δεν μπορεί να το πει και πολύ περισσότερο να γράψει το νόημά του και ότι
ο εκπαιδευτικός του δεν του δίνει τον περισσότερο χρόνο που χρειάζεται. Ο
εκπαιδευτικός από την άλλη αναφέρει ότι όσο χρόνο και να του δώσει τα γραπτά
του δεν ξεπερνούν τη μία παράγραφο.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
1. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Μαθησιακές
Δυσκολίες είναι αυτό της οργάνωσης (Bender, 2004). Η συγκεκριμένη δυσκολία
οργάνωσης επηρεάζει σημαντικά πολλές άλλες λειτουργίες, όπως αυτή της
αποθήκευσης και ανάκλησης στο μνημονικό μηχανισμό, της προσοχής, της
διαχείρισης του χρόνου, του τρόπουs μελέτης και γενικότερα της ίδιας της
μάθησης.
Η βασική προσέγγιση διδασκαλίας οργανωτικών στρατηγικών δε διαφέρει από
αυτή των υπόλοιπων στρατηγικών μάθησης. Βασίζεται:
1. στην καλή ανάλυση έργου (βήμα προς βήμα εκτέλεση της στρατηγικής)
2. στην υποδειγματική διδασκαλία (μοντελοποίηση)
3. στην προσφορά της απαραίτητης αναλυτικής μεταγνωστικής γνώσης
4. στην ατομική ή ομαδική πρακτική (Meltzer και συν., 1996).
Η αποτελεσματική διδασκαλία των στρατηγικών οργάνωσης βασίζεται στη

διδασκαλία μεθόδων όπως η γνωστική – νοηματική χαρτογράφηση.
Η μέθοδος της γνωστικής-νοηματικής χαρτογράφησης βασίζεται:
1. στην αποτύπωση εννοιών
2. στο σχηματισμό βημάτων επεξεργασίας
3. στην εύρεση των σχέσεών τους με οργανωμένο τρόπο
4. στη χρήση σχημάτων, παραστάσεων και γραμμών ή βελών σύνδεσης
Αντικειμενικοί σκοποί:
● η σύνδεση των μερών με το όλο της πληροφορίας – γνώσης και αντίστροφα
● η ανίχνευση και κατανόηση αναλογιών, μεταφορών, συμπερασμάτων,
υποθέσεων, σχέσεων και η σύνδεσή τους με την προσωπική εμπειρία του
μαθητή
Επίσης, για την οργάνωση του χρόνου μελέτης των μαθητών με ΜΔ αποδεικνύεται
ιδιαίτερα αποτελεσματική η χρήση συστημάτων ή τεχνικών μελέτης.
Τα συστήματα ή οι τεχνικές μελέτης βασίζονται στις σύνθετες γνωστικές
διαδικασίες επεξεργασίας όπως για παράδειγμα η μελέτη ενός κειμένου ή η
ενεργοποίηση των γνωστικών σχημάτων που κατέχουν οι μαθητές (Ogle,1986).
Σκοπός:
● να οικοδομηθεί νόημα με δομημένο και αποτελεσματικό τρόπο με βάση το
σχήμα: στόχος μελέτης – ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης υποβάθρου –
επεξεργασία – αναστοχασμός και έλεγχος της μάθησης.
Τέλος, επειδή κάποιοι από τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ιδιαίτερα
αποδιοργανωμένοι και αντιμετωπίζουν σημαντικότατα προβλήματα στην
οργάνωση της καθημερινής τους μελέτης και στη διαχείριση του χρόνου που
έχουν, χρησιμοποιούνται ατομικά προγράμματα.
Τα ατομικά προγράμματα οργάνωσης μελέτης αποτελούν το συνδυασμό ενός
αριθμού στρατηγικών οργάνωσης του χρόνου και βασίζονται στην ικανότητα
αυτορύθμισης και αυτοδιαχείρισης του χρόνου του μαθητή.
Κέρδη:
● δυνατότητα ολοκλήρωσης των έργων που έχει αναλάβει ο μαθητής.
● μείωση του άγχους που δημιουργείται από την αδυναμία του να προκαθορίσει
τα χρονικά όρια που έχει για την εμπλοκή του με κάθε αντικείμενο ή
δραστηριότητα.
Τεχνικές
Οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν του μαθητές με
Μαθησιακές Δυσκολίες να οργανώσουν τη μελέτη τους και να διαχειριστούν το
χρόνο τους είναι πολλές και έχουν σημαντική ερευνητική στήριξη. Κάποιες από
αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Τεχνική Περιγραφή
1. Γνωστική και νοηματική χαρτογράφηση
Βασίζεται στη χρήση σχημάτων και βελών. Απαλλάσσει τους μαθητές με ΜΔ από τη
μορφή του ρέοντος κειμένου που τους δυσκολεύει αφαιρώντας τις λεπτομέρειες
και άχρηστες σχέσεις.
Είδη γνωστικών και νοηματικών χαρτών:

α. χάρτης ιστορίας
β. χάρτης κριτικής σκέψης
γ. νοηματική χαρτογράφηση
2. Προκαταβολικοί οργανωτές
Οι προκαταβολικοί οργανωτές είναι παράγραφοι ή πίνακες στοιχείων γνώσης που
θα αναφερθούν στην ενότητα ή στις ενότητες που θα ακολουθήσουν. Η
λειτουργικότητά τους στηρίζεται στην παράδοση πως μπορούμε να έχουμε
σημαντικά και θετικά αποτελέσματα στη μάθηση όλων των μαθητών, αν αυτοί
γνωρίζουν από πριν κι έχουν μια οργανωμένη εικόνα για την πληροφορία στην
οποία θα εκτεθούν (Ausubel, 1960˙ Ausubel & Youssef, 1963).
3. Διαγράμματα οργάνωσης
Είναι διαγράμματα που λειτουργούν ως γραφικοί οργανωτές των
πληροφοριών – εννοιών που υπάρχουν σε ένα κείμενο. Επειδή στην
τεχνική αυτή παίζουν σημαντικό ρόλο οι τοπογραφικές σχέσεις των
στοιχείων που την απαρτίζουν, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
κυρίως με παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα οπτικής
επεξεργασίας (Deshler, Ellis, & Lenz, 1996).
4. Στρατηγικές δημιουργίας και αξιοποίησης σημειώσεων
Σύνθετη διαδικασία που εμπλέκει καλές δεξιότητες ακρόασης,
σύγκρισης ιδεών και διάκρισης των σημαντικότερων σημείων, την
καταγραφή τους με ιδιαίτερη ευχέρεια και τη σύνδεσή τους με
εποικοδομητικό και ορθά ιεραρχικό τρόπο. Οι μαθητές με ΜΔ θα
πρέπει να καθοδηγηθούν ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν
σημειώσεις που θα τους βοηθήσουν κατά τη μελέτη τους.
5. Συστήματα μελέτης
Καθοδήγηση με ένα σαφή και συνεπή τρόπο που μπορούν να μάθουν να
χρησιμοποιούν και να θυμούνται.
6. Ατομικά προγράμματα
Μια σαφής εικόνα για τις εργασίες που πρέπει να κάνουν, τη σειρά
με την οποία θα πρέπει να εμπλακούν, καθώς και τον χρόνο μέσα
στον οποίο θα πρέπει να τις ολοκληρώσουν.
7. Βινιέτες αυτοκαθοδήγησης
Μικρά σχέδια που είτε έχουν το κείμενο της αυτοκαθοδήγησης είτε
παραπέμπουν σε αυτό χωρίς να το περιέχουν μέσω εικόνων. Τις
περισσότερες φορές αυτού του είδους η δυνατότητα
αυτοκαθοδήγησης δίνεται σε μικρότερα παιδιά και έχει ως ήρωες
ζωάκια ή άλλα αντικείμενα.
1. Γνωστική και νοηµατική χαρτογράφηση
Βήµα-βήµα : Γνωστική και νοηµατική χαρτογράφηση

1. Οι μαθητές καταγράφουν το θέμα (τίτλο της ενότητας) και το κυκλώνουν.
2. Διαβάζουν προσεκτικά το πρώτο μέρος, ενότητα ή παράγραφο του
κειμένου.
3. Με τη χρήση αυτο-ερωτήσεων (ή ερωτήσεων στην ομάδα, εφόσον
υπάρχει ομαδική διδασκαλία) βρίσκουν την κεντρική ιδέα και τις
δευτερεύουσες έννοιες που την υποστηρίζουν. Καταγράφουν αυτές τις
έννοιες (κεντρικές και υποστηρικτικές) με περιληπτικό τρόπο.

4. Ελέγχουν την κεντρική ιδέα, την κυκλώνουν και τραβούν γραμμές ή / και
σημειώνουν βέλη για να δείξουν τις σχέσεις που υπάρχουν.
5. Τα βήματα 2 – 4 επαναλαμβάνονται για κάθε ενότητα ή παράγραφο.
6. Συνδέονται οι κεντρικές ιδέες μεταξύ τους και με το θέμα.
Ατομικά προγράμματα εργασίας
Τα συγκεκριμένα προγράμματα, είναι συνήθως λίστες ελέγχου με τις εργασίες που
έχουν να κάνουν οι μαθητές. Διαφοροποιείται η μορφή τους ανάλογα με την ηλικία
και τις δεξιότητες των μαθητών. Μπορεί να αποτελούνται από λέξεις ή φράσεις –
κλειδιά ή εναλλακτικά από εικονίδια που έχουν κάποια σημασία για το μαθητή.
Στο ατομικό πρόγραμμα δουλειάς μπορεί να εισαχθούν και άλλες παράμετροι,
όπως η σημασία της κάθε εργασίας (υψηλή, μέτρια, χαμηλή) ή ο όγκος δουλειάς
για να ολοκληρωθεί (λίγη, πολύ δουλειά κλπ.). Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση
χρωματικής κωδικοποίησης (κόκκινο χρώμα για τις δύσκολες, πράσινο για τις
εύκολες και μη απαιτητικές εργασίες).
Οι δύο σημαντικότερες διδακτικές αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά
τη δημιουργία ενός ατομικού προγράμματος εργασίας:
α. η δομή: η διάταξη των εργασιών θα πρέπει να ακολουθεί μια λογική σειρά
(πρώτα οι δύσκολες, μετά οι πιο απαιτητικές σε χρόνο κλπ.).
β. η οπτική διαύγεια: οι πληροφορίες του προγράμματος πρέπει να είναι ξεκάθαρες
και οικείες στους μαθητές. Η αναγνώριση των βημάτων εργασίας ή άλλες
παράμετροι που έχουν ενσωματωθεί (πχ. όγκος δουλειάς, χρόνος που απαιτείται
κλπ.) να γίνεται εύκολα και με επιτυχία.

Σχήµα 6: Ατοµικό πρόγραµµα εργασίας για το µάθηµα της έκθεσης

264. ΗΜΔ και δυσκολίες οργάνωσης δεδομένων(Μαρ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι κάποιοι από τους μαθητές με δυσκολίες μάθησης
είναι ιδιαίτερα αποδιοργανωμένοι και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην
οργάνωση της καθημερινής τους μελέτης και στη διαχείριση του χρόνου που έχουν για να
μελετήσουν στο σπίτι.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: : Όλες οι τάξεις
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες δεν καταφέρνει ποτέ να ολοκληρώσει
τα μαθήματα του σχολείου. Οι γονείς διαμαρτύρονται στον εκπαιδευτικό ότι βάζει
πολλές εργασίες για το σπίτι, ενώ ο εκπαιδευτικός αναφέρει ότι το παιδί δεν έχει
υποστήριξη στο σπίτι.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση
με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2.
Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Μαθησιακές
Δυσκολίες είναι αυτό της οργάνωσης (Bender, 2004). Η συγκεκριμένη δυσκολία
οργάνωσης επηρεάζει σημαντικά πολλές άλλες λειτουργίες, όπως αυτή της
αποθήκευσης και ανάκλησης στο μνημονικό μηχανισμό, της προσοχής, της
διαχείρισης του χρόνου, του τρόπουs μελέτης και γενικότερα της ίδιας της
μάθησης.
Τα σύνθετα οργανωτικά προβλήματα των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες
απαιτούν άμεση, σαφή και συνεχή διδασκαλία σε γνωστικό και μεταγνωστικό
επίπεδο. Επομένως, η διδασκαλία στρατηγικών ή/και η χρήση σύνθετων
οργανωμένων συστημάτων μελέτης, οργάνωσης και διαχείρισης των γνωστικών
πηγών των μαθητών αυτών, είναι απαραίτητη. Η εγκαθίδρυση και χρήση
στρατηγικών οργάνωσης και μελέτης απαιτεί πρώτα και κύρια τη βαθιά γνώση
τους. Αυτό προϋποθέτει όχι μόνο την επίδειξη της χρήσης τους από την
εκπαιδευτικό μέσω της υποδειγματικής και άμεσης διδασκαλίας, αλλά και τη
γνώση των διαδικασιών που τις απαρτίζουν. Τέλος, η χρήση της
αυτοκαθοδήγησης είτε στα πλαίσια της εξατομικευμένης διδασκαλίας είτε σε
αυτά της διδασκαλίας συνομηλίκων, θα μπορούσε να έχει σημαντικά και θετικά
αποτελέσματα στη διδασκαλία στρατηγικών οργάνωσης, μελέτης και διαχείρισης
χρόνου.
Μέθοδοι

Η βασική προσέγγιση διδασκαλίας οργανωτικών στρατηγικών δε διαφέρει από
αυτή των υπόλοιπων στρατηγικών μάθησης. Βασίζεται:
1. στην καλή ανάλυση έργου (βήμα προς βήμα εκτέλεση της στρατηγικής)
2. στην υποδειγματική διδασκαλία (μοντελοποίηση)
3. στην προσφορά της απαραίτητης αναλυτικής μεταγνωστικής γνώσης
4. στην ατομική ή ομαδική πρακτική (Meltzer και συν., 1996).
4. Καθοδηγούμενες σημειώσεις
Είναι ένα σπονδυλωτό σχεδιάγραμμα (σκελετός) που περιέχει αποκλειστικά τις
κεντρικές και σημαντικές υποστηρικτικές έννοιες ενός μαθήματος. Σε αυτόν τον
σκελετό υπάρχουν κενά που πρέπει να συμπληρωθούν. Ο αριθμός των κενών
αυτών ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές της τάξης.
Βήμα-βήμα: Παραγωγή σημειώσεων
1. Μοιράζω ένα περίγραμμα καθοδήγησης σε όλους τους μαθητές με κενά.
Αυτά τα κενά συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια της παράδοσης του
μαθήματος.
2. Επιδεικνύω συμπληρωμένο το περίγραμμα με έναν προβολέα.
3. Συγκρίνεται και συμπληρώνεται ο σκελετός κάθε μαθητή ώστε στο σπίτι,
κατά τη μελέτη να υπάρχει πλήρης και ορθός.
4. Βαθμιαία μειώνω τη βοήθεια που δίνω στους μαθητές (περισσότερα κενά,
λιγότερη βοήθεια στη συμπλήρωση κλπ.).
5. Συστήματα μελέτης

Πρόκειται για σύνθετες στρατηγικές (ομάδες τεχνικών), που σκοπό έχουν να
καθοδηγήσουν το μαθητή, ώστε να ακολουθήσει όλα τα στάδια της επεξεργασίας
κατά τη διάρκεια της μελέτης του. Κλασικό παράδειγμα συστήματος μελέτης είναι
το K-W-L. Η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά των φράσεων (What I
Know – Τι γνωρίζω) (What I Want to Know – Τι θέλω να μάθω) (What I ‘ve
Learned – Τι έχω μάθει) (Ogle, 1986). Το παράδειγμα θα μπορούσε να
προσαρμοστεί στα ελληνικά με το ακρωνύμιο ΞΘΕ: Ξέρω–Θέλω να μάθω-Έμαθα.
Βασικοί στόχοι του συστήματος μελέτης είναι:
1. να ενεργοποιηθεί η προηγούμενη γνώση του μαθητή, ώστε να είναι έτοιμη για
την επεξεργασία της καινούριας πληροφορίας.
2. να αναγνωρισθούν οι στόχοι της ενότητας και να ανακεφαλαιωθεί η γνώση
που προέκυψε από τη συγκεκριμένη διδασκαλία.
3. να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις μεταξύ της προϋπάρχουσας γνώσης και
της νέας πληροφορίας που παρουσιάστηκε, για να προκύψει η γνώση, καθώς
και των στόχων που τέθηκαν και της νέας γνώσης, για να ελεγχθεί αν οι
πρώτοι επιτεύχθηκαν και σε ποιο βαθμό.
Βήμα-βήμα: Διδασκαλία συστήματος μελέτης (ΞΘΕ)
1. Αφού θέσω τον προβληματισμό για το θέμα της ενότητας που θα διδάξω,
κάνω προσπάθεια με κατάλληλες ερωτήσεις στους μαθητές να σκεφτούν, να
προβληματιστούν και να ανταλλάξουν απόψεις οι μαθητές για το τι
γνωρίζουν γι’ αυτό.
2. Φτιάχνω υποδειγματικά ένα πίνακα με 3 στήλες οι οποίες αντιστοιχούν
στους τίτλους Ξέρω–Θέλω να μάθω-Έμαθα και μετά κάνουν το ίδιο και οι
μαθητές.
3. Οι πληροφορίες που προκύπτουν (προϋπάρχουσα γνώση) γράφονται στην
πρώτη στήλη (Ξέρω) του συστήματος μελέτης ΞΘΕ.
4. Καθοδηγώ τη συζήτηση με τους μαθητές για το τι πιστεύουν ή αναμένουν
να μάθουν από τη μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας. Αυτοί οι στόχοι
καταγράφονται στη δεύτερη στήλη (Θέλω να μάθω) του συστήματος.
5. Αφού διδάξω την ενότητα, καλώ τους μαθητές να ανακεφαλαιώσουν ό,τι
έμαθαν. Τα στοιχεία της νέας πληροφορίας – γνώσης καταγράφονται στην
τρίτη στήλη (Έμαθα).
6. Καθοδηγώ τη συζήτηση με συγκρίσεις της τρίτης στήλης με την πρώτη και
τη δεύτερη, για να γίνει φανερή η μετατόπιση από την προηγούμενη γνώση
στη νέα καθώς και ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών στόχων της
ενότητας.

