Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά Εγχειρίδια:
Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον

1o Πανελλήνιο Συνέδριο

4, 5 και 6 Μαρτίου 2016

Τόμος Περιλήψεων

Υπό την αιγίδα

1o Πανελλήνιο Συνέδριο
Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά Εγχειρίδια:
Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον
4, 5 και 6 Μαρτίου 2016

Τόμος Περιλήψεων
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.
Μέλη
Παναγιώτης Αγγελίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Χρήστος Αντωνίου, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Γεώργιος Αραβανής, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιωάννης Βρεττός, Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.
Ευαγγελία Γαλανάκη, Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Γεώργιος Γρόλλιος, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Έλενα Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δόμνα-Μίκα Κακανά, Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.
Γεωργία Καλογήρου, Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Πέλλα Καλογιαννάκη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γεώργιος Καψάλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αναστάσιος Κοντάκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σπύρος Κρίβας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Βασιλική Λαλαγιάννη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Αικατερίνη Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Καθηγήτρια, Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο
Δημήτρης Μαυροσκούφης, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Μαρία Μοσκοφόγλου-Χιονίδου, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
Θωμάς Μπάκας, Επ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θωμάς Μπαμπάλης, Αν. Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.
Κωνσταντίνος Μπίκος, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Σήφης Μπουζάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ηρώ Μυλωνάκου-Κεκέ, Αν. Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Θανάσης Νάκας, Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.
Ελπινίκη Νικολουδάκη-Σουρή, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Έλση Ντολιοπούλου, Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.
Τζένη Παγγέ, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βίκυ Πάτσιου, Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Νικήτας Πολεμικός, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Γαλήνη Ρεκαλίδου, Αν. Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης
Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Μαρία Σακελλαρίου, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ελένη Ταρατόρη, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ευφημία Τάφα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τασούλα Τσιλιμένη, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αμαλία Υφαντή, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ελένη Φτιάκα, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κώστας Φωτιάδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Δημήτρης Χαραλάμπους, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δημήτριος Χατζηδήμου, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Αντώνης Χουρδάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρόεδρος
Ευαγγελία Κανταρτζή, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πρόεδρος Ε.Κ.Ε.ΔΙ.Σ.Υ.
Μέλη
Κατερίνα
Αλεξιάδη,
Υπεύθυνη
Πολιτιστικών
Θεμάτων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής
Νικόλαος Αμανατίδης, Εκπαιδευτικός – Επιμορφωτής – Ερευνητής
Χαρά Ανδρεάδου, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μάξιμος Βασιλείου, Υποδιευθυντής Γυμνασίου, ΓεωγράφοςΤεχνολόγος, Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Πάρης Βεντήρης, π. Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Βέρα Βορύλλα, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής
Χαράλαμπος Γεωργάκαινας, Φυσικός, Chengdu Shishi Cambridge ALevel Center, China
Βίκυ Γεωργαντά, Δασκάλα
Δημήτριος Γεωργαντίδης, Μαθηματικός, Pierce-Αμερικανικό
Κολλέγιο Ελλάδος
Αθανάσιος Γιαννίκας, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σταύρος Γρόσδος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ιόλη-Όλγα Δέσπη, Φιλόλογος, Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Σπύρος Δουκάκης, Μαθηματικός & Πληροφορικός, Σύμβουλος
Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Φωτεινή Εγγλέζου, Δρ, Φιλόλογος, Διευθύντρια 2ου Δημοτικού
Αλίμου
Ιωάννης Ζαχαρίας, Μαθηματικός, Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο
Ελλάδος
Ιωάννης Ζιάραγκας, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄
Αθήνας
Δημήτριος Ζυμπίδης, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Χριστίνα Ζώνιου, Θεατρολόγος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου
Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Κατερίνα Καζέλα, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής
Κατερίνα Καρακώτσου, Φιλόλογος, 1ο ΓΕΛ Παπάγου
Μαρία Κόρδα, Φιλόλογος, Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Χρύσα Κουράκη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αν. Αττικής
Ειρήνη-Μαρία Κουρή, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας
Παρασκευάς Κούρτης, Υπ. Δρ, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ., M.Sc. MIS
Γεώργιος Κουτρομάνος, Δρ στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Π.Τ.Δ.Ε.,
Ε.Κ.Π.Α.
Χριστόφορος Κωσταρής, Καθηγητής Πληροφορικός
Κωνσταντίνος Κωτσίδης, Δάσκαλος, 18ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου
Δημητρίου
Βάλια Λουτριανάκη, Φιλόλογος, Αρσάκειο Ψυχικού, Πρόεδρος
Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση
Μυρτώ Μαλάμου, Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Ν. Ηρακλείου
Τζωρτζίλια Μπαλούμη, Καθηγήτρια Γαλλικών, Pierce-Αμερικανικό
Κολλέγιο Ελλάδος
Γεώργιος Μπίκος, Δρ, Κοινωνιολόγος και Πολιτικός Επιστήμων,
Διευθυντής 3ου ΓΕΛ Καλλιθέας
Δημήτριος Μυλωνάς, Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων
Αθανάσιος Φαλούκας, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Β΄ Αθήνας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Άλκηστις Γεωργούλη, Ισαάκ Στόγιος, Θάνος Φουργκατσιώτης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: Μαρία Κόρδα (Συντονισμός), Ιόλη-Όλγα Δέσπη, Φωτεινή Εγγλέζου, Χριστίνα Κορωναίου,
Μαρία Λαδά, Βάλια Λουτριανάκη
ΈΡΓΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Το έργο του εξωφύλλου δημιουργήθηκε από την Ειρήνη Σούμα, μαθήτρια του Pierce-Αμερικανικού Κολλεγίου
Ελλάδος, η οποία κέρδισε το πρώτο βραβείο στον ενδοσχολικό μαθητικό διαγωνισμό για την αφίσα του συνεδρίου.
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Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016, 18:00-20:00, Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης, Εναρκτήρια Εκδήλωση
Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Παράλληλες Συνεδρίες
09:00-10:30 1η Ομάδα Παράλληλων Συνεδριών
Διδακτικό Αντικείμενο:
Μαθηματικά

Διδακτική Μεθοδολογία

Ιστορία Εκπαίδευσης

Διδακτικό Αντικείμενο:
Θρησκευτικά

Διδακτικό Αντικείμενο:
Ξένες γλώσσες
Διδακτικό Αντικείμενο:
Μουσική

Διδακτικό Αντικείμενο:
Ιστορία
Προγράμματα Σπουδών

Διδακτικό Αντικείμενο:
Νεοελληνική Γλώσσα
Καινοτόμα Προγράμματα
και Αγωγή Υγείας

Μουσειακή Αγωγή

Διδακτικό Αντικείμενο:
Αρχαία Ελληνικά

Καινοτόμα Προγράμματα

Κοινωνικές Επιστήμες

10:30-12:00 Κεντρικές Ομιλίες
12:00-12:30 Διάλειμμα
12:30-14:00 2η Ομάδα Παράλληλων Συνεδριών
Συμπόσιο Τμήματος
Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης
Σχολικά Εγχειρίδια και
Διαπολιτισμικότητα

Διδακτικό
Διδακτικό
Διδακτικά
Διδακτικό
Αντικείμενο: Ξένες
Αντικείμενο:
Μουσειακή Αγωγή
Αντικείμενα: Αρχαία
Ιστορία Εκπαίδευσης
Αντικείμενο: Ιστορία
Γλώσσες
Νεοελληνική Γλώσσα
Ελληνικά και Λατινικά
Διδακτικό Αντικείμενο:
Οικονομικές και
Εκπαιδευτικές Δράσεις και
Ειδική Αγωγή
Καινοτόμα Προγράμματα
Διοίκηση Εκπαίδευσης
Λογοτεχνία
Κοινωνικές Επιστήμες
Διδακτική Μεθοδολογία

Διδακτική
Μεθοδολογία

14:00-15:30 Θεατρικά και μουσικά δρώμενα μαθητών και μαθητριών
15:00-15:30 Αναρτημένες Ανακοινώσεις
15:30-19:30 Εργαστήρια
Κυριακή 6 Μαρτίου 2016, Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, , Παράλληλες Συνεδρίες
10:00-11:30 3η Ομάδα Παράλληλων Συνεδριών
Συμπόσιο: Έργα του ΙΕΠ

Διδακτικό Αντικείμενο:
Νεοελληνική Γλώσσα

Ιστορία Εκπαίδευσης

Διδακτικό Αντικείμενο:
Μαθηματικά

Καινοτόμα Προγράμματα

Προγράμματα Σπουδών

Διδακτικό Αντικείμενο:
Ιστορία

Καινοτόμα Προγράμματα

Διδακτική-ΠαιδαγωγικήΕπιμόρφωση

Μουσειακή Αγωγή

Φυσική Αγωγή και Αγωγή
Υγείας

Λογοτεχνία και
Διδακτικές Προτάσεις

Σχολικά Εγχειρίδια

Διδακτικό Αντικείμενο:
Πληροφορική

Προγράμματα Σπουδών
και Σχολικά Εγχειρίδια

Διδακτική Μεθοδολογία
και Σχολικά Εγχειρίδια

11:30-12:30 Κεντρικές Ομιλίες
12:30-13:00 Διάλειμμα
13:00-14:30 4η Ομάδα Παράλληλων Συνεδριών
Συμπόσιο: Νέα
προσαρμοσμένα Σχολικά
Εγχειρίδια για μαθητές με
αναπηρία
Καινοτόμα
Προγράμματα

Διδακτικό Αντικείμενο:
Νεοελληνική Γλώσσα

Επιχειρηματολογία –
Ρητορική – Αντιλογία

Ιστορία Εκπαίδευσης

Ιστορία Εκπαίδευσης

Διδακτικό Αντικείμενο:
Μαθηματικά

Οι Τέχνες στο
Πρόγραμμα Σπουδών

Καινοτόμα Προγράμματα

Μαθησιακοί Στόχοι και
Γλωσσικά Μαθήματα

14:30-15:30 Ολομέλεια
15:30 Λήξη
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Ειδική Αγωγή

Ιστορία Εκπαίδευσης
και Μοντέλα
Διδασκαλίας

Διδακτικές
Μεθοδολογίες και
Εκπαιδευτικές Δράσεις
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Η Μουσειοπαιδαγωγική ως κλάδος της Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης
Η Μουσειοπαιδαγωγική ως κλάδος της Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής έχει ως αντικείμενο
τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της μάθησης με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Μολονότι ως
επιστημονικό πεδίο εντάσσεται στην Άτυπη εκπαίδευση, μεθοδολογικά συνδυάζει τη
θεωρία και την πράξη που απαιτούνται για την προσέγγιση διαφόρων θεμάτων με τρόπο
βιωματικό και ψυχαγωγικό και αφορά στην ολοκληρωμένη και δημιουργική μεσολάβηση
μεταξύ ενός παιδικού ή ενήλικου κοινού και του υλικού πολιτισμού που εκτίθεται στα
Μουσεία. Έτσι, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για ανακάλυψη και δημιουργική αξιοποίηση
νέων γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών, με τη δραστηριοποίηση του συναισθήματος,
της σκέψης και του σώματος, μέσα από μια συνεχή διαδικασία ολόπλευρης
δραστηριοποίησης, πρόσληψης, κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης μηνυμάτων.
Παράλληλα, συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία του Μουσείου, με στόχο την
εκπλήρωση του εκπαιδευτικού ρόλου του ως μορφωτικού ιδρύματος.
Στην ομιλία, τεκμηριώνεται η σχέση του Μουσείου με την εκπαίδευση, ορίζονται οι
διαστάσεις της Μουσειοπαιδαγωγικής ως κλάδου της Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και
περιγράφονται οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, τα γνωστικά αντικείμενα και οι
θεωρίες μάθησης που βρίσκουν εφαρμογή στο Μουσείο. Γίνεται ιστορική αναφορά στις
καταβολές της Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα.
Διερευνάται μια λειτουργική σχέση συνεργασίας μεταξύ Μουσείου και σχολείου και
αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος των μουσειοπαιδαγωγών στην εκπαιδευτική διαδικασία
με την εκπόνηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το σχεδιασμό και την
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Οι πόλεμοι των σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας στη μεταπολεμική Ελλάδα
Σήφης Μπουζάκης
Στη συγκρουσιακή και Σισύφειο πορεία της νεοελληνικής εκπαίδευσης με άλματα,
καθιζήσεις, τραύματα, θαύματα και δράματα, έχουν καταγραφεί έντονες, συχνά
αδιάλλακτες, συγκρούσεις για τη γλώσσα αλλά και τα περιεχόμενα των σχολικών βιβλίων,
ιδιαίτερα εκείνων με ιδεολογικοπολιτικό περιεχόμενο, όπως τα βιβλία Γλώσσας, Ιστορίας
και Θρησκευτικών. Πρόκειται για βιβλία που συνδέονται με την απόκτηση εθνικής και
θρησκευτικής ταυτότητας. Στην παραπάνω εισήγησή μας θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας
στα βιβλία σχολικής Ιστορίας που, κατά τη μεταπολεμική περίοδο, προκάλεσαν έντονες
αντιπαραθέσεις και συχνά αποσύρθηκαν. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν τα βιβλία
Ιστορίας του Κ. Καλοκαιρινού, Ιστορία Ρωμαϊκή και Μεσαιωνική της Β΄ Γυμνασίου 1965, της
Μ. Ρεπούση 2006-2008, Ιστορία Στ΄ Δημοτικού, του Γ. Κόκκκινου, Ιστορία του νεότερου και
σύγχρονου κόσμου για τη Γ΄ Λυκείου 2002, και ένα βιβλίο τοπικής Ιστορίας για την Αχαΐα,
1997/98. Με αφορμή αυτές τις συγκρούσεις θα επιχειρηθεί:
α) να αναδειχθεί η επιχειρηματολογία και να ερμηνευθεί το συγκρουσιακό τοπίο της κάθε
περιόδου κυκλοφορίας των βιβλίων και
β) να αναδειχθούν οι διαφορές από το ένα βιβλίο στο άλλο, στο αφήγημα που αφορά σε
κρίσιμους εθνικούς σταθμούς, όπως η Επανάσταση του 1821, η Μικρασιατική
Καταστροφή και η Εθνική Αντίσταση.
Η εισήγηση θα κλείσει με την εξαγωγή συμπερασμάτων.
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Η έννοια της «δυσκολίας» στη θεωρία και τη διδακτική της Λογοτεχνίας
Τζίνα Καλογήρου
Είναι κοινώς διαπιστωμένο ότι μαθητές και δάσκαλοι «φοβούνται», πολλές φορές, τα
δύσκολα κείμενα στη Λογοτεχνία. Οι δάσκαλοι διστάζουν να επιλέξουν ορισμένα
λογοτεχνικά έργα με τη σκέψη ότι μπορεί να υπερβαίνουν τις αντιληπτικές δυνατότητες των
μαθητών τους· οι μαθητές, από την άλλη, θεωρούν ότι ορισμένα λογοτεχνικά είδη, όπως η
ποίηση, είναι εξ ορισμού δύσκολα ή ότι, γενικότερα, η Λογοτεχνία που διδάσκονται στο
σχολείο είναι δύσκολη και απαιτεί πολλές ερμηνευτικές ικανότητες, αλλά και γνώσεις για
την προσπέλασή της, απαιτεί μεγάλη «λογοτεχνική ικανότητα», για να χρησιμοποιήσουμε
έναν όρο του M. Riffaterre.
Αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «μύθο της δυσκολίας» βραχυκυκλώνει πολλές
φορές την ενασχόληση μαθητών και δασκάλων με τη Λογοτεχνία και αποδυναμώνει το
ενδιαφέρον τους για το μάθημα. Όμως, τι είναι στην πραγματικότητα η περίφημη δυσκολία
στη Λογοτεχνία και πώς μπορούμε να την ορίσουμε; Είναι μια εγγενής ιδιότητα του
κειμένου ή έχει να κάνει και με την αναγνωστική διαδικασία, τον τρόπο διδασκαλίας,
καθώς και με τη συνολική διδακτική αναπλαισίωση της Λογοτεχνίας; Υπάρχει μια
τυπολογία της δυσκολίας; Υπάρχει περίπτωση ο συγγραφέας να επιδιώκει τη δυσκολία («Οι
ποιητές στον πολιτισμό μας, όπως διαμορφώνεται σήμερα, πρέπει να είναι δύσκολοι»,
έγραφε ο T. S. Eliot);
Στην εισήγηση, επιχειρούμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα,
παρουσιάζοντας τις κυριότερες προσεγγίσεις γύρω από την ιδέα της δυσκολίας στη
σύγχρονη κριτική θεωρία, αλλά και τη διδακτική της Λογοτεχνίας.
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Ζητήματα σχεδιασμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων της τελευταίας
δεκαπενταετίας στην ελληνική εκπαίδευση
Γεώργιος Γρόλλιος
Ο σχεδιασμός του Αναλυτικού Προγράμματος αναφέρεται στη διαδοχή φάσεων που
αποτελούν τη διαδικασία συγκρότησης των δομικών στοιχείων του προγράμματος σε ενιαίο
όλον διαδικασία η οποία υλοποιείται από συγκεκριμένα ατομικά ή/και συλλογικά
υποκείμενα. Επίσης, η έννοια του σχεδιασμού του Αναλυτικού Προγράμματος συνδέεται
άρρηκτα με μια ορισμένη επιλογή των δομικών στοιχείων του.
Το βασικό ερώτημα που θα επιχειρήσω να απαντήσω στην ομιλία μου αναφέρεται στο
μοντέλο σχεδιασμού Αναλυτικού Προγράμματος, στο οποίο θεμελιώθηκε η κατασκευή των
Προγραμμάτων Σπουδών της υποχρεωτικής ελληνικής εκπαίδευσης κατά την τελευταία
δεκαπενταετία, περίοδο που συντάχθηκαν το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος
Σπουδών και τα αντίστοιχα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, όπως και τα Προγράμματα
Σπουδών του Νέου Σχολείου.
Η απάντηση του ερωτήματος συνδέεται με ενδιαφέροντα και κρίσιμα ζητήματα, όπως ο
χαρακτήρας των συνολικών επιδιώξεων και των συγκεκριμένων στόχων, η προέλευση του
περιεχομένου της μάθησης και οι τρόποι οργάνωσής του, καθώς και η αξιολόγηση των
προγραμμάτων που προαναφέρθηκαν. Η ανάλυση σημαντικών πλευρών αυτών των
ζητημάτων θα αποτελέσει το κύριο αντικείμενο της ομιλίας.
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Παιδαγωγική και ψυχολογική διάσταση της σχέσης Αναλυτικού
Προγράμματος, σχολικού εγχειριδίου και βιβλίου του εκπαιδευτικού: Το
παράδειγμα του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό
Σχολείο και το Γυμνάσιο
Γεώργιος Ι. Σπανός, Αθανάσιος Ν. Μιχάλης
Το 1976 θεωρείται terminus post quem για την επιστημονική προσέγγιση του Αναλυτικού
Προγράμματος με σαφείς επιστημονικές προδιαγραφές στην ελληνική εκπαίδευση. Η
πολύπλευρη κριτική θεώρηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, όπως αυτή έλαβε χώρα προ
του 1974, έδωσε το έναυσμα για έναν πολύπλευρο προβληματισμό για ό,τι θα καθιστούσε
τη διδακτική πράξη πιο αποτελεσματική.
Με άξονα της εκπαιδευτικής πολιτικής το αίτημα για ένα «νέο σχολείο» αποτελεσματικό,
αξιοποιήθηκαν οι θεωρίες για το Αναλυτικό Πρόγραμμα με τη μορφή curriculum και
αναζητήθηκαν οι παιδαγωγικοί, ψυχολογικοί και κοινωνιολογικοί όροι για την επιλογή, την
οργάνωση και τη διδακτική αξιοποίηση των μαθημάτων ως σωμάτων γνώσης, ως
μορφωτικών αγαθών και ως διδακτικού υλικού.
Με παράδειγμα την επαναστατική αλλαγή που έφερε η μεταρρύθμιση των ετών 1976-1984
με τα μαθήματα «Γλώσσα μου» για το Δημοτικό Σχολείο και «Νεοελληνική Γλώσσα» για το
Γυμνάσιο, θα παρουσιάσουμε τις παιδαγωγικές και ψυχολογικές αρχές πάνω στις οποίες
οικοδομείται μια λειτουργική σχέση ανάμεσα στα θεσμικά δεδομένα του θέματός μας. Θα
επικεντρωθούμε στην παραδειγματική αναφορά στην προσπάθεια που έγινε μετά το 1997
και μέχρι τη διατύπωση του Αναλυτικού Προγράμματος του 2011 που βρίσκεται
ανεφάρμοστο προς πολιτική και πειραματική χρήση.
Η προσέγγιση του θέματος, που αφορά κυρίως στην ύπαρξη ή μη συνάφειας, συνέχειας και
συνέπειας μεταξύ Αναλυτικού Προγράμματος και διδακτικής πράξης θα προσανατολιστεί
με τους όρους του μοντέλου που διαμόρφωσε ο D. Lawton για την κατανόηση του σχολικού
χώρου ως κοινωνικού θεσμού. Παράλληλα, η θεωρία της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του D.
Rowndree θα χρησιμοποιηθεί για να δοκιμαστεί η επιστημονικότητα των θεσμικών
εργαλείων που προσφέρονται στον εκπαιδευτικό, προκειμένου να διαμορφώσει μια
σταθερή αντίληψη για την αποτελεσματική διδασκαλία σύμφωνα με τη σύγχρονη απαίτηση
για αναστοχαστική εργασία.
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Υπολογιστική σκέψη, Αλγόριθμοι και Παζλ
Μαριάντζελα Παπαλάσκαρη
Εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες, καθώς και πολιτικοί αναγνωρίζουν ότι η επιστήμη των
υπολογιστών παρέχει μία νέα βασική δεξιότητα, απαραίτητη για τη μόρφωση μιας νέας
γενιάς επιστημόνων και για την προετοιμασία του τεραστίου εργατικού δυναμικού που
απαιτεί η ολοένα και πιο τεχνολογική παγκόσμια αγορά εργασίας. Η πρωτοβουλία του
Αμερικανού Πρόεδρου Ομπάμα (2016) «Computer Science for All», σε ύψος $4
δισεκατομμυρίων, έχει ως στόχο να δημιουργήσει τις συνθήκες για μαθητές από το
Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο να μάθουν την επιστήμη των υπολογιστών και να είναι
εξοπλισμένοι με τις υπολογιστικές δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι όχι μόνο
καταναλωτές, αλλά και δημιουργοί στην ψηφιακή οικονομία, και για να ζουν σαν ενεργοί
πολίτες σε έναν κόσμο που, ήδη σήμερα, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία.
Η εισήγηση περιγράφει μια προσέγγιση στην ενστάλαξη υπολογιστικής σκέψης μέσω της
χρήσης αλγοριθμικών παζλ (σπαζοκεφαλιές). Παρουσιάζουμε κατηγορίες παζλ που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τονίσουν και να διευρύνουν συγκεκριμένες
στρατηγικές σχεδιασμού αλγορίθμου που σχετίζονται με διακριτές υπολογιστικές
δεξιότητες σκέψης. Η προσέγγιση έχει εφαρμοστεί σε μαθήματα του προγράμματος
προπτυχιακών σπουδών στο πανεπιστήμιο Villanova University (ΗΠΑ) σε δύο επίπεδα: 1)
ένα εξαμηνιαίο μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές πανεπιστημίου στις ανθρωπιστικές
επιστήμες και 2) ένα εξαμηνιαίο μάθημα απευθύνεται σε δευτεροετείς ή τριτοετείς
φοιτητές επιστήμης υπολογιστών.
Αν και η εκπαίδευση στην επιστήμη των υπολογιστών ανταποκρίνεται σε μία σαφώς
μεγάλη πρακτική ανάγκη, δεν πρέπει να αγνοούμε την καθαρά διανοητική της αξία: τη
μοναδική προοπτική με την οποία εμπλουτίζει τον νου κάθε ηλικίας και σε οποιοδήποτε
στάδιο μόρφωσης. Καταλήγουμε με μία συζήτηση της καθολικότητας της έννοιας του
αλγορίθμου και της αλγοριθμικής σκέψης, έννοιες μακρά προγενέστερες των υπολογιστών
και των οποιωνδήποτε πρακτικών εφαρμογών τους.

Ποιος είναι ο καλός εκπαιδευτικός; Προς μια ψυχαναλυτικά φωτισμένη
Παιδαγωγική
Ευαγγελία Γαλανάκη
Στην ομιλία αυτή, αναλύονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του καλού εκπαιδευτικού, με
βάση την ψυχαναλυτική προσέγγιση της παιδαγωγικής διαδικασίας. Η Ψυχαναλυτική
Παιδαγωγική (ψυχαναλυτικά φωτισμένη ή ψυχαναλυτικά ενημερωμένη Παιδαγωγική)
αποτελεί ίσως την πιο σημαντική εφαρμογή της Ψυχανάλυσης. Αξιοποιούνται κυρίως οι
ιδέες του Sigmund Freud, της Anna Freud, του D. W. Winnicott, του W. R. Bion, της γαλλικής
σχολής (π.χ. Georges Mauco, Mireille Cifali, Francis Imbert, Jean-Claude Filloux, Anny
Cordié), της αγγλικής σχολής (π.χ. Isca Saltzberger-Wittenberg, Gianna Henry, Elsie
Osborne). Γίνεται λόγος για την αποξένωση από την παιδική ηλικία, το απωθημένο παιδί, τη
διαδικασία μεταβίβασης-αντιμεταβίβασης, την ουδετερότητα, την ταύτιση και τη
μετουσίωση. Ακολούθως, εντοπίζονται αναπόφευκτα εμπόδια στην παιδαγωγική
διαδικασία, όπως το άγχος, η οδύνη, η σαγήνη, η εξουσία και η βία. Παρουσιάζονται
συνοπτικά τα κύρια γνωρίσματα του «συμπαθητικού» και του «αντιπαθητικού»
εκπαιδευτικού, όπως αναδείχθηκαν από τις αφηγήσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών για τα
μαθητικά τους χρόνια. Τέλος, συστηματοποιείται και συνοψίζεται η φύση και το
περιεχόμενο της ωριμότητας του παιδαγωγού.
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Νέα προσαρμοσμένα σχολικά εγχειρίδια και εκπαιδευτικό υλικό για
μαθητές με αναπηρία
Βασίλης Κουρμπέτης
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στοχεύοντας, αφενός, στη διαμόρφωση σχολικών
εγχειριδίων που ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά των σύγχρονων Π.Σ. και στις
απαιτήσεις του 21ου αιώνα και, αφετέρου, στην υλοποίηση της Διεθνούς Σύμβασης του
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ν. 4074/11-4-2012) προέβη στην
ανάπτυξη προσβάσιμων/προσαρμοσμένων σχολικών εγχειριδίων για μαθητές με αναπηρία
Α΄ και Β΄ Δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, τα σχολικά εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό υλικό
που προσαρμόστηκαν αφορούν στους μαθητές με κώφωση, τύφλωση, νοητική αναπηρία,
αυτισμό, κινητικά προβλήματα, ΔΕΠΥ και αμβλύωπες μαθητές. Για την υλοποίηση του
έργου αυτού, αναπτύχθηκαν προδιαγραφές από ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων-ειδικών
επιστημόνων.
Τα προσβάσιμα σχολικά εγχειρίδια δεν είναι διαφορετικά ως προς το περιεχόμενο από
αυτά που χρησιμοποιούν οι συμμαθητές των μαθητών με αναπηρία. Το περιεχόμενό τους
παρουσιάζεται με εναλλακτικούς τρόπους, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση του από το
μαθητή και είναι διαθέσιμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η πολυμεσική ηλεκτρονική
μορφή συνδυάζει την παρουσίαση του βιβλίου με τη μορφή του τυπωμένου εγχειριδίου. Το
προσβάσιμο υλικό παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εκφώνησης των κειμένων
διευρύνοντας έτσι τα οφέλη και σε μαθητές που δεν είναι ανάπηροι αλλά παρουσιάζουν
μαθησιακές δυσκολίες ή είναι ακουστικοί τύποι. Τα κείμενα, επίσης, διαφοροποιούνται και
ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες. Επιπλέον, το προσβάσιμο υλικό
υποστηρίζεται-πλαισιώνεται από δυνατότητες, όπως φυσικός ομιλητής και νοηματιστής,
διερμηνεία, υπολογιστικές μονάδες, ειδικό εκπαιδευτικό υλικό γλωσσικής ετοιμότητας για
την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), εναλλακτικά εικονικά συστήματα επικοινωνίας
(εικόνα, σκίτσο, πικτογράμματα), απτικοποιημένο υλικό για τυφλούς, λειτουργία σε
περιβάλλον αφής και ανάγνωση οθόνης κ.ά.
Τα εν λόγω σχολικά εγχειρίδια θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των
εκπαιδευτικών, αλλά και καθοριστικό μέσο για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης
για όλους τους μαθητές και μιας κοινωνίας με ανθρωποκεντρικό, ενταξιακό αξιακό
σύστημα. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι αναρτημένο στο www.prosvasimo.gr. Τα
έντυπα βιβλία θα αποσταλούν στα σχολεία που φοιτούν μαθητές με αναπηρίες.
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Προφορικές Ανακοινώσεις
Αξιολογική αποτίμηση τριών σχολικών βιβλίων στα Μαθηματικά
Δημοτικού, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και το ισχύον Αναλυτικό
Πρόγραμμα, αλλά και αναφορά στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών των
Μαθηματικών. Γενικά συμπεράσματα
Αρχικά προσπαθούμε, μέσα από σχετική βιβλιογραφία, να σκιαγραφήσουμε το θεωρητικό
πλαίσιο για τη σημασία και το ρόλο των σχολικών βιβλίων και τις σύγχρονες τάσεις στη
διαδικασία αξιολόγησης - ποσοτικής και ποιοτικής - των σχολικών βιβλίων. Στη συνέχεια,
επιλέγουμε τρία σχολικά βιβλία στα Μαθηματικά Δημοτικού και, με βάση το ισχύον
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.–Α.Π.Σ.), προβαίνουμε σε αξιολογικές
αποτιμήσεις ποσοτικής κυρίως μορφής με κριτήρια: α) τη συμβατότητα με το Α.Π.Σ., β) το
περιεχόμενο των βιβλίων και γ) την παιδαγωγική τους καταλληλότητα, προσπαθώντας να
τεκμηριώνουμε τις κρίσεις μας με παραδείγματα και βιβλιογραφικές αναφορές. Επίσης,
γίνεται αναφορά στη συμβατότητα των συγκεκριμένων βιβλίων με το Νέο Π.Σ. των
Μαθηματικών που διαμορφώθηκε από τη δράση «Νέο Σχολείο» και εφαρμόζεται πιλοτικά.
Ειδικότερα, τα τρία σχολικά βιβλία Μαθηματικών Δημοτικού με τα οποία επιλέξαμε να
ασχοληθούμε είναι τα: «Μαθηματικά Γ΄, Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού». Καταλήγοντας, αναδύονται
κάποια γενικά αξιολογικά συμπεράσματα από το παρελθόν και το παρόν των Σχολικών
Εγχειρίδιων στα Μαθηματικά Δημοτικού, με σκοπό την υποστήριξη, αφενός, των
εκπαιδευτικών της πράξης και, αφετέρου, των ειδικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με
τη βελτίωση των σχολικών εγχειρίδιων στο μέλλον. Ένα μειονέκτημα των υπαρχόντων
βιβλίων αφορά στην ασυνέχεια στις θεωρήσεις των συγγραφικών ομάδων που, λόγω της
ταυτόχρονης συγγραφής των βιβλίων όλων των τάξεων, δεν είχαν το χρόνο να
συνεργαστούν μεταξύ τους και να δουν το βιβλίο της προηγούμενης και επόμενης τάξης.
επίσης, στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, ενώ θεωρητικά δίνεται βαρύτητα στην Ενιαιοποίηση των Α.Π. του
Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου (εξ ου και «Ενιαίο»), στην πράξη δεν
συμβαίνει κάτι τέτοιο, αφού χρειάζονται συνεχώς προγράμματα επιμόρφωσης από κοινού
σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής, Δημοτικής και Γυμνασιακής Εκπαίδευσης. Τέλος, αν και
έχουν υλοποιηθεί πλείστα σεμινάρια για τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και θεωρίες
μάθησης, όπου τα νέα βιβλία και το Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. εστιάζουν, ωστόσο, είναι δύσκολο να
εμπνεύσουμε τη διάθεση για καινοτομία σε όποιον δε θέλει ν’ αλλάξει. Μερικοί νέοι
εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανασφαλείς και μερικοί με πολλά χρόνια υπηρεσίας είναι
καχύποπτοι για τις καινοτομίες, αφού «ξεβολεύονται» από παγιωμένες συνήθειεςπρακτικές. Δεν είναι εύκολες οι αλλαγές στις διδακτικές αντιλήψεις βραχυπρόθεσμα.
Χρειάζεται συνεχής υποστήριξη στην τάξη, παιδαγωγική καθοδήγηση, δια βίου
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και πάνω απ’ όλα συνέπεια και συνέχεια στο έργο όλων
ημών των εκπαιδευτικών παραγόντων.

Σελίδα | 13

Προφορικές Ανακοινώσεις

Ιωάννης Λαζαρίδης

Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον

Προγράμματα Σπουδών − Σχολικά εγχειρίδια Μαθηματικών 1997-2015
Σταματούλα Τσικοπούλου
Σε κάθε χώρα, ανάλογα με τις ανάγκες της, τις ιδιαιτερότητές της και τους οραματισμούς
της πολιτικής, οικονομικής και πνευματικής της ηγεσίας, η επίσημη Πολιτεία καθορίζει ένα
συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο εξυπηρετεί προκαθορισμένους σκοπούς.
Οι σκοποί αυτοί εξαρτώνται από την πολιτικοοικονομική δομή της κοινωνίας, από την
πολιτιστική της παράδοση και τους ιδιαίτερους στόχους της συγκεκριμένης χρονικής,
πολιτικής και πολιτιστικής στιγμής. Η δυναμική του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας
εξαρτάται από τις δυνατότητες συνεχούς προσαρμογής του, η οποία προσδιορίζεται από
την αμφίδρομη σχέση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πραγματικότητας. Για το λόγο
αυτό, επιχειρούνται συχνές αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις του εκπαιδευτικού συστήματος.
Βασικός στόχος κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, μέχρι σήμερα, ήταν και για τη χώρα
μας η αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων των σχολείων, καθώς αυτά τα
προγράμματα αποτελούν τον πυρήνα της μεταρρύθμισης. Οι ραγδαίες αλλαγές στην
κοινωνία και στο ρόλο του σχολείου είχαν ως αποτέλεσμα, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, να
διατυπωθούν διάφορες προτάσεις για την αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων
των σχολείων. Στο σημερινό σχολείο, τα Αναλυτικά Προγράμματα στο σύνολό τους και τα
διδακτικά εγχειρίδια, μέσα από τα οποία αυτά υλοποιούνται, αποτελούν το σύνολο των
μορφωτικών αγαθών, τα οποία εκφράζουν τους σκοπούς της αγωγής, όπως καθορίζονται
από την επίσημη Πολιτεία και με βάση τα οποία το σχολείο επιδιώκει την επίτευξή τους.
Με άλλα λόγια, τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια εμπεριέχουν το
σύνολο της σχολικής μόρφωσης και αποτελούν τον καθρέφτη του επιπέδου της παιδείας
και κατ’ επέκταση του πολιτισμού ενός λαού. Σκοπός της ανακοίνωσης αυτής είναι να
παρουσιάσει τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) των Μαθηματικών, που
εκπονήθηκαν από το Π.Ι. και το Ι.Ε.Π. την τελευταία εικοσαετία, καθώς και τα σχολικά
εγχειρίδια τα οποία συγκεκριμενοποίησαν το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων.
Μέσα από την ιστορική αυτή παράθεση, θα παρουσιαστούν οι λόγοι που οδήγησαν την
Πολιτεία σ΄ αυτές τις αλλαγές, τους σκοπούς και τους στόχους που επιδιώχθησαν με τα
συγκεκριμένα Α.Π.Σ., καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή
τους. Με τον τρόπο αυτό, θα διαγραφεί και η πορεία που ακολούθησε η μαθηματική
εκπαίδευση στη χώρα μας αυτές τις δύο τελευταίες δεκαετίες.
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Νέο Σχολείο, Νέα Προγράμματα Σπουδών. Διαφοροποιήσεις και
ασυμβατότητες σε σχέση με το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό: Η περίπτωση
των Μαθηματικών της Α΄ Δημοτικού
Αλέξιος Μαστρογιάννης
Τη σχολική χρονιά 2011-2012, υλοποιήθηκε η πιλοτική εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων
Σπουδών στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη». Περιελάμβανε
στοχευμένη επιμόρφωση επιμορφωτών, στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών 188
πιλοτικών σχολικών μονάδων (21 Νηπιαγωγείων, 99 Δημοτικών Σχολείων και 68
Γυμνασίων). Σκοπός αυτού του πιλοτικού προγράμματος υπήρξε η αξιοποίηση της
εμπειρίας από την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών σε συνθήκες πραγματικής
τάξης, ώστε τα νέα Αναλυτικά προγράμματα, μέσα από διαδικασίες ανατροφοδότησης και
αξιολόγησης, να βελτιωθούν και να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικά. Επίσης, σε
εύθετο, υστερότερo χρόνο, στόχευση ήταν να αποπειραθεί η γενικευμένη εισαγωγή τους
στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση. Είχε προηγηθεί, πιλοτικά πάλι, σε 5 περιοχές της
Ελλάδας, και το λεγόμενο «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης», του οποίου η φιλοσοφία
κινούταν στην προετοιμασία και υποστήριξη των Εκπαιδευτικών στην εφαρμογή των Νέων
Αναλυτικών Προγραμμάτων, όπως επέτασσαν, γενικότερα, οι αρχές του «Νέου Σχολείου».
Αν και καταγράφηκε μια σχετική αρχική αρνητικότητα και διστακτικότητα των
εκπαιδευτικών ως προς τη συμμετοχή τους στην πιλοτική εφαρμογή των Νέων
Προγραμμάτων, τελικά αυτή περατώθηκε μάλλον επιτυχώς. Μια καινοτομία των Νέων
Προγραμμάτων είναι η απουσία σχετικού εγχειριδίου, αφού ο εκπαιδευτικός σε σαφή
πλαίσια αυτονομίας και ευελιξίας θα συνδημιουργεί και θα διαμορφώνει το εκπαιδευτικό
υλικό, με μόνους βοηθούς το Πρόγραμμα Σπουδών και τον Οδηγό του Εκπαιδευτικού. Οι
εκπαιδευτικοί, μέσω αυτών των 2 «εγχειριδίων», ατομικά και σε συνεργασία με άλλους
εκπαιδευτικούς, θα σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις και εφαρμογές, με προσαρμογές
και κατάλληλο υλικό, οι οποίες θα εξυπηρετούν τη φιλοσοφία και τους στόχους του νέου
Προγράμματος Σπουδών. Φυσικά, το τρέχον εγχειρίδιο θα αποτελεί, εν δυνάμει, μια πηγή
κάποιων δραστηριοτήτων, οι οποίες, ωστόσο, θα πρέπει να υπηρετούν την ανοικτότητα,
την ευελιξία, τη στοχοκεντρικότητα, τη συνεκτικότητα, τη διαφοροποίηση, το νέο
περιεχόμενο αλλά και την καινοτόμο έννοια των Τροχιών Διδασκαλίας και Μάθησης, που
πρεσβεύουν τα νέα προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτής της «ανιχνευτικής» κατεύθυνσης, τον
Νοέμβριο του 2015, και αφού, στο μεταξύ, αναθεωρήθηκαν και βελτιώθηκαν τμήματα του
Νέου Προγράμματος Σπουδών, ως αποτέλεσμα και της ανατροφοδότησης που ελήφθη από
την πιλοτική εφαρμογή τους, υλοποιήθηκε η δράση «Αξιολόγηση του υπάρχοντος
εκπαιδευτικού υλικού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης». Ως στόχος τέθηκε η εκτίμηση της
συμβατότητας του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού με το αντίστοιχο Νέο Πρόγραμμα
Σπουδών και τις διδακτικές αρχές. Όσον αφορά στα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου,
μέσω της παραπάνω δράσης, επιχειρήθηκε η εξέταση του βαθμού κάλυψης-ικανοποίησης
των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων του Νέου Προγράμματος Σπουδών των
Μαθηματικών από τα τρέχοντα εγχειρίδια των Μαθηματικών (Βιβλίο μαθητή και Τετράδιο
εργασιών). Επίσης, και ο έλεγχος των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που πληροί το
τρέχον εγχειρίδιο, όσον αφορά στα μαθηματικά και διδακτικά του χαρακτηριστικά, που
προσιδιάζουν στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, αποτέλεσε ταυτόχρονη αξιολογική επιδίωξη
και δράση. Η παρούσα εργασία θα εστιασθεί σε υποκειμενική αξιολόγηση του εγχειριδίου
Μαθηματικών της Α΄ Δημοτικού, σε σχέση με τους παραπάνω 2 προαναφερθέντες
προσδιοριστικούς άξονες. Γενικά, φάνηκε πως η συμβατότητα του παρόντος εκπαιδευτικού
υλικού με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι ισχνή, εξαιτίας κυρίως των νέων στοιχείων του
περιεχομένου, που περιλαμβάνονται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, ειδικά όσον αφορά
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στους κλασματικούς αριθμούς, τις μετρήσεις, τους ευκλείδειους μετασχηματισμούς, τις
οπτικοποιήσεις και τα Στοχαστικά Μαθηματικά. Ακόμη, η αθροιστική δόμηση, με βάση τις
τροχιές διδασκαλίας και μάθησης, που πρεσβεύουν τα Νέα Προγράμματα, η οργάνωση του
Νέου Προγράμματος σε ηλικιακούς κύκλους, η παντελής έλλειψη αξιοποίησης, στο τρέχον
εκπαιδευτικό υλικό, των ψηφιακών δυνατοτήτων, αλλά και μια σειρά άλλων λόγων
συνηγορούν στην ανάγκη δημιουργίας συμπληρωματικού αλλά και εξ αρχής νέου
μαθησιακού υλικού.
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Η Αγία Τριάδα της Εκπαίδευσης:
Ένα σχολείο, ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα, ένα βιβλίο
Σπύρος Φερεντίνος
Ένα από τα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι η απόλυτη
ομοιομορφία, εκτός των άλλων, και ως προς τα Προγράμματα Σπουδών και τα σχολικά
εγχειρίδια. Σε όλα τα σχολεία της ίδιας βαθμίδας για το ίδιο μάθημα και την ίδια τάξη
εφαρμόζεται το ίδιο Α.Π.Σ. και χρησιμοποιείται το ίδιο βιβλίο. Η έλλειψη ευελιξίας όσον
αφορά στα Προγράμματα Σπουδών και τα βιβλία που διέπει το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα οδηγεί στην εξής αντίφαση: τυπικά το σύστημα χαρακτηρίζεται από πλήρη έλεγχο
και συγκεντρωτισμό όσον αφορά στα προγράμματα και τα σχολικά βιβλία, με στόχο την
εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ομοιομορφίας, αλλά στην πράξη, όπου αυτό είναι
εφικτό, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών
των ΕΠΑΛ, η Α΄ τάξη υποχρεούται να κάνει τα ίδια Μαθηματικά με την Α΄ Λυκείου των
Γενικών Λυκείων. Επειδή στην πράξη αυτό είναι σχεδόν αδύνατο, η πλειονότητα των
καθηγητών έχει πλήρως αυτονομηθεί από τις επιταγές της Πολιτείας ως προς την ύλη των
Μαθηματικών και διδάσκει όσα Μαθηματικά θεωρεί ότι είναι δυνατό να κατανοηθούν από
τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Ακριβώς η ίδια τακτική, αλλά σε μικρότερη έκταση και ένταση,
αρκετές φορές ακολουθείται για μεγάλο αριθμό από σχολικά βοηθήματα, που είναι σε
υπερβολικό βαθμό πυκνογραμμένα και φορτωμένα με πλήθος από τεχνικές-επιστημονικές
λεπτομέρειες. Προφανώς, το φόρτωμα των βιβλίων με πολλές, συχνά απωθητικές,
λεπτομέρειες είναι αποτέλεσμα των αντίστοιχα εξαιρετικά φορτωμένων Αναλυτικών
Προγραμμάτων. Για παράδειγμα, στο Αναλυτικό πρόγραμμα των Μαθηματικών της Α΄
Γυμνασίου αναφέρονται: 1. Στόχος: Να συγκρίνουν κλάσματα. Για τη σύγκριση δυο
κλασμάτων, εκτός της διαδικασίας της μετατροπής τους σε ομώνυμα, πρέπει να
χρησιμοποιηθούν και άλλες ευρετικές στρατηγικές οι οποίες διευκολύνουν τη σύγκριση και
προκαλούν την περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών. Για παράδειγμα:
• Σύγκριση κλασμάτων με τον ίδιο αριθμητή,
• Σύγκριση κλασμάτων με μετατροπή άλλων κλασμάτων (που γνωρίζουμε τη μεταξύ τους
σχέση) σε ισοδύναμα,
• Σύγκριση κλασμάτων μέσω σύγκρισης με τη μονάδα,
• Σύγκριση κλασμάτων με χρήση της μεταβατικής ιδιότητας,
• Σύγκριση κλασμάτων με μετατροπή τους σε δεκαδικούς αριθμούς.
Αντί όλων αυτών, θα μπορούσε στο Αναλυτικό Πρόγραμμα να αναφέρει «Σύγκριση
κλασμάτων» και να αφήνονταν στην ευχέρεια των διδασκόντων οι περιπτώσεις που θα
παρουσιάσουν στους μαθητές. Επομένως, το κέντρο βάρους πρέπει να μετακινηθεί από τα
βιβλία προς τα Αναλυτικά Προγράμματα, τα οποία πρέπει να είναι ανοικτά και ευέλικτα,
ώστε να επιτρέπουν την υλοποίησή τους μέσω πολλών βιβλίων (πολλαπλό βιβλίο).
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Η συμβολή του μοντέλου της «αντεστραμμένης» διδασκαλίας στην
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου & τα μαθησιακά
αποτελέσματα που επιφέρει
Χριστόφορος Κωσταρής, Μαρία Κατσά
Στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, οι μαθητές καλούνται να αντεπεξέλθουν σ’ έναν
καταιγισμό πληροφοριών και γνώσεων, στο πλαίσιο ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
Όμως, οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται παραμένουν προσκολλημένες στα
δασκαλοκεντρικά πρότυπα του παρελθόντος. Γι αυτό, κρίνεται απαραίτητο να δοκιμάζουμε
διαρκώς περισσότερο καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας, που να κινητοποιούν και να
εμπλέκουν τους μαθητές μας στη μαθησιακή διαδικασία. Συνάμα, χρειάζεται να
διευρύνουμε τις τεχνικές προσέγγισης του εκπαιδευτικού υλικού με διάφορους τρόπους
επικοινωνίας, όπως εικόνες, πολυμέσα, κ.ά., διατηρώντας το ενδιαφέρον των
εμπλεκομένων. Η αντεστραμμένη διδασκαλία είναι μια μέθοδος σύμφωνα με την οποία, οι
μαθητές, πριν από το μάθημα στην τάξη, μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό (με βίντεο,
παρουσιάσεις, εικόνες, φύλλα εργασίας κ.ά.) – μέσω ειδικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο –,
όπως το έχει σχεδιάσει κατάλληλα ο εκπαιδευτικός. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να
εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να διατυπώσουν τις απορίες τους στο χώρο
συζήτησης που έχει κατάλληλα διαμορφωθεί (forum, chat room κ.ά.). Μ’ αυτό τον τρόπο,
εξοικειώνονται με το αντικείμενο και τις έννοιες που πρόκειται να διδαχθούν. Συνάμα, ο
κάθε μαθητής ενεργοποιείται και προσανατολίζεται στη μαθησιακή του αυτονομία και
αυτορρύθμιση, αφού μπορεί να μελετήσει το υλικό με τους δικούς του ρυθμούς.
Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τις όποιες παρανοήσεις
αφορούν στο περιεχόμενο του μαθήματος. Έχει, λοιπόν, τη δυνατότητα να
αναπροσαρμόσει το μάθημά του σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα και να προετοιμάσει το
κατάλληλο υλικό, στο πλαίσιο εξατομίκευσης της διδασκαλίας του στις ανάγκες των
μαθητών. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη, οι μαθητές, αντί να
παρακολουθούν παθητικά μια διάλεξη του εκπαιδευτικού, έχουν τη δυνατότητα να
συνεργαστούν σε ομάδες, ν’ αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους και ν’
ανταλλάξουν απόψεις. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός λειτουργεί συμβουλευτικά και
καθοδηγεί κάθε τους βήμα, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που έχει κατάλληλα σχεδιάσει,
στα πρότυπα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Μετά το μάθημα, οι μαθητές έχουν τη
δυνατότητα ν’ αναλάβουν ρόλους, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν, στο πλαίσιο
ερευνητικών εργασιών που τους ανατίθενται, μέσω διαδικτυακών εργαλείων
ομαδοσυνεργατικής μάθησης, όπως το wiki, το skype κ.ά. Εν κατακλείδι, η εφαρμογή της
αντεστραμμένης διδασκαλίας επιδρά σε καθοριστικό βαθμό στα κίνητρα των
εκπαιδευομένων, ενισχύοντας την εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Συμβάλλει στη
δημιουργικότερη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου, με κύριο άξονα την εξατομίκευση της
διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών. Τέλος, επιφέρει σαφώς καλύτερα μαθησιακά
αποτελέσματα σε επίπεδο κατάκτησης στόχων, ιδιαίτερα των περισσότερο αδύναμων
μαθητών.
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Η αλληλοδιδακτική μέθοδος: Ο δάσκαλος ως ηγέτης
Σπύρος Μάλλιος
Τις τελευταίες δεκαετίες, από τότε που οι Έλληνες «ξέφυγαν» από τη μεγάλη φτώχεια και
την έλλειψη πόρων της μεταπολεμικής περιόδου, εκατομμύρια επί εκατομμυρίων
δαπανήθησαν για την εκπαίδευση των μαθητών. Οι προϋπολογισμοί αυξάνονταν συνεχώς
με την ελπίδα ότι, αυξάνοντας τις δαπάνες, θα μορφωθούν καλλίτερα περισσότεροι
μαθητές. Με την παρούσα εργασία, τίθενται ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τις
εκπαιδευτικές μεθόδους: Για πόσο χρόνο χρειάζεται να μαθαίνει κανείς κάτι προτού είναι
εις θέσιν να το διδάξει; Χρειάζεται να περάσουν χρόνια μελέτης ή αρκούν ολίγα λεπτά;
Είναι απαραίτητη η εξαντλητική μελέτη ενός θέματος, προτού είναι εις θέσιν κάποιος να
διδάξει τα βασικά χαρακτηριστικά; Η αλληλοδιδακτική μέθοδος είναι μια οικία μέθοδος εις
όλους τους ανθρώπους, καθώς εξασκούμαστε εις αυτήν κάθε ημέρα του βίου μας, από τα
πρώτα χρόνια μας μέχρι την επαγγελματική καταξίωση. Στο σχολικό περιβάλλον, στο
πλαίσιο της αλληλοεκπαιδευτικής μεθόδου, ο δάσκαλος αναλαμβάνει εν μέρει ρόλο ηγέτη.
Εκτός από τις γνώσεις που έχει, χρειάζεται και δεξιότητες διοίκησης και καθοδήγησης. Ο
μαθητής ακούει τον διδάσκαλο, μαθαίνει και, κατόπιν, το εξηγεί σε κάποιον άλλο μαθητή,
που δεν κατάλαβε. Έτσι, και ο μαθητής που δεν κατάλαβε έχει μια δεύτερη ευκαιρία να
μάθει και ο μαθητής που κατάλαβε έχει μια ευκαιρία να εμπεδώσει όσα έμαθε, εξηγώντας
’τα σε κάποιον άλλο μαθητή. Και αυτό καθιστά την αλληλοδιδακτική μέθοδο παιδαγωγική:
διότι μπορεί κανείς να είναι σίγουρος ότι έμαθε, μόνο εάν μπορεί να το εξηγήσει σε
κάποιον άλλο. Επομένως, το μάθημα ναι μεν αρχίζει και τελειώνει από το διδάσκαλο, αλλά
ενδιάμεσα ο διδάσκαλος λαμβάνει μερικές φορές το ρόλο του συμβούλου και βοηθάει τους
μαθητές να επιτύχουν τους στόχους τους. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν κίνητρο να μάθουν
όσα λέει ο διδάσκαλος, διότι γνωρίζουν ότι, πολύ σύντομα, θα έχουν την ευκαιρία να
αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές, διδάσκοντας άλλους μαθητές. Έτσι, έχουν ένα άμεσο
όφελος, και δεν χρειάζεται να περιμένουν πότε θα τους φανούν χρήσιμα στο μέλλον, όσα
έμαθαν κάποτε στο σχολείο. Επίπλέον, και ο μαθητής που δεν κατάλαβε έχει μια δεύτερη
ευκαιρία να μάθει τόσο το περιεχόμενο της διδασκαλίας, αλλά και τον τρόπο σκέψης του
μαθητού που κατάλαβε (κάτι που πολλές φορές ο δάσκαλος δεν είναι εις θέσιν να
εξηγήσει). Με τον τρόπο αυτό, η αλληλοδιδακτική μέθοδος διατηρεί το μυαλό του μαθητή
σε εκγρήγορση και επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε μια εποχή που οι νέες
τεχνολογίες έχουν «επισκιάσει» το ρόλο του ανθρώπου, η αλληλοδιδακτική μέθοδος έχει
κάτι καινούργιο να προσφέρει. Η αλληλοδιδακτική μέθοδος είναι μια ανθρωποκεντρική,
αποτελεσματική και οικονομική λύση στην ανάγκη του ανθρώπου να μορφωθεί.
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Η διαφοροποιημένη διδασκαλία ως πλαίσιο υποστήριξης του γλωσσικού
εγγραμματισμού και των Προγραμμάτων Σπουδών του Νέου Σχολείου
Μαρία Παπαϊωάννου
Η παρουσίαση σκοπό έχει να αναπτύξει τις τομές μεταξύ των δύο σημαντικότερων
επιστημονικών ρευμάτων της εποχής για τη διδασκαλία και την κατανόηση κειμένων – τη
διαφοροποιημένη διδασκαλία και τον αναγνωστικό εγγραμματισμό – με τις βασικές αρχές
και διακηρύξεις της μεταρρύθμισης του Νέου Σχολείου και των Νέων Προγραμμάτων
Σπουδών για το γλωσσικό μάθημα στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο. Στην Ευρώπη, 1 στους 5
15χρονους Ευρωπαίους και 1 στους 5 ενήλικες Ευρωπαίους στερούνται αναγνωστικών
δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες, για να μπορεί το άτομο να λειτουργεί σε μία σύγχρονη
κοινωνία. Το υψηλό ποσοστό λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο
το δυτικό κόσμο, δεν αποτελεί χαρακτηριστικό των χαμηλών οικονομικά στρωμάτων ούτε
«προνόμιο» των παιδιών των μεταναστών. Η συντρηπτική πλειοψηφία των παιδιών και
ενηλίκων με φτωχές δεξιότητες εγγραμματισμού έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στη χώρα
όπου ζουν και μιλούν τη γλώσσα διδασκαλίας της τάξης τους ως μητρική γλώσσα (European
Commission, 2012). Στη χώρα μας, δεν έχουμε ερευνητικά πορίσματα για το επίπεδο του
γλωσσικού εγγραμματισμού των παιδιών του Δημοτικού. Κι αυτό γιατί η χώρα μας δεν
εφαρμόζει ένα Σύστημα Εθνικών Επιπέδων (National Standards), βάσει των οποίων να
αξιολογούνται οι επιδόσεις των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα δεν μετέχει στο διεθνή
διαγωνισμό της P.I.R.L.S. (Progress in International Reading Literacy Study), η οποία
αξιολογεί με σταθμισμένα εργαλεία τον αναγνωστικό εγγραμματισμό σε μαθητές και
μαθήτριες της Δ’ τάξης του Δημοτικού. Κρίνεται, λοιπόν, σημαντική η ανάπτυξη ενός
οργανωμένου και συστημικού πλαισίου για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος και
της μετάβασής του από μία υλοκεντρική και μη στοχευμένη διδασκαλία των κεφαλαίων του
βιβλίου σε μία στοχοκεντρική και μαθητοκεντρική λειτουργία, προσαρμοσμένη στις
ανάγκες και τους ρυθμούς όλων των μαθητών της τάξης. Δεδομένης της προβληματικής
που αναπτύχθηκε για το γλωσσικό εγγραμματισμό στο Δημοτικό Σχολείο, θα επιχειρήσουμε
να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως: α) Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η διεθνής εμπειρία
αξιολόγησης του αναγνωστικού εγγραμματισμού των μαθητών/τριών του Δημοτικού
Σχολείου 49 χωρών του κόσμου, μέσω των ερευνητικών πορισμάτων και των εργαλείων της
P.I.R.L.S. για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο; β) Ποια
χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου» προάγουν την ικανότητα του
γλωσσικού εγγραμματισμού στους μαθητές/τριες και ποια είναι τα εμπόδια εφαρμογής
της; γ) Γιατί η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί το διδακτικό μοντέλο, με το οποίο
μπορεί ο εκπαιδευτικός να αναπτύξει διαφοροποιημένους διδακτικούς στόχους και
στρατηγικές μάθησης για όλους τους μαθητές και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την
εφαρμογή ενός διαφοροποιημένου πλασίου διδασκαλίας στις τάξεις των Δημοτικών
Σχολείων της Ελλάδας;
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Βελτίωση εκπαιδευτικού μέσα από τη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση
αντεστραμμένης τάξης
Χριστίνα Μπουρλάκη, Δόμνα-Μίκα Κακανά
Ο κάθε εκπαιδευτικός καλείται σήμερα να ανταπεξέλθει στις καθημερινές προκλήσεις της
εκπαίδευσης, πειραματιζόμενος σε νέες διδακτικές προσεγγίσεις, προκειμένου να
βελτιωθεί, αλλά και να βελτιώσει τη δουλειά του και την αποτελεσματικότητά της, γεγονός
που συνδέεται άμεσα με τα μαθησιακά οφέλη των μαθητών της καθώς και την ικανοποίηση
που αντλούν αυτοί από τη μαθησιακή διαδικασία. Μία καινοτόμος διδακτική προσέγγιση
αποτελεί και η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Α.Δ.), που η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια
εφάρμοσε σε μία τάξη Ε΄ Δημοτικού. Η Α.Δ. είναι ένας τύπος μεικτής μάθησης με
χαρακτηριστικό στοιχείο την παρακολούθηση βιντεομαθημάτων από τους μαθητές στον
ιδιωτικό τους χώρο, πριν έλθουν στην τάξη, προκειμένου να αξιοποιηθεί η διδακτική ώρα
σε συνεργατικές δραστηριότητες. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν ο σχεδιασμός
και η υλοποίηση Α.Δ. μέσα από το μάθημα της Γεωγραφίας και η αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητάς της. Αναπτύχθηκε ημιπειραματικός σχεδιασμός ανάμεσα σε δύο
τάξεις Ε΄ Δημοτικού, που προσέγγισαν τις ίδιες έννοιες στο μάθημα της Γεωγραφίας με
διαφορετική διδακτική προσέγγιση, ώστε να έχουμε συγκρίσιμα δεδομένα. Ειδικότερα,
σχεδιάστηκαν 10 βιντεομαθήματα τα οποία βασίστηκαν στο περιεχόμενο του Δ.Ε.Π.Π.Σ.Α.Π.Σ. με την αξιοποίηση της πλατφόρμας του LAMS. Ο χρόνος δημιουργίας των
βιντεομαθημάτων ήταν σχεδόν ισοδύναμος με αυτόν της προετοιμασίας μιας
παραδοσιακής διδασκαλίας, ενώ η ερευνήτρια-εκπαιδευτικός υιοθέτησε κυρίως ρόλο
συντονίστριας και διευκολύντριας σε σχέση με τους μαθητές της Πειραματικής Ομάδας
(ΠΟ). Η άλλη ομάδα, που αποτέλεσε την Ομάδα Ελέγχου (ΟΕ), ακολούθησε την
παραδοσιακή διδασκαλία του μαθήματος. Εφαρμόστηκε προέλεγχος και μετά-έλεγχος και
στις δύο ομάδες, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδοση των μαθητών. Επίσης, έγινε
συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων. Η ενσωματωμένη ανάλυση έδειξε ότι η Α.Δ.
αποτελεί μια αποτελεσματική παιδαγωγική μέθοδο για τη διδασκαλία του μαθήματος της
Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε σταθερή αύξηση του μέσου όρου
επίδοσης των μαθητών της ΠΟ, αλλά κυρίως σημαντική αύξηση του βαθμού ικανοποίησης
από τον τρόπο διδασκαλίας και του βαθμού επιθυμίας για συνεργασία των μαθητών της
ΠΟ συγκριτικά με την ΟΕ. Τέλος, ως ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα εκτιμούμε το
γεγονός ότι το συγκεκριμένο μοντέλο βελτίωσε την εκπαιδευτικό να μη φοβάται να
πειραματίζεται σε νέες προσεγγίσεις και ότι το παραδοσιακό μάθημα δεν είναι πάντα το
πιο αποτελεσματικό.
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Το εγχειρίδιο Γαλλικής Γλώσσας στην ελληνική εκπαίδευση: ένα
συναρπαστικό ταξίδι μέσα στο χρόνο (18ος-21ος αι.)
Κωνσταντίνος Μυταλούλης
Στην ανακοίνωση αυτή, θα παρουσιάσουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή των σχολικών
εγχειριδίων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας σε Έλληνες ή
ελληνόφωνους τόσο στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο (Ελλάδα, Μικρά Ασία) όσο και έξω ή
μακριά από αυτόν (π.χ. στις ΗΠΑ). Ο χρονικός ορίζοντας της παρουσίασης εκτείνεται από
την εποχή έκδοσης του πρώτου σχολικού εγχειριδίου που γράφτηκε από Έλληνες για
Έλληνες (Βεντότης, 1790) μέχρι και τις μέρες μας. Στο πλαίσιο της ιστορικής παρουσίασης
των σχολικών εγχειριδίων Γαλλικής Γλώσσας, θα επισημανθούν και θα αναλυθούν
επιμέρους πτυχές τους, όπως η χρήση των εικόνων και των διαλόγων. Επίσης, θα δοθεί
έμφαση στα πολιτισμικά στοιχεία που απορρέουν μέσα από τα εγχειρίδια της κάθε εποχής
και θα επισημανθούν παραδείγματα εναρμόνισης τους με τα εκάστοτε Προγράμματα
Σπουδών. Αναπόφευκτα, θα υπάρξει μια σύγκριση των «εποχών», η οποία θα καταδείξει τις
αλλαγές και τις ομοιότητες στη σχεδίαση, στόχευση και δομή των σχολικών εγχειριδίων
Γαλλικής, τα οποία, παρά την έλευση των αντίστοιχων ψηφιακών, συνεχίζουν σε βιβλιακήέντυπη μορφή το ιστορικό τους ταξίδι.
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Η αναπαράσταση της γερμανικής κοινωνίας στο σχολικό εγχειρίδιο της
Γερμανικής Γλώσσας για την Α΄ και Β΄ Γυμνασίου
Κώστας Θεριανός, Μαρία Λαϊνά
Αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση της αναπαράστασης της γερμανικής
κοινωνίας στα σχολικά εγχειρίδια της Γερμανικής Γλώσσας της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου και, πιο
συγκεκριμένα, πώς παρουσιάζονται οι κάτοικοι της χώρας, η κοινωνική της δομή, τα
προβλήματά της. Τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια δεν αποτελούν
corpus ουδέτερων γνώσεων. Συνιστούν πολιτική και παιδαγωγική επιλογή, που εγχαράσσει
στους μαθητές και τις μαθήτριες «δρομολόγια για την σκέψη», όπως έλεγε και ο Pierre
Bourdieu. Πρόκειται για κοινωνικά επιλεγμένη και οργανωμένη γνώση. Για τα εγχειρίδια
της εκμάθησης Ξένων Γλωσσών είναι εμπεδωμένη η αντίληψη ότι περιορίζονται μόνο στην
εκμάθηση λεξιλογίου, συντακτικού και γραμματικής. Όμως τι κείμενα επιλέγονται να
διδαχθούν στα βιβλία των Ξένων Γλωσσών; Τι εικόνα για την κοινωνία της χώρας όπου
ομιλείται η γλώσσα δίνουν τα βιβλία στους μαθητές; Τι προβάλλουν από την κοινωνία αυτή
και τι αποσιωπούν; Προκειμένου να διερευνηθούν αυτά τα ερωτήματα, στην παρούσα
εργασία, χρησιμοποιήθηκε η θεματική ανάλυση, όπως προκύπτει από την επιστημονική
παράδοση της grounded theory και της ποιοτικής έρευνας και ανάλυσης. Η έρευνα αυτή
εντάσσεται στο πλαίσιο της έρευνας για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο.
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Ο Πολιτισμός στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών (Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών και διδακτικές προσεγγίσεις)
Βασίλειος Χασκής
Τα τελευταία χρόνια, η έννοια του Πολιτισμού, είτε αυτούσια, είτε ως συνθετικό των όρων
διαπολιτισμός, πολυπολιτισμός, εμφανίζεται εντονότερα στα Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών (Α.Π.Σ.) και τις διδακτικές προσεγγίσεις των διαφόρων αντικειμένων και πολύ
περισσότερο των Ξένων Γλωσσών. Οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις έχουν εδώ και
καιρό θέσει ως στόχο την επαφή των μαθητών με τη γλώσσα-πολιτισμό στόχο. Από την
περίοδο κατά την οποία ως στόχος ήταν η κατάκτηση μόνο του γλωσσικού κώδικα, έχουμε
φτάσει στη συνειδητοποίηση ότι για την πληρέστερη επαφή μας με μία γλώσσα πρέπει να
προσεγγιστεί ταυτόχρονα και ο αντίστοιχος πολιτισμός που φέρει αυτή η γλώσσα. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, μιλάμε πλέον για την προσέγγιση της γλώσσας-πολιτισμού στόχου. Τι
εννοούμε, όμως, με την έννοια «Πολιτισμός»; Βιβλιογραφικά, γίνεται λόγος για τη
δυαδικότητα
culture/civilization,
που
στα
Ελληνικά
αποδίδεται
ως
«πολιτισμικός/πολιτιστικός». Είναι σαφές για ποιον από τους δύο όρους γίνεται λόγος στα
Α.Π.Σ. και τις διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις; Και ποια είναι τα εργαλεία που διαθέτει ο
εκπαιδευτικός για την προσέγγισή του και την προσπάθεια μετάδοσής του στους μαθητές
του, αφού ο ίδιος καλείται να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή και διευκολυντή στην
προσέγγιση των μαθητών με τη γλώσσα-πολιτισμό στόχο;