265. κίνητρα και μαθησιακή επίδοση των Μ με
ΗΜΔ(Μαρ)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι τα κίνητρα παίζουν σπουδαίο ρόλο στην
αποτελεσματική εφαρμογή στρατηγικών για την ενίσχυση της μαθησιακής επίδοσης
των μαθητών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: όλα τα γνωστικά αντικείμενα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες δεν διαβάζει καθόλου λέγοντας πως
και αν κάνει μια ή πολλές αναγνώσεις πάλι δεν θα καταφέρει να καταλάβει το
κείμενο. Αυτό που υποστηρίζει είναι πως ακόμη και αν κάποια στιγμή καταφέρει να
το κατανοήσει και πάλι θα είναι ο «χειρότερος μαθητής στην τάξη».
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Τα κίνητρα παίζουν σπουδαίο ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή στρατηγικών
για την ενίσχυση της μαθησιακής επίδοσης των μαθητών με ΜΔ (Borkowski,
Chan, & Muthukrisna, 2002, Μπότσας, 2007). Φαίνεται πως η διδασκαλία
συγκεκριμένων μεθόδων ανάπτυξής τους, οδηγεί στη βελτίωση της ακαδημαϊκής
επίδοσης των μαθητών με ΜΔ. Οι μέθοδοι αυτές είναι:
1. Η επανεκπαίδευση στην απόδοση αιτιακών προσδιορισμών στην επιτυχία και
στην αποτυχία.
2. Η επανατοποθέτηση στοιχείων πεποιθήσεων αυτό-αποτελεσματικότητας.
3. Οι μέθοδοι ανάπτυξης στόχων όπως η χρήση φύλλων στοχοθεσίας, βοηθούν
στη βελτίωση της εικόνας των κινήτρων των μαθητών με Μαθησιακές
Δυσκολίες και τους απαγκιστρώσουν από το συναίσθημα «μαθημένης
αβοηθησίας» που συχνά τους καταβάλει.
Μέθοδοι
1. Επανεκπαίδευση στην απόδοση αιτιολογικών προσδιορισμών επιτυχίας ή
αποτυχίας: Η μέθοδος λειτουργεί επικουρικά στη διδασκαλία και ιδιαίτερα στην
εφαρμογή στρατηγικών από τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, καθώς
συμβάλει στην καλύτερη και ανώδυνη διαχείριση μιας ενδεχόμενης αποτυχίας σε
κάποιο ακαδημαϊκό έργο. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ενός γνωστικού
αντικειμένου, δεν αρκεί η εκπαιδευτικός να λέει στο μαθητή πως πρέπει να
προσπαθεί περισσότερο, αλλά να του προσφέρει απτές αποδείξεις πώς μπορεί να
το επιτύχει. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της Άμεσης
Επεξήγησης.
Βασικά χαρακτηριστικά της Άμεσης Επεξήγησης
● Δίνεται σημασία στην επεξεργασία που κάνει ο μαθητής με τα στοιχεία της
μαθησιακής δραστηριότητας.
● Επιβραβεύεται η προσπάθεια και τα αποτελέσματά τους.
● Κατά την επεξεργασία του έργου (πχ. Όταν ο μαθητής λύνει άσκηση ή
κάνει χρονική αντικατάσταση) του δίνεται άμεση ανατροφοδότηση με
σχόλια και νύξεις που έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο έργο και αποκλείουν
αποδιοργανωτικές σκέψεις που σχετίζονται με το φόβο της αποτυχίας.
2. Αποτρέπουν το μαθητή από το να νιώσει ματαίωση με την επανάληψη των
βημάτων εργασίας, ώστε να βρεθούν λάθη που έγιναν ή εναλλακτικοί
τρόποι προσέγγισης του προβλήματος και να μην παραιτηθούν από την
εμπλοκή με το έργο.
2. Επανατοποθέτηση των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας
Η επανεκπαίδευση στην απόδοση αιτιολογικών προσδιορισμών επιτυχίας ή
αποτυχίας είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται κυρίως με μαθητές με αρνητικά ή
ελλιπή κίνητρα. Οι Bandura και Schunk (1981) πρότειναν να παρωθούνται οι
μαθητές να θέτουν συγκεκριμένους, άμεσους στόχους, που ενημερώνουν το
μαθητή
για τον όγκο δουλειάς που έχει να ολοκληρώσει και τον χρόνο που του έχει
απομείνει. Αυτού του τύπου η στοχοθεσία επιτρέπει στο μαθητή να ελέγχει σε
μεγάλο βαθμό την πορεία της επεξεργασίας που επιτελεί, καθώς και τα
αποτελέσματά της. Βλέποντας πως έχει λίγα ή πολλά έργα να επιτελέσει μπορεί να
μάθει να ρυθμίζει την προσπάθεια και την επιμονή του ανάλογα, ώστε αφενός να
αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας, αφετέρου να βελτιώνει τα ποσοστά επιμονής
του σε ένα στόχο. Την πιθανή επιτυχία (καθολική ή μερική) μπορεί να την
εκμεταλλευτεί η εκπαιδευτικός και να τη διαχειριστεί προς όφελος των
πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας του μαθητή με κατάλληλα σχόλια.
Η λεκτικοποίηση των στρατηγικών (φωναχτή σκέψη) μπορεί επίσης να βοηθήσει
στη βελτίωση των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας, μια και
ανακοινώνονται εκτός από τα βήματα της επεξεργασίας, τα σχόλια του μαθητή για
τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις του για τον ίδιο του τον εαυτό ως μαθητή
(αναγνώστη, συγγραφέα, λύτη προβλημάτων κλπ.).
3. Φύλλο στοχοθεσίας
Πρόκειται για έναν κατάλογο βραχυπρόθεσμων κυρίως στόχων, όπου
σημειώνεται με τη συνεργασία του μαθητή και της εκπαιδευτικού η πορεία
επίτευξής τους. Οι σημειώσεις που γίνονται μπορεί να περιέχουν αναλυτική
περιγραφή της επίδοσης του μαθητή με βάση κάποιο κριτήριο. Για παράδειγμα, 8
σωστές επαναλήψεις σε 10 προβλήματα πρόσθεσης με κρατούμενο, άρα επιτυχία
80%, πολύ κοντά στο απαιτούμενο κριτήριο επιτυχίας, 90%.
Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να γίνονται γραφήματα με αυτά τα
ποσοστά που οδηγούν σε μια απεικόνιση της επιτυχίας, όπως για παράδειγμα ένα
καλάθι σε μπασκέτα.
Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αν οι στόχοι είναι πολλοί, τότε θα μπορούσε να
αρκεί μόνο ο χαρακτηρισμός, για παράδειγμα: «κατακτημένος στόχος»,
«αναδυόμενος στόχος» κλπ.
Ο τρόπος που θα διαχειριστεί η εκπαιδευτικός αυτά τα φύλλα στοχοθεσίας και
κυρίως τα σχόλια ανάδρασης που θα κάνει, προσφέρουν πολλά κέρδη στο μαθητή
σε επίπεδο κινήτρων. Όταν η βελτίωση στην επίδοση συνδέεται με την
προσπάθεια, την επιμονή, την προσοχή, τη συνέπεια, ο μαθητής κερδίζει σε
θετικές και προσαρμοστικές πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας και
απόδοσης αιτιολογικών προσδιορισμών.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι μαθητές με ΜΔ να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή
διαδικασία. Η παρακίνησή τους να ασχοληθούν με το αντικείμενο αλλά και το
κέντρισμα του ενδιαφέροντός τους αποτελούν σημαντικές παρεμβατικές κινήσεις
από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές με ΜΔ δεν μπορούν να μάθουν
όταν βρίσκονται υπό την πίεση του άγχους αλλά παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο
στη μάθησή τους όταν εμπλέκονται συναισθηματικά στη διδασκαλία. Δύο τεχνικές
για την ενίσχυση των μαθητών με ΜΔ να συμμετάσχουν στην δραστηριότητα για
την ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης μέσω της συναισθηματικής εμπλοκής τους
είναι η «Τι θα συνέβαινε αν…» και η «καρέκλα του φιλόσοφου» (Northey,
2005). Συγκεκριμένα, στη τεχνική «Τι θα συνέβαινε αν…» που μπορεί να
εφαρμοστεί πριν τη διδασκαλία μιας νέας ενότητας, οι μαθητές ενεργοποιούν την
προηγούμενή τους γνώση και εμπλέκονται ενεργά σε συζήτηση με την υπόλοιπη
τάξη.
Για παράδειγμα:
«Τι θα συνέβαινε αν δεν κινούνταν τα αυτοκίνητα με βενζίνη;» (σελ. 98, θέμα από
το βιβλίο της Φυσικής της Στ’ δημοτικού).
«Τι θα συνέβαινε αν βάζαμε στη μια πλευρά μιας ζυγαριάς μια χούφτα πούπουλα
και μια χούφτα άμμο;» (σελ. 72, «Βάρος – λειτουργία ζυγαριάς» από το βιβλίο των
Μαθηματικών της Α’ δημοτικού).
Εφαρμογή
Βήμα-βήμα: «Η καρέκλα του φιλόσοφου»
1. Βρίσκω ένα θέμα που μπορεί να προκαλέσει την επιχειρηματολογία των
μαθητών.
2. Ζητώ από τους μαθητές να πάρουν μια θέση στο θέμα και να σταθούν στην
πλευρά της αίθουσας όπου συγκεντρώνονται όλοι οι μαθητές που
υποστηρίζουν την ίδια θέση.
3. Τοποθετώ από μια καρέκλα μπροστά στις ομάδες και ζητώ από τους
μαθητές έναν εθελοντή που να θέλει να εκφέρει την άποψή του για τη θέση
που επέλεξε. Μόνο οι μαθητές που κάθονται επιτρέπεται να
επιχειρηματολογήσουν.
4. Οι δύο πλευρές εναλλάσσουν απόψεις με τη σειρά και παρακινώ όλους τους
μαθητές να καθίσουν στην «καρέκλα του φιλόσοφου» .
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Ε’ δημοτικού Γεωγραφία
(«Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα», κεφάλαιο
39ο, σελ. 127): Συζητήστε στην καρέκλα του φιλόσοφου
για τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα της ανάπτυξης
της βιομηχανίας στη χώρα μας.
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Α’ γυμνασίου Τεχνολογία
(«Συλλογή πληροφοριών κατά ενότητα», σελ. 22):
Συζητήστε στην καρέκλα του φιλόσοφου για το αν τα
έντυπα ή τα ηλεκτρονικά μέσα συμβάλουν στην αρτιότερη
συλλογή πληροφοριών.__

266. ΗΜΔ και απόδοση αιτιολ. προσδιορισμών
επιτυχίας ή αποτυχίας [ΜΑΡ]
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Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι η επανεκπαίδευση στην απόδοση αιτιολογικών
προσδιορισμών επιτυχίας ή αποτυχίας (δηλ. να αναφέρει ο μαθητής ότι
επιτυγχάνει ή αποτυγχάνει λόγω των ικανοτήτων του και όχι λόγω τύχης)
λειτουργεί επικουρικά στη διδασκαλία και ιδιαίτερα στην εφαρμογή στρατηγικών από
τους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, καθώς συμβάλει στην καλύτερη και
ανώδυνη διαχείριση μιας ενδεχόμενης αποτυχίας σε κάποιο ακαδημαϊκό έργο. Βέβαια,
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ενός γνωστικού αντικειμένου, δεν αρκεί ο
εκπαιδευτικός να επισημαίνει στο μαθητή πως πρέπει να προσπαθεί περισσότερο, αλλά
να του προσφέρει απτές υποδείξεις πώς μπορεί να το επιτύχει.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: όλα τα γνωστικά αντικείμενα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Μια μαθήτρια αποδίδει σχεδόν πάντα την επιτυχία της στην τύχη και την αποτυχία
της στο χαμηλό νοητικό της δυναμικό (κάτι το οποίο δεν ισχύει). Εξαιτίας αυτών των
αιτιολογικών προσδιορισμών της επιτυχίας και της αποτυχίας που έχει,
αποτυγχάνει συχνά στις σχολικές εργασίες της, ενώ ο εκπαιδευτικός δεν ξέρει πώς
να την υποστηρίξει.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
1. Επανεκπαίδευση στην απόδοση αιτιολογικών προσδιορισμών επιτυχίας ή
αποτυχίας: Η μέθοδος λειτουργεί επικουρικά στη διδασκαλία και ιδιαίτερα στην
εφαρμογή στρατηγικών από τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, καθώς
συμβάλει στην καλύτερη και ανώδυνη διαχείριση μιας ενδεχόμενης αποτυχίας σε
κάποιο ακαδημαϊκό έργο. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ενός γνωστικού
αντικειμένου, δεν αρκεί η εκπαιδευτικός να λέει στο μαθητή πως πρέπει να
προσπαθεί περισσότερο, αλλά να του προσφέρει απτές αποδείξεις πώς μπορεί να
το επιτύχει. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της Άμεσης
Επεξήγησης.
Βασικά χαρακτηριστικά της Άμεσης Επεξήγησης
● Δίνεται σημασία στην επεξεργασία που κάνει ο μαθητής με τα στοιχεία της
μαθησιακής δραστηριότητας.
● Επιβραβεύεται η προσπάθεια και τα αποτελέσματά τους.
● Κατά την επεξεργασία του έργου (πχ. Όταν ο μαθητής λύνει άσκηση ή
κάνει χρονική αντικατάσταση) του δίνεται άμεση ανατροφοδότηση με

σχόλια και νύξεις που έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο έργο και αποκλείουν
αποδιοργανωτικές σκέψεις που σχετίζονται με το φόβο της αποτυχίας.
2. Αποτρέπουν το μαθητή από το να νιώσει ματαίωση με την επανάληψη των
βημάτων εργασίας, ώστε να βρεθούν λάθη που έγιναν ή εναλλακτικοί
τρόποι προσέγγισης του προβλήματος και να μην παραιτηθούν από την
εμπλοκή με το έργο.

267. αυτο-αντίληψη και αυτο-εκτίμηση Μ με
ΗΜΔ(Μαρ)
ΒΛΕΠΕ 263 ....266

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες για το ρόλο της αυτο-αντίληψης και αυτο-εκτίμησης αναφέρουν
ότι οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα, δεν πιστεύουν δηλαδή στις ικανότητές τους. Η χαμηλή αυτoαποτελεσματικότητα είναι ένας από τους σημαντικότερους προβλεπτικούς
παράγοντες της χαμηλής επίδοσης.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξεις του Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Μια μητέρα μιας μαθήτριας με δυσλεξία αδυνατεί να την βοηθήσει να μελετήσει
στο σπίτι γιατί η μαθήτρια ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Η
μητέρα αποδίδει αυτή τη δικαιολογία σε τεμπελιά και αδιαφορία, ενώ η
εκπαιδευτικός της τάξης της γνωρίζει ότι η μαθήτρια έχει τη δυνατότητα να
καταφέρει ακαδημαϊκά περισσότερα.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1.Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
2. Επανατοποθέτηση των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας
Η επανεκπαίδευση στην απόδοση αιτιολογικών προσδιορισμών επιτυχίας ή
αποτυχίας είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται κυρίως με μαθητές με αρνητικά ή
ελλιπή κίνητρα. Οι Bandura και Schunk (1981) πρότειναν να παρωθούνται οι
μαθητές να θέτουν συγκεκριμένους, άμεσους στόχους, που ενημερώνουν το
μαθητή
για τον όγκο δουλειάς που έχει να ολοκληρώσει και τον χρόνο που του έχει
απομείνει. Αυτού του τύπου η στοχοθεσία επιτρέπει στο μαθητή να ελέγχει σε

μεγάλο βαθμό την πορεία της επεξεργασίας που επιτελεί, καθώς και τα
αποτελέσματά της. Βλέποντας πως έχει λίγα ή πολλά έργα να επιτελέσει μπορεί να
μάθει να ρυθμίζει την προσπάθεια και την επιμονή του ανάλογα, ώστε αφενός να
αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας, αφετέρου να βελτιώνει τα ποσοστά επιμονής
του σε ένα στόχο. Την πιθανή επιτυχία (καθολική ή μερική) μπορεί να την
εκμεταλλευτεί η εκπαιδευτικός και να τη διαχειριστεί προς όφελος των
πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας του μαθητή με κατάλληλα σχόλια.
Η λεκτικοποίηση των στρατηγικών (φωναχτή σκέψη) μπορεί επίσης να βοηθήσει
στη βελτίωση των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας, μια και
ανακοινώνονται εκτός από τα βήματα της επεξεργασίας, τα σχόλια του μαθητή για
τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις του για τον ίδιο του τον εαυτό ως μαθητή
(αναγνώστη, συγγραφέα, λύτη προβλημάτων κλπ.).
3. Φύλλο στοχοθεσίας
Πρόκειται για έναν κατάλογο βραχυπρόθεσμων κυρίως στόχων, όπου
σημειώνεται με τη συνεργασία του μαθητή και της εκπαιδευτικού η πορεία
επίτευξής τους. Οι σημειώσεις που γίνονται μπορεί να περιέχουν αναλυτική
περιγραφή της επίδοσης του μαθητή με βάση κάποιο κριτήριο. Για παράδειγμα, 8
σωστές επαναλήψεις σε 10 προβλήματα πρόσθεσης με κρατούμενο, άρα επιτυχία
80%, πολύ κοντά στο απαιτούμενο κριτήριο επιτυχίας, 90%.
Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να γίνονται γραφήματα με αυτά τα
ποσοστά που οδηγούν σε μια απεικόνιση της επιτυχίας, όπως για παράδειγμα ένα
καλάθι σε μπασκέτα.
Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αν οι στόχοι είναι πολλοί, τότε θα μπορούσε να
αρκεί μόνο ο χαρακτηρισμός, για παράδειγμα: «κατακτημένος στόχος»,
«αναδυόμενος στόχος» κλπ.
Ο τρόπος που θα διαχειριστεί η εκπαιδευτικός αυτά τα φύλλα στοχοθεσίας και
κυρίως τα σχόλια ανάδρασης που θα κάνει, προσφέρουν πολλά κέρδη στο μαθητή
σε επίπεδο κινήτρων. Όταν η βελτίωση στην επίδοση συνδέεται με την
προσπάθεια, την επιμονή, την προσοχή, τη συνέπεια, ο μαθητής κερδίζει σε
θετικές και προσαρμοστικές πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας και
απόδοσης αιτιολογικών προσδιορισμών.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι μαθητές με ΜΔ να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή
διαδικασία. Η παρακίνησή τους να ασχοληθούν με το αντικείμενο αλλά και το
κέντρισμα του ενδιαφέροντός τους αποτελούν σημαντικές παρεμβατικές κινήσεις
από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές με ΜΔ δεν μπορούν να μάθουν
όταν βρίσκονται υπό την πίεση του άγχους αλλά παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο
στη μάθησή τους όταν εμπλέκονται συναισθηματικά στη διδασκαλία. Δύο τεχνικές
για την ενίσχυση των μαθητών με ΜΔ να συμμετάσχουν στην δραστηριότητα για
την ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης μέσω της συναισθηματικής εμπλοκής τους
είναι η «Τι θα συνέβαινε αν…» και η «καρέκλα του φιλόσοφου» (Northey,
2005). Συγκεκριμένα, στη τεχνική «Τι θα συνέβαινε αν…» που μπορεί να
εφαρμοστεί πριν τη διδασκαλία μιας νέας ενότητας, οι μαθητές ενεργοποιούν την
προηγούμενή τους γνώση και εμπλέκονται ενεργά σε συζήτηση με την υπόλοιπη
τάξη.
Οι γονείς ενημερώνονται και τους ζητείται συνεργασία και εποπτεία .

268. Δυσλεξία: γνωστικές και μεταγνωστικές
στρατηγικές (Παναγ.+Στέλα)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι εκτός από την ακριβή και γρήγορη ανάγνωση και
την απόδοση νοήματος στις λέξεις, κατά την ανάγνωση απαιτούνται δεξιότητες
όπως:
α. η ενεργοποίηση της προηγούμενης γνώσης
β. η δημιουργία νοητικών αναπαραστάσεων
γ. η εύρεση από την πλευρά του αναγνώστη του σκοπού της ανάγνωσης
δ. ο σχηματισμός υποθέσεων σχετικών με το περιεχόμενο του κειμένου
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξεις Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Μια εκπαιδευτικός άκουσε σε επιμορφωτική εισήγηση ότι, για να ενισχύσει την
αναγνωστική κατανόηση των μαθητών που έχει στην τάξη της με δυσλεξία, πρέπει
να διδάξει άμεσα και συστηματικά γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές. Δεν
γνωρίζει όμως τι πρέπει ακριβώς να κάνει και ζητάει τη βοήθειά σας ως Σχολικού
Συμβούλου.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στην εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ (Αντωνίου Φαίη)
2. Ενίσχυση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης (Κωτούλας Βασίλης) –
Σχετίζεται έμμεσα.
Η απάντηση αφορά παρεμβάσεις ως προς το 2
1. διδακτικές προσεγγίσεις που ενισχύουν τις βασικές δεξιότητες (άρθρο 2)
2. προσεγγίσεις που καλλιεργούν κυρίως τη χρήση γνωστικών και
μεταγνωστικών στρατηγικών (άρθρο 2)

Απάντηση Στέλας
β) Όσον αφορά την κατανόηση κειµένων µε δραστηριότητες που δίνουν ιδιαίτερη
έµφαση στη διδασκαλία γνωστικών στρατηγικών από τις οποίες άλλες αξιοποιούν την
ικανότητα του ανθρώπινου νου για ανοδική ή αλληλεπιδραστική επεξεργασία των
πληροφοριών, άλλες την ικανότητά του να οργανώνει τις έννοιες σε ιεραρχικές δοµές, να
τις αναπαριστάνει συµβολικά, να τις επεξεργάζεται άλλοτε στο µικρο- και άλλοτε στο

µακρο-επίπεδο του κειµένου και να καταλήγει σε συµπερασµούς που αποδεσµεύουν τον
αναγνώστη και την αναγνώστρια από το επιφανειακό και διατυπωµένο κείµενο και
τον/την κατευθύνουν στην ουσιαστική κατανόησή του. Τέτοιες δραστηριότητες είναι
ενδεικτικά: τοποθέτηση και επιδίωξη συγκεκριµένων στόχων, αναζήτηση του γενικού
νοήµατος, αναζήτηση και απόσπαση συγκεκριµένων πληροφοριών, εικασία, πρόβλεψη,
ενεργοποίηση της προηγούµενης γνώσης, χαρτογράφηση των κειµένων, εξάσκηση των
µαθητών και µαθητριών να απαντούν αλλά και να διατυπώνουν οι ίδιοι και οι ίδιες
διάφορους τύπους ερωτήσεων, παρακολούθηση της δοµής του κειµένου, επαναληπτικό
διάβασµα ή επαναληπτική αναθεώρηση, περίληψη. Ενδεικτικό µοντέλο διδασκαλίας της
κατανόησης κειµένων που αξιοποιεί πολλές από τις παραπάνω δραστηριότητες είναι η
Αµοιβαία ∆ιδασκαλία (reciprocal teaching). Πρόκειται για ένα µοντέλο διδασκαλίας που
άπτεται
της
θεωρητικής
προσέγγισης
του
κοινωνικού
εποικοδοµισµού
(κονστρουκτιβισµού) και αποτελεί εκδοχή του µοντέλου της «εγκατεστηµένης µάθησης».
Η διδασκαλία πραγµατοποιείται σε συνθήκες συνεργατικής µάθησης στο πλαίσιο της
οποίας ο κυρίαρχος ρόλος αναγνωρίζεται στο φυσικό διάλογο µεταξύ των µελών των
οµάδων, επειδή διαµορφώνει και αποκαλύπτει τις διαδικασίες της σκέψης τους για µια
κοινή µαθησιακή εµπειρία. Η µάθηση, έτσι, επιτελείται σε αυθεντικές συνθήκες και είναι
καταστασιακή. Ο διάλογος διεξάγεται µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών και
µαθητριών, αφού διδαχθούν από τον πρώτο ρητά οι τέσσερις στρατηγικές κατανόησης
που προτείνει η µέθοδος, και έπειτα µεταξύ µαθητών και µαθητριών, καθώς εκφράζουν
τη σκέψη τους (µιλούν µέσω των σκέψεών τους) για κάθε στρατηγική που υιοθετείται.
Με αυτό τον τρόπο η κοινότητα των µαθητών και µαθητριών ενισχύει την κατανόηση,
ακούγοντας και διορθώνοντας παρανοήσεις που αλλιώς δε θα ήταν εµφανείς. Η
διδασκαλία ακολουθεί το µοντέλο της Άµεσης ∆ιδασκαλίας (µοντελοποίηση, φωναχτή
σκέψη), καθεµιά στρατηγική διδάσκεται χωριστά και, µόνο αφού έχει κατανοηθεί από
τους µαθητές και τις µαθήτριες, ο/η εκπαιδευτικός προχωρά στην επόµενη. Ο/Η
εκπαιδευτικός διδάσκοντας ως ειδικός/ή τις στρατηγικές προσφέρει στους µαθητές και
στις µαθήτριες την απαιτούµενη διαδικαστική και υποθετική γνώση (πού, πότε, πώς, γιατί
χρησιµοποιούνται οι στρατηγικές) και εξωτερικεύει µε απόλυτη σαφήνεια τον τρόπο που
σκέφτεται και εργάζεται, ενώ προσεγγίζει το γνωστικό αντικείµενο (µεταγνώση). Οι
τέσσερις στρατηγικές που υιοθετεί το µοντέλο είναι:
1. Στρατηγική των ερωτήσεων που υποβάλλονται πριν την ανάγνωση του κειµένου και
µετά.
2. Στρατηγική της διευκρίνισης για τη λύση αποριών και παρανοήσεων, τον εµπλουτισµό
λεξιλογίου.
3. Στρατηγική των προβλέψεων. Ο εκπαιδευτικός προκαλεί τους µαθητές να προβλέψουν
από την προηγούµενη γνώση τους και τις ενδείξεις του κειµένου τι ακολουθεί. Η
στρατηγική αυτή εφαρµόζεται πριν την ανάγνωση και κατά τη διάρκειά της.
4. Στρατηγική της περίληψης.
Ενώ στο πρώτο επίπεδο οι µαθητές και οι µαθήτριες είναι σχετικά παθητικοί
παρατηρητές, στο δεύτερο καλούνται να κατακτήσουν ενεργητικά τις στρατηγικές και
µέσω αυτών το περιεχόµενο του γνωστικού αντικειµένου, στο πλαίσιο της
«γνωστικής µαθητείας». (από το νέο Α.Π. Γλώσσας)

269. Οι δίγλωσσοι Μ ως Μ με ΗΜΔ(Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές

Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές με δίγλωσσο οικογενειακό
περιβάλλον συχνά αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες με τους μαθητές με ήπιες
μαθησιακές δυσκολίες, αν και η ανταπόκρισή τους στη διδασκαλία είναι πολύ πιο
γρήγορη.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξεις Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Μαθητές με γονείς μετανάστες, που μιλούν στο σπίτι του άλλη γλώσσα από την
ελληνική, καλούνται στο σχολείο να μάθουν όχι μόνο τη νέα ελληνική γλώσσα της
καθημερινής επικοινωνίας, αλλά και τη σχολική γλώσσα των επιμέρους μαθημάτων.
Οι εκπαιδευτικοί, που δεν θέλουν να αφήσουν «πίσω» τους δίγλωσσους μαθητές,
επιμένουν, συνήθως και κυρίως, στο λεξιλόγιο που βλέπουν ότι υστερούν.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοήσουν ότι το επίπεδο νοητικής ανάπτυξης των
παιδιών είναι πολύ υψηλότερο από το επίπεδο της γλωσσικής τους ανάπτυξης. Οι
µαθητές είναι σε θέση να εµπλακούν σε νοητικά απαιτητικές δραστηριότητες αλλά το
γλωσσικό τους εργαλείο είναι ανεπαρκές. Η «αναγκαστική» λύση στην οποία
οδηγούνται οι εκπαιδευτικοί (εκµάθηση µόνο του λεξιλογίου/συνήθως απλού
µεν…πολύ χρήσιµου δε) συχνά φέρνει τους µαθητές αντιµέτωπους µε µαθησιακές
καταστάσεις εύκολες, ανούσιες και βαρετές, που δεν συµβαδίζουν και µε τους
γενικότερους γνωστικούς και ψυχοκοινωνικούς στόχους της τάξης, απ’ όπου το
στοιχείο της νοητικής πρόκλησης απουσιάζει εντελώς.
2. Τι θα προτείνατε στην εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την ερευνητική
διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ποτέ δεν αρχίζουµε να διδάσκουµε τα παιδιά, εάν προηγουµένως, δεν έχουµε
καταλήξει σε στόχους δηλ. στο τι θέλουµε να µάθουµε στους µαθητές µας.
Η αξιολόγηση προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες για την επίδοση του µαθητή στον
τοµέα που δυσκολεύεται π.χ. γλωσσική ανάπτυξη, γραπτός λόγος... Μας βοηθάει να
εκτιµήσουµε σωστά τις ανάγκες, να θέσουµε τους κατάλληλους διδακτικούς στόχους,
δηλ. µας εγγυάται τη µάθηση σε µια δηµιουργική χαρούµενη ατµόσφαιρα.
Η αξιολόγηση περιλαµβάνει: α) τα κριτήρια που θα δώσουµε στα παιδιά, β) την
καθηµερινή παρατήρηση µέσα στην τάξη και γ) την παρατήρηση έξω στην αυλή ή σε
άλλο χώρο διδασκαλίας, όπως αίθουσα υπολογιστών, αίθουσα αγγλικών, αν φυσικά
αυτό χρειάζεται. ∆ηλ. αν στο διάλειµµα που είµαστε εφηµερεύοντες, παρατηρήσουµε
ότι συστηµατικά κάποιο παιδί παραµένει στη γωνία, αποµονωµένο, δε συµµετέχει
στα παιχνίδια µε τους συµµαθητές του, οφείλουµε ως παιδαγωγοί να διερευνήσουµε
τους λόγους που το παιδί δεν παίζει. ∆ηλαδή να αναρωτηθούµε: Μήπως δεν ξέρει
τους όρους του παιχνιδιού; Μήπως δεν καταλαβαίνει τους κανόνες στα ελληνικά;
Μήπως το κοροϊδεύουν κάποια άλλα παιδιά; Αυτή η διαπίστωση πρέπει να
αποτελέσει για τον εκπαιδευτικό άµεσο διδακτικό στόχο.

Αφού αξιολογήσουµε το παιδί, επιλέγουµε τους διδακτικούς στόχους που χρειάζεται
να διδαχθεί. Είναι διαδικασία πολύ σηµαντική και θα προτείναµε η τελική απόφαση
να προκύπτει από τη συνεργασία του δασκάλου της Τ.Υ./Φ.Τ. (εάν υπάρχει) µε το/τη
δάσκαλο-α της τάξης. Η συναπόφαση αυτή είναι πολύτιµη, διότι καθιστά υπεύθυνους
για την εξέλιξη του παιδιού και τους δυο εκπαιδευτικούς. Έτσι αποθαρρύνουµε τη
συνέχιση λανθασµένων νοοτροπιών, που υπάρχουν ακόµη στα σχολεία, ότι την
αποκλειστική ευθύνη των παιδιών που παρακολουθούν Τ.Υ./Φ.Τ. (ή το Τµήµα
Ένταξης) την έχουν οι εκπαιδευτικοί αυτών των τµηµάτων.
Σε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν ξεχνάµε να εµπλέξουµε και το ίδιο το παιδί το οποίο
δικαιούται όχι µόνο να γνωρίζει τι σχεδιάζουµε να του διδάξουµε, αλλά και να
συνεισφέρει µε δικές του ιδέες όποτε αυτό είναι δυνατό· π.χ. µπορεί το παιδί εάν
νοιώθει αποδεκτό και υποστηριζόµενο από τον δάσκαλο της Τ.Υ. ή του Φ.Τ. να
ζητήσει να µάθει πώς να παίζει κάποια παιχνίδια που τα βλέπει στους/στις
συµµαθητές-τριές του. Εδώ, χρειάζεται ο δάσκαλος να µη διστάσει να αφήσει για
λίγο στην άκρη το διδακτικό πρόγραµµα που πιθανά έχει ετοιµάσει και να
ικανοποιήσει την επιθυµία του παιδιού βοηθώντας ουσιαστικά αυτό που το ίδιο το
παιδί θεωρεί σηµαντικό στη διαδικασία ένταξής του στο σχολείο και στη γειτονιά.
Αφού καταλήξουµε στο τι θα διδάξουµε αποφασίζουµε και στο πώς θα το
διδάξουµε. Όλες οι µέθοδοι και τα παιδαγωγικά υλικά θα είναι πιο αποτελεσµατικά,
όταν χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε το διδασκόµενο στόχο. Έτσι, µικρές
εργασίες, θεατρικό παιχνίδι, µουσική, χορός, ζωγραφική, εκπαιδευτικές επισκέψεις,
παίξιµο παιχνιδιών πρέπει να είναι διαρθρωµένα µε τέτοιον τρόπο ώστε να βοηθούν
τους µαθητές να φτάσουν στο στόχο πιο ευχάριστα και πιο γρήγορα.
Εάν κάποια µέθοδος φανεί αναποτελεσµατική, τότε άλλες θα πρέπει να δοκιµαστούν.
Μα, πάνω απ’ όλα, να µάθουµε να µη φοβόµαστε, να αµφισβητούµε τον εαυτό µας,
γιατί µόνο έτσι έχουµε πιθανότητα να πετύχει η διδασκαλία µας.
Επειδή θα διδάσκουµε παιδιά από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα, θα
βρεθούµε πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Τα παιδαγωγικά µας αντανακλαστικά
πρέπει να είναι γρήγορα. ∆εν απογοητευόµαστε. Σκεπτόµαστε και άλλες µεθόδους
που µπορούν να µας βοηθήσουν, όπως η βιωµατική επικοινωνιακή µέθοδος (project),
που στην περίπτωσή µας, µε δεδοµένο ότι δεν υπάρχει το άγχος της ύλης, µπορεί να
νοηµατοδοτήσει καλύτερα τη δουλειά των παιδιών. Η µέθοδος αυτή αφήνει
περιθώρια δράσης και συµµετοχής σε όλα τα παιδιά, αφού µπορούν να επιλέγουν και
να διαπραγµατεύονται το αντικείµενο της διδασκαλίας.
Σε περιπτώσεις όπως εδώ, όπου δεν υπάρχουν άλλες δοµές στήριξης του
αλλόγλωσσου παιδιού (Τ.Υ., Φ.Τ., Ενισχυτική ∆ιδασκαλία), πολύτιµη µπορεί να
φανεί η συνύπαρξή του µε συνοµηλίκους του, η ενδεχόµενη παρουσία στην τάξη
άλλων παιδιών που να µιλάνε τη γλώσσα του και να µπορούν να το βοηθήσουν, ο
αριθµός των µαθητών του τµήµατος που δεν πρέπει να είναι πολύ µεγάλος ώστε να
βρίσκει χρόνο ο εκπαιδευτικός να ασχοληθεί µαζί του και βέβαια (και αυτός είναι
ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας) η παρουσία ενός εκπαιδευτικού
ευαισθητοποιηµένου και ενηµερωµένου που να έχει τη διάθεση να ασχοληθεί µαζί
του και να µην το αφήσει «στη µοίρα του» - αν µάλιστα κάθεται ήσυχο στη θέση του
και δεν ενοχλεί κανέναν.
Το πρόβληµα του αλλόγλωσσου µαθητή δεν είναι νοητικό, είναι γλωσσικό. ∆εν
καταλαβαίνει π.χ. τη γραπτή εκφώνηση µιας άσκησης, δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να
κάνει, ενώ έχει τη νοητική ικανότητα να το κάνει. Ο κίνδυνος του λανθασµένου

χειρισµού από τη µεριά του εκπαιδευτικού έγκειται στο να οδηγηθεί να απλοποιήσει
την άσκηση αντί να φροντίσει να γίνει κατανοητή η εκφώνησή της (π.χ.
χρησιµοποιώντας ευκολότερη γλώσσα, δίνοντας εξηγήσεις διά ζώσης στον µαθητή,
αξιοποιώντας τη µεσολάβηση άλλου παιδιού που να µεταφράζει, χρησιµοποιώντας
ένα ταιριαστό παράδειγµα για να µπορέσει το παιδί να καταλάβει, χρησιµοποιώντας
ενδεχοµένως σκίτσα, εικόνες, κ.ά.).
Η πολύ γνωστή «ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης» του L. Vygotsky (1997:145155) σχετίζεται άµεσα µε την προβληµατική αυτή. Για να ωφεληθεί το παιδί και να
προοδεύσει θα πρέπει να τίθεται µπροστά σε καθήκοντα που να συνιστούν νοητική
πρόκληση γι’ αυτό αλλά και που να είναι εντός της εµβέλειας των δυνατοτήτων του να µπορεί δηλ. να τα πετύχει µε µια εύλογη προσπάθεια και την κατάλληλη
καθοδήγηση. Αν λόγω γλωσσικών δυσκολιών το παιδί τίθεται µπροστά σε
απλουστευµένα καθήκοντα, κατώτερα του νοητικού του επιπέδου (π.χ. ασκήσεις
αντιγραφής, συµπλήρωση γλωσσικών ασκήσεων κατά τρόπο µηχανικό µε βάση ένα
παράδειγµα «τυφλοσούρτη», ανάγνωση απλοϊκών κειµένων και ιστοριών
κατάλληλων για µικρότερα παιδιά, επίλυση µαθηµατικών ασκήσεων κατώτερων του
επιπέδου του – πράγµατα όλα αυτά πολύ φυσικό να συµβούν όταν φοιτά σε
χαµηλότερη τάξη, αναντίστοιχη του νοητικού του επιπέδου) τότε δεν έχει να κερδίσει
τίποτα· παραµένει στάσιµο και επιπλέον πλήττεται στην αυτοεικόνα του και την
αυτοεκτίµησή του.
Η πρόκληση για τον εκπαιδευτικό που θέλει να βοηθήσει τον αλλόγλωσσο
µαθητή είναι να συνεχίσει να τον θέτει, χωρίς εκπτώσεις, µπροστά σε νοητικά
προκλητικές και γόνιµες µαθησιακές καταστάσεις, αυξάνοντας όσο µπορεί την
πλαισιακή στήριξη κατά την επικοινωνία (την έκφραση ή την πρόσληψη δηλαδή του
νοήµατος).
Η πλαισιακή στήριξη σχετίζεται µε το επικοινωνιακό πλαίσιο εντός του οποίου
διακινείται το µήνυµα. Όταν το µήνυµα είναι µόνο γλωσσικό και µάλιστα γραπτό
τότε η πλαισιακή στήριξη είναι ελάχιστη. Όλες οι ενδείξεις που έχει στη διάθεση του
ο µαθητής είναι µόνο γλωσσικές και έτσι η επιτυχής πρόσληψη και ερµηνεία του
µηνύµατος εξαρτάται κυρίως από τη γνώση της ίδιας της γλώσσας. Ο αλλόγλωσσος
µαθητής βρίσκεται έτσι σε πολύ δύσκολη θέση. Στην άλλη άκρη, όταν υπάρχουν
διαπροσωπικές και καταστασιακές ενδείξεις (π.χ. η έκφραση του προσώπου, οι
χειρονοµίες, ο επιτονισµός, η εικονογράφηση ενός κειµένου, κτλ) που να
υποστηρίζουν το γλωσσικό µήνυµα τότε η πρόσληψη του γίνεται πολύ ευκολότερη.
Τέτοιου είδους επικοινωνία είναι αυτή που επιτελείται συνήθως εκτός τάξης, στις
κοινωνικές δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής. Αντίθετα, καθώς οι µαθητές
προχωρούν από τάξη σε τάξη, χρειάζεται ολοένα και περισσότερο να µπορούν να
χειρίζονται τη γλώσσα σε συνθήκες υψηλών γνωστικών απαιτήσεων χωρίς τη
βοήθεια εξωγλωσσικού πλαισίου. Η στήριξη που παρέχεται στον µαθητή είναι πλέον
ελάχιστη. Για µια πληρέστερη ανάπτυξη όλης αυτής της θεµατικής βλ. Cummins
1999:100-103, 115-131.