Σελίδα | 24

Προφορικές Ανακοινώσεις

Διδάσκοντας Ιστορία μέσα από τη Λογοτεχνία και τις Τέχνες
Ελένη Σαραντοπούλου, Παναγιώτα Καπροΐτη, Χρυσάνθη Ζεπάτου
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναδείξει τη λειτουργία της Λογοτεχνίας και των Τεχνών
στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας. Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης στα παιδιά
αφορά σε μια πολύπλοκη διαδικασία καθώς αυτή σχετίζεται με γεγονότα και ανθρώπους
που έζησαν στο παρελθόν. Η κατανόηση του παρελθόντος εκ μέρους των παιδιών, όπως
επισημαίνει η Αβδελά, μπορεί να γίνει δυνατή μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως
της δημιουργικής φαντασίας στη διδασκαλία της Ιστορίας, της ενσυναισθηματικής
ανάπλασης και της ιστορικής κατανόησης. Η Λογοτεχνία αποτελεί έναν ιδανικό τόπο όπου
θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την ερμηνεία της Ιστορίας. Το λογοτεχνικό έργο,
ενταγμένο σε ένα ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, αποτελεί φορέα μηνυμάτων και
προσφέρεται για την κατανόηση ιστορικών περιόδων και γεγονότων. Παράλληλα, η
αναζήτηση και επεξεργασία έργων Τέχνης (Μουσική, Εικαστικά, Γλυπτική, Κινηματογράφος,
κ.λπ.) εμπλουτίζουν τη διαδικασία δημιουργίας αναπαραστάσεων, μια και στοχεύουν στην
ενεργοποίηση των αισθήσεων. Με βάση αυτά, η εργασία προτείνει μια διαθεματική
διδασκαλία της σύγχρονης Ιστορίας και συγκεκριμένα της περιόδου 1936-1944, μέσα από
την ανάγνωση γνωστών λογοτεχνικών έργων των συγγραφέων Άλκη Ζέη και Ζώρζ Σαρή:
• «Το Καπλάνι της βιτρίνας» της Άλκης Ζέη, που αναφέρεται στην περίοδο της 4ης
Αυγούστου, της προπολεμικής, μεταξικής περιόδου στην Ελλάδα.
• «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» της Άλκης Ζέη, που διατρέχει την περίοδο από την
έναρξη του πολέμου του 1940 έως την απελευθέρωση της Αθήνας το 1944.
• «Ο Αθηνόδωρος» της Ζωρζ Σαρή, που είναι ένα τρυφερό αυτοβιογραφικό της σκληρής
εποχής της γερμανικής κατοχής.
Τα βιβλία αυτά αποτελούν πραγματολογικό υλικό για την κατανόηση κοινωνικών και
ιστορικών δομών και λειτουργούν παράλληλα ως ιστορικές πηγές, εφόσον είναι
αυτοβιογραφικά κείμενα. Η επεξεργασία των κειμένων συνοδεύεται από την ακρόαση και
μελέτη μουσικών έργων της εποχής, όπως εμβατήρια, τραγούδια Επιθεώρησης, πατριωτικά
κι αντιστασιακά τραγούδια, αλλά και σύγχρονα μουσικά έργα και τραγούδια με ιστορικές
αναφορές στην εν λόγω περίοδο. Η προσέγγιση σημαντικών γεγονότων της νεότερης
ελληνικής ιστορίας μέσα από τη μουσική βοηθά το παιδί να συγκεκριμενοποιήσει
αφηρημένες έννοιες, να εντάξει τα γεγονότα μέσα σ’ ένα κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και να
αντιληφθεί την πολιτισμική τους διάσταση.
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Σχολικά εγχειρίδια και ιστορική σημαντικότητα: Οι μαθητές αξιολογούν τα
γεγονότα και τα πρόσωπα της Ιστορίας της Στ΄ τάξης
Κώστας Κασβίκης, Σωτήρης Καραγιάννης
Η κατανόηση της ιστορικής σημαντικότητας (historical significance) γεγονότων, ανθρώπων ή
εξελίξεων του παρελθόντος αποτελεί βασικό εργαλείο για την ιστορική μάθηση στο πλαίσιο
των σύγχρονων προσεγγίσεων της διδακτικής της ιστορίας. Τα Αναλυτικά Προγράμματα
Ιστορίας στην Ελλάδα, όπως και αλλού, λειτουργούν ως φίλτρα που καθορίζουν την
ιστορική γνώση την οποία η κυρίαρχη ιδεολογία θεωρεί κατάλληλη και έγκυρη για να
μεταδοθεί στα παιδιά και στη συνέχεια τα σχολικά εγχειρίδια, μέσα από τις δομές της
ιστορικής αφήγησης, τα ρητορικά σχήματα, τις αξιολογικές κρίσεις, τη μορφή και την
έκταση της εικονογράφησης, κατασκευάζουν συγκεκριμένες εμπρόθετες εκδοχές για το τι
είναι σημαντικό από το παρελθόν. Με αφετηρία τις παραπάνω θέσεις, υλοποιήθηκε έρευνα
με ερωτηματολόγιο σε πάνω από 700 μαθητές Γυμνασίου, οι οποίοι κλήθηκαν να επιλέξουν
ποια ιστορικά πρόσωπα και ιστορικά γεγονότα, από όσα διδάχθηκαν στην Στ΄ τάξη του
Δημοτικού, είναι, κατά την άποψή τους, σημαντικά και για ποιο λόγο. Μέσα από τη
συγκεκριμένη έρευνα, επιχειρήσαμε, αρχικά, να διερευνήσουμε πώς οι μαθητές
προσλαμβάνουν τις επιλογές του Α.Π. και του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας σχετικά με τα
σημαντικά ιστορικά θέματα που περιλαμβάνουν και, σε δεύτερο επίπεδο, να εντοπίσουμε
με ποια κριτήρια αξιολογούν τη σημασία συγκεκριμένων προσώπων και γεγονότων της
νεότερης ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας. Τα ποσοτικά δεδομένα της έρευνας
επιβεβαιώνουν ότι τα περισσότερο προβεβλημένα και πολλαπλώς νοηματοδοτημένα
ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα του σχολικού εγχειριδίου της Στ΄ τάξης αποτελούν, σε
μεγάλο βαθμό, αυτά στα οποία και οι μαθητές και οι μαθήτριες αποδίδουν ιδιαίτερη
σπουδαιότητα. Όμως, η αιτιολόγηση που παρέχουν τα παιδιά για τις επιλογές τους
υποδεικνύει ότι σε μεγάλο βαθμό αδυνατούν να τις τεκμηριώσουν με ιστορικά
επιχειρήματα, αναπαράγοντας, στην καλύτερη περίπτωση, το ιστορικό συγκείμενο των
γεγονότων ή της δράσης των προσώπων. Επιπλέον, ο εθνικός κανόνας, η στερεοτυπική
προσέγγιση του φύλου, η παροντική και συναισθηματική οικειοποίηση και η πληθυντική
χρήση του παρελθόντος διαπερνούν τις εξηγήσεις τους. Λίγοι μαθητές και μαθήτριες
κατορθώνουν να τεκμηριώσουν την ιστορική σημασία που έχουν συγκεκριμένα πρόσωπα
και γεγονότα προτάσσοντας το συμβολικό τους χαρακτήρα, τις συνέπειες των πράξεων για
το παρόν και το μέλλον ή τη συμβολή τους στην γνώση μας για γεγονότα ή διαδικασίες που
φωτίζουν συγκεκριμένες πτυχές του παρελθόντος.
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Οπτικός γραμματισμός και σημειωτική ανάλυση του εικονογραφικού
υλικού του βιβλίου Ιστορίας της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
Εφαρμογές και παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης
Βασίλειος Ζαγκότας, Γεώργιος Σωτηρακόπουλος
Η ανάλυση και η αξιοποίηση των εικόνων στη διδακτική διαδικασία αποτελούν το πλέον
ουσιαστικότερο βήμα προς την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων του οπτικού
γραμματισμού, δεδομένης και της ολοένα αυξανόμενης χρήσης οπτικού υλικού σε κάθε
έκφανση της καθημερινής μας ζωής. Η πολυτροπικότητα και η πολυσημία, χαρακτηριστικά
στοιχεία στα περισσότερα διδακτικά εγχειρίδια της τελευταίας γενιάς για το Δημοτικό
Σχολείο (2006 κ.ε.), σηματοδοτούν μια νέα φιλοσοφία στην προσέγγιση της γνώσης. Η
παρούσα εργασία, θέτοντας στο μικροσκόπιο το τελευταίο χρονικά εισαχθέν εγχειρίδιο στο
Δημοτικό Σχολείο, αυτό της Ιστορίας της Στ΄ τάξης, ξεκινά από το ερώτημα «Είναι τυχαία ή
στοχευμένη η επιλογή και η τοποθέτηση των εικόνων στο συγκεκριμένο σχολικό
εγχειρίδιο;». Η φιλοσοφία της προσέγγισης του υλικού εφάπτεται με την Κοινωνική
Σημειωτική, η οποία θεωρεί ότι κάθε οπτική αναπαράσταση αποτελεί επικοινωνιακή πράξη
μεταξύ δημιουργού και παρατηρητή, με τον εικονιστικό κώδικα να είναι εύκολα
ερμηνεύσιμος από άτομα που ανήκουν στο ίδιο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. Το
μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης βασίζεται στη Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού των
Gunter Kress και Theo van Leeuwen, με το οποίο εξετάζονται η διαπροσωπική και η
κειμενική μεταλειτουργία των οπτικών αναπαραστάσεων του βιβλίου, ενώ σε κάθε μία από
τις τελευταίες προτείνονται τρόποι διδακτικής αξιοποίησής της. Στην παρούσα εισήγηση,
θα παρουσιαστούν το βασικό θεωρητικό πλαίσιο, μερικά παραδείγματα της εφαρμογής
αυτής, προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης, καθώς και ορισμένα από τα πιο βασικά
συμπεράσματα της ευρύτερης έρευνας.
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H «πολυπροοπτικότητα» στη διδασκαλία της Ιστορίας
Μαρία Βλαχάκη
Η πολυπολιτισμική σύνθεση του σύγχρονου ελληνικού σχολείου συνιστά ένα ποιοτικό
χαρακτηριστικό, το οποίο είναι σημαντικό να αξιοποιείται συστηματικά στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Η «πολυπροοπτικότητα» αναφέρεται στην αναγνώριση του ιδιαίτερου
κεφαλαίου γνώσεων και εμπειριών των μαθητών, στην αμφισβήτηση των μοναδικών
ερμηνειών, στην ανάδειξη και την ενσυναισθητική κατανόηση εναλλακτικών απόψεων, κι
ακόμη, στην πρόκληση και αλλαγή των λανθασμένων, στερεοτυπικών αντιλήψεων. Στην
ανακοίνωση ειδικότερα, εξετάζεται εάν προάγεται η έκφραση εναλλακτικών ερμηνειών και
η «πολυπροοπτικότητα» στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Ιστορίας στο Δημοτικό
Σχολείο. Ως διδακτική πρόταση παρουσιάζεται μία διαχρονική θεματική μελέτη για τα αίτια
και τις συνέπειες των πολέμων στη ζωή των ανθρώπων. Ως αφετηρία της μελέτης
επιλέχθηκε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και ειδικότερα ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η
περίοδος της Γερμανικής κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης, από την οποία συλλέχθηκαν
προφορικές μαρτυρίες. Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα αίτια και οι συνέπειες των πολέμων
σε παλαιότερες ιστορικές περιόδους όσο και στη σύγχρονη εποχή. Αποτέλεσμα των
εμφυλίων πολέμων και των πολιτικών αναταραχών σε άλλες χώρες ήταν και ο ερχομός
αρκετών παιδιών στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η εκπαιδευτική δράση
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εργαστηρίου προφορικής ιστορίας και αυτοβιογραφικής
αφήγησης που λειτουργεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά σε ένα Δημοτικό Σχολείο της
Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή μαθητών ηλικίας 10-11 ετών, γηγενούς και διαφορετικής
εθνοπολιτισμικής καταγωγής. Τα παιδιά, αξιοποιώντας την οικογενειακή ιστορία και τις
οικείες εμπειρίες των ίδιων και των συμμαθητών τους, κατανοούν τόσο ιστορικές όσο και
ειδικές επιστημολογικές έννοιες, όπως η αλλαγή, η συνέχεια, τα αίτια, τα ιστορικά
τεκμήρια. Εξοικειώνονται στην προσέγγιση του παρελθόντος με τη συγκριτική χρήση
διαφορετικών πηγών, γραπτών και προφορικών. Υποθέτουν, διερευνούν, συζητούν και
διατυπώνουν τις δικές τους ερμηνείες. Αναγνωρίζουν ακόμη τις διαφορετικές φωνές στο
παρελθόν και στο παρόν της πόλης τους.
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Από την ιστορική στη συστηματική προσέγγιση της Φιλοσοφίας:
Αξιολόγηση του βιβλίου Αρχές Φιλοσοφίας Β΄ Λυκείου
Ζωή Αντωνοπούλου – Τρεχλή
Η μελέτη και η αξιολόγηση ενός σχολικού βιβλίου (και μάλιστα συγκριτικά προς
προηγούμενα προτεινόμενα σχολικά βιβλία) μπορεί να μας προσφέρει στοιχεία για τον
τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται στην εκπαίδευση το μάθημα που υποστηρίζεται από το
συγκεκριμένο βιβλίο. Το υπάρχον σχολικό βιβλίο Φιλοσοφίας (Βιρβιδάκη Στ.-Καρασμάνη Β.Τουρνά Χ., Αρχές Φιλοσοφίας), όταν, κατά το σχολικό έτος 2007-2008, εισήχθη στην
ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δέχθηκε σφοδρή, και συχνά αντιφατική, κριτική από
διάφορες πλευρές. Σήμερα, οκτώ χρόνια αργότερα και μετά από αρκετές περιπέτειες του
ίδιου του μαθήματος της Φιλοσοφίας, η αξιολόγησή μας για το βιβλίο μπορεί να είναι πιο
νηφάλια, και επομένως, πιο γόνιμη, ιδιαιτέρως εφόσον αναμένεται αλλαγή Προγραμμάτων
Σπουδών για τα μαθήματα του Λυκείου, την οποία ενδεχομένως θα ακολουθήσει και
αλλαγή των σχολικών βιβλίων. Ποιες καινοτομίες επέφερε το υπάρχον σχολικό βιβλίο στη
διδασκαλία του μαθήματος της Φιλοσοφίας; Γιατί η εισαγωγή του στην εκπαιδευτική
διαδικασία ανησύχησε εκπαιδευτικούς και μαθητές; Ποιες αδυναμίες του επισημαίνουν
εκπαιδευτικοί και μαθητές; Ποιες αρχές προϋποτίθενται για τη διδασκαλία του; Ποιες
μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας θα ήσαν πιο κατάλληλες για να διδαχθεί; Ποιο
υποστηρικτικό υλικό θα ήταν χρήσιμο; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία θα
επιχειρήσουμε να απαντήσουμε με την εισήγησή μας. Συγχρόνως, θα προβούμε σε
συνολική αποτίμηση του βιβλίου, με κριτήρια ταξινομημένα σε τέσσερις κατηγορίες: α)
περιεχόμενο, β) δομή και οργάνωση του υλικού, γ) παιδαγωγική και διδακτική
καταλληλότητα, και δ) λειτουργικότητα και αισθητική του εικαστικού μέρους. Επιπλέον,
αξιολογώντας τους στόχους του βιβλίου και συνδέοντάς τους με το Πρόγραμμα Σπουδών το
οποίο υπηρετείται με τη διδασκαλία του βιβλίου (έχει συνταχθεί το 2001 από: Μυρτώ
Δραγώνα-Μονάχου, Παντελή Νικολακόπουλο και Παναγιώτη Νούτσο), θα εισηγηθούμε
ορισμένες βασικές αρχές, που, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να διέπουν ένα Πρόγραμμα
Σπουδών του μαθήματος Φιλοσοφίας, κυρίως σε επίπεδο στόχων και σε επίπεδο
αξιολόγησης του μαθήματος. Στις προτάσεις μας θα ληφθούν υπ’ όψιν οι κυριότερες
παιδαγωγικές και διδακτικές τάσεις για το μάθημα της Φιλοσοφίας (ενδεικτικά: philosphy
for children, η τάξη της φιλοσοφίας ως κοινότητα έρευνας κ.λπ.).
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H αναγνωστική ανταπόκριση στα φιλοσοφικά «κείμενα» και η σύγχρονη
πρόσληψή τους στο σχολείο
Χαρινέλα Τουρνά
Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές που διέπουν το υπάρχον σχολικό εγχειρίδιο Αρχές
Φιλοσοφίας Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας 2007, αυτό που ο εκάστοτε αναγνώστης μπορεί
να αναζητήσει σε ένα φιλοσοφικό κείμενο είναι η δική του σχέση με την εποχή που
απεικονίζεται και αποτυπώνεται στο κείμενο. «Σε τι μπορεί να με αφορούν αυτές οι ιδέες
που είναι εγγεγραμμένες στο κείμενο;», πρέπει να αναρωτηθεί ο αναγνώστης/τρια. Αν
κανείς παραμείνει στο κείμενο αυτό καθ΄ εαυτό, αποδέχεται την αντίληψη του κειμένου ως
τετελεσμένου προϊόντος άθικτου από το χρόνο και τις προσλήψεις και οδηγείται σε μια
μουσειακή διδασκαλία της φιλοσοφίας στους μαθητές/τριες μας, όπου οι φιλοσοφικές
ιδέες εκτίθενται σε «προθήκες». Να! Εδώ η φιλοσοφία του Πλάτωνα, παραπέρα του
Επίκουρου κ.ο.κ. Ωστόσο, μας ενδιαφέρει, πρωτίστως, η δική τους α-πορία σε ζητήματα
διαχρονικά και πανανθρώπινα, όπως αυτά που εξετάζει η συστηματική φιλοσοφία και… η
«βοήθεια» έρχεται – αφού ζητηθεί – από την ιστορία της φιλοσοφίας, από όσα δηλαδή
σκέφτηκαν επιτυχώς, και για τα οποία δικαιώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, όπως π.χ. ο
Δημόκριτος, ή και ανεπιτυχώς, όπως π.χ. ο Ντεκάρτ με το κωνάριο. Το υπάρχον βιβλίο
Φιλοσοφίας, σε αντίθεση με τη μέχρι τώρα σχολική διδασκαλία της Φιλοσοφίας, που για
πολλές δεκαετίες στηρίχτηκε επιστημολογικά στη φιλολογία και σκοποθετικά στη
σημασιοδότηση της φιλοσοφίας ως διαμορφώτριας ήθους, καθώς και σε έναν τύπο της
διδασκαλίας που οριζόταν από τους πόλους: γραμματολογική/βιογραφική εξέταση και
μονοδιάστατη «καθηγητική» ερμηνεία, επιθυμεί το κείμενο να μπορεί να αναπαραχθεί
μέσα στην «ελαστική ζώνη» της συνάντησής του με τους αναγνώστες του. Αναζητούνται
στο υπάρχον βιβλίο Φιλοσοφίας μόνο τρόποι/δρόμοι, προκειμένου να διευκρινιστούν
μερικά θεμελιώδη και ριζικά ερωτήματα. Οι δρόμοι της κριτικής σκέψης είναι μονάχα
μονοπάτια. Ένα Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων είναι μια πόρτα εισόδου στη φιλοσοφία,
ανάμεσα σε πολλές άλλες πιθανές εισόδους. Ωστόσο, είναι αυτή που επιτρέπει στον
αναγνώστη/τρια, αφού διαβάσει το βιβλίο, να αρχίσει να ανακαλύπτει άλλα φιλοσοφικά
έργα, ώστε να συγκροτήσει για τον εαυτό του, αν το θέλει, τη δική του ανθολογία. Αν κάτι
θα μπορούσε να προφυλάξει από την τυποποίηση ένα τόσο ρευστό και πολυδιάστατο
αντικείμενο, όσο η Φιλοσοφία, που επιτελεί τόσο πολύμορφες και διαφοροποιημένες
κοινωνικές λειτουργίες, θα ήταν ένα μη κανονιστικό Πρόγραμμα Σπουδών. Ένα πρόγραμμα
που θα μπορούσε να αφήνει υψηλό βαθμό ελευθερίας σε διδάσκοντες και διδασκόμενους,
ώστε να το διαχειρίζονται αναστοχαστικά και κριτικά. H διδασκαλία της Φιλοσοφίας μέσω
πηγών αποσκοπεί στο να παρακινήσει τους μαθητές να αλληλεπιδρούν με τα κείμενα, με
τρόπο που αυτή η αλληλεπίδραση να τους οδηγεί στην αυτογνωσία και τον
αυτοκαθορισμό. Η διδασκαλία της Φιλοσοφίας είναι επικοινωνία με την έννοια της
ανταλλαγής των οπτικών. Οι όροι «επικοινωνία» και «ανταλλαγή οπτικών» ορίζουν την
έναρξη ενός διαλόγου με την «πρόταση του κόσμου, την οποία το κείμενο αποκαλύπτει»,
όπου η οικειοποίησή της ή η αντιπαράθεση προς αυτή θα μπορούσαν να είναι εξίσου
πιθανές εκβάσεις. Πρόσφατες τάσεις στις περιοχές της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας και
των πολιτισμικών σπουδών, γενικότερα, ορίζουν νέους προσανατολισμούς – άρα και νέες
γνώσεις – για τη διδασκαλία της Φιλοσοφίας. Πρόκειται για τη διερεύνηση των
ανθρωπολογικών αναγκών στις οποίες ανταποκρίνεται η Φιλοσοφία. Διαπιστώθηκε ότι τα
σχολικά κείμενα γενικά δεν «ανοίγονται» αρκετά σε όλους τους τύπους γραφής, γι’ αυτό η
συγγραφική ομάδα συμπεριέλαβε σύντομα αποσπάσματα από κινηματογραφικά έργα,
συνθήματα σε τοίχο, γελοιογραφίες, πίνακες ζωγραφικής από τη Metaphyka pittura κ.λπ.,
γιατί αναρωτήθηκε: Αρκεί ο παραδοσιακός σκοπός της ιστορικής συγκρότησης της
πολιτισμικής ταυτότητας του μαθητή μέσα από κείμενα του «φιλοσοφικού κανόνα» ή είναι
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σκόπιμο να βοηθηθεί ο μαθητής να συγκροτήσει την κοινωνική του ταυτότητα και μέσα
από σύγχρονα φιλοσοφικά κείμενα ή οιονεί φιλοσοφικά;
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Η Ελλάδα μέσα στα βιβλία της Ελληνικής Γλώσσας για τη διασπορά
Ιωάννης Γιαννικόπουλος
Η ελληνική διασπορά είναι μια επικράτεια πολιτισμού και η διαλεκτική σχέση της με το
μητροπολιτικό κέντρο είναι καθοριστική για την επιβίωσή της. Η διατήρηση στοιχείων της
ελληνικής ταυτότητας επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό από την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση,
όμως, προσφέρεται και για τη δημιουργία εικονικών πραγματικοτήτων και για τη μετάδοση
μύθων και ιδεολογιών στις νέες γενιές. Στα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού υλικού που έχει
χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν στην ελληνική διασπορά, έχει διαπιστωθεί ότι τείνουν σε
μεγάλο βαθμό στην εξιδανίκευση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της ορθοδοξίας
και στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας εθνικής συνείδησης στις νέες γενιές της διασποράς. Η
τάση εξιδανίκευσης του παρελθόντος συνδέεται, σε αρκετές περιπτώσεις, και από μια
εξιδανικευμένη εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα
ελληνόπαιδα της διασποράς αποκτούν μια εθνική συνείδηση, η οποία είναι προϊόν
εξιδανικεύσεων και στερείται συγχρονικών στοιχείων, ενώ αυτή η εξιδανίκευση συμβαδίζει
με την εικόνα που έχουν πολλοί ξένοι για την Ελλάδα, την οποία γνωρίζουν και βλέπουν
μέσα από τον κλασικό αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Όταν, όμως, η εικονική εθνική ταυτότητα
έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα, τότε αυτή καταρρέει. Οι νέες συνθήκες που
επικρατούν διαμορφώνουν τις νέες προϋποθέσεις για την οικοδόμηση μιας πιο ρεαλιστικής
βάσης μεταξύ κέντρου και διασποράς. Το παιδαγωγικό ζητούμενο είναι η αξιοποίηση του
πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών και η διασύνδεσή του με τα πολιτισμικά στοιχεία
από τη σύγχρονη Ελλάδα, ώστε τα περιεχόμενα της διδασκαλίας να ανταποκρίνονται σε
πραγματικές συνθήκες και να έχουν αξία για τη ζωή των ελληνοπαίδων της διασποράς. Το
σχολικό βιβλίο καλλιεργεί στάσεις και μεταβιβάζει αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς στους
μαθητές. Τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν τις επιλογές και τη συμπεριφορά του ατόμου και
έχουν μεγάλη σημασία τόσο για τη σχέση και επικοινωνία μεταξύ ατόμων, κοινωνικών
ομάδων και λαών όσο και για τη διαμόρφωση της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της εικόνας της Ελλάδας μέσα στα
βιβλία της Ελληνικής Γλώσσας για τη διασπορά, και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό υλικό
που αφορά στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, όπως δημιουργήθηκε στο
πλαίσιο του έργου «Παιδεία Ομογενών». Η ανάλυση από το ερευνητικό μέρος της εργασίας
δείχνει ότι το νέο εκπαιδευτικό υλικό έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που ξεπερνά
εξιδανικεύσεις του παρελθόντος, ενώ είναι εμπλουτισμένο με πολλά συγχρονικά στοιχεία
της Ελλάδας.
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Η γλώσσα είναι το αίμα της ψυχής μέσα στο οποίο τρέχουν οι σκέψεις και
χάρη στο οποίο αναπτύσσονται*
Ανδρούλα Σάββα
Η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισμικότητα. Ο διαπολιτισμικός
χειρισμός Α.Π., σχολικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού και προσέγγισης χρειάζεται να
αποτελεί αντικείμενο συνεχούς διαπραγμάτευσης. Το μωσαϊκό πολιτισμών, που συναντάμε
στη σχολική μικροκοινωνία, επιβάλλεται να οργανώνεται γύρω από πυλώνες, όπως ο
σεβασμός, η ευελιξία και η παροχή τέτοιων εχέγγυων που να προσφέρουν σε όλα τα παιδιά
ίσες ευκαιρίες επιτυχίας. Η βάση που θα στηρίζονται τα πιο πάνω έχει διττή φύση: την
επιστημονική τεκμηρίωση και την εμπειρία. Παρελκόμενο της παγκοσμιοποίησης είναι η
πολυγλωσσία. Η καλλιέργεια γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων αποτελεί τον
κεντρικό πυρήνα, από τον οποίο διακτινίζονται όλοι οι επιμέρους στόχοι. Είμαστε θεατές
και συμμέτοχοι στο φαινόμενο τουλάχιστον της διγλωσσίας. Όταν αυτή είναι προσθετική,
έχει ευεργετικές επιδράσεις στη νοητική ανάπτυξη, στην αντίληψη, στην ανάπτυξη της
μεταγλωσσικής ικανότητας, στην πολυσύνθετη σκέψη και «απελευθερώνει το μυαλό από
την τυραννία των λέξεων» (Vygotsky). Ο Baker, προσπαθώντας να οριοθετήσει τη
διγλωσσία, προτείνει τη γλωσσολογική και τη ψυχο-κοινωνικο-γλωσσολογική θεώρηση. Η
πρώτη αφορά στην κατοχή και η δεύτερη στη χρήση. Έτσι, δίγλωσσο θεωρείται το άτομο
που μπορεί ολοκληρωμένα και με σωστό εννοιολογικό περιεχόμενο να εκφραστεί και στις
δύο γλώσσες (Haugen) και μπορεί να τις χρησιμοποιεί σε διαφορετικές περιστάσεις,
αλλάζοντας κάθε φορά το γλωσσικό κώδικα χωρίς δυσκολίες (Oksaar). Εργαζόμενοι στα
τρία επίπεδα δραστηριότητας, που δομούν την αναγνωστική συμπεριφορά, στοχεύουμε
στην αποκωδικοποίηση, την κατανόηση, αλλά και την κριτική στάση (Anderson et al.). Οι
γλωσσικές δεξιότητες μπορούν να καλλιεργηθούν μέσα στο σύγχρονο πρίσμα της
κοινωνικής πραγματικότητας και να υποστηριχθούν από την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Η
προσέγγιση της μάθησης, ως μιας πολυδιάστατης διαδικασίας (σύμφωνα και με τη θεωρία
πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner), προκρίνει την υιοθέτηση ευέλικτων και
διεπιστημονικών προσεγγίσεων και προγραμμάτων, τα οποία θα στηρίζονται στη γνώση
παιδαγωγικού περιεχομένου (Cohran). Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση
διδασκαλίας της θεματικής ενότητας «Σχολείο» σε παιδιά που γνωρίζουν την Ελληνική σε
διαφορετικό βαθμό και επίπεδα (μελέτη περίπτωσης). Επεξεργάζονται διάφορες πτυχές της
ενότητας, η οποία προσεγγίζεται διαθεματικά. Παράλληλα, ενσωματώνεται η τεχνολογία,
ώστε να υποβοηθήσει και να συμβάλει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών.
Επιχειρείται ένας συγκερασμός του βαθμού κατοχής της ελληνικής γλώσσας και βασικών
στόχων του Α.Π., με τρόπο υποστηρικτικό των σχολικών εγχειριδίων. Τα παιδιά
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους γύρω από δομές της γλώσσας και των Μαθηματικών, θέτουν
και αιτιολογούν απόψεις και εκφράζονται δημιουργικά μέσα από τη διαπραγμάτευση
επιμέρους ζητημάτων του άμεσου περιβάλλοντος και της κοινωνικής πραγματικότητας.
* Holmes
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Πάμε μουσείο; Όχι, έχω σχολείο: Ο θεσμός του μουσείου στο εκπαιδευτικό
υλικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Βάια Κασβίκη
Η ανακοίνωση αναφέρεται στην παρουσία του μουσειακού θεσμού στη σχολική
πραγματικότητα μέσα από τις θεσμικές προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις
νοηματοδότησης της έννοιας του «μουσείου» στο πλαίσιο της επίσημης εκπαιδευτικής
πολιτικής. Η σχέση μεταξύ σχολείου και μουσείου δύναται να αναπτυχθεί προς δύο
κατευθύνσεις. H πρώτη, άμεση και ενισχυτική για την υλοποίηση του επίσημου
Προγράμματος Σπουδών μέσω της αξιοποίησης του μουσείου ως εναλλακτικού μέσου
προσέγγισης της σχολικής γνώσης και η δεύτερη, πιο μακροπρόθεσμη και καθοριστική, ως
εργαλείου ανάπτυξης της ευρύτερης κουλτούρας των παιδιών, με τελικό σκοπό τη
συγκρότηση και διαμόρφωση μιας νέας ομάδας επισκεπτών στο μουσείο. Η έρευνά μας
αφορά στη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους ο μουσειακός θεσμός και οι
λειτουργίες του παρουσιάζονται και αξιοποιούνται στα περιεχόμενα των γνωστικών
αντικειμένων (βιβλία μαθητή) του Δημοτικού Σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί στη
διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης αναφορών στο μουσείο και της έκτασης τους στα
σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην εξέταση του βαθμού σύνδεσης με
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και στην ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες
μουσειολογικές προσεγγίσεις. Δείγμα της έρευνας αποτελεί το σύνολο των γνωστικών
εγχειριδίων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσω της τριγωνοποίησης της έρευνας,
επιχειρείται η συνδυαστική αξιοποίηση της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου, με στόχο
την ανάδειξη των τάσεων αναφορικά με το «μουσείο», και μορφών ποιοτικής ανάλυσης και
κριτικής με στόχο την εις βάθος ερμηνευτική προσέγγιση της πολυπρισματικής έννοιας του
μουσείου. Από τα ερευνητικά αποτελέσματα διαπιστώνεται πως η έννοια «μουσείο»
καταγράφει σημαντική εμφάνιση στα σχολικά εγχειρίδια-βιβλία μαθητή της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, κυρίως στη Μελέτη, στη Γλώσσα και στα Εικαστικά. Το φάσμα των οπτικών
μέσα από τις οποίες παρουσιάζεται ο μουσειακός θεσμός στα βιβλία του μαθητή είναι
διευρυμένο, πολυδιάστατο και συντείνει στην επίγνωση της αξίας του μουσειακού θεσμού
και του επιστημονικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού του ρόλου μέσα από μια σύγχρονη
μουσειολογική θεώρηση. Οι έννοιες της ιδεολογίας, της συγκρότησης ταυτότητας και του
θαυμασμού για τα μουσειακά αντικείμενα εμφανίζονται, αλλά σε περιορισμένο βαθμό,
τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Τέλος, παρουσιάζονται στα παιδιά, έστω και ελάχιστα, οι
θεωρητικοί προβληματισμοί για καίρια ζητήματα, όπως αυτό του επαναπροσδιορισμού του
κοινωνικού ρόλου του μουσείου, της ανάγκης αναπλαισίωσης της εκθεσιακής πρακτικής με
βάση τα σύγχρονα συμφραζόμενα και τις διαφοροποιημένες ανάγκες των ποικίλων
κοινωνικών υποκειμένων και η επικέντρωση στην επικοινωνιακή διάσταση για το
μετασχηματισμό του μουσείου σε ανοικτό χώρο πολιτισμικής αναφοράς για το σύνολο της
κοινωνίας.
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Πρόγραμμα μουσειακής εκπαίδευσης στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου
Πηνελόπη Τζιώκα, Νικολίνα Κουντουρά
Τα μουσεία, σημαντικό πεδίο πολιτισμού και ιστορίας, αποτελούν αντικείμενο
ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ‘40. Ως θεσμός
εγγεγραμμένος σε ένα ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο που διαρκώς μεταβάλλεται, τα
μουσεία σταδιακά άλλαξαν ως προς τη φυσιογνωμία και το ρόλο τους. Η πιο σπουδαία
αλλαγή αφορά στους τρόπους αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με τα εκθέματα.
Συγκεκριμένα: Οι μουσειολόγοι, επιχειρώντας να επανακαθορίσουν τη σχέση με το κοινό
τους, πέρασαν από την απλή επίσκεψη στην ξενάγηση και, ύστερα, στο «ανακαλυπτικό
μουσείο». Αυτό σημαίνει πως δεν επιθυμούν πλέον να λειτουργούν ως κλειστές οντότητες,
ούτε να παρουσιάζουν με μονοδιάστατο τρόπο τους θησαυρούς που διαθέτουν,
λειτουργώντας ανεξάρτητα από το κοινό τους. Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των
μουσείων και της σχέσης τους με τους επισκέπτες δεν προέκυψε στο κενό. Η επανεξέταση
των περισσότερων κλάδων των ανθρωπιστικών επιστημών, σε επίπεδο θεωρίας και
πρακτικής, και ειδικότερα η έμφαση που δόθηκε στην ιστορικότητα της ερμηνείας των
αντικειμένων συνέτειναν προς την κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα, η μεταστροφή της
παραδοσιακής παιδαγωγικής σε εναλλακτικές μεθόδους προώθησης της διερευνητικής και
συνεργατικής μάθησης υπήρξε, επίσης, καθοριστική για την υιοθέτηση του
αλληλεπιδραστικού μοντέλου παραγωγής της γνώσης στα μουσειακά εκπαιδευτικά
προγράμματα. Η μουσειακή αγωγή ενισχύθηκε, τέλος, και από τις αρχές της θεωρίας της
επικοινωνίας και της λογοτεχνίας για ενεργοποίηση μίας «κοινότητας ερμηνευτών».
Υιοθετώντας όλες τις παραπάνω θεωρητικές αρχές, ως σχολικές, σύμβουλοι φιλολόγων
Πιερίας (2007-2012) εκπονήσαμε Πρόγραμμα μουσειακής εκπαίδευσης στον αρχαιολογικό
χώρο του Δίου, επιθυμώντας να καλύψουμε την ανάγκη της μουσειακής αγωγής στην
περιοχή μας. Στόχος μας ήταν η ουσιαστική γνωριμία των μαθητών της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με τον αρχαιολογικό χώρο με την ενίσχυση της ανακαλυπτικής και
συνεργατικής μάθησης μέσα από βιωματικές δράσεις. Είναι προφανές πως δεν στοχεύαμε
μόνο στη γνώση, αλλά και στη διαδικασία παραγωγής της. Αυτός ο σχεδιασμός μας επί
χάρτου δεν θα είχε καμία τύχη, εάν δεν είχαμε την αμέριστη συνεργασία και υποστήριξη
του Δρ. Αρχαιολογίας Πάρη Παπαγεωργίου, ο οποίος μας καθοδήγησε στο χώρο του Δίου
και μας επέτρεψε να ξεκινήσουμε με ασφάλεια την «αναπλαισίωση» της επιστημονικής και
αρχαιολογικής γνώσης σε παιδαγωγικό υλικό. Στην εισήγησή μας, επιθυμούμε να
καταθέτουμε, εν συντομία, την ταυτότητα του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, το οποίο
παρακολούθησαν χίλιοι και πλέον μαθητές, παρουσιάζοντας: τις θεωρητικές μας αρχές,
τους στόχους μας, τη μεθόδευση και τα στάδια εργασίας μας στον αρχαιολογικό χώρο,
υλικό που χρησιμοποιήσαμε, στοιχεία αξιολόγησης του προγράμματος, βιβλιογραφία στην
οποία βασισθήκαμε.
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Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «MYTHEUM»: Ένα μουσειοπαιδαγωγικό
εργαλείο στο πλαίσιο του Web 2.0.
Βασίλης Ντατσιούδης, Αναστασία-Σοφία Δημοπούλου,
Ελεάνα Μαργαρίτη, Ευθυμία Θεοχάρη
Στην παρούσα ανακοίνωση, προτείνεται μία πρωτότυπη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, το
«Mytheum», η οποία περιλαμβάνει προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις και
δραστηριότητες στο πλαίσιο του «user-generated content», με τη χρήση διαδεδομένων
εργαλείων του Web 2.0. Tο «Mytheum» λειτουργεί για να καλύψει τις ανάγκες των
πολιτιστικών φορέων σε σχετικές δράσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, και στοχεύει, αφενός,
στην προώθηση της γνώσης, μέσω της επικοινωνίας αυτών των δράσεων στο κοινό,
αφετέρου, στη δημιουργία αναγνωρισιμότητας των εμπλεκόμενων πολιτιστικών φορέων,
ώστε να προσελκύουν με σύγχρονο και ενδιαφέροντα τρόπο το μαθητικό κοινό. Ως
τυποποιημένο εκπαιδευτικό εργαλείο, αναπτύσσεται σε τρεις επί μέρους πλατφόρμες
εργασίας, που προωθούν το τελικό προϊόν των εργασιών, και λειτουργεί σε τρία επίπεδα,
που βρίσκονται σε αντιστοιχία με το στάδιο συμμετοχής των χρηστών: το εκπαιδευτικό
στάδιο (πριν την επίσκεψη), το βιωματικό (κατά τη διάρκεια της επίσκεψης) και το στάδιο
του διαμοιρασμού των τελικών ψηφιακών αποτελεσμάτων των χρηστών (μετά από την
επίσκεψη). Στοχεύει, κυρίως, στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους πολιτιστικούς
χώρους, στην προώθηση της επιστημονικής ερευνητικής μεθοδολογίας στους τομείς της
αρχαιολογίας, της εθνογραφίας και της τέχνης, στη βιωματική εμπειρία στην εκπαίδευση –
όπως επιτυγχάνεται σύμφωνα με τις σύγχρονες κονστρουκτιβιστικές παιδαγωγικές θεωρίες
–, στη ψυχαγωγία και την κοινωνική εμπλοκή των συμμετεχόντων, καθώς και στη χρήση του
τελικού υλικού που οι ίδιοι οι συμμετέχοντες δημιουργούν. Η πλατφόρμα «Mytheum»
αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο τηλεκπαίδευσης, που εκπληρώνει με δημιουργικό τρόπο δύο
κύριες ανάγκες του χώρου του πολιτισμού: τη βιωματική και συμμετοχική εκπαίδευση των
μαθητών και τη δημιουργία μιας συνεχούς σχέσης των πολιτιστικών φορέων με τις
μαθητικές κοινότητες.
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«Το σχολείο πάει μουσείο». Δράσεις μουσειακής εκπαίδευσης για το
Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας
Αντωνία Παπαδάκη, Ευγενία Δανιηλίδου
Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στην εποικοδομητική σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί
ανάμεσα στο μουσείο, ως χώρο μελέτης, δόμησης της γνώσης, της επικοινωνίας και της
ψυχαγωγίας και στο σχολείο, ως ανοικτό σύστημα, το οποίο αποβλέπει στη δημιουργία
ενεργών και υπεύθυνων πολιτών με αναπτυγμένη την κριτική σκέψη. Το μουσείο ως
θεσμός μπορεί να συμβάλει στην εμπέδωση και την κατανόηση των σχολικών γνώσεων
λόγω της εποπτικότητας που παρέχει, στον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής πράξης του
σχολείου μεθοδολογικά, καθώς οι τρόποι προσέγγισης των εκθεμάτων στηρίζονται σε
ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας, στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, στην
ενίσχυση της κριτικής σκέψης, στην καλλιέργεια της πολιτισμικής ταυτότητας και της
εθνικής συνείδησης, στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης. Στα ισχύοντα Προγράμματα
Σπουδών του Γυμνασίου και του Λυκείου καθώς και στα Νέα Προγράμματα
Σπουδών,προτείνονται οι επισκέψεις σε μουσεία ως εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης της
μάθησης με ενεργητικές, βιωματικές διδακτικές πρακτικές, που όχι μόνο διευκολύνουν τη
μαθησιακή διαδικασία, αλλά και προάγουν ουσιαστικά την κρίση του μαθητή. Επιπλέον,
επισημαίνεται η σημασία της κατάλληλης προετοιμασίας τέτοιων επισκέψεων, με επιλογή
των βασικών στόχων της επίσκεψης και με ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, ώστε να
εξασφαλίζεται η συνοχή της γνώσης και η συνέχεια στη διδασκαλία. Στο πλαίσιο αυτό, το
μουσείο είναι ένα εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία,
αρκεί να υπάρξει ο απαραίτητος σχεδιασμός από την πλευρά του εκπαιδευτικού και η
συνεργασία με το μουσείο και τους μουσειοπαιδαγωγούς του μουσείου, όταν υπάρχει
αυτή η δυνατότητα. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί, στην πλειονότητά τους, δεν έχουν λάβει την
κατάλληλη επιμόρφωση σ’ αυτό το πεδίο, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να
εφαρμόζουν οι ίδιοι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία που να συνδέονται με τα
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και να προωθούν τους στόχους της εκπαίδευσης. Στην
εισήγηση, παρουσιάζονται σχετικές επιμορφωτικές δράσεις και εκπαιδευτικό υλικό που
σχεδίασαν και πραγματοποίησαν οι σχολικοί σύμβουλοι φιλολόγων του Ν. Πέλλας για τους
εκπαιδευτικούς σχολείων ευθύνης τους, προκειμένου οι ίδιοι να μπορούν να υλοποιούν
μια καλά οργανωμένη επίσκεψη σε μουσείο που θα προωθεί τη διερευνητική και
ανακαλυπτική μάθηση και παράλληλα θα ψυχαγωγεί τους μαθητές τους. Οι επιμορφωτικές
δράσεις και το υλικό επικεντρώθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, ένα σύγχρονο και
λειτουργικό μουσείο με ευρήματα από όλο τον περιβάλλοντα χώρο της περιοχής, το οποίο,
μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες, μπορεί να προσφέρει μοναδικές
θετικές εμπειρίες στους μαθητές και στην ευρύτερη κοινότητα.
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Η διδασκαλία της Γραμματικής της Αρχαίας Ελληνικής στο Γυμνάσιο:
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και σχολικά εγχειρίδια
Νίκος Λινάρδος
Οι συντάκτες των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, τόσο αυτών που εφαρμόζονται
σήμερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ.) όσο και αυτών που
εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης «Νέο Σχολείο – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών»,
προσπαθούν να προσδώσουν στη διδασκαλία της Γλώσσας ορισμένα «εκσυγχρονιστικά»
χαρακτηριστικά, τα οποία συνάδουν προς τις νεότερες αντιλήψεις περί διδακτικής
μεθοδολογίας και προσιδιάζουν περισσότερο στη διδασκαλία των ζωντανών/ομιλούμενων
γλωσσών (π.χ. κειμενοκεντρική προσέγγιση, επικοινωνιακή προσέγγιση, κριτικός
γραμματισμός, διαθεματικότητα, αξιοποίηση ψηφιακών πόρων κ.ά.). Όσον αφορά στη
διδασκαλία μιας μη ομιλούμενης γλώσσας, όπως η Αρχαία Ελληνική, η προσπάθεια αυτή
καθίσταται για ποικίλους λόγους δυσχερής. Ειδικότερα, τα γραμματικά φαινόμενα της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας εξακολουθούν, σε μεγάλο βαθμό, να διδάσκονται μέσω της
παραδοσιακής μεθόδου των υποδειγμάτων κλίσης και του μεταγλωσσικού σχολιασμού, η
οποία αποσκοπεί πρώτα στην αναγνώριση και, εν συνεχεία, στην αναπαραγωγή των
γραμματικών τύπων. Στη γυμνασιακή βαθμίδα, η προσέγγιση αυτή υιοθετείται, εν μέρει,
από τα σχολικά εγχειρίδια της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (κλιτικοί πίνακες, συγκεντρωτικό
επίμετρο γραμματικών φαινομένων) και, κυρίως, από το εγχειρίδιο της Γραμματικής της
Αρχαίας Ελληνικής, ένα βιβλίο αναφοράς που λειτουργεί επικουρικά προς τα κύρια
διδακτικά εγχειρίδια (Βιβλία του μαθητή). Η Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής του Μιχ.
Οικονόμου, μια συνοψισμένη μορφή της έκδοσης του 1971 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη),
αντικατέστησε την παλαιότερη Γραμματική του Αχ. Τζαρτζάνου (1931), διατηρώντας κατά
βάση την ίδια διάταξη της ὐλης και την ίδια λογική στην προσέγγιση του διδακτικού
αντικειμένου. Πρόκειται για μία παραδοσιακή σχολική Γραμματική των μερών του λόγου, η
οποία εντάσσεται σε μία μακρά παράδοση που έλκει την καταγωγή της από το Διονύσιο το
Θράκα και τους Αλεξανδρινούς Γραμματικούς. Περιλαμβάνει την παγιωμένη τριμερή
διαίρεση σε φθογγολογικό, τυπολογικό και ετυμολογικό μέρος και αποσκοπεί στη στατική
περιγραφή των λειτουργιών της γλώσσας. Μέσω της συγκριτικής θεώρησης, η παρούσα
εισήγηση επιχειρεί να ερμηνεύσει την προεκτεθείσα ασυμβατότητα μεταξύ των
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων και να καταλήξει σε
χρήσιμα συμπεράσματα για τη σχέση των σχολικών βιβλίων της Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσας με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, ως μία παράμετρο του γενικότερου
θέματος της σύνδεσης των Α.Π.Σ. με τα διδακτικά εγχειρίδια του Γυμνασίου.

Σελίδα | 38

Προφορικές Ανακοινώσεις

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας του μαθήματος
«Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» της Α΄ Γυμνασίου
Δέσποινα Σακέλλη
Η συμβολή του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στην παροχή ανθρωπιστικής
παιδείας στους νέους αποτέλεσε την αφετηρία μελέτης της αποτελεσματικότητας της
διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου. Στην πανελλαδική έρευνα
που πραγματοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τα παλαιά σχολικά εγχειρίδια
του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο πριν την κυκλοφορία των
νέων εγχειριδίων (http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/
glavas.pdf), οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τέθηκαν κατά μεγάλο ποσοστό υπέρ της
αντικατάστασης των τότε εγχειριδίων. Η επισήμανση αυτή αποτέλεσε για εμάς το κίνητρο
της ενασχόλησής μας με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών από
πρωτότυπο στην Α’ Γυμνασίου, λαμβάνοντας υπόψη τα βιβλιογραφικά κενά που
εντοπίστηκαν σε επίπεδο έρευνας στην περιοχή αυτή αναφορικά με τα παρόντα σχολικά
εγχειρίδια. Κατά την πρώτη φάση της μελέτης – η οποία αποτελεί μέρος της υπό εκπόνηση
διδακτορικής μου διατριβής –, εντοπίστηκαν σημεία αναντιστοιχίας του σχολικού
εγχειριδίου με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και κρίθηκε απαραίτητη η διερεύνηση
της στάσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών απέναντι στο σχολικό εγχειρίδιο και στο
μάθημα συνολικά, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να εξαγάγουμε συμπεράσματα και να
διαμορφώσουμε μια πρόταση με στόχο την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας. Τέθηκε ως στόχος η μελέτη της στάσης των μαθητών και των
εκπαιδευτικών απέναντι στο εν λόγω σχολικό εγχειρίδιο και το μάθημα συνολικά. Για το
λόγο αυτό, διαμορφώθηκαν δυο ερωτηματολόγια, το ένα απευθύνεται σε μαθητές της Α΄
Γυμνασίου και το άλλο σε εκπαιδευτικούς-φιλολόγους που διδάσκουν το μάθημα στην Α΄
Γυμνασίου, και πραγματοποιήθηκε μια δειγματοληπτική έρευνα σε 25 σχολεία της
Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν: α) η συνολική στάση μαθητών και
διδασκόντων απέναντι στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας από πρωτότυπο στην
Α΄ Γυμνασίου και β) η λειτουργικότητα των διδακτικών εγχειριδίων και της εφαρμοζόμενης
διδακτικής μεθόδου. Για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής αξιοπιστίας και
αντιπροσωπευτικότητας, η έρευνα έγινε σε πανελλαδική κλίμακα και διεξήχθη με τη χρήση
ανώνυμων ερωτηματολογίων, τα οποία συμπληρώθηκαν από μαθητές της Α΄ Γυμνασίου και
φιλολόγους που διδάσκουν το μάθημα στην τάξη αυτή. Η επιλογή των Γυμνασίων έγινε και
από τις 13 εκπαιδευτικές περιφέρειες της χώρας με μοναδικό κριτήριο την αναλογική
αντιπροσώπευση αστικών, ημιαστικών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών. Συνολικά
συμμετείχαν 820 μαθητές και 50 εκπαιδευτικοί. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται
μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, και συγκεκριμένα,
παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών στις ανοιχτές
ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στα δυο ερωτηματολόγια. Από τις απαντήσεις τους
απορρέουν βασικές διαπιστώσεις σχετικά με τη στάση τους απέναντι στο μάθημα της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και απέναντι στο σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου. Τέλος,
επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση για τη
διαμόρφωση εναλλακτικής πρότασης με στόχο την αναβάθμιση του τρόπου διδασκαλίας
του μαθήματος.
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To σχολικό εγχειρίδιο τηs Β΄ Γυμνασίου «Αρχαία Ελλάδα, τόπος και
άνθρωποι» στην πορεία του χρόνου
Αγγελική Φούντα, Ελπινίκη Ταστάνη
Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιαστεί το περιεχόμενο των δύο σχολικών εγχειριδίων
με τίτλο «Αρχαία Ελλάδα, τόπος και άνθρωποι» της Β΄ Γυμνασίου. Πρόκειται για δύο
Ανθολόγια αρχαίων κειμένων από μετάφραση. Το πρώτο εγχειρίδιο γράφτηκε το 2001 και
το δεύτερο το 2006 μετά την αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών. Το περιεχόμενο τους
είναι διαφορετικό. Το δεύτερο βιβλίο συνοδεύεται και από τετράδιο εργασιών. Στην
παρούσα εισήγηση, θα επισημανθούν οι διαφορές των δυο εγχειριδίων ως προς την
ποικιλία και θεματολογία των κειμένων. Επίσης, θα τονιστεί η συμβολή τους στην
εκπαίδευση. Το πρώτο εγχειρίδιο έχει αποσυρθεί, ενώ για το δεύτερο προβλέπεται η
διδασκαλία του (12 ώρες) με συγκεκριμένη ύλη από τον Μάρτιο έως τον Μάιο. Δυστυχώς, η
πραγματικότητα δείχνει πως οι εκπαιδευτικοί δεν το διδάσκουν επαρκώς, διότι
αφιερώνουν τον χρόνο τους στη διδασκαλία της Ιλιάδας. Το νέο αναμορφωμένο
Πρόγραμμα Σπουδών 2014 προσανατολίζεται στην κατάργηση διδακτέας ύλης από το
βιβλίο και τη χρήση του με τη μορφή των παράλληλων κειμένων. Συμπεραίνεται πως το
σχολικό εγχειριδιο επηρεάζεται από την αλλαγή των Προγραμμάτων Σπουδών και αξιόλογα
βιβλία πέφτουν στην αφάνεια. Πρότασή μας είναι να δίνεται στον εκπαιδευτικό η
δυνατότητα να χρησιμοποιεί όλα τα σχολικά εγχειρίδια, αν επιθυμεί, ανεξαρτητα από τη
χρονολογία έκδοσης τους.
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Το αρχαίο ελληνικό δράμα ως θεατρικό φαινόμενο.
Μια διδακτική πρόταση
Καλυψώ Λάζου-Μπαλτά
Η παρούσα ανακοίνωση εισηγείται μία διδακτική, κατά βάση κειμενοκεντρική, προσέγγιση
του αρχαίου ελληνικού κλασικού δράματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία δεν
το περιορίζει σε πεδίο αρχαιογνωστικού, πραγματολογικού σχολιασμού, ούτε το
αντιμετωπίζει ως λογοτεχνικό φαινόμενο και μόνον, αλλά το μελετά ως θεατρολογικό κι ως
θεατρικό φαινόμενο. Στο δραματικό κείμενο, ο λόγος αναλαμβάνει τις λειτουργίες της
πράξης και την αντικαθιστά. Κάθε πρόταση δε χαρακτηρίζεται μόνο από τη λεκτική της
δυναμική, αλλά προϋποθέτει την ελλεκτική της διάσταση, η οποία την καθιστά
διυποκειμενική στο πλαίσιο ποικίλων διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και την υπερλεκτική
αντίδραση του Υποκειμένου, στο οποίο απευθύνεται η λεκτική πράξη του αρχικού
Ομιλούντος Προσώπου (Elam, 1980: 162). Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση εστιάζει στο
κειμενικό σώμα του δράματος, εντοπίζει κι αναδεικνύει όλα τα στοιχεία που αποκαλύπτουν
την εκκρεμότητά του για σκηνική εγκοσμίωση. Ενισχυμένη από τις αρχές της βιωματικής
μάθησης και τις θεωρίες της αναγνωστικής πρόσληψης, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα
δημιουργική κι ενεργητική ανάγνωση, η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση
αντιλαμβάνεται το μαθητή ως αναγνώστη κι ως θεατή. Του επιτρέπει, δηλαδή, ενώ
διαβάζει να «ακούει» και να «βλέπει» το έργο να «στήνεται» επί σκηνής. Αυτό
επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό και τη μελέτη κάποιων από τις διαδικασίες, με τις οποίες το
δραματικό κείμενο υπερβαίνει την απλή δηλωτική του σημασία, όπως είναι οι
«εκπληρωτικές αποφάνσεις» (performatives) (Πεφάνης, 2012: 33-35), ειδικά οι αντίστοιχες
της δείξεως και της αναφοράς, που προβάλλουν τον ενθαδικό και παροντικό χαρακτήρα
του δραματικού λόγου. Εξετάζονται, επίσης, οι δυναμικές ενότητες σχέσεων που
δημιουργούνται ανάμεσα στη διήγηση και τη δράση. Μελετώνται, δηλαδή, τα διηγηματικά
κι επικά χαρακτηριστικά του δραματικού λόγου [διδασκαλίες, μονόλογοι, κολάζ, μοντάζ,
πρόλογος επίλογος, το πρόσωπο-αφηγητής, ο λόγος που απευθύνεται στο κοινό (ad
Spectatores) ή εκφέρεται από το Χορό, καθώς επίσης το Θέατρο εν Θεάτρω, η
θεατροποίηση δευτέρου βαθμού κι η σύνθεση άλλων τεχνών στο θέατρο]. Εν προκειμένω
για το αρχαίο κλασικό ελληνικό δραματικό κείμενο, έμφαση δίνεται και στη
διακειμενικότητα, τη σύγκλιση στοιχείων που προέρχονται από γραπτές μυθολογικές πηγές
ή από άλλα λογοτεχνικά κείμενα, καθώς αποτελεί ίδιον του αρχαίου δράματος η
παρωδιακή, ή μη, αναφορά σε προγενέστερα, δραματικά, κυρίως, έργα (Taplin, 2003:48). Η
παρούσα εισήγηση περιγράφει το θεωρητικό πλαίσιο που επικυρώνει και νομιμοποιεί την
προτεινόμενη διδακτική πρόταση και περιλαμβάνει σύντομες κι ενδεικτικές εφαρμογές της
σε αποσπάσματα κατάλληλα επιλεγμένα από έργα της αρχαίας ελληνικής δραματικής
ποίησης, τα οποία αποτελούν γνωστικά αντικείμενα στη γυμνασιακή και λυκειακή
εκπαίδευση, σύμφωνα με τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Συνδυαστικά
αξιοποιούνται πόροι του οπτικού και ψηφιακού γραμματισμού.
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Η στάση της κεντρικής εξουσίας απέναντι στον σχολικό θεσμό κατά την
καποδιστριακή περίοδο: Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά βιβλία
Σόνια Γελαδάκη
Κατά την καποδιστριακή περίοδο, τα Προγράμματα Σπουδών κρίθηκαν απαραίτητα για την
οργάνωση και εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και, με αυτό το σκεπτικό, επιδιώχθηκε
η άμεση παραγωγή τους. Ωστόσο, όσα και όποια προγράμματα παράχθηκαν, κατά το
χρονικό διάστημα 1828-1831, δεν έχουν ούτε κοινή προέλευση ούτε ομοειδή
χαρακτηριστικά. Κάποια αποτελούν το τελικό προϊόν της εργασίας έγκριτων επιτροπών και/
ή μεμονωμένων ατόμων, κάποια άλλα είναι απλοϊκά και έχουν μορφή καταλόγων
περιεχομένων, ενώ ελάχιστα παρέχουν τη δυνατότητα ολοκληρωτικού καθορισμού της
λειτουργίας μιας σχολικής βαθμίδας. Πιο συγκεκριμένα, για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,
δημιουργήθηκε ένα σχεδόν πλήρες Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο έφθανε στα
σχολεία της επικράτειας σε μορφή φυλλαδίου ως «πυξίδας πλεύσης» για τους διδάσκοντες.
Για την εγκυρότητα αυτού του προγράμματος, μάλιστα, επιχειρήθηκε και μια πρώτη –
κάπως αυτοσχέδια είναι η αλήθεια – αξιολόγηση. Στη Δεύτερη Εκπαιδευτική Βαθμίδα, πάλι,
η κρατική παρέμβαση περιορίστηκε στη διατύπωση προδιαγραφών, μέσω μιας σειράς
«Σχεδίων» που σε όλα παρατίθενται γενικές σκέψεις σχετικά με τον προσδιορισμό των
ορίων, στα οποία θα κινούνταν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες, ενώ σε κανένα δεν υπάρχει
πρόβλεψη για το διατιθέμενο χρόνο στη διδασκαλία των ξεχωριστών γνωστικών
αντικειμένων. Δεν μπορεί, λοιπόν, να γίνει λόγος για ολοκληρωμένα προγράμματα, παρά
μόνο για παράθεση του παιδαγωγικού λόγου κάποιων ιθυνόντων και/ ή τους άξονες, πάνω
στους οποίους οι συντάκτες (πρόσωπα ή ομάδες) επιθυμούσαν να δουν να εξελίσσεται η
εκπαιδευτική διαδικασία στα ελληνικά σχολεία. Όσο για τα σχολικά εγχειρίδια, παρότι
πολλών η σύνταξη είχε ανατεθεί κεντρικά σε άτομα ή ομάδες και κάποιες συγγραφικές
προσπάθειες είχαν ήδη ευοδωθεί, οι κρατικές εκδόσεις υπήρξαν ελάχιστες. Στην
πραγματικότητα, το μεγαλύτερο τους μέρος αποτέλεσαν οι εκδόσεις δύο βιβλίων και
εξήντα οκτώ αλληλοδιδακτικών πινάκων, δημιουργημένων όπως όριζαν οι θεσμικές βάσεις
του συστήματος λειτουργίας των αλληλοδιδακτικών σχολείων, που είχαν τεθεί με το
Πρόγραμμα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τα δευτεροβάθμια σχολεία δεν
παράχθηκε καμία κρατική έκδοση, ενώ, προκειμένου να καλυφθούν κάποιες από τις
ανάγκες ενός από τα πρότυπα σχολεία της εποχής, προς το τέλος της περιόδου,
κυκλοφόρησαν τρεις ολιγοσέλιδες εκδόσεις Α.Ε. κειμένων αλλά όχι και η
προγραμματισμένη έκδοση της Γραμματικής του Γ. Γεννάδιου. Έτσι, το σύνολο των
διανεμηθέντων από τη Γραμματεία (Υπουργείο) Δημόσιας Παιδείας και χρησιμοποιηθέντων
βιβλίων στα δευτεροβάθμια σχολεία της επικράτειας αποτελούσαν οι εκδόσεις του
εξωελλαδικού χώρου, που είχαν δωριθεί στην ελληνική Κυβέρνηση από τους ίδιους τους
συγγραφείς ή από πλούσιους ομογενείς ή από οργανώσεις (μισιονάριοι), ενώ τρεις
τουλάχιστον φορές η καποδιστριακή Κυβέρνηση προμηθεύτηκε σχολικά εγχειρίδια από το
εξωτερικό, με σκοπό να τα μοιράσει στη σπουδάζουσα νεολαία.
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Από τη φιλελεύθερη στη σοσιαλιστική μεταρρυθμιστική σκέψη. Η
περίπτωση δύο Αναγνωστικών από τη Ρόζα Ιμβριώτη
Ελευθερία Παπαστεφανάκη
Η Ρόζα Ιμβριώτη αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση μιας διανοούμενης
εκπαιδευτικού, η οποία ανέπτυξε πλούσια δράση στη σφαίρα της εκπαιδευτικής θεωρίας
και πράξης. Το ενδιαφέρον στην περίπτωσή της είναι το γεγονός ότι συνδυάζει την
εκπαιδευτική της πορεία με έντονους πολιτικούς και κοινωνικούς προβληματισμούς, οι
οποίοι αναπτύσσονται προς διάφορες κατευθύνσεις. Η τροχιά που χαράσσει τη φέρνει στις
αρχές της δεκαετίας του 1920 κοντά στην Αριστερά, για να απομακρυνθεί πάλι από αυτήν
προς το τέλος της ίδιας δεκαετίας και να μείνει αποστασιοποιημένη ως την περίοδο της
Κατοχής. Από εκεί και πέρα, θα πορευτεί πολιτικά με το ΚΚΕ και θα συνεχίσει, έως το
θάνατό της, το 1977, να υποστηρίζει το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Κορυφαία σίγουρα
στιγμή της πορείας της, θα αποτελέσει η συμμετοχή της στη συγγραφή των Αναγνωστικών
του Βουνού. Τα Αναγνωστικά αυτά εκφράζουν τις αξίες, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες
που η εαμική αντίληψη και πολιτική θέλησε να εκφράσει μέσα στις συνθήκες του πολέμου.
Ωστόσο, η Ρ. Ιμβριώτη συμμετείχε στη συγγραφή Αναγνωστικών και νωρίτερα, μέσα στο
μεσοπόλεμο, ακριβώς την περίοδο όπου πολιτικά βρίσκεται απομακρυσμένη από την
Αριστερά και μάλλον αρκετά απογοητευμένη από αυτήν. Δύο τέτοια Αναγνωστικά
εκδόθηκαν το 1932, όταν η Ρ. Ιμβριώτη συμμετέχει στη δημόσια εκπαίδευση έχοντας
πρόσφατα επιστρέψει από τη Γερμανία και εκθέτοντας μάλιστα στο Δελτίο της ΟΛΜΕ τις
εντυπώσεις της από τα γερμανικά μεταρρυθμιστικά σχολεία. Παίρνοντας ως παράδειγμα
«Τ’ αετόπουλα» (1944) και το Αναγνωστικό «Ο κόσμος του παιδιού» (1932), θα
προσπαθήσουμε να δούμε πώς, από τη μια πλευρά, η Ρ. Ιμβριώτη προσλαμβάνει και
εφαρμόζει τις αρχές του σχολείου εργασίας και, από την άλλη, πώς η σκέψη της
εξελίσσεται, για να φτάσει, μέσα στην Κατοχή, να συμμετέχει στη συγγραφή των
Αναγνωστικών του Βουνού, κείμενα που, όπως θα δούμε, απέχουν από τους βασικούς
άξονες τόσο της μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής σκέψης του μεσοπολέμου, όσο και από
τις πρώιμες φεμινιστικές και αριστερές αναζητήσεις της Ρ. Ιμβριώτη στις αρχές της
δεκαετίας του 1920.
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Ο ριζοσπαστικός νόμος 5045 του 1931 «Περί Διδακτικών Βιβλίων» και ο
πρωταγωνιστικός ρόλος του Μίλτου Κουντουρά στη διαμόρφωσή του ως
μέλος του Εκπαιδευτικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ)
Ιγνάτιος Καράμηνας
Ο νόμος 5045 «Περί Διδακτικών Βιβλίων» που ψηφίστηκε το 1931 και εφαρμόστηκε για
σύντομο χρονικό διάστημα αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο ριζοσπαστικά
νομοθετήματα εκπαιδευτικής πολιτικής για το σχολικό βιβλίο. Η προοδευτική πρωτοβουλία
ανήκει στη μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του Ε. Βενιζέλου με Υπουργό Παιδείας τον Γ.
Παπανδρέου και βασικό εισηγητή τον παιδαγωγό Μίλτο Κουντουρά, μέλος του
Εκπαιδευτικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ) του Υπουργείου Παιδείας. Ανάμεσα στις
θεμελιακές διατάξεις του συγκεκριμένου νομοθετήματος, οι οποίες μπορούν να
προσδιοριστούν ως επαναστατικές και πρωτοποριακές για τα δεδομένα της εποχής, αλλά
και οι περισσότερες ως αναγκαίες και στις μέρες μας, είναι η κατάργηση του μοναδικού
σχολικού βιβλίου, η εισαγωγή στη διδασκαλία, εκτός του σχολικού βιβλίου, του θεσμού των
βοηθημάτων και των ελεύθερων αναγνωσμάτων, η συμμετοχή σε μεγάλο βαθμό των
εκπαιδευτικών και των συλλόγων διδασκόντων στις διαδικασίες κρίσης και επιλογής των
σχολικών βιβλίων, αλλά και η έμμεση επέκταση της διδασκαλίας της δημοτικής γλώσσας
στην διδακτική πράξη. Ο Μίλτος Κουντουράς, ως μέλος του πενταμελούς ΕΓΣ, ήταν ο
βασικός εισηγητής που ουσιαστικά διαμόρφωσε το εν λόγω νομοθέτημα. Κατά την
εφαρμογή του νόμου το ΕΓΣ, έκρινε πάνω από 400 διδακτικά βιβλία, πάνω από 300
βοηθήματα Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης αλλά και 125 ελεύθερα αναγνώσματα.
Παρόλα αυτά, οι αντιδράσεις ήταν συντονισμένες και το εν λόγω πρωτοποριακό
νομοθέτημα πολεμήθηκε με ιδιαίτερη μανία και επιμονή από ανθρώπους και φορείς που
εκκινούσαν από διαφορετικές αφετηρίες και σκοπιμότητες, με αποτέλεσμα την
τροποποίηση και εν τέλει την κατάργησή του με την αλλαγή Κυβέρνησης, τον Νοέμβριο του
1933.
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Ελευθέριος Βενιζέλος, Γλωσσικό Ζήτημα και κριτική ανασυγκρότηση της
Φιλελεύθερης Παιδείας
Νικόλαος Κοσμαδάκης
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπήρξε μεγάλος πολιτικός, γιατί μπορούσε να αμβλύνει τις βαθιές
αντιθέσεις και να υποστηρίξει με θέρμη μια μετριοπαθή άποψη ηθικά επιδοκιμαστέα για
την κοινωνία. Η γλωσσική κρίση ήταν φαινόμενο που συνδέθηκε με την ελληνική κοινωνία
και τις παθογένειές της. Οι δημοτικιστές και οι καθαρευουσιάνοι ήταν τα δύο στρατόπεδα.
Η έχθρα μεγάλη και η ελληνική κοινωνία, στις αρχές του 20ού αιώνα, ήταν συντηρητική. Το
εκπαιδευτικό της σύστημα χαρακτηριζόταν από εσωστρέφεια, ο αναλφαβητισμός
αποτελούσε κοινωνική απειλή και το φιλελεύθερο στοιχείο ταυτιζόταν με τον
κουμμουνισμό. Η ανάγκη, όμως, αλλαγής πλεύσης απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα
αποτελούσε επιτακτικό αίτημα. Έτσι, ο Ελευθέριος Βενιζέλος φρόντισε για τη δημιουργία
ενός παιδαγωγικού μοντέλου που υποστήριζε τη δημοτική γλώσσα στα τέσσερα πρώτα
σχολικά χρόνια του μαθητή, ενώ στα τελευταία δύο χρόνια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
συνυπήρχαν δημοτική-καθαρεύουσα στο σχολικό πρόγραμμα. Ο λόγος είναι προφανής. Ο
Ελευθέριος Βενιζέλος θεωρούσε πως η δημοτική είναι η γλώσσα των ανθρώπων με
πρακτική σκέψη και όχι των πνευματικών. Είναι μια γλώσσα, που εύκολα διδάσκεται και
μαθαίνεται. Η καθαρεύουσα, από την άλλη, είναι η γλώσσα εκείνων που προορίζονταν να
διοικήσουν τη χώρα και να αποτελέσουν τους πνευματικούς καθοδηγητές στο μέλλον. Οι
επόμενες σχολικές τάξεις περιλαμβάνουν μόνο τη χρήση της καθαρεύουσας, ώστε να
συνεχίζουν αποκλειστικά οι «ευφυείς». Όσο για εκείνους που δεν έχουν ιδιαίτερη κλίση,
ενθαρρύνεται η συνέχιση της κατάρτισής τους σε ναυτικά, τεχνικά, επαγγελματικά,
αγροτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Με την προοδευτική αυτή σκέψη, ο Κρητικός
Πρωθυπουργός προσπάθησε να δώσει απάντηση στην κοινωνική μάστιγα της εποχής του,
τον αναλφαβητισμό, αλλά και να δομήσει ένα μοντέλο πάνω στις νέες οικονομικές και
κοινωνικές ανάγκες που έφερε η είσοδος των προσφύγων, μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή. Η εκπαιδευτική αυτή μεταρρύθμιση αποτέλεσε μία από τις πτυχές της
φιλελεύθερης διακυβέρνησης του Βενιζέλου την περίοδο 1928-1932. Η ανάγκη για
εκσυγχρονισμό, κατάργηση ενός εκπαιδευτικού μοντέλου που έδειχνε «κουρασμένο» λόγω
των πολλών αποτυχημένων νομοσχεδίων να φέρουν εις πέρας τη γλωσσική
πραγματικότητα, ήταν άμεση. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στο ζήτημα της γλωσσικής
κρίσης, έτσι όπως την βίωσαν οι Έλληνες και Ελληνίδες επί εποχής Ελευθερίου Βενιζέλου.
Παρακάτω τίθενται μερικά από τα ερωτήματα που θα τεθούν επί τάπητος και θα
επιχειρηθεί να απαντηθούν με την παρούσα εισήγηση:
• Τι σήμαινε γλωσσική κρίση τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα;
• Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, τι οραματιζόταν πίσω από αυτήν τη μεταρρύθμιση;
• Πώς αυτή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση επηρέασε την πορεία του γλωσσικού
ζητήματος;
• Και ποια ήταν τα εμπόδια που συνάντησε ο Βενιζέλος στην κατεύθυνση αυτή;
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Η θέση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο του 21ου
αιώνα: Ζητήματα υποχρεωτικότητας, Προγράμματος Σπουδών και
παιδαγωγικής προσέγγισης
Μανώλης Παπαϊωάννου, Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Στο άρθρο αυτό γίνεται πρώτα λόγος για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση (ΘΕ) στον ευρωπαϊκό
χώρο, με ταυτόχρονες αναφορές στις διεθνείς συμβάσεις και συστάσεις του Συμβουλίου
της Ευρώπης. Παράλληλα, καταγράφεται και το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τα
θέματα της παροχής ΘΕ, της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης σε σχέση με τη
θρησκευτική ελευθερία, καθώς και το επίκαιρο ζήτημα των απαλλαγών από το μάθημα.
Καταγράφονται, ακόμα, τα επιχειρήματα που σχετίζονται με την υποχρεωτική ή μη
παρουσία της ΘΕ στο δημόσιο χώρο και διερευνάται το θέμα της αναγκαιότητάς της από
κοινωνική, παιδαγωγική και πολιτιστική πλευρά, όπως και οι ανάλογες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις της. Παρουσιάζονται, επίσης, συγκριτικά οι διαφορετικές απόψεις-προτάσεις
σχετικά με το χαρακτήρα της ΘΕ, που έχουν διατυπωθεί στον ελληνικό χώρο, με βάση την
ομολογιακή αλλά και τις διαφορετικού τύπου προσεγγίσεις, από τις οποίες και
τεκμαίρονται συμπεράσματα σχετικά με την υποχρεωτικότητα ή μη του μαθήματος. Γίνεται,
τέλος, αναφορά στον ιδιαίτερο χαρακτήρα (επιστημονικό – παιδαγωγικό) που έχουν τα νέα
Προγράμματα Σπουδών της ΘΕ (2011, 2014, 2015), τα οποία φαίνεται να αποτελούν
πρόταση που μπορεί να οδηγήσει, με τις λιγότερες, κατά το δυνατό, αντιδράσεις ή
ασυμφωνίες, σε ένα ασφαλές μέλλον για τη ΘΕ στην Ελλάδα σήμερα με τα μεγαλύτερα
δυνατά παιδαγωγικά αποτελέσματα.
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Η Ειρήνη στα ελληνικά σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιόδου 1974-2006
Αικατερίνη Τσέκου
Η παρούσα έρευνα βρίσκει τα θεωρητικά της ερείσματα στην Παιδαγωγική της Ειρήνης, στη
διεθνή έρευνα σχολικών βιβλίων και στην αντίστοιχη πολιτική προσέγγιση του μαθήματος
των Θρησκευτικών. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν εικοσιένα (21) σχολικά βιβλία
Θρησκευτικών Γυμνασίου και Λυκείου της μεταπολιτευτικής περιόδου (1974-2006), ενώ η
μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου. Σκοπός της
έρευνας είναι να καταγράψει και να αναλύσει την Ειρήνη όπως προβάλλεται αλλά και όπως
διαμορφώνεται στο κείμενο και στο περικείμενο των ελληνικών σχολικών βιβλίων των
Θρησκευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιόδου 1974-2006, ενταγμένων στο
ιστορικό πλαίσιο συγγραφής και χρήσης τους, υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της
Ειρήνης. Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι τα σχολικά βιβλία που γράφτηκαν στο διάστημα
1977-1981 διαπνέονται από έντονη συντηρητική και κατηχητική διάθεση, προβάλλουν μια
μονοδιάστατη, ακραιφνώς Ορθόδοξη θεολογική οπτική του φαινομένου της Ειρήνης,
αποκλείοντας οποιαδήποτε συζήτηση για πολύπλευρη και σφαιρική ενημέρωση των
μαθητών και των μαθητριών σε ό,τι αφορά το θέμα της Ειρήνης από την οπτική των άλλων
θρησκειών. Στα σχολικά βιβλία της περιόδου 1982-1997, υπάρχουν κάποιες λιγότερο ή
περισσότερο σοβαρές διαφοροποιήσεις σε μια προσπάθεια προσέγγισης της Ειρήνης από
ευρύτερη οπτική γωνία, λόγω της αλλαγής του πολιτικού κλίματος στην Ελλάδα. Όμως, και
η προσπάθεια αυτή δεν ξεπερνά τελικά το επίπεδο διακήρυξης προθέσεων εφόσον και σε
αυτά αποτυπώνεται ο ομολογιακός προσανατολισμός του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Για την περίοδο 1997-2006, φαίνεται ότι τα σχολικά βιβλία που εισήχθησαν από το 1997
έως το 2000 ως απόρροια του Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών του 1997
στοχεύουν σε μια λανθάνουσα αξιακή ανωτερότητα του Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Τα εν
χρήσει σχολικά βιβλία του Γυμνασίου, που γράφτηκαν από το 2003-2006 σύμφωνα με το
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), και τα συνακόλουθα
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) για την υποχρεωτική εννεαετή εκπαίδευση,
εμφανίζονται βελτιωμένα σε σχέση με τα προηγούμενα. Χωρίς να ξεφεύγουν απόλυτα από
την Ορθόδοξη χριστιανική πίστη και παράδοση, διακρίνονται για μία προσπάθεια ήπιας
κριτικής επεξεργασίας του φαινομένου της Ειρήνης από διαφορετικές θρησκευτικές
παραδοχές και ενσωματώνουν στοιχεία ομαλής διαχριστιανικής επικοινωνίας και
αλληλογνωριμίας, με σκοπό προφανώς την κατάδειξη της ύπαρξης διαφορετικών
εκφράσεων της θρησκευτικότητας. Θεωρούμε ότι τα σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών
μπορούν να αξιοποιήσουν ακόμα περισσότερο τα ειρηνιστικά μηνύματα που εμπεριέχονται
σε όλες τις θρησκείες, με σκοπό την ομαλή ειρηνική συνύπαρξη και επικοινωνία μεταξύ των
ανθρώπων από διαφορετικές θρησκείες ή κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις, συμβάλλοντας
έτσι θετικά και καθοριστικά στην οικοδόμηση ενός πολιτισμού Ειρήνης.
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Το μάθημα των Θρησκευτικών στην εκπαιδευτική βαθμίδα του Δημοτικού
Μενελία-Μαρία Τολόγλου
Τα ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια φαίνεται να διαποτίζονται από έντονα θρησκευτικά
στοιχεία. Η θεματική της θρησκείας εμπεριέχεται, άμεσα ή έμμεσα, σε πολλά διδακτικά
αντικείμενα πέραν εκείνου των Θρησκευτικών, αλλά και διαπνέει τη σχολική
καθημερινότητα. Συνεπώς, η ταύτιση των μαθητών με την κυρίαρχη θρησκεία θεωρείται
αυτονόητη και πέραν κάθε αμφισβήτησης. Γενικά, η ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ταυτίζεται
με του Χριστιανού Ορθόδοξου και όσοι δεν ασπάζονται ένα θρήσκευμα ή είναι
αλλόθρησκοι δεν χαίρουν ίσης αντιμετώπισης από το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα παραπάνω
υποβόσκουν στα Αναλυτικά Προγράμματα (Α.Π.) των Θρησκευτικών για τις τάξεις του
Δημοτικού. Στο σχολείο, αντίγραφο της κοινωνίας, κυριαρχούν οι θρησκευτικές ταυτότητες
που εκλαμβάνονται ως επικρατούσες, ενώ άλλες θεωρούνται εκτός της σχολικής γνώσης.
Δεν υφίσταται ένταξη όλων των μαθητών, αλλά και η σχολική γνώση αναπαράγει
κοινωνικές ιεραρχίες. Οι ετερόδοξοι ή αλλόθρησκοι μαθητές, όχι μόνο στερούνται του
δικαιώματος της θρησκευτικής παιδείας, αλλά βιώνουν την απαξίωση της κουλτούρας τους,
εφόσον δεν είναι άξια διδασκαλίας. Σκοπός του μαθήματος, σύμφωνα με το Α.Π., είναι η
θρησκευτική εκπαίδευση που οδηγεί σε ηθική και πνευματική ανάπτυξη. Στοχεύει στη
μελέτη της πορείας του Χριστιανισμού μέσα στην ιστορία, αλλά και στη διερεύνησή του ως
βιβλικής ιστορίας και πολιτιστικής έκφρασης. Οι μαθητές διδάσκονται να στέκονται κριτικά
και με σεβασμό απέναντι στο Χριστιανισμό και τα άλλα θρησκεύματα. Ο Χριστιανισμός
παρουσιάζεται ως βιβλική ιστορία και παρέχονται πληροφορίες για άλλες ομολογίες, με
σκοπό οι μαθητές να αναπτύξουν ελεύθερη συνείδηση. Επομένως, γίνεται προσπάθεια
ενίσχυσης του εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα του μαθήματος. Ωστόσο, με μια βαθύτερη
ανάλυση, παρατηρείται ότι η αναφορά σε άλλα θρησκεύματα γίνεται συγκριτικά με το
Χριστιανισμό και τη θέση της Εκκλησίας. Επιπροσθέτως, αρκετές φορές αναφέρεται ο όρος
«λαθεμένης πίστης» για άλλα θρησκεύματα, εκτός του Χριστιανισμού, όπου χαρακτηρίζεται
ως «η μόνη αλήθεια». Ο υποχρεωτικός του χαρακτήρας, επίσης, συμβαδίζει με την
επιθυμία της Εκκλησίας να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ελληνικό σχολείο. Το μάθημα
είναι αδιαμφισβήτητα ομολογιακού-κατηχητικού χαρακτήρα. Βρίσκεται σε δυσαρμονία με
τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της κοινωνίας, αλλά και με τον εκσυγχρονισμό και τις
στάσεις που τείνουν να επικρατήσουν στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Οι στόχοι του Α.Π.
εμφανίζονται αντιφατικοί. Παρόλο που διακηρύσσεται η παροχή ευκαιριών για
θρησκευτικό στοχασμό και η δυνατότητα εξερεύνησης διαφορετικών θρησκευτικών
εκδοχών, αναφέρεται ρητά η διδασκαλία του Χριστιανισμού και της Ορθόδοξης
παράδοσης, ως η επικρατούσα θρησκεία. Τέλος, μέσα από τους στόχους φαίνεται η
διασύνδεση του Χριστιανισμού με τον Ελληνισμό, τόσο ιδεολογικά όσο και ιστορικά.
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Αναπαραστάσεις θρησκευτικής λαογραφίας μέσα από τα νέα σχολικά
εγχειρίδια της θρησκευτικής αγωγής ΠΕ
Όλγα-Ευτυχία Σαριγιαννίδου
Στην έρευνά μας, στόχος ήταν να αναδείξουμε τα φαινόμενα της θρησκευτικής λαογραφίας
που υπάρχουν στα βιβλία των Θρησκευτικών των τεσσάρων τάξεων του Δημοτικού και να
γίνει η διερεύνηση των ερωτημάτων κατά πόσο τα νέα σχολικά εγχειρίδια της
Θρησκευτικής Αγωγής με τα νέα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. με την αξιοποίηση των λαογραφικών
φαινομένων μπορούν να συμβάλουν στην εκπαίδευση των μαθητών σε μια
πολυπολιτισμική κοινωνία. Ο λαϊκός πολιτισμός, η λαϊκή θρησκευτική κοσμοθεωρία, όπως
προβάλλεται μέσα στα βιβλία των Θρησκευτικών, είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει
και προωθεί την ισότητα ευκαιριών στη μάθηση μέσω διαπολιτισμικής αγωγής, τη
συνειδητοποίηση και διαμόρφωση ταυτότητας του νέου πολίτη και τον σεβασμό των
πολιτισμικών διαφορών. Η μεθοδολογία έρευνας ανήκει στις ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης
και είναι ανάλυση περιεχομένου. Η ανάλυση περιεχομένου έγινε στα τέσσερα βιβλία των
Θρησκευτικών αντίστοιχα της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης και στα αντίστοιχα βιβλία του
δασκάλου. Τα βιβλία αυτά είναι: Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού «Ο Θεός στη ζωή μας»,
Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού «Η πορεία μας στη ζωή», Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού «Οι
Χριστιανοί στον αγώνα της ζωής» και Θρησκευτικά Στ΄ Δημοτικού «Αναζητώντας την
αλήθεια στη ζωή μας». Στην ανάλυση των νέων διαθεματικών σχολικών εγχειριδίων των
Θρησκευτικών εφαρμόστηκε και η διακειμενική ποιοτική ανάλυση (intertextuality). Στα νέα
σχολικά εγχειρίδια δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εικονογράφηση των βιβλίων από
εικονογράφους, σκιτσογράφους, αφού, σύμφωνα με το ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και το ΦΕΚ
304Β/13-03-2003 (http://www.pi-schools.gr/programs/depps), κάθε διδακτικό εγχειρίδιο
Θρησκευτικών «οφείλει να τηρεί βασικές προδιαγραφές και ως προς την εικονογράφηση».
Η ανάλυση περιεχομένου, λοιπόν, και των εικόνων, όπου ήταν εφικτό, εκτός του κειμένου,
θεωρήθηκε απαραίτητο. Παρουσιάζεται μια συνοπτική αναφορά για τα σχολικά εγχειρίδια
και τα Αναλυτικά Προγράμματα των Θρησκευτικών, και συγκεκριμένα για την περίοδο
1997-2007. Αυτή την περίοδο, έγινε προσπάθεια για αναθεώρηση των Αναλυτικών
Προγραμμάτων και συγγραφή βιβλίων. Το 2006, θεσμοθετήθηκαν και κυκλοφόρησαν τα
νέα σχολικά εγχειρίδια όλων των μαθημάτων και, συνεπώς, και του μαθήματος των
Θρησκευτικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση και βασίζονται σε νέα Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Επίσης, παρουσιάζεται ένα μέρος της έρευνας που έγινε με την
ποιοτική ανάλυση περιεχομένου με μελέτη περίπτωσης δύο ενοτήτων: από το βιβλίο των
Θρησκευτικών της Δ΄ Δημοτικού «Η πορεία μας στη ζωή», και συγκεκριμένα το μάθημα «Οι
πρώτες χριστιανικές κοινότητες» και από το βιβλίο Θρησκευτικών Στ΄ Δημοτικού
«Αναζητώντας την αλήθεια στη ζωή μας», και συγκεκριμένα το μάθημα «Η αναζήτηση και η
φανέρωση της αλήθειας». Στο τέλος, θα αναφερθούν τα συμπεράσματα.
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Ήχε ήχε είσ’ εδώ; Η μουσική δημιουργικότητα στα σχολικά εγχειρίδια
Μουσικής της Α΄ και Β΄ Δημοτικού
Μαρία Μαγαλιού
Το διδακτικό πακέτο Μουσικής για την Α΄ και Β΄ Δημοτικού, που, από το σχολικό έτος 20102011, αποτελεί το επίσημο διδακτικό εγχειρίδιο για το μάθημα της Μουσικής στις
συγκεκριμένες τάξεις, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη μουσική εκπαίδευση στην
πρωτοσχολική ηλικία. Το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται στα βιβλία του μαθητή,
στα τετράδια εργασιών και στο βιβλίο του εκπαιδευτικού πραγματεύεται βασικές μουσικές
έννοιες, τις οποίες οι μαθητές εμπεδώνουν μέσα από τη συμμετοχή τους σε ποικίλες
μουσικές δραστηριότητες, όπως τα παιχνίδια επικοινωνίας, το τραγούδι, η ενεργητική
μουσική ακρόαση και το παίξιμο απλών ρυθμικών και μελωδικών κρουστών μουσικών
οργάνων. Η δομή και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού βασίζεται στις θεμελιώδεις
αρχές για τη Μουσική Αγωγή κατά την πρώτη παιδική ηλικία, όπως αυτές προκύπτουν από
ερευνητικά ευρήματα στον χώρο της μουσικής παιδαγωγικής, καθώς και από μια σύνθεση
σημαντικών προσεγγίσεων της μουσικής διδασκαλίας, όπως αυτές των Kodály, Dalcroze,
Orff. Μία σημαντική παράμετρος της μουσικής διδασκαλίας-μάθησης σε όλες τις
εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι οι δημιουργικές εργασίες (αυτοσχεδιασμός και σύνθεση
μουσικής). Η σημασία του αυτοσχεδιασμού και της σύνθεσης μουσικής από τα ίδια τα
παιδιά έχει τονιστεί ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν μουσικοπαιδαγωγοί, όπως η
Coleman, είχαν επισημάνει τη στενή σχέση της δημιουργικότητας με τις μουσικές
δραστηριότητες και τον κεντρικό ρόλο που πρέπει να έχει το στοιχείο της δημιουργικότητας
στα εκπαιδευτικά προγράμματα μουσικής. Ωστόσο, κατά γενική ομολογία, στην
καθημερινή διδακτική πράξη, ο αυτοσχεδιασμός και η σύνθεση μουσικής εξακολουθούν να
αποτελούν την πιο παραμελημένη παράμετρο της μουσικής διδασκαλίας-μάθησης. Η
παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τη θέση και τη σημασία των δραστηριοτήτων
μουσικής δημιουργίας (αυτοσχεδιασμός – σύνθεση) στο διδακτικό πακέτο Μουσικής Α΄ και
Β΄ Δημοτικού, τόσο μέσα από την ανάλυση του περιεχομένου των βιβλίων του μαθητή, των
τετραδίων εργασιών και του βιβλίου του εκπαιδευτικού, όσο και μέσα από τη διερεύνηση
των απόψεων εκπαιδευτικών που διδάσκουν Μουσική στις δύο πρώτες τάξεις του
Δημοτικού, ως προς την πιθανή συμβολή του διδακτικού πακέτου στην ενσωμάτωση
δημιουργικών εργασιών στην καθημερινή διδακτική πράξη.
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Σχολικά εγχειρίδια Μουσικής Αγωγής για την Α΄ και Β΄ Δημοτικού: Απόψεις
εκπαιδευτικών για τη συμβολή των σχολικών εγχειριδίων της Μουσικής
Αγωγής Α΄ και Β΄ Δημοτικού στην ανάπτυξη επαγγελματικής κουλτούρας
Μαρία Αργυρίου
Οι αλλαγές που συντελούνται στους τομείς της Γενικής Παιδαγωγικής και της Αισθητικής
Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια και προκαλούνται ιδιαίτερα από την εκ νέου
διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και των εγχειριδίων που τα
συνοδεύουν επηρεάζουν και τον τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής και Πράξης, καθώς οι
εκπαιδευτικοί της μουσικής καλούνται να διευρύνουν το πλαίσιο τόσο της φιλοσοφίας όσο
και της διδασκαλίας τους, επιχειρώντας να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας με άλλες
ειδικότητες και διδακτικά αντικείμενα. Κύριος σκοπός της ανακοίνωσης είναι, αφενός, η
ανάδειξη του φιλοσοφικού πλαισίου και σχεδιασμού των επίσημων διδακτικών εγχειριδίων
Α΄ και Β΄ Δημοτικού για τη μουσική εκπαίδευση και, αφετέρου, η μελέτη των απόψεων των
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τη διαμόρφωση
συγκροτημένης επαγγελματικής κουλτούρας εντός του σχολικού χώρου, όπως προκύπτει
από τη χρήση των συγκεκριμένων εγχειριδίων. Καθώς οι εκπαιδευτικοί της μουσικής
αγωγής αναζητούν πάγια την επίσημη δια βίου επιμόρφωση τους – η οποία κατά
περίπτωση προσφέρεται από το επίσημο κράτος –, τα διδακτικά εγχειρίδια αποκτούν διττό
ρόλο εκπροσωπώντας, από τη μια, την άσκηση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και,
από την άλλη, τη «λύση» της πράξης στην σχολική τους καθημερινότητα. Προς την επίτευξη
των παραπάνω, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με:
• τη διατύπωση επιχειρηματολογίας βάσει της οποίας τα επίσημα διδακτικά εγχειρίδια
της Μουσικής για την Α΄ και Β΄ Δημοτικού θεωρούνται «επιχείρημα επιβεβλημένης
ενσωμάτωσης» της μουσικής παιδείας στην υποχρεωτική εκπαίδευση και
• την αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με: α) το βαθμό
αξιοποίησης τους στην τάξη, δικαιώνοντας την παρουσία των Τεχνών στη Γενική
Εκπαίδευση, β) την αμφίδρομη δυναμική ή μη σχέση τους με τα διδακτικά εγχειρίδια
και τη μεθοδολογία τους, και γ) τις στρατηγικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
τους.
Καθώς η βιβλιογραφική επισκόπηση έδειξε ότι για τον ελληνικό χώρο δεν έχουν
πραγματοποιηθεί έρευνες σχετικά με τα παραπάνω για τα συγκεκριμένα εγχειρίδια, η
εργασία θα προσπαθήσει να διακριθεί για την πρωτοτυπία της αξιοποιώντας σύγχρονα
ερευνητικά δεδομένα και εργαλεία. Επίσης, είναι σημαντικό να δημιουργείται στους
εκπαιδευτικούς η αίσθηση ότι οι απόψεις τους ενδιαφέρουν, είναι σημαντικές και
εισακούγονται, παρά να ελλοχεύει ο κίνδυνος οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί να κάνουν
υποθέσεις για λογαριασμό εκείνων. Ως εκ τούτου, με τη συνεχή συμβολή των
εκπαιδευτικών σε διεξαγόμενες έρευνες, η ποιότητα σε επίπεδο σχολικής μονάδας και
τάξης μπορεί να βελτιώνεται σημαντικά και διαρκώς.
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Διδακτικό πακέτο «Μουσική Ε΄ Δημοτικού»: Από το Διαθεματικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Μουσικής στο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής του Νέου Σχολείου
Χρυσάνθη Ζεπάτου
Στην παρούσα εισήγηση, με άξονα αναφοράς το Διδακτικό Πακέτο «Μουσική Ε΄
Δημοτικού» (Αποστολίδου & Ζεπάτου, 2007), θα αναλυθούν καινοτόμες διδακτικές
προσεγγίσεις σε σχέση με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. Μουσικής και θα διερευνηθεί η συνάφεια
και η συμβατότητα τους σε σχέση με το Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής του Νέου Σχολείου
(Σχολείο 21ου αιώνα). Με βάση το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και
τo Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, δημιουργούνται και εισάγονται για πρώτη φορά στα
σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2007-2008, διδακτικά πακέτα Μουσικής για την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία περιλαμβάνουν βιβλίο μαθητή, τετράδιο εργασιών και
βιβλίο εκπαιδευτικού. Οι διδακτικές προσεγγίσεις της διαθεματικότητας και της
διεπιστημονικότητας που προτάσσουν τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. συνιστούν καινοτομία για
την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και αποτέλεσαν πυλώνες ανάπτυξης των
αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων. Το 2011 εκπονείται το νέο Πρόγραμμα Σπουδών
Μουσικής (Νέο Σχολείο – Σχολείο 21ου αιώνα) που προτάσσει την ολιστική προσέγγιση του
μουσικού φαινομένου, μέσα από την ενεργή συμμετοχή του μαθητή σε δημιουργικές και
βιωματικές δράσεις, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής εκπαίδευσης. Βάσει των παραπάνω, θα αναλυθεί
πως στο διδακτικό πακέτο «Μουσική Ε΄ Δημοτικού» οι θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες
λειτουργούν ως «κρίκοι οριζόντιας διασύνδεσης των μαθημάτων» και πως η
διαθεματικότητα διαχέεται αβίαστα στο κείμενο και τις διδακτικές δραστηριότητες. Θα
παρουσιαστούν ακόμη καινοτότομες διδακτικές προσεγγίσεις του διδακτικού πακέτου,
προσανατολισμένες στη διδακτική του «ενεργού υποκειμένου» (Κοσσυβάκη, 2003), όσον
αφορά:
• στην προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία (συνδυασμός άμεσων και έμμεσων μορφών
διδασκαλίας).
• στον τρόπο οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης (διεπιστημονικές διασυνδέσεις,
διαθεματικές προεκτάσεις).
• στην καλλιέργεια δεξιοτήτων (αυτενέργεια, κριτική ικανότητα, δημιουργικότητα,
ανάπτυξη της αποκλίνουσας σκέψης, μεταγνωστική ικανότητα, ικανότητα
συνεργασίας).
• στην ενεργοποίηση του μαθητή (βιωματική, διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση).
• στον τρόπο οργάνωσης της τάξης (ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες).
Τα εν λόγω στοιχεία θα αναλυθούν σε σχέση με το Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. Μουσικής, βάσει του
οποίου έγινε η συγγραφή του διδακτικού πακέτου, αλλά και με το Πρόγραμμα Σπουδών
Μουσικής του Νέου Σχολείου, ώστε να διαπιστωθεί η συνάφεια και η συμβατότητα του
διδακτικού πακέτου «Μουσική Ε΄ Δημοτικού» με το νέο αυτό Πρόγραμμα Σπουδών
Μουσικής.
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Δ.Ε.Π.Π.Σ. Μουσικής Αγωγής. Από το παρόν στο μέλλον
Ευγενία Καρούμπαλη
Στην παρούσα εισήγηση αξιολογείται το ισχύον Δ.Ε.Π.Π.Σ. Μουσικής Αγωγής για την
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως προς τα ακόλουθα σημεία:
• Δομή Αναλυτικού Προγράμματος / τρόπος οργάνωσης του κειμένου.
• Φιλοσοφία και μοντέλο Αναλυτικού Προγράμματος.
• Ανοικτό-κλειστό Αναλυτικό Πρόγραμμα.
• Σκοποί και στόχοι.
• Διδακτική μεθοδολογία.
• Αξιολόγηση.
Επίσης, γίνονται προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να είναι ένα μελλοντικό Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής Αγωγής.
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Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) του Νηπιαγωγείου στην τομή της νεωτερικής και της
μετανεωτερικής σκέψης
Ασπασία Βασιλάκη
Τα Αναλυτικά Προγράμματα (Α.Π.) βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών
ειδικοτήτων και φορέων: εκπαιδευτικοί, συντάκτες, ερευνητές και όσοι σχετίζονται με την
εκπαίδευση και την κοινωνική έρευνα, καθώς αποτελεί μια θεμελιώδη διάσταση όλης της
διαδικασίας της εκπαίδευσης (Φλουρής, 2005: 9). Στη δυσκολία του ορισμού του Α.Π. λόγω
της πολυπρισματικής αντίληψης για το περιεχόμενό του, διαφαίνεται η ιδέα ενός
συγκεκριμένου μοντέλου σκοπού και μέσων, συσχετιζόμενων με το βαθμό επίδοσης ή
απόδοσης των μαθητών στο τέλος μιας σειράς μαθημάτων, που σχεδιάζοντας εκείνο τον
κύκλο σπουδών θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων (Stenhouse, 2003:
15). Το ενδιαφέρον, ωστόσο, διευρύνεται, καθώς το Α.Π. αντιμετωπίζεται ως μια μορφή
αναπαράστασης και ένα σύνολο κοινωνικών πρακτικών, οι οποίες είναι «αναπόσπαστα
συνδεδεμένες με συγκεκριμένες πολιτισμικές και κοινωνικές μορφές, καθώς και με
συγκεκριμένες ιδεολογίες» (Aronowitz & Giroux, 1986: 191). Έτσι, το κείμενο του Α.Π.
αντιμετωπίζεται ως πολιτικό. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία μελετά το Διαθεματικό
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) για το Νηπιαγωγείο, ως ένα
επίσημο κείμενο εκπαιδευτικής πολιτικής, το οποίο υπογράφει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
και επικυρώνει το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και ΦΕΚ 304Β/13-03-2003). Η
ανάλυση και ερμηνεία του Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003), θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της
Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (ΚΑΛ). Η επιλογή αυτή τεκμηριώνεται, αφενός, στο ότι έχει
αποδειχθεί ως κατάλληλη μέθοδος για την ανάλυση κειμένων εκπαιδευτικής πολιτικής,
καθώς και για κριτική πολιτική ανάλυση (Thomas). Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω η
ερευνητική υπόθεση της παρούσας εργασίας είναι ότι η μελέτη του Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) του
Νηπιαγωγείου με τη χρήση της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου θα αποκαλύψει την «κοινή
λογική» των συντακτών του για μία μετανεωτερική αντίληψη της Προσχολικής
Εκπαίδευσης. Η υπόθεση αυτή θα διερευνηθεί με τη χρήση των παρακάτω ερωτημάτων: 1.
Παράλληλα με τα μετανεωτερικά στοιχεία εντοπίζονται στοιχεία νεωτερικότητας στο
Δ.Ε.Π.Π.Σ. του Νηπιαγωγείου; Αν η απάντηση είναι θετική, «συγκρούονται» με εκείνα της
μετα-νεωτερικότητας που πιθανά αναδεικνύονται; 2. Θα μπορούσαμε να προβούμε στη
διαμόρφωση ενός μοντέλου Α.Π. το οποίο θα συνδυάζει νεωτερικά και μετανεωτερικά
στοιχεία, με τρόπο αλληλεπιδραστικό και όχι αντικρουόμενο; Ή η συνύπαρξή τους είναι
αντιφατική;
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Οι θεωρίες της Κριτικής Παιδαγωγικής ως εργαλείο ανάλυσης και
αξιοποίησης από την εκπαιδευτική πολιτική και τις προοπτικές ενός
σύγχρονου Αναλυτικού Προγράμματος
Ιωάννα Κουτρολού
Αρχικά, θα γίνει μια επισκόπηση στην Κριτική Παιδαγωγική, ώστε να κατανοηθεί η φύση
της. Στην πορεία, θα αναφερθεί ο τρόπος που μπορούν να αξιοποιηθούν οι θεωρίες της
Κριτικής Παιδαγωγικής από την εκπαιδευτική πολιτική (με αναφορά σε Freire, Apple,
McLaren, Giroux) και ο τρόπος που μπορεί (η Κριτική Παιδαγωγική) να αποτελέσει εργαλείο
ανάλυσης των προοπτικών ενός σύγχρονου Αναλυτικού Προγράμματος. Στη συνέχεια, θα
παρουσιαστούν κάποιες ιδέες ή θέσεις της Κριτικής Παιδαγωγικής που εμπεριέχονται ή αν
εμπεριέχονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και κατά πόσο οι θεωρητικές αρχές της
στηρίζονται εμπράγματα από τους ειδικούς στόχους, το περιεχόμενο, και τα Προγράμματα
Σπουδών του Αναλυτικού Προγράμματος. Τέλος, οι απόψεις θα στηριχθούν με
παραδείγματα, μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, δείκτες επιτυχίας, τρόπους
αξιολόγησης, μαθησιακό περιβάλλον και σχέσεις σχολείου και οικογένειας ή και άλλες
ενδεικτικές συμπληρωματικές δραστηριότητες.
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(Παλιά) Νέα Αναλυτικά Προγράμματα της Κύπρου: Ιδεολογικές αντιστάσεις
στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Σταυρούλα Τσιπλάκου, Έλενα Ιωαννίδου
Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει κριτικά τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από
επώνυμους και ανώνυμους φορείς στο Πρόγραμμα Σπουδών για το Γλωσσικό Μάθημα στην
Κύπρο και που οδήγησαν στην τελική απόσυρσή του. Βασικό κίνητρο για την υιοθέτηση του
θεωρητικού και παιδαγωγικού προσανατολισμού του κριτικού γραμματισμού ήταν η
αναγκαιότητα δημιουργίας ενός προγράμματος γλωσσολογικά και παιδαγωγικά συνεπούς
και συνεκτικού, που θα ενσωμάτωνε με παιδαγωγικά κατάλληλο τρόπο βασικά διδάγματα
και θέσεις της σύγχρονης γλωσσολογίας και της κριτικής, μετασχηματιστικής παιδαγωγικής.
Η πρόταση για διδασκαλία της γλωσσικής ποικιλότητας στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα
Σπουδών προέκυψε από την ίδια τη φιλοσοφία του προγράμματος, από την αντιμετώπιση
των ποικίλων γλωσσικών μορφών, είτε πρόκειται για επίπεδα ύφους, είτε πρόκειται για
κοινωνιολέκτους και για γεωγραφικές διαλέκτους, ως ενδεικτών (indexicals) κοινωνικών και
πολιτισμικών πρακτικών, θέσεων, ταυτοτήτων και ιδεολογιών. Οι εκφάνσεις της γλωσσικής
ποικιλότητας στο συγκείμενο της κυπριακής γλωσσικής κοινότητας αξιοποιούνταν
επομένως δυναμικά ως ένα από τα πολλαπλά εργαλεία οικοδόμησης μεταγλωσσικής
ενημερότητας και κριτικού γραμματισμού (Τσιπλάκου, 2015). Οι ιδεολογικές αντιρρήσεις
προς το Πρόγραμμα Σπουδών, που διατυπώθηκαν μάλλον όψιμα, είχαν αρκετά από τα
τυπικά χαρακτηριστικά παλαιότερων διαμαχών σχετικά με την ελληνική γλώσσα
(Mackridge, 2009) και απηχούσαν ευρωπαϊκούς εθνικιστικούς λόγους και εθνικιστικές
γλωσσικές ιδεολογίες (Blommaert & Verscheuren, 1992), ενώ ενείχαν ένα λογικό παράδοξο:
βασικός άξονας κριτικής ήταν η θέση ότι η διδασκαλία της κυπριακής διαλέκτου θα
«αφελλήνιζε» την Κύπρο, καθώς θα την ανήγαγε σε ξεχωριστή γλώσσα, ενώ παράλληλα
τονιζόταν διαρκώς το πόσο αρχαιοπινής και ελληνική ήταν η κυπριακή διάλεκτος. Στην
ανακοίνωση αυτή, δείχνουμε πώς το επιχείρημα αυτό και ο τρόπος που αρθρώνεται
επαναλαμβάνει κατ’ ουσίαν τυπικές θέσεις για τη σχέση Αρχαίας και Νέας Ελληνικής που
δέχονται, αφενός, την αδιάσπαστη συνέχειά τους και, αφετέρου, τη διακοπή της συνέχειας
αυτής λόγω γλωσσικής παρακμής, φθοράς, αμέλειας των χρηστών, «επιμόλυνσης» κ.λπ.
και, επίσης, υιοθετούν την τυπική εσφαλμένη ταύτιση της γλώσσας με τη γραφή της.
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Από το ψηφιδωτό των Α.Π.Σ. απουσιάζει η ψηφίδα της Τέχνης
Ευάγγελος Κυριακουλόπουλος, Ελένη Καννά, Αγγελική Αργυρίου
Η σπουδαιότητα της Τέχνης και η ανάγκη οργανικής ένταξής της στην εκπαιδευτική
διαδικασία αποτελεί βασική παραδοχή των Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. που συντάχθηκαν τα
τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον Τριλιανό (Τριλιανός, 2009), η ενασχόληση των μαθητών
με την Τέχνη οδηγεί στην παρατήρηση, την έρευνα, τον πειραματισμό, οξύνει τη φαντασία,
επιτρέπει προσωπικούς συσχετισμούς μέσα από τα συναισθήματα και, τελικά, οδηγεί στην
ανακάλυψη, το στοχασμό, την κριτική και δημιουργική σκέψη. Η ένταξη αυτή, ωστόσο, δεν
πρέπει να αποτελεί προσθήκη ενός νέου μαθησιακού αντικειμένου που θα επιβαρύνει το
ήδη επιβαρυμένο πρόγραμμα των μαθητών. Τα Πολιτιστικά Προγράμματα είναι σε θέση να
καλύψουν αυτή την ανάγκη και το σημαντικότερο είναι πως η δια των Πολιτιστικών
Προγραμμάτων εισαγωγή του μαθητή στις Τέχνες δεν είναι καταναγκαστική, αλλά αβίαστη
επιλογή του. Ο μαθητής που ελεύθερα προσέρχεται στο Πρόγραμμα ενθαρρύνεται και
μυείται στην αποκωδικοποίηση της συμβολικής, εικαστικής γλώσσας και, εργαζόμενος
ελεύθερα και δημιουργικά με τη μέθοδο της ερευνητικής εργασίας, ανακαλύπτει και
κατανοεί την αλληλεπίδραση ανάμεσα στη φυσική-κοινωνική ζωή και στην Τέχνη. Μάλιστα,
η βιωματικότητα των Προγραμμάτων καθιστά όλα τα οφέλη που προκύπτουν από την
ενασχόληση με τις τέχνες όχι «ασκήσεις επί χάρτου», αλλά ουσιαστικό, απτό, μετρήσιμο και
άμεσα αξιολογήσιμο κέρδος. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα δύο
Πολιτιστικών Προγραμμάτων που εκπονήθηκαν στο σχολείο μας με θεματικό άξονα τα
ελληνορωμαϊκά και βυζαντινά ψηφιδωτά σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το γνωστικό και
συναισθηματικό κενό που δημιουργείται από τον εξοβελισμό της Τέχνης από το Ενιαίο
Λύκειο. Η παιδαγωγική ομάδα προσέγγισε το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο διαμορφώθηκε η
Τέχνη των ψηφιδωτών στον ελληνορωμαϊκό και αργότερα στο βυζαντινό κόσμο. Ανίχνευσε
τους σκοπούς που εξυπηρέτησε και τις βασικές αρχές που διέπουν την Τέχνη αυτή.
Μελετήθηκαν και καταγράφηκαν, με την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών, σημαντικά
ψηφιδωτά σύνολα και επιχειρήθηκε ο αισθητικός υπομνηματισμός τους. Για την ανάδειξη
της δημιουργικότητας και των κλίσεων των μαθητών, οργανώθηκε εργαστήρι κατασκευής
ψηφιδωτών. Η πρώτη απόπειρα από τους μαθητές για την κατασκευή της δικής τους
δημιουργίας έγινε με τη χρήση σπόρων πάνω σε χαρτόνι και σε σχέδιο δικής τους επιλογής.
Σε δεύτερη φάση, επιχειρήθηκε η κατασκευή αντιγράφων ψηφιδωτών παραστάσεων της
ελληνορωμαϊκής και βυζαντινής εποχής με κεραμικές ψηφίδες τις οποίες χειρίστηκαν οι
μαθητές τόσο στο χρωματισμό, όσο και στην κοπή και τοποθέτηση πάνω στο σχέδιο. Τα
αποτελέσματα της προσπάθειάς τους συγκεντρώθηκαν και εκτέθηκαν σε έκθεση στο
Πολιτιστικό φεστιβάλ που διοργάνωσε η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας. Παράλληλα
με τον καλλιτεχνικό γραμματισμό, επιδιώχθηκε ο ψηφιακός και μιντιακός γραμματισμός
των συμμετεχόντων με την ψηφιοποίηση και ανάρτηση του παραγόμενου υλικού στην
ιστοσελίδα των προγραμμάτων. Πρόσθετα οφέλη υπήρξαν ο κοινωνικός γραμματισμός των
μαθητών μέσα από την ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας και η εξοικείωση με την
επιστημονική-ερευνητική μέθοδο εργασίας.
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Διερευνώντας την ενδοσχολική βία στο Νηπιαγωγείο μέσα από την
προσέγγιση του Έντεχνου Συλλογισμού
Κυριακή Μέλλιου, Άννα Μουταφίδου, Θαρρενός Μπράτιτσης
Η εκδήλωση περιστατικών βίας και εκφοβισμού αποτελούν πλέον ένα φαινόμενο που
εμφανίζεται σε όλα τα σχολικά περιβάλλοντα. Η βαθμίδα της Προσχολικής Εκπαίδευσης,
δυστυχώς, δε μένει ανεπηρέαστη από συγκρούσεις και περιστατικά ενδοσχολικής βίας,
καθώς η μετάβαση των παιδιών από την οικογένεια στο οργανωμένο περιβάλλον του
Νηπιαγωγείου και η προσπάθεια ένταξής τους σε ομάδες συνομηλίκων αποτελούν μια
δύσκολη περίοδο με αρκετές προκλήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα
ενεργοποίησης των μαθητών Νηπιαγωγείου ως προς την κατανόηση των συνεπειών και
εξεύρεσης λύσεων σχετικά με το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας, σχεδιάστηκε
εκπαιδευτική παρέμβαση κατά την οποία αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά οι προσεγγίσεις του
Έντεχνου Συλλογισμού (Artful Thinking) και της Ψηφιακής Αφήγησης (Digital Storytelling). Ο
‘Εντεχνος Συλλογισμός αποτελεί στοχαστική προσέγγιση που έχει αναπτυχθεί από την
ερευνητική ομάδα Project Zero της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard και
έχει ως στόχο να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν
ισχυρές συνδέσεις κριτικής σκέψης ανάμεσα σε έργα τέχνης και μαθησιακά αντικείμενα. Η
Ψηφιακή Αφήγηση, από την άλλη πλευρά, συνιστά μια μορφή τέχνης, που χρησιμοποιεί
διαφορετικά είδη πολυμεσικού υλικού, όπως εικόνες, κείμενο, βίντεο, ηχογραφημένη
αφήγηση και μουσική για τη δημιουργία μιας ιστορίας. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σε Αστικό Νηπιαγωγείο και είχε
διάρκεια τεσσάρων μηνών. Τα ερευνητικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για τη συλλογή
δεδομένων ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις
(για τη διερεύνηση των αρχικών αναπαραστάσεων των παιδιών και για τον πιθανό
μετασχηματισμό τους), η παρατήρηση, η αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες και η
ποιοτική ανάλυση των αισθητικών, εννοιολογικών και τεχνικών πτυχών της δημιουργίας και
ψηφιοποίησης της ιστορίας στις συνθήκες της τάξης. Η ανάλυση των ερευνητικών
δεδομένων βασίστηκε στις αρχές της Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας σε μία προσπάθεια
να μεταφερθεί η ουσία των απόψεων των συμμετεχόντων σχετικά με το φαινόμενο της
ενδοσχολικής βίας.