Ο εκπαιδευτικός που θέλει να βοηθήσει τον αλλόγλωσσο µαθητή να ανταπεξέλθει σε
γόνιµες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εµπεριέχουν το στοιχείο της νοητικής
πρόκλησης θα πρέπει να φροντίσει να εξασφαλίσει στο παιδί την ύπαρξη πλαισιακής
στήριξης. Αυτή θα µπορούσε να πάρει τις εξής µορφές:
• Άρτιο γραπτό γλωσσικό μήνυμα, διατυπωμένο όσο το δυνατόν απλά και κατανοητά.
• Αργή και καθαρή εκφώνηση του μηνύματος σε απλή γλώσσα (αν και πρέπει να
αποφευχθεί η παγίδα της συνεχούς απλοποίησης της γλώσσας που τελικά θα εμποδίσει

•

•
•
•

•
•

•
•

•

την απαραίτητη ανάπτυξη και εμπλουτισμό της ακαδημαϊκής γλώσσας του ξένου
μαθητή).
Κατά τον προφορικό λόγο των εκπαιδευτικών αξιοποίηση των εκφράσεων του προσώπου,
θεατρική παρουσίαση του νοήματος, έμφαση και αλλαγή του ρυθμού κατά την ομιλία,
κτλ.
Παροχή προφορικών εξηγήσεων, κατά το δυνατόν σε πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία,
για να διασφαλισθεί ότι έχει γίνει κατανοητό το γραπτό μήνυμα.
Αξιοποίηση ως μεταφραστή άλλου αλλόγλωσσου μαθητή με καλύτερη γνώση της
ελληνικής που να βοηθήσει το συμμαθητή του.
Αξιοποίηση της εργασίας κατά ομάδες, που δημιουργεί ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο για την
κατανόηση των τεκταινόμενων από τον αλλόγλωσσο μαθητή, καθώς ευνοεί την
επικοινωνία και τη συνεργασία των μελών της ομάδας.
Συστηματική χρήση ποικίλου εποπτικού υλικού.
Αξιοποίηση οπτικών αναπαραστάσεων (γραφημάτων, φωτογραφιών, σκίτσων, μακετών)
όπως επίσης νοητικών χαρτών και σημασιολογικών πλεγμάτων για να γίνει πιο κατανοητό
το γλωσσικό μήνυμα.
Αξιοποίηση τεχνικών του θεατρικού παιχνιδιού, ιδιαίτερα του παιξίματος ρόλων.
Συνέπεια ως προς τις συνήθεις πρακτικές του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη, παροχή
δεικτών (σημαδιών) που να επιτρέπουν στους μαθητές να αντιλαμβάνονται γρήγορα τη
δομή του μαθήματος καθώς και σε ποιο σημείο του μαθήματος βρίσκονται κάθε φορά.
Αξιοποίηση της προηγούμενης εμπειρίας των μαθητών, των κινήτρων, των
ενδιαφερόντων τους και μέριμνα για σχετικότητα των θεμάτων που θίγονται μέσα στην
τάξη με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο (για το θέμα αυτό βλ. Πλεξουσάκη Ε. 2003)–
χαρακτηριστικά όλα αυτά που μπορούν να κάνουν μια σχολική εργασία πιο οικεία ή
ενδιαφέρουσα ή εύκολη για τον αλλόγλωσσο/αλλοπολιτισμικό μαθητή.

270. ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών [μαρ]
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι η ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών
συμβάλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων μαθητών με
δυσλεξία. Αυτό συμβαίνει διότι οι μαθητές μαθαίνουν να αυτορυθμίζονται και να
ελέγχουν τη μάθησή τους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Μεγάλες τάξεις Δημοτικού
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με δυσλεξία, ενώ έχει έντονα μαθησιακά ενδιαφέροντα και σταθερή
θέληση για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου, δεν αποδίδει στον
αναμενόμενο βαθμό, δεν γνωρίζει πώς να ελέγξει και να ρυθμίσει τη μάθησή του.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;

2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες εκτός από γνωστικά και κοινωνικά προβλήματα
αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρές δυσκολίες στην οργάνωση:
•
•
•
•
•

Δεν μπορούν να οργανώσουν σωστά το χρόνο τους.
Δεν θυμούνται τι έχουν για εργασία στο σπίτι.
Ξεχνούν τα βιβλία ή τις εργασίες τους.
Παραδίδουν συχνά μισοτελειωμένες εργασίες.
Το επίπεδο των εργασιών τους είναι κατώτερο από τις δυνατότητες τους.

Μερικοί απλοί τρόποι που μπορούμε να ενσωματώσουμε στη διδασκαλία μας και
βοηθούν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών οργάνωσης των παιδιών με Μαθησιακές
Δυσκολίες είναι:
• Πίνακας καθηκόντων. Διδάσκουμε στο παιδί να καταγράφει όλες τις εργασίες που έχει
να κάνει για το σπίτι σε ένα συγκεκριμένο τετράδιο και:
(α) να ελέγχει εάν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες
-(β) να ελέγχει εάν έχει πάρει όλες τις εργασίες μαζί του στο σχολείο.
- Χρωματική κωδικοποίηση. Διδάσκουμε στα παιδιά να σημαδεύουν με ένα χρώμα όλα τα
υλικά που χρησιμοποιούν σε ένα μάθημα και να χρησιμοποιούν διαφορετικά χρώματα
για κάθε μάθημα.
-Λίστες ελέγχου. Διδάσκουμε στα παιδιά να κολλούν λίστες με όλα όσα χρειάζονται για
κάθε μάθημα έξω από το βιβλίο του συγκεκριμένου μαθήματος, για να μπορούν εύκολα
να ελέγχουν εάν έχουν όλα τα απαραίτητα υλικά.
-Σημειώσεις. Διδάσκουμε στο παιδί τρόπους να κρατά σημειώσεις ανάλογα με τα
προβλήματα και τις δεξιότητες που έχει (π.χ. ση μειώσεις σε δύο στήλες ή σημειώσεις
σε σχήματα).
- Σκελετοί- Σχεδιαγράμματα. Διδάσκουμε στο παιδί πώς να φι κι χνει ή να αξιοποιεί
σκελετούς για εργασίες, μαθήματα, οργάνωση χρόνου κ.λπ.

272. η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της
μητρικής γλώσσας(Μαρ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονα πορίσματα για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της
πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, οι νέες
τεχνολογίες αποτελούν ουσιαστικά υποστηρικτικά εργαλεία του δασκάλου και
των μαθητών κατά το μάθημα της γλώσσας (ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, όπου
έχουν κυριαρχήσει οι επικοινωνιακές προσεγγίσεις και η τάξη αποτελεί χώρο

πραγμάτωσης αυθεντικών και ημιαυθεντικών επικοινωνιακών ανταλλαγών) και
όχι αντικαταστάτες του δασκάλου ή των σχολικών εγχειριδίων. Εκτός από το
διαδίκτυο, ιστότοποι, όπως ηλεκτρονικά λεξικά, ιστοσελίδες για την ελληνική
γλώσσα μπορούν να αξιοποιηθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Μάθημα:
Νεοελληνική Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος κατά τη διδασκαλία του
λεξιλογίου της νεοελληνικής γλώσσα χρησιμοποιεί αποκλειστικά το λεξικό
και το σχολικό εγχειρίδιο ή στηρίζεται στη γνώση και τη διαίσθηση των
μαθητών και σε διδακτικές τεχνικές, όπως η τεχνική της εικασίας. Η μη
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών περιορίζει την αποτελεσματικότητα και το
εύρος της διδασκαλίας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για την αξιοποίηση των
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία του
λεξιλογίου με το πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
2. Αναφέρετε ενδεικτικά τρόπους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη
διδασκαλία του λεξιλογίου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: [βλεπε και 248-249-250)
Πλέον η χρήση μόνο των εντύπων λεξικών και των εγχειριδίων είναι μονοδιάστατη
και περιοριστική. Ανάμεσα στις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στο διαδίκτυο
υπάρχουν ηλεκτρονικά λεξικά που συγκεντρώνουν πλήθος πληροφοριών και
λεπτομερειών για κάθε λέξη και γλωσσικό φαινόμενο, ή την ετυμολογία των λέξεων,
τα οποία δύσκολα θα μπορούσε τόσο ολοκληρωμένα να βρεί κάποιος στα έντυπα
λεξικά.
Εκτός απο τα ηλ. Λεξικά υπάρχουν άρτιες εξειδικευμένες ιστοσελίδες για την
ελληνική γλώσσα.
Εξαντλητικά παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες αναφορικά με τη συγκεκριμένη
γλώσσα , η δομή της, οι γραμματικοί κανόνες,η ετυμολογία,το συντακτικό της.
Όλο αυτό το υλικό επικαιροποιείται και συμπληρώνεται άμεσα όποτε αυτό
χρειαστεί και παρακολουθεί τις όποιες εξελίξεις σε αντίθεση με τα έντυπα λεξικά
για τα οποία αυτο δεν είναι εύκολο να γίνεται.
Στη βάση του ψηφιακού σχολείου υλοποιούνται δράσεις με στόχο τη δημιουργία
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και για τον τομέα αυτό των λεξικών ή την
ψηφιοποίηση του υπάρχοντος υλικού.
Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία του λεξιλογίου οι μαθητές
μπορούν να ανατρέχουν στις ηλεκτρονικές αυτές πηγές προκειμένου να αντλήσουν
στοιχεία πχ. για μια οικογένεια λέξεων, συνώνυμα, αναζήτηση κανόνων
γραμματικής, ορθρογραφικό έλεγχο, κλπ. είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με
άλλους συμμαθητές για την συμπλήρωση μιας εργασίας, είτε ακόμα στα πλαίσια
εξατομικευμένου διαφοροποιημένου προγράμματος για μαθητή με ΗΜΔ ή
αλλόγλωσσο με στόχο την προσωπική τους βελτίωση ως προς το λεξιλόγιο.

273. η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της
μητρικής γλώσσας(Μαρ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονα πορίσματα για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της
πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, οι νέες
τεχνολογίες (διαδίκτυο, ιστότοποι, όπως ηλεκτρονικά λεξικά, ιστοσελίδες για την
ελληνική γλώσσα) αποτελούν ουσιαστικά υποστηρικτικά εργαλεία του δασκάλου
και των μαθητών κατά το μάθημα της γλώσσας (ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή,
όπου έχουν κυριαρχήσει οι επικοινωνιακές προσεγγίσεις και η τάξη αποτελεί
χώρο πραγμάτωσης αυθεντικών και ημιαυθεντικών επικοινωνιακών ανταλλαγών)
και όχι αντικαταστάτες του δασκάλου ή των σχολικών εγχειριδίων.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Μάθημα:
Νεοελληνική Γλώσσα
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος πολλές φορές βρίσκεται
αντιμέτωπος με καταστάσεις δυσαρμονίας μεταξύ των περιγραφόμενων
κανόνων χρήσης της νεοελληνικής γλώσσας από τα σχολικά εγχειρίδια και
της καθημερινής χρήσης της γλώσσας ή του γλωσσικού αισθήματος των
μαθητών / φυσικών ομιλητών. Για την απαλοιφή της δυσαρμονίας ο
δάσκαλος προτιμά την ασφάλεια των ρυθμιστικών κανόνων του σχολικού
βιβλίου και δεν εμπλέκει τους μαθητές σε διαδικασίες ανακαλυπτικής
μάθησης και κριτικής γλωσσικής επίγνωσης με την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για την αξιοποίηση των
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία της
γραμματικής με το πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
2. Αναφέρετε ενδεικτικά τρόπους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη
διδασκαλία του λεξιλογίου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: (Βλέπε 272, 248-249-250)
Πολλές φορές συμβαίνει να υπάρχει δυσαρμονία ανάμεσα στους κανόνες που
περιγράφουν τον τρόπο χρήσης της γλώσσας και τον τρόπο καθημερινής χρήσης της
απο τους φυσικούς ομιλητές.
Ο δάσκαλος παρακινεί τους μαθητές να διερευνήσουν σε ιστοσελίδες για την
ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικά λεξικά, σε ιστότοπους πχ. επιστημονικών
συλλόγων, ή φιλολόγων, ή γλωσσολόγων, ή προσωπικούς ιστότοπους ειδικών
επιστημόνων) για την πιθανή διαφορά στη χρήση πχ. μιας λέξης ή έκφρασης.
Η αναζήτηση των πληροφοριών, η επεξεργασία τους μέσα απο συνεργατική
διαδικασία για ένα θέμα που έχει νόημα αναπτύσσει την κριτική σκέψη των
μαθητών και οδηγεί μέσα απο κριτικές διαδικασίες στη γλωσσική επίγνωση.

Αν αναφερόμαστε σε διαφορετικότητα της ομιλίας της γλώσσας λόγω τοπικών
ιδιωμάτων, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν περισσότερο την
αναζήτηση τους για τους λόγους που προκάλεσαν τη διαφοροποίηση στη χρήση της
γλώσσας και κάτω απο ποιές επιρροές και επιδράσεις.

280. ΗΜΔ, χαμηλή αυτοεικόνα και αυτοαντίληψη,
επιθετική συμπεριφορά(Μαρ)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι οι παιδιά και έφηβοι με ήπιες μαθησιακές
δυσκολίες έχοντας χαμηλή αυτο – εικόνα και αυτο – αντίληψη οδηγούνται στην
επιθετική συμπεριφορά και καταφεύγουν σε ανάλογες παρέες, για να κερδίσουν
την προσοχή και την αναγνώριση των άλλων. Επομένως, έστω και έμμεσα η σχολική
αποτυχία και η συνακόλουθη απόρριψη από τους συμμαθητές τους είναι η αιτία
των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών και εφήβων με ήπιες μαθησιακές
δυσκολίες.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: όλα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες συμμετέχει σε μικρή «άτακτη» ομάδα
της τάξης και συχνά εκφοβίζει κάποιους από τους συμμαθητές του που είναι
άριστοι μαθητές, ώστε να γελάσουν οι υπόλοιποι στην τάξη.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Τον τελευταίο αιώνα με τη συστηματική μελέτη του παιδιού κατανοήσαμε ότι η
αταξία δεν είναι εκδήλωση μιας εγγενούς παθογένειας του παιδιού, ηθικής φύσης,
αλλά είναι άλλοτε μεν αποτέλεσμα της παιδικής αδυναμίας και άλλοτε έκφραση
διαμαρτυρίας. Τις θέσεις για τα αίτια της αταξίας εκφράζουν αντίστοιχα η θεωρία
της ελλειματικότητας και η θεωρία της μη ικανοποίησης των αναγκών.
Αναλυτικότερα, κατά τη θεωρία της ελλειματικότητας το παιδί αδυνατεί συχνά
να αναπτύξει αποτελεσματικότερες μορφές επικοινωνίας από αυτές που οι
εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν ως αταξία. Η αδυναμία του οφείλεται στο χαμηλό
επίπεδο κοινωνικής ανάπτυξης και αντιμετωπίζεται με τη συστηματική διδασκαλία.
Κατά τη θεωρία της μη ικανοποίησης των αναγκών, το παιδί καταφεύγει σε μορφές
αταξίας, όταν το περιβάλλον δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Η αταξία σε αυτή την
περίπτωση αποτελεί έκφραση διαμαρτυρίας, αλλά και άστοχη προσπάθεια να
ικανοποιήσει μέσα από τις αταξίες τις ανάγκες του.

Για την αντιμετώπιση των αταξιών ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει δύο βασικές
αρχές: πρώτο, την αρχή της ελάχιστης παρέμβασης και, δεύτερο, την αρχή της
προοδευτικής παρέμβασης. Με βάση αυτές τις αρχές ο εκπαιδευτικός επιχειρεί να
αντιμετωπίσει τις αναμενόμενες μικροαταξίες των μαθητών με έμμεσες μη λεκτικές
παρεμβάσεις, όπως είναι η έντονη ματιά, και, αν αυτό δεν αποδώσει, με άμεσες
λεκτικές παρεμβάσεις, όπως είναι η επίπληξη.
Για την αντιμετώπιση επίμονων προβλημάτων συμπεριφοράς, που ξεπερνούν
την ένταση και τη διάρκεια της μικροαταξίας, ο εκπαιδευτικός προβαίνει στην
επιβολή κυρώσεων, που έχουν τη μορφή των φυσικών ή λογικών συνεπειών της
παραβατικής πράξης. Ως έσχατο μέσον αποκατάστασης της τάξης μερικοί παιδαγωγοί προτείνουν τη χρήση ψυχολογικών ποινών ήπιας μορφής. Η γενική άποψη
είναι ότι οι ποινές που δεν έχουν τη μορφή των φυσικών ή λογικών συνεπειών
είναι αντιπαιδαγωγικές και γι' αυτό πρέπει να αποφεύγονται. Ως αποδεκτές ποινές
θεωρούνται η ωριαία αποβολή, η αλλαγή τμήματος και η αλλαγή σχολείου. Οι
σωματικές ποινές απορρίπτονται από τη σύγχρονη παιδαγωγική και απαγορεύονται
από τη σχολική νομοθεσία.
-διερεύνηση αιτίων, συνεργασία με τον ίδιο και την οικογένεια
-ανάθεση ρόλων για την ενίσχυση αυτοεικόνας
-Ένταξη σε ομάδα για συνεργατικές δραστηριότητες
- ε΄πικληση του παιδαγωγικού συμβολαίου (υποχρεώσεις προς συμμαθητές κλπ)
- ρύθμιση μαθησιακών απαιτήσεων ώστε να βιώνει επιτυχία
- αρνητική ενίσχυση των παραβατικών συμπεριφορών σύμφωνα με το θεωρητικό
κομμάτι παραπάνω.

281. Αλληλεπιδράσεις των παιδιών κι εφήβων με
ΗΜΔ(Μαρ)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι οι αλληλεπιδράσεις των παιδιών κι εφήβων με
ήπιες μαθησιακές δυσκολίες με τους συμμαθητές τους είναι λίγες ή ελάχιστες.
Σπάνια ξεκινούν μια κοινωνική αλληλεπίδραση, είναι λιγότερο ευγενικοί και
συνεργάσιμοι με τους άλλους., παρουσιάζοντας ακατάλληλες κοινωνικές
συμπεριφορές.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: όλα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες είναι απότομος απέναντι στους
εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές του, οι οποίοι με τη σειρά τους τον
απορρίπτουν. Ο εκπαιδευτικός της τάξης θεωρεί ότι το πρόβλημα ξεκινά από το
σπίτι και δεν προσπαθεί να τον εντάξει στις μαθητικές ομάδες εργασίας. Οι γονείς
παραπονιούνται για διάκριση που κάνει ο εκπαιδευτικός απέναντι στο παιδί τους.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις

1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αναγνωρίζοντας τα ερευνητικά δεδομένα μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη
συμπεριφορά του μαθητή. Συνεπώς ο εκπαιδευτικός πρέπει να αναθεωρήσει την
άποψη του περί ευθύνης του σπιτιού και να κινητοποιηθεί. Η επιλογή να μην
προσπαθεί να τον εντάξει στις μαθητικές ομάδες εργασίας είναι λανθασμένη και
παιδαγωγικά μη αποδεκτή. Οφείλει ο εκπαιδευτικός να ενημερωθεί για τα
χαρακτηριστικά των μαθητών με ΗΜΔ –αναφορικά με τις δυσκολίες τους στις
κοινωνικές δεξιότητες- και να προσαρμόσει ανάλογα τις παρεμβάσεις του.
Κάθε διαδικασία απόρριψης θα ενισχύσει τις αρνητικές συμπεριφορές και θα
επιτείνει τον φαύλο κύκλο.
Θα πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες ένταξης του μαθητή σε ομάδες εργασίας
όπου θα αναλάβει ρόλους, ανάλογα με τη δυνατότητα συνεισφοράς του,
ανταποκρινόμενος στους καν’ονες της ομάδας.
-διερεύνηση αιτίων, συνεργασία με τον ίδιο και την οικογένεια (ειδικότερα αφού
η οικογένεια έχει ήδη διαμαρτυρηθεί)
-ανάθεση ρόλων για την ενίσχυση αυτοεικόνας
-Ένταξη σε ομάδα για συνεργατικές δραστηριότητες
- ε΄πικληση του παιδαγωγικού συμβολαίου (υποχρεώσεις προς συμμαθητές κλπ)
- ρύθμιση μαθησιακών απαιτήσεων ώστε να βιώνει επιτυχία
- αρνητική ενίσχυση των παραβατικών συμπεριφορών σύμφωνα με το θεωρητικό
κομμάτι παραπάνω.

282. Μ με ΗΜΔ παρερμηνεύουν γλωσσικά και μη
γλωσσικά μηνύματα κατά τη διάρκεια των κοινωνικών
τους αλληλεπιδράσεων(Κ.Ρ)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι τα παιδιά και κυρίως οι έφηβοι με ήπιες
μαθησιακές δυσκολίες παρερμηνεύουν γλωσσικά και μη γλωσσικά μηνύματα κατά
τη διάρκεια των κοινωνικών τους αλληλεπιδράσεων. Η δυσκολία χρήσης της
γλώσσας σε κοινωνικές περιστάσεις, έλλειψη ευαισθησίας σε κοινωνικές νύξεις,
ανικανότητα να προσαρμοστούν σε κοινωνικές περιστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα
την κοινωνική απομόνωση των μαθητών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: όλα

2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζει προβλήματα προσοχής,
αλλά και οπτικής και ακουστικής διάκρισης ενώ δείχνει να έχει και προβλήματα
κωδικοποίησης εισερχομένων πληροφοριών επεξεργασίας κατά την αποθήκευση,
αποκωδικοποίησης και σύνδεσης με προηγούμενες πληροφορίες. Για το λόγο αυτό
δείχνει να επιλέγει τη λανθασμένη αντίδρασης σε περιστάσεις κοινωνικής
επικοινωνίας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;

Παντελιάδου Δ/θμια σελ. 46-52
∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία
Καλλιέργεια κινήτρων
Καλλιέργεια µεταγνωστικών στρατηγικών µάθησης και κοινωνικοσυναιστθηµατικές
στρατηγικές. Σελίδα 13 και 14 Αρχείο Νεοελληνική Γλώσσα στο Ψηφιακό σχολείο –
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Σχολικό κλίµα …..Η Σχολική και Κοινωνική Ζωή άριστο πλαίσιο στήριξης και
προγράµµατα συναισθηµατική και κοινωνική αγωγή

283 ΗΜΔ και σχέσεις αιτίου – αποτελέσματος(Κ.Ρ)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι παρ’ όλο που τα παιδιά με ήπιες μαθησιακές
δυσκολίες κατέχουν την ίδια γνώση με τους συνομηλίκους τους για το τι πρέπει να
κάνουν σε κάθε κοινωνική περίσταση, τελικά αποτυγχάνουν να λειτουργήσουν με
ορθό τρόπο, διότι δυσκολεύονται να κατανοήσουν σχέσεις αιτίου – αποτελέσματος
ιδιαίτερα στις κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, όπως επίσης δυσκολεύονται
να προβλέψουν την εξέλιξη μιας κοινωνικής περίστασης και να επιλέξουν
κατάλληλες κοινωνικές συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να αποφύγουν
δυσάρεστες καταστάσεις
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:

Ένας μαθητής με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες εναντιώνεται συνεχώς στους
εκπαιδευτικούς του. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, εκείνοι αντιδρούν και
στη συνέχεια ο μαθητής αναγνωρίζει το λάθος του κλαίγοντας. Οι εκπαιδευτικοί του
απορούν πώς δεν έχει μάθει από την πρώτη φορά που συνέβη το περιστατικό και
πώς δεν μπορεί να φανταστεί τι συνέπειες θα ακολουθήσουν την πράξη του.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;

Παντελιάδου Δ/θμια σελ. 46-52
∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία
Καλλιέργεια κινήτρων
Καλλιέργεια µεταγνωστικών στρατηγικών µάθησης και κοινωνικοσυναιστθηµατικές
στρατηγικές. Σελίδα 13 και 14 Αρχείο Νεοελληνική Γλώσσα στο Ψηφιακό σχολείο –
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Σχολικό κλίµα …..Η Σχολική και Κοινωνική Ζωή άριστο πλαίσιο στήριξης και
προγράµµατα συναισθηµατική και κοινωνική αγωγή

284. ΗΜΔ και κίνητρα μάθησης(Μαρ)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με ήπιες μαθησιακές
δυσκολίες είναι λιγότερο πιθανό να ολοκληρώνουν τις εργασίες για το σπίτι,
εκφράζουν με μεγαλύτερη συχνότητα αρνητικά συναισθήματα και λιγότερα κίνητρα
για τις εργασίες για το σπίτι, εκδηλώνουν ανία και αντίδραση για τις εργασίες για το
σπίτι, θεωρούν τους εαυτούς τους λιγότερο ικανούς στη διεκπεραίωση των
εργασιών για το σπίτι. Όταν, μάλιστα, η ανάθεση των εργασιών για το σπίτι γίνεται
προφορικά, μπορεί να έχουν δυσκολία να καταλάβουν ή να καταγράψουν τις
οδηγίες,
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: όλα τα γνωστικά αντικείμενα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Μια μαθήτρια ήπιες μαθησιακές δυσκολίες επιστρέφει πάντα στο σπίτι
αναφέροντας πως δεν έχει εργασίες να ετοιμάσει. Οι γονείς την πιέζουν να γράφει
τις οδηγίες που της δίνει η εκπαιδευτικός, γιατί δεν την πιστεύουν ότι δεν της
ανατίθενται εργασίες για το σπίτι. Κάποιες φορές γράφει κάποια εργασία αλλά δεν
έχει διάθεση να την ολοκληρώσει και παραπονιέται ότι δεν είναι ικανή για τίποτα.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

§ Οι γονείς και οι μαθητές πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι για την πολιτική που
ακολουθείται για τις εργασίες για το σπίτι γενικά και για πιθανές προσαρμογές
για τους μαθητές με Μ.Δ.
§ Η εκπαιδευτικός αναθέτει εργασίες για το σπίτι που οι μαθητές μπορούν να
κάνουν (να μπορούν να ολοκληρώσουν σωστά τουλάχιστον το 70%-80% των
εργασιών). Οι εργασίες που είναι πιο δύσκολες δεν έχουν θετικά αποτελέσματα
και προκαλούν συναισθήματα ματαίωσης και αποθάρρυνσης στους μαθητές. Οι
εργασίες για το σπίτι θα πρέπει επικεντρώνονται στην εμπέδωση και διατήρηση
των γνώσεων παρά στην απόκτηση νέων γνώσεων.
§ Η εκπαιδευτικός αναθέτει εργασίες που έχουν σχέση με τη ζωή των μαθητών (π.χ.
συνέντευξη από μέλη της οικογένειας ή άλλα πρόσωπα, ανάγνωση εφημερίδων
ή παρακολούθηση ενημερωτικών προγραμμάτων στην τηλεόραση και
παρουσίαση ενός επίκαιρου θέματος, συγγραφή επιστολών ή μια μικρή ιστορία,
υπολογισμός του εμβαδού του σπιτιού).
§ Η εκπαιδευτικός συζητά με τους μαθητές για την αξία των εργασιών που
ανατέθηκαν για το σπίτι.
§ Η εκπαιδευτικός καθιερώνει μια σταθερή διαδικασία για τον τρόπο που θα
ανατίθενται οι εργασίες για το σπίτι.
§ Η εκπαιδευτικός εξηγεί με σαφήνεια τις απαιτήσεις των εργασιών για το σπίτι,
δίνει παραδείγματα και γραπτές οδηγίες αν χρειάζεται. Σε μια πλήρη ανάθεση
εργασιών για το σπίτι η εκπαιδευτικός :
o εξηγεί το σκοπό και τη σημασία της εργασίας (σε σχέση με την
απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, χρησιμότητα για τη ζωή, κ.α.).
o παρέχει οδηγίες για τη διεκπεραίωσή της,
o αναφέρει πόσος χρόνος θα χρειαστεί,
o αναφέρει την ημερομηνία παράδοσής της,
o διευκρινίζει τη μορφή που θα έχει,
o προσδιορίζει τα υλικά που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωσή της
και
o εξηγεί πώς θα αξιολογηθεί.
§ Η εκπαιδευτικός ελέγχει αν οι μαθητές κατάλαβαν τι πρέπει να κάνουν (συζήτηση
με ερωτήσεις του τύπου τι / πώς / γιατί που σχετίζονται με τις εργασίες, οι
οδηγίες επαναλαμβάνονται από κάποιο μαθητή, η εκπαιδευτικός ελέγχει τις
σημειώσεις των μαθητών, τους επιτρέπει να τις ξεκινήσουν από το σχολείο με τη
βοήθειά της ή κάποιου συμμαθητή).
§ Η εκπαιδευτικός συνεργάζεται με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικούς που διδάσκουν
στην τάξη για να αποφευχθεί το «παραφόρτωμα». Είναι χρήσιμη η καταγραφή τους
σε ένα ειδικά διαμορφωμένο έντυπο όπου αναφέρεται ο απαιτούμενος χρόνος για

τη διεκπεραίωση τους, ώστε κάθε εκπαιδευτικός να γνωρίζει πόσες εργασίες
ανατέθηκαν από τις συναδέλφους της.
Η εμπλοκή των γονέων είναι κρίσιμη για τους μαθητές με Μ.Δ., κυρίως επειδή
είναι πιθανό να έχουν λιγότερο αναπτυγμένες δεξιότητες μελέτης και
αυτορρύθμισης. Οι μαθητές με Μ.Δ. και οι οικογένειές τους χρειάζονται άμεση και
συχνή επαφή με τις εκπαιδευτικούς όσον αφορά τις πρακτικές που εφαρμόζονται
στο σπίτι (Patton, 1994).
Η εκπαιδευτικός προτείνεται να συζητά για τις εφαρμοζόμενες πρακτικές, τις
αμοιβαίες προσδοκίες και τις δυσκολίες στη διεκπεραίωση των εργασιών. Είναι
σημαντικό να επικοινωνεί γρήγορα με τους γονείς όταν εκδηλωθούν προβλήματα
και να επιδιώκει την από κοινού επίλυσή τους. Θέματα που επηρεάζουν τη
διεκπεραίωση των εργασιών, όπως ο χρόνος που οι μαθητές βλέπουν τηλεόραση,
πρέπει επίσης να συζητηθούν και να ρυθμιστούν.

285. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών[Μαρ]
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Η διεθνής εμπειρία και έρευνα διαπιστώνει την ανάγκη της συνεχούς
επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω ποικίλων μορφών επιμόρφωσης, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται προγράμματα σεμιναρίων άμεσης προσωπικής
επικοινωνίας, ενδοσχολικής κατά προτίμηση μορφής, και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Σε αυτή τη λογική κινούνται και οι προβλέψεις του Νέου Σχολείου.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: όλα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Εκπαιδευτικοί της περιφερείας σας που δεν συμμετείχαν για μεγάλο χρονικό
διάστημα σε ευρείας κλίμακας επιμόρφωση νιώθουν ανασφάλεια κατά την
υποστήριξη των μαθητών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες και ζητούν τη βοήθειά
σας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι οι διεθνείς διαπιστώσεις συσχετίζονται με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στο διευθυντή και στους εκπαιδευτικούς να κάνουν ώστε να
μετατρέψουν την ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και
μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι σύγχρονες ανάγκες για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη ειδικότερα στο χώρο της
εκπαίδευσης όπου οι εξελίξεις είναι διαρκείς ώστε ο σύγχρονος εκπαιδευτικός να
είναι ενημερωμένος και αποτελεσματικός, συντελούν στην αναζήτηση σύγχρονων
και ευέλικτων μορφών επιμόρφωσης.
Η αποχή απο τις εξελίξεις της επιστήμης τους οδηγεί τους δασκάλους να νιώθουν
ανασφαλείς στον τομέα της υποστήριξης των μαθητών με ΗΜΔ.

Σύμφωνα και με τις αρχές του νέου σχολείου ο εκπαιδευτικοί πλέον εκτός απο την
εφαρμογή των νεων προγραμματων σπουδών καλούνται και να τα
συνδιαμορφώσουν. Άρα είναι σημαντικό οι δάσκαλοι να επιμορφώνονται
συστηματικά αλλά και εξειδικευμένα σε θεματικές και αντικείμενα που συνδέονται
λειτουργικά με ότι συμβαίνει στο σχολείο.
Οι εκπαιδευτικοί είναι το κλειδί για την επιτυχία των στόχων κάθε εκπαιδευτικής
διαδικασίας, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της διαρκούς ενημέρωσης και
επιστημονικής του αναβάθμισης μέσα απο σύγχρονες μορφές επιμόρφωσης.
Τέτοιες μπορεί να είναι:
- ενδοσχολική επιμόρφωση για θέματα που αφορούν το σχολείο (όπως είναι αυτό
των μαθητων με ΗΜΔ)
- αξιοποίηση των δασκάλων του σχολείου με αυξημένα προσόντα ανάλογα με το
αντικείμενο που έχουν ειδικευτεί (πχ. δάσκαλοι Τμημάτων ένταξης,
πληροφορηκάριοι, )
- διασχολική επιμόρφωση (πχ. θέματα διαπολιτισμικής, ρομά)
- αξιοποίηση δυνατοτήτων ΤΠΕ για τηλεκπαίδευση, συνεργασία με σχολικό
σύμβουλο, προσωπική στήριξη- συνεργασία με άλλους φορείς κλπ
- αξιοποίηση αρχών και μεθόδων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της
εκπάιδευσης ενηλίκων.
Τέλος υπάρχει η δυνατότητα για μεικτές μορφές δια ζώσης και εξ αποστάσεως
επιμόρφωσης.

286. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της μητρικής
γλώσσας(Στέλα)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με σύγχρονα πορίσματα για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας
και της επικοινωνίας στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, οι νέες τεχνολογίες (διαδίκτυο,
ιστότοποι, όπως ηλεκτρονικά λεξικά, ηλεκτρονικά σώματα κειμένων ιστοσελίδες για την
ελληνική γλώσσα) αποτελούν ουσιαστικά υποστηρικτικά εργαλεία του δασκάλου και των
μαθητών κατά το μάθημα της γλώσσας (ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, όπου έχουν
κυριαρχήσει οι επικοινωνιακές προσεγγίσεις και η έμφαση στη διδασκαλία των ειδών
λόγου) και όχι αντικαταστάτες του δασκάλου ή των σχολικών εγχειριδίων.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Βαθμίδα: Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Μάθημα: Νεοελληνική
Γλώσσα.
2. Υπάρχουσα κατάσταση – πρόβλημα: ο δάσκαλος κατά τη διδασκαλία του
αναφορικού και του κατευθυντικού είδους λόγου στηρίζεται αποκλειστικά στις
πληροφορίες και τα δεδομένα του σχολικού εγχειριδίου χωρίς αν αξιοποιεί
ηλεκτρονικές πηγές, λειτουργώντας έτσι περιοριστικά και αναποτελεσματικά ως
προς τη διδασκαλία του.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις

1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η σύγχρονη αντίληψη για την αξιοποίηση των
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία των ειδών
λόγου με το πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
2. Αναφέρετε ενδεικτικά τρόπους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία
των ειδών λόγου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα εκπαιδευτικά λογισμικά, συμπληρώνοντας το λεκτικό παραδοσιακό τρόπο παρουσίασης
των
πληροφοριών, αξιοποιούν τόσο τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως μέσου
παρουσίασης
και επεξεργασίας των πληροφοριών, όσο και τα παιδαγωγικά του χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά στα πρώτα, αξιοποιούν και τα δύο κανάλια πρόσληψης και επεξεργασίας των
πληροφοριών,
τον εικονικό-οπτικό και ακουστικό-λεκτικό, έτσι ώστε να διευκολύνουν την πεπερασμένη
ικανότητα
επεξεργασίας των πληροφοριών στη μνήμη εργασίας και να προάγουν με τρόπο
αποτελεσματικό την
πρόσληψη, την αποθήκευση και την ανάκλησή τους (Mayer, 2005; Schnotz, 2005). Η
ικανότητά τους αυτή
οδηγεί το χρήστη και σε βαθύτερη κατανόηση των γνωστικών διαδικασιών, καθώς
υποστηρίζουν τις
χαμηλότερου επιπέδου γνωστικές διεργασίες, προκειμένου να ελευθερωθούν γνωστικοί
πόροι για τις
υψηλότερου επιπέδου δεξιότητες σκέψης και καθώς μετατρέπουν τις αφηρημένες
γνωστικές διαδικασίες για την επίλυση του γνωστικού προβλήματος σε ορατές και υλικές
αναπαραστάσεις με την οπτικοποίηση των γνωστικών προσπαθειών, την καθοδήγηση και
την ανατροφοδότηση που παρέχουν (Lajoie, 2008). Με άλλα λόγια, βοηθούν το χρήστη να
κατανοήσει βαθύτερα τις σχέσεις που διέπουν τις πληροφορίες, να
διαμορφώσει νέα σχήματα ή να αναδομήσει τα υφιστάμενα και να εξωτερικεύσει τη
γνωστική διαδικασία.
Κατάλληλα σχεδιασμένα εκπαιδευτικά λογισμικά δεν αρκούνται απλά στην παρουσίαση
πληροφοριών, αλλά υποστηρίζουν και κατευθύνουν δυναμικά το μαθητή ως εξωτερικοί
ρυθμιστές της γνωστικής λειτουργίας με τη δημιουργία γνωστικών συγκρούσεων,
διευκολύνσεων-νύξεων και με συνεχή ανατροφοδότηση να επικεντρώσει στις σημαντικές
πληροφορίες, να τις συσχετίσει με την προγενέστερη γνώση του, να τις ερμηνεύσει και να
δομήσει κατάλληλες νοητικές αναπαραστάσεις. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής οδηγείται
σταδιακά στην εσωτερική ανατροφοδότηση, στον έλεγχο και την αξιολόγηση από τον ίδιο
της γνωστικής του συμπεριφοράς, των επιλογών και των επιδόσεών του. Η εξωτερική και η
εσωτερική, όμως, ανατροφοδότηση είναι κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της
αυτορρύθμισης και της μεταγνώσης (Mayer & Moreno, 2003; Schnotz, 2005; Lajoie, 2008).
Όσον αφορά στα παιδαγωγικά τους χαρακτηριστικά τα λογισμικά λαμβάνουν υπόψη τους –
παράλληλα με
τους διδακτικούς στόχους- και τις εμπειρίες του μαθητικού πληθυσμού στον οποίο
απευθύνονται. Το
κυριότερο πλεονέκτημά τους είναι ότι ευνοούν την εξατομικευμένη μάθηση, παράμετρος
ιδιαίτερα
σημαντική για ετερογενείς ομάδες μαθητών που δε διαθέτουν το ίδιο επίπεδο. Έτσι, κάθε
μαθητής έχει τη
δυνατότητα να εφαρμόζει και να εσωτερικεύει στρατηγικές για την ολοκλήρωση γνωστικών
έργων που σε

άλλες συνθήκες θα ήταν δύσκολο να επιτύχει (Σπαντιδάκης, 1998). Έπειτα, ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής
μπορεί να παρακινήσει το μαθητή να εμπλακεί με δραστηριότητες κατανόησης και
συγγραφής. Πρώτον,
καθώς διεπιδρά μ’ αυτόν γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στον ίδιο και σε ένα πραγματικό
κοινό αποδέκτη του λόγου του ή άλλους αναγνώστες (Daiute, 1985). Δεύτερον, έχει το
πλεονέκτημα να φυλάσσει ένα όγκο
πληροφοριών στις οποίες ο μαθητής έχει πρόσβαση όποτε το επιθυμεί, του επιτρέπει να
επεξεργάζεται το
υλικό του με ευελιξία, να ανακτά γρήγορα τις πληροφορίες, να τις τροποποιεί εύκολα, αν
χρειάζεται. Η
ποικιλία μέσων, μεθόδων και εργαλείων δημιουργούν μια ποικιλομορφία που επηρεάζουν
τα ενδιαφέροντα του μαθητή -ιδιαίτερα εκείνου που αντιμετωπίζει δυσκολίες στο γραπτό
λόγο- και αυξάνουν τα κίνητρά του να ασχοληθεί με το γνωστικό του έργο χωρίς να
κωλύεται από το φόβο της αποτυχίας. Παράλληλα επιτρέπουν και στον εκπαιδευτικό να
διαθέτει περισσότερο χρόνο στους μαθητές που χρειάζονται βοήθεια, να παρακολουθεί την
εργασίας τους και να τους υποστηρίζει κατά τη διάρκειά της, αντί να περιορίζει το ρόλο του
στην αξιολόγηση του τελικού προϊόντος, και να σχεδιάζει γρήγορα εκπαιδευτικές
δραστηριότητες επιλέγοντας και συμπληρώνοντας τις υπάρχουσες, αν το λογισμικό
αποτελεί ανοικτό περιβάλλον, όπως συμβαίνει συνήθως στην περίπτωση λογισμικών που
στόχο έχουν να ενισχύσουν τις ικανότητες γραπτού λόγου (Τσομπάνη & Hamel, 2004).
α) Τα σώματα κειμένων φυσικών ομιλητών εξασφαλίζουν συστηματική πρόσβαση σε
αυθεντικά δεδομένα λόγου, επιτρέποντας κατ' αυτόν τον τρόπο την προσαρμογή του
περιεχομένου της γλωσσικής διδασκαλίας στην πραγματική γλωσσική χρήση και οδηγώντας
στην αποδέσμευση της γλωσσικής διδασκαλίας από κανονιστικές προσεγγίσεις ή από
προσεγγίσεις που βασίζονται σε διαισθήσεις (intuitions) των μελετητών ή των δασκάλων
της γλώσσας

Μερικές από τις ιδέες που καταγράφονται στην αγγλόφωνη
βιβλιογραφία σχετικά µε την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών
σωµάτων κειµένων στη γλωσσική διδασκαλία.
Λεξιλόγιο

Κατανόηση - εµπέδωση σηµασιών νέων (για τους µαθητές)
λέξεων,
∆ιερεύνηση πολυσηµίας λέξεων (ιδιαίτερο ενδιαφέρουσα
γίνεται η συσχέτιση των επιµέρους σηµασιών µε το θεµατικό
πεδίο ή το κειµενικό είδος)
Κατανόηση των διαφορών µεταξύ συνωνύµων αναφορικά
µε το πεδίο χρήσης και το ιδιαίτερο σηµασιακό φορτίο τους
∆ιερεύνηση νέων τάσεων στη συχνότητα χρήσης, τη
σύνταξη και τη σηµασία των λέξεων

Γραµµατικοσυντακτικές δοµές
Με τη χρήση κατάλληλων λέξεων-κλειδιών και µε την
κατάλληλη επεξεργασία των αποτελεσµάτων αποκαλύπτεται
ποιες από τις δοµές που διδάσκονται στα εγχειρίδια έχουν
µεγάλη συχνότητα χρήσης, ποιες φθίνουν, ποιες νέες δοµές
κυριαρχούν.
Κατανόηση χαρακτηριστικών ενός κειµενικού είδους
και των διαφορών µεταξύ κειµενικών ειδών
Η εργασία µε σώµατα κειµένων που τα περιεχόµενά τους
έχουν ταξινοµηθεί µε κριτήριο το κειµενικό είδος παρέχουν
τη δυνατότητα διερεύνησης των λεξικογραµµατικών
χαρακτηριστικών επιµέρους κειµενικών ειδών.

Βασικές αρχές της φιλοσοφίας που διέπει την αξιοποίηση των
corpora στη διδασκαλία µιας γλώσσας ως µητρικής ή ως ξένης
Τα corpora αποτελούν εργαλείο που αξιοποιεί το υποκείµενο
µάθησης στο πλαίσιο µιας διερευνητικής προσέγγισης για την
απόκτηση:
α) καλύτερης γνώσης µιας γλώσσας (λειτουργικής εξοικείωσης µε τη
χρήση της σε διαφορετικές µορφές γραπτού λόγου)
και β) γνώσης για τη γλώσσα (ενσυνείδητης ενηµερότητας για τα
γλωσσικά φαινόµενα)
Τα σώµατα κειµένων αξιοποιούνται για να καλύψουν την ανάγκη
διερεύνησης ενός ζητήµατος, την ανάγκη εύρεσης επαρκών
γλωσσικών δεδοµένων, για να απαντηθούν ερωτήµατα που
ανακύπτουν στο πλαίσιο του µαθήµατος της µητρικής γλώσσας ή στο
πλαίσιο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Μερικοί λόγοι για να εισαχθούν στην
τάξη τα ηλεκτρονικά σώµατα κειµένων

•Αυθεντικά γλωσσικά δεδοµένα
•Εύκολη προσπέλαση υλικού
•∆υνατότητα διερευνητικής και κριτικής
προσέγγιση των γλωσσικών φαινοµένων
•Ενεργός ρόλος των µαθητών
•∆ηµιουργικότερος ο ρόλος του
εκπαιδευτικού

Ενδεικτικά πεδία αξιοποίησης του Σώµατος Νέων Ελληνικών κειµένων
(Πύλη του ΚΕΓ) στη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας
1ο πεδίο. ∆ιδασκαλία γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων.
Ενδεικτικό παράδειγµα: περιπτώσεις ρηµάτων και επιθέτων µε
ιδιάζουσα της κλιτική µορφολογία
→ Καλλιέργεια επίγνωσης σχετικά µε ιδιαιτερότητες στην κλιτική µορφολογία
της νέας ελληνικής
→ Εξοικείωση µε τη χρήση τύπων που παρουσιάζουν ιδιοµορφίες
2ο πεδίο. Αξιοποίηση των σωµάτων κειµένων για την εφαρµογή
διερευνητικής και κριτικής προσέγγισης στην αφοµοίωση του
λεξιλογίου της µητρικής γλώσσας
→ ∆ιεύρυνση του εν ενεργεία λεξιλογίου µέσα από τη διεύρυνση της
γλωσσικής εµπειρίας και την κριτική επεξεργασία νέων δεδοµένων
3ο πεδίο. Αξιοποίηση του Σώµατος Νέων Ελληνικών Κειµένων του
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη διδασκαλία κειµενικών ειδών –
κειµενικών τύπων
→ Κριτική αφοµοίωση των γνωρισµάτων που χαρακτηρίζουν κάθε κειµενικό
είδος
→ Επίγνωση της ρευστότητας των κειµενικών προτύπων

Υλικό 1\link στη 286.pdf
Υλικό 1\link στη 286.ppt

292. ΗΜΔ[Μαρ]
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες υποστηρίζουν ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν για
τους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες ότι έχουν την τάση να αναβάλουν την

εκτέλεση των εργασιών, ότι χρειάζονται υπενθύμιση για να ξεκινήσουν, ότι
χρειάζονται να έχουν κάποιον στο δωμάτιο όταν εργάζονται, ή ότι έχουν την τάση
να ονειροπολούν. Επίσης, διασπώνται εύκολα, έχουν δυσκολία να εργαστούν
ανεξάρτητα, και συχνά εγκαταλείπουν την εργασία αν τους φανεί δύσκολη.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: όλα τα γνωστικά αντικείμενα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Μια μαθήτρια ήπιες μαθησιακές δυσκολίες επιστρέφει πάντα στο σπίτι
αναφέροντας πως δεν έχει εργασίες να ετοιμάσει. Οι γονείς την πιέζουν να γράφει
τις οδηγίες που της δίνει η εκπαιδευτικός γιατί δεν την πιστεύουν ότι δεν της
ανατίθενται εργασίες για το σπίτι. Κάποιες φορές γράφει κάποια εργασία αλλά δεν
έχει διάθεση να την ολοκληρώσει και παραπονιέται ότι δεν είναι ικανή για τίποτα.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
§ Οι γονείς και οι μαθητές πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι για την πολιτική που
ακολουθείται για τις εργασίες για το σπίτι γενικά και για πιθανές προσαρμογές
για τους μαθητές με Μ.Δ.
§ Η εκπαιδευτικός αναθέτει εργασίες για το σπίτι που οι μαθητές μπορούν να
κάνουν (να μπορούν να ολοκληρώσουν σωστά τουλάχιστον το 70%-80% των
εργασιών). Οι εργασίες που είναι πιο δύσκολες δεν έχουν θετικά αποτελέσματα
και προκαλούν συναισθήματα ματαίωσης και αποθάρρυνσης στους μαθητές. Οι
εργασίες για το σπίτι θα πρέπει επικεντρώνονται στην εμπέδωση και διατήρηση
των γνώσεων παρά στην απόκτηση νέων γνώσεων.
§ Η εκπαιδευτικός αναθέτει εργασίες που έχουν σχέση με τη ζωή των μαθητών (π.χ.
συνέντευξη από μέλη της οικογένειας ή άλλα πρόσωπα, ανάγνωση εφημερίδων
ή παρακολούθηση ενημερωτικών προγραμμάτων στην τηλεόραση και
παρουσίαση ενός επίκαιρου θέματος, συγγραφή επιστολών ή μια μικρή ιστορία,
υπολογισμός του εμβαδού του σπιτιού).
§ Η εκπαιδευτικός συζητά με τους μαθητές για την αξία των εργασιών που
ανατέθηκαν για το σπίτι.
§ Η εκπαιδευτικός καθιερώνει μια σταθερή διαδικασία για τον τρόπο που θα
ανατίθενται οι εργασίες για το σπίτι.
§ Η εκπαιδευτικός εξηγεί με σαφήνεια τις απαιτήσεις των εργασιών για το σπίτι,
δίνει παραδείγματα και γραπτές οδηγίες αν χρειάζεται. Σε μια πλήρη ανάθεση
εργασιών για το σπίτι η εκπαιδευτικός :
o εξηγεί το σκοπό και τη σημασία της εργασίας (σε σχέση με την
απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, χρησιμότητα για τη ζωή, κ.α.).
o παρέχει οδηγίες για τη διεκπεραίωσή της,
o αναφέρει πόσος χρόνος θα χρειαστεί,
o αναφέρει την ημερομηνία παράδοσής της,

o διευκρινίζει τη μορφή που θα έχει,
o προσδιορίζει τα υλικά που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωσή της
και
o εξηγεί πώς θα αξιολογηθεί.
§ Η εκπαιδευτικός ελέγχει αν οι μαθητές κατάλαβαν τι πρέπει να κάνουν (συζήτηση
με ερωτήσεις του τύπου τι / πώς / γιατί που σχετίζονται με τις εργασίες, οι
οδηγίες επαναλαμβάνονται από κάποιο μαθητή, η εκπαιδευτικός ελέγχει τις
σημειώσεις των μαθητών, τους επιτρέπει να τις ξεκινήσουν από το σχολείο με τη
βοήθειά της ή κάποιου συμμαθητή).
§ Η εκπαιδευτικός συνεργάζεται με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικούς που διδάσκουν
στην τάξη για να αποφευχθεί το «παραφόρτωμα». Είναι χρήσιμη η καταγραφή τους
σε ένα ειδικά διαμορφωμένο έντυπο όπου αναφέρεται ο απαιτούμενος χρόνος για
τη διεκπεραίωση τους, ώστε κάθε εκπαιδευτικός να γνωρίζει πόσες εργασίες
ανατέθηκαν από τις συναδέλφους της.
Η εμπλοκή των γονέων είναι κρίσιμη για τους μαθητές με Μ.Δ., κυρίως επειδή
είναι πιθανό να έχουν λιγότερο αναπτυγμένες δεξιότητες μελέτης και
αυτορρύθμισης. Οι μαθητές με Μ.Δ. και οι οικογένειές τους χρειάζονται άμεση και
συχνή επαφή με τις εκπαιδευτικούς όσον αφορά τις πρακτικές που εφαρμόζονται
στο σπίτι (Patton, 1994).
Η εκπαιδευτικός προτείνεται να συζητά για τις εφαρμοζόμενες πρακτικές, τις
αμοιβαίες προσδοκίες και τις δυσκολίες στη διεκπεραίωση των εργασιών. Είναι
σημαντικό να επικοινωνεί γρήγορα με τους γονείς όταν εκδηλωθούν προβλήματα
και να επιδιώκει την από κοινού επίλυσή τους. Θέματα που επηρεάζουν τη
διεκπεραίωση των εργασιών, όπως ο χρόνος που οι μαθητές βλέπουν τηλεόραση,
πρέπει επίσης να συζητηθούν και να ρυθμιστούν.

293. Μαθητές με ΗΜΔ χωρίς ιδιαίτερη ακαδημαϊκή
υποστήριξη από το σπίτι (Κ.Β)
293. ( σχεδόν ίδια με 294)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες που
υποστηρίζονται ακαδημαϊκά και στο σπίτι από τους γονείς τους έχουν καλύτερη
επίδοση στο σχολείο.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: Στ΄,
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Οι γονείς ενός μαθητή με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες θέλουν να βοηθήσουν το
παιδί τους για την προετοιμασία για το σχολείο, αλλά δεν ξέρουν πώς να το
υποστηρίξουν να μάθει την ύλη της ιστορίας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις

1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στο γονέα να κάνει για να βοηθήσει στο παιδί του στις
κατ΄οίκον εργασίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ήπιες Μ.Δ., κατ΄οίκον εργασίες, ύλη Ιστορίας
Η ερμηνεία της κατάστασης και η συσχέτιση με το πρόβλημα θα γίνει με βάση τα
χαρακτηριστικά των μαθητών με Μ.Δ. (προβλήματα βραχύχρονης- εργαζόμενης και
μακρόχρονης μνήμης, δυσκολία κατανόησης αφηρημένων εννοιών, αναγνωστικά
προβλήματα αποκωδικοποίησης και κατανόησης, δυσκολία συγκέντρωσης της
προσοχής, χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη κινήτρων).
«Πώς μπορώ να προσαρμόσω τις εργασίες για το σπίτι;
Οι εργασίες για το σπίτι είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα και έχει προκαλέσει από
παλιά αρκετές συζητήσεις σχετικά με τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της
ανάθεσης τους. Υπάρχουν οι υποστηρικτές, οι πολέμιοι και αυτοί που δέχονται την
ανάθεσή τους με μεταρρυθμίσεις. Παρ’ όλα αυτά η ανάθεση εργασιών για το σπίτι
είναι μια συνηθισμένη εκπαιδευτική πρακτική, η οποία ανάλογα με το πώς θα
χρησιμοποιηθεί, μπορεί να έχει πολύ θετικές, αλλά και πολύ αρνητικές συνέπειες
(Cooper, 2001, Foster, 2000).
Πολλοί έφηβοι με Μ.Δ. αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκπλήρωση των εργασιών
για το σπίτι., για πολλούς λόγους, που έχουν σχέση τόσο με χαρακτηριστικά αυτών
των μαθητών, όσο και με παράγοντες που έχουν σχέση με την οικογένεια και το
σχολείο. Ειδικότερα, αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σε αυτές σε σχέση με τους
μαθητές χωρίς Μ.Δ., έχουν χαμηλές προσδοκίες για επιτυχία και λιγότερη
εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να πετύχουν αν εργαστούν σκληρά (Deslandes et
al., 1999, Epstein 2001).
Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής συχνά δε θέλουν να «φορτώνουν» τους μαθητές
με Μ.Δ. με εργασία στο σπίτι., με αποτέλεσμα οι μαθητές αυτοί να αφιερώνουν
σημαντικά λιγότερο χρόνο στην ενασχόλησή τους με σχολικές εργασίες και να
καλλιεργούνται λιγότερο στην απόκτηση ανεξάρτητων δεξιοτήτων μελέτης (Bryan,
1997). Η εκπαιδευτικός για να βοηθήσει τους μαθητές με Μ.Δ. να επωφεληθούν
διδακτικά από την εκτέλεση των εργασιών στο σπίτι κρίνεται σκόπιμο να συζητήσει
μαζί τους για την αξία τους, να καθιερώσει μια σταθερή διαδικασία για τον τρόπο
με τον οποίο αυτές ανατίθενται και να εφαρμόσει κάποιες προσαρμοστικές
αλλαγές. Αυτές είναι:
- Προσαρμογή της έκτασης ή του αριθμού των ανατιθέμενων εργασιών (οι
μαθητές να μπορούν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον το 70%-80% των εργασιών,
από τις οποίες τουλάχιστον το 70% να είναι σωστές).
- Σαφείς οδηγίες για την εκτέλεση των εργασιών στο σπίτι με παραδείγματα.
- Έλεγχος κατανόησης των οδηγιών από τους μαθητές (ζητά από το μαθητή να
επαναλάβει τις οδηγίες, ελέγχει τις σημειώσεις του, τον καλεί να ξεκινήσει τις
εργασίες στην τάξη).» ( Από Παντελιάδου: Μαθησιακές Δυσκολίες στη Β/θμια
Εκπ/ση, σελ. 92-93).
Επίσης για την Ιστορία θα πρότεινα:

-

Χρήση οργανογράμματος (σκελετός του μαθήματος)
Υπογράμμιση κύριων σημείων
Μάθηση παράγραφο – παράγραφο
Να απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις
Απλούστευση κειμένου από δυσνόητες πληροφορίες
Στις δύσκολες λέξεις να παρατίθενται ευκολότερα συνώνυμα

294. Μαθητές με ΗΜΔ χωρίς ιδιαίτερη υποστήριξη από
το σπίτι (Μαρ)

Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες που
υποστηρίζονται ακαδημαϊκά και στο σπίτι από τους γονείς τους έχουν καλύτερη
επίδοση στο σχολείο.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Μεγάλες τάξεις Δημοτικού.
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας μαθητής με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες έχει πάντα μεγάλο άγχος για τις
εργασίες που πρέπει να ετοιμάσει στο σπίτι, τις οποίες αδυνατεί να ετοιμάσει
μόνος του. Ζητά βοήθεια από τους γονείς του οι οποίοι όμως δεν ξέρουν τον τρόπο
να τον υποστηρίξουν.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στο γονέα να κάνει ώστε να μετατρέψει την ερευνητική
διαπίστωση σε αποτελεσματική στήριξη στο παιδί του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Μ.Δ. στη
διεκπεραίωση των εργασιών για το σπίτι απαιτείται η συνεργασία των
εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων. Σχετικές έρευνες (Bryan et al., 2001)
έχουν δείξει ότι, συγκριτικά με τους γονείς τυπικών μαθητών, οι γονείς των εφήβων
με Μ.Δ. ασχολούνται λιγότερο με την επίβλεψη της μελέτης τους και συμμετέχουν
σε μικρότερο βαθμό σε συγκεντρώσεις στο σχολείο και σε επαφές με τους
εκπαιδευτικούς. Συχνά οι εργασίες για το σπίτι διαταράσσουν τη ζωή αυτών των
οικογενειών. Πολύωρη, γεμάτη συγκρούσεις και συχνά μη παραγωγική ενασχόληση
με τις εργασίες αυτές είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο (Dudley - Marling,
2003).
Η εμπλοκή των γονέων είναι κρίσιμη για τους μαθητές με Μ.Δ., κυρίως επειδή
είναι πιθανό να έχουν λιγότερο αναπτυγμένες δεξιότητες μελέτης και
αυτορρύθμισης. Οι μαθητές με Μ.Δ. και οι οικογένειές τους χρειάζονται άμεση και

συχνή επαφή με τις εκπαιδευτικούς όσον αφορά τις πρακτικές που εφαρμόζονται
στο σπίτι (Patton, 1994).
Η εκπαιδευτικός προτείνεται να συζητά για τις εφαρμοζόμενες πρακτικές, τις
αμοιβαίες προσδοκίες και τις δυσκολίες στη διεκπεραίωση των εργασιών. Είναι
σημαντικό να επικοινωνεί γρήγορα με τους γονείς όταν εκδηλωθούν προβλήματα
και να επιδιώκει την από κοινού επίλυσή τους. Θέματα που επηρεάζουν τη
διεκπεραίωση των εργασιών, όπως ο χρόνος που οι μαθητές βλέπουν τηλεόραση,
πρέπει επίσης να συζητηθούν και να ρυθμιστούν.
Επιπλέον, η εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει στους γονείς τρόπους για να
αντιμετωπίσουν τη ματαίωση και την αντίδραση των μαθητών. Μπορεί να ζητήσει
από τους γονείς να υπογράφουν τις εργασίες, καθώς και να ενθαρρύνουν και να
ανταμείβουν τους μαθητές όταν τις εκπληρώνουν. Επίσης, τους ενθαρρύνει να
μιλάνε με το παιδί για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της ημέρας στο σχολείο.
Για τους μεγαλύτερους μαθητές η καλλιέργεια θετικών εκπαιδευτικών
προσδοκιών και φιλοδοξιών και η υποστήριξη της αυτόνομης μάθησης είναι τα
σημεία κλειδιά της εμπλοκής των γονέων. Στις έρευνες που έγιναν για αντιμετώπιση
των προβλημάτων στις εργασίες για το σπίτι για μαθητές με Μ.Δ., παρατηρήθηκε
ότι όταν η παρέμβαση περιορίζονταν μόνο στο μαθητή δεν υπήρχαν σημαντικά
αποτελέσματα, ενώ η παρέμβαση ήταν πιο αποτελεσματική όταν περιλάμβανε την
ενεργή εμπλοκή των γονέων, ομάδας συμμαθητών ή των εκπαιδευτικών (Bryan et
al., 2001). Μπορεί να χρειάζεται χρόνος και πολλή προσπάθεια για να
εξασφαλίσουν τα σχολεία τη συνεργασία των γονέων, αλλά τα ερευνητικά δεδομένα
δείχνουν ότι αξίζει τον κόπο.

295. Σχέσεις Μ-Δ(Κ.Β)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργηθεί μια
ζεστή σχέση ανταπόκρισης μεταξύ του μαθητή και του εκπαιδευτικού. Σε αυτό
αποβλέπουν αρκετά μοντέλα διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων και σχολικής
τάξης, όπως π.χ. του Thomaς Gordon, που προτείνουν σε βάθος αλλαγή της
«παραδοσιακής» φιλοσοφίας και στάσης απέναντι στους μαθητές τους. Κοινό
στοιχείο των εν λόγω μοντέλων είναι ότι ζητούν από τους εκπαιδευτικούς πρώτα
απ’ όλα να μάθουν να ακούν χωρίς να επικρίνουν και να λένε ειλικρινά αυτό που
αισθάνονται στους μαθητές τους.
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: όλα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας εκπαιδευτικός που έχει στην τάξη του ένα μαθητή με ήπιες μαθησιακές
δυσκολίες αντιμετωπίζει προβλήματα με τον αργό ρυθμό συμπλήρωσης των
ασκήσεων και τα πολλά λάθη που κάνει. Αυτό του προκαλεί έντονο εκνευρισμό και
κατά συνέπεια έχει δημιουργηθεί πολύ κακή σχέση μεταξύ τους.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις

1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα
προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε καλή σχέση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιαπροσωπικές σχέσεις δασκάλου – µαθητή, ψυχολογικό κλίµα
τάξης, προσωποκεντρική θεωρία επικοινωνίας και µάθησης, χαρακτηριστικά µαθητή
µε Μ.∆.
Προσωποκεντρική Θεωρία – Ανθρωπιστική Σχολή: Κύριοι εκπρόσωποι της
σχολής ο Carl Rogers και ο µαθητής του Thomas Gordon.
∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ - ΜΑΘΗΤΩΝ
Η εργασία στην τάξη µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύνολο διαπροσωπικών και
κοινωνικών σχέσεων, µια διαδικασία επικοινωνίας ανάµεσα στα µέλη που παίρνουν
µέρος σ΄ αυτή. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας ο µαθητής, οι συµµαθητές του
ξεχωριστά, η τάξη ως οµάδα και ο εκπαιδευτικός βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία
και αλληλεπίδραση.
Οι σχέσεις δασκάλων – µαθητών µπορούν να θεωρηθούν ως κοινωνικές σχέσεις
αµοιβαίου επηρεασµού, όπου ο δάσκαλος λόγω του κοινωνικού του ρόλου και της
δύναµης που απορρέει από το ρόλο αυτό, επηρεάζει αποτελεσµατικά τα µέλη της
οµάδας του µε πολλούς τρόπους και µέσα:
- Πληροφορεί το µαθητή για τις επιδόσεις του, τις ικανότητές του, την
καταλληλότητα της συµπεριφοράς του και εισπράττει την αναγνώριση ή την
απόρριψη.
- Λειτουργεί ως πρότυπο και µεταδίδει τρόπους συµπεριφοράς, στάσεις,
διαθέσεις, αξίες κ.λ.π. που γίνονται αποδεκτά και εσωτερικεύονται από το
µαθητή µέσα στα πλαίσια της κοινωνικής µάθησης (µίµηση προτύπου και
ταύτιση).
- Καλλιεργεί δια µέσου των θετικών και αρνητικών ενισχύσεων, που δίνει στις
διάφορες εκδηλώσεις της συµπεριφοράς των µαθητών, ορισµένες µορφές
κοινωνικής συµπεριφοράς και άλλες τις αναστέλλει συνειδητά ή ασυνείδητα.
Η επίδραση που ασκείται από τον εκπαιδευτικό στους µαθητές είναι συνήθως
έµµεση κι όχι άµεση. Η «αυτοεκπληρούµενη προφητεία» είναι ένα
χαρακτηριστικό παράδειγµα. Το πείραµα του Rosenthal έδειξε, ότι οι δάσκαλοι
συµπεριφέρονται, ασυνείδητα, διαφορετικά στους µαθητές σύµφωνα µε τις
προσδοκίες, που έχουν αναπτύξει γι΄ αυτούς, σχετικά µε τη νοηµοσύνη τους και
τις ικανότητές τους. Έτσι, µε την επανάληψη της συµπεριφοράς του διδάσκοντα
προς το µαθητή τόσο η απόδοσή του όσο και η συµπεριφορά του διαµορφώνονται
σύµφωνα µε τις «προφητείες» του διδάσκοντα.
Ο Good (1980) αναφέρεται σε συγκεκριµένες συµπεριφορές των εκπαιδευτικών
προς τους «κακούς» µαθητές.
1. Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούν τους αδύνατους µαθητές στα πίσω θρανία ή
τους τοποθετούν σε µια οµάδα.
2. ∆είχνουν λιγότερο ενδιαφέρον (χαµογελούν λιγότερο, έχουν σε µικρότερο
βαθµό οπτική επαφή ) µε τους αδύνατους µαθητές.
3. Απευθύνουν λιγότερες ερωτήσεις στους αδύνατους.

4. Περιµένουν µικρότερο χρονικό διάστηµα για να πάρουν απάντηση, όταν ο
αδύνατος µαθητής δεν είναι σίγουρος για την απάντηση.
5. Όταν ο αδύνατος µαθητής δεν γνωρίζει την απάντηση, ο εκπαιδευτικός
δεν τον βοηθά. Στρέφει απότοµα την προσοχή του σε άλλον µαθητή ή
απαντά ο ίδιος.
6. Επικρίνουν συχνότερα, µπροστά στην τάξη, τους αδύνατους µαθητές, όταν
αποτυγχάνουν.
7. Επαινούν λιγότερο, µπροστά στην τάξη, τους αδύνατους µαθητές, για τις
επιτυχίες τους, σε αντίθεση µε τους καλούς µαθητές που επαινούνται
συχνότερα.
8. Κατά την εξέταση των γραπτών οι εκπαιδευτικοί παραβλέπουν συχνότερα
λάθη καλών µαθητών.
Βασικός παράγοντας που καθιστά τις διαπροσωπικές σχέσεις δασκάλου – µαθητή
σηµαντικές είναι ότι µέσα από αυτές διαµορφώνεται σε µεγάλο βαθµό η
αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίµηση των µαθητών , οι οποίες καθορίζουν ανάλογα τη
µαθησιακή και κοινωνική συµπεριφορά των µαθητών.

Gordon
Η αρµονική συνύπαρξη των µελών µιας σχολικής τάξης προϋποθέτει γνήσιες και
ειλικρινείς διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες βασίζονται στην καλή επικοινωνία
δασκάλου -µαθητή και µαθητή -µαθητή. Η συµπεριφορά του δασκάλου (λεκτική ή
µη) είναι καθοριστικός παράγοντας, διότι θέτει το πλαίσιο επικοινωνίας και αποτελεί
πρότυπο µίµησης. Αυτό σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναπτύξει σε
υψηλό βαθµό τις δεξιότητες αποστολής και λήψης µηνυµάτων.
Ο δάσκαλος µπορεί να στείλει µηνύµατα διατυπωµένα σε τέτοια λεκτική µορφή
που να µπλοκάρουν την επικοινωνία µε του µαθητές του. π. χ.
 «Μην κάνεις αυτό! , Πρόσεχε εδώ!»  Ο δάσκαλος επιτάσσει.
 «Αλοίµονό σου και …»
 Ο δάσκαλος προειδοποιεί, απειλεί.
 «Είσαι τεµπέλης…»
 Ο δάσκαλος ασκεί κριτική.
 «Κάνεις σαν παιδάκι τριών ετών…»  Ο δάσκαλος κατηγοριοποιεί.
 «Τι να κάνουµε, δεν είµαστε όλοι το ίδιο !»  Ο δάσκαλος σαρκάζει.
Ο µαθητής αποδέκτης τέτοιων µηνυµάτων νιώθει ότι:
 Ο δάσκαλος αγνοεί τα συναισθήµατά του.
 Ο δάσκαλος δεν εµπιστεύεται τις ικανότητές του.
 Είναι κατώτερος, ανεπαρκής, υποταγµένος
 Νιώθει ότι δεν αξίζει.
 Σχηµατίζει χαµηλή αυτοεικόνα κ.λ.π.
Ο Thomas Gordon πιστεύει (και συµφωνούµε µαζί του) ότι οι ποινές, σωµατικές ή
ψυχολογικές, σε κανένα επίπεδο και πλαίσιο όπως η οικογένεια, το σχολείο, ο
εργασιακός χώρος δεν επιλύουν προβλήµατα. Ως εκπρόσωπος της ανθρωπιστικής
σχολής ο Gordon θέτει ως σκοπό την ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας και την
αυτορρύθµιση της συµπεριφοράς. Η ικανοποίηση της ανάγκης του µαθητή να
αισθάνεται αποδεκτός παίζει κατά τον Gordon ουσιαστικό ρόλο στη δηµιουργία
καλών σχέσεων µεταξύ των µαθητών και του δασκάλου. Για να επιτευχθεί αυτό τα
µηνύµατα, που αποστέλλονται από το δάσκαλο στο µαθητή, πρέπει να είναι
διατυπωµένα σε γλώσσα αποδοχής και προτείνει τεχνικές µε βάση το ποιος έχει το
πρόβληµα, ο δάσκαλος ή ο µαθητής.
Παραθέτουµε περιληπτικά τις εξής τεχνικές:
1) Παθητική ακρόαση ( ο δάσκαλος να είναι καλός ακροατής).

2) Αναγνώριση ( µε λεκτικά µηνύµατα «Χµ, συνέχισε…», ή µε νεύµατα που να
δείχνουν το ενδιαφέρον του δασκάλου).
3) Παρακίνηση (ανοιχτές ερωτήσεις π.χ. «πες περισσότερα γι΄ αυτό» ).
4) Ενεργητική ακρόαση – κατ΄ άλλους εµπαθητική - (ο δάσκαλος φανερώνει τα
συναισθήµατά του και τις διαθέσεις του, στέλνει µήνυµα ότι κατανοεί το µαθητή και
ότι ενδιαφέρεται γι΄ αυτόν). Αποτελεσµατικότερη θεωρείται η ενεργητική ακρόαση
στην περίπτωση που το πρόβληµα το έχει ο µαθητής.
Στην περίπτωση που το πρόβληµα το έχει ο δάσκαλος ( το καταλαβαίνει αυτό από
την απογοήτευση, αγανάκτηση, οργή και παρόµοια συναισθήµατα που αισθάνεται) τα
µηνύµατα πρέπει να είναι διατυπωµένα σε πρώτο ενικό πρόσωπο (I-messages), ως
εξής:
1) να εµπεριέχουν την προσωπική αντωνυµία «εγώ»
2) να πληροφορούν το µαθητή για τη συγκεκριµένη συµπεριφορά, που προκαλεί
ενόχληση
3) να πληροφορούν το µαθητή για τις επιπτώσεις που έχει η συγκεκριµένη
συµπεριφορά
4) να µην περιέχουν κριτική ή σχόλια
5) να φαίνονται τα συναισθήµατα του δασκάλου από την πρόκληση της
συγκεκριµένης συµπεριφοράς.
π.χ. « Αισθάνοµαι ότι µε περιφρονείς, Πέτρο, µε τη φασαρία που κάνεις και δεν
µε αφήνεις να τελειώσω τη δουλειά µου».
Αυξάνω την αποτελεσµατικότητά µου ως δάσκαλος, όταν δηµιουργώ γνήσιες και
ειλικρινείς διαπροσωπικές σχέσεις µε τους µαθητές µου που βασίζονται στην:
αποδοχή, ειλικρίνεια, κατανόηση, ισότιµη συµµετοχή, διάθεση για συνεργασία
και αµοιβαία ικανοποίηση αναγκών.

Rogers (βασικά ήταν ψυχοθεραπευτής αλλά ασχολήθηκε και µε την
εκπαίδευση)
Η θεραπευτική προσέγγιση που προτείνεται από τον Rogers αποδίδει
τεράστια σηµασία στη σπουδαιότητα της διαπροσωπικής σχέσης.
Ειδικότερα, Η πρώτη από τις συνθήκες που θα πρέπει να είναι παρούσες στη
θεραπευτική σχέση είναι η «γνησιότητα», «αληθινότητα», ή συµφωνία.
∆ηλαδή, «να είσαι αυτός που είσαι στην πραγµατικότητα». Ο θεραπευτής
πρέπει να δείχνει αυτό που πραγµατικά είναι και να µην υιοθετεί ένα
προσωπείο επαγγελµατισµού ή µια στάση αυταρχικής αποµάκρυνσης από το
συνάνθρωπο ή τον άλλο µε τον οποίο βρίσκεται σε σχέση. Πρόκειται για την
πιο σηµαντική διευκολυντική ιδιότητα στην προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία,
για «µια από τις πιο σηµαντικές αξίες στις ανθρώπινες σχέσεις, κατά την
επαφή ενός ανθρώπου µε κάποιον άλλο» τονίζει ο Rogers στο διάλογό του µε
τον Skinner.
Η δεύτερη στάση είναι η χωρίς όρους αναγνώριση και αποδοχή του
άλλου. Είναι η ανεπιφύλακτη θετική αναγνώριση, η αποδοχή του άλλου ως
µοναδικού προσώπου και δυναµικού οργανισµού µε ελλείψεις και ατέλειες,
αλλά ταυτόχρονα µε αξία και δυνατότητες.
Η Τρίτη συνθήκη είναι η ενσυναισθητική κατανόηση του άλλου. Για τον ίδιο
τον Rogers, η ενσυναισθητική κατανόηση σηµαίνει δύο κυρίως πράγµατα: (α)
ότι «ο θεραπευτής αισθάνεται ακριβώς τα αισθήµατα και τα προσωπικά

νοήµατα που ο πελάτης νιώθει» και (β) ότι «κοινοποιεί αυτή την κατανόηση
στον πελάτη». Το να αισθάνεσαι τον πόνο ή την ευχαρίστηση ενός άλλου δε
σηµαίνει πως πρέπει να χάσεις την επίγνωση ότι αυτό είναι σαν να είχες
πονέσει ή ευχαριστηθεί και ούτω καθεξής. Εάν αυτή η «σαν να» ποιότητα
χαθεί, τότε πρόκειται για κατάσταση ταύτισης.
ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
Η αργοπορία του µαθητή στη γραφή όπως και τα πολλά λάθη που κάνει είναι
αναµενόµενο (Λέτε σχετικά γι΄ αυτούς τους µαθητές από άλλες ερωτήσεις)

ΑΡΑ
Ο δάσκαλος οφείλει να δείξει κατανόηση, άνευ όρων αποδοχή και γνησιότητα
προκειµένου να θέσει τα θεµέλια µιας καλής διαπροσωπικής σχέσης µε το µαθητή και
σύµφωνα µε τον Gordon τα λεκτικά µηνύµατα που απευθύνει στο µαθητή να είναι
διατυπωµένα σε γλώσσα αποδοχής χωρίς επικρίσεις.
ΥΓ. Περισσότερες πληροφορίες για Gordon & Rogers :Ματσαγγούρας: Σχολική
τάξη, σελ. 366-377. και επίσης Σχολική τάξη για Ψυχολογικό κλίµα, σελ. 186- 212.