Σελίδα | 58

Προφορικές Ανακοινώσεις

Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και καλλιέργεια ουμανιστικών
αντιλήψεων στο πλαίσιο της σχολικής πράξης
Νικολέτα Μπεχλιβάνη
Η προσέγγιση και τα σχετικά αφιερώματα σε κάποιες παγκόσμιες ημέρες μπορούν να
αποτελέσουν αφορμή για την καλλιέργεια ουμανιστικών αντιλήψεων, αλλά και τον
εμπλουτισμό των σχολικών μαθημάτων μέσα από εναλλακτική διδακτική μεθοδολογία.
Επιπλέον, μπορούν να αξιοποιηθούν ως δυνατότητα βιβλιογραφικής έρευνας από τα ίδια
τα παιδιά που θα αναζητήσουν πληροφορίες, θα αναπτύξουν προβληματισμό και θα
σταθούν κριτικά απέναντι σε ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Δίνεται, με τον τρόπο
αυτό, η δυνατότητα σύνδεσης της σχολικής πράξης με κοινωνικά θέματα παγκόσμιας
εμβέλειας. Η διαδικασία αυτή μπορεί να υπηρετήσει την πίστη στην αξία του διαλόγου,
αφού μπορεί να συσχετιστεί με την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, την εκφορά λόγου και
την άσκηση ρητορικής ως πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. Έτσι, εκτός από τα
αφιερώματα που η Πολιτεία έχει θεσμοθετήσει τα τελευταία χρόνια (π.χ ημέρα κατά του
ενδοσχολικού εκφοβισμού -6/3- ή κατά του ρατσισμού -21/3-), ενδείκνυνται ημέρες
αφιερωμένες στα Ανθρώπινα Δικαιώματα γενικά (π.χ 10/12, 25/11, 27/1, 8/3) και ειδικά
στα Δικαιώματα των Παιδιών (π.χ 20/11, 27/11). Ως ζητήματα που θα προσεγγιστούν και θα
συζητηθούν με αφορμή τις παγκόσμιες ημέρες, αναφέρονται συνοπτικά η επισήμανση της
καθολικής προστασίας των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, ο έντονος ιδεολογικός και
διαπαιδαγωγικός χαρακτήρας τους, η διάσταση μεταξύ του διεθνούς αμοραλιστικού
περιβάλλοντος και του θεσμικού πλαισίου, τα παγκόσμια προβλήματα φτώχειας,
αναλφαβητισμού, μη πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, περιβαλλοντικής μόλυνσης κ.ά, που
αντιστρατεύονται θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ακόμη, αναμένεται να προκύψει
γόνιμος διάλογος σχετικά με παραβιάσεις στοιχειωδών δικαιωμάτων των παιδιών μέσα
από πρακτικές παιδικής εκμετάλλευσης, trafficking, καταναγκαστικής εργασίας, πρώιμων
γάμων, στρατολόγησης, (ενδοοικογενειακής) κακοποίησης-παραμέλησης κ.ά. Τέλος,
καταδεικνύονται παράπλευρα, αλλά εξίσου ουσιώδη, φαινόμενα, όπως ο κοινωνικός
στιγματισμός, η σιωπηρή συνενοχή ή ακόμη και η ενεργός συμμετοχή της κοινής γνώμης,
ενώ αναδεικνύονται η σημαντικότητα της πρόληψης και η συμβολή της εκπαίδευσης στη
διαπαιδαγώγηση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση υπεύθυνων πολιτών.
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Η θέση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εκπαίδευση. Προτάσεις για την
ένταξή τους στα Αναλυτικά Προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια
Όλγα-Ιόλη Δέσπη, Μαρία Κόρδα
Έχουν περάσει 67 χρόνια από την ημέρα υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, παρόλα αυτά, η καταπάτηση τους συνεχίζει να απασχολεί τη
διεθνή και την εγχώρια κοινότητα. Πόσο διαφορετική θα μπορούσε να είναι αυτή η
κατάσταση αν ο σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλλιεργείτο ακόμα περισσότερο
από τα σχολικά θρανία, μέσω της συμπερίληψής τους στο σχολικό πρόγραμμα; Στόχος της
παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν η σημασία και η αναγκαιότητα της ύπαρξης των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα σχολικά βιβλία και της συστηματικής διδασκαλίας τους. Πιο
συγκεκριμένα, αφού αναλυθεί ο όρος Ανθρώπινα Δικαιώματα και παρουσιαστεί ο τρόπος
που αυτά είναι σήμερα ενταγμένα στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της ελληνικής
εκπαίδευσης, εκπονείται συγκριτική έρευνα στην αντίστοιχη πρακτική άλλων ευρωπαϊκών
κρατών σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον και με αφορμή τη συγκρότηση και λειτουργία Ομίλου
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος για το σχολικό
έτος 2015-2016, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της εν λόγω δραστηριότητας η οποία είναι
προσανατολισμένη σε βιωματικές διδακτικές πρακτικές, προκειμένου τα παιδιά να
μπορέσουν να δουν στην πράξη τη σημασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι
δραστηριότητες αυτές δίνουν στα παιδιά δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις τις οποίες θα
χρειαστούν στον αγώνα τους για τη δημιουργία ενός κόσμου ελεύθερου από τις
παραβιάσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενός κόσμου με ευαισθητοποιημένους πολίτες
που θα εφαρμόζουν στην πράξη όσα είναι προαπαιτούμενα για τη δημοκρατία, την
πρόοδο, την ελευθερία και τη ζωή με αξιοπρέπεια. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,
η παρούσα εργασία καταλήγει στη διατύπωση προτάσεων για την ουσιαστικότερη ένταξη
της διδασκαλίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εκπαιδευτική πρακτική, όπως για
παράδειγμα, τη δημιουργία ενός ολόκληρου κεφαλαίου με τον ομώνυμο τίτλο στο σχολικό
εγχειρίδιο της Γ' Γυμνασίου στο πλαίσιο του μαθήματος της ΚΠΑ ή τη δημιουργία ενός
ανεξάρτητου εγχειριδίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, διδακτικές βιωματικές πρακτικές.
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Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη μέσα από την Τέχνη
Γεωργία Καρέλα
Ένας από τους βασικούς θεσμούς κάθε οργανωμένης κοινωνίας αποτελεί το σχολείο. Η
εκπαίδευση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης νέων γνώσεων και το μέσο για την
ατομική ανάπτυξη του καθένα και τη δημιουργία αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα άτομα.
Πολύς λόγος γίνεται για την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και για την ιδιότητα του
Ευρωπαίου πολίτη που έχουν οι μαθητές. Μία διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται
στην εκπαίδευση, σε πολλές χώρες, αφορά στην αξιοποίηση των έργων Τέχνης, γιατί κάθε
καλλιτεχνικό έργο αποτελεί έκφραση με παιδευτική αξία. Στην παρούσα εργασία, θα
παρουσιαστεί μια διδακτική προσπάθεια στην οποία επιχειρήθηκε να γνωρίσουν οι μικροί
μαθητές την Ευρώπη μέσα από έργα τέχνης και να συνειδητοποιήσουν την αξία της
πολυπολιτισμικότητας μέσα από τη χαρά του παιχνιδιού.
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«Ας χορέψουμε στην πόλη, με την πόλη, για την πόλη»: Οι δυνατότητες
προώθησης λόγων και πολιτικών μέσω των προαιρετικών προγραμμάτων.
Από τον σχεδιασμό στην πράξη
Δέσποινα Πλώτα, Σοφία Χριστοπούλου, Μένη Κούρου, Μαριάννα Σκιαδαρέση
Από τα σημαντικότερα στοιχεία στη ζωή του ανθρώπου είναι ο χορός. Οι άνθρωποι, σε όλα
τα πλάτη και μήκη της γης, κινούνται αδιάκοπα, εξωτερικεύουν τα συναισθήματα και
σωματοποιούν τα βιώματά τους καταφεύγοντας στον χορό που συνεπακόλουθα ανάγεται
σε διεθνή γλώσσα και παιδευτικό εργαλείο. Ο χορός εντάχθηκε από νωρίς στην
εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς εξωτερικεύει τη δημιουργικότητα, αναπτύσσει κινητικές
δεξιότητες και ταυτόχρονα μπορεί να προωθήσει την επικοινωνία του σχολείου με το
ιστορικό-κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον του και να αναδείξει την πολύ-πολιτισμική
διάσταση της εκπαίδευσης. O λαϊκός πολιτισμός, η τοπική ιστορία και ο χορός ως μέρος
τους παρέχουν πολλές δυνατότητες για την πρόωθηση της κατανόησης της ιστορίας κάθε
τόπου, τον εντοπισμό των ιστορικών συνεχειών στις πράξεις και ενέργειες κάθε λαού και τη
σύνδεση με τους λαούς με τους οποίους υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση. Σε συνδυασμό
με τις δυνατότητες των καινοτόμων προαιρετικών προγραμμάτων σχολικών
δραστηριοτήτων που λειτουργούν διαθεματικά, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για την
προώθηση των δι-ευρωπαϊκών λόγων για πλουραλιστικές ανοιχτές και δημοκρατικές
κοινωνίες και των ελληνικών εκπαιδευτικών πολιτικών για ανοικτότητα του σχολείου και
διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η μελέτη του
καινοτόμου προαιρετικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων «Ας χορέψουμε στην
πόλη με την πόλη και για την πόλη» που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, κατά τα σχολικά έτη
2013-14 και 2014-15. Διερευνώνται οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες η διαθεματική
προσέγγιση του χορού και της τοπικής ιστορίας σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα
αναπλαισιώνουν και υλοποιούν στο μικρο-επίπεδο των σχολικών πρακτικών ελληνικές
εκπαιδευτικές πολιτικές και ευρύτερους ευρωπαϊκούς λόγους για καινοτομίες στην
εκπαιδευτική διαδικασία και διαπολιτισμικότητα που εκφράζονται σε επίσημα κείμενα,
όπως η Συνθήκη της Λισαβόνας και το νέο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, οι νομοθετικές
ρυθμίσεις για την παιδεία και οι σχεδιασμοί των Αναλυτικών Προγραμμάτων.
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«Μέσα από τα μάτια του φακού και των παιδιών»: Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού
Παναγιώτα Ζαφειροπούλου, Μαρία Νικολάου, Αθηνά Παρλάκογλου
Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε από την
Γ’ Δημοτικού του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «ΔΕΛΑΣΑΛ», στο πλαίσιο των σχολικών
δραστηριοτήτων της Ευέλικτης Ζώνης. Στόχος του προγράμματος ήταν η εξοικείωση των
μαθητών με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής, συνδέοντάς την με εκπαιδευτικές
δραστηριότητες γραπτού λόγου. Βασιζόμενοι στις αρχές του οπτικού εγγραμματισμού, οι
εκπαιδευτικοί σχεδίασαν πρωτότυπες δράσεις, οι οποίες εμπλούτισαν το Αναλυτικό
Πρόγραμμα, εμπλέκοντας δημιουργικά τους μαθητές. Σύμφωνα με τον οπτικοακουστικό
γραμματισμό, το παιδί ως θεατής, το παιδί ως κριτικός και το παιδί ως παραγωγός
δημιουργεί οπτικές έννοιες και παράγει οπτικά μηνύματα. Ο εκπαιδευτικός προσφέρει στα
παιδιά τις ευκαιρίες να χαρούν εικόνες, οδηγώντας τα στη βιβλιοθήκη (σταθερές εικόνες
των εικονογραφημένων βιβλίων), σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς (μουσεία,
πινακοθήκες), στις κινηματογραφικές αίθουσες (κινηματογραφικές ταινίες), στην οθόνη του
Η/Υ ή προβάλλοντας εικόνες στη σχολική αίθουσα. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με μεθόδους
και τεχνικές με τις οποίες παράγονται οι εικόνες και, στη συνέχεια, έγιναν τα ίδια
παραγωγοί. Συνεπώς, οι μαθητές οικειοποιήθηκαν έννοιες από τη γλώσσα της
φωτογραφίας, όπως τα είδη των πλάνων, το κάδρο και το ζουμ, τράβηξαν οι ίδιοι
φωτογραφίες με θεματικούς άξονες που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους,
περιέγραψαν γραπτά τις φωτογραφίες τους, άσκησαν κριτική ο ένας στον άλλον,
συνεργάστηκαν σε ομαδικά πρότζεκτ (δημιουργία φωτοκόμικ, συγγραφή ιστοριών και
ψηφιακών αφηγήσεων με βάση τις φωτογραφίες που τράβηξαν). Το πρόγραμμα διήρκησε
όλη τη σχολική χρονιά 2014-2015. Οι μαθητές αποθήκευαν το υλικό τους σε ηλεκτρονικούς
φακέλους στον υπολογιστή, δημιουργώντας το προσωπικό τους πορτφόλιο, το οποίο και
έλαβαν στο τέλος της χρονιάς. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας, στο
αίθριο του σχολείου, με τις φωτογραφίες που είχαν επιλέξει οι μαθητές ως βέλτιστες.
Τέλος, οι ομαδικές φανταστικές ιστορίες που έγραψαν τα παιδιά με αφορμή τις
φωτογραφίες που τραβούσαν όλη τη χρονιά παρουσιάστηκαν με τη μορφή της ψηφιακής
αφήγησης (digital storytelling) στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
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Όρια και δυνατότητες εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικών
δραστηριοτήτων: Το παράδειγμα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας
Μαρία Αγγελακοπούλου
Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια πρόταση σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων
σχολικών δραστηριοτήτων, υλοποίησής τους από εκπαιδευτικούς της πράξης και διάχυσης
των αποτελεσμάτων και των πρακτικών που αξιοποιήθηκαν στην ευρύτερη εκπαιδευτική
κοινότητα. Πρόκειται για το παράδειγμα μιας σχολικής μονάδας της επαρχίας,
συγκεκριμένα του 2ο Δημοτικού Σχολείου Ακράτας, η οποία έχει καταφέρει να
διαμορφώσει μια εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική εναρμονισμένη τόσο με τους βασικούς
άξονες των Αναλυτικών Προγραμμάτων, όσο και με την ιδιαίτερη σχολική της κουλτούρα. Η
σταδιακή αναβάθμιση του σχολείου από 3/θ σε 6/θ, λόγω του μεγάλου αριθμού
αλλοδαπών μαθητών που άρχισαν να φοιτούν σε αυτό (55%, σχολική χρονιά 2008-2009),
και η ανάγκη ενσωμάτωσής τους στη σχολική κοινότητα αποτέλεσαν καθοριστικής
σημασίας στάδιο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών του σχολείου από το 2007, άρχισαν
να υλοποιούνται καινοτόμα προγράμματα Αγωγής Υγείας, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά
τύπου «ομπρέλα», που εμπλέκουν όλους τους μαθητές του σχολείου αλλά και μαθητές
διαφορετικών σχολικών μονάδων, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το σχολείο
εντάσσεται σε πανεπιστημιακές δράσεις (Α.Π.Θ.) για αλλοδαπούς και παλιννοστούντες
μαθητές, υλοποιεί προγράμματα και λειτουργεί σχολές γονέων. Τα προγράμματα
εφαρμόζονται σ’ ένα ανοιχτό μαθησιακό περιβάλλον, όπου συνδυάζεται η γνώση με τον
κριτικό στοχασμό, τη δημιουργικότητα και την πράξη. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά,
λειτουργούν με εξωστρέφεια και διαμοιράζονται τις ιδέες τους. Έτσι, προωθείται η
πολιτισμική ένταξη των αλλοδαπών μαθητών, η σύνδεση του σχολείου με την τοπική
κοινωνία και η βελτίωση, εν τέλει, της εκπαιδευτικής πράξης. Στο πλαίσιο των
προγραμμάτων αυτών, αναπτύσσονται συνεργατικά δίκτυα μαθητών ενδοσχολικά και
διασχολικά, που υλοποιούνται με αξιοποίηση των ωρών της Ευέλικτης Ζώνης και με
διάχυση στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα·και αποτελούν μια διαφορετική διδακτική
πρόταση με σχολικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν βιωματικές μεθόδους
διδασκαλίας, θεατρικό παιχνίδι και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Διαμοιράζεται,
αρχικά, σε δασκάλους της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας και, στη συνέχεια, σε συνεργασία με
τους σχολικούς συμβούλους της 7ης και 8ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, διαχέεται μέσω
του διαδικτύου σε σχολεία της Ελλάδας, καθιστώντας μ’ αυτόν τον τρόπο τη σχολική
μονάδα παράδειγμα εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων. Η εργασία αυτή αποτυπώνει
ολοκληρωμένη τη δράση της σχολικής μονάδας ως προς τα εκπαιδευτικά προγράμματα
σχολικών δραστηριοτήτων, έχοντας ως κέντρο τον μαθητή. Μέσω των προγραμμάτων
επιτυγχάνεται η αξιοποίηση της μορφωτικής βαλίτσας κάθε μαθητή, ο εμπλουτισμός της με
νέες αναπαραστάσεις σε νέα πλαίσια, η ομαδική εργασία και ο διαμοιρασμός των
εμπειριών των μαθητών σε ένα συνεργατικό πλαίσιο, που ξεπερνά τα όρια του τοπικού
σχολικού δικτύου.
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Ο Ικαρομένιππος «πετάει» στο σχολείο μας.
Θέατρο Μαύρου Φωτός για Παιδιά
Μιχαήλ Κεφάλας, Ορφέας Χατζηδημητρίου
Στην παρούσα εισήγηση, καταγράφεται η εμπειρία μας στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
από το ανέβασμα του Ικαρομένιππου του Λουκιανού. Πιστέψαμε ότι είναι εφικτό α) να
συστήσουμε στα παιδιά τον μεγάλο σατιρικό της αρχαιότητας, τον Λουκιανό, β) να τους
γνωρίσουμε το είδος της επιστημονικής φαντασίας, μέσα από το γοητευτικό διαστημικό
ταξίδι του Ικαρομένιππου και γ) να χρησιμοποιήσουμε τη – μάλλον άγνωστη – θεατρική
τεχνική του μαύρου φωτός. Θεωρούμε ότι τα παραπάνω αποτελούν τρεις καινοτομίες για
το ελληνικό δημόσιο Δημοτικό Σχολείο, στο μέτρο της ενημέρωσης που έχουμε έως τώρα.
Προϊόν της παράστασης είναι ένα δίγλωσσο βιβλίο που φέρει δύο οπτικούς δίσκους (cd’s)
και έναν ψηφιακό πολυχρηστικό δίσκο (dvd) μέσα από το οποίο παρουσιάζονται κείμενα,
βιογραφίες, συνεντεύξεις, παρτιτούρες, ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, βιντεοσκοπήσεις.
Θεωρήσαμε πως η εμπειρία μας μπορεί να αποτελέσει πρόταση προς άλλους συναδέλφους
εκπαιδευτικούς εντός και εκτός Ελλάδας και ότι, πληροφορώντας τους, συμβάλλουμε ώστε
να έχουν τη δυνατότητα να γεννήσουν άλλες ιδέες, να δημιουργήσουν ποικίλα διδακτικά
σενάρια, επιστρατεύοντας τη δική τους επινοητικότητα και φαντασία. Στόχος παραμένει η
ανάπτυξη και καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών, η δημιουργία πολιτών με
ολοκληρωμένη προσωπικότητα και κοινωνική συνείδηση, που δουλεύουν σε ένα
δημιουργικό περιβάλλον συλλογικότητας, αλληλεγγύης και δημοκρατικής σκέψης. Και εάν
η εξασφάλιση της δυνατότητας σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, να έχει έστω μερικά σχολεία
με υποδομή και τεχνογνωσία θεάτρου μαύρου φωτός φαντάζει σήμερα σαν όνειρο, στα
όρια σχεδόν της επιστημονικής φαντασίας, εμείς ισχυριζόμαστε ότι είναι εφικτό και
απαραίτητο. Η χώρα στην οποία γεννήθηκε η Αττική Τραγωδία και Κωμωδία, στην οποία
αναπτύχθηκε το Θέατρο Σκιών (σκιά στο φως, δηλαδή από μιαν άλλη οπτική, το αντίθετο
του θεάτρου μαύρου φωτός, που είναι φως στο σκοτάδι) οφείλει να προσφέρει μιαν άρτια
και σύγχρονη θεατρική εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι είναι δυνατή η δημιουργική απόδοση
σημαντικών κειμένων της αρχαίας και νεότερης ελληνικής γραμματείας, κειμένων με πυκνό
διδακτικό περιεχόμενο και αξία, μέσα από το θέατρο μαύρου φωτός, ακόμη και των
κειμένων του ίδιου του θεάτρου σκιών. Ειδικότερα, το παιδικό έργο επιστημονικής
φαντασίας που συνδυάζει τη Φαντασία και το Τεχνολογικό στοιχείο με τη χαρά της Γνώσης
και την Ηθική μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό παιδαγωγικό
εργαλείο.
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Αναπροσαρμογές στην εκπαίδευση για την πολιτειότητα. Μεταβαίνοντας
από τα Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. στα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών
Ιωάννης Τίγκας, Κυριακή Νάνου
Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
σηκώνει το κύριο βάρος της εκπαίδευσης του νέου πολίτη, επιδιώκοντας την καλλιέργεια
αρχών και αξιών που αναγνωρίζονται ως διαχρονικές και πανανθρώπινες. Η μελέτη μας,
εντασσόμενη στον κύκλο των διερευνήσεων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πεδίο,
επιχειρεί να καταγράψει τις αλλαγές που επιδιώκονται σε επίπεδο σχεδιασμού του
μαθήματος με την εκπόνηση των Πιλοτικών Προγραμμάτων Σπουδών. Για τη διαπίστωση
των μεταβολών αυτών, σε σύγκριση με τα ισχύοντα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., χρησιμοποιήθηκε
η μεθοδολογία της ανάλυσης περιεχομένου. Ως μονάδες καταγραφής ορίστηκαν έννοιες
και ιδέες, οι οποίες αναζητήθηκαν ως σημαινόμενα ανάμεσα σε συνώνυμα, περιφραστικές
περιγραφές και κάθε είδους εκφραστικό μέσο. Είναι σαφές ότι η ανάγκη αντικατάστασης
του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών και του Αναλυτικού
Προγράμματος Σπουδών, που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στα περισσότερα σχολεία της
Ελλάδας, υποδεικνύεται όχι μόνο από ενδιαφέρουσες αναθεωρήσεις στο θεωρητικό
επίπεδο της παιδαγωγικής επιστήμης, αλλά, κυρίως, από τις νέες κοινωνικοοικονομικές και
πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται διεθνώς. Τα Π.Π.Σ., όπως προκύπτει από τα
αποτελέσματα της μελέτης μας, χωρίς να επιτυγχάνουν (δεν είναι καν σαφές αν
επιδιώκουν) ανατροπή των δεδομένων, καταφέρνουν να δημιουργήσουν την αίσθηση μιας
νέας προοπτικής για το μάθημα της ΚΠΑ. Από τις πέντε διαστάσεις που μελετήθηκαν,
διαπιστώνεται ότι, με τη μετάβαση από τα Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. στα Π.Π.Σ., οι σημαντικότερες
αναπροσαρμογές που επιδιώκονται είναι στο ρόλο του εκπαιδευτικού, στο περιεχόμενο
(ύλη) του μαθήματος και, δευτερευόντως, στον τρόπο αξιολόγησης του μαθητή. Η
προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία, αν και στα Π.Π.Σ. διακρίνεται σαφής προσπάθεια να
περιγραφεί με νέους όρους, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες αλλαγές, ενώ οριακές (σε ρητορικό
επίπεδο) κρίνονται και οι αναπροσαρμογές της σκοποθεσίας του μαθήματος.
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Η διαμόρφωση ενεργού πολίτη μέσω του μαθήματος Κοινωνικής και
Πολιτικής Αγωγής
Κωνσταντίνος Χατζημπύρος
Με βάση το νέο Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ., το μάθημα της Κοινωνικής και πολιτικής Αγωγής
αποκτά ιδιαίτερη σημασία προσδιορίζοντας, εκτός των άλλων, ως βασικό σκοπό και στόχο
τη διαμόρφωση ενός πολίτη ενεργού, δημοκρατικού και υπεύθυνου, που θα γνωρίζει και
θα κατανοεί το ρόλο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, μέσα στο κοινωνικοπολιτικό
γίγνεσθαι. Η ιδιότητα του πολίτη, ως κυρίαρχη έννοια της δυτικής πολιτικής φιλοσοφίας,
έχει συνδεθεί με τις έννοιες δημοκρατία, δικαιώματα, αξίες και παραπέμπει σε
διαφορετικά και δυνάμει αντιφατικά περιεχόμενα, όπως είναι η πολιτική αρετή, τα ατομικό
συμφέρον, το κοινό καλό, το εθνικό συμφέρον και η αξία της πολιτικής συμμετοχής. Ο όρος
«Πολιτική» κατά την κλασική εποχή σήμαινε την αμφίδρομη σχέση των πολιτών με την
πόλη-κράτος. Η πόλη αποτελούσε για τους Έλληνες τον μόνο συνδετικό κρίκο έξω από τα
οικιακά δρώμενα. Η πολιτική πράξη δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η ορθή δραστηριότητα των
πολιτών για τα κοινά. Απόρροια όλων των παραπάνω ήταν η άμεση συμμετοχή των πολιτών
στα κοινά και η ακλόνητη πεποίθησή τους ότι ήταν οι κύριοι των τυχών τους. Ξεκινώντας
από τη βασική αρχή ότι ο άνθρωπος είναι μια μονάδα που εμφανίζεται ως «πρόσωπο»,
μέσα σε μια κοινωνική ομάδα που δεν αφομοιώνεται από αυτήν, αλλά και δεν μπορεί να
υπάρξει χωρίς αυτή, τότε γίνεται αντιληπτό πως η πολιτική πρέπει να βρει τη χρυσή τομή
μέσω της πολιτικής εξουσίας, ώστε να μην αλλοτριώνει την πνευματική ατομική ταυτότητα
του πολίτη και συγχρόνως ο πολίτης να μην αδιαφορεί για την τύχη της πολιτείας. Γίνεται
αντιληπτό πως, για να επιτευχθεί αυτή η πολιτική κατάσταση που θα οδηγήσει σε πολιτική
διαπαιδαγώγηση και ηθική ανύψωση, είναι απαραίτητη η σωστή καλλιέργεια και παιδεία
των πολιτών· στοιχεία τα οποία αποτελούν απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για τη
λειτουργία εύρυθμης και ευνομούμενης πολιτείας. Αναντίλεκτα, η εκπαίδευση των
μαθητών, ως πολύπλοκη διαδικασία, πρέπει να στοχεύει στη διαμόρφωση ενημερωμένου
και πληροφορημένου πολίτη-μαθητή, στην ανάπτυξη εργαλείων γνώσης και κατανόησης
και στην καλλιέργεια, εκτός των άλλων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και αξιών που δίνουν τη
δυνατότητα ενεργούς και υπεύθυνης συμμετοχής.

Σελίδα | 67

Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον

Διαμορφώνοντας τον ενεργό δημοκρατικό πολίτη. Σύνδεση τυπικής και
βιωματικής μάθησης στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής
Βασιλική Δασκάλου, Θεοδώρα-Νατάσσα Τζίμα, Σουζάννα-Μαρία Νικολάου
Η εργασία διαπραγματεύεται γνωστικές περιοχές των μαθημάτων της Κοινωνικής και
Πολιτικής Αγωγής της Στ΄ τάξης. Το περιεχόμενο της εργασίας είναι συμβατό με το ισχύον
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών (Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ) και στηρίζεται στις αρχές ανάπτυξης ενός διδακτικού σεναρίου.
Η συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας αποτελεί κεντρικό άξονα κεφαλαίου του σχολικού
εγχειριδίου της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και, πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο
μάθημα «Λαοί και πολιτισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης» της 3ης θεματικής ενότητας. Η
συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας στοχεύει, μέσα από εκπαιδευτικές βιωματικέςομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, να κατανοήσουν οι μαθητές ότι, όντας Ευρωπαίοι
πολίτες, η διαφύλαξη των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των λαών, στο πλαίσιο μιας
πολυπολιτισμικής και πολυγλωσσικής Ευρώπης, αποτελεί συνθήκη sine qua non.
Μεθοδολογικά, στηρίζεται στις αρχές της εποικοδομιστικής προσέγγισης του Piaget, στην
ανακαλυπτική μάθηση του Bruner και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις του Vygotsky
και ακολουθεί τα κοινωνικά μοντέλα μάθησης, με έμφαση στην κριτική σκέψη, τη
συμμετοχική και συνεργατική μάθηση, καθώς και τη δημιουργική έκφραση. Επιπροσθέτως,
μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση των υπολοίπων σχολικών μαθημάτων, οι μαθητές
καλούνται να έρθουν σε επαφή με την ιστορία, τη λογοτεχνία, τη γλώσσα, τον πολιτισμό,
την τέχνη αλλά και γενικότερα με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να αντιληφθούν τόσο τη σημαντική προσφορά του ελληνικού
πολιτισμού στην Ευρώπη όσο και τις επιρροές του ευρωπαϊκού πολιτισμού στον ελληνικό.
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Ενεργός Πολιτειότητα στην εκπαίδευση: Πώς και γιατί διδάσκουμε τις
Κοινωνικές Επιστήμες στο Δημοτικό Σχολείο;
Ευαγγελία Κουνέλη
Στις ευρωπαϊκές χώρες σήμερα, η υποχρεωτική εκπαίδευση αποσκοπεί στο να προσφέρει
στους μελλοντικούς πολίτες όχι μόνο γνώσεις, αλλά κυρίως μια σειρά βασικών ικανοτήτων
(ικανότητα επικοινωνίας στη μητρική και σε άλλες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα,
κοινωνικές ικανότητες, πολιτιστική συνείδηση και έκφραση) και γραμματισμών, όπως ο
γραμματισμός του ενεργού και υπεύθυνου πολίτη, που αφορά κατεξοχήν στη διδασκαλία
των Κοινωνικών Επιστημών. Στην εισήγηση αυτή, εξειδικεύονται προτάσεις για τον
ανασχεδιασμό της διδασκαλίας των μαθημάτων Ιστορίας και Κοινωνικής και Πολιτικής
Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο, με στόχο την απόκτηση γενικών ικανοτήτων και
γραμματισμών από όλους τους μαθητές, τη συνοχή των διδακτικών αντικειμένων και την
αναίρεση του κατακερματισμού γνώσεων σε ασύνδετα μεταξύ τους γνωστικά αντικείμενα,
τα οποία διδάσκονται διαδοχικά σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο καθημερινού σχολικού
προγράμματος. Έμφαση δίνεται στη θεμελίωση μιας καινούργιας γνωσιακής και
συναισθηματικής σχέσης των μαθητών με τα δύο παραπάνω μαθήματα, προκειμένου να
παρέχεται σε αυτούς ολοκληρωμένη ιστορική και πολιτική εκπαίδευση, ώστε, ως
μελλοντικοί πολίτες, να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής.

Σελίδα | 69

Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον

MARCH: MAke science Real in sCHools
Αναστασία Ανδρίτσου, Σοφία Παπαδημητρίου, Μαριάνθη Καρατσιώρη, Άννα Χριστοδούλου,
Σοφία Νικητοπούλου, Ιωάννης Τούρλος
Το ευρωπαϊκό έργο MARCH: MAke science Real in sCHools έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή
οργανισμούς, ΜΚΟ και εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να βελτιωθεί η εκπαίδευση
στις επιστήμες μέσω καινοτόμων και ελκυστικών μεθοδολογιών διδασκαλίας. Θα
παρουσιαστούν ελληνικές και ευρωπαϊκές πρακτικές διδασκαλίας για τις θετικές επιστήμες.
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Εγγραμματισμός στα Μέσα: Προσεγγίζοντας το σχολείο του 21ου Αιώνα
Σοφία Παπαδημητρίου
Τα Μέσα Επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή προσφέρουν συνεχώς αυξανόμενες
δυνατότητες για κριτική ανάλυση, ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και πληροφοριών σε
εκπαιδευτικούς και μαθητές, συνεργασία μεταξύ σχολείων, άνοιγμα στην παγκόσμια
εκπαιδευτική κοινότητα, ενεργό συμμετοχή στην παραγωγή της γνώσης και στην πρόσβαση
στον παγκόσμιο ανοιχτό ψηφιακό πλούτο των ιδεών και των καινοτομιών. Στην «Εποχή της
Πληροφορίας μιας Δικτυωμένης Κοινωνίας», όλοι δημοσιεύουν και επικοινωνούν με
αναρίθμητους τρόπους και Μέσα. Συνεπώς, η εκπαίδευση στην ορθή δημοσίευση,
τεκμηρίωση, επιχειρηματολογία και χρήση των Μέσων έχει σημαντική παιδαγωγική αξία. Ο
εγγραμματισμός στα Μέσα θα προσφέρει ερευνητικές, τεχνικές και κριτικές δεξιότητες,
καθώς και γνώσεις και εννοιολογικά πλαίσια που απαιτούνται στις καθημερινές ζωές των
ανθρώπων ως καταναλωτών, ενημερωμένων και ενεργών πολιτών, μελών οικογενειών και
κοινοτήτων.
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Ανάλυση των στερεοτύπων στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου
Βασίλειος Κουλιούμπας, Ιωάννης Γιαννικόπουλος
Εκτός από το τυπικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, υφίσταται και το άτυπο, το «κρυφό Αναλυτικό
Πρόγραμμα», που αναπαράγει και αυτό με τη σειρά του στερεότυπα και αποτελεί
σημαντικό παράγοντα από την πλευρά της κοινωνικής λειτουργίας του βιβλίου, καθώς
μεταφέρει πεποιθήσεις, αξίες, ιδεολογίες και στάσεις στις μαθήτριες/τες. Το περιεχόμενο
των σχολικών Αναγνωστικών εγχειριδίων είναι μία από τις διαστάσεις της εκπαιδευτικής
διαδικασίας σε σχέση με τη διαμόρφωση του φύλου η οποία έχει εξεταστεί διεξοδικά.
Μέσα από το σχολικό βιβλίο, προβάλλεται ένα πρότυπο του κανονικού, αυτού που η
κοινωνία θέλει και προσδοκά. Το βιβλίο είναι ένα επίσημο, αξιόπιστο και βοηθητικό
εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς και, γι’ αυτό, θεωρείται απόλυτα
αποδεκτό. Τα παιδιά διαβάζοντας αφομοιώνουν το περιεχόμενο των βιβλίων τους και μαζί
τις προβαλλόμενες αξίες, χωρίς να κάνουν καμία συνειδητή σκέψη. Έχει επιβεβαιωθεί,
σύμφωνα με σχετικές έρευνες, ότι τα βιβλία είναι φορείς ιδεολογίας, η οποία συχνά —
συνειδητά ή ασυνείδητα — είναι σεξιστική, έχοντας τη βάση τους σε πατριαρχικά πρότυπα
που προβάλλουν τη γυναίκα ως κατώτερη. Έτσι, συχνά παραμένουν προσηλωμένα σε
σεξιστικά στερεότυπα προωθώντας μοιραία τη νομιμοποίηση και την αναπαραγωγή της
έμφυλης ασυμμετρίας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του φαινομένου
της ύπαρξης μιας έμφυλης διάστασης στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου.
Αρχικά, γίνεται μια εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων που σχετίζονται με το θέμα που η
συγκεκριμένη εργασία μελετά. Εν συνεχεία, γίνεται μια σύντομη αναφορά στη θεματική
ενότητα «Εκπαίδευση και Φύλο». Το κύριο μέρος της εργασίας αφορά στα σχολικά
εγχειρίδια σε συνάρτηση με το φύλο και γίνεται επισκόπηση των μελετών σε διεθνές και
εγχώριο επίπεδο.
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Κουλτούρα και διδακτικές πρακτικές. Συγκριτική ανάλυση των διδακτικών
μεθόδων της Ιαπωνίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας
Βασιλική Τσούνη, Μαρία Γονίδου, Ιωάννης Αναστασόπουλος
Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για μια μέθοδο διδασκαλίας που να βοηθάει τόσο τους
μαθητές να έχουν πρόσβαση στα μορφωτικά αγαθά, όσο και να ενισχύει τους σκοπούς και
τα ιδεώδη της αγωγής, οδήγησε στη δημιουργία αρκετών μοντέλων και τεχνικών μάθησης.
Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπου οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες μας δίνουν
περισσότερες πληροφορίες και θεωρίες μέσα από τα πειράματα και τις παρατηρήσεις τους,
στον τομέα της διδακτικής μεθοδολογίας έχουν σημειωθεί καίριες αλλαγές και ραγδαίες
εξελίξεις. Κύριος σκοπός της διδακτικής μεθοδολογίας είναι να υποβοηθήσει τον
εκπαιδευτικό στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κατά τη μεθόδευση της
διδασκαλίας, της ολοκλήρωσης των Προγραμμάτων Σπουδών, αλλά και της σχέσης του με
τους μαθητές. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη διδασκαλία σαφώς είναι πολλοί, αλλά
οι κύριοι είναι ο εκπαιδευτικός, ως άτομο, αλλά και οι αρχές, τα μέσα και οι μέθοδοι που
διαθέτει, οι υλικοί πόροι (κτιριακές υποδομές, εξοπλισμός), το παιδαγωγικό υλικό όπως
αυτό διαμορφώνεται μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα και ο μαθητής. Επιπλέον,
σημαντικό ρόλο έχει το ημερήσιο πρόγραμμα, όπως αυτό διαμορφώνεται από το Αναλυτικό
και από την οργάνωση του σχολείου, καθώς με βεβαιότητα γνωρίζουμε πως ο διδακτικός
χρόνος σπανίως συμπίπτει με το σχολικό. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, αφού
παρουσιαστούν σύντομα οι θεωρίες μάθησης και οι υπάρχουσες στρατηγικές διδασκαλίας,
να οριστούν τα διδακτικά μοντέλα και οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τη
φιλοσοφία, την ιστορία, το φυσικό περιβάλλον και τις ανάγκες κάθε πολιτισμού και
καθορίζονται από μεταβλητές που αφορούν τις αξίες, τις στάσεις και τη συμπεριφορά.
Παρουσιάζονται, λοιπόν, ο συμπεριφορισμός, οι γνωστικές, κοινωνικοπολιτισμικές
ψυχοκοινωνικές και οι ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Επιπλέον, εξετάζεται πόσο μπορεί να
επηρεάσει τον τρόπο διδασκαλίας και εκμάθησης η κουλτούρα ενός λαού μέσα από μια
συγκριτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ιαπωνίας, των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής (Η.Π.Α.) και της Ελλάδας ως προς τη μεθοδολογία της διδασκαλίας.
Αναλύεται, επίσης, το εκπαιδευτικό πλαίσιο και το πώς αυτό διαμορφώθηκε μέσα από την
ιστορία και την κοινωνική εξέλιξη. Προσεγγίζονται συγκριτικά τα εκπαιδευτικά συστήματα
των τριών χωρών και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. Το εκπαιδευτικό σύστημα της
Ιαπωνίας διαμορφώθηκε σύμφωνα με το αμερικανικό πρότυπο, αλλά έχει εξελιχτεί και
προσαρμοστεί ανάλογα με την κουλτούρα και τις απαιτήσεις της ιαπωνικής κοινωνίας, η
οποία τονίζει τη συνεργασία, τις αρμονικές σχέσεις, την ευθύνη, το σεβασμό στην ιεραρχία
και το διαχωρισμό της ηγεσίας και των δευτερευόντων ρόλων. Οι Η.Π.Α., ενώ έχουν
παρόμοιο εκπαιδευτικό σύστημα, τονίζουν την ατομικότητα και την ανεξαρτησία. Στην
Ελλάδα, το εκπαιδευτικό σύστημα έχει δεχτεί αρκετή κριτική, καθώς οι συχνές αλλαγές του
προσδιορίζονται και οριοθετούνται από την εξέλιξη της κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης,
χωρίς πάντοτε να χαρακτηρίζονται επιτυχείς. Τέλος, παρουσιάζονται τα προβλήματα που
υπάρχουν στην πρακτική εφαρμογή των προγραμμάτων κάθε χώρας και προτείνονται
τρόποι για να αντιμετωπιστούν.
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Η δύναμη της ομάδας
Αγγελική Θεοδωροπούλου
Η εισήγηση είναι βιωματική και παρουσιάζει τον τρόπο που οι μαθητές, μέσα από τα
εικαστικά, τη μουσική, την κίνηση και τη ζωγραφική, μαθαίνουν να μοιράζονται, να
συνεργάζονται και να δημιουργούν. Τα παιδιά, αφού γνωριστούν μέσα από διάφορα
παιχνίδια επικοινωνίας, χωρίζονται σε δυάδες, μετά σε τετράδες και σχηματίζουν τις
ομάδες. Τους δίνεται ένα θέμα με αφορμή κάποιο κείμενο που διδάχτηκαν στο Ανθολόγιο
ή τη Γλώσσα ή σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα. Ο συντονιστής, δηλαδή ο δάσκαλος, τους
εξηγεί πώς θα ήθελε κάθε ομάδα να παρουσιάσει το θέμα διαφορετικά. Στη μια ομάδα
δίνει υλικά και λέει να παρουσιάσει το θέμα εικαστικά, στην άλλη ομάδα λέει να το
δραματοποιήσει, στην άλλη να το εκφράσει μέσα από τη μουσική, στην άλλη να το
παρουσιάσει μέσα από το χορό. Η κάθε ομάδα δουλεύει ξεχωριστά με τη βοήθεια του
συντονιστή που συνεχώς αναφέρει πόσο σημαντικό είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις
και να αναδεικνύονται όλα τα ταλέντα. Ο συντονιστής καθοδηγεί, ενθαρρύνει, εμψυχώνει
τις ομάδες. Οι μαθητές συνεργάζονται και ανακαλύπτουν τη δύναμη της ομάδας.·Η ομάδα
που καλύπτει τις αδυναμίες, που βοηθά, που ενώνει, που δεν εκθέτει, που σέβεται τη
διαφορετικότητα του κάθε μέλους της και που αναγνωρίζει την υπεροχή. Μετά, αφού κάθε
ομάδα ολοκληρώσει τις εργασίες της, τις παρουσιάζει στις υπόλοιπες ομάδες. Μόλις
παρουσιαστούν όλες οι εργασίες των ομάδων, ο συντονιστής ζητά από τις ομάδες να
ενώσουν τις δημιουργίες τους, να φτιάξουν μια κοινή ιστορία και να την παρουσιάσουν.
Τέλος, κλείνοντας, κάνουν μια αξιολόγηση του προγράμματος και μεταφέρουν τα
συναισθήματα που ένιωσαν σε όλη τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού.
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Η διαμορφωτική αξιολόγηση μέσα από διδακτικά εγχειρίδια επιστήμης Ε΄
και Στ΄ Δημοτικού από τρεις διαφορετικές χώρες
Φροσούλα Πατσαλίδου, Μαίρη Κουτσελίνη
Το βασικό σημείο στο οποίο συγκλίνουν οι έρευνες που ασχολούνται με το θέμα των
διδακτικών εγχειριδίων, την αξιολόγηση της ποιότητάς τους, την άσκηση κριτικής ή την
εξέταση της εφαρμογής τους στην πράξη είναι η σημασία και ο καθοριστικός ρόλος που
αυτά διαδραματίζουν στη διδακτική πράξη, ανεξάρτητα από το αν η διδασκαλία βασίζεται
εξ ολοκλήρου σε αυτά ή αν αυτά χρησιμοποιούνται απλά ως μέσα εφαρμογής του
Αναλυτικού Προγράμματος (Unesco, 2014: 19). Δεδομένου ότι τα διδακτικά εγχειρίδια
λειτουργούν συνήθως ως πρότυπο για το σχεδιασμό της διδασκαλίας, τη διαχείριση και την
αξιολόγησή της, αυτά θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της δια βίου μάθησης,
προετοιμάζοντας τους μαθητές κατάλληλα για να μαθαίνουν δια βίου (UNESCO, 2014). O
βαθμός στον οποίο τα διδακτικά εγχειρίδια εμπλέκουν τον/τη μαθητή/τρια στη μαθησιακή
διαδικασία και τον/τη βοηθούν να συμμετάσχει στη διαμορφωτική αξιολόγηση της
μαθησιακής του/της πορείας είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν
σχέση με τη δια βίου μάθηση. Η διαμορφωτική αξιολόγηση βοηθά στην απόκτηση
δεξιοτήτων δια βίου μάθησης από τους/τις μαθητές/τριες, δίνοντας έμφαση στη
διαδικασία της διδασκαλίας/μάθησης και εμπλέκοντας με ενεργητικό τρόπο τους/τις
μαθητές/τριες στη διαδικασία αυτή. Επιπλέον, βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης και ενισχύει τους μαθητές να κατανοήσουν τον
τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν (π.χ. OECD/CERI, 2008). Η εφαρμογή της διαμορφωτικής
αξιολόγησης στην πράξη έχει συνδεθεί, μέσα από διάφορες έρευνες, τόσο με τη βελτίωση
των μαθησιακών αποτελεσμάτων όλων των παιδιών, αλλά και με τη μείωση των διαφορών
ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες με υψηλότερη επίδοση και στους/στις μαθητές/τριες με
χαμηλές επιδόσεις. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει το βαθμό στον οποίο και
τρόπους με τους οποίους επιλεγμένα διδακτικά εγχειρίδια επιστήμης, από διαφορετικές
χώρες, προωθούν την εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης από τους ίδιους/τις ίδιες
τους/τις μαθητές/τριες. Η εξέταση αυτή θέτει στο επίκεντρο το λανθάνον Αναλυτικό
Πρόγραμμα που μεταδίδεται μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια. Για αυτό τον σκοπό, η
εργασία αυτή χρησιμοποιεί την κριτική ανάλυση λόγου, η οποία είναι ευαίσθητη στις
προθέσεις και η οποία κρίνεται ως η καταλληλότερη μέθοδος για την ανάδειξη στοιχείων
του λανθάνοντος Αναλυτικού Προγράμματος των διδακτικών εγχειριδίων (Erasga, 2012;
Παγκουρέλια, & Παπαδοπούλου, 2009). Η εργασία αυτή αναδεικνύει τις διαφορετικές
προσεγγίσεις που υπάρχουν στα διδακτικά εγχειρίδια στην προώθηση της διαμορφωτικής
αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας τους παρακάτω βασικούς άξονες: α) Προσανατολισμός, β)
Προϋπάρχουσες γνώσεις, γ) Μαθησιακές πηγές, δ) Μαθησιακές Δραστηριότητες και ε)
Μέθοδοι αξιολόγησης.
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Η διαγλωσσική διαμεσολάβηση στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις
Ξένες Γλώσσες (Ε.Π.Σ.-Ξ.Γ.): Φιλοσοφία, εφαρμογή και καινοτόμες
διδακτικές πρακτικές
Μαρία Σταθοπούλου
Σημαντική θέση στην καθημερινή επικοινωνία καταλαμβάνει η διαγλωσσική
διαμεσολάβηση (cross-language mediation), μια λειτουργία που απαιτεί την παράλληλη
χρήση δύο ή περισσοτέρων γλωσσών και μια κοινωνική πρακτική, η επιτυχία της οποίας
εξασφαλίζει την αποτελεσματική συμμετοχή των ομιλητών στις νέες πολυπολιτισμικές
κοινωνίες. Στον χώρο της διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ο όρος «διαμεσολάβηση»
εισήχθη το 2001, όταν το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.)
(Συμβούλιο Ευρώπης, 2001) την συμπεριέλαβε μεταξύ των τεσσάρων βασικών
επικοινωνιακών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση της
γλωσσομάθειας (μεταξύ δηλαδή των: κατανόησης, παραγωγής λόγου και διάδρασης). Ο
ρόλος του διαμεσολαβητή (mediator), όπως εξηγείται και στο συγκεκριμένο άρθρο, είναι να
μεταφέρει πληροφορίες και μηνύματα από τη μια γλώσσα στην άλλη, λειτουργώντας έτσι
ως «ενδιάμεσος» σε μια περίσταση επικοινωνίας και εξηγώντας μηνύματα που άλλοι
συνομιλητές δεν μπορούν να κατανοήσουν γιατί δεν γνωρίζουν τη γλώσσα που
χρησιμοποιείται (Stathopoulou, 2015, Dendrinos, 2006). Στρατηγικές τις οποίες θα πρέπει
να μπορεί να αξιοποιήσει ο μαθητής της Ξένης Γλώσσας για να διαμεσολαβήσει (mediation
strategies) αποτελούν αντικείμενο του Ε.Π.Σ.-Ξ.Γ. που, μεταξύ άλλων, επιδιώκει την
ανάπτυξη δεξιοτήτων παράλληλης χρήσης της Ελληνικής και της Ξένης Γλώσσας και
αποτελεσματικής λειτουργίας του μαθητή ως διαμεσολαβητή. Το καινοτόμο αυτό
πρόγραμμα εισάγει για πρώτη φορά στη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών την έννοια της
διαμεσολάβησης, τονίζει τη σημασία της και προτείνει μια σειρά από δείκτες
διαμεσολαβητικής χρήσης της γλώσσας (can-do statements), οι οποίοι αποτελούν «οδηγό»
για το είδος των δραστηριοτήτων στις οποίες θα πρέπει να ασκηθεί ο μαθητής κάθε
επιπέδου, όπως αυτό ορίζεται από το Κ.Ε.Π.Α. Με άλλα λόγια, το Ε.Π.Σ.-Ξ.Γ. ορίζει τις
ενέργειες στις οποίες πρέπει να μπορεί να προβεί ο μαθητής της Ξένης Γλώσσας σε κάθε
επίπεδο γλωσσομάθειας, όταν αναλαμβάνει το ρόλο του διαμεσολαβητή ή δίνει
κατευθύνσεις για το ΤΙ πρέπει να κάνει/ξέρει ο μαθητής ως αποτέλεσμα της διαδικασίας
μάθησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιγραφή των διαμεσολαβητικών επικοινωνιακών
ενεργειών δεν περιλαμβάνεται στο Κ.Ε.Π.Α., το οποίο αδρομερώς μόνο σκιαγραφεί την
επικοινωνιακή αυτή ικανότητα. Η περιγραφή τους στο παρόν πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα
πρωτότυπης έρευνας βάσει εμπειρικών δεδομένων (βλ. Δενδρινού & Σταθοπούλου, 2014).
Δεδομένης της σημασίας που δίνει το Ε.Π.Σ.-Ξ.Γ. στην ανάπτυξη της ικανότητας των
μαθητών να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει την έννοια της
διαμεσολάβησης μεταξύ γλωσσών, εξηγεί πώς χρησιμοποιείται στο Ε.Π.Σ.-Ξ.Γ. και προτείνει
τρόπους αξιοποίησης των νέων περιγραφητών στην ξενόγλωσση τάξη με σκοπό την
ενίσχυση της διαγλωσσικής επάρκειας των μαθητών.
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Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στον 21ο αιώνα: Προκλήσεις και
προοπτικές στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον
Μαριάνθη Κοταδάκη, Γεωργία Κοσμά, Ευαγγελία Καραγιάννη
Τα τεχνολογικά επιτεύγματα και οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται σε κάθε τομέα της
ζωής μας καθημερινά αποτελούν προκλήσεις για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και
υπογραμμίζουν την ανάγκη καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων. Ο εκπαιδευτικός του 21ου
αιώνα αντιλαμβάνεται το νέο περιβάλλον μάθησης που διαμορφώνεται και καλείται να
βοηθήσει τους μαθητές όλων των βαθμίδων να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες δεν θα
εστιάζουν στην απόκτηση πλήθους γνώσεων αλλά στην ικανότητα εντοπισμού και
επεξεργασίας της πληροφορίας, και κυρίως στην ενεργητική, κριτική, συνεργατική και
δημιουργική αξιοποίησή της (Resnick, 2002). Η παρούσα εργασία εστιάζει στη διδασκαλία
της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στο ελληνικό σχολείο και έχει δύο στόχους: πρώτον, να
παρουσιάσει με συντομία τις προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός
της αγγλικής γλώσσας, έτσι ώστε να αξιοποιήσει το διαθέσιμο υλικό και τις παρεχόμενες
υποδομές για να γίνει το έργο του ευκολότερο και αποτελεσματικότερο και, δεύτερον, να
περιγράψει τις προοπτικές καινοτόμων επιμορφωτικών δράσεων, οι οποίες έρχονται να
γεφυρώσουν το κενό μεταξύ θεωρίας και πράξης και να συντελέσουν στην ομαλή
μετάβαση του ελληνικού σχολείου, των εκπαιδευτικών και των μαθητών του στην νέα αυτή
εποχή. Αναλυτικότερα, θα παρουσιαστούν οι στόχοι του νέου Προγράμματος Σπουδών για
τις Ξένες Γλώσσες και θα σκιαγραφηθούν τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της σχολικής
τάξης με έμφαση στη διαφοροποιημένη μάθηση, τον ψηφιακό γραμματισμό και την
ενεργητική μάθηση, προσπαθώντας ταυτόχρονα να γίνει μια συγκριτική-κριτική
αποτύπωση του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται στα δημόσια σχολεία και
βασίζεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών αλλά και αναφορά σε καινοτόμα
προγράμματα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, όπως το CLIL. Τέλος, θα παρουσιαστούν
οι δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες μορφές επιμόρφωσης (τυπικές-άτυπες) και θα
αναφερθούν παραδείγματα επιμορφωτικών παρεμβάσεων και προσεγγίσεων αυτόβελτίωσης που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων της επιμορφωτικής
πολιτικής και υπογραμμίζουν τον ρόλο τόσο των σχολικών συμβούλων αλλά κυρίως των
ίδιων των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική ανάπτυξη.
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“History is herstory too”: Διδάσκοντας Αγγλικά με την οπτική του φύλου
Ευδοκία Γιαννάτη
Στην παρούσα εισήγηση, θίγεται το ζήτημα της διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας με την
οπτική του φύλου, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών σε
ζητήματα ισότητας. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό προσεγγίζει τα ζητήματα των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού, μέσα από τις
αρχές της Παιδαγωγικής της Ειρήνης. Στο πρώτο μέρος της εισήγησης, επισημαίνεται η
αναγκαιότητα της προώθησης των ζητημάτων της ισότητας των δύο φύλων στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας με διδακτικές
παρεμβάσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες, ώστε να
ενθαρρύνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναγνωρίσουν την ταυτότητα του φύλου
τους, να συνειδητοποιήσουν τις ανισότητες που υπάρχουν και να προβληματιστούν.
Ειδικότερα για το μάθημα της Ξένης Γλώσσας, ο παράγοντας του φύλου και οι
στερεοτυπικές αναπαραστάσεις του, είναι σε άμεση σχέση με το ευρύτερο κοινωνικό,
γλωσσολογικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. Στο δεύτερο μέρος, θα παρουσιαστεί
αναλυτικά το πρόγραμμα που εκπονήθηκε στο πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων,
με τίτλο “History is herstory too”: Η ζωή και το έργο σπουδαίων γυναικών. Οι στόχοι του
προγράμματος ήταν οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο σπουδαίων
γυναικών όπως η Rosa Parks, η Anna Frank, η Amelia Earhart και να συνειδητοποιήσουν τις
ανισότητες φύλου και τα εμπόδια που δημιουργούνται εξαιτίας αυτών των ανισοτήτων.
Επιπλέον, μέσα από την ανάδειξη της δράσης των γυναικών, στόχος ήταν να ενισχυθεί η
αυτοεκτίμηση των μαθητών και μαθητριών, να ενημερωθούν για τα Aνθρώπινα
Δικαιώματα και για έννοιες όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο ρατσισμός, οι ίσες ευκαιρίες
στην κοινωνία, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στις τέχνες. Στον γνωστικό τομέα, το
πρόγραμμα αποσκοπούσε στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών/τριών μέσα από
αυθεντικά κείμενα στην αγγλική γλώσσα και στην εξάσκηση τους τόσο στο γραπτό όσο και
τον προφορικό λόγο. Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν ομαδικά, τους ζητήθηκε να αντλήσουν
πληροφορίες, να παραγάγουν κείμενα και να κάνουν παρουσιάσεις στην τάξη. Πήραν
μέρος σε βιωματικές δράσεις, θεατρικά δρώμενα, επισκέφθηκαν τη βιβλιοθήκη,
παρακολούθησαν κινηματογραφική ταινία, ξεναγήθηκαν σε Μουσεία, δημιούργησαν
κολάζ, κατασκευές, αφίσες και παρουσίασαν τη δουλειά τους στη σχολική εφημερίδα. Η
οπτική του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία ανοίγει νέους ορίζοντες στη γνώση, πέρα
από τα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία, όπως έχει αναδειχθεί σε σχετικές έρευνες,
αναπαράγουν και συχνά πολλαπλασιάζουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με τα δύο
φύλα.
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Το μαγικό ταξίδι της Γ΄ Δημοτικού
Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Θωμαή Αλεξίου
Η παρουσίαση έχει στόχο να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή των Magic Book 1
και 2, των πρώτων διδακτικών εγχειριδίων αγγλικής γλώσσας για όλους τους Έλληνες
μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ Δημοτικού των δημόσιων σχολείων. Tα βιβλία απευθύνονται
σε παιδιά με αναδυόμενο σχολικό γραμματισμό στη μητρική γλώσσα και στοχεύουν σε
κοινωνικούς γραμματισμούς στην ξένη γλώσσα, τους οποίους τα παιδιά έχουν ήδη
αναπτύξει στη μητρική. Η συγγραφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος
ΠΕΑΠ (Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία) και βασίστηκε σε
συγκεκριμένες θεωρητικές αρχές της παιδαγωγικής καθώς και σε πορίσματα σχετικά με τη
γλωσσική εκμάθηση και διδασκαλία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Όσον αφορά
στις θεωρίες γλωσσικής διδασκαλίας, υιοθετήσαμε την Εκλεκτική Προσέγγιση (Eclectic
Approach), δηλαδή αξιοποιήσαμε και συνδυάσαμε στοιχεία από διάφορες μεθόδους και
προσεγγίσεις διδασκαλίας. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά βασίζεται στην ανάγκη
χρήσης τεχνικών και μεθόδων που έχουν ως κοινό στόχο τη γλωσσική ανάπτυξη των
νεαρών μαθητών χωρίς να παραβλέπουν το γνωστικό τους επίπεδο, την αύξηση και
διατήρηση των κινήτρων τους και την ανάπτυξη των κοινωνικών τους γραμματισμών. Οι
κυριότερες μέθοδοι από τις οποίες αντλήσαμε στοιχεία είναι: α) η Λεξική Προσέγγιση
(Lexical Approach), β) η Ολική Σωματική Αντίδραση (Total Physical Response), γ) η
Δραστηριοκεντρική Μέθοδος (Task-based Learning), δ) η Εκμάθηση με βάση το
Περιεχόμενο (Content based Education) και, τέλος, ε) η Θεωρία της Πολλαπλής
Νοημοσύνης (Multiple Intelligences Theory). Στη συγγραφή των ΜΒ 1 και 2 δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στη μάθηση, όπως αυτή ορίζεται από τα αποτελέσματα της
διδασκαλίας και την αξιολόγηση των μαθητών, αλλά επίσης, και κυρίως, στην παιδαγωγική
διάσταση της εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Η προσέγγισή μας, επομένως, στη διδασκαλία
και την εκμάθηση της γλώσσας, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στη συγγραφή του βιβλίου,
είναι καθαρά παιδοκεντρική, εστιάζει δηλαδή στο ενδιαφέρον και τον σεβασμό για τις
ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, έτσι ώστε να
ενισχύει τη συμμετοχή και την αυτενέργεια των μαθητών (Pestalozzi στον Brühlmeier 2010).
Επιπλέον, αισθητή είναι και στα δύο βιβλία η έμφαση που δίνεται στη διαδικασία της
μάθησης, στην πορεία δηλαδή που διανύει ο μαθητής στην προσπάθειά του να κατακτήσει
τη γνώση, και όχι στην αξιολόγηση της μάθησής του με κοινά για όλους κριτήρια. Η
προσέγγιση αυτή υπήρξε συνειδητή επιλογή, δεδομένης της ηλικίας και του γνωστικού
επιπέδου των μαθητών της Γ΄ Δημοτικού, και αποτέλεσε το βασικό γνώμονα που
κατηύθυνε τις διδακτικές μας επιλογές και αποφάσεις.
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Η ενσωμάτωση της εικόνας στη διδακτική της Ιστορίας στο Γυμνάσιο με την
αρωγή της Ιστορίας Τέχνης
Μαρία Αθανασέκου
Στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων σχετικά με το
αντικείμενο της Ιστορίας στο Γυμνάσιο, υπογραμμίζεται το βιωματικό κομμάτι της μάθησης,
ενώ η μεθοδολογία αναφέρεται σε επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτιστικού
ενδιαφέροντος. Γίνεται λόγος για χρήση της εικόνας στο μάθημα της Ιστορίας, ωστόσο
παραλείπεται η ενσωμάτωση ή τουλάχιστον η μνεία στην αδερφή επιστήμη της Ιστορίας
της Τέχνης, ως ένα χρήσιμο και βοηθητικό εργαλείο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι
οδηγίες του Υπουργείου υπογραμμίζουν την καλλιέργεια των ερευνητικών δεξιοτήτων των
μαθητών, τα σχολικά εγχειρίδια, ωστόσο, παραμένουν ακατάλληλα να καλύψουν αυτή την
πτυχή και να ανταποκριθούν στο συγκεκριμένο στόχο. Δεν υπάρχουν χάρτες, υπομνήματα,
λογική σειρά και συνάφεια μεταξύ των παρατιθέμενων πηγών, δεν γίνεται σύνδεση της
Ιστορίας με την τέχνη, με την εικόνα. Οι μαθητές της ηλεκτρονικής εποχής είναι μοιραία
προσανατολισμένοι οπτικά, δηλαδή, μέσα από την κοινωνία της εικόνας έχουν εκπαιδευτεί
και παρακινηθεί να αντλούν τις πληροφορίες και κατ’ επέκταση να βρίσκουν τη γνώση.
Πλέον κάνουμε λόγο για M-learning, για μάθηση μέσω κινητών τεχνολογιών (Μ=mobile,
κινητός). Δίνεται η δυνατότητα μάθησης μέσω ποικίλων και πολλαπλών ηλεκτρονικών
περιβαλλόντων, μέσω κοινωνικών διαδράσεων και διαθεματικών περιεχομένων, με τη
χρήση προσωπικών κινητών ηλεκτρονικών συσκευών, όπως το τηλέφωνο, μικροί
υπολογιστές, MP3 players, ταμπλέτες κ.ά. Στις μέρες μας, υπάρχουν ιστότοποι με νέα
τεχνολογική κατεύθυνση και έμφαση στην εικόνα, δικτυακοί τόποι με υπερκείμενα που
συνδυάζουν εικόνα και ήχο. Οι μαθητές που έχουν «θητεύσει» στην κουλτούρα του
διαδικτύου είναι αυτονόητο ότι δεν θεωρούν ελκυστικό τον αμετάβλητο χαρακτήρα της
τυπωμένης σε βιβλίο Ιστορίας που τους στερεί τη συμμετοχή και την ανακάλυψη. Ο
στατικός χαρακτήρας του σχολικού εγχειριδίου και η αδυναμία ενσωμάτωσης εικόνας, είτε
είναι ψηφιοποιημένη, είτε έντυπη, είναι ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα της διδακτικής
της Ιστορίας. Η αρωγή της εικόνας είναι μεγάλης και ζωτικής σημασίας στην αποφυγή του
στείρου εγκυκλοπαιδισμού, ώστε να μάθει ο μαθητής να σκέφτεται «εικαστικά», να
δημιουργεί εικόνα η οποία θα τον βοηθάει να κατανοεί τη θεωρία της ύλης. Η αξιοποίηση
της Ιστορίας της Τέχνης και η εξοικείωση των μαθητών με αυτήν μπορεί να συνεισφέρει
στην επίτευξη των στόχων του ενιαίου πλαισίου του Προγράμματος Σπουδών και σε
μερικούς ακόμη: μπορεί να βοηθήσει στην οπτικοποίηση της Ιστορίας, στο να γίνει ορατή,
εύληπτη και απτή, πιο ελκυστική στους μαθητές, ενώ, παράλληλα, η χρήση εικόνων έργων
τέχνης μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια της αισθητικής και της φιλοτεχνίας τους.
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Από τον εθνοκεντρισμό στον ευρωκεντρισμό ή Γιατί ο Α΄ Παγκόσμιος
πόλεμος παραμένει ευρωπαϊκός
Καίτη Λούτα
Τα τελευταία χρόνια, έγινε μια συστηματική προσπάθεια να απεκδυθούν τα σχολικά βιβλία,
και ιδιαίτερα αυτά της Iστορίας, τον ακραιφνή εθνικιστικό τους προσανατολισμό και να
υιοθετήσουν μια πιο διαλλακτική στάση απέναντι τους «προαιώνιους» αντιπάλους. Η
αλλαγή αυτή εγγράφεται μέσα στη λογική της γενικότερης προσπάθειας οικοδόμησης μιας
ευρωπαϊκής συνείδησης, η οποία επιδιώκει την άμβλυνση των εχθροτήτων και την
εδραίωση μιας κοινότητας αλληλοαποδοχής, που θα επιτρέπει την αρμονική συνύπαρξη
των λαών της. Όμως, ενώ η προσπάθεια αυτή υπαγορεύεται από τη λογική της
συμπερίληψης και της αποτροπής του αποκλεισμού, αφήνει, εντούτοις, απέξω ό,τι δεν
είναι ευρωπαϊκό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, ο οποίος
παρουσιάζεται στο βιβλίο της Γ΄ γυμνασίου μέσα από ένα ευρωκεντρικό πρίσμα. Αν και
γίνεται προσπάθεια να εξεταστούν τα αίτια που τον προκάλεσαν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο,
τα ιστορικά γεγονότα αναφέρονται μόνο στην ευρωπαϊκή ήπειρο, από την οποία
προέρχονται και οι πρωταγωνιστές σε αυτά. Έτσι, παραμένει σχεδόν ακατάληπτο από τους
μαθητές πώς μια βαλκανική σύρραξη εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πόλεμο και πώς
ενεπλάκησαν σε αυτόν κράτη ή λαοί μη ευρωπαϊκοί. Η αδυναμία κατανόησης της
παγκόσμιας διάστασής του επιτρέπει λαθεμένες εξισώσεις της Ευρώπης με τον υπόλοιπο
κόσμο και ουσιαστικά παραγνωρίζει τη συμβολή, αλλά και το τίμημα των άλλων λαών. Οι
λαοί που δεν αναφέρονται, όπως και τα θέατρα του πολέμου, είναι φυσικά αυτοί και αυτά
που δεν ανήκουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι κάτοικοι των αποικιών, τον αριθμό των
οποίων συντηρητικοί υπολογισμοί τον ανεβάζουν στα τέσσερα εκατομμύρια, είναι οι
άγνωστοι αλλά και αφανείς ήρωες του πολέμου αυτού. Στρατιώτες από τις ανατολικές αλλά
τις δυτικές Ινδίες, από τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, από τη δυτική και βόρεια
Αφρική στρατολογήθηκαν, άλλοτε εκούσια και άλλοτε αναγκαστικά, για τον πόλεμο αυτό.
Υπηρέτησαν σε βοηθητικές αλλά και καίριες στρατιωτικές θέσεις, κερδίζοντας με τη
γενναιότητά τους το προσωνύμιο «τροφή για τα κανόνια». Όμως, ούτε και αυτή η επίδειξη
της αυτοθυσίας τους ήταν αρκετή για να τους εξασφαλίσει την αναγνώριση από τους
συμπολεμιστές τους. Απεναντίας, οι φυλετικές θεωρίες έβρισκαν σε αυτήν επιβεβαίωση,
αφού η γενναιότητα ταυτίστηκε με την αγριότητα και την τόλμη με την πνευματική
κατωτερότητα. Τα χαρακτηριστικά αυτά, που ασπάζονταν και οι μητροπόλεις για τις οποίες
πολεμούσαν, αξιοποίησε στο έπακρο η γερμανική προπαγάνδα, η οποία αντιμετώπισε την
πολεμική εμπλοκή τους ως ταπείνωση και υποβάθμιση του ευρωπαϊκού πνεύματος. Τη
συμβολή των λαών των αποικιών θα προσπαθήσει να αναδείξει η παρούσα εργασία, ώστε
να γίνει εύληπτος ο παγκόσμιος χαρακτήρας του πολέμου αυτού και ταυτόχρονα το
ευρωπαϊκό πρίσμα να αντικατασταθεί από μία πιο ανοικτή και πιο συμπεριληπτική οπτική.
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Διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου με τη συνδρομή της
τέχνης του κινηματογράφου
Δήμητρα Τσίγκα, Κατερίνα Αλεξιάδη
Το μάθημα της Ιστορίας κατά κανόνα δεν είναι αγαπητό στους μαθητές, γιατί τους φαίνεται
απόμακρο, γεγονότα και χρονολογίες που πρέπει να απομνημονεύσουν. Στην εποχή της
εικόνας και του κατακλυσμού της πληροφορίας, οι έφηβοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε
μια τέτοια ανούσια απαίτηση. Το βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου προτείνει, σε κάποια
κεφάλαια, κινηματογραφικές ταινίες με σχετική θεματολογία που θα μπορούσαν να δουν
οι μαθήτριες και οι μαθητές. Αυτό ήταν η αφορμή να σκεφτούμε να εντάξουμε τον
κινηματογράφο πιο οργανικά στην παιδαγωγική διαδικασία. Έτσι, διευρύναμε τον αριθμό
ταινιών σε κάθε κεφάλαιο και καταρτίσαμε φύλλα εργασίας με ερωτήσεις και
δραστηριότητες που θεωρούμε πως βοηθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες να
εμβαθύνουν στην έννοια της ιστορικής αλήθειας και να κατανοήσουν τις διαφορετικές
οπτικές γωνίες του σκηνοθέτη και των συνδημιουργών του. Παράλληλα, επιδιώξαμε να
διαμορφώσουμε ένα «σινεφίλ» μαθητικό κοινό, που να αντιλαμβάνεται τις
κινηματογραφικές τεχνικές και να μπορεί να αξιολογήσει μια ταινία και με όρους
αισθητικής. Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες και επιλέγουν να παρουσιάσουν σκηνές που
τους συγκίνησαν και τους προβλημάτισαν. Οι γενικοί σκοποί που θέτουμε σε ένα τέτοιο
εγχείρημα είναι:
• Η σταδιακή δημιουργία κριτικής ιστορικής σκέψης
• Η συνειδητοποίηση ότι η ιστορική αλήθεια επιδέχεται περισσότερες από μία
αναγνώσεις
• Ο σεβασμός στην έννοια της ετερότητας
• Η αγάπη προς την τέχνη του κινηματογράφου.
Πρόθεσή μας είναι να μάθουν οι μαθητές να αντιμετωπίζουν μια κινηματογραφική ταινία
ως ιστορική πηγή, στην οποία, εκτός από την αντικειμενική πληροφορία, διακρίνεται το
σχόλιο, η προσωπική δηλαδή θέση του σκηνοθέτη-δημιουργού για το εξιστορούμενο
γεγονός. Έτσι, «ζουν και αναπνέουν» το άρωμα της κάθε εποχής, γοητεύονται από την
ακατανίκητη δύναμη της κινηματογραφικής αφήγησης, γίνονται δημιουργικοί
αναπτύσσοντας την κριτική τους ικανότητα, αλλά και το πνεύμα επικοινωνίας και
συνεργασίας μεταξύ τους, αφού εργάζονται κατά ομάδες με συγκεκριμένα ζητούμενα κάθε
φορά. Αντιλαμβάνονται ότι η ιστορική πληροφορία υπάρχει σε όλες τις πτυχές της
ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας και ότι η ιστορία, ως ανάγνωση και
αποκωδικοποίηση αυτής της πληροφορίας, τους αφορά. Συγχρόνως, όμως, μαθαίνουν να
απολαμβάνουν ένα κινηματογραφικό έργο και ως ένα πολύτεχνο προϊόν υψηλής
αισθητικής αξίας που τους συγκινεί, τους ταξιδεύει, τους γοητεύει. Μπορούν ακόμα οι
μαθητές να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί, προσπαθώντας να αποτυπώσουν σύγχρονα
γεγονότα με φωτογραφίες και βίντεο ή/και μελετούν την Τοπική Ιστορία και την
οικογενειακή ιστορία μέσα από άλμπουμ φωτογραφίας σε μια προσπάθεια να
ανακαλύψουν την προσωπική τους ταυτότητα μέσα στη συλλογική.
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Η θεατρική αγωγή ως μέσο διδακτικής της Ιστορίας στο σχολείο
Παναγιώτα Ρεντούμη
Η παρουσίαση θα αφορά στην παρουσίαση της εξάμηνης προετοιμασίας μιας
μουσικοθεατρικής παράστασης διάρκειας 1.30 ώρας από την Στ΄ τάξη του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Ν. Φαλήρου το 2014, με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης
Μαρτίου και με σκοπό την καλύτερη διδακτική της Ιστορίας της Στ΄ τάξης, αλλά και τη
θεατρική αγωγή των μαθητών. Το έργο βασιζόταν σε μεταφορά του έργου «Το Μεγάλο μας
Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη στη σχολική θεατρική πραγματικότητα, εμπλουτισμένο
με ποίηση Διονύσιου Σολώμου, Ανδρέα Κάλβου και άλλα τεκμήρια της άυλης πολιτιστικής
μας κληρονομιάς. Έγινε επισκέψη στο Θέατρο Αθήναιον, το τωρινό Τζένη Καρέζη, όπου
πρωτοανέβηκε το έργο. Τα σκηνικά φτιάχτηκαν από τα παιδιά και τους γονείς. Η όλη
προετοιμασία και η παράσταση εντάχθηκαν σε πολιτιστικό πρόγραμμα και βραβεύτηκαν
από τη Σχολική Σύμβουλο της Περιφέρειας ως άριστη πρακτική η οποία παρουσιάστηκε σε
ημερίδα της Συμβούλου.
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Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και παραγωγή γραπτού λόγου
επιχειρημάτων: Μια διδακτική παρέμβαση στην Ε΄ τάξη Δημοτικού
Ιωάννα Πράντζιου, Δόμνα-Μίκα Κακανά
Μια διδακτική προσέγγιση όπου διαφορετικές μέθοδοι, διδακτικά μέσα και ρυθμός
διδασκαλίας προσαρμόζονται με στόχο τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων των
μαθητών/τριών είναι η «διαφοροποιημένη διδασκαλία». Ακολουθώντας τις ερευνητικές
τάσεις της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ο σκοπός της παρούσας μελέτης
προσανατολίστηκε στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση διδακτικής παρέμβασης,
με στόχο τη διερεύνηση της σχέσης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ως προς τη
βελτίωση δεξιοτήτων γλωσσικού γραμματισμού. Ακολουθήθηκε μεικτός μεθοδολογικός
σχεδιασμός [mixed method research design] με συμμετέχοντες είκοσι εννέα συνολικά
μαθητές/τριες της Ε΄ Τάξης δυο διαφορετικών πολυθέσιων Δημοτικών Σχολείων, με κοινό
στόχο την Παραγωγή Γραπτού Επιχειρηματολογικού Λόγου. Οι δεκαεπτά μαθητές/τριες του
ενός σχολείου συμμετείχαν σε μικρής χρονικής διάρκειας διδακτική παρέμβαση, όπου το
μαθησιακό περιεχόμενο και η διδακτική διαδικασία προσαρμόστηκαν στη μαθησιακή
ετοιμότητα των μαθητών/τριών. Οι στρατηγικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας επίσης
προσαρμόστηκαν στη στοχοθεσία του επιχειρηματολογικού λόγου, όπως αυτή ορίζεται από
το Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου. Επιπλέον, αξιοποιήθηκε διδακτικά ειδικά
προσαρμοσμένο ψηφιακό γλωσσικό κειμενικό υλικό χωρίς τη χρήση του διδακτικού
εγχειριδίου. Οι δώδεκα μαθητές/τριες του δεύτερου σχολείου ακολούθησαν το σύνηθες
διδακτικό πρόγραμμα μέσω της αντίστοιχης διδακτικής ενότητας του σχολικού εγχειριδίου
της Γλώσσας. Αξιολογήθηκαν δείγματα γραφής επιχειρηματολογικών κειμένων των
μαθητών/τριών μέσω ποσοτικής διερεύνησης «πριν και μετά» ομάδων και των δυο
σχολείων. Επιπλέον, ο ποιοτικός προσδιορισμός της μελέτης καθοδηγήθηκε μέσω
ημιδομημένων συνεντεύξεων, μαθητικών ερωτηματολογίων και αξιοποίησης του
παιδαγωγικού ημερολογίου της «εκπαιδευτικού ως ερευνήτριας». Τα ποσοτικά
αποτελέσματα έδειξαν ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία βελτίωσε το επίπεδο δεξιοτήτων
Παραγωγής Γραπτού Λόγου Επιχειρημάτων των μαθητών/τριών που συμμετείχαν στη
διδακτική παρέμβαση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι
ενθαρρύνθηκε ιδιαίτερα το κριτήριο της παραγωγής των ιδεών σε όλους τους μαθητές
μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Οι ποιοτικές αναλύσεις έδειξαν ότι η χρήση της
ψηφιακής τεχνολογίας στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό συνεισέφερε ως προς το αποτέλεσμα
αυτό. Επομένως, οι ειδικά προσαρμοσμένες «σκαλωσιές μάθησης» στις διαφοροποιημένες
ανάγκες των μαθητών/τριών δίνουν τη δυνατότητα οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες να γίνονται
ικανοί ώστε να αυτοαξιολογούνται – αλλά και να ετεροαξιολογούνται – επιτυγχάνοντας
έτσι μαθησιακά. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να συνυπολογισθούν, αφενός μεν, ως
εστία προβληματισμού ως προς τη λειτουργικότητα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
στην απαιτητική διαδικασία της διδακτικής στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου Επιχειρημάτων
στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και, αφετέρου, ως εφαλτήριο προέκτασης για
περαιτέρω έρευνα στον ίδιο τομέα. Συζητείται η σημασία της χρήσης των στρατηγικών της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου ως «αναγκαία» αλλά και
«ικανή συνθήκη» των μαθητών/τριών στις τυπικές τάξεις της Γενικής Εκπαίδευσης.
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Γλωσσοδιδακτικοί λόγοι στο γλωσσικό εγχειρίδιο της Δ΄ τάξης
Σοφία Κολοσίδου
Στην παρούσα εισήγηση, εξετάζεται το Α.Π.Σ. και το εγχειρίδιο της Δ΄ Δημοτικού για το
μάθημα της Γλώσσας. Στόχος είναι να διερευνηθούν οι γλωσσοδιδακτικοί λόγοι που
πλαισιώνουν το σχολικό εγχειρίδιο, όπως προκύπτουν μέσω της ανάλυσης της δομής και
του περιεχομένου του βιβλίου και μέσω της επεξεργασίας του Α.Π.Σ., το οποίο θεωρείται
βάση για την πολύπλευρη προσέγγιση των σχολικών εγχειριδίων. Η ενότητα του βιβλίου
στην οποία θα επικεντρωθεί το ενδιαφέρον εκλαμβάνεται ως διδακτικό μακροκειμενικό
είδος. Για την ανάλυσή του θα αξιοποιηθεί το τρίπτυχο λόγοι, κειμενικά είδη, ταυτότητες. Η
ανάγνωση και επεξεργασία του υλικού γίνεται με σκοπό να απαντηθούν ερωτήματα που
σχετίζονται με την σκιαγράφηση των γλωσσοδιδακτικών λόγων, όπως αυτοί
αναπλαισιώθηκαν στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, που εμφανίζονται ως
κυρίαρχοι, υβριδικοί ή/και αναδυόμενοι στο εγχειρίδιο και το Α.Π.Σ., διερευνώντας
ταυτόχρονα την ενδεχόμενη αναντιστοιχία μεταξύ των λόγων των δύο πηγών.
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Η διδασκαλία της Γραμματικής στο Δημοτικό Σχολείο – Ερευνητική
προσέγγιση ως προς τις απόψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας του Νομού
Αττικής
Αγγελική Βουδούρη, Αντώνιος Μπούρας, Ευπραξία Τριανταφύλλου,
Αναστασία Κοντοσώρου
Η διδασκαλία της Γραμματικής στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος. Μάλιστα, μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα, οι
μαθητές/τριες διδάσκονταν συστηματικά τις αρχές της Γραμματικής και αποστήθιζαν τους
κανόνες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και η κοινωνία
γενικότερα να συνδέουν τον όρο «Γραμματική» με την εκμάθηση κανόνων. Ωστόσο, οι
ανάγκες της κοινωνίας, οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης και τα αποτελέσματα ερευνών
έδειξαν ότι η διδασκαλία της Γραμματικής δεν πρέπει να έχει ως σκοπό την ορθή γνώση
γραμματικών κανόνων, αλλά την παραγωγή αποτελεσματικού προφορικού και γραπτού
λόγου. Στο πλαίσιο των νέων παιδαγωγικών αντιλήψεων, το 2003, έγινε η συγγραφή του
Αναλυτικού Προγράμματος του γλωσσικού μαθήματος καθώς και των σχολικών
εγχειριδίων. Στην ίδια εκπαιδευτική γραμμή κινήθηκαν και το Πιλοτικό Πρόγραμμα της
Γλώσσας, που εφαρμόζεται από το 2010 στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Το βασικό, όμως, ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό,
τελικά, τα σχολικά εγχειρίδια στηρίζονται στις νέες παιδαγωγικές αρχές για τη διδασκαλία
της Γραμματικής, αλλά και κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στις νέες
απαιτήσεις. Αντικείμενο, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των σχολικών
εγχειριδίων της γλώσσας που χρησιμοποιούνται στα ελληνικά Δημοτικά Σχολεία. Η μελέτη
αυτή αποβλέπει στην καταγραφή των ασκήσεων που αφορούν σε γραμματικά και
συντακτικά φαινόμενα, στην καταγραφή των γραμματικών κανόνων καθώς και στον τρόπο
με τον οποίον ζητείται να δουλέψουν οι μαθητές/τριες (ατομικά ή ομαδικά). Έπειτα,
πραγματοποιήθηκε έρευνα με σκοπό να ελέγξουμε με ποιον τρόπο οι εκπαιδευτικοί
διδάσκουν τη Γραμματική. Για να επιτευχθεί ο σκοπός μας, ελέγξαμε τόσο τους στόχους
όσο και τις μεθόδους διδασκαλίας που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με τη
διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στην έρευνα αυτή,
συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής.
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Το φύλο μέσα από τις δομές της γλώσσας. Μια γλωσσολογική προσέγγιση
της νέας Γραμματικής Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού
Λαμπρινή Γκουντούρα
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελέτησε το πώς παρουσιάζονται τα δύο φύλα μέσα
από τη γλώσσα και τις δομές της στη νέα Γραμματική της Ε’ και Στ’ Δημοτικού. Σε επίπεδο
Μορφολογίας, Σύνταξης και Σημασιολογίας, βρέθηκε ότι υπάρχει ανισότιμη προβολή των
φύλων μέσω της γλώσσας και, συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι ο γλωσσικός σεξισμός
είναι υπαρκτός και εμφανίζεται στις κατηγορίες ανάλυσης που εξετάστηκαν (υποκείμενα
ρηματικών φράσεων θηλυκού και αρσενικού γένους, αντικείμενα αρσενικού και θηλυκού
γένους, επιθετικοί προσδιορισμοί γυναικών και ανδρών, επώνυμοι - ανώνυμοι - διάσημοι
χαρακτήρες, επαγγελματικοί όροι/τίτλοι ανδρών και γυναικών, πρόταξη αρσενικού ή
θηλυκού, ταύτιση των λέξεων «παιδί» και «άνθρωπος» με άτομα αρσενικού γένους,
γενικευτική χρήση αρσενικού γένους). Το γλωσσικό περιεχόμενο της Γραμματικής δεν είναι
σύμφωνο με τις διακηρύξεις για την ισότητα των φύλων των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. και δε
συμφωνεί με τις προδιαγραφές των διδακτικών βιβλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, καθώς δεν προωθεί την ισότιμη προβολή των φύλων, παρά το γεγονός ότι
είναι το τελευταίο εισαχθέν βιβλίο (2011) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και όφειλε να
διέπεται από το πνεύμα της ισότητας των φύλων. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε ήταν η
Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου (ΠΑΠ) σε συνδυασμό με την Κριτική Ανάλυση Λόγου
(ΚΑΛ), κατά το πρότυπο του Norman Fairclough. Σκοπός του μεθοδολογικού εργαλείου ήταν
να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα των ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογικών
προσεγγίσεων, καθώς η ΠΑΠ προσφέρει συγκρίσιμα και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα, ενώ
η ΚΑΛ βοηθά στην ερμηνεία τους, δίνοντας κοινωνικές προεκτάσεις. Το πρώτο κεφάλαιο
εισάγει το θεωρητικό υπόβαθρο της μεταπτυχιακής διατριβής, αποκαλύπτοντας τη σχέση
γλώσσας και φύλου, ερμηνεύοντας το γλωσσικό σεξισμό και αποσαφηνίζοντας την
επίδραση του γλωσσικού σεξισμού στο μαθητικό πληθυσμό μέσα από τα σχολικά
εγχειρίδια. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τη μεθοδολογία της έρευνας, τις συνθήκες
διαμόρφωσης και επιλογής του σχολικού εγχειριδίου της Γραμματικής, θέτοντας τα
ερευνητικά ερωτήματα. Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει και αναλύει τα
αποτελέσματα της έρευνας, συγκρίνοντας αντίστοιχες κατηγορίες ανάλυσης άλλων
ερευνών.
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Η παιδαγωγική αξία του μουσείου. Η περίπτωση του Μουσείου της
Ακρόπολης
Ιωάννα Κούρτη
Το σχολείο, πέραν από φορέα κοινωνικοποίησης και εκπαιδευτικό φορέα, αποτελεί και
φορέα ιστορίας παραγόμενης στον δημόσιο χώρο. Γι' αυτό και το μάθημα της Ιστορίας,
περιλαμβάνεται στα εκάστοτε Αναλυτικά Προγράμματα, στα οποία τονίζεται και η ιδιαίτερη
αξία και σημασία του. Τέτοιου είδους φορέα αποτελούν και όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι
του τόπου μας και, κατ' επέκταση, και τα μουσεία, καθώς η επίσκεψη σε αυτά, πολλές
φορές ανασύρει μνήμες, προκαλεί συγκίνηση και συμβάλλει δραστικά είτε στην εμπέδωση
ήδη διδαγμένης γνώσης, είτε στην αφόρμηση για τη διδασκαλία καινούργιων ιστορικών
γεγονότων, άγνωστων μέχρι τότε στους μαθητές. Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι μια εικόνα
ισούται με χίλιες λέξεις, πράγμα που αποτελεί και το πλεονέκτημα του μουσείου ως
εκπαιδευτικού φορέα, καθώς ζωντανεύει την ιστορία μέσα από εικόνες και σκηνές που
ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια των μαθητών. Στην παρούσα εργασία, μελετάται η
περίπτωση του Μουσείου της Ακρόπολης και η συμβολή του στην καλλιέργεια ενός
πνεύματος αγάπης για το ιστορικό μας παρελθόν, μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα
που παρέχει σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις εικονικές
σχολικές επισκέψεις, δράση σημαντική για τους μαθητές των παραμεθόριων και
απομακρυσμένων περιοχών της χώρας μας, τις επιμορφώσεις που παρέχονται σε
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, αλλά και του εκπαιδευτικού υλικού που εκδίδεται
από το Μουσείο και είναι διαθέσιμο στο κοινό. Τα προγράμματα που μελετήθηκαν είναι
αυτά της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, 2015-2016. Για το Δημοτικό Σχολείο παρέχονται
συνολικά δέκα εκπαιδευτικά προγράμματα. Δέκα προγράμματα απευθύνονται και σε
μαθητές Γυμνασίου, ενώ σε μαθητές Λυκείου απευθύνονται έντεκα προγράμματα. Πολλά
από αυτά είναι κοινά και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Επίσης, οκτώ προγράμματα
είναι διαθέσιμα για σχολεία του εξωτερικού. Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα δύο
προγράμματα εικονικής εξερεύνησης και τρία προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.
Είναι δεδομένη, λοιπόν, η στροφή του μουσείου προς την εκπαίδευση και όλους όσους την
απαρτίζουν, δεδομένης της παιδαγωγικής και συναισθηματικής αξίας που παρέχει η
οπτικοποίηση της ιστορικής μνήμης, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενηλίκους. Διότι είναι
πολύ πιθανό ένα παιδί για το οποίο η ιστορία του τόπου του αποκτά αξία και νόημα μέσα
από ποικίλα ερεθίσματα και όχι από τη στείρα απομνημόνευση των σχολικών εγχειριδίων,
να αποζητήσει το ίδιο την περαιτέρω ουσιαστική ενασχόληση με αυτήν.

Σελίδα | 88

Προφορικές Ανακοινώσεις

«Ταξίδι στην ελληνική τοπιογραφία»: Μουσειοεκπαιδευτικό πρόγραμμα
στην Εθνική Πινακοθήκη, Παράρτημα Κάτω Κορακιάνας, Κέρκυρα
Γεώργιος Παπαϊωάννου, Μαρία Μαλαματά
Η ανακοίνωση παρουσιάζει μουσειοεκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο συνεργασίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
του Ιονίου Πανεπιστημίου με την Εθνική Πινακοθήκη, Παράρτημα Κάτω Κορακιάνας στην
Κέρκυρα. Τίτλος του μουσειοεκπαιδευτικού προγράμματος είναι: «Ταξίδι στην ελληνική
τοπιογραφία». Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές του Δημοτικού,
προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συμμετέχουσας τάξης και διαρκεί
περίπου 90 λεπτά. Θεματική του μουσειοεκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα τοπία της
Κέρκυρας, όπως αυτά απεικονίζονται στους πίνακες Κερκυραίων καλλιτεχνών του 19ου
αιώνα που φιλοξενεί και εκθέτει η Εθνική Πινακοθήκη, Παράρτημα Κάτω Κορακιάνας στην
Κέρκυρα. Η προσέγγιση δίδει έμφαση στη συζήτηση, τη σύγκριση έργων μεταξύ τους αλλά
και ανάμεσα στα καλλιτεχνικά έργα και στα σημερινά φυσικά τοπία, την έκφραση των
συμμετεχόντων και την εξοικείωσή τους με τη ζωγραφική νεοελληνική κερκυραϊκή τέχνη
του 19ου αιώνα. Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να αναδειχθεί η σημασία της
μουσειοπαιδαγωγικής και των εφαρμογών της για το σύγχρονο σχολείο σε θεωρητικό και
πρακτικό επίπεδο. Πέρα από τη θεωρητική πλαισιακή συζήτηση, παρουσιάζονται οι
επιμέρους στόχοι (γνωστικοί, συναισθηματικοί, ψυχοκοινωνικοί και άλλοι) του
μουσειοεκπαιδευτικού προγράμματος, οι φάσεις του (πριν από, κατά και μετά την
επίσκεψη), οι ενότητές του, τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, η αξιολόγησή του
και η δυνατότητα ένταξής του στο Αναλυτικό Σχολικό Πρόγραμμα. Επιπλέον, παρουσιάζεται
ο οδηγός για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
μουσειοεκπαιδευτικού προγράμματος για την επίτευξη των στόχων του.
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Τα παλιό σχολειό: Ένα παράδειγμα εκπαιδευτικού προγράμματος του
Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ
Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη, Άντα Ευαγγέλου
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
έχει στόχο να ταξιδέψει τους μαθητές πίσω στο χρόνο, φέρνοντάς τους σε επαφή με τα
πενιχρά μέσα και τη ζοφερή πραγματικότητα που αντιμετώπιζε το ελληνικό σχολείο κυρίως
στη μεταπολεμική εποχή. Ειδικότερα, βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να κάνει
γνωστά στους μαθητές τα ίχνη ενός σχολικού κόσμου που εξαφανίζεται, ώστε να γίνει
συνείδηση το παρόν και να διαπιστωθεί η ομοιότητα ή η ετερότητα του παρελθόντος σε
σχέση με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Επιθυμεί, επίσης, να προβάλει την
ιστορική διάσταση της Παιδείας στο ευρύ πολιτιστικό της φάσμα που περικλείει την αγωγή,
την παιδαγωγική, την εκπαίδευση, τη μόρφωση. Επιπλέον, σκοπεύει να κάνει γνωστό το
εκπαιδευτικό έργο και να προσδιορίσει αδυναμίες της σχολικής πράξης του παρελθόντος,
με σκοπό την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών, μέσω της σύγκρισης
ανθρώπων, εκπαιδευτικών συστημάτων και χωρών στη διάρκεια διαφόρων χρονικών
περιόδων. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, οι μαθητές που επισκέπτονται το
Μουσείο έχουν την ευκαιρία να βιώσουν πολυαισθητηριακά την ατμόσφαιρα του παλιού
σχολειού, αφού κάθονται στα ξύλινα θρανία, έρχονται σε επαφή με τη γραφική ύλη του
παρελθόντος, γράφουν σε πλάκα με κοντύλι, ντύνονται με μαθητικές ποδιές, κρατούν
υφαντές/δερμάτινες σάκες, δραματοποιούν τιμωρίες που επιβάλλονταν από τους
δασκάλους του χθες, παρακολουθούν βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες από μαθητές και
δασκάλους της εποχής. Έχουν, έτσι, την ευκαιρία, μέσα από τη συζήτηση, να συγκρίνουν
την εκπαιδευτική ατμόσφαιρα της μεταπολεμικής εποχής με αυτή που επικρατεί στο
σύγχρονο δικό τους σχολείο και να διατυπώσουν συμπεράσματα καλλιεργώντας την κριτική
τους σκέψη. Το διαδραστικό ταξίδι τους στον χρόνο περιλαμβάνει ακόμη τη γνωριμία τους
με μια πλούσια συλλογή από αυτοσχέδια παιχνίδια, τα οποία προσεγγίζουν βιωματικά,
αφού ο εκπαιδευτής στο πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιεί στρατηγική του τύπου «δες και
κάνε» (“show and do”) που είναι περισσότερο αποτελεσματική από την παραδοσιακή
τεχνική «δες και πες» (“show and tell”) (Hawkins et al., 2000). Σε όλη τη διαδρομή στο
παρελθόν, το παιδί καταφέρνει να οσμιστεί την ατμόσφαιρα του παλιού σχολειού, μέσω
της ενεργοποίησης όλων των αισθήσεών του, έτσι που, φτάνοντας στον τερματικό σταθμό,
έχει στις αποσκευές του μια σημαντική «προίκα»: τη χαρά της ανακάλυψης, τη γνώση, τη
μέθεξη και την κατάκτηση της ενσυναίσθησης. Κατά την αξιολόγηση του προγράμματος,
εκτιμάται, μέσω ερωτηματολογίων ή σύντομης συνέντευξης, ο βαθμός συμμετοχής της
ομάδας στην οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα, η αύξηση των γνώσεων των μαθητών,
καθώς και ο βαθμός υιοθέτησης αξιών, απόψεων και στάσεων.
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«Οι ελιές μας, ο ελαιώνας μας»: Μουσειοεκπαιδευτικό πρόγραμμα στον
ελαιώνα στους Κυνοπιάστες Κέρκυρας
Γεώργιος Παπαϊωάννου, Ελένη Λώλη
Η ανακοίνωση παρουσιάζει μουσειοεκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από το
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου για
τον ελαιώνα στους Κυνοπιάστες Κέρκυρας. Τίτλος του μουσειοεκπαιδευτικού
προγράμματος είναι: «Οι ελιές μας, ο ελαιώνας μας». Το εν λόγω μουσειοεκπαιδευτικό
πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Ε' τάξης του Δημοτικού, στοχεύει στην
προσπάθεια εκπαιδευτικής προσέγγισης της θεματικής ενότητας της ελιάς και
περιλαμβάνει σειρά διδασκαλιών και διδακτικών παρεμβάσεων οργανωμένων και
στοιχειοθετημένων τόσο στη σχολική αίθουσα όσο και σε εξωσχολικούς χώρους, κυρίως
μουσειακούς, στην Κέρκυρα. Οι παραγωγικές και άλλες δυνατότητες του εδώ και δεκαετίες
εγκαταλελειμμένου κερκυραϊκού ελαιώνα, σε συνδυασμό με την αξία του δέντρου της
ελιάς και των ελαιοπροϊόντων, στοιχεία που αναδεικνύονται σε τοπικό επίπεδο και από
προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αποτέλεσαν τον λόγο επιλογής της
θεματικής. Επιπλέον, δεδομένη είναι η πεποίθηση και η αναγκαιότητα για την αξιοποίηση
όλων των εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων προς τον κοινό στόχο, ήτοι τη γνώση, τη
δημιουργική εμπειρία και την ολοκληρωτική ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της
μαθητή/τριας. Πρόσθετος, λοιπόν, σκοπός της ανακοίνωσης είναι να αναδείξει τη σημασία
της μουσειοπαιδαγωγικής ως μαθησιακής εργαλειοθήκης στο πλαίσιο της καινοτομίας, της
ειδικής Διδακτικής και της σύγχρονης Παιδαγωγικής, καθώς και να καταδείξει την ανάγκη
εμπλουτισμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων με δραστηριότητες Μη Τυπικής και Άτυπης
μάθησης, όπως είναι τα μουσειοεκπαιδευτικά προγράμματα και τα συγγενή προγράμματα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
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Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία της Γ΄ Γυμνασίου. Σχολικό
εγχειρίδιο «Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασις»
Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου
Η διδασκαλία του σχολικού εγχειριδίου «Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασις» της Γ΄ τάξης
Γυμνασίου, με βάση τις οδηγίες για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων Ημερήσιου
και Εσπερινού Γυμνασίου, προβλέπεται για το τρίτο τρίμηνο του σχολικού έτους (ΜάρτιοςΜάιος). Το εγχειρίδιο περιέχει εκτενή εισαγωγή, θεματικές ενότητες-αποσπάσματα από το
πρωτότυπο αρχαίο ελληνικό κείμενο με τίτλους «Η μάχη του Γρανικού», «Ο Αλέξανδρος και
ο γιατρός του», «Η συμπεριφορά του Αλεξάνδρου προς την οικογένεια του Δαρείου»,
«Αλέξανδρος και Πώρος», «Ο θάνατος του Αλεξάνδρου», «Χαρακτηρισμός του
Αλεξάνδρου», θέματα για συζήτηση, χρονολογικό πίνακα. Κάθε θεματική ενότητα
αποτελείται από την περίληψη του κεφαλαίου ή των κεφαλαίων, το αρχαίο κείμενο, τα
γλωσσικά σχόλια, το λεξιλόγιο, τα ερμηνευτικά-πραγματολογικά σχόλια και τις ασκήσεις. Η
ενότητα συνοδεύεται με εικονιστικό υλικό, χάρτες, φωτογραφίες. Η παρούσα εισήγηση
εξετάζει τη συμβατότητα του σχολικού εγχειριδίου «Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασις» με το
νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία της Γ΄
Γυμνασίου» και τις δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησής του. Η συμβατότητα και οι
δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης εξετάζονται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης
εκπαιδευτικού υλικού (Ο.Ε.Δ.Β.) και τις διδακτικές αρχές που έθεσε το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2015) για το Πεδίο «Γλώσσα-Λογοτεχνία».
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Η Ελληνική Χρηστομάθεια του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή: Οι στόχοι του
μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών τον 19ο αιώνα μέσα από τα
περιεχόμενα του διδακτικού βιβλίου
Ιουλία Δημοπούλου
Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 19ου αιώνα, ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης είναι
κλασικιστικός, συνεπώς, το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών κατέχει σημαντική θέση σε
όλες τις βαθμίδες και, ιδιαίτερα, στη Μέση Εκπαίδευση, όπως αποδεικνύεται και από τις
ώρες διδασκαλίας που αφιερώνονται σε αυτό. Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, είναι πολύ
έντονη η τάση για επιστροφή στην κλασική αρχαιότητα και για προβολή του ένδοξου
παρελθόντος με τις αξίες και τα πρότυπα που το χαρακτηρίζουν. Από την αρχή του αιώνα,
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικά βιβλία για το μάθημα των
Αρχαίων Ελληνικών οι Χρηστομάθειες. Πρόκειται για συλλογές με αποσπάσματα κλασικών
έργων, γνωμικά, αποφθέγματα, μύθους, διηγήσεις, λυρικά και δραματικά ποιήματα κ.ά., οι
οποίες άρχισαν να καταρτίζονται ήδη από τους Αλεξανδρινούς χρόνους και αργότερα, την
εποχή του Βυζαντίου, συμπληρώθηκαν με αποσπάσματα από την Αγία Γραφή και τη
Χριστιανική Λογοτεχνία ή με μικρά αυτοτελή έργα των Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Χρησιμοποιήθηκαν ξανά μετά την απελευθέρωση, μια και την περίοδο της Τουρκοκρατίας
είχαν αχρηστευτεί. Στην παρούσα εργασία, μελετάται η Ελληνική Χρηστομάθεια του
Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, η οποία αποτελεί ένα από τα διδακτικά βιβλία που
χρησιμοποιήθηκαν κατά τον 19ο αιώνα για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών σε όλες τις
τάξεις του ελληνικού σχολείου και του Γυμνασίου. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας
είναι, μέσα από την παρουσίαση των περιεχομένων της Ελληνικής Χρηστομάθειας του
Ραγκαβή, να διαφανεί ποιος είναι ο ρόλος που παίζει το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών τη
συγκεκριμένη περίοδο και ποιους επιμέρους σκοπούς υπηρετεί. Τα αρχαία ελληνικά
κείμενα που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη Χρηστομάθεια – και καλύπτουν όλα τα
είδη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας – στοχεύουν, εκτός από την άσκηση στην αρχαία
γλώσσα και τη γνωριμία των νέων με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, στην καλλιέργεια της
εθνικής συνείδησης και στην ηθικοχριστιανική διαπαιδαγώγηση των μαθητών, καθώς μέσα
από αυτά προβάλλονται οι αξίες που κληροδοτήθηκαν στον ελληνικό λαό από τους
ένδοξους προγόνους του. Στην εργασία χρησιμοποιείται η μέθοδος της ιστορικής
ερμηνευτικής.
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Το εγχειρίδιο Αρχαία Ελληνικά (μτφρ.) Ηροδότου Ιστορίες Α΄ Γυμνασίου:
Αξιολόγηση της συμβατότητάς του με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
Αλέξανδρος Νικολαΐδης
Το εγχειρίδιο «Αρχαία Ελληνικά (μτφρ.) Ηροδότου Ιστορίες» συγγράφηκε στο πλαίσιο του
ισχύοντος έως και σήμερα Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2003), για να διδάσκεται από το σχολικό έτος 2006-2007 στην Α΄ Γυμνασίου
κατά το γ΄ τρίμηνο. Πρόσφατα (2014), εκπονήθηκε από το Ι.Ε.Π. νέο Π.Σ. για τη «Διδασκαλία
της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και
Γραμματείας για την υποχρεωτική εκπαίδευση», το οποίο είναι αναθεωρημένη μορφή του
αντίστοιχου Πιλοτικού Π.Σ. (2011) στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου. Στο πρόγραμμα αυτό,
προβλέπεται ότι το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δεν αποτελεί αυτοδύναμο διδακτικό
αντικείμενο, αλλά προορίζεται να λειτουργήσει ως «παράλληλο κείμενο και βιβλίο
αναφοράς και για τις τρεις τάξεις συνολικά, για να τα διατρέχουν ελεύθερα οι μαθητές και
οι μαθήτριες κάθε φορά που εντοπίζουν παράλληλα θέματα ή διακείμενα». Στην εισήγηση
αυτή, η οποία εστιάζει στη διερεύνηση της συμβατότητας του συγκεκριμένου εγχειριδίου
με το αντίστοιχο νέο Π.Σ. ως προς τους διδακτικούς στόχους, το περιεχόμενο, τις
μεθοδολογικές αρχές διδασκαλίας και τις αρχές αξιολόγησης του μαθητή με βάση
αντίστοιχα κατηγοριοποιημένα κριτήρια, υποστηρίζεται ότι το συγκεκριμένο εγχειρίδιο
είναι αρκετά συμβατό με το νέο Π.Σ., με την προϋπόθεση ότι θα αξιοποιείται κυρίως με
διαθεματική και διακειμενική λογική και δε θα αντιμετωπίζεται ως γραμμικά εξελισσόμενη
διδακτέα ύλη. Επιπροσθέτως, προκειμένου η συμβατότητα να βελτιωθεί ακόμη
περισσότερο, προτείνεται να γίνουν ορισμένες αλλαγές, ώστε η αξιοποίηση του εγχειριδίου
να είναι περισσότερο ευέλικτη και προσαρμοσμένη στο πνεύμα του ανοιχτού και
στοχοκεντρικού νέου Προγράμματος Σπουδών.
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Γραμματική, Συντακτικό και πολιτισμός: Μια εναλλακτική πρόταση
(συμπληρωματικής) διδασκαλίας των Λατινικών στο Λύκειο
Βασίλειος Παππάς
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για τη χρησιμότητα της διδασκαλίας των Λατινικών στο
Λύκειο αλλά και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Γεγονός είναι, πάντως, ότι ο
χρησιμοθηρικός χαρακτήρας της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής έχει καταστήσει το
συγκεκριμένο μάθημα απλώς ως ένα «εργαλείο», το οποίο προσφέρει απλόχερα έναν
υψηλό βαθμό στο μαθητή της θεωρητικής κατεύθυνσης ως «εισιτήριο» εισόδου στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να προταθεί μια
εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας των Λατινικών στο Λύκειο, που θα κινήσει το
ενδιαφέρον των μαθητών όχι απλώς για το μάθημα αυτό καθαυτό, αλλά για το ρωμαϊκό
πολιτισμό γενικότερα, τη σχέση Ελλήνων-Ρωμαίων και το ρόλο της Ρώμης ως «γέφυρας»
μεταξύ του αρχαίου ελληνικού και του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού. Κατά τη γνώμη μας,
η διδασκαλία των Λατινικών πρέπει να αυξηθεί κατά μία ώρα την εβδομάδα και στις δύο
τάξεις του Λυκείου. Κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας, οι μαθητές θα αφήνουν τις «ξερές»
και χρηστικές γνώσεις της Γραμματικής, του Συντακτικού και της Μετάφρασης και θα
ασχολούνται αποκλειστικά με θέματα του ρωμαϊκού πολιτισμού και την επίδραση που
αυτός άσκησε και ασκεί στη σημερινή εποχή. Θα διαβάζονται σε ελληνική μετάφραση
αποσπάσματα από τα έργα των κυριότερων Ρωμαίων ποιητών (Βεργίλιος, Οράτιος,
Τίβουλλος, Προπέρτιος, Οβίδιος κ.ά.) και πεζογράφων (Ιούλιος Καίσαρ, Κικέρων, Λίβιος
κ.ά.), τα οποία θα προσφέρουν στους μαθητές βασικές όψεις του ρωμαϊκού δημόσιου και
ιδιωτικού βίου (πολιτική, πολεμικές επιχειρήσεις, θεάματα και διασκέδαση, έρωτας, θέση
της Ρωμαίας γυναίκας, σχέση των φύλων κ.ά.). Επίσης, θα προβάλλονται ντοκιμαντέρ με
θέμα τη ρωμαϊκή εποχή, αλλά ακόμα και ταινίες με ρωμαϊκό περιεχόμενο και χρήση της
λατινικής γλώσσας (π.χ. Τίτος, Τα Πάθη του Χριστού κ.ά.). Τέλος, οι μαθητές μπορούν να
ακούν τραγούδια, στα οποία εμπεριέχονται αποσπάσματα λατινικών (π.χ. Ρηνούλα μου του
Δ. Μούτση, Quid donum του Γ. Τσατσόπουλου κ.ά.) και, με τη βοήθεια των καθηγητών
τους, να τα μεταφράζουν, ακόμη και να γράφουν δικούς τους λατινικούς στίχους ή να
μεταφράζουν στα λατινικά στίχους από αγαπημένα τους ελληνικά ή ξενόγλωσσα
τραγούδια. Θεωρούμε ότι, με τις μεθόδους αυτές, οι μαθητές θα αντιληφθούν ότι η
ρωμαϊκή εποχή δεν αποτελεί μια μυθοπλασία, αλλά μια σημαντικότατη περίοδο της
ανθρωπότητας και ότι ο ρωμαϊκός και ο ελληνικός πολιτισμός είναι αλληλένδετοι. Τέλος, θα
έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σπουδαιότατα έργα-σταθμούς της παγκόσμιας
λογοτεχνίας.