296. Συνεργασία μεταξύ συνομηλίκων [Μαρ]
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν ότι η συνεργασία μεταξύ συνομηλίκων αποτελεί
μια από τις καλύτερες πρακτικές για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής επίδοσης των
μαθητών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. Σύμφωνα με έρευνες που
πραγματοποιήθηκαν σε μαθητές δημοτικού σχολείου, γυμνασίου και λυκείου η
Διδασκαλία Μεταξύ συνομηλίκων μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στη
βελτίωση της επίδοσης, της συμπεριφοράς και των στάσεων μαθητών που έχουν
Μ.Δ., χαμηλή επίδοση και προβλήματα συμπεριφοράς.

Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: όλα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:
Ένας εκπαιδευτικός τοποθετεί τους μαθητές ανά δύο («ζευγάρια») για να
συνεργαστούν μεταξύ τους, ώστε με τον τρόπο αυτό να βοηθηθούν άμεσα και οι
μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες που φοιτούν στην τάξη του, αλλά έμμεσα
και οι «καλοί» μαθητές. Οι μαθητές χωρίζονται σε «ζευγάρια» με βάση την επίδοσή
τους, ώστε μαθητές χαμηλής επίδοσης να συνεργάζονται με μαθητές υψηλότερης
επίδοσης. Δεν έδωσε όμως προσοχή στην κοινωνική διάσταση της συνεργασίας,
δηλαδή δεν εξακρίβωσε αν οι μαθητές όλων των «ζευγαριών» επιθυμούν να
εργαστούν μαζί. Έτσι κάποιοι μαθητής με ΜΔ νιώθουν ανεπιθύμητοι στο ζευγάρι
του.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της Διδασκαλίας Μεταξύ
Συνομηλίκων;
2. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει την
ερευνητική διαπίστωση σε αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε μαθητές δημοτικού σχολείου,
γυμνασίου και λυκείου η Διδασκαλία Μεταξύ Συνομηλίκων μπορεί να συμβάλλει
αποτελεσματικά στη βελτίωση της επίδοσης, της συμπεριφοράς και των στάσεων
μαθητών που έχουν Μ.Δ., χαμηλή επίδοση και προβλήματα συμπεριφοράς
(Kalkowski, 1995, Maheady, Harper, & Mallette, 2003, Mastropieri & Scruggs, 2001).
Τα αποτελέσματα είναι σημαντικότερα όταν οι μαθητές αυτοί έχουν το ρόλο του
«δασκάλου». Συγκεκριμένα, η Διδασκαλία Μεταξύ Συνομηλίκων μπορεί να
συμβάλλει:
§ στην ακαδημαϊκή βελτίωση στα μαθήματα,
§ στην ανάπτυξη στρατηγικών,
§ στην ανάπτυξη της εκτίμησης των μαθητών για την αυτοαποδοτικότητά τους και
για την ικανότητά τους να ελέγχουν οι ίδιοι τη μάθησή τους,
§ στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, § στην ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων και στη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και του
κλίματος της τάξης,
§ στη βελτίωση των στάσεων απέναντι στο σχολείο,
§ στον περιορισμό προβλημάτων συμπεριφοράς, του σκασιαρχείου, της
καθυστερημένης άφιξης στο σχολείο και της πιθανότητας διακοπής της φοίτησης
στο σχολείο.
Πρέπει να υπάρχει μεριμνα για τη δημιουργία των ομάδων, ώστε να υπάρχει
αλληλοαποδοχή των συμμετεχόντων. Ένα μέσο που θα μπορούσε να διευκολύνει
στον τομέα αυτό είναι το κοινωνιόγραμμα.

300. Νέο Σχολείο: ο Μ ως συνειδητός Έλληνας Πολίτης Πολίτης του κόσμου (Οδυσ)
Α. Θεωρητικές παραδοχές
Σύμφωνα με τις επιδιώξεις του Νέου Σχολείου, ο μαθητής θα πρέπει να γίνει
συνειδητός Έλληνας Πολίτης - Πολίτης του κόσμου. Ο μαθητής θα ενδυναμώσει την
ελληνική ταυτότητα και συνείδηση με βάση τις αξίες της συλλογικότητας και της
αλληλεγγύης, τον σεβασμό και την αναγνώριση των «άλλων».
Β. Περιγραφή σεναρίου
1. Δεδομένα: Τάξη: όλες, Μάθημα: όλα
2. Υπάρχουσα Κατάσταση – Πρόβλημα:

H εμπειρία και έρευνες διαπιστώνουν ότι οι μαθητές που προέρχονται από
διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον συνήθως αντιμετωπίζουν δυσκολίες για αυτή
τους τη «διαφορετικότητα». Επιπρόσθετα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι οι στόχοι του Νέου Σχολείου συσχετίζονται με
τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
• Οι στόχοι του Νέου Σχολείου συσχετίζονται µε τα προβλήµατα που
περιγράφονται στο σενάριο, γιατί αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο και επιχειρούν,
τουλάχιστον σε επίπεδο στόχων, να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα µε τις ΖΕΠ και
τα τρία προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ( της µουσουλµανικής
µειονότητας στη Θράκη, των Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων µαθητών
και των παιδιών Ροµά.»)
Μεταξύ των στόχων του Νέου Σχολείου µεταξύ άλλων στην παράγραφο (ζ)
αναφέρεται:
«(ζ) Ο Μαθητής γίνεται συνειδητός Έλληνας Πολίτης - Πολίτης του κόσµου.
Ο µαθητής ενδυναµώνει την ελληνική ταυτότητα και συνείδηση µε βάση τις
αξίες της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, τον σεβασµό και αναγνώριση
των άλλων. Με γνώση και υπερηφάνεια για την ιστορία και τον πολιτισµό µας,
µαθαίνει να ζει και προοδεύει µέσα στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό περιβάλλον,
µέσα και έξω από την χώρα.»
Στο κεφάλαιο «Γ6. Αναβάθµιση των δράσεων για την αντιµετώπιση
ανισοτήτων και την ένταξη όλων. Όλοι προχωρούν χωρίς κανένα
αποκλεισµό» αναφέρεται:
«Γ6α. ΕΝΤΑΞΗ
Τι ισχύει σήµερα:
Η διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήµατος σήµερα, χαρακτηρίζεται από έλλειψη
ευελιξίας και διαφοροποίησης του εκπαιδευτικού έργου ανάλογα µε τις
κοινωνικοοικονοµικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και τις
ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών. Η έλλειψη υποστήριξης των εκπαιδευτικών, η
έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού καθώς και η ελλιπής εφαρµογή των
προβλεπόµενων µέτρων ενίσχυσης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος σε ευπαθείς
κοινότητες, κατέληξαν στην αποτυχία ουσιαστικής στήριξης
Τι αλλάζει:
Στόχος µας είναι η επιτυχηµένη σχολική πορεία όλων χωρίς κανέναν
αποκλεισµό, σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ).
Προχωράµε στην Εφαρµογή ∆ικτύου Σχολείων Εκπαιδευτικών Καινοτοµιών µε
καινοτόµες εκπαιδευτικές πρακτικές που εντάσσονται στη λογική της θετικής
διάκρισης, προωθούν την κοινωνική ισότητα και συµβάλλουν στην άµβλυνση των
διαφορών στα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα, καθώς και στη βελτίωση του γενικού
εκπαιδευτικού επιπέδου όλων.

Το σχολικό έτος 2010-2011 θα εφαρµοστεί πιλοτικά το σύστηµα σε σχολεία 3
περιοχών µε στόχο µετά από αξιολόγηση του θεσµού των πρώτο χρόνο να
εξαπλωθεί σε ένα σύνολο 10 περιοχών ως το 2013.
Παράλληλα, θα προχωρήσει άµεσα η εκπαιδευτική υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών
οµάδων µε τρία ειδικά προγράµµατα, τα οποία µετά από διαβούλευση και
επεξεργασία έχουν ολοκληρωθεί και προκηρύσσονται για υλοποίηση :
1. Εκπαίδευση των παιδιών της µουσουλµανικής µειονότητας στη Θράκη
2.
Εκπαίδευση
Αλλοδαπών
και
Παλιννοστούντων
µαθητών
3. Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά.»

Από τα παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι το Νέο Σχολείο αναγνωρίζει
ουσιαστικά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε διαφορετικό
πολιτισµικό υπόβαθρο και γι’ αυτό επισηµαίνει ότι «Η έλλειψη υποστήριξης των
εκπαιδευτικών, η έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού καθώς και η ελλιπής
εφαρµογή των προβλεπόµενων µέτρων ενίσχυσης του εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος σε ευπαθείς κοινότητες, κατέληξαν στην αποτυχία ουσιαστικής
στήριξης». Η «Εφαρµογή ∆ικτύου Σχολείων Εκπαιδευτικών Καινοτοµιών» µε
καινοτόµες εκπαιδευτικές πρακτικές στη λογική της θετικής διάκρισης,
φιλοδοξούν να βελτιώσουν την εκπαιδευτική πραγµατικότητα προάγοντας την
ισότητα και αµβλύνοντας τις διαφορές στα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα.
•

Επιπροσθέτως, ο Οδηγός για την Νεοελληνική Γλώσσα για το ∆ηµοτικό (στα νέα
Προγράµµατα Σπουδών που εφαρµόζονται για φέτος πιλοτικά) αναφέρεται για
πρώτη φορά σε θέµατα όπως: Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ∆ΕΥΤΕΡΗ, οι
ανάγκες των αλλόγλωσσων µαθητών, Το γλωσσικό και πολιτισµικό υπόβαθρό τους,
Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση της Γ2, Στάδια πολιτισµικής ένταξης των
αλλόγλωσσων µαθητών, Οργάνωση της εκµάθησης της Ελληνικής ως Γ2,
Στρατηγικές µάθησης, ∆ιδακτικές προσεγγίσεις, Ανάλυση λαθών, ∆ιόρθωση λαθών,
Η γλώσσα ως µέσο κατανόησης των γνωστικών αντικειµένων, Στάδια εκµάθησης της
δεύτερης γλώσσας, ∆ιδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 κ.ά.).

1. Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει ώστε να μετατρέψει το σκοπό
του Νέου Σχολείου σε αποτελεσματική διδακτική πράξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η µετατροπή του σκοπού του Νέου Σχολείου σε αποτελεσµατική διδακτική πράξη
από τον εκπαιδευτικό είναι µία πολύπλοκη διαδικασία η οποία επηρεάζεται και από
πολλά άλλα πράγµατα (βαθµός υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής,
υλικοτεχνική υποδοµή, υποστηρηκτικό περιβάλλον σχολείου κλπ).
Ανεξάρτητα όµως από τους άλλους παράγοντες ο εκπαιδευτικός θα µπορούσε να
λάβει µία σειρά µέτρων για να αρθούν οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές
που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισµικό περιβάλλον.
Α) ∆υσκολίες λόγω «διαφορετικότητας».
Πίνακας ελέγχου δράσης για τους εκπαιδευτικούς
√ Αποφεύγουµε να χρησιµοποιούµε προσβλητικούς χαρακτηρισµούς για άλλους
λαούς (π.χ. τριτοκοσµικοί, πρωτόγονοι, ανίκανοι, κ.λπ.).

√ Ερµηνεύουµε τα γεγονότα µε βάση διαφορετικές οπτικές.
√ Αναγνωρίζουµε το διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρα και τις ιδιαίτερες γλωσσικές
ανάγκες των παιδιών από τις εθνικές µειονοτικές οµάδες.
√ ∆ιατηρούµε υψηλές προσδοκίες για την απόδοση των πολιτισµικά διαφορετικών
µαθητών.
√ Βοηθούµε τους µαθητές να αναπτύξουν την αυτοεκτίµηση και την εµπιστοσύνη
στην ικανότητά τους να µάθουν.
√ Προετοιµάζουµε τα παιδιά να συζητήσουν ζητήµατα στερεοτύπων,
προκατάληψης και ρατσισµού µε έναν ειλικρινή τρόπο.
√ Αναπτύσσουµε στρατηγικές αντιµετώπισης του ρατσισµού και σε συνεργασία µε
τους µαθητές µας διαµορφώνουµε την αντιρατσιστική πολιτική της τάξης.
√ Τονίζουµε ότι το σύνθηµά µας είναι «∆ιαφορετικοί, αλλά ίσοι».
√ Συµβουλευόµαστε ή προσκαλούµε στην τάξη αντιπροσώπους συγκεκριµένων
πολιτισµικών οµάδων, για να συµµετέχουν σε δραστηριότητες ή να δώσουν
πολύτιµες πληροφορίες που αφορούν τα µέλη της οµάδας τους.
√ Μαθαίνουµε να προφέρουµε σωστά τα ονόµατα των µαθητών µας από άλλες
χώρες, όσο δύσκολα και αν µας φαίνονται.
√ Επιτρέπουµε στους µαθητές να περιγράφουν τον πολιτισµό τους µε τους δικούς
τους όρους.
√ Βρίσκουµε τις οµοιότητες που παρουσιάζουν οι πολιτισµοί µεταξύ τους. Ωστόσο,
δεν εστιάζουµε µόνο σε επιφανειακά χαρακτηριστικά, όπως η τροφή και η
ενδυµασία.
√ Προσπαθούµε να συµµετέχουµε στις διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις των
µαθητών µας, ενδιαφερόµενοι για την πραγµατική σηµασία τους.
√ Μαθαίνουµε να επικοινωνούµε µε τους µαθητές µας σε µορφές διαφορετικές από
τη γλώσσα, όπως ο χορός, η µουσική, η τέχνη, το δράµα, οι χειρονοµίες, οι
εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του σώµατος.
√ Βοηθούµε τους µαθητές µας να αναπτύξουν χρήσιµες δεξιότητες (π.χ.
διαπολιτισµικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, επίλυσης αντιθέσεων και
λήψης αποφάσεων), για να προωθήσουν την ενεργή συµµετοχή τους στο σχολείο
και την ευρύτερη κοινότητα.
√ Χρησιµοποιούµε υλικό που λαµβάνει υπόψη την ύπαρξη µαθητών µε διαφορετικό
πολιτισµικό υπόβαθρο και τους παρουσιάζει µε θετικό τρόπο.
√ Οργανώνουµε δραστηριότητες -όπως οι παρακάτω- οι οποίες συνυπολογίζουν τα
ενδιαφέροντα, τις πολιτισµικές και θρησκευτικές εµπειρίες των µαθητών, είναι
απαλλαγµένες από διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις οποιασδήποτε
µορφής και δίνουν σε όλους τους µαθητές την ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητές
τους και να σηµειώσουν επιτυχίες.

Β) ∆υσκολίες στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας.
•

Μέσα από τη σύνθετη κοινωνική πραγµατικότητα αναδύεται η ανάγκη
διδασκαλίας/εκµάθησης της ελληνικής ως Γ2 στο Νέο Σχολείο µε βάση δύο
συµπληρωµατικούς άξονες:
 τη θετική διαχείριση του φαινοµένου της διγλωσσίας/πολυγλωσσίας, για να
µετατραπεί από µειονέκτηµα σε πλεονέκτηµα
 την ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής µεθοδολογίας για τη διδασκαλία της
ελληνικής σε αλλόγλωσσους µαθητές.

Η γλωσσική εκµάθηση θα πρέπει να διασφαλίζει στους αλλόγλωσσους µαθητές:
• α) την ενεργό συµµετοχή τους στην καθηµερινή κοινωνική πραγµατικότητα
ενισχύοντας τις διαπροσωπικές τους επαφές και
• β) τη συνέχιση της φοίτησής τους στις ανώτερες και ανώτατες βαθµίδες της
εκπαίδευσης.
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εστιάζει στην επίτευξη των εξής στόχων:
• α) στο να αποκτήσουν πρόσβαση στη γλώσσα της καθηµερινής επικοινωνίας, έτσι
ώστε να ενταχθούν οµαλά στη σχολική και ευρύτερη κοινωνική πραγµατικότητα,
• β) στο να αποκτήσουν πρόσβαση στην επίσηµη γλώσσα του σχολείου, έτσι ώστε
να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΠΣ και να µπορέσουν να
συνεχίσουν απρόσκοπτα τη σχολική τους πορεία και
• γ) στο να αποκτήσουν ενεργό εµπλοκή στο σχεδιασµό των δικών τους ατοµικών
και κοινωνικών χαρακτηριστικών, έτσι ώστε να διαµορφώσουν την
προσωπικότητα αλλά και την κοινωνική τους ταυτότητα
•

•

Η εκµάθηση της ελληνικής ως Γ2 είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική, όταν
διδάσκονται από τον εκπαιδευτικό και εφαρµόζονται από το µαθητή
συγκεκριµένες στρατηγικές, συγκεκριµένοι δηλαδή τρόποι ανάπτυξης και
διαχείρισης των γλωσσικών δεξιοτήτων, π.χ. αξιοποίηση των συµφραζοµένων για
την κατανόηση του µηνύµατος, τεµαχισµός των λέξεων µε εσωτερική δοµή για την
κατανόηση της σηµασίας και τη σωστή ορθογράφηση, λήψη σηµειώσεων, χρήση
πηγών, ανασυνδυασµός, αυτοαξιολόγηση κτλ.
Αξιοποιώντας διάφορες στρατηγικές, ο µαθητής µπορεί να ανταποκριθεί
καλύτερα στις απαιτήσεις του γλωσσικού µαθήµατος (και του µαθήµατος των
άλλων γνωστικών αντικειµένων) και ταυτόχρονα να αυτονοµηθεί ως προς τη
διαδικασία µάθησης και τη χρήση της Γ2.