Σελίδα | 95

Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον

Αναδεικνύοντας την τέχνη του λόγου, έξω από το κυνήγι του χρήσιμου. Το
παράδειγμα των Αναγνωστικών της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917
Σωτηρία Χρηματοπούλου
Η παρούσα εισήγηση αφορμείται από μια πτυχή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του
1917, τη συγγραφή αναγνωστικών βιβλίων για το Δημοτικό Σχολείο. Στη διάρκεια εκείνου
του φωτεινού – για τα εκπαιδευτικά πράγματα – διαστήματος, η πολιτική ηγεσία του τόπου
(Ε. Βενιζέλος – Κόμμα Φιλελευθέρων) συνεργάστηκε με φωτισμένους παιδαγωγούς (μέλη
του Εκπαιδευτικού Ομίλου), στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, αλλά και πέρα
από αυτόν. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ξεκίνησε από το Δημοτικό Σχολείο και ζητήθηκε
από έγκριτους λογοτέχνες της εποχής (Ζ. Παπαντωνίου, Α. Καρκαβίτσας, Ε. Παπαμιχαήλ κ.
ά) να συμβάλουν στη συγγραφή των νέων αναγνωστικών βιβλίων. Καρπός της κίνησης
αυτής ήταν η συγγραφή Αναγνωστικών, που εναρμονίζονταν τόσο με το ισχύον Αναλυτικό
Πρόγραμμα όσο και με τις πιο προοδευτικές παιδαγωγικές αντιλήψεις εκείνης της εποχής,
αυτές του Σχολείου Εργασίας. Παράλληλα, όμως, τα συγκεκριμένα Αναγνωστικά
αποτελούσαν γνήσια λογοτεχνικά δημιουργήματα, που έφερναν τους μικρούς αναγνώστες
τους σε μια αυθεντική επαφή με την τέχνη του λόγου. Οι συγγραφείς τους μπόρεσαν να
καθοδηγήσουν πνευματικά, όντας και οι ίδιοι σε αναζήτηση της ουσίας και της αισθητικής
του κειμένου. Στο πλαίσιο της φιλελεύθερης εκείνης ενατένισης των εκπαιδευτικών
πραγμάτων, εντάσσεται και η θεσμοθετημένη δυνατότητα των διδασκόντων να επιλέγουν
οι ίδιοι το διδακτικό εγχειρίδιο, που θα δίδασκαν σε κάθε τάξη, από το σύνολο των
εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας. Στην εισήγηση, θα παρουσιαστούν με συντομία
οι οδηγίες συγγραφής των Αναγνωστικών της μεταρρύθμισης του 1917 και το Αναλυτικό
Πρόγραμμα της διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων, που προορίζονταν να
υπηρετήσουν. Επίσης, μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων (από τα Αναγνωστικά για το
Δημοτικό του λογοτέχνη Α. Καρκαβίτσα), θα καταδειχθεί η συνάφειά τους με το νομικό
πλαίσιο και το παιδαγωγικό κλίμα της εποχής. Στη συνέχεια, θα εξεταστεί κατά πόσο ο
προβληματισμός, που εγείρει η συγκεκριμένη εκπαιδευτική προσπάθεια, είναι επίκαιρος.
Σήμερα, τα πολυτροπικά κείμενα, που χρησιμοποιούνται κατά τη γλωσσική διδασκαλία,
αλλά και ο κοινωνιολογικός χαρακτήρας της προσέγγισης του μαθήματος της Λογοτεχνίας
οδηγούν, ενδεχομένως, στην απώλεια σημαντικού μέρους της τέχνης του λόγου, της
αισθητικής απόλαυσης και, εν τέλει, της παιδείας. Η τέχνη υποτάσσεται στη χρησιμότητα.
Παράλληλα, η συνδρομή των λογοτεχνών στη διαδικασία συγγραφής δε ζητείται – απλώς
ανθολογούνται έργα τους σε αυτά – και φυσικά δε γίνεται λόγος για δυνατότητα επιλογής
σχολικού εγχειριδίου από τους διδάσκοντες. Εύλογα, λοιπόν, γεννιέται το ερώτημα μήπως,
έναν σχεδόν αιώνα μετά, κάποια από τα ζητήματα που τέθηκαν από τη μεταρρυθμιστική
προσπάθεια του 1917 αποτελούν ακόμη ζητούμενα.
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Ψηφίδες στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης: Η συλλογή
Αναγνωστικών και Αλφαβηταρίων της βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής»
Δέσποινα Γεμέλου
Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» είχε την τύχη να της
κληροδοτηθούν, εκτός από τα χειρόγραφα του πολυμαθέστατου διαφωτιστή και
πρωτεργάτη της εθνικής αναγέννησης του οποίου και το όνομα φέρει, πάμπολλα ακόμα
βιβλία κυρίως από ιδιωτικές συλλογές, αξιόλογα τόσο σε πλήθος όσο και σε περιεχόμενο.
Μεταξύ των 200.000 τίτλων που διαθέτει η σπουδαία αυτή Βιβλιοθήκη, μικρότερη σε
μέγεθος – αλλά όχι ήσσων σε σημασία – ψηφίδα αποτελεί και η συλλογή των σχολικών
εγχειριδίων. Από αυτή τη συλλογή ξεχωρίσαμε μια ομάδα με αναγνωστικά και
αλφαβητάρια, τα οποία θα παρουσιάσουμε στην παρούσα εργασία. Ο λόγος που
επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ομάδα είναι ότι η βιβλιογραφία εξειδικευμένων εργασιών
πάνω στα Αναγνωστικά και τα Αλφαβητάρια είναι μάλλον περιορισμένη, μολονότι ο ρόλος
και η σημασία τους σχεδόν πάντοτε αναφέρονται σε μελέτες σχετικές με την ιστορία της
εκπαίδευσης. Στηριζόμενοι λοιπόν στη συγκεκριμένη συλλογή, θα επιχειρήσουμε να
σκιαγραφήσουμε την εξέλιξη των Αλφαβηταρίων και Αναγνωστικών στο πέρασμα του
χρόνου, καθώς και να φωτίσουμε τις κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές πτυχές, αλλά και
τις εκάστοτε διαμάχες, περιπέτειες ή εντάσεις σε εθνικό ή γλωσσικό επίπεδο, όπως αυτές
αντικατοπτρίζονται στα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Τα 160 βιβλία που επιλέχθηκαν
για το σκοπό της παρούσας εργασίας κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη αφορά
σε αυτά που αμιγώς χαρακτηρίζονται ως Αναγνωστικά και Αλφαβητάρια. Η δεύτερη
περιλαμβάνει βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν ως Αναγνωστικά, μολονότι δεν προοριζόταν
αρχικά για αυτό (όπως π.χ. «ο Γερο-Στάθης» του Λέοντος Μελά). Σε αυτή την κατηγορία
εντάσσονται ακόμα οι Χρηστομάθειες ή Χρηστοήθειες, τα Ανθολόγια και τα Νεοελληνικά
Αναγνώσματα. Χρονολογικά, η συλλογή αυτή καλύπτει ένα διάστημα δύο αιώνων,
ξεκινώντας από τα τέλη του 18ου αι. (παλαιότερο τεκμήριο της συλλογής αποτελεί ένα
χειρόγραφο λειτουργικό βιβλίο του 1783 που χρησιμοποιήθηκε ως μαθηματάριο κατά την
Τουρκοκρατία) και φθάνοντας σχεδόν μέχρι και τα τέλη του 20ού, οπότε και τα
Αναγνωστικά αντικαταστάθηκαν από άλλα βιβλία για τη διδασκαλία της γλώσσας.
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Παιδαγωγικές αντιλήψεις και ιστορικές εξελίξεις στην εικονογράφηση των
Αναγνωστικών. Από το 1917 μέχρι σήμερα
Σωτηρία Δανάη Μπαλατσούκα
Η εισήγηση στηρίζεται σε εργασία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτιστική Διαχείριση» του Παντείου Πανεπιστημίου, κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Ι. Σκαρπέλου. Επιδιώξαμε
να εξετάσουμε την εικονογράφηση των Αναγνωστικών του Δημοτικού Σχολείου ως χώρο
έκφρασης των παιδαγωγικών αντιλήψεων της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής. Εξετάζει,
επίσης, την επίδραση σημαντικών ιστορικών γεγονότων σε αυτή. Ως αφετηρία της μελέτης
επιλέγεται το 1917, καθώς τότε ολοκληρώνονται οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του
1913 που αποτελούν την πρώτη απόπειρα της ελληνικής εκπαίδευσης να αποτινάξει τα
χαρακτηριστικά του φόβου και της αυστηρότητας με τα οποία συνδέθηκε κατά τον 19ο
αιώνα. Η εικονογράφηση θα σταθεί ευκαιρία να αξιολογήσουμε τις ίδιες τις
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, τη συμφωνία των διακηρύξεων και των πρακτικών τους.
Μεθοδολογικά, αξιοποιώντας τη θεωρία του R. Barthes στο: «Εικόνα-Μουσική-Κείμενο»
(2007) αναδείξαμε δύο εικονογραφικά επίπεδα: Της καταδήλωσης – κυριολεξία των
εικονογραφικών επιλογών – και της συμπαραδήλωσης – ιδεολογικό και αισθητικό
σημαινόμενο –. Η εικονογράφηση των Αναγνωστικών που εξετάζουμε πραγματοποιείται
κυρίως με σκίτσα. Εξαίρεση αποτελούν τα τρέχοντα σχολικά εγχειρίδια, που δανείζονται
στοιχεία από άλλα μέσα, όπως κόμικς, φωτογραφία. Σύμφωνα με τον Barthes, στα σκίτσα
ήδη το επίπεδο της καταδήλωσης «θολώνεται» από το προσωπικό ύφος. Με όχημα την
ανάλυση εικαστικής γλώσσας, επιχειρήσαμε να αποκωδικοποιήσουμε τα σκίτσα, ώστε να
εξετάσουμε τελικά τη σχέση ανάμεσα σε δύο κουλτούρες: του εικονογράφου και της
εποχής του. Οι εικόνες που αναλύονται επιλέχθηκαν ύστερα από επισκόπηση των
αναγνωστικών της περιόδου, της συλλογής Π. Μπαλογιάννη. Αρχικά, χωρίσαμε το υλικό σε
περιόδους που οριοθετούν χρονολογικά οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Εντός των
περιόδων επισημάναμε σημαντικά ιστορικά γεγονότα που υποθέσαμε ότι επηρέασαν
περαιτέρω την εικονογράφηση. Αφού αναζητήσαμε σε Φ.Ε.Κ., Αναλυτικά Προγράμματα και
κείμενα της επιτροπής σύνταξης Αναγνωστικών τους εκπεφρασμένους στόχους της
εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής, επαληθεύσαμε την παρουσία τους στην εικονογραφική
θεματική, αναζητήσαμε τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται και αναλύσαμε την εικόνα
συναρτώντας το εικονογραφικό μήνυμα με τη διαδικασία παραγωγής και πρόσληψής του.
Συμπεράναμε ότι η εικονογραφική κουλτούρα διαπνέεται από τις εκπεφρασμένες
παιδαγωγικές αντιλήψεις κάθε περιόδου: οι εικονογράφοι υλοποίησαν και αυτοί από την
πλευρά τους τα προτάγματα της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής. Ωστόσο, εντοπίσαμε
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, όπου η κουλτούρα του εικονογράφου
συγκρούστηκε με το ρεύμα της εποχής, αποκαλύπτοντάς μας τελικά μια ασυμφωνία
διακηρυγμένων στόχων και πρακτικών. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρούμε, τέλος, την
εικονογραφική στροφή που εντοπίσαμε, προς την ανάδειξη της αυτοδυναμίας της εικόνας,
όταν πια δεν συνοδεύει διακοσμητικά το κείμενο, αλλά το επανανοηματοδοτεί.
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Η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης κατά την περίοδο 1880-1895: Η
μέθοδος των πρότυπων ή «αρχοειδών» λέξεων
Άννα Μαρτζιβάνου
Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, επικράτησε η αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας,
όπως αποτυπωνόταν στον, μεταφρασμένο από τον Ι. Κοκκώνη, Οδηγό της
Αλληλοδιδακτικής του Ch. Sarazin. Στο πλαίσιό της, η πρώτη ανάγνωση διδασκόταν με τη
βοήθεια των Πινακίδων της Αλληλοδιδακτικής του Ι. Κοκκώνη και ακολουθούσε μία
ιδιαίτερη μορφή της φωνητικής μεθόδου. Το 1880, η αλληλοδιδακτική αντικαταστάθηκε
από τη συνδιδακτική. Η μορφή της συνδιδακτικής που επικράτησε στην Ελλάδα έως και τις
αρχές του 20ού αιώνα ήταν η ερβαρτιανή και συνοδεύτηκε από την αλλαγή της μεθόδου
διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης. Η νέα μέθοδος διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης
ονομάστηκε μέθοδος των πρότυπων ή «αρχοειδών» λέξεων, κατατάσσεται στις φωνητικές
μεθόδους και αποτελεί πρόδρομο της αναλυτικοσυνθετικής. Η παραπάνω μέθοδος
περιγράφηκε στους Οδηγούς Διδασκαλίας της εποχής, ενώ η εισαγωγή της συνοδεύτηκε
από τη συγγραφή και την έκδοση μεγάλου αριθμού Αλφαβηταρίων, παρότι ο Νόμος
ΑΜΒ΄/1882 προέβλεπε την έγκριση και τη χρήση ενός μόνο σχολικού εγχειριδίου. Σκοπός
της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση της παραπάνω μεθόδου διδασκαλίας της
πρώτης ανάγνωσης, της μεθόδου των πρότυπων ή «αρχοειδών» λέξεων, στο ελεύθερο
ελληνικό κράτος, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της ερβαρτιανής-συνδιδακτικής
μεθόδου, από την καθιέρωσή της, το 1880, έως το 1895, οπότε αντικαταστάθηκε ο Νόμος
του 1834 για τη στοιχειώδη εκπαίδευση από τον Νόμο ΒΤΜΘ΄ και άλλαξε το καθεστώς
παραγωγής, έγκρισης και εισαγωγής των βιβλίων στα σχολεία. Για την επίτευξη του
παραπάνω σκοπού, αξιοποιείται η ιστορική-ερμηνευτική μέθοδος, ενώ ως βασικές πηγές
χρησιμοποιούνται οι περισσότεροι Οδηγοί Διδασκαλίας και τα περισσότερα Αλφαβητάρια
που έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί στο ελεύθερο ελληνικό κράτος για την περίοδο 18801895. Από τους Οδηγούς Διδασκαλίας αξιοποιούνται όσα στοιχεία αναφέρονται στην
ανάγνωση, στη μεθόδευση της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και στις αρχές, στις
οποίες βασίστηκε, ενώ τα Αλφαβητάρια εξετάζονται ως προς τη δομή τους, την
εικονογράφησή τους, την πορεία διδασκαλίας που ακολουθούν και την κατανομή της
διδακτέας ύλης. Η έρευνα αναδεικνύει ότι η παρούσα μέθοδος διδασκαλίας της πρώτης
ανάγνωσης δεν έχει ακόμη αποκρυσταλλωθεί πλήρως. Ωστόσο, είναι εμφανής η
προσπάθεια των παιδαγωγών να προσεγγίσουν το παιδί και να το διευκολύνουν στην
εκμάθηση της πρώτης ανάγνωσης, ενώ δεν μπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός ότι η
συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στην ιστορία της μεθόδευσης της
διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης στην Ελλάδα.
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Η διαπολιτισμική διάσταση των εγχειριδίων Γλώσσας, Θρησκευτικών,
Ιστορίας και Ανθολόγιου της Δ΄ Δημοτικού
Σμαράγδω Κωστούδα, Χριστίνα Κουζινόβσκα
Ο στόχος της εργασίας είναι να εξετάσει τη διαπολιτισμική διάσταση των εγχειριδίων της Δ΄
Δημοτικού και να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η εικόνα του «άλλου»,
εφόσον είναι γνωστό ότι τα σχολικά εγχειρίδια συμβάλλουν κατά πολύ στη διαμόρφωση
της εθνικής ταυτότητας. Λόγω της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας, τα
σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια πρέπει να ελαχιστοποιούν το πιθανό ενδεχόμενο της επιβολής
ενός μονοδιάστατου πολιτισμικού μοντέλου και να αποτρέπουν τα φαινόμενα ξενοφοβίας
και ρατσισμού. Η εικόνα του «άλλου» που διαμορφώνεται μέσω των σχολικών εγχειριδίων
συμβάλλει και στη διαμόρφωση της αυτοεικόνας ενός λαού και καθορίζει, στη
μετανεωτερική εποχή μας, το περιεχόμενο της σύγχρονης εθνικής ταυτότητας, καθώς και
την ποιότητα των σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των λαών. Για την ανάλυση των
κειμένων στα εν λόγω εγχειρίδια, επιλέχθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, σε
συνδυασμό με την εικονολογική ανάλυση στα δυο πρώτα επίπεδα, το λεκτικό και αυτό της
ιεράρχησης των σχέσεων.
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Οι χριστιανικές παραβολές στο θέατρο: Μία διαθεματική διδακτική
πρόταση για το Γυμνάσιο
Ναταλία Κοντού, Αντώνης Κωνσταντινίδης, Βασιλική-Σόνια Σκορδή, Ελεάννα Τσαβδαρίδου
Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει ένα διδακτικό σενάριο για τη διαθεματική διδασκαλία
των μαθημάτων των Θρησκευτικών, της Μουσικής και των Εικαστικών στο Γυμνάσιο.
Αξιοποιώντας την εμπειρία μας από την παρατήρηση και ανάλυση της λειτουργίας
μικροομάδας με παρόμοια στόχευση σε Γυμνάσιο του Νομού Θεσσαλονίκης, επιχειρούμε
να επεκτείνουμε τη δραστηριότητα σε αυτό το χώρο, πλαισιώνοντάς τον με απόψεις της
σύγχρονης γλωσσοεκπαιδευτικής έρευνας. Στόχος του σεναρίου είναι η δραματοποίηση
μίας χριστιανικής παραβολής κατά το μάθημα των Θρησκευτικών, με χρονικό βάθος 3
μηνών. Καταρχάς, λαμβάνονται υπόψη οι ήδη εγκαθιδρυμένες στην ελληνική σχολική
πρακτική παραδόσεις του ολιστικού και κριτικού γραμματισμού. Έμφαση δίνεται στην
εκπόνηση ομοδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων επηρεασμένων από τα μοντέλα της
Δημιουργικής Γραφής και του γραψίματος ως διαδικασίας. Επιπλέον, χρησιμοποιείται η
παράδοση των πολυγραμματισμών και συγκεκριμένα το σενάριο στηρίζεται στη λογική του
σχεδιασμού. Τέλος, η ανάλυση των στόχων που εκπληρώνει η πραγμάτωση του σεναρίου
και το είδος των ταυτοτήτων που ενεργοποιούνται στηρίζονται στο εργαλείο του ρόμβου,
που έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση σχολικού λόγου. Όσον αφορά στις
μεταδιδόμενες γνώσεις για τον κόσμο, αυτές περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση διδαγμάτων
θρησκείας στην καθημερινή συμπεριφορά και τη διεύρυνση της πνευματικότητας των
μαθητών. Η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως όλο και διδάσκεται μέσα στο συγκείμενό της
(κοινωνικό-γλωσσικό), ενώ οι μαθητές εισάγονται και στη σημειωτική γλώσσα του θεάτρου.
Επίσης, παρέχονται γνώσεις για ποικίλα κειμενικά είδη, όπως η θεολογική παραβολή και η
διασκευή της. Καλλιεργούνται γραμματισμοί, όπως η διαχείριση ψηφιακών εφαρμογών,
και δεξιότητες, όπως η κίνηση στο χώρο και η δυνατότητα έκφρασης με πληθώρα
σημειωτικών τρόπων, εκτός των γλωσσικών, επί παραδείγματι μέσω της μουσικής. Όσον
αφορά στις διδακτικές πρακτικές που προτείνονται, αυτές στηρίζονται στην επικοινωνιακή
προσέγγιση, στόχος είναι η χρήση της γλώσσας μέσα σε πραγματικές περιστάσεις
επικοινωνίας, η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού
είναι βοηθητικός και συντoνιστικός, δημιουργώντας σκαλωσιές στους μαθητές. Τέλος, στο
συγκεκριμένο σενάριο, οι μαθητές ενεργοποιούν ποικίλες ταυτότητες, όπως μαθαίνουν να
εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο, να συνεργάζονται, να επικοινωνούν μεταξύ τους πιο
αποτελεσματικά, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Δεν είναι παθητικοί αποδέκτες της
γνώσης, αλλά την συγκατασκευάζουν με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού και των
συμμαθητών/τριών τους.
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Η αειφορική και διαπολιτισμική διάσταση των σχολικών εγχειριδίων της
Οικιακής Οικονομίας
Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος
Ο σύγχρονος άνθρωπος τίθεται καθημερινά αντιμέτωπος με πληθώρα προβλημάτων, τα
οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής τόσο των ενηλίκων, όσο και των παιδιών, ενώ,
συγχρόνως, δημιουργούν εμπόδια στην εν γένει εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών
θεσμών. Προβλήματα όπως: η φτώχεια, η ανεργία, η μετανάστευση, η ξενοφοβία, ο
ρατσισμός, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εγκληματικότητα, η ρύπανση
του αέρα, η διαχείριση των απορριμμάτων, η μείωση των αποθεμάτων του πόσιμου νερού
κ.ά βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε έξαρση, δυσχεραίνοντας την καθημερινή ζωή του
ανθρώπου. Αυτά τα προβλήματα εγείρουν, τόσο αυτόνομα, όσο και συνδυαστικά, ζητήματα
που άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος της αειφορίας και της διαπολιτισμικότητας.
Παράλληλα, το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας συνιστά ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό και
συνεχώς εξελισσόμενο γνωστικό αντικείμενο, που μελετά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
ανθρώπου στο οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Κουτρούμπα, 2004)
και διδάσκεται στον ελλαδικό χώρο με τη σημερινή του μορφή τις δύο τελευταίες
δεκαετίες. Το γνωστικό αντικείμενο της Οικιακής Οικονομίας επιδιώκει, σύμφωνα με το
Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών, να καταστήσει το εύπλαστο άτομο της εφηβικής και
προεφηβικής ηλικίας ενεργητικό, αυτοδύναμο και υπεύθυνο, προσφέροντάς του, κατά το
δυνατόν, όλα τα στοιχεία, τα οποία έχει ανάγκη για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του
(ΦΕΚ 33, 1998). Ταυτόχρονα, αποτελεί κοινή παραδοχή ότι στη σύγχρονη εποχή δε νοείται
ολοκληρωμένη ανθρώπινη προσωπικότητα δίχως γνώσεις και ευαισθητοποίηση σε θέματα
αειφορίας και διαπολιτισμικότητας. Σκοπός της εργασίας είναι να εντοπίσει και να
αναδείξει ζητήματα στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας που
άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος της αειφορίας και της διαπολιτισμικότητας. Για την
υλοποίηση του σκοπού της εργασίας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης
περιεχομένου στα σχολικά εγχειρίδια της Α΄ και Β΄ τάξης του Γυμνασίου. Από την ανάλυση
που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ως κύριο συμπέρασμα ότι στα σχολικά εγχειρίδια
υφίσταται πληθώρα ζητημάτων, που διαχέουν άμεσα ή έμμεσα τις έννοιες και τις αρχές της
αειφορίας και της διαπολιτισμικότητας. Συγκεκριμένα, ως προς την έννοια της αειφορίας
ιδιαίτερη αναφορά και εστίαση πραγματοποιείται σε ζητήματα του περιβάλλοντος και
δευτερευόντως της οικονομίας και της κοινωνίας, ενώ αναφορικά με τη διαπολιτισμική
διάσταση, στα σχολικά εγχειρίδια κυριαρχούν τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
της ισότητας, του διαπολιτισμικού σεβασμού και της αλληλεγγύης σε ατομικό και κοινωνικό
επίπεδο.
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Στοιχεία θρησκευτικής ετερότητας στο Αναγνωστικό της Γ΄ Δημοτικού του
1939 για τα Μουσουλμανικά Σχολεία και στο αντίστοιχο Αναγνωστικό Γ΄
Δημοτικού για τα υπόλοιπα σχολεία: Συγκριτική μελέτη
Ευάγγελος Πεπές, Χρήστος Ψάλτης
Τα διδακτικά βιβλία αποτελούν βασικά μέσα εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής
διαχρονικά. Η πολιτική αυτή χαράσσεται σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, αλλά και τις
κυρίαρχες ιδέες και τις βασικές επιδιώξεις του επίσημου κράτους. Στις επιστήμες της
αγωγής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποδίδεται σήμερα στις διάφορες πτυχές της ετερότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη διερευνά συγκριτικά τα θρησκευτικά στοιχεία, όπως
αυτά παρατίθενται και αναλύονται στο Αναγνωστικό της Γ΄ τάξης Δημοτικού του 1939 για
τα Μουσουλμανικά Σχολεία και στο Αναγνωστικό της Γ΄ τάξης Δημοτικού, το οποίο
διδάχτηκε την ίδια περίοδο στα υπόλοιπα σχολεία. Το Αναγνωστικό της Γ΄ τάξης Δημοτικού
για τα Μουσουλμανικά Σχολεία εκφράζει την επίσημη παιδαγωγική μέριμνα σε επίπεδο
σχολικών βιβλίων για τη μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα. Κατά συνέπεια, το
συγκεκριμένο Αναγνωστικό περιλαμβάνει στοιχεία, η μελέτη και ανάλυση των οποίων
αναδεικνύουν τις βασικές αντιλήψεις για τον θρησκευτικά διαφορετικό σε επίπεδο
κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, αποκαλύπτουν τους
βασικούς σκοπούς και στόχους της και περιγράφουν τις διδακτικές πρακτικές, με τις οποίες
επιδιώκεται η επίτευξη των παραπάνω σκοπών. Τέλος, η συγκριτική μελέτη των δύο
Αναγνωστικών οδηγεί σε επιπλέον συμπεράσματα για τις στάσεις που επιδιώκεται να
διαμορφωθούν προς τη θρησκευτική ετερότητα τόσο των Μουσουλμάνων όσο και των
Χριστιανών μαθητών, καθώς και για τις σχέσεις που στοχεύεται να οικοδομηθούν μεταξύ
των δύο θρησκευτικών κοινοτήτων.
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Τα σχολικά Ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων στο ελληνικό Πρωτοβάθμιο
Σχολείο από το 1976 έως σήμερα, η σύνδεσή τους με τη γλωσσική
διδασκαλία και τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας: Ιδεολογικές και
παιδαγωγικο-διδακτικές ενστάσεις
Σταύρος Γρόσδος
Η προσπάθεια ιδεολογικής προσέγγισης του περιεχομένου και ο σχολιασμός της
παιδαγωγικο-διδακτικής εφαρμογής στην πράξη των Ανθολογίων λογοτεχνικών κειμένων
για σχολική χρήση στο ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο από το 1976 έως σήμερα αποτελεί
αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης, με πρόθεση συμβολής στη συζήτηση τόσο για τον
ρόλο των Ανθολογίων ως συνδέσμων ανάμεσα στο παιδί αναγνώστη και στο λογοτεχνικό
κείμενο όσο και για την καταγραφή της διδακτικής χρησιμότητας των Ανθολογίων
λογοτεχνικών κειμένων στην εκπαιδευτική/μαθησιακή διαδικασία. Η προσέγγιση και ο
σχολιασμός πραγματοποιούνται διαμέσου της ανάλυσης λόγου των κειμένων των
Προγραμμάτων Σπουδών, του περιεχομένου των Ανθολογίων, των επίσημων εγγράφων και
των βιβλίων με οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, των δημοσιεύσεων των ανθολόγων ή
των διανοουμένων της εποχής (άρθρα σε περιοδικά, σχόλια-κριτικές σε εφημερίδες,
δημόσιος διάλογος). Περιλαμβάνει τέσσερις σημαντικούς σταθμούς, στους οποίους είτε
υπάρχει συγγραφή νέων Ανθολογίων, είτε αλλάζει η διδακτική χρήση τους μέσα στις
σχολικές αίθουσες: από τη «ψυχαγωγία και χαρά» (1976-1982), στην αναζήτηση
μεταγλωσσικών γνωστικών δεξιοτήτων με την ένταξη της Λογοτεχνίας στη στοχοθεσία του
γλωσσικού μαθήματος (1982-2001), στη συνέχεια, στην υπηρεσία της διαθεματικής
προσέγγισης (2001-2011) έως τα νέα (πιλοτικά) Προγράμματα Σπουδών (2011 έως σήμερα),
στα οποία η διδασκαλία της Λογοτεχνίας αποδεσμεύεται από τη γλωσσική διδασκαλία και
προσλαμβάνει χαρακτηριστικά γνωστικού αντικειμένου, η συζήτηση γύρω από τα
Ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων για σχολική χρήση δεν επικεντρώνεται τόσο στο
περιεχόμενο και τη μορφή τους, όσο στο ζήτημα της διδακτικής χρησιμότητάς τους σ’ ένα
πρόγραμμα διδασκαλίας της Λογοτεχνίας στο σχολείο. Ταυτόχρονα, καθώς οι εκπαιδευτικοί
εμφανίζονται να χρησιμοποιούν όλο και λιγότερο τα κείμενα των Ανθολογίων και να
στρέφονται όλο και περισσότερο στα ολοκληρωμένα κείμενα των λογοτεχνικών βιβλίων, οι
ιδεολογικές και πρακτικές ενστάσεις για την αναγκαιότητά της χρήσης των Ανθολογίων στη
διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο θέτουν ιδεολογικά ζητήματα και
ζητήματα διδακτικής πρακτικής: α) Η επιλογή των κειμένων – Η αγκύλωση στο λογοτεχνικό
κανόνα, β) Η έλλειψη προσαρμοστικότητας και ευελιξίας, γ) Η ιδεολογία του
αποσπάσματος και δ) Η αντίληψη που προωθούν για τη λογοτεχνία – Η λογική που
αποπνέουν για την εκπαίδευση.
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Η διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου στο Γυμνάσιο
Αλεξάνδρα Γερακίνη
Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο στηρίζεται συνήθως στην αποσπασματικότητα
και στα σχολικά Ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων. Η προσκόλληση όμως του
εκπαιδευτικού συστήματος στην αποκλειστική οργάνωση του μαθήματος βάσει
Ανθολογίων έρχεται σε πλήρη διάσταση με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία της
Λογοτεχνίας. Η άποψη αυτή διατυπώνεται ρητά το 2011, στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για
το μάθημα της Λογοτεχνίας που λειτουργεί πλέον συμπληρωματικά ως προς τα ισχύοντα
Προγράμματα Σπουδών. Σύμφωνα με αυτό, ένα σχολικό ανθολόγιο δεν ευνοεί το
ερευνητικό πνεύμα και τη φιλαναγνωσία ούτε διαλέγεται με τα προβλήματα της σύγχρονης
πραγματικότητας. Επιπλέον, τα σχολικά λογοτεχνικά Ανθολόγια περιορίζουν την ανάληψη
πρωτοβουλιών από τον εκπαιδευτικό και στερούν από τον μαθητή την απόλαυση της
ανάγνωσης αλλά και τη δυνατότητα να αναπτύξει προωθημένες αναγνωστικές πρακτικές
μέσα από τη μελέτη ολόκληρων μυθιστορημάτων και διηγημάτων. Με τη λογική αυτή, η
παρούσα διδακτική πρόταση προβάλλει μία προσπάθεια ανάγνωσης ολόκληρου
λογοτεχνικού έργου στην τάξη με στόχο να εδραιώσει μία μόνιμη και ουσιαστική σχέση του
μαθητή με τη Λογοτεχνία και να δείξει στους μαθητές τον δρόμο της αναγνωστικής
απόλαυσης. Έτσι, οι μαθητές, με την επίβλεψη και τη καθοδήγηση της διδάσκουσας,
μελετούν στην τάξη το βιβλίο της Μαρούλας Κλιάφα «Μια μπαλάντα για τη Ρεβέκκα»,
αναπτύσσουν διάλογο, καταθέτουν σκέψεις και προχωρούν στη σύνθεση δημιουργικών
εργασιών εμπνευσμένων από πτυχές και θέσεις του βιβλίου υπό το πρίσμα των
λογοτεχνικών θεωριών της πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης. Μία
διαδικτυακή επαφή των μαθητών με τη συγγραφέα τους δίνει τη δυνατότητα να
εκφράσουν τις απορίες τους και ολοκληρώνει γόνιμα την προσπάθειά τους.
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Οι δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου ως
μέσα επίτευξης των στόχων του μαθήματος και προώθησης σύγχρονων
μεθοδολογικών προσεγγίσεων
Ιωάννα Βορβή, Μαρία Παλάσκα
Ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι καθοριστικός,
καθώς αποτελούν τα βασικότερα διδακτικά μέσα και συμβάλλουν στην επίτευξη των
στόχων διδασκαλίας και μάθησης, καθορίζοντας το περιεχόμενο της γνώσης και
λειτουργώντας ως βάση και πλαίσιο των διδακτικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών
και των μαθησιακών δραστηριοτήτων των μαθητών. Το περιεχόμενο των σχολικών
εγχειριδίων οδηγεί τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία, στην εμπέδωση της
παρεχόμενης γνώσης και στην καλλιέργεια γνωστικών, συναισθηματικών, ψυχοκινητικών
και μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Επίσης, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών και
στη δημιουργία κινήτρων σχολικής μάθησης και δια βίου μάθησης. Για τον εκπαιδευτικό, το
σχολικό εγχειρίδιο λειτουργεί ως πυξίδα και ως πλαίσιο της διδασκαλίας του, παρέχοντάς
του έγκυρη πηγή πληροφοριών και υλικό για επεξεργασία, υποστηρίζοντάς τον στη
μεθόδευση και οργάνωση της διδασκαλίας και στον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης.
Οι γενικοί σκοποί της σχολικής εκπαίδευσης και οι ειδικότεροι σκοποί και στόχοι των
μαθημάτων προωθούνται μέσα από τις δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων, οι
οποίες λαμβάνουν υπόψη τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους, συνδέουν
διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση και αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες των μαθητών. Επιπλέον, οι δραστηριότητες συντελούν στην ανάπτυξη
στάσης «κριτικού αναγνώστη», στην καλλιέργεια στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης
και στην υιοθέτηση μεθοδολογικών προσεγγίσεων που κινητοποιούν τους μαθητές και
ενθαρρύνουν την οικοδόμηση της γνώσης, τη συμμετοχή και την ομαδικότητα. Στην
εργασία, εξετάζεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων του σχολικού εγχειριδίου
Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου ως μέσων επίτευξης των στόχων του μαθήματος και προώθησης
σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται αν οι
δραστηριότητες-εργασίες που περιέχει το βιβλίο του μαθητή προσφέρονται για εμπέδωση,
εφαρμογή και προέκταση της νέας γνώσης και βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής και της
δημιουργικής σκέψης των μαθητών. Ανιχνεύεται, ακόμη, κατά πόσο το βιβλίο αυτό
προωθεί στρατηγικές μάθησης και, ιδιαίτερα, στρατηγικές για την ανάγνωση, κατανόηση
και παραγωγή κειμένων. Επίσης, εκτιμάται ο βαθμός στον οποίο το σχολικό εγχειρίδιο,
μέσα από τις δραστηριότητες που προτείνει, ενισχύει σύγχρονες μαθητοκεντρικές
διδακτικές προσεγγίσεις, που προωθούν την ενεργητική μάθηση, την έρευνα, τη
διαθεματικότητα, το συνδυασμό συνεργατικής και ατομικής εργασίας και διευκολύνουν τη
μάθηση όλων των μαθητών. Τέλος, διατυπώνονται βελτιωτικές προτάσεις για την
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του σχολικού εγχειριδίου Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου.
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Αξιολόγηση του σχολικού εγχειριδίου «Ιστορία της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου»
Σοφία Χριστοπούλου
Βασικός σκοπός της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας, σύμφωνα με το «Νέο Πρόγραμμα
Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση (2011)»,
θεωρείται «η κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό» με αφετηρία το παρόν και τα
προβλήματα του σύγχρονου, περίπλοκου και δυσνόητου κόσμου. Το Νέο Π.Σ. «βλέπει» τη
λογοτεχνία ως ένα σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο – χαρακτηριζόμενο από την
ιστορικότητα του συγγραφέα, του κειμένου, αλλά και των αναγνωστών του, εκπαιδευτικών
και μαθητών – και «διακηρύσσει» ότι θα πρέπει να έχει σημαντική θέση στη ζωή τους, γιατί
προσφέρει κατάλληλα εργαλεία για να κατανοήσουν τον κόσμο και να συγκροτήσουν την
υποκειμενικότητά τους. Υποστηρίζεται, επίσης, πως το νέο Π.Σ. είναι μαθητοκεντρικό με
μονάδα οργάνωσης τη διδακτική ενότητα και πιστό στις αρχές της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας και της μεθόδου σχεδίου εργασίας (project). Τα προηγούμενα φαίνεται πως
ευνοούν συνεργασία και ομαδικότητα, προσφέροντας δυνατότητα συμμετοχής και
κινητοποίησης στους αδύναμους και αδιάφορους μαθητές/τριες, προωθώντας την
ενεργητική μάθηση, ενθαρρύνοντας την ανάδειξη ενδιαφερόντων, συντελώντας στην
αναβάθμιση της αυτο-εικόνας και αυτοπεποίθησης, δίνοντας τη δυνατότητα ελεύθερης
έκφρασης στην ομάδα και στον εκπαιδευτικό την ευκαιρία αυτενέργειας. Τα σχολικά
εγχειρίδια περιέχουν κείμενα ήδη οργανωμένα σε ενότητες και είναι το πρώτο διδακτικό
υλικό από όπου ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέγει κείμενα και να τα εντάσσει σε νέες
ενότητες, με άλλη προτεινόμενη θεματική. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η
αξιολόγηση του εγχειριδίου «Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου»,
το οποίο, σύμφωνα και με τις αναφορές των συγγραφέων του, «δεν προοριζόταν για
αυτόνομη διδασκαλία, αλλά είχε στόχο να λειτουργήσει συμβουλευτικά στο μάθημα της
Λογοτεχνίας». Διερευνάται ο βαθμός που ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές του νέου Π. Σ.
και, συγκεκριμένα, στην ανάδειξη της λογοτεχνίας ως σύνθετου πολιτιστικού φαινομένου,
χαρακτηριζόμενου από την ιστορικότητα του συγγραφέα, του κειμένου, αλλά και των
αναγνωστών – εκπαιδευτικών και μαθητών – και εξετάζεται κατά πόσο το εγχειρίδιο
συμβάλλει στην εξοικείωση των μαθητών με διαφορετικά λογοτεχνικά είδη και
λογοτεχνικές περιόδους, αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Επίσης,
διερευνάται κατά πόσο οι εργασίες-δραστηριότητες, που προτείνονται δίνουν την ευκαιρία
στους μαθητές/τριες να επαναπροσδιορίζουν τους αρχικούς τους στόχους και να θέτουν
νέους, να επινοούν δικές τους μεθόδους, να επιδιώκουν την κάλυψη ομαδικών και
ατομικών ενδιαφερόντων, προσπαθώντας να βρουν ισορροπία σε τυχόν διαφωνίες και
επίκαιρα προβλήματα. Ειδικά για τάξεις με διαφοροποιημένο πολιτισμικά μαθητικό
πληθυσμό, εξετάζεται αν οι ασκήσεις προωθούν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που με
τη σειρά της μπορεί να διευκολύνει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και την εναρμόνιση
πολλών και διαφορετικών αναγκών, επιπέδων και «γλωσσών», κάτι που η μετωπική
διδασκαλία αδυνατεί να αντιμετωπίσει.
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Φιλαναγνωστικές δράσεις σε ένα μαθητή Β΄ Δημοτικού με δυσλεξία: Από
τις δυσκολίες στην ανάγνωση στην αγάπη για το βιβλίο
Αλεξάνδρα Μαρία Αμελαδιώτη
Η ανάγνωση αποτελεί μια από τις βασικές δεξιότητες που αναπτύσσει ο άνθρωπος από τη
διάρκεια της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας του και συνεχίζει να χρησιμοποιεί σε
όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η δεξιότητα αυτή μπορεί να οριστεί ως η κατανόηση του
περιεχομένου των τυπωμένων λέξεων και προϋποθέτει τόσο την αναγνώριση της μορφής –
εικόνας– της κάθε λέξης όσο και του περιεχόμενου της. Η ανάγνωση εξωσχολικών
λογοτεχνικών βιβλίων είναι μια δραστηριότητα που μόνο χαρά, ψυχική ενάργεια και
ανάπτυξη της φαντασίας έχει να προσφέρει στα παιδιά. Η καλλιέργεια της αγάπης για το
διάβασμα, όμως, δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα, απαιτεί συστηματική και αδιάκοπη
παρέμβαση όλων των θεσμών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών. Πρόσφατα η
φιλαναγνωσία εισήχθη στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο με δική της διδακτική ώρα στο
εβδομαδιαίο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων αναμορφωμένου ωραρίου. Ωστόσο η
ρύθμιση αυτή αφορά και τους μαθητές με δυσλεξία και επομένως αναγνώστες με ποικίλες
και πολλαπλές δυσκολίες ανάγνωσης; Η δυσλεξία είναι κατά βάση μια διαταραχή που
αφορά πρωτίστως το γραπτό λόγο. Κύριο χαρακτηριστικό είναι ένα σοβαρό έλλειμμα στη
φωνολογική ενημερότητα, δηλαδή στην ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να
χειρίζεται τους στοιχειώδεις ήχους (φωνήματα) του λόγου και να τα ταυτοποιεί με τα
αντίστοιχα σύμβολα του γραπτού λόγου (γραφήματα). Επιπλέον, εμφανίζονται δυσκολίες
και στην αλφαβητική χαρτογράφηση, στη φωνολογική αποκωδικοποίηση, στη λεκτική
βραχυπρόθεσμη μνήμη, στη κωδικοποίηση και ανάκληση ονόματος- λέξης. Η ανάγνωση για
έναν μαθητή με δυσλεξία είναι ένας δρόμος πολλαπλών εμποδίων. Μπορεί να μετατραπεί
σε μια διαδικασία ευχαρίστησης, ψυχαγωγίας και διαπαιδαγώγησης; Στη συγκεκριμένη
μελέτη θα παρουσιάσουμε τις φιλαναγνωστικές δράσεις που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε
σε έναν μαθητή Β΄ Δημοτικού με δυσλεξία στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας κατά τη
φοίτησή του στο τμήμα Ένταξης. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο μη αποκλεισμός του
μαθητή από την ανάγνωση σχολικών και εξωσχολικών βιβλίων, να γνωρίσει και να
αγαπήσει εξωσχολικά βιβλία διαφόρων κατηγοριών, αλφαβητάρια, συλλογές αινιγμάτων
ειδικά εικονογραφημένων για παιδιά, συλλογές παροιμιών ειδικά εικονογραφημένων για
παιδιά, γνωστά λογοτεχνικά έργα της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας, όπως για
παράδειγμα ο μικρός πρίγκιπας και επιπλέον να συμμετέχει ενεργά σε πολιτιστικό
πρόγραμμα φιλαναγνωσίας του Τμήματος Ένταξης στο οποίο φοιτά.
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Από τους στόχους στις Δεξιότητες – Θεματική μάθηση και Συμπερίληψη
Νικόλαος Νεράντζης
Στο ΦΕΚ 303, τ.Β’/13-3-2003, Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ. Δημοτικού - Γυμνασίου, ήδη από το 2003,
αναγνωρίζουν πως «οι ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές
συνθήκες της εποχής μας έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη ρευστότητα, η οποία
επιτείνεται από τη ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη» (Γενικό Μέρος, 1.
Εισαγωγή, σελ. 3733). Δεκατρία χρόνια μετά, εν έτη 2016 και εν μέσω – όχι μόνο
οικονομικής – κρίσης, μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε ισχυρά πως υπάρχει πρόδηλη
η ανάγκη για ένα θαρραλέο επιστημονικό άνοιγμα στο επερχόμενο, καθώς υφίστανται οι
αναγκαίες προϋποθέσεις για την επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών
(Σπυροπούλου και ά. 2012): α) υπάρχουν ανάγκες της κοινωνίας που καλείται το
εκπαιδευτικό σύστημα να ικανοποιήσει άμεσα, λ.χ. στην Ευρώπη θα «απαιτηθούν»
1,000,000 επιπλέον ερευνητές STEM μέχρι το 2020, β) υπάρχουν νέες θεωρίες για τη
διδασκαλία και τη μάθηση, π.χ. Cognitive-Affective Theory of Learning with Media – CATLM
(Park, B., et al., 2013) και γ) εξακολουθούν να είναι υπαρκτά τα «ζέοντα» ζητήματα του
εκπαιδευτικού μας συστήματος που πρέπει να επιλυθούν, λ.χ. το γεγονός ότι «μόνο ένας
στους τρεις μαθητές/τριες (31%) έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλη τη μαθητική του ζωή» (Σπυροπούλου και ά. 2008) και
την «πτώση» από την 31η θέση το 2009 στη 42η το 2012 κατά την αξιολόγηση PISA. Οι
διδακτικές ανάγκες του γράφοντος για μια μαθησιογόνο εκπαιδευτική διαδικασία η οποία
απευθύνεται πρωτίστως, αλλά όχι μόνο, σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ή/και αναπηρία και η αλληλεπίδραση με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι στο χώρο της καινοτόμου
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών κατέδειξαν την ανάγκη για μία εκπαιδευτική
«μετατόπιση» προς τη θεματική μάθηση και τη συμπερίληψη. Παρουσιάζονται, έτσι,
καινοτόμες διδακτικές προτάσεις διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, οι οποίες είτε
υλοποιήθηκαν και διακρίθηκαν, είτε βρίσκονται «εν εξελίξει», οδηγώντας σε προτάσεις για
το μέλλον των Α.Π.Σ. οι οποίες δύνανται να διαμορφώσουν το πώς και το πού μπορούν να
διδαχθούν και να επιτευχθούν όχι μόνο στόχοι, αλλά και δεξιότητες, όπως η
δημιουργικότητα και η καινοτομία, η συνεργασία και η κριτική σκέψη και η
αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας κ.λπ.
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Όταν η τέχνη γίνεται γλώσσα, όταν η γλώσσα γίνεται τέχνη: Συνεκτική και
ολοκληρωμένη πρόταση για το τι και πώς αξίζει να μαθαίνουν τα παιδιά
μας μέσα από την τέχνη στο σχολείο του μέλλοντος
Ευαγγελία Κρεωνίδου, Μαρία-Ελένη Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης Πίκουλας,
Βασιλική Πανταζή, Χρυσόστομος Παπασπύρου
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αποτελεί η παιδεία της τέχνης γενικότερα και η
θεατρική παιδεία ειδικότερα ως κατάλληλος άξονας για μία αποτελεσματική αφομοίωση
και εμπέδωση των μαθημάτων του σχολικού Αναλυτικού Προγράμματος εκ μέρους των
μαθητών. Η παιδεία της τέχνης ξεφεύγει πάνω και πέρα από τα στενά όρια του
καλλιτεχνικού μαθήματος, μεταπλάθεται σε ένα διαθεματικό χωνευτήρι γνώσεων και αξιών
ζωής και καθίσταται αυτή καθ’ εαυτή ως θεμελιώδης προοπτική θέασης ενός κόσμου
ανθρωπιστικής παιδείας και μάθησης, που προσφέρει στα παιδιά έκφραση, χαρά,
σιγουριά, αυτοπεποίθηση, αγάπη για τη γνώση. Σε αρχική φάση, διερευνώνται και
αποκρυσταλλώνονται οι θεμελιακές σχέσεις της γλώσσας και της τέχνης μέσα από τη
φιλοσοφία των συμβολικών μορφών. Συνάγονται οι αμοιβαίες αλληλομετατροπές τους –
ακριβώς όπως δηλώνει ο τίτλος της εισήγησης – και διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις
εφαρμογής αυτών των θεμελιακών σχέσεων στη διδασκαλία όλων των γνωστικών
αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος με σαφείς κατευθύνσεις και στην αντίληψη
της συγγραφής μελλοντικών σχολικών εγχειριδίων. Ακολούθως, παρουσιάζεται μία
συνοπτική ανασκόπηση της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής στοχοθέτησης στα
Δευτεροβάθμια Σχολεία Γενικής Παιδείας Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής
(Γυμνάσιο και Λύκειο) πάνω στον άξονα της παιδείας της τέχνης και ειδικότερα της
θεατρικής παιδείας και αναλύονται ορισμένα συγκεκριμένα και απτά παραδείγματα
εφαρμογής αυτής της στοχοθέτησης στην αποτελεσματική διδασκαλία κατά κύριο λόγο των
γλωσσικών μαθημάτων και κατά δεύτερο λόγο των πραγματολογικών μαθημάτων. Η
εμπειρία αυτού του τύπου, μέσα από την εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες και
ικανότητες που συναρτώνται με τη διαφορετικότητα της γλώσσας και της επικοινωνίας,
επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού.
Ανεβαίνει στο προσκήνιο η μοναδικότητα της προσωπικότητας κάθε μαθητή ως φυσικού
και, συνάμα, ως συμβολικού υποκειμένου, που υποβάλλεται στην ευεργετική επίδραση της
τέχνης, σε σχέση με κάθε μάθημα που καλείται να αφομοιώσει και να εμπεδώσει και, σε
τελευταία ανάλυση, να μαθαίνει πώς να μαθαίνει, να επιλέγει, να εκφράζεται, να
δημιουργεί.
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Αυτισμός και Συνεκπαίδευση: Στιγμιότυπα καθημερινότητας στο γενικό
Δημοτικό Σχολείο μέσα από το ημερολόγιο αναστοχασμού μιας δασκάλας
Μαρία Καργιώτη
Με την παρούσα ανακοίνωση στοχεύεται η σκιαγράφηση της σχολικής ζωής ενός παιδιού
με αυτισμό στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσής του μέσα από πραγματικά παραδείγματα και
επεισόδια καθημερινότητας. Το υλικό αντλείται από τις προσωπικές σημειώσεις, τις
παρατηρήσεις και την παιδαγωγική ματιά της εκπαιδευτικού. Μέσα από τις διηγήσεις και
τους διαλόγους θα αναδειχθούν με σαφή τρόπο οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί
του φάσματος σε επίπεδο συναισθηματικό, κοινωνικό, μαθησιακό, αντίληψης,
επικοινωνίας και κινήτρων όπως επίσης οι στάσεις και οι συμπεριφορές που εκδηλώνονται
από τον περίγυρο. Το κείμενο δομείται τριμερώς ως εξής: Μετά από τις απαραίτητες
βιβλιογραφικές αναφορές που παρουσιάζουν εν συντομία τα βασικά χαρακτηριστικά του
αυτισμού και οι τομείς που πλήττονται ώστε να γίνει σύνδεση και αντιστοίχιση με το
παράδειγμα του μαθητή, το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στην αφήγηση χαρακτηριστικών
γεγονότων και διαλόγων από το ημερολόγιο της δασκάλας, που καλύπτει δύο διδακτικά
έτη, ενώ στο τελευταίο μέρος της εργασίας επιχειρείται σχολιασμός και εξάγονται
συμπεράσματα από τις ενέργειες και τα παιδαγωγικά παρεμβατικά μέσα που επιλέχθηκαν
κατά περίπτωση.
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Μοντέρνες διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Ιστορίας
Γεώργιος Στεφανίδης, Αναστασία Προδρομίδου, Αικατερίνη Σωτηριάδη
Η Ε΄ και Στ΄ τάξη, για το σχολικό έτος 2014-2015, επέλεξε να αξιοποιήσει την ώρα της
Ευέλικτης Ζώνης ενισχυτικά προς το μάθημα της Ιστορίας. Συγκεκριμένα, ανέλαβε να
κατευθύνει και να ενθαρρύνει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν το
μάθημα της Ιστορίας με τη βοήθεια διαφοροποιημένων προσεγγίσεων. Η δομή του
εγχειρήματος αυτού είχε ως εξής: Οι μαθητές, ανά πέντε ή έξι κεφάλαια που είχαν
διδαχθεί, αναλάμβαναν να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν εργασίες. Οι εργασίες
αυτές χωρίζονταν σε τρεις διακριτές ομάδες: α) Παραγωγή κόμικς ή εικονογραφημένης
ιστορίας. Οι μαθητές που επέλεγαν αυτή τη δραστηριότητα όφειλαν, με βάση τα όσα είχαν
διδαχθεί στα αντίστοιχα κεφάλαια της Ιστορίας, να εικονογραφήσουν τα γεγονότα και να
περιγράψουν τα όσα αναπαριστούσαν με δικά τους λόγια (σε μορφή παραμυθιού) ή να
δημιουργήσουν ένα δικό τους κόμικς, όπου τα ιστορικά πρόσωπα να μιλούν και τα
γεγονότα να παρουσιάζονται μέσα από τις εικόνες, β) Παραγωγή ποιημάτων. Οι μαθητές,
που επέλεγαν αυτή την κατηγορία, έπρεπε να αξιοποιήσουν τις ιστορικές πληροφορίες που
έλαβαν από τα αντίστοιχα κεφάλαια που διδάχθηκαν και να δημιουργήσουν ποιήματα, τα
οποία θα παρουσίαζαν τα ιστορικά γεγονότα. Πρόκειται για έργα μαθητών με ιδιαίτερο
καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Οι μαθητές εξασκήθηκαν στη λυρική εξιστόρηση γεγονότων.
(Όσοι μαθητές ήθελαν, είχαν τη δυνατότητα να δανειστούν από τη σχολική βιβλιοθήκη και
να διαβάσουν την «Ιλιάδα» του Ομήρου, διασκευασμένη σε παιδική έκδοση, έτσι ώστε να
εμπνευστούν από τη λυρικότητα, με την οποία ο Όμηρος περιγράφει τα γεγονότα του
Τρωικού Πολέμου), γ) Θεατρικό παιχνίδι. Οι μαθητές που επέλεγαν το θεατρικό παιχνίδι
αναλάμβαναν να δημιουργήσουν ένα δικό τους σκετς, με το οποίο θα παρουσίαζαν όσα
διδάχθηκαν στα αντίστοιχα κεφάλαια της Ιστορίας. Συγκεκριμένα, θα έπρεπε να
δημιουργήσουν το σενάριο με τους διαλόγους, τα σκηνικά και –αν είχαν τη δυνατότητα- τα
δικά τους κοστούμια. Στη συνέχεια, οι ίδιοι οι μαθητές θα μάθαιναν τους ρόλους και θα
έπαιζαν το σκετς. Κλείνοντας, είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ότι οι μαθητές
μπορούσαν ελεύθερα να αποφασίσουν και να επιλέξουν με ποια δραστηριότητα
προτιμούσαν να ασχοληθούν και φυσικά ο εκπαιδευτικός λειτουργούσε βοηθητικά και
καθοδηγητικά, όταν οι ίδιοι οι μαθητές το ζητούσαν. Στόχος ήταν να προσεγγίσουν το
μάθημα της Ιστορίας με τρόπο εναλλακτικό και να ενισχυθεί η αυτενέργεια και ο
ενθουσιασμός των μαθητών, καθώς δημιουργούσαν έργα με δική τους πρωτοβουλία και
διατηρούσαν έτσι την αυθεντικότητά τους.
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Μια διαδρομή στα μονοπάτια ανάπτυξης φιλοσοφικού στοχασμού και
κριτικής σκέψης μέσα από την επεξεργασία λογοτεχνικού κειμένου*, από
μαθητές Δημοτικού Σχολείου *«Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Εξυπερί
Κωνσταντίνος Πατούρης, Γεωργία Ανδριοπούλου
Στο πλαίσιο της προσέγγισης των βασικών αξίων ζωής στην εκπαίδευση (Living Values in
Education), σχεδιάσαμε ένα Πρόγραμμα για την καλλιέργεια των ιδανικών της φιλίας, της
προσφοράς και της αγάπης, σε μαθητές της Στ΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου. Το
Πρόγραμμα αυτό το υλοποιήσαμε ως Καινοτόμο Δράση στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Μαθημάτων με την επεξεργασία, ανάλυση και φιλοσοφική προσέγγιση του βιβλίου του
Αντουάν ντε Εξυπερύ «Ο Μικρός Πρίγκιπας». Οι βασικοί Σκοποί του Προγράμματος
αφορούσαν: α) την ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην ανάγνωση και μελέτη του γραπτού και
προφορικού λόγου β) την επάλληλη προσέγγιση των νοημάτων ενός κειμένου, τα προφανή
και υποκρυπτόμενα μηνύματά του γ) την προαγωγή του επικοινωνιακού λόγου και τη μέσω
επιχειρημάτων θεμελίωση των απόψεων και των θέσεων των μαθητών δ) τη χρήση του
λόγου, ως μέσου για την επίλυση των μεταξύ τους διαφορών και διενέξεων και ε) την
ανάπτυξη φιλικών σχέσεων στηριγμένων στην αγάπη, την κατανόηση, την προσφορά και
τον αλληλοσεβασμό. Για τους σκοπούς του Προγράμματος, εφαρμόσαμε Διερευνητικές,
Βιωματικές και Ομαδοσυνεργατικές διδακτικές προσεγγίσεις. Η διάρκεια του ήταν 4 μήνες.
Η ανάλυση και επεξεργασία των στάσεων και των εργασιών των μαθητών, ανέδειξε τις
δυνατότητες ανάπτυξης και εγκαθίδρυσης βασικών δεξιοτήτων φιλοσοφικού και κριτικού
στοχασμού και της πρόσκτησης συμπεριφορών σχετικών με τους συνολικούς στόχους του
Προγράμματος.
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«Ένας τρελός… τρελός Τρωικός Πόλεμος». Μια διαφορετική προσέγγιση
στη διδασκαλία της Ιστορίας
Νικόλαος Αμανατίδης, Παρασκευή Αικατερίνη Κολοκυθά
Η διδασκαλία της Ιστορίας και συγκεκριμένα της παγκοσμίως αγαπητής Ελληνικής
Μυθολογίας αποτελούσε και αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για τους Έλληνες
εκπαιδευτικούς. Η παρούσα πρόταση αφηγείται τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός
σχεδίου εργασίας με τίτλο «Ένας τρελός… τρελός Τρωικός Πόλεμος» στο μάθημα της
ιστορίας της Γ΄ Δημοτικού. Με το συγκεκριμένο πρότζεκτ συντελέστηκε μία προσπάθεια οι
μαθητές να έρθουν σε επαφή με την ελληνική μυθολογία και, ειδικότερα, να γνωρίσουν
«βαθύτερα» και να κατανοήσουν τον Τρωικό Πόλεμο. Για τη διεκπεραίωση του έργου δύο
εκπαιδευτικοί του Πειραματικού σχολείου Θεσσαλονίκης οργάνωσαν συνδιδασκαλία σε
συνεργασία με τους μαθητές της τάξης και υλοποίησαν ποικίλες, βιωματικές, παιγνιώδεις
και ευχάριστες δραστηριότητες. Σκοπός, η βαθύτερη γνώση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και
γραμματισμών μέσα από συγκεκριμένους στόχους, όπως η συνεργατική και παιγνιώδης
μάθηση, καθώς και η ενδυνάμωση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών με τη
συμμετοχή και την κριτική και δημιουργική μελέτη. Αποτέλεσμα αυτών, η ενίσχυση των
δεξιοτήτων της επικοινωνίας, της ομαδικής συνεργασίας και της χρήσης ψηφιακών μέσων
καθώς και η ανάπτυξη των αντίστοιχων γραμματισμών όπως του κριτικού, του ιστορικού
και γλωσσικού. Το σχέδιο εργασίας συνδέθηκε διαθεματικά με τα περισσότερα γνωστικά
αντικείμενα του ΑΠΣ, όπως Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, Εικαστικά, Θεατρική
Αγωγή και Τ.Π.Ε. Πιο ειδικά, οι μαθητές/τριες αφού μελέτησαν το αντικείμενο μέσα από
μια πληθώρα διαδικτυακών πηγών και έντυπων, έγραψαν και σκίτσαραν κατά ομάδες ένα
κόμικ με τίτλο «Ένας τρελός… τρελός Τρωικός Πόλεμος», το οποίο μετατράπηκε και σε
ηλεκτρονικό βιβλίο, (e-book). Με τον τρόπο αυτό δόθηκε έμφαση στην αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών καθώς και στην διακειμενική προσέγγιση στο σχολικό περιβάλλον.
Αποδείχθηκε μέσα από τή δράση ότι τα ψηφιακά μέσα όχι μόνο κεντρίζουν το ενδιαφέρον
των μαθητών αλλά και ενισχύουν τη μάθηση μέσα από πολυτροπική παρουσίαση των
γεγονότων και των πηγών, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τους μαθητές να προσεγγίσουν τη
γνώση μέσα από μια ποικιλία παρουσιάσεων και γνωστικών ερεθισμάτων. Οι μαθητές
δημιούργησαν το κόμικ βήμα – βήμα στο χαρτί και στη συνέχεια το μετέτρεψαν και το
παρουσίασαν και σε ψηφιακή μορφή. Επιπλέον ακολούθησε η ηχογράφησή του από τους
μαθητές στο χώρο της βιβλιοθήκης του σχολείου, η οποία και μεταδόθηκε ως ψυχαγωγική
ραδιοφωνική εκπομπή στο «European School Radio». Παράλληλα, σχεδιάστηκε και
δημιουργήθηκε από τους μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και ένα
επιδαπέδιο εκπαιδευτικό παιχνίδι στην αυλή του σχολείου, όπου οι ομάδες των μαθητών
όντας τα πιόνια, υποδυόμενοι ιστορικές προσωπικότητες του Τρωικού πολέμου,
απαντώντας στις ερωτήσεις των καρτών που έφτιαξαν, προσπαθούσαν να καταλάβουν ή να
σώσουν την Τροία.
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Συνεργατική Δημιουργική Γραφή: «Μία ιστορία ταξιδεύει…»
Χαρίκλεια Τερζητάνου
To 2006, σχεδιάστηκε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης το Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Μια ιστορία ταξιδεύει…», με σκοπό την
ανάπτυξη της συνεργασίας διαφορετικών ομάδων μαθητών μέσω της συνεργατικής
συγγραφής παραμυθιών. Η αξιολόγηση του πρώτου έτους εκπόνησής του με το μοντέλο
CIPP του Stufflebeam οδήγησε στον επανασχεδιασμό του, καθώς αναδείχθηκαν αδυναμίες
στις δραστηριότητες σε επίπεδο τάξης για την επίτευξη των αρχικών στόχων. Ακολούθως, η
αξιολόγηση το 2008 απέδειξε την κάλυψη των αρχικών προβλημάτων, ενώ η επόμενη, το
2010, διέγνωσε μια νέα ανάγκη των εκπαιδευτικών για την απεμπλοκή των προτεινόμενων
δράσεων και αναμενόμενων παραγώγων από τα στενά πλαίσια του γραπτού λόγου. Η
ανάδραση αυτή οδήγησε στον εμπλουτισμό των προτεινόμενων δραστηριοτήτων με
τεχνικές και δράσεις από το χώρο των τεχνών και, κατ’ επέκταση, στη συγγραφή
ποικιλόμορφων πολυτροπικών κειμένων. Τα πορίσματα της τέταρτης εσωτερικής
αθροιστικής αξιολόγησης, το 2014, οδήγησαν στην εξέλιξη του Προγράμματος σε
Περιφερειακό Δίκτυο συνεργασίας τεσσάρων εκπαιδευτικών περιφερειών των Νομών
Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερρών και Φλώρινας για την από κοινού δημιουργία ιστοριών
μυθοπλασίας. Εξήντα οκτώ (68) εκπαιδευτικοί από εξήντα (60) τμήματα είκοσι πέντε (25)
διαφορετικών Δημοτικών Σχολείων, εφαρμόζοντας συνεργατικές διαδικασίες, υιοθέτησαν,
στο πλαίσιο μιας ετήσιας έρευνας δράσης, τα ερωτήματα: α) Μπορεί να αλλάξει η στάση
των μαθητών/τριών απέναντι στη διαδικασία της συγγραφής κειμένων και με ποιους
τρόπους και β) Υπάρχουν τρόποι βελτίωσης των κειμένων που παράγουν οι μαθητές/τριες
ως προς τα δημιουργικά τους χαρακτηριστικά; Στο πρώτο στάδιο της διδακτικής
παρέμβασης, οι εκπαιδευτικοί, υποστηριζόμενοι από επιμορφωτικές συναντήσεις και
εκπαιδευτικό υλικό για τη Δημιουργική Γραφή που τους παρείχε το Δίκτυο, σχεδίασαν και
εκπόνησαν με τους/τις μαθητές/τριές τους πολυάριθμες σχετικές δραστηριότητες. Στο
δεύτερο στάδιο, οδηγήθηκαν μέσω της συνεργασίας τους με μία έως δύο προκαθορισμένες
τάξεις άλλων σχολείων και της ανάπτυξης ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ τους, στον από
κοινού σχεδιασμό δημιουργικών συνεργατικών δραστηριοτήτων και στην ομαδική
συγγραφή αφηγήσεων και πολυτροπικών κειμένων. Η έρευνα αξιολογήθηκε ως προς την
εφικτότητα της υλοποίησής της και ως προς την αποτελεσματικότητά της, με τη χρήση μιας
πολυμεθοδικής προσέγγισης (εμπειρικές παρατηρήσεις, ερωτηματολόγια, αξιολόγηση
παραδοτέων) και με αξιολογικούς δείκτες σχετικούς με το πλαίσιο, τις εισροές, τη
διαδικασία και τα αποτελέσματά της. Η τελική διαμόρφωση πρακτικά εφαρμόσιμων και
αποτελεσματικών διδακτικών προτάσεων με τη λήξη του πρώτου έτους του Δικτύου
λειτούργησε υποστηρικτικά στη λήψη απόφασης για τη συνέχιση λειτουργίας του. Η
ερευνητική μελέτη διευρύνεται, θέτοντας ως νέο προσανατολισμό την ανάπτυξη πρακτικών
για την παραγωγή έργων Δημιουργικής Γραφής του οπτικού και οπτικοακουστικού
πολιτισμού και ορίζοντας ως θέμα αυτών «το μέλλον».
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Διερεύνηση της επικοινωνιακής προσέγγισης μεταξύ Διευθυντή και
εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα
Αγαθή Ρογδάκη, Ελένη Μπενετάτου
Στόχος της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης επικοινωνίας των
Διευθυντών των σχολικών μονάδων με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, καθώς και η
σημασία της στη δημιουργία βέλτιστου επικοινωνιακού κλίματος στη σχολική μονάδα. Από
την επισκόπηση της ξένης και της ελληνικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, φάνηκε ότι
το ζήτημα της επικοινωνίας, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού οργανισμού, είναι ευρύ και
έχει πολλές διαστάσεις. Θεωρήσαμε, λοιπόν, ότι ο Διευθυντής αποτελεί ένα ιδιαίτερα
σημαντικό πρόσωπο ως προς την επικοινωνία στο σχολικό οργανισμό, που επηρεάζει τις
σχέσεις που διαμορφώνονται σε αυτόν. Στηριζόμενοι στα εργαλεία της ποιοτικής
μεθοδολογίας, επιχειρήσαμε να συλλάβουμε και να αναλύσουμε τη διαδικασία, όπως αυτή
εξελίσσεται στη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση. Κινούμενοι, αρχικά, στο θεωρητικό
πλαίσιο, εξετάστηκε η έννοια, το περιεχόμενο, οι διαστάσεις, τα στοιχεία και τα μέσα της
επικοινωνίας ως διαδικασία. Ενδιαφέρον έχει να διερευνηθεί αν και πώς ο Διευθυντής, ως
φορέαςκαι εκφραστής της δυναμικής και του κλίματος του εκπαιδευτικού οργανισμού,
προσεγγίζει με τέτοιο τρόπο τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να διαμορφωθεί θετικό
επικοινωνιακό κλίμα. Έτσι, η ερευνητική μας προσπάθεια αφορά την επικοινωνία και τη
σημασία αυτής μέσα στονεκπαιδευτικό οργανισμό, καθώς οι Διευθυντές καθημερινά
συνδιαλέγονται με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Για το σκοπό αυτό,
απευθυνθήκαμε με τα ερευνητικά εργαλεία της συνέντευξης και της παρατήρησης σε
Διευθυντές πολυθέσιων σχολικών μονάδων της Αχαΐας κατά το σχολικό έτος 2014-15. Παρά
τις δυσκολίες που προέκυψαν, και που αντιμετωπίστηκαν στο μέτρο του δυνατού χάρη στη
φιλική συνεργασία των συναδέλφων εκπαιδευτικών, συνελέγησαν τα ερευνητικά
δεδομένα, τα οποία βοήθησαν στην εξαγωγή συμπερασμάτων, που ευελπιστούμε να
καταστούν βοηθητικά, τόσο θεωρητικά όσο και μεθοδολογικά για τη διερεύνηση του
ζητήματος. Θεωρούμε πως η διαδικασία της επικοινωνίας μεταξύ Διευθυντή και
εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα, από τη σκοπιά της ποιοτικής μεθοδολογίας, μπορεί να
συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση ενός, όπως έχειαποδειχθεί, πολύπλοκου
εκπαιδευτικού και εργασιακού ζητήματος.
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Το να είσαι εκπαιδευτικός δεν είναι καθόλου εύκολο σήμερα (;) –
Ταυτότητα και αξίες του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού
Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού, Άννα Κοψιδά-Βλάχου
Αναπόφευκτα οι μεταβολές που συντελούνται στη θεσμική εκπαίδευση, απόρροια
ευρύτερων καταιγιστικών αλλαγών στο πολιτικο-οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον,
καθίστανται αντικείμενο του δημόσιου ενδιαφέροντος και εστιάζουν κριτικά, στον βασικό
φορέα της εκπαιδευτικής διαδικασίας: τον εκπαιδευτικό. Η αλλαγή θεώρησης του ρόλου
του εκπαιδευτικού και η ανταπόκριση της επαγγελματικής του εκπαίδευσης στην
πολλαπλότητα αναγκών –ακαδημαϊκών και πρακτικών– της ύστερης νεωτερικότητας,
προϋποθέτουν και τη μεταβολή των μοντέλων βασικής μόρφωσης, επιμόρφωσης και
αυτομόρφωσης του εκπαιδευτικού. Προϋποτίθεται ωστόσο για τη χάραξη μιας
εκπαιδευτικής πολιτικής με άξονα τον εκπαιδευτικό, η γνώση της πραγματικότητάς του:
επιστημονικής, παιδαγωγικής, κοινωνικής. Ποια είναι, λοιπόν η πραγματικότητα του
σύγχρονου, νεοεισερχόμενου στο θεσμικό περιβάλλον της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού;
Πώς διαμορφώνεται η ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική του ταυτότητα; Ποια η σχέση του και
πώς λειτουργούν οι διάφοροι θεσμικοί φορείς προκειμένου να αντιμετωπίσει τα
αναφυόμενα πολλαπλά προβλήματα στο εργασιακό του περιβάλλον; Ποιες οι ευκαιρίες και
πώς τις αξιοποιεί για τη συνεχιζόμενη και διαρκή του επιμόρφωση; Πώς αντιμετωπίζει το
σημερινό σχολείο; Πώς διαμορφώνονται οι ενδοσχολικές-διεπιστημονικές συνεργασίες του
μέσα στο σχολείο και πώς η σχέση του με την ευρύτερη κοινωνία; Ποιες και πώς
ιεραρχούνται στη συνείδησή του οι επαγγελματικές του αξίες; Πώς συντελούν στην
ανταπόκρισή του στον επαγγελματικό του ρόλο; Αυτά είναι τα βασικά ερευνητικά
ερωτήματα που θέσαμε πάνω στο θέμα της ταυτότητας του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού
σήμερα. Η εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήσαμε στις σχολικές μονάδες των
δευτεροβάθμιων σχολείων του νομού Λευκάδας, έγινε στο σύνολο των νεοδιόριστων
εκπαιδευτικών-μόνιμων και αναπληρωτών-, από το σχολικό έτος 2012 μέχρι το 2015.
Σκοπός της έρευνας ήταν η «ανάγνωση» της πραγματικότητας του νεοδιόριστου
εκπαιδευτικού αφενός και αφετέρου η προσέγγιση των επιτακτικών στρατηγικών και
παρεμβάσεων στο συνολικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος στον τόπο μας: με
σημαίνουσα προτεραιότητα τη στήριξη-ακαδημαϊκή, παιδαγωγική και κοινωνική-του νέου
εκπαιδευτικού.
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Σχολικό πρόγραμμα και μαθητικές ταυτότητες
Παναγιώτα Αντωνίου
Η εργασία είναι βασιμένη σε μακροχρόνια έρευνα επιτόπιας συμμετοχικής παρατήρησης
σε σχολικά περιβάλλοντα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασιακές σχολικές
μονάδες) και θα εξετάσει τις αντιλήψεις που αναδύονται για το σχολικό πρόγραμμα στην
καθημερινή σχολική ζωή από τους ίδιους τους τελικούς αποδέκτες του, μαθητές, γονείς και
καθηγητές. Θα εξεταστούν πεποιθήσεις και πρακτικές δια των οποίων το επίσημο σχολικό
πρόγραμμα, αναθεωρείται και επανασυγκροτείται προκειμένου να διαμορφωθούν οι
εκάστοτε, επιθυμητές κοινωνικά, μαθητικές ταυτότητες. Η πρόσληψη της εφηβείας, ως
παθογενή ηλικιακή κατηγορία, η ανάδειξη ως σημαντικών στοιχείων, για την επιτυχή
πορεία στο εκπαιδευτικό σύστημα, ικανοτήτων όπως η «πονηριά» και η
«πολυπραγματοσύνη», και η ιδιαίτερη σημασία των «κενών», θα εξεταστούν ως συστατικά
στοιχεία των μαθητικών ταυτοτήτων. Στη συνέχεια θα διερευνήσουμε πως το «άτυπο» ή
«κρυφό» σχολικό πρόγραμμα, που προκύπτει στα πλαίσια των παραπάνω αντιλήψεων, α)
μετατρέπεται σε ένα όχημα δια του οποίου οι κυρίαρχες κοινωνικές αντιλήψεις
μεταφέρονται μέσα στο σχολείο και όχι το αντίστροφο, και β) κατασκευάζει συγκεκριμένες
εικόνες για τη σχολική επιτυχία και τη σύνθεσή της, που αποκλίνουν από τις κυρίαρχες και
από την μια δημιουργούν ένα χώρο ιδιαίτερου εξισωτισμού και αίρεσης των διαφορών και
από την άλλη δημιουργούν ένα χώρο όπου η ισχύουσα κατάσταση αναπαράγεται και δεν
επιχειρείται καμμιά αλλαγή.
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Το άτυπο φαινόμενο της γονεϊκής επιλογής σχολείου: Προτάσεις για εθνική
πολιτική ενδυνάμωσης και αποκέντρωσης των σχολικών μονάδων
Μαρία Παπαϊωάννου, Αργυρώ Αρβανιτά
Η επιλογή σχολικής μονάδας από τους γονείς ή αλλιώς «γονεϊκή επιλογή» συνιστά μία
διαδεδομένη πολιτική σε πλήθος εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων χωρών γνωστή ως
«parental ή school choice». Πρόκειται για μία εκπαιδευτική πολιτική, η οποία σε
συνδυασμό με εθνικούς μηχανισμούς ελέγχου (ιεράρχηση σχολείων με κριτήριο τις
επιδόσεις, Εθνικά Επίπεδα με στόχο την διαβάθμιση των σχολικών μονάδων και την
αξιολόγησή τους) διαμορφώνουν μία νεοφιλελεύθερη ιδεολογία και επιτρέπουν την
εισαγωγή κανόνων αγοράς στην εκπαίδευση και τα σχολεία ειδικότερα. Οι γονείς - μαθητές
ως «πελάτες» αυτών των αποκεντρωμένων στην πλειοψηφία τους συστημάτων
εκπαίδευσης, επιλέγουν μεταξύ σημαντικά διαφοροποιημένων σχολικών μονάδων τόσο ως
προς το πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζουν, όσο και ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας
και τις στρατηγικές μάθησης, καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα που παρουσιάζουν.
Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει τη γονεϊκή επιλογή σχολείου στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα ως ανεπίσημο φαινόμενο, καθώς στα δημόσια σχολεία της χώρας οι
μαθητές εγγράφονται με γεωγραφικό κριτήριο. Γιατί κάποιοι γονείς αποφασίζουν να
μεταφέρουν το παιδί τους από το σχολείο της γειτονιάς τους σε ένα άλλο δημόσιο σχολείο,
το οποίο θεσμικά δε διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία της περιοχής;
Ποιοι είναι οι λόγοι που κάποια δημόσια σχολεία εγγράφουν μαθητές που δεν ανήκουν στα
γεωγραφικά τους όρια; Ποια τα αίτια παρουσίας του φαινομένου σε ένα συγκεντρωτικό και
«αδιαφοροποίητο» ως προς τα Προγράμματα Σπουδών σύστημα εκπαίδευσης όπως αυτό
της Ελλάδας, όπου το «τι» και το «πόσο» της διδασκαλίας αποφασίζεται εθνικά και είναι
κοινό για όλα τα σχολεία της χώρας; Πρόκειται για μία ποιοτική έρευνα, η οποία εφαρμόζει
μεθόδους τριγωνοποίησης ως προς την επιλογή του δείγματος, καθώς εξετάζει τα αίτια του
ανεπίσημου φαινομένου σε τρεις διαφορετικούς πληθυσμούς: τους γονείς των μαθητών
που μετακινούνται, τους διευθυντές των σχολείων που εγγράφουν μαθητές που κατοικούν
σε άλλες γεωγραφικές περιοχές απ' αυτήν του σχολείου που διοικούν, και τους Διευθυντές
Εκπαίδευσης ως υπεύθυνους εκπαιδευτικής πολιτικής στην περιφέρεια των σχολείων
προτίμησης κάποιων μαθητών. Ως μέσα συλλογής δεδομένων σχεδιάστηκαν ημιδομημένες
συνεντεύξεις με ερωτήματα προσαρμοσμένα στις διαφορετικές ομάδες του δείγματος και
ερωτηματολόγια για τη συλλογή των δεδομένων του προφίλ των γονέων. Με τεχνικές
ανάλυσης περιεχομένου (discourse analysis) εξετάζονται τα δεδομένα από 4 συνεντεύξεις
Διευθυντών Εκπαίδευσης, 12 διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων και 15 γονέων. Η
συγκριτική ανάλυση των δεδομένων παρουσιάζει το προφίλ των γονέων που αποφασίζουν
να μετακινήσουν τα παιδιά τους, τα χαρακτηριστικά των σχολείων επιλογής, τα κίνητρα των
διευθυντών/τριών που εγγράφουν μαθητές στα σχολεία τους από άλλες περιοχές. Τέλος,
διαφαίνεται το χάσμα μεταξύ των χαρακτηριστικών του «καλού» δημόσιου σχολείου, όπως
νοείται από τους πελάτες και τους λειτουργούς του συστήματος, μιας πραγματικότητας που
πριμοδοτεί τα σχολεία που λαμβάνουν πρωτοβουλίες και εφαρμόζουν νεωτερισμούς που
αποφασίζουν σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
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«Δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια»: Μια πρόταση διαθεματικής
προσέγγισης του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής
Βασιλική Αποστόλου, Σουζάννα Μαρία Νικολάου
Στην εργασία, εξετάζουμε την ενότητα «Δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια» από το
μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Το
συγκεκριμένο μάθημα συνδέεται διαθεματικά με τη γνωστική περιοχή της Γλώσσας, της
Ιστορίας, της Γεωγραφίας, των Θρησκευτικών, της Αισθητικής Αγωγής και της Τεχνολογίας.
Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος επικεντρώνονται στη συνειδητοποίηση από την πλευρά
των μαθητών της αξίας της οικογένειας ως θεσμού, της σημασίας που έχει η αρμονική
συνύπαρξη και συνεργασία των μελών της και στην αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών ως
αποτέλεσμα των εκάστοτε κοινωνικών συνθηκών που βιώνει μια οικογένεια. Στη δική μας
εργασία, επιδιώκουμε την επίτευξη και επιμέρους στόχων, όπως την ανάπτυξη της
ικανότητας διαχείρισης προβλημάτων, αποδοχής του διαφορετικού με την κατάλληλη
κοινωνική συμπεριφορά μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης και της εφαρμογής του
εποικοδομητικού και κοινωνικού μοντέλου. Ο μαθητής γίνεται συνεργάτης στη μάθηση και
βρίσκεται στο επίκεντρο της όλης διαδικασίας. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου Project
προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να διαμορφώνεται
και να διεξάγεται από όλους τους συμμετέχοντες.
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Αποταμίευση – Επένδυση: αναπτύσσοντας σωστή επενδυτική
συμπεριφορά
Ανδρέας Στριφτάρας
Η δράση «Αποταμίευση - Επένδυση» μπορεί να ενταχθεί στη θεματική ενότητα:
«Εκπαιδευτικά Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων». Αποτελεί μία δραστηριότητα
εικονικής επένδυσης ενός χρηματικού ποσού, αλλά σε πραγματικές συνθήκες, και γίνεται
στο πλαίσιο του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία» της Α’ Λυκείου. Οι μαθητές έχουν μία
λανθασμένη όψη του Χρηματιστηρίου, αυτή του «τζόγου». Υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη
ερμηνείας και κατανόησης της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, αλλά και γενικότερα της
επένδυσης των αποταμιεύσεών μας. Η «Αποταμίευση – Επένδυση» έχει μία απλή
εφαρμογή και διαρκεί 8 εβδομάδες. Οι συμμετέχοντες, σε ομάδες των 2, συναποφασίζουν
για την πορεία της επένδυσής τους. Σε κάθε ομάδα δίνονται, εικονικά, 10.000 ευρώ, και
αυτή καλείται να διαχειριστεί το ποσό, έχοντας 2 επιλογές επένδυσης: α) Καταθέσεις σε
εμπορικές τράπεζες: Οι επιλογές της ομάδας είναι δύο: 1. Να καταθέσουν μέρος, ή όλο το
ποσό σε κατάθεση προθεσμίας. 2. Να καταθέσουν μέρος, ή όλο το ποσό σε λογαριασμό
ταμιευτηρίου, β) Επένδυση σε μετοχές επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, με πραγματικές τιμές. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου που δίνεται,
και συμπληρώνεται εβδομαδιαίως από τους μαθητές, αναγράφεται: «Το χρηματιστήριο δεν
είναι τζόγος! Αγοράζω μετοχές μίας επιχείρησης γιατί θέλω να γίνω μέτοχός της
(επενδυτής), γιατί θα πάρω το κέρδος που αναλογεί στις μετοχές μου (μέρισμα). Δεν
αγοράζω μετοχές γιατί ευελπιστώ ότι θα τις πωλήσω σε λίγες μέρες πιο ακριβά
(κερδοσκόπος)». Οι κινήσεις που κάνουν οι ομάδες πραγματοποιούνται μια φορά την
εβδομάδα, μέσα στο σαββατοκύριακο, με πραγματικές τιμές επιτοκίων και τιμών μετοχών.
Στο τέλος της δραστηριότητας, κάθε μέλος της ομάδας, καταγράφει το τελικό ποσό των
επενδύσεών του και τα συμπεράσματά του από όλη τη διαδικασία. Δηλαδή, τις σκέψεις, τις
εμπειρίες, τα λάθη του. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν μέσα από μία
εικονική πραγματικότητα, το πώς θα συμπεριφέρονταν στην πραγματικότητα. Η έλλειψη
υπομονής είναι ένα βασικό μειονέκτημα στις επενδύσεις. Η επενδυτική συμπεριφορά των
μαθητών σχετίζεται με το χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους. Μαθητές εξωστρεφείς,
παρορμητικοί, επιλέγουν επενδύσεις υψηλού ρίσκου, ενώ μαθητές ηπιότερων τόνων και
συμπεριφοράς επιλέγουν ασφαλέστερες επενδύσεις (π.χ. καταθέσεις προθεσμίας). Μέσω
αυτής της εναλλακτικής μεθόδου, οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται, να
συναποφασίζουν στο πλαίσιο της ομάδας, να αναπτύσσουν τις γνώσεις τους και με τη
συνεργασία μαθημάτων όπως της Ιστορίας (κραχ 1929), Μαθηματικών (Στατιστική),
Πληροφορικής, ευνοείται η διαθεματικότητα. Ξεχώρίζουν τις έννοιες του επενδυτή και
κερδοσκόπου και αποκτούν μία υγιή επενδυτική συμπεριφορά, εφόδιο για την υπόλοιπη
ζωή τους. Η δράση «Αποταμίευση-Επένδυση» βραβεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας.

Σελίδα | 121

Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον

Προγράμματα Σπουδών και Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο
παρόν και το μέλλον. Η περίπτωση των Οικονομικών Μαθημάτων στο
Γενικό Λύκειο
Γεώργιος Τζήρος
Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, η διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων στο Γενικό
Λύκειο στη χώρα μας ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '80. Το αρχικό βιβλίο της
«Πολιτικής Οικονομίας» (Λιανού Θ., 1983), που χρησιμοποιήθηκε, περιείχε στοιχεία
Μικροοικονομίας, Μακροοικονομίας και Μαρξιστικής Οικονομικής. Μεταξύ 1993-2000,
χρησιμοποιήθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις της 4ης Δέσμης. Το ίδιο βιβλίο
μετονομάστηκε σε «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» με τη μεταρρύθμιση Αρσένη το 2000,
βελτιώθηκε, αλλά περιορίστηκαν οι ώρες διδασκαλίας από 4 σε 2 και η εξεταστέα ύλη
συρρικνώθηκε σταδιακά σε 7 και, στη συνέχεια, σε 5 κεφάλαια. Μεταξύ 2000-2015, το
μάθημα ήταν μάθημα επιλογής της Γ' Λυκείου, με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας για το
5ο Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας και Διοίκησης. Από την τρέχουσα σχολική περίοδο 201516, το μάθημα διδάσκεται στην Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής,
στην ίδια ύλη, και οι ώρες διδασκαλίας έχουν αυξηθεί από 2 σε 3. Οι «Αρχές Οικονομικής
Θεωρίας» αναφέρονται στη Θεωρία Τιμών, είναι πανεπιστημιακού επιπέδου, αλλά δεν
περιέχει εφαρμογές και παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα. Εξ
άλλου, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία οι μαθητές να μην διδάσκονται στοιχεία
Μακροοικονομικής Θεωρίας (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Διακυμάνσεις, Ανεργία,
Πληθωρισμός, Δημόσιος Τομέας, Χρήμα-Τράπεζες-Πίστη κ.ά.). Από το 2000, εισήχθησαν ως
μάθημα της τεχνολογικής κατεύθυνσης οι «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων»
(Μπουραντά Δ, κ.ά., 1999), πανελλαδικά εξεταζόμενο, αλλά από την τρέχουσα περίοδο
υποβιβάστηκε σε μάθημα επιλογής της Γ’ Λυκείου και το βιβλίο αντικαταστάθηκε από ένα
ασφαλώς κατώτερης ποιότητας βιβλίο (Βαξεβανίδου – Ρεκλείτη), που διδάσκεται στο ΕΠΑΛ.
Από το 2000-2013, διδάχθηκαν και οι «Αρχές Οικονομίας» (Δεδουσόπουλος Α. κ.ά.) στην Α’
Τάξη, ως εισαγωγικό μάθημα στην Οικονομική Επιστήμη. Από το 2013, σταδιακά
εισήχθησαν μαθήματα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Πολιτική Παιδεία Α’ Λυκείου,
Πολιτική Παιδεία Β’ Λυκείου, Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών - Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών Β’ Λυκείου, Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών – κορμού Γ’ Λυκείου.
Είναι φανερό, επομένως, ότι, με βάση τη διεθνή εμπειρία, πρέπει: α) Να αλλάξει το
Πρόγραμμα Σπουδών των Οικονομικών Μαθημάτων, β) Να μπουν νέα μαθήματα, όπως η
«Οικονομική των Επιχειρήσεων» και η «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» στη Β’ Λυκείου, και
η «Επιχειρηματικότητα» στην Α’ Λυκείου, γ) Να δημιουργηθεί Οικονομική Κατεύθυνση στη
Β΄ και στη Γ’ Λυκείου, δ) Να γραφτούν νέα βιβλία που να αντανακλούν την πρόοδο που έχει
επιτελεστεί στην Οικονομική Επιστήμη τις τελευταίες δεκαετίες.
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Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών στην Τεχνική Επαγγελματική
Εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του
Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των Επαγγελματικών Λυκείων
Δημήτρης Μυλωνάς
Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) στην ελληνική εκπαίδευση χαρακτηρίζονταν
κυρίως από δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας και δεν ήταν στοχευμένα στις
ιδιαίτερες ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών. Με τις εκπαιδευτικές
αλλαγές, έγινε προσπάθεια τα Α.Π.Σ. να αποκτήσουν σταδιακά χαρακτήρα ευέλικτων
προγραμμάτων, με στόχο να αντιμετωπιστεί η μάθηση ως δημιουργική καλλιέργεια των
τρόπων κατάκτησης της γνώσης μέσα από συμμετοχικές και βιωματικές διαδικασίες. Ο
σχεδιασμός και η ανάπτυξη των Α.Π.Σ. είναι μια δυναμική διαδικασία κοινωνικού,
πολιτικού και πολιτιστικού περιεχομένου και αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς
της εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε κράτους που διαθέτει οργανωμένο εκπαιδευτικό
σύστημα. Ο επιτυχής σχεδιασμός των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του
Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των Επαγγελματικών Λυκείων διασφαλίζει την ποιότητά
τους, η οποία «αποτελεί ίσως τη βασικότερη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του
εκπαιδευτικού συστήματος, την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και την επιτυχία του
εκπαιδευτικού έργου γενικότερα». Τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελούνται τα νέα
Προγράμματα Σπουδών του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των Επαγγελματικών Λυκείων
είναι ο σκοπός της κατάρτισής τους, οι ειδικότεροι σκοποί, η συσχέτιση στόχων - ενοτήτων
και δραστηριοτήτων, η διδακτική μεθοδολογία αυτών και η αξιολόγηση του μαθητή
(σκοποί, τεχνικές αξιολόγησης). Tα νέα Προγράμματα Σπουδών του Τομέα Διοίκησης και
Οικονομίας των Επαγγελματικών Λυκείων παρέχουν, σε γενικές γραμμές, τη δυνατότητα
ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνείδησης, των
κοινωνικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων και, εντέλει, της δημιουργικής
μάθησης. Μέσα από ένα αρμονικό συνδυασμό προτεινόμενων μεθόδων και διδακτικών
τεχνικών, οι μαθητές του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των Επαγγελματικών Λυκείων
ενθαρρύνονται να κατανοούν, να ερευνούν, να επικοινωνούν και να συμμετέχουν στη
δημιουργική διαδικασία της μάθησης. Επίσης, η προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία των
νέων Α.Π.Σ. του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των Επαγγελματικών Λυκείων διασυνδέει
τη θεωρία με την πραγματικότητα και συντελεί στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους
ίδιους τους μαθητές. Τα Προγράμματα Σπουδών υιοθετούν με εμφατικό τρόπο την
εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και προτείνουν καινοτόμους τρόπους
αξιολόγησης, όπως: συνθετικές δημιουργικές εργασίες, αυτοαξιολόγηση μαθητή, ατομικός
φάκελος μαθητή.
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Διαφοροποιημένο διδακτικό πρόγραμμα στο μάθημα της Γλώσσας σε
μαθητή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσγραφία) της Δ΄ Δημοτικού με
στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραπτού λόγου
Μάρθα Ηλιοπούλου
Η εργασία αφορά μελέτη περίπτωσης ενός μαθητή 10 χρόνων που εντάσσεται στην
κατηγορία των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Σκοπός της εργασίας είναι η
διαμόρφωση και υλοποίηση ενός διαφοροποιημένου διδακτικού προγράμματος για το
συγκεκριμένο μαθητή. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίζεται σε αυτά που ορίζει το
Πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) και τα βιβλία Μαθησιακής
ετοιμότητας. Ως βασικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν η συστηματική παρατήρηση,οι Λίστες
Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ) και τα βιβλιοτετράδια αξιολόγησης (Αβραμίδης &
Καλυβά, 2000). Το διδακτικό πρόβλημα που τίθεται σε αυτή την εργασία είναι η
διαμόρφωση ενός προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και
ικανότητες του μαθητή της μελέτης περίπτωσης. Επιθυμία μας είναι, να διαμορφωθεί ένα
εξατομικευμένο διδακτικό πρόγραμμα με έμφαση στο γραπτό λόγο που να είναι όσο το
δυνατόν πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό για το συγκεκριμένο μαθητή. Διαμορφώθηκε
λοιπόν ένα Στοχευμένο Ατομικό, Δομημένο, Ενταξιακό, Διδακτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑ) στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας Δ΄
Δημοτικού, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του μαθητή (Δροσινού,
2000). Αρχικά, αυτό το διδακτικό πρόγραμμα ήταν στοχευμένο, αφού διαμορφώθηκε ένα
διδακτικό πρόγραμμα που θα ακολουθεί τις αρχές της στοχοθεσίας, αφού ορίστηκε ο
διδακτικός στόχος με σαφήνεια και συνδέθηκαν με άμεσο τρόπο οι δραστηριότητες, τα
υλικά και τα είδη αμοιβών, καθώς και τα κριτήρια επιτυχίας που θα χρησιμοποιηθούν στη
διαδικασία αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα ήταν δομημένο, αφού ακολουθεί τη
δομή αρχή-μέση-τέλος. Όλες οι φάσεις του υπάγονται στην έννοια του κονστρουκτιβισμού
και είναι άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους, η υλοποίηση της μίας αποτελεί
προαπαιτούμενο για την υλοποίηση της επόμενης (Ματσαγγούρας, 2009). Όσον αφορά την
μεθοδολογία της παρέμβασης ακολουθήθηκαν κάποιες μέθοδοι που προτείνονται στις
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος η άμεση
διδασκαλία, η οποία με τα δομημένα βήματα που προετείνει, τη σαφή και ρητή
καθοδήγηση καθώς το πλήθος των επαναλήψεων (Καλαντζή-Αζίζι, 2004) που προβλέπει θα
βοηθήσει στον προγραμματισμό του γραπτού λόγου του μαθητή της μελέτης περίπτωσης.
Παράλληλα, μέσω της μεθόδου της άμεσης διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθούν ειδικές
τεχνικές που αφορούν τον γραπτό λόγο αποκλειστικά (προσυγγραφικό, συγγραφικό και
μετασυγγραφικό στάδιο). Καθώς και μία σειρά από τεχνικές όπως:
• Αλλαγή πλοκής μίας ιστορίας.
• Συμπλήρωση μίας ημιτελούς ιστορίας.
• Ανάπτυξη κειμένου από αυτοτελείς εικόνες.
• Αυτοδιόρθωση-Αλληλοδιόρθωση (Σπαντιδάκης, 2011).
Στόχος μας ήταν ο μαθητής να κατανοήσει την παραγωγή γραπτού λόγου, παρόλο που
υπολείπεται σε αυτό τον τομέα σε σχέση με τη τάξη φοίτησής του. Απώτερος μας στόχος
ήταν η ομαλή του ένταξη μέσα στο σχολικό πλαίσιο.
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Σχέση δασκάλου – παιδιού: Μια σχέση κλειδί
Μαρία Λαδά
Ανατροφή, διαπαιδαγώγηση, σημαίνει να ελκύσεις, να μαγνητίσεις, να κάνεις να ξεχυθεί
όλος ο πλούτος του εσωτερικού κόσμου του παιδιού, να ενεργοποιηθούν τα χαρίσματα, οι
ιδιαίτερες κλίσεις, οι δυνατότητές του και να μπουν στην πορεία της ανάπτυξης και
καλλιέργειάς τους. Ο άνθρωπος «κοινωνικό όν», πλασμένος με τη δυναμική της συνεχούς
αυξήσεώς του, είναι καταδικασμένος σε μαρασμό και πνευματικό θάνατο, χωρίς τη
ζωογόνα πνοή της της αλληλεπίδρασης με άλλα πρόσωπα όπου ο καθένας δίνει, ενώ
ταυτόχρονα παίρνει αλλά και εμπιστεύεται και ζει μαζί τους, αναπτύσσεται και
καρποφορεί. Η σχέση αυτή μορφοποιείται αρχικά μέσα στην οικογένεια στο πρόσωπο της
μητέρας και των άλλων μελών. Μετά την έξοδό του από αυτήν, αναζητά την έκφρασή της
στο πρόσωπο του πρώτου παιδαγωγού που θα αναλάβει να καλλιεργήσει τα πρώτα
σπέρματα της κοινωνικής ζωής που εμφυτεύτηκαν στο οικογενειακό περιβάλλον και να
επεκτείνει το άνοιγμα στην ομάδα. Εκείνος είναι ο μεσολαβητής ανάμεσα στην οικογένεια
και το σχολείο, είναι ο εκφραστής του ρόλου, τον οποίο πρέπει να μάθει να «παίζει» καλά,
με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και της σημαντικότητας της αποστολής του. Πάνω σ'
αυτή τη σχέση του παιδιού με τους γονείς και, στη συνέχεια, με το δάσκαλο, θα θεμελιωθεί
η εμπιστοσύνη στο άλλο πρόσωπο και θα καθησυχάσει κάθε αναστάτωση του εαυτού του,
αφού θα έχει σχηματίσει γνήσια ιδανικά και λειτουργικά πρότυπα από την πρώιμη ηλικία.
Έτσι, θα σταθεροποιηθεί το ανέβασμα στο πρώτο σκαλοπάτι της ζωής, απ` όπου θα μπορεί
άφοβα να κοιτά μπροστά και να τολμά συνεχώς καινούργιες εμπειρίες. Αφού τόσο
αναγκαία είναι η σχέση, η επικοινωνία μεταξύ παιδιού και δασκάλου, σκοπός της έρευνας
αυτής είναι πως έχει εξελιχθεί μέσα στη διάρκεια των χρόνων αυτή η ζωντανή σχέση, η
σχέση – κλειδί, που θα ξεκλειδώσει τα κρυμμένα μυστικά του εσωτερικού κόσμου του
παιδιού, θα ενεργοποιήσει όλα τα θετικά του στοιχεία για δράση και συμμετοχή στην
ομάδα και, εν γένει, θα βοηθήσει στην εκπλήρωση του σκοπού της εκπαίδευσης σε όλες τις
βαθμίδες. Είναι αλήθεια ότι παλαιότερα οι σχέσεις δασκάλου – μαθητή δεν ήταν τόσο
αρμονικές, όσο είναι σήμερα. Υπήρχε μια απόσταση είτε από σεβασμό, είτε από φόβο. Και
σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε βία!… Βέβαια, ο νόμος κάτι τέτοιο δεν το προέβλεπε, αλλά
οι δάσκαλοι (μερικοί) με τη συγκατάθεση των γονέων χτυπούσαν αδικαιολόγητα τα παιδιά
ή εφάρμοζαν τεχνικές ψυχολογικής βίας, με συνέπεια να δημιουργούνται σοβαρά
ψυχολογικά προβλήματα σε κάποιους μαθητές… Σήμερα, ο δάσκαλος καλλιεργεί με τους
μαθητές καλές σχέσεις. Οι διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών με τους δασκάλους πρέπει
να στηρίζονται στη λογική, στις γνώσεις, τη δικαιοσύνη, την αμοιβαία κατανόηση, τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, το σεβασμό, την εκτίμηση, την ωριμότητα, την ελευθερία
έκφρασης, την εμπιστοσύνη και την ευθύνη. Η σημασία των καλών διαπροσωπικών
σχέσεων είναι μεγάλη, γιατί προσφέρουν οικογενειακή ευτυχία, συνθήκες αρμονικής
συνεργασίας, καλύτερη σχολική επίδοση, απελευθέρωση από το φόβο, καλές σχέσεις
πολιτείας – πολίτη, υπακοή και εφαρμογή των νόμων, ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους,
πίστη και αγάπη στον άνθρωπο, ελπίδα για ευτυχία μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Η
μεγαλύτερη αρετή του δασκάλου είναι η αγάπη στο παιδί και γενικότερα στον άνθρωπο. Μ’
αυτήν ηλεκτρίζει την ψυχή και τραβά την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών στο
θέμα που διδάσκεται κάθε φορά. Μ’ αυτήν κεντρίζει το φιλότιμο και τη δραστηριότητα του
παιδιού και το γεμίζει με αισιοδοξία και σφύζουσα πίστη στον εαυτό του και στο μέλλον
του.
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Πρόσφυγες: Χαράζοντας δρόμους. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Δ΄
Δημοτικού
Αθηνά Λαμπροπούλου, Αγγελική Αγγελοπούλου, Νικόλαος Μάνεσης
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται διεθνώς μια σημαντική αύξηση των μετακινήσεων
διαφόρων πληθυσμών. Η παγκοσμιοποίηση, η αλληλεξάρτηση των οικονομιών των χωρών,
η οικονομική ανάπτυξη κάποιων χωρών, οι δημογραφικές εξελίξεις και κυρίως η γήρανση
του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α., τα ιστορικά, πολιτισμικά και
οικονομικά δεδομένα κάθε χώρας επηρεάζουν τις μεταναστευτικές κινήσεις των ανθρώπων
προς τις διάφορες χώρες. Η Ελλάδα, όπως και οι χώρες του Νότου γενικότερα (Ισπανία,
Ιταλία, Πορτογαλία), θεωρούνται οι καινούργιες μεταναστευτικές ζώνες. Σε αυτές τις χώρες,
αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των μεταναστών, αλλά και των προσφύγων, δημιουργώντας
νέες δομές και συνθήκες. Με αφορμή το κεφάλαιο «Ένας εξάχρονος ήρωας από την
Ορλεάνη» της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού, δημιουργήσαμε ένα σενάριο διδασκαλίας έξι
ωρών (μίας ημέρας) που εμπλέκει όλα τα μαθήματα στη θεματική ενότητα «Πρόσφυγες –
Μετανάστες». Οι μαθητές ήδη σε μικρότερη τάξη στο μάθημα της Γλώσσας έχουν έρθει σε
επαφή με τον δημοσιογραφικό λόγο και γνωρίζουν ότι στόχος του είναι η ενημέρωση –
είδηση. Έχουν εξοικειωθεί με τον πολιτικό χάρτη της Ελλάδας στη Μελέτη Περιβάλλοντος
παλαιότερων τάξεων και έχουν μιλήσει για τα δικαιώματα των ανθρώπων όπως ορίζονται
στη σύμβαση του ΟΗΕ. Στα Μαθηματικά, έχουν διδαχθεί τις κάθετες ευθείες, καθώς και να
τις φέρουν με τη βοήθεια γεωμετρικών οργάνων. Οι μαθητές, κατά τη διάρκεια του
σεναρίου, έρχονται σε επαφή και γνωρίζουν τα δομικά στοιχεία του δημοσιογραφικού
λόγου, ενώ ξεκινούν να κατανοούν τους λόγους που οδηγούν πληθυσμούς στην
αναγκαστική μετακίνηση, αποκτώντας ενσυναίσθηση για τα προβλήματα της φυγής τους.
Καλούνται να δουλέψουν τις παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες, με αφορμή τους
δρόμους των προσφύγων. Την ώρα των Εικαστικών, επιστρέφουν στη μαρτυρία της
Ειρήνης, της προσφυγοπούλας από τη Συρία, και ανακαλύπτουν το πορτρέτο της ηρωΐδας
ως μέρος ενός πίνακα ζωγραφικής. Την ώρα της Φυσικής Αγωγής ή Θεατρικής Αγωγής,
παίζουν το παιχνίδι «Περάσματα», το οποίο ανήκει στο υλικό της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ. Στο τέλος της ημέρας, αναμένεται να είναι ικανοί να εντοπίσουν στο χάρτη τις
περιοχές της χώρας που δέχονται πρόσφυγες, να διαχωρίσουν τους λόγους μετακίνησης
των προσφύγων και των μεταναστών, να αρχίσουν να αποκτούν ενσυναίσθηση για την
αναγκαστική μετακίνηση των προσφύγων και να κατανοήσουν την πίεση που δέχεται ένας
πρόσφυγας κατά τη διάρκεια της φυγής του. Επίσης, να παρατηρούν έργα τέχνης που
σχετίζονται με τη μετανάστευση, να έρθουν σε επαφή με τον δημοσιογραφικό λόγο και να
γνωρίσουν τα δομικά του στοιχεία, να αναγνωρίσουν εμπειρικά και να χαράσσουν
παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες με τη βοήθεια γεωμετρικών οργάνων.
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Δράσεις Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ακράτας «Σχεδιάζουμε, Υλοποιούμε,
Διαχέουμε»
Αναστασία Ευσταθίου
Μια Δημοτική Βιβλιοθήκη σε μια μικρή πόλη, την Ακράτα, με τους εμψυχωτές εθελοντές
εκπαιδευτικούς, που αποτελούν την Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.), καταφέρνει να εμπλέξει τα
δημοτικά και νηπιαγωγεία της ευρύτερης περιοχής σε δημιουργικές δράσεις
φιλαναγνωσίας. Οι εκπαιδευτικοί βαδίζουν πάνω στο τρίπτυχο «Σχεδιάζουμε, Υλοποιούμε,
Διαχέουμε», δημιουργώντας ενδιαφέρουσες δραστηριότητες πάνω σε επιλεγμένα
λογοτεχνικά βιβλία ή θεματικές ενότητες για τους μικρούς αναγνώστες ηλικίας 5-13 ετών. Η
Ο.Ε. συντονίζει δράσεις που υλοποιούνται στην καρδιά της πόλης, πραγματοποιούνται
μέσα κι έξω από το χώρο της βιβλιοθήκης και εντάσσονται σε «πολιτιστικές διαδρομές» του
τόπου σε συνεργασία με φορείς πολιτισμού, (Ν.Π.Π.Δ. Δήμου Αιγιάλειας, Ίδρυμα Μ.
Χατζιδάκις - Ν. Γκάτσος, Δημοτική Πινακοθήκη Ακράτας κ.ά.), συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (πρόγραμμα Future Library) και
επιχειρήσεις του τόπου (Μυλέλια). Στις δράσεις συμμετέχουν ως εμψυχωτές εκπαιδευτικοί
και εικαστικοί με αρωγούς εθελοντές γονείς και ηλικιωμένους με στόχο να ενεργοποιηθεί η
τοπική κοινωνία και να συνδράμει με το έμψυχο πνευματικό δυναμικό της στην
οικοδόμηση μιας διά βίου σχέσης του παιδιού με το λογοτεχνικό βιβλίο. Μπορεί οι
εθελοντές - εμψυχωτές εκπαιδευτικοί να σχεδιάσουν φιλαναγνωστικές δράσεις εκτός των
συνόρων του σχολείου και να κάνουν διδακτική πράξη τη γεφύρωση της υπόθεσης
«βιβλίο» με διαφορετικά είδη τεχνών; Με την παρούσα εισήγηση θέλουμε να αναδειχθεί
τόσο η δυναμική των εκπαιδευτικών και η πρωτοβουλιακή τους δράση όσο και ο
σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διάχυση του αποτελέσματος από τις διαδικασίες
υλοποίησης των φιλαναγνωστικών δράσεων. Τα «πολιτιστικά προϊόντα» των παιδιών που
συμμετέχουν στις δράσεις εκτίθενται στον χώρο της βιβλιοθήκης, αναρτώνται στα
κοινωνικά δίκτυα και στη σελίδα των Εθελοντών Εμψυχωτών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
και η Δημοτική Βιβλιοθήκη μετατρέπεται σε κύτταρο πολιτισμού της τοπικής κοινωνίας.
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Η ψηφιακή «Ιστορική Συλλογή» του Ι.Ε.Π. και η πρόκληση της συνέχειας
Στάθης Στυλιάρης
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. αφορά την διάθεση, μέσω του διαδικτύου, σχολικών
εγχειριδίων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναλυτικών
προγραμμάτων σπουδών καθώς και τα Πρακτικά του Α.Ε.Σ., ΚΕΜΕ και Σ.Σ. Το μεγαλύτερο
μέρος του υλικού ανήκε στο πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διάδοχο του οποίου αποτελεί
το Ι.Ε.Π. και είναι μέρος της βιβλιοθήκης του, ενώ το επιπλέον υλικό έχει προσφερθεί από
άλλες σημαντικές βιβλιοθήκες.
Το παραπάνω υλικό, το οποίο συνθέτει την «Ιστορική Συλλογή» του Ι.Ε.Π., με τις
κατάλληλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες απευθύνεται:
• Στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους μαθητές.
• Στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ερευνητές.
• Σε κάθε Έλληνα πολίτη.
Άμεσος στόχος του Ι.Ε.Π. είναι η συνέχιση του έργου έτσι ώστε η «Ιστορική Συλλογή» να
εμπλουτισθεί ώστε να αποτελέσει ψηφιακό αποθετήριο του συνόλου των σχολικών
εγχειριδίων του Ελληνικού κράτους και της ομογένειας, μέσω της συνεργασίας με
ψηφιακές βιβλιοθήκες δημόσιες και ιδιωτικές.
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Σχεδίαση ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών μαθημάτων με την μορφή και
δομή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων στην πλατφόρμα «Αίσωπος»
Νικόλαος Γραμμένος
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η Πλατφόρμα «Αίσωπος» ως ένα ολοκληρωμένο
εργαλείο δημιουργίας ηλεκτρονικών μαθημάτων με την δομή ψηφιακών διδακτικών
σεναρίων αξιοποιώντας τα διαδραστικά σχεδιαστικά εργαλεία Web που διαθέτει.
Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται ψηφιακά μαθήματα αντιστοιχισμένα
με έννοιες του αναλυτικού προγράμματος, με διδακτικούς στόχους και φάσεις υλοποίησης,
καθώς και ο τρόπος μετατροπής ψηφιακού περιεχομένου σε διαδραστικό. Παράλληλα,
παρουσιάζονται καλές πρακτικές αξιοποίησης του διαδραστικού περιεχομένου της
Πλατφόρμας καθώς και σύγχρονα διδακτικά σενάρια από διάφορα γνωστικά αντικείμενα
που ενισχύουν την διερευνητική/ανακαλυπτική μάθηση. Τέλος, προτείνονται τρόποι
αποτελεσματικής αξιοποίησης της Πλατφόρμας από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και
τους γονείς.
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Αξιολόγηση των διδακτικών εγχειριδίων για το μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας του Λυκείου
Νικόλαος Αλέφαντος
Η εισήγηση βασίζεται σε μέρος εκπαιδευτικής έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της
αξιολόγησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας του Λυκείου. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών αποτελούν βασική παράμετρο
της εκπαιδευτικής πρακτικής, διότι συνιστούν τον κεντρικό άξονα, στον οποίο κινείται η
φιλοσοφία τόσο των διδακτικών εγχειριδίων, που δημιουργούνται για τις διδακτικές
ανάγκες κάθε τάξης, όσο και της διδακτικής πράξης από πλευράς οργάνωσης,
μεθοδολογίας, επιστημονικών και ψυχοπαιδαγωγικών αρχών, στις οποίες αυτή οφείλει να
κινείται. Στο πλαίσιο λοιπόν της διερεύνησης του βαθμού στον οποίο οι σκοποί και οι
στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία του γλωσσικού
μαθήματος στο Λύκειο υλοποιούνται κατά τη διδακτική πράξη, κινηθήκαμε στην έρευνα σε
δύο πεδία, σε αυτό των διδακτικών βιβλίων και στο πεδίο της αθροιστικής αξιολόγησης. Τα
διδακτικά εγχειρίδια, ειδικότερα, αποτελούν για τον Έλληνα εκπαιδευτικό τα κύρια μέσα
οργάνωσης της διδακτικής πράξης, αλλά και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα την κύρια
έκφραση του εκπαιδευτικού υλικού, που παράγεται για κάθε γνωστικό αντικείμενο, το
οποίο διδάσκεται. Με άξονα την παραπάνω θεώρηση, διερευνήσαμε το δεύτερο κεφάλαιο
των διδακτικών εγχειριδίων των τριών τάξεων του Λυκείου με κριτήριο τους στόχους των
ΑΠΣ που συνδέονται με την επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική προσέγγιση της γλώσσας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας προτιθέμεθα να παρουσιάσουμε στην παρούσα εισήγηση.
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Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές
Ευαγγελία Κουτσούρη
Η παρούσα εργασία συνιστά πρόταση διδακτικής μεθοδολογίας του μαθήματος της
Νεοελληνικής Γλώσσας βασισμένη στα προγράμματα σπουδών (ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ) για το
Γυμνάσιο. Εκκινώντας από τη γνωριμία με τα τουβλάκια/λέξεις φτάνουμε στην ποιοτική
επιλογή κι από κει στη σύνθεση προτάσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε λέξη αποκτά νόημα
σε σχέση με το σύνολο, τη θέση της σ΄ αυτό και τους συσχετισμούς με άλλες λέξεις. Θα
μπορούσε το μάθημα να συνδυαστεί με μια εισαγωγή εικαστική από το ρεύμα του
μινιμαλισμού ή της χημείας με τα χημικά στοιχεία που μας δίνουν τις χημικές ενώσεις και
φυσικά να διαμορφωθεί το πλαίσιο των διαθεματικών προσεγγίσεων. Εν προκειμένω θα
παρουσιάσουμε μια μελέτη περίπτωσης από το 7ο κεφάλαιο του βιβλίου της ΝΕ Γλώσσας Γ΄
Γυμνασίου, με τίτλο: ΤΕΧΝΗ - ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ.
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/675/4497,20249/.
Από
μεθοδολογικής πλευράς το θέμα της τέχνης προσεγγίζεται πρωτίστως λεξιλογικά, για να
διερευνηθεί η ελάχιστη μονάδα της γλωσσικής δομής, δηλαδή του κειμένου. Στη συνέχεια,
διερευνώνται οι προτάσεις και η σύνταξή τους και τέλος, εντοπίζονται τα αισθητικά
στοιχεία του κειμένου. Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες εργασίας, εργάζονται με
βάση τα φύλλα εργασίας του συνημμένου αρχείου και καταλήγουν σε συμπεράσματα τα
οποία ανακοινώνουν στην ολομέλεια. Ο βασικός σχεδιασμός του εκπαιδευτικού συνίσταται
κυρίως στην καθοδήγηση των ομάδων ώστε τα μέλη τους -οι μαθητές- να κατανοήσουν ότι
η γλώσσα υπηρετεί το νόημα. Συγκεκριμένα οι στόχοι όπως περιγράφονται στα ζητούμενα
των φύλλων εργασίας κατατείνουν: α) στη συνειδητοποίηση, εκ μέρους των μαθητών, ότι η
γλώσσα της τέχνης προσφέρεται για τη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων, εφόσον
καλούνται να συνθέσουν ένα κείμενο (δημιουργική γραφή) ή ένα διάλογο (θεατρικό) και να
δημιουργήσουν σκίτσο (εικαστική δημιουργία)ή ένα σύντομο βίντεο με το κινητό τους
(κινηματογράφος), β) στην εκ μέρους των μαθητών εμβάθυνση στην έννοια της δομής με
όχημα την ανακάλυψη της ποικιλίας χρήσεων των επιμέρους δομικών στοιχείων των
κειμένων, γ) στη συνειδητοποίηση της ενότητας του αρχαιοελληνικού και νεοελληνικού
λόγου διά του εντοπισμού, καταγραφής και σχολιασμού –εκ μέρους των μαθητικών
ομάδων– των ερευνητικών αποτελεσμάτων μεταξύ κειμένων της αρχαίας και νέας
ελληνικής, με χρήση και αναφορά των σχετικών σελίδων των σχολικών βοηθημάτων
(Συντακτικό Νέας Ελληνικής και Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής) και δ) στον εντοπισμό των
σχημάτων λόγου ως διακριτικού λογοτεχνίας και αφόρμησης για διαθεματικές δράσεις.
Κατά συνέπεια το σκεπτικό αυτής της πρότασης αλλά και η διδακτική της εφαρμογή
στοχεύουν στη δομική προσέγγιση του μαθήματος της γλώσσας.
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Εγχειρίδια διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο: Κριτική
επισκόπηση, προτάσεις ανανέωσης
Αθανάσιος Μιχάλης
Κατά το σχολικό έτος 2007-2008 διανεμήθηκαν στους μαθητές του γυμνασίου τα νέα
εγχειρίδια διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας, τα οποία εκπονήθηκαν βάσει των
προγραμμάτων σπουδών του 2003. Τα συγκεκριμένα εγχειρίδια αποτέλεσαν σημαντικό
βήμα ανανέωσης της διδασκαλίας της πρότυπης γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
και ουσιαστική προσπάθεια βελτίωσης των μεθόδων καλλιέργειας των προσληπτικών και
των παραγωγικών δεξιοτήτων των μαθητών. Μετά την παρέλευση σχεδόν μίας δεκαετίας
από την εισαγωγή τους ως διδακτικών εγχειριδίων της νεοελληνικής γλώσσας είναι
απαραίτητη η πολυδιάστατη αξιολόγησή τους, ώστε να αποτυπωθούν βάσιμα τα θετικά
τους στοιχεία και η συνεισφορά τους αλλά και να επισημανθούν τα αρνητικά τους στοιχεία,
με στόχο την υποβολή προτάσεων απαλοιφής των προβληματικών χαρακτηριστικών τους,
βελτίωσης συγκεκριμένων πτυχών της μορφής και του περιεχομένου τους και ανανέωσής
τους βάσει των σύγχρονων πορισμάτων της διδακτικής μεθοδολογίας και της διεθνούς
θεωρίας και πράξης της διδασκαλίας της πρότυπης γλώσσας στην εκπαίδευση. Η παρούσα
μελέτη συνιστά απόπειρα αξιολόγησης των εγχειριδίων διδασκαλίας της νεοελληνικής
γλώσσας του γυμνασίου με κριτήρια τους ακόλουθους άξονες: α) συνάφεια των
μεθοδολογικών αρχών στις οποίες στηρίζονται τα εγχειρίδια με τους επιστημονικούς
προβληματισμούς της τελευταίας δεκαετίας που αφορούν τη διδασκαλία της παραγωγής
και της πρόσληψης προφορικού και γραπτού λόγου και την καλλιέργεια πρακτικών
λειτουργικού γραμματισμού των μαθητών, β) αποτελεσματικότητα του τρόπου
παρουσίασης των μορφοσυντακτικών φαινομένων και του λεξιλογίου και της πρακτικής
εξάσκησης των μαθητών στη γλωσσική χρήση σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων της
συνειδητοποίησης των γραμματικών δομών και του εμπλουτισμού του λεξιλογίου, γ)
βαθμός συσχέτισης της θεωρίας και των δραστηριοτήτων των γλωσσικών εγχειριδίων με τις
αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών της γλώσσας του 2011 και δ)
απόψεις των φιλολόγων για τη λειτουργικότητα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
των εγχειριδίων της νεοελληνικής γλώσσας. Η διερεύνηση της συνάφειας των εγχειριδίων
με τα νέα προγράμματα σπουδών και τις σύγχρονες θεωρίες διδασκαλίας της πρότυπης
γλώσσας πραγματοποιήθηκε μέσω ανάλυσης του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων και
αντιπαραβολικής εξέτασης συγκεκριμένων κατηγοριών του περιεχομένου τους με
αντίστοιχες πτυχές και δεδομένα των προγραμμάτων σπουδών και των διδακτικών
θεωριών. Η συλλογή των απόψεων των εκπαιδευτικών υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της
συνέντευξης και της συνακόλουθης επεξεργασίας των απαντήσεων των εκπαιδευτικών (οι
οποίοι προέρχονται από γυμνάσια του νομού Αττικής). Βάσει των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης των εγχειριδίων της γλώσσας υποβάλλονται στο τέλος της μελέτης προτάσεις
αλλαγής και βελτίωσης συγκεκριμένων διαστάσεων των βιβλίων σε επίπεδο τόσο της
μεθοδολογίας όσο και του τρόπου παρουσίασης των γλωσσικών φαινομένων και
καλλιέργειας των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
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Η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στο μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας στο Γυμνάσιο: Η περίπτωση των Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.
– Δ.Ε.Π.Π.Σ.), των εγχειριδίων του μαθητή (Βιβλίο μαθητή – Τετράδιο
εργασιών), του βιβλίου του εκπαιδευτικού
Αθηνά Παναγιωτοπούλου
Η ανακοίνωσή μου θα αφορά στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας βιβλιογραφικής
έρευνας που πραγματοποίησα, για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο μάθημα
της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η
γλωσσική διδασκαλία στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τα Προγράμματα Σπουδών,
που αποτελούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Σπουδών, τα Εγχειρίδια του Μαθητή, δηλαδή το Βιβλίο του Μαθητή και το Τετράδιο
Εργασιών και, τέλος, το Βιβλίο του Καθηγητή. Στα επίσημα αυτά έγγραφα, με τη μέθοδο της
ανάλυσης περιεχομένου, διαπιστώνεται η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και
διερευνάται η μορφή με την οποία προωθούνται. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν
πιστοποιούν ότι τα επίσημα έγγραφα ενθαρρύνουν τη χρήση και αξιοποίηση του
υπολογιστή, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παραγωγή γραπτού λόγου, ως διαφορετικό
κειμενικό είδος αλλά και ως πηγή πληροφόρησης και επικοινωνίας. Ειδικότερα,
συμπεραίνεται ότι στα Προγράμματα Σπουδών ενθαρρύνεται η αξιοποίηση των ψηφιακών
τεχνολογιών για την εξοικείωση των μαθητών με τα νέα εργαλεία, για την αναγνώριση και
το σχολιασμό των διαφορετικών κειμενικών ειδών, για την παραγωγή γραπτού λόγου αλλά
και ως πηγή πληροφόρησης. Στα εγχειρίδια του μαθητή, Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο
Εργασιών, οι ψηφιακές τεχνολογίες αντιμετωπίζονται με θετικό τρόπο. Παρουσιάζονται
σχετικά κείμενα, των οποίων το περιεχόμενο ενθαρρύνει την εξοικείωση με τις ψηφιακές
τεχνολογίες, ενώ οι μαθητές καλούνται να επιχειρηματολογήσουν σε αρκετές περιπτώσεις
για τη σημασία της χρήσης τους. Επιπλέον, περιλαμβάνονται αρκετές δραστηριότητες
στους υπολογιστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην πλειονότητά τους για την παραγωγή
γραπτού λόγου, ως μέσο πληροφορίας και επικοινωνίας αλλά και ως διαφορετικό κειμενικό
είδος του οποίου τα χαρακτηριστικά πρέπει να εντοπιστούν. Στο Βιβλίο του Καθηγητή οι
αναφορές στις ψηφιακές τεχνολογίες είναι σημαντικά περιορισμένες, με το διαδίκτυο να
μονοπωλεί σχεδόν το ενδιαφέρον. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνεται να χρησιμοποιήσει το
διαδίκτυο ως πηγή αναζήτησης και εύρεσης πληροφοριών και να προτείνει ηλεκτρονικές
διευθύνσεις, που θα βοηθήσουν τους μαθητές να πραγματοποιήσουν τις εργασίες τους,
όπως, επίσης, προτείνεται και η πραγματοποίηση επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, προωθώντας έτσι την εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ιδιαίτερα
σημαντική είναι και η παρότρυνση για χρήση του Ηλεκτρονικού Κόμβου του Κέντρου της
Ελληνικής Γλώσσας, που αποτελεί σημαντικό εργαλείο για το μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας. Στο τέλος της ανακοίνωσης θα γίνει μια σύντομη αναφορά σε περαιτέρω τρόπους
αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
Γυμνασίου.
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Ο παιδαγωγός Ιωάννης Κοκκώνης (1795-1864)
Γεώργιος Μητρόπουλος
O Ιωάννης Κοκκώνης ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής της δημοτικής εκπαίδευσης από την
αρχική οργάνωσής της έως και το θάνατό του το 1864. Σπούδασε στη Γαλλία (1823-1829)
στο πρότυπο σχολείο της αλληλοδιδακτικής μεθόδου του Charles Sarazin. Στην Ελλάδα
επέστρεψε το 1829 και ως μέλος της «Επί της Προπαιδείας επιτροπής» με πρότασή του
εισήχθη στα πρωτοβάθμια σχολεία ο «Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου υπό
Σαραζίνου» που ο ίδιος είχε συγγράψει. Την εποχή αυτή, η μέθοδος κυριαρχούσε ως
«προμετωπίδα» της φιλελεύθερης παιδείας, στηρίζοντας ένα οικονομικό σύστημα
εκπαίδευσης, που βοηθούσε στο γρήγορο αλφαβητισμό των λαϊκών στρωμάτων.
Συγκεκριμένα, δεν χρειάζονταν διδακτικά βιβλία παρά μόνο ορισμένοι πίνακες
διδασκαλίας, δεν ήταν απαραίτητο να ανεγερθούν πολλά σχολικά κτίρια, καθώς οι ήδη
υπάρχουσες αίθουσες εξυπηρετούσαν μεγάλο αριθμό μαθητών, ενώ αντιμετωπίζονταν η
έλλειψη εκπαιδευτικών, αφού ένας δάσκαλος μπορούσε να διδάξει εκατοντάδες μαθητές
με τη βοήθεια των καλύτερων, «πρωτόσχολων» ή «μονητόρων». Το 1835, τοποθετήθηκε
διευθυντής στο Βασιλικό Διδασκαλείο, που είχε ιδρυθεί ένα χρόνο πριν, αντικαθιστώντας
τον C. L. Korck, οπαδό της συνδιδακτικής μεθόδου και της εποπτικής διδασκαλίας. Στη θέση
αυτή παρέμεινε μέχρι το 1852 και επανήλθε το 1863-4. Η ανάληψη της θέσης σήμαινε και
την αντικατάσταση της συνδιδακτικής από την αλληλοδιδακτική. Η αλλαγή ήταν κομβική,
αφού επενεργούσε σε όλη την οργάνωση του Δημοτικού σχολείου, καθόριζε τις
παιδαγωγικές αντιλήψεις των καταρτιζόμενων δασκάλων και, κυρίως, την εσωτερική
οργάνωση του σχολείου. Επιπλέον, επηρέαζε τη δόμηση του εσωτερικού χώρου, ώστε να
εξυπηρετείται η διδασκαλία και όριζε τον τρόπο απόκτησης της γνώσης και τις κοινωνικές
σχέσεις που αναπτύσσονταν. Τέλος, κρίνονταν κατάλληλη να εκπαιδεύσει στην τάξη και
τους νόμους ανθρώπους, που είχαν ζήσει κάτω από την ανατολική δεσποτεία με ποικιλία
οργάνωσης από περιοχή σε περιοχή, αφού είχε έντονα στοιχεία ανταποδοτικότητας για
κάθε συμπεριφορά, αυστηρή ιεραρχική εσωτερική οργάνωση και σχολαστικό
προγραμματισμό. Ο δημοδιδάσκαλος, κατά τον Κοκκώνη, όφειλε να ήταν καταρτισμένος
διανοητικώς, ηθικώς, παιδαγωγικώς, διδακτικώς, θεωρητικώς και πρακτικώς και έπρεπε να
εκπαιδεύει τους μαθητές με λογική και ζήλο, σκεπτόμενος όχι μόνο τί αλλά και πώς θα το
διδάξει, ώστε να συντελέσει στη διανοητική ανάπτυξη και ηθική μόρφωσή τους. Ως
διευθυντής του Διδασκαλείου ήταν Γενικός Επιθεωρητής όλων των δημοτικών σχολείων,
Σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας και τα σχέδια διαταγμάτων, που έφταναν στο Βασιλιά,
έπρεπε να είχαν την έγκρισή του. Όταν η αλληλοδιδακτική άρχισε να αμφισβητείται, ο
Κοκκώνης, παραδεχόμενος κάποιες αρνητικές παραμέτρους της, βελτίωσε τετράκις τον
Οδηγό της. Υπήρξε πολυγραφότατος και εμπνευστής της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, η
οποία ανέλαβε εξολοκλήρου την εκπαίδευση του γυναικείου φύλου.
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Μαθητική ενδυμασία τον 20ο αιώνα και σήμερα: Μια προσέγγιση υπό το
πρίσμα των κοινωνικών, ιστορικών και πολιτικών συνθηκών
Αγγελική Τσοράγλου
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της μαθητικής ενδυμασίας την περίοδο του
20ού αιώνα, μέχρι και το 1985, με ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική ποδιά και το μαθητικό
πηλήκιο. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή στις εκπαιδευτικές πρακτικές της εποχής εκείνης,
με σκοπό την ανάδειξη καλών πρακτικών και τη σύγκριση με την ισχύουσα κατάσταση.
Μέθοδοι και πρακτικές που έχουν χρησιμοποιηθεί παλαιότερα στην εκπαίδευση και όχι
μόνο, αποτελούν πρότυπο προς μίμηση ή αποφυγή, ή ακόμη ενδείκνυνται για μια θετική
ανατροπή τους στο παρόν. Από την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά τους ή μη,
εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για να πορευθούμε στο παρόν και το μέλλον. Αξίζει να
σημειωθεί πάντως πως η επιστροφή στο παρελθόν δε σημαίνει την προσκόλληση σε αυτό
αλλά τη δημιουργική επισκόπησή του. Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία, λοιπόν,
εστιάζει σε ένα αρκετά εξειδικευμένο κομμάτι της εκπαίδευσης του 20ού αιώνα, που
αφορά τη μαθητική ενδυμασία, και ιδιαίτερα τη σχολική ποδιά και το μαθητικό πηλήκιο.
Σήμερα ο μαθητικός πληθυσμός έχει την ευελιξία να επιλέγει τον τρόπο εμφάνισής του στο
σχολείο χωρίς να υπακούει σε αυστηρούς κανονισμούς και περιορισμούς. Παλαιότερα,
όμως, επικρατούσε ένα άτεγκτο, τυπικό και περιοριστικό πλαίσιο που καθόριζε αυστηρά
την ενδυμασία των μαθητών και μαθητριών. Η σχολική ποδιά εξετάζεται στο πλαίσιο του
κοινωνικού και πολιτικού συγκείμενου του 20ού αιώνα, στο οποίο εντάσσεται, και
καταγράφονται οι σπουδαιότερες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που την επηρεάζουν.
Πέρα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση για το κοινωνικό, ιστορικό και εκπαιδευτικό
πλαίσιο της εποχής, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης παρατήρηση σχολικής ποδιάς και
μαθητικού πηληκίου σε μουσείο στο Ρέθυμνο την άνοιξη του 2014, όπου τα αντικείμενα
χρονολογήθηκαν και καταγράφηκαν στοιχεία για το υλικό, την προέλευση, το μέγεθος, τη
χρήση και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους. Παράλληλα, διεξήχθησαν συνεντεύξεις με
άτομα που φόρεσαν την ομοιόμορφη στολή στα μαθητικά τους χρόνια και παρατίθενται οι
μαρτυρίες τους. Το συμπέρασμα που εξάγεται από τη συγκεκριμένη εργασία είναι πως η
σχολική ποδιά και εν γένει η ομοιόμορφη μαθητική ενδυμασία έφερε ανάμικτα
συναισθήματα στους μαθητές, τις μαθήτριες, τους γονείς τους και την κοινωνία. Από τη μια,
έγινε δεκτή σε ένα κλίμα ενθουσιασμού, καθώς προσέδιδε κύρος και υπόληψη στο σχολείο,
σοβαρότητα, πειθαρχία και ευπρέπεια στον μαθητικό πληθυσμό. Από την άλλη, η
πλειοψηφία επιζητούσε να απελευθερωθεί από την καταπιεστική ομοιομορφία που
καταστρατηγούσε το δικαίωμά τους στην ελεύθερη έκφραση. Η κοινή για όλες τις
μαθήτριες σχολική ποδιά θεωρούνταν ότι εξάλειφε τις κοινωνικές ανισότητες, όμως, η
κατάργηση της ποδιάς συνδέθηκε με την ελεύθερη κι ολόπλευρη ανάπτυξη της
προσωπικότητάς τους και αποτέλεσε ένδειξη εκδημοκρατισμού της παιδείας και της
εκπαίδευσης.
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Ο μαθητικός τύπος ως άτυπο σχολικό αρχείο: Η περίπτωση του μαθητικού
περιοδικού Γλαυξ (1931-1957)
Γιώτα Παπαδημητρίου
Τα σχολικά αρχεία συντίθενται από υλικό που άλλοτε απαιτείται από το νόμο, ενώ άλλοτε
όχι. Στη δεύτερη κατηγορία, αυτοδίκαια θέση κατέχει ο μαθητικός τύπος, δηλαδή οι
εφημερίδες και τα περιοδικά των σχολείων, που συντάσσονται από μαθητές σε συνεργασία
με εκπαιδευτικούς. Ο μαθητικός τύπος έχει περιεχόμενο ανάλογο με το σχολικό του
χαρακτήρα και με το παιδικό/εφηβικό κοινό του και μπορεί να τροφοδοτήσει με το υλικό
του έρευνες και να φωτίσει πλευρές της εκπαιδευτικής ζωής, ιδανικά σε συνδυασμό με τα
υπόλοιπα σχολικά αρχεία. Στην Ελλάδα, τελευταία, παρατηρείται ένα αυξανόμενο
ενδιαφέρον για το μαθητικό τύπο στη συγχρονική του διάσταση –ίσως και εξαιτίας της
ένταξης των μαθητικών εκδόσεων στις θεσμοθετημένες σχολικές δραστηριότητες- που
σηματοδοτείται από διαγωνισμούς και βραβεύσεις με εκατοντάδες συμμετοχές. Ωστόσο, ο
μαθητικός τύπος στην ιστορική του διάσταση δεν έχει ακόμη τύχει μεγάλου ερευνητικού
ενδιαφέροντος, παρότι περιστασιακά συναντά κανείς αναδρομικές εκθέσεις και
δημοσιεύματα με νοσταλγική διάθεση. Σε μια απόπειρα να αναδείξουμε τη σημασία του
μαθητικού τύπου, εστιάζουμε εδώ στη Γλαύκα, ένα μαθητικό περιοδικό με ιδιαίτερη αξία,
εφόσον μας μεταφέρει πληροφορίες από ένα κάποτε ακμάζον κομμάτι του Ελληνισμού της
διασποράς, τον Ελληνισμό της Αιγύπτου. Η Γλαυξ ήταν ένα μαθητικό περιοδικό με
αξιοσημείωτη μακροβιότητα (1931 – 1957), που εκδιδόταν στα «Ελληνικά Εκπαιδευτήρια
Μανσούρας» -ένα φημισμένο σχολείο - οικοτροφείο που λειτουργούσε στην ενδοχώρα της
Αιγύπτου- από το Φοίνικα, την οργανωμένη με εξαιρετικό τρόπο μαθητική κοινότητα των
Εκπαιδευτηρίων. Το σώμα των τευχών της Γλαύκας έχει σωθεί -παρά τις δύσκολες
συνθήκες- σχεδόν αλώβητο. Από τη μελέτη του ποικίλου περιεχόμενου του περιοδικού που γραφόταν στα ελληνικά, αλλά εν μέρει και στα γαλλικά, αραβικά και αγγλικά- μπορεί ο
σημερινός ερευνητής να αντλήσει πολύτιμα στοιχεία για πτυχές της σχολικής ζωής, όπως το
ιδιότυπο σχολικό πρόγραμμα (στο οποίο συνδυαζόταν η κλασική με την επαγγελματική
εκπαίδευση), τα σχολικά εγχειρίδια, τις διδακτικές μεθόδους κτλ. Μπορεί, επίσης, να
αντιληφθεί πως το μαθητικό αυτό έντυπο αποτελούσε ένα εξαιρετικό μέσο προβολής του
εκπαιδευτικού έργου που επιτελούσαν τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Μανσούρας, τα οποία
αποτελούσαν τότε τον κύριο μηχανισμό που είχε αναπτύξει η ελληνική παροικία, για να
ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του καιρού και του τόπου.
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Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού
Αιτωλοακαρνανίας
Θεόδωρος Τσιλίκας, Θωμάς Δημητρίου, Χρήστος Βεσκούκης
Όταν ο λαός μας λέει τη λέξη Σχολείο, εννοεί μόνο το διδακτήριο, το σχολικό κτίριο. Πώς
ένα καλοχτισμένο, άνετο και ευχάριστο διδακτήριο αλλιώτικα θα επηρεάσει το σώμα και τη
ψυχή του μαθητή από ένα στενό, κακοχτισμένο, παλιό και άσχημο κτίριο. Η
Αιτωλοακαρνανία λόγω του μεγέθους της, της γεωγραφικής της θέσης και του ανάγλυφου
του εδάφους της, είχε να αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα που ορίζονταν από αυτές τις
παραμέτρους και η σχολική στέγη ήταν μια προτεραιότητα με αντικειμενικές δυσκολίες.
Έως το τέλος του 19ου και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα η ανέγερσή τους γίνονταν
από τους δήμους. Την ίδια εποχή στο νομό μας χτίζονται σχολεία με δαπάνες του Ανδρέα
Συγγρού. Ακολουθεί η γενιά του 30, νέα καλλιτεχνικά ρεύματα και στην σχολική στέγη νέοι
πρωτοπόροι αρχιτέκτονες συμμετέχουν στη διαδικασία. Διαχρονικά και ανάλογα με τις
εκάστοτε κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες η ανέγερση σχολικών κτιρίων ήταν ένας
διαρκής, επίμονος και επίπονος αγώνας για τις τοπικές κοινωνίες. Τόσο για να καλύψει τις
τρέχουσες ανάγκες στέγασης των μαθητών, όσο και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για
ένα λειτουργικό σχολείο. Πολλά διδακτήρια χτίστηκαν με τοπικά υλικά, ενσωματώνοντας
την παράδοση με την αρχιτεκτονική, την υγιεινή των κτιρίων. Στην πορεία των χρόνων ο
ΟΣΚ διαμόρφωσε συγκεκριμένες προδιαγραφές και πάνω σε αυτές τυποποιήθηκαν στη
συνέχεια τα διδακτήρια. Η ποικιλία των μορφών των σχολικών κτιρίων συνίσταται στις
ιδιαιτερότητες των κοινοτήτων, των χωριών, των μέσων και των δυνατοτήτων που διέθεταν
οι τοπικές κοινωνίες. Σήμερα από ένα μεγάλο αριθμό σχολικών κτιρίων, αυτά που έχουν
κλείσει καλύπτουν ανάγκες Πολιτιστικών Συλλόγων, Κοινοτήτων ή έχουν εγκαταλειφθεί στο
έλεος του χρόνου. Οι μνήμες όμως και οι μαρτυρίες βρίσκονται μέσα σε αυτά τα
διδακτήρια.
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Μαθηματικά και ποίηση: Ασυμβίβαστος συνδυασμός ή βαθιά σχέση;
Αλεξάνδρα Ασημακοπούλου, Ελένη Λυμπεροπούλου
H παρούσα εργασία εστιάζει στο ερώτημα της «αιτούμενης σύζευξης» μαθηματικών και
ποίησης στο πλαίσιο της σχολικής τάξης (Μπαλής, 2001). Διερευνήσαμε τη δυνατότητα των
μαθητών να εξετάσουν κριτικά τη σχέση αυτή ξεφεύγοντας από στερεότυπες προσεγγίσεις,
με σκοπό να συσχετίσουν τα μαθηματικά με τον λόγο, την προθετικότητα και τις τεχνικές
του συγγραφέα (Sriraman, 2003). Αν και τα τελευταία χρόνια ανθούν τα λογοτεχνικά έργα
που σχετίζονται με τα μαθηματικά –αυτό που ονομάστηκε παραμαθηματική λογοτεχνία–
(Μιχαηλίδης, 2007), τα κείμενα που μελετήθηκαν αφορούν σε λογοτεχνικά έργα ή
αποσπάσματα έργων τα οποία δεν έχουν ως στόχο κάποιου είδους μύηση στα μαθηματικά:
είτε αποδίδουν την οπτική του συγγραφέα για μια κατάσταση ή ένα πρόσωπο σε σχέση με
τα μαθηματικά, είτε προσφέρονται για άμεση «μαθηματική» ερμηνεία του ποιητικού
λόγου, είτε χρησιμοποιούν μαθηματικούς όρους και μαθηματικές ιδέες που η παρουσία
τους σε ξαφνιάζει (Μπαλής, 2001). Μέσα από παρεμβάσεις στη σχολική τάξη
διερευνήσαμε, αρχικά, στο απόσπασμα της παρουσίας του γεωμέτρη Μέτωνα (στ. 9921019), από τους Όρνιθες του Αριστοφάνη το πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές της Γ΄
Γυμνασίου τη σχέση των μαθηματικών εννοιών που χρησιμοποιεί ο ποιητής με την πρόθεσή
του να γελοιοποιήσει τον μαθηματικό, όταν ο τελευταίος προσπαθεί να σχεδιάσει τη νέα
πόλη. Σε μια άλλη παρέμβαση, διερευνήθηκε με τους μαθητές της Β΄Λυκείου η χρήση της
μαθηματικής έννοιας του πολυωνύμου από τον ποιητή Μανώλη Ξεξάκη στο ποιήμά του
«Άσκηση τέταρτη», το οποίο αναφέρεται στον συγγραφέα Ν. Πεντζίκη. Τέλος, στο ποίημα
του Έκτορα Κακναβάτου «Άλγεβρα», που αναφέρεται στην εξίσωση, –Σιδεροντυμένη
έμπαινε πια στην πόλη η εξίσωση– εξετάζεται με τους μαθητές της Α΄ Λυκείου η
δυνατότητα να ερμηνευτεί μέσω αυτής η πολυσημία της εικονοποιοίας του ποίηματος.
Εκτός από την προφανή διαθεματική διάσταση των διδακτικών παρεμβάσεων, μάς
ενδιέφερε να καταγράψουμε τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μιας «διαφορετικής
θεώρησης της μάθησης στην οποία οι συναισθηματικές λειτουργίες θα αντιμετωπίζονται
όχι μόνο ως ισότιμες αλλά ως προϋπόθεση ανάπτυξης των γνωστικών λειτουργιών»
(Χασάπης, 2007). Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της πρόσληψης του κειμένου ως έργου τέχνης με
τρόπο μη συμβατικό σε σχέση με την κλασική φιλολογική ανάλυση και της αξιοποίησης των
«εντυπώσεων» των μαθητών ως μοχλού για την ανάπτυξη του ελεύθερου διαλόγου και της
δημιουργικότητας στην τάξη.
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Διδασκαλία κωνικών τομών: Σχεδίαση διδασκαλίας της παραβολής με
άξονα το κονστρουκτιβιστικό διδακτικό σχεδιασμό
Αφροδίτη Πανταζή, Γιαννούλα Πανταζή
Ο κονστρουκτιβισμός, ακροβατώντας στα όρια της νεωτερικής και μετανεωτερικής εποχής
της εκπαίδευσης, αντανακλά περισσότερο το διδακτικό σχεδιασμό στη μετανεωτερικότητα
(Φρυδάκη, 2009). Σύμφωνα με το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού των
Tolman και Hardy (1995), προτείνεται η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης των
μαθητών, η οικοδόμηση της νέας γνώσης, η κατανόηση της γνώσης, η χρήση της γνώσης και
ο αναστοχασμός επί της νέας γνώσης. Στη βάση αυτού του μοντέλου, υιοθετώντας την
κονστρουκτιβιστική αντίληψη για τη μάθηση, διαμορφώθηκε η διδασκαλία μιας εκ των
κωνικών τομών, της παραβολής. Η διδασκαλία είναι σύμφωνη με το ισχύον Πρόγραμμα
Σπουδών, τη διδακτέα ύλη και τη διαχείρισή της και αφορά σε ενότητα των Μαθηματικών
της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών της Β  τάξης του Ημερησίου Γενικού
Λυκείου και της Γ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016.
Σημαντικές παράμετροι στο σχεδιασμό αποτελούν η ενσωμάτωση στη διδασκαλία
στοιχείων της Ιστορίας των Μαθηματικών και η χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τα επιχειρήματα υπέρ της διδακτικής αξιοποίησης της Ιστορίας
των Μαθηματικών είναι ενδιαφέροντα και σημαντικά σε διεθνές επίπεδο, ωστόσο
ελλοχεύουν σοβαρές αντιρρήσεις τόσο από πλευράς εκπαιδευτικών όσο και από πλευράς
ερευνητών και ιστορικών των Μαθηματικών (Τζανάκης, 2009). Ωστόσο, ακόμη και όταν ο
εκπαιδευτικός αφηγείται, αν αποποιηθεί την οπτική της παραδοσιακής διδασκαλίας που
θέλει το μαθητή παθητικό αποδέκτη και διαμορφώσει ελκυστικά την ιστορία, μπορεί να
κάνει τις πληροφορίες αξιομνημόνευτες (Φρυδάκη, 2009). Όσον αφορά στη χρήση ΤΠΕ, η
αντίληψη του εκπαιδευτικού λογισμικού σαν εργαλείου έχει θεωρηθεί ως ένας
αποτελεσματικός τρόπος χρήσης της τεχνολογίας για την εξέλιξη της μαθηματικής σκέψης
των μαθητών (Lederman & Niess, 2000). Βέβαια, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να
αντιμετωπίσουν εδραιωμένες αντιλήψεις για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη
διδασκαλία και να υιοθετήσουν κονστρουκτιβιστικές αρχές για τη διδασκαλία τους, αλλά
και να αποφασίσουν οι ίδιοι πώς, πότε και πού θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία και αν θα
ενισχύσει ή θα υποβαθμίσει τη μάθηση. Η σχεδιασθείσα διδασκαλία πραγματοποιήθηκε
στην τάξη παρουσία και άλλων εκπαιδευτικών. Η μετέπειτα συζήτηση του διδάσκοντα
εκπαιδευτικού με τους συναδέλφους που συμμετείχαν ως παρατηρητές οδήγησε σε
αναστοχασμό της διδασκαλίας.
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Διαμορφώνοντας ένα Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της
Ευκλείδειας Γεωμετρίας στα Ελληνικά Λύκεια των αρχών του 21ου αιώνα
Ελευθέριος Μαστορίδης, Αγγελική Βλάχου, Σπυρίδων Δουκάκης
Στο μέσον της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, η ελληνική Πολιτεία αποφάσισε την
εκπόνηση νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για τις τρεις τελευταίες τάξεις της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκεια) της χώρας. Ως βασικός λόγος για τη συγκεκριμένη
απόφαση δόθηκε η συνήθης και από τα παλιά συμβατική ανάγκη: να συμπλέουν τα
Αναλυτικά Προγραμμάτων Σπουδών με τις αλλαγές που έχουν συμβεί στις κοινωνικές,
εκπαιδευτικές και επιστημονικές παραμέτρους που επηρεάζουν την εκπαιδευτική
διαδικασία. Σε σχέση με τα Μαθηματικά, η θεμελιώδης άποψη αφορούσε στην
προσπάθεια να οδηγηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες σε όλο και υψηλότερα επίπεδα
εμβάθυνσης εννοιών και διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα, τώρα, για την Ευκλείδεια
Γεωμετρία έπρεπε, επιπλέον, να συνυπολογιστεί η ισχυρή παράδοση που έχει η διδασκαλία
της στην Ελλάδα, να αναδειχθεί η λειτουργικότητά της στην τριβή με τη μαθηματική
μεθοδολογία και να προβληθεί η συνεισφορά της στο Αριστοτέλειο πρότυπο οργάνωσης
μιας επιστήμης. Με αυτά τα δεδομένα, διαμορφώθηκε ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών για τη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας για όλους τους μαθητές (μάθημα
Γενικής Παιδείας) που παρακολουθούν τις δύο πρώτες τάξεις του τελευταίου σταδίου της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ και Β΄ Λυκείου) στην Ελλάδα. Πρωταρχική επιδίωξη για
τη συγκεκριμένη διαμόρφωση ήταν να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ευσύνοπτου
και περιεκτικού εγχειριδίου που θα υποστηρίζει τη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας
στις ελληνικές σχολικές τάξεις στις οποίες απευθύνεται.
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Περιοδική Έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου
Σπυρίδων Δουκάκης, Ιωάννης Σαράφης
Στην εργασία θα παρουσιαστεί μία ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική που έχει στόχο τη
μαθηματική εκπαίδευση των μαθητών Γυμνασίου. Η ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική
στηρίζεται σε ένα ψηφιακό περιοδικό που έχει αναπτυχθεί και προσφέρεται στην
εκπαιδευτική κοινότητα. Το ψηφιακό περιοδικό αναπτύσσεται από μία ομάδα
εκπαιδευτικών και αποτελεί ολοκληρωμένη διδακτική παρέμβαση, μέσω της οποίας οι
μαθητές εμπλέκονται ενεργά με τα Μαθηματικά σε υψηλό βαθμό. Οι τελευταίοι εργάζονται
με την υποστήριξη φύλλων εργασίας που περιλαμβάνουν θέματα διερεύνησης, εμπέδωσης
και εξάσκησης. Τα φύλλα εργασίας έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να
περιλαμβάνουν δύο ανεξάρτητες ενότητες σε μορφή δίστηλου, το περιεχόμενο των οποίων
βρίσκεται σε αντιστοιχία, ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται. Στη μία στήλη και μέσα σε
κατάλληλα πλαίσια, περιλαμβάνεται θεωρία, χρήσιμες πληροφορίες, ιστορικά σημειώματα
και ζητήματα στα οποία οι μαθητές χρειάζεται να εστιάσουν ή/και τα οποία είναι
σημαντικό να προσέξουν στο πλαίσιο της μαθηματικής τάξης και των Μαθηματικών. Τα
πλαίσια αυτά χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα εικονίδια, για να μπορούν οι μαθητές να
διακρίνουν το στόχο τους. Στην άλλη στήλη, η οποία αποτελεί το κύριο μέρος του φύλλου
εργασίας, περιλαμβάνονται θέματα διερεύνησης, εμπέδωσης και εξάσκησης, τα οποία
προσεγγίζονται μέσω δραστηριοτήτων, εφαρμογών, παραδειγμάτων και ασκήσεων.
Επιχειρήθηκε το υλικό να διακρίνεται από διαθεματικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας με τον
τρόπο αυτό και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).
Επιπλέον, έγινε προσπάθεια το υλικό να διαθέτει χαρακτηριστικά καινοτομίας, αφού ένα
μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων είτε προέρχεται από άλλα επιστημονικά πεδία, είτε
αποτελεί αυθεντικά παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο, με αποτέλεσμα να
υπάρχουν ενδιαφέρουσες μαθησιακές και διδακτικές καταστάσεις. Ταυτόχρονα, εντάξαμε
δραστηριότητες που προβληματοποιούν ζητήματα ενδο- και εξω-μαθηματικά, με στόχο την
αξιοποίηση προσεγγίσεων που ενισχύουν την ενεργητική και ερευνητική μάθηση. Με τον
τρόπο αυτό, επιχειρείται η καλλιέργεια των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μαθητών, οι
οποίοι, εργαζόμενοι διερευνητικά, οικοδομούν την προσωπική τους μάθηση μέσα σε ένα
πλαίσιο συζήτησης και συνεργασίας. Επιπλέον, έχει γίνει προσπάθεια αξιοποίησης
κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων ανά δραστηριότητα, ώστε να παρέχονται ευκαιρίες
προστιθέμενης αξίας σε σχέση με τα συμβατικά μέσα και ευκαιρίες ενίσχυσης του
ψηφιακού γραμματισμού. Εντάχθηκαν δραστηριότητες που μπορούν να δουλευτούν μέσα
σε ένα πλαίσιο ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης, ιδιαίτερα σε θέματα έρευνας και
επίλυσης προβλήματος. Κάθε παράγραφος ολοκληρώνεται με την εργασία των μαθητών
για το σπίτι, ενώ κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από ασκήσεις, που καλούνται να λύσουν οι
μαθητές. Οι ασκήσεις έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα τις διαφορετικές ανάγκες των
μαθητών και την εμβάθυνσή τους στις μαθηματικές έννοιες. Τέλος, το υλικό έχει
αναπτυχθεί έτσι ώστε να παρέχεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να προβάλλει
δημοκρατικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές αρχές και αξίες, μια και τα Μαθηματικά είναι
αναγνωρισμένα ως ένας από τους πλέον κρίσιμους τομείς του ανθρώπινου πολιτισμού,
αφού, μέσω της ανάπτυξης της λογικής σκέψης και της κριτικής ικανότητας, καθορίζονται
στάσεις και συμπεριφορές στις οποίες στηρίζεται ο πολιτισμός μας, όπως η δημοκρατία, η
ισονομία, η δικαιοσύνη και η ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό.
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Έχω τρεις κόσμους. Μια θάλασσα, έναν ουρανό κι έναν πράσινο κήπο:
Κήποι της ανάγκης της κρίσης και της νίκης: Μια ιστορική- κριτικήπαιδαγωγική προσέγγισή
Ιωάννα Ντίνου, Ιωάννα Δεκατρή
Η παρούσα εισήγηση έλαβε ως αφορμή την διαπίστωση «επανανακάλυψης» της σημασίας
του σχολικού κήπου στις μέρες μας λόγω της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, της ανάγκης
για ποιοτική παραγωγή τροφής και της ιστορικής συγκυρίας της οικονομικής κρίσης. Το
φαινόμενο ανάπτυξης διατροφικών κήπων εμφανίζεται και στο παρελθόν, διαχρονικά και
διαπολιτισμικά σε εποχές κρίσης και ανάγκης, είτε με σκοπό τη βιολογική και πολιτισμική
επιβίωση των κοινοτήτων, είτε την αισθητική και ψυχική ανάταση για την επικράτηση και
τη νίκη μέσα από την αντίσταση και άντληση δυνάμεων κυριολεκτικά από τις ρίζες, σε
καιρούς πολέμου... Ως στόχος της εργασίας αυτής εκλαμβάνεται η ιστορική, πολιτισμική,
κριτική παιδαγωγική διερεύνηση της πολύσημη έννοιας και οντότητας των κήπων της
ανάγκης και της κρίσης. Θα εξετάσουμε τους οικιακούς -σχολικούς κήπους στις τομές του
χρόνου και της ιστορίας ως πηγές επιβίωσης ή ως ειρηνικά «όπλα» αντίστασης και νίκης
(π.χ. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος- Κατοχή, Αντίσταση: 1940-1944), αλλά και μέσα στη σύγχρονη
εποχή της οικονομικής κρίσης με την «άνθιση» των αστικών- σχολικών λαχανόκηπων της
λιτής αισθητικής αναβάθμισης του σχολικού προαυλίου χώρου, αλλά κυρίως με τη
θεώρησή τους ως ένα δυναμικό παιδαγωγικό μέσο, το οποίο εντάσσεται κυρίως στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Εδώ, όμως, θα επιχειρηθεί η ανάδειξη των αθέατων όψεων
της διδακτικής αξιοποίησης των οικιακών-σχολικών κήπων σε όλα τα διδακτικά
αντικείμενα, κυρίως μέσα από ερευνητικές μεθόδους, εξατομικευμένης ή
ομαδοσυνεργατικής μάθησης, με ειδικό ή διεπιστημονικό,ολιστικό και βιωματικό
χαρακτήρα.
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Πολιτιστικά προγράμματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Το Λύκειο
Φιλώτα ταξιδεύει από τον Kafka στον Kadinski
Γεώργιος Γεωργιάδης, Δαμιανός Ξανθόπουλος, Άννα Βακάλη
Στο πλαίσιο της διαδικασίας διδασκαλίας και δράσης, η εκπόνηση εκπαιδευτικών
πολιτιστικών προγραμμάτων μπορεί να οδηγήσει τη σχολική πραγματικότητα σε νέες και
δημιουργικές προσεγγίσεις. Τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι καινοτόμες δράσεις που προσφέρουν μια διαφορετική
προσέγγιση στην γνώση με νέες μεθόδους εναλλακτικής διδασκαλίας. Τα σχολικά έτη 20132014 και 2014-2015 εκπονήθηκαν στο ΓΕΛ Φιλώτα του νομού Φλώρινας από δύο
πολιτιστικά προγράμματα κάθε χρονιά: Μαθηματικά και Τέχνες 1, Παραστατικές τέχνες και
ΜΜΕ (2013-2014), Μαθηματικά και Τέχνες 2, Δημιουργική Γραφή (2014-2015). Στο πλαίσιο
αυτό υλοποιήθηκαν δραστηριότητες τόσο από καθηγητές που είχαν αναλάβει τα
προγράμματα, όσο και από καλεσμένους συγγραφείς, ποιητές και επαγγελματίες του
καλλιτεχνικού χώρου. Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιάσουμε σύντομα τις δραστηριότητές
μας και θα ερευνήσουμε τη στάση των μαθητών και τις απόψεις για τη συμμετοχή τους στα
πολιτιστικά προγράμματα. Συγκεκριμένα, τα παραπάνω διερευνήθηκαν με ερωτηματολόγια
που δόθηκαν στους μαθητές σχετικά με τη λειτουργία, υλοποίηση και την
αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων. Τέλος, με τη μέθοδο της ανάλυσης
περιεχομένου στις απαντήσεις των μαθητών, θα παρουσιαστούν οι απόψεις και οι
προτάσεις των μαθητών για τη λειτουργία των Πολιτιστικών Προγραμμάτων στο ελληνικό
σχολείο.
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Για ένα «εκτός των τειχών» Πρόγραμμα Σπουδών: Τα Μ.Μ.Ε. ως πεδίο
διακαλλιτεχνικής αγωγής
Ιουλιανή Βρούτση
Στην παρούσα εισήγηση, το πεδίο των σύγχρονων Μαζικών Μέσων Επικοινωνίας θεωρείται
ως ένας αναδυόμενος χώρος διακαλλιτεχνικής αγωγής για το μαθητή των καιρών μας και
πολίτη του αύριο. Καθώς πλέον τα Μ.Μ.Ε. με τη διαμεσολαβημένη πραγματικότητά τους
αποτελούν καίρια συνιστώσα πρόσληψης και κατανόησης του σύγχρονου κόσμου, το υπό
κοινωνικοποίηση νεαρό άτομο μπορεί μέσα σε αυτόν τον πολυτροπικό, υβριδικό,
διαμεσικό κόσμο των Μ.Μ.Ε. να εκπαιδευτεί να ανιχνεύει το αισθητικό στις παραγόμενες,
προβαλλόμενες και κρινόμενες από τα Μ.Μ.Ε. μορφές Τέχνης, ενώ ταυτόχρονα να
διακρίνει, προβληματιζόμενο γύρω από το ερώτημα τι είναι αισθητικό και Τέχνη, τα
“καλλιτεχνίζοντα” είδη που, οικοδομημένα γύρω από διάφορη της καλλιτεχνικής
απόβλεψη, μιμούνται το καλλιτεχνικό φαίνεσθαι ή δανείζονται καλλιτεχνικές πρακτικές. Με
αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής μπορεί να γνωρίσει μορφές Τέχνης (λόγου και εικόνας) που
γεννήθηκαν και διαμορφώθηκαν τόσο στο χώρο των Παραδοσιακών Μέσων όσο και των
Νέων (ψηφιακών), να ερμηνεύει στο πλαίσιο της οργάνωσης των Μ.Μ.Ε. την
προβαλλόμενη από αυτά ως δεσπόζουσα Τέχνη, αλλά και να ακτινοσκοπεί τον εκφερόμενο
κριτικό περί Τέχνης λόγο των Μ.Μ.Ε. Τέλος, μπορεί ο μαθητής, γνωρίζοντας τα Μ.Μ.Ε. μέσα
από τις αισθητικές περιοχές τους, να προσεγγίσει κριτικά την αισθητική που χαρακτηρίζει
τα Μέσα αντιλαμβανόμενος τη λάθρα προωθούμενη αισθητική αγωγή του πολίτη, άμεσα
συναρτημένη με ευρύτερες στρατηγικές ιδεολογικές (και επί της ουσίας πολιτικές) επιλογές
των ΜΜΕ. Έτσι, αξιοποιώντας και τη θέση του Μ. Μ. Βakhtin, ο μαθητής διερευνά τον
ιδιάζοντα τρόπο με τον οποίο, στα Μ.Μ.Ε., ο αισθητικός χώρος διαπλέκεται με το γνωστικό
(κυρίαρχα πληροφοριακό), αλλά και την αμφισβητούμενη κατά την κοινή αντίληψη ηθική
τους, συνειδητοποιώντας την αδιάσπαστη ενότητα του πολιτισμού. H παραπάνω εισήγηση
εγγράφεται σε μια ευρύτερη οπτική ένταξης της Aγωγής για τα Μέσα στο σχολείο μέσα από
την εισαγωγή των Μ.Μ.Ε. ως διδακτικού αντικειμένου και την εκπόνηση συναφούς
Προγράμματος Σπουδών με επίκεντρο την κατά βάση χαρτογράφηση των ειδών που
συγκροτούν τον κόσμο αυτό και τις συμβάσεις τους. Κάτι τέτοιο συντονίζεται με τις
αντίστοιχες αναπτυσσόμενες δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες,
ανοίγοντας το σχολείο προς το χαοτικό εκ πρώτης όψεως αυτό σύμπαν «εκτός των τειχών»
του. Όμως, όπως ουσιαστικά προτείνει η παρούσα εισήγηση, αυτό επιβάλλεται να γίνει όχι
μέσα από μια στερεοτυπική, επικριτικής τονικότητας, προσέγγιση για τα Μέσα, αλλά μέσα
από τη δημιουργική, διαθεματική και πολυεπίπεδη αξιοποίησή τους από το μαθητή.
Διαμορφώνοντας μια σχέση συνεργατικής αυτο-έκφρασης με αυτόν τον κόσμο, οι
γραμματισμένοι μιντιακά πολίτες του αύριο θα απαιτήσουν ίσως τελικά όρους υψηλής
ηθικής και αισθητικής ποιότητας στην αναπαράσταση της πραγματικότητας που αυτός
παράγει.
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Η συμβολή των Ομίλων Δραστηριοτήτων στη δημιουργία ενός ευέλικτου
μαθησιακού περιβάλλοντος
Κωνσταντίνος Αμπατζής, Θεοδόσιος Δρακόπουλος, Στυλιανή Κοσμά
Στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ευέλικτου μαθησιακού περιβάλλοντος κύρια θέση
κατέχουν οι Όμιλοι Δραστηριοτήτων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενός ευέλικτου
μαθησιακού περιβάλλοντος περιλαμβάνει τη βιωματική μάθηση, τη διαθεματική
προσέγγιση της γνώσης και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες
προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα τους. Στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης
παιδαγωγικής και του σχεδιασμού της προσωπικής τους μάθησης οι μαθητές καλούνται να
επιλέξουν μεταξύ εκπαιδευτικών προγραμμάτων– Ομιλών Δραστηριοτήτων που
λειτουργούν εντός του σχολικού προγράμματος και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά
τους. Τα προγράμματα σπουδών των Ομίλων δραστηριοτήτων καλύπτουν θεματικές
ενότητες όπως τέχνες και πολιτισμό, επιστήμες και περιβάλλον, τεχνολογία και
πληροφορική, ρητορική και αντιλογία, αθλητισμό και διατροφή. Μέσω των Ομίλων
Δραστηριοτήτων οι μαθητές αποκτούν γνώσεις με βιωματικό τρόπο, αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες, καλλιεργούν δεξιότητες, αποκτούν κριτική σκέψη και συνεργάζονται με τους
συμμαθητές τους πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οι Όμιλοι Δραστηριοτήτων
επιτρέπουν στον καθηγητή – υπεύθυνο Ομίλου να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη
παιδαγωγική κι εκπαιδευτική προσέγγιση, εστιάζοντας στα ενδιαφέροντα του μαθητή. Με
την ενεργή συμμετοχή τους οι μαθητές έρχονται σε επαφή με γνωστικά αντικείμενα που
δεν περιλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών ή τα συμπληρώνουν.
Συγχρόνως, η απουσία προκαθορισμένης ύλης δίνει τη δυνατότητα στον καθηγητή–
υπεύθυνο Ομίλου να διαμορφώσει το πρόγραμμα σπουδών του Ομίλου του σύμφωνα με
τις ανάγκες των μαθητών του αλλά και τα δικά του ενδιαφέροντα, δημιουργώντας ένα
ανοικτό, συμμετοχικό και ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον. Τέλος, οι Όμιλοι
Δραστηριοτήτων είναι δυνατό να οδηγήσουν στη συμμετοχή των μαθητών σε
διαγωνισμούς, μαθητικά συνέδρια αλλά και σε εκπαιδευτικές εξορμήσεις εστιάζοντας στο
βιωματικό τρόπο μάθησης.
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Συγκριτική μελέτη των Αναλυτικών Προγραμμάτων του Δημοτικού Σχολείου
Ευπραξία Τριανταφύλλου, Βασίλειος Πανταζής
Τα Αναλυτικά Προγράμματα έχουν καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση, καθώς αποτελούν
τον θεμελιώδη λίθο της όλης της διαδικασίας της εκπαίδευσης. Συχνά αποκαλούνται και
εκπαιδευτική πυξίδα. Αυτό βέβαια δεν είναι παράξενο, αφού τα Αναλυτικά Προγράμματα
καθορίζουν τη σχολική γνώση, που επιλέγεται και οργανώνεται στο πλαίσιο της κυρίαρχης
ιδεολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης. Άλλωστε, η εκπαιδευτική πολιτική κάθε κοινωνίας
μέσω των εκπαιδευτικών σκοπών καθορίζει τον τύπο του μορφωμένου ανθρώπου που
θέλει. Ωστόσο, στις μέρες μας παρατηρούμε ότι εφαρμόζονται δύο διαφορετικά
προγράμματα σπουδών στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας. Στα Ολοήμερα Δημοτικά
Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) εφαρμόζονται τα
Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών του 2010, ενώ στα υπόλοιπα σχολεία εφαρμόζονται το
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα επιμέρους
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του 2003. Παρόλα αυτά, τα δύο παραπάνω
προγράμματα καλύπτουν τις ανάγκες των ίδιων σχολικών εγχειριδίων. Τα ερωτήματα που
διεγείρονται είναι πολλά. Κατά πόσο διαφέρουν; Μπορούν τα υπάρχοντα εγχειρίδια να
συμβαδίζουν και με τα δύο προγράμματα σπουδών; Η χρήση τους συμβάλλει στην
ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ανισότητας; Αντικείμενο, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι
η σύγκριση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών που εφαρμόζονται στις μέρες μας
στα ελληνικά δημοτικά σχολεία. Η συγκριτική αυτή μελέτη αποβλέπει στο να εντοπίσει και
να παρουσιάσει τις ομοιότητες και διαφορές των δυο προγραμμάτων, οι οποίες σχετίζονται
με την ποιότητα άσκησης του εκπαιδευτικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνά μας έχει
ως στόχο να παρουσιάσει τους παράγοντες που αναπτύχθηκαν κατά τη διαμόρφωση της
δημοτικής εκπαίδευσης καθώς και τις εκπαιδευτικές αλλαγές που έχουν επιφέρει τα
Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια της εργασίας θα γίνει
αναφορά στη φιλοσοφία, στο θεωρητικό πλαίσιο, στους στόχους, στις βασικές αρχές, στις
μεθοδολογικές αρχές, στις μεθόδους και στα διδακτικά μέσα που προβλέπονται στα
παραπάνω προγράμματα.
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Τα Αναλυτικά Προγράμματα ως πρωτοβουλία από κάτω προς τα επάνω
(bottom-up). Μελέτη περίπτωσης: Τα Αναλυτικά Προγράμματα που
εφαρμόζονται στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο»
Ιωάννα Κομνηνού, Ευστάθιος Λεουτσάκος, Αχιλλέας Ντελλής
Τη σχολική χρονιά 2015-2016, στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο», εγκρίθηκε
πρόταση προσαρμογής και ανανέωσης των Προγραμμάτων Σπουδών στα μαθήματα της
Ιστορίας Α΄ Λυκείου, της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Λυκείου και των Θρησκευτικών Α΄ και Β΄
Λυκείου. Η πρόταση ήταν μια πρωτοβουλία τριών εκπαιδευτικών, μιας θεολόγου και δύο
φιλολόγων, ως μια πρωτοβουλία από κάτω προς τα επάνω (bottom-up), εντασσόμενη στη
γενικότερη φιλοσοφία λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων, στα οποία οι εκπαιδευτικοί
έχουν τη δυνατότητα, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς,
να σχεδιάσουν νέα Προγράμματα Σπουδών και να τα εφαρμόσουν πιλοτικά με σκοπό να τα
βελτιώσουν, ώστε να διαχυθούν ως καλές πρακτικές και σε άλλα δημόσια σχολεία. Τα
Προγράμματα Σπουδών που προτείνουμε ιδεολογικά ακολουθούν τις αρχές της Σχολής της
Κοινωνικής Αναδόμησης, σύμφωνα με την οποία ο διδακτικός σχεδιασμός γίνεται σε
συνεργασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών, με στόχο την καλλιέργεια της
διαδικασιακής γνώσης και τη σύνδεση του σχολείου με την εκάστοτε κοινωνική
πραγματικότητα. Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών αξιοποιούν τις ιδιαίτερες
«ταυτότητες» των υποκειμένων (εκπαιδευτικών και μαθητών) που συμμετέχουν στη
διαμόρφωσή τους, εξετάζουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικού περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, είναι ανοιχτά,
ευέλικτα και τίθενται υπό συνεχή διαπραγμάτευση. Οι στόχοι, τα περιεχόμενα και οι
μέθοδοι που εφαρμόζονται εμπλουτίζονται συνεχώς μέσα από τον διάλογο, καθώς και
μέσα από ερευνητικές διαδικασίες που προωθούν τον αναστοχασμό, τη μετασχηματιστική
μάθηση και την κοινωνική χειραφέτηση. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των προτάσεών
μας διαδραμάτισε το «μαθητικο-κοινωνιο-συστημικό μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού»
μέσα από τη διεπιστημονική θεώρησή του με τον «σχεδιασμό του Social Marketing» του Ι.
Φύκαρη. Ο εκπαιδευτικός-ερευνητής προσδιορίζει το διδακτικό του αντικείμενο και
καθορίζει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του σχεδιάζοντας και
εξατομικεύοντας τη διδασκαλία του. Διατυπώνει τους κατάλληλους στόχους, οργανώνει το
μαθησιακό περιβάλλον και τις διδακτικές δραστηριότητες, λειτουργεί ως συνεργάτης και
συνερευνητής με τους μαθητές του, καθώς αξιοποιεί τα «δυνατά» τους σημεία, βελτιώνει
τα «αδύνατα», αναδεικνύει τις «ευκαιρίες» δράσης και αντιμετωπίζει τις ενδεχόμενες
«απειλές». Η αξιολόγηση, τέλος, των προτεινόμενων Προγραμμάτων Σπουδών αφορούν σε
ποικίλες πτυχές της εφαρμογής τους, όπως τον σχεδιασμό τους, τις τεχνικές διδασκαλίας,
την ευκολία χρήσης των τεχνικών αυτών και τα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν
για τους μαθητές.
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Αέναη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και Προγράμματα Σπουδών: Μια
«αυθαίρετη» ερμηνεία κατά τον Bourdieu
Αναστασία Παμουκτσόγλου
Τελευταία δημοσιεύονται κριτικές για το περιεχόμενο των σχολικών εγχειρίδιων –
ανεξάρτητα από την χρονολογία έκδοσής τους– οι οποίες επικεντρώνονται στα μηνύματααξίες, που αναδύονται μέσα από τα κείμενα, τις εικόνες ή τις πηγές, που παραθέτουν. Η
εργασία μας αναλύει την περίπλοκη σχέση μεταξύ του «προγράμματος σπουδών» και την
ανάπτυξης της κοινωνίας. Επίσης αναλύουμε την έννοια της «κοινωνικής μηχανικής», και το
πώς επηρεάζει μέσω των πολιτικών, πολιτισμικών, οικονομικών και ιδεολογικών
επιδράσεων τις μεταρρυθμίσεις των προγραμμάτων σπουδών και κατ’ επέκτασιν το
περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων.
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Αναλυτικό Πρόγραμμα και επιστήμες του ανθρώπου
Ιωάννης Παρίσης
Η εισήγηση θα σχολιάσει τη φθίνουσα θέση των επιστημών του ανθρώπου στα Αναλυτικά
Προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με τις όλο και λιγότερες απαιτήσεις
που υπάρχουν από τους μαθητές στα αντίστοιχα μαθήματα, ενώ θα διατυπωθούν
προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου των μαθημάτων αυτών.
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Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας και Παιδικό Ιστορικό Μυθιστόρημα: Όταν η
Παιδαγωγική συναντά την Παιδική Λογοτεχνία. Η περίπτωση της
Μικρασιατικής Καταστροφής
Δήμητρα Τσιώρη
Ο νευραλγικός ρόλος της Ιστορίας στη διαμόρφωση εθνικής συνείδησης προσδίδει στο
αντίστοιχο σχολικό μάθημα ιδιάζουσα σημασία, ενώ δεν είναι τυχαία η διαρκής μεταβολή
των αντίστοιχων Σχολικών Εγχειριδίων, που συνοδεύεται, συνηθέστερα, από έντονες
αντιπαραθέσεις. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της διδασκαλίας του συγκρουσιακού
ζητήματος της Μικρασιατικής Καταστροφής. Σκοπός της εισήγησης είναι η σύζευξη του
σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας με το παιδικό ιστορικό μυθιστόρημα, προκειμένου να
διδαχθεί η αντίστοιχη ενότητα της Μικρασιατικής Καταστροφής στη Στ΄ τάξη του
Δημοτικού. Σε μια συγκριτική προσέγγιση των παραπάνω, σημειώνεται ότι το σχολικό
εγχειρίδιο συγγράφεται μέσα σε αυστηρά πλαίσια, διότι εξυπηρετεί συγκεκριμένους
σκοπούς και στόχους του Δ.Ε.Π.Π.Σ., εμβαθύνει κυρίως σε κομβικά ιστορικά γεγονότα και
πρόσωπα, δίνεται στον μαθητή προς μελέτη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και
συνιστά αντικείμενο εξέτασης. Από την άλλη, το παιδικό ιστορικό μυθιστόρημα, με όλη την
ελευθερία που το διακρίνει ως προς το εύρος επιλογών του συγγραφέα και το χρόνο
επεξεργασίας, μεταφέρει τον αναγνώστη σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, δίνοντάς
του τη δυνατότητα να βιώσει τα γεγονότα. Η Ιστορία παρουσιάζεται μέσα από την οπτική
γωνία καθημερινών ανθρώπων, με αξιοσημείωτη την προσπάθεια πολλαπλής εστίασης που
επιχειρείται από τους συγγραφείς. Τα ιστορικά γεγονότα αποκτούν μια πιο ρεαλιστική
διάσταση, καθώς αποτυπώνονται μέσα από τον πολιτισμό, τα έθιμα και τον τρόπο ζωής της
εποχής, ενώ ταυτόχρονα ο μαθητής εξοικειώνεται με τον άξονα χώρου και χρόνου. Ως εκ
τούτου, η απρόσωπη έκθεση των γεγονότων του σχολικού βιβλίου δίνει τη θέση της σε μία
προσωπική ιστορία που επεκτείνει, επεξηγεί, αναλύει, και ενδεχομένως ανατρέπει την
ιστορική γνώση του σχολικού εγχειριδίου. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, πραγματοποιείται μια
διδακτική πρόταση αξιοποίησης παιδικών ιστορικών μυθιστορημάτων με κεντρικό άξονα τη
Μικρασιατική Καταστροφή, έχοντας βασικό στόχο την προσέγγιση της τελευταίας όχι μόνο
ως πολιτικής και στρατιωτικής, αλλά και ως ανθρώπινης τραγωδίας. Ακριβέστερα,
εφαρμόζοντας τη μέθοδο διδασκαλίας με ομάδες, οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν και
να επεξεργαστούν τρία μυθιστορήματα με βάση συγκεκριμένους θεματικούς άξονες, οι
οποίοι πραγματεύονται τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό του Μικρασιατικού Ελληνισμού
πριν την Καταστροφή, την περίοδο της εκστρατείας στη Μικρά Ασία και τις συνθήκες ζωής
των προσφύγων στην Ελλάδα μετά την Καταστροφή. Έτσι, καλύπτεται χωροχρονικά ένα
ευρύ φάσμα, που αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, την τραγική αντίθεση μεταξύ της
προγενέστερης του πολέμου ειρηνικής συμβίωσης διαφορετικών λαών και της
καταστροφής που ακολούθησε με όλες τις δυσκολίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι
πρόσφυγες.
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Κριτήρια αξιολόγησης σχολικών εγχειριδίων: Μελέτη περίπτωσης του
βιβλίου της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου
Ραχήλ Κολτσίδα Κοτινοπούλου, Ελένη Μελισσόβα
Αρχικά, επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου «Σχολικό Εγχειρίδιο» και η
ανάλυση των λειτουργιών του στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς συμβάλλει και
επηρεάζει την πραγμάτωση της μάθησης, τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών
μέσα από τον κριτικό σχολιασμό, την ανάπτυξη προβληματισμών και την παροχή κινήτρων,
την αυτοαξιολόγησή τους και την υλοποίηση της διδασκαλίας με βάση την οργάνωση και τη
διαφοροποίησή της. Στο πλαίσιο, επομένως, της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, το
Σχολικό Εγχειρίδιο αξιολογείται ως μη έμψυχος παράγοντας με αξία εσωτερική,
λειτουργική, συγκριτική, ιδεατή, αλλά και με αξία στη λήψη αποφάσεων. Σκοπός της
παρούσης εισήγησης είναι η ανάδειξη των κριτηρίων που αξιοποιούνται κατά την
αξιολόγηση των Σχολικών Εγχειριδίων, καθώς και της ανάγκης για χρήση ενιαίων κριτηρίων
που θα είναι αποδεκτά από όλους, όσους συμμετέχουν στην επιτέλεση του εκπαιδευτικού
έργου. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι τέσσερις άξονες, βάσει των οποίων προκύπτουν τα
κριτήρια αξιολόγησης των Σχολικών Εγχειριδίων και οι οποίοι συνοψίζονται στους εξής: α)
στο περιεχόμενο του Σχολικού Εγχειριδίου, β) στη δομή και οργάνωσή του, γ) στην
παιδαγωγική και επιστημονική καταλληλότητά του, και δ) στην αισθητική του εικαστικού
μέρους και την τεχνική αρτιότητα που εμφανίζει. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού της
παρούσης εισήγησης, παρουσιάζονται τα πορίσματα δύο ελληνικών ερευνών, οι οποίες
έχουν ως αντικείμενο μελέτης το Σχολικό Εγχειρίδιο της Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου με τίτλο
«Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία». Η πρώτη έρευνα, στην οποία γίνεται αναφορά, αξιολογεί
το Σχολικό Εγχειρίδιο στο σύνολό του, ενώ η δεύτερη εστιάζει στον παιδαγωγικό και
διδακτικό ρόλο των εργασιών του εν λόγω εγχειριδίου. Βασικό εξαγόμενο αποτελούν τα
κυριότερα ευρήματα, τα οποία αφορούν στην επιστημονική και διδακτική εγκυρότητα του
σχολικού βιβλίου της Ιστορίας, στα γραπτά στοιχεία, στην εικονογράφηση, στην εκτύπωση,
στις διαστάσεις, στη βιβλιοδεσία, στην έκταση της κάθε ενότητας, στην ύπαρξη
προκαταβολικών οργανωτών, στις συγκεφαλαιωτικές προτάσεις, στις δραστηριότητες, στις
παραπομπές, στην παιδαγωγική καταλληλότητα, στην επιλεκτικότητα των πληροφοριών,
στις βασικές αρχές των κινημάτων ανανέωσης, στο βαθμό συμβατότητας με το αναλυτικό
πρόγραμμα, στην ύπαρξη διαθεματικότητας και στο βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων
στόχων.
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Ανασχεδιάζοντας τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας: Θεωρία της Γνώσης
και αισθητική εμπειρία στη διδασκαλία της Ιστορίας
Παρασκευή Μπαξεβάνη, Δήμητρα Παπακωνσταντίνου
Η ανακοίνωση στοχεύει στην κατάθεση μιας πρότασης για τον ανασχεδιασμό και την
επικαιροποίηση των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στην πρόταση αναπτύσσεται το παράδειγμα του σχολικού βιβλίου της Αρχαίας Ιστορίας της
Α΄ τάξης Γυμνασίου και Λυκείου, που μπορεί να μετασχηματιστεί και επικαιροποιηθεί
σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Σπουδών (2010) τόσο με την εισαγωγή της Θεωρίας
της Γνώσης όσο και με τις θεωρίες που σχετίζονται με την αισθητική εμπειρία. Στην Ιστορία,
όπου καταγράφεται όλη η ανθρώπινη δραστηριότητα, η αντίληψη ότι μόνον η λογική
εξήγηση (αίτιο - αποτέλεσμα) και η γραμμική αφήγηση επαρκούν για να ερμηνεύσουν τις
στάσεις, τις συμπεριφορές και τις ενέργειες των ανθρώπων έχει δεχτεί κριτική, και ενώ ένα
μεγάλο κομμάτι της βιβλιογραφίας περί τη διδασκαλία της Ιστορίας συναινεί σε αυτό, εν
τούτοις λίγα πράγματα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, η γνώση παραμένει
αποσπασματική, γραμμική, χωρίς συναίσθηση της αιτιότητας των γεγονότων και κριτικό
στοχασμό και χωρίς την αναγνώριση της πληθώρας των διεργασιών με τις οποίες αποκτάται
η γνώση: της αίσθησης, της λογικής, του συναισθήματος, της πίστης, της φαντασίας, της
διαίσθησης, της μνήμης και της γλώσσας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του
προτεινόμενου πλαισίου αναφοράς θεωρείται ο επαναπροσδιορισμός και η κριτική
αναθεώρηση των στόχων για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, προκειμένου να
επιτευχθούν και οι απαραίτητες μεταγνωστικές δεξιότητες. Ο επαναπροσδιορισμός αυτός
θεωρείται αναγκαίος σε μια εποχή που ο καταιγισμός των πληροφοριών και η εντύπωση
ότι η ιστορία «μπορεί να γραφτεί από τον οποιονδήποτε στο διαδίκτυο» κάνουν
«επισφαλή» ακόμη και την ίδια την ύπαρξη των βιβλίων Ιστορίας. Η Θεωρία της Γνώσης
αλλά και οι θεωρίες που αναφέρονται στην αισθητική εμπειρία αναδεικνύουν: α) τον τρόπο
με τον οποίο παράγεται η γνώση, και β) τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους
αποκτούμε τη γνώση. Στόχος της πρότασης είναι να γίνει έκδηλη η αναγκαιότητα της
μετατροπής του σχολικού εγχειριδίου σε ένα συνεκτικό «Οδηγό μελέτης» όπου - σε
αντίθεση με το παραδοσιακό σχολικό βιβλίο - θα περιέχει παράθεση των γεγονότων σε
μικροκείμενα αφήγησης, καθώς και την εισαγωγή μικρο-δραστηριοτήτων που εκκινούν από
τη Θεωρία της Γνώσης και την αισθητική εμπειρία και παρέχουν τη δυνατότητα στους
μαθητές και τους διδάσκοντες να χρησιμοποιήσουν το εγχειρίδιο αυτό περισσότερο ως
τετράδιο εργασιών, παρά ως κείμενο προς αποστήθιση.
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Απόψεις εκπαιδευτικών για τα εν χρήσει σχολικά βιβλία Ιστορίας της Στ΄
Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου
Μαρία Αράβα, Ιουλία Δημοπούλου, Ιουλία Κομπογιάννη
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των ερευνητών για
την αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων από τις ομάδες αποδοχής, δηλαδή από όλες τις
ομάδες που σχετίζονται με αυτό (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, σύμβουλοι κ. ά.). Το
ενδιαφέρον στρέφεται, κυρίως, στις απόψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι,
χρησιμοποιώντας τα βιβλία στην καθημερινή τους προετοιμασία και διδασκαλία ως βασικά
εργαλεία, είναι οι πλέον κατάλληλοι για να ασκήσουν κριτική στην ποιότητα και στη
χρηστικότητά τους. Ένα πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι εκπαιδευτικοί είναι
ότι τα σχολικά εγχειρίδια με τα οποία καλούνται να εργαστούν συχνά έχουν γραφεί χωρίς
να λαμβάνουν υπόψη τους κριτήρια παιδαγωγικής και διδακτικής καταλληλότητας, καθώς
και επιστημονικής εγκυρότητας. Ένα εξίσου σοβαρό πρόβλημα είναι το ύφος και το
λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται, το οποίο οι μαθητές συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν,
αλλά και ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που καλείται να καλύψει το βιβλίο, ιδιαίτερα στην
περίπτωση της νεότερης ιστορίας. Επιπλέον, πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί, δέσμιοι της
συστηματικής χρήσης του βιβλίου, περιορίζονται στη μετωπική διδασκαλία και, μάλιστα,
φτάνουν στο σημείο να περιορίσουν και τον ίδιο τους τον ρόλο τους μέσα στη σχολική τάξη.
Στην παρούσα έρευνα μελετώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα εν χρήσει σχολικά
βιβλία Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση
των απόψεων των εκπαιδευτικών για τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια, καθώς και η
εξέταση της χρήσης των βιβλίων αυτών, δηλαδή σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν
τη διδασκαλία τους σε αυτά. Συνεπώς, τα ερευνητικά ερωτήματα εστιάζουν στην εξωτερική
εμφάνιση, στην παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα και στη σχέση των εν λόγω
σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας με την επιστήμη αναφοράς, στη μεθόδευση της διδασκαλίας
από τους εκπαιδευτικούς, καθώς και στις απόψεις τους για εναλλακτικές μορφές
διδασκαλίας. Ως τεχνική συλλογής υλικού επιλέχθηκε η συνέντευξη. Η μέθοδος ανάλυσης
που θα χρησιμοποιηθεί είναι η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου.
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Όψεις του ελληνικού φιλότιμου
Μαρία Τσομπανίδου
Η Εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας της Β΄
Λυκείου τη σχολική χρονιά 2014-2015. Διατέθηκαν για αυτή 15 ώρες. Εξετάσαμε τη σχέση
του Φιλότιμου (αφού πρώτα καθορίσαμε την έννοια) με την αρχαία Φιλοτιμία. Θέσαμε τα
ερευνητικά μας ερωτήματα, μοιράσαμε τις εργασίες της κάθε ομάδα και προχωρήσαμε στη
αναζήτηση του υλικού από βιβλία και διαδίκτυο. Στην παρουσίαση της εργασίας κλήθηκε ο
κύριος Antreas Deffner, συγγραφέας ενός βιβλίου στα γερμανικά με διηγήματα που
αφορούν το νεοελληνικό Φιλότιμο. Αφορμή στάθηκε για το θέμα ένα video του
«oxidayfoundation» από ελληνοαμερικανούς. Η αναζήτηση μας κατέληξε στη δημιουργία
μιας παρουσίασης στο σχολείο.
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Η Ερευνητική Εργασία στο Γενικό Λύκειο: Το ιστορικό μιας εκπαιδευτικής
καινοτομίας: Θεωρία και πράξη
Αλεξάνδρα Δημακοπούλου
Με την παρούσα εισήγηση επιχειρούμε να παρουσιάσουμε την πορεία εισαγωγής και
εξέλιξης του «μαθήματος» της ερευνητικής εργασίας ως εκπαιδευτικής καινοτομίας στο
Γενικό Λύκειο σε σύγκριση με το θεωρητικό μοντέλο του Lewin εισαγωγής της αλλαγής.
Αρχικά, παρουσιάζουμε τα επίπεδα αλλαγής που σχετίζονται με την εισαγωγή μιας
καινοτομίας καθώς και τις αλλαγές που η συγκεκριμένη καινοτομία σε θεωρητικό επίπεδο
θα συνεπαγόταν. Στη συνέχεια, παρακολουθώντας και σχολιάζοντας την πορεία εισαγωγής
του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας στο Γενικό Λύκειο σε επίπεδο αναθέσεων,
επιμόρφωσης, διοικητικών ρυθμίσεων και γενικότερου σχεδιασμού και μεθοδολογίας που
ακολουθήθηκε, διατυπώνουμε προτάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης της συγκεκριμένης
καινοτομίας βάσει του θεωρητικού μοντέλου του Lewin (στάδιο ξεπαγώματος, αλλαγής και
παγώματος - παγιοποίησης), ένα από τα θεωρητικά μοντέλα που θα μπορούσε να είχε
λειτουργήσει ως πρότυπο για την εισαγωγή και παγίωση της συγκεκριμένης αλλαγής.
Παράλληλα, επιχειρούμε την πιθανή ερμηνεία των φαινομένων αντίστασης στην αλλαγή
από τη μεριά της εκπαιδευτικής κοινότητας και σε σχέση με τις μεθόδους και τις διοικητικές
ρυθμίσεις εισαγωγής της συγκεκριμένης καινοτομίας, βάσει των οποίων «παγιώθηκε» το
συγκεκριμένο «μάθημα» στα Γενικά Λύκεια από την εισαγωγή του (2011) μέχρι σήμερα.
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Το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας στο Λύκειο: Μια προσπάθεια
καινοτομίας
Κυριακή Διάμεση
Το 2011 εισάγεται στο λύκειο το μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας», το «project».
Πρόκειται για ένα καινοτόμο μάθημα για τα ελληνικά δεδομένα, με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, που εντάσσεται στη φιλοσοφία του «Νέου Σχολείου», που θέλει τους
μαθητές μικρούς «ερευνητές». Αποσκοπεί να τους οδηγήσει σε νέες οπτικές και
προβληματισμούς, μέσα από μια συλλογική δραστηριότητα και επιχειρεί να τους εφοδιάσει
με μαθησιακές δεξιότητες κι όχι με στείρες γνώσεις. Γίνεται μια προσπάθεια να συνδεθεί το
σχολείο με τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, ώστε η γνώση να συνδέεται με πράξεις και
εφαρμογές. Το μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας» έχει σκοπό να κινητοποιήσει τους
μαθητές ώστε να δράσουν, να ανακαλύψουν, να διερευνήσουν, να αναζητήσουν και να
στοχαστούν. Φιλοδοξεί στη μαθητοκεντρική προσέγγιση της γνώσης, με τον διδάσκοντα στο
ρόλο του μέντορα και εμψυχωτή και τον διδασκόμενο στο ρόλο του ερευνητή, να
διαμορφώνουν από κοινού τη μαθησιακή διαδικασία σε μια σχέση αλληλεπίδρασης. Για
την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα πρόκειται για πείραμα που οι εκπαιδευτικοί
αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και οι μαθητές με υγιή περιέργεια. Στη παρούσα εισήγηση θα
προσπαθήσουμε να δούμε αν και πώς το μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας» αποτέλεσε
καινοτόμο δράση στα σχολεία, αν δικαίωσε τις προσδοκίες των εμπνευστών, ποια
εκπαιδευτική πολιτική υπηρετεί και κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για
ανάλογες καινοτομίες στην εκπαίδευση.
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Send my Friend to School: Αποστολή Μπανγκλαντές – Παρουσίαση
εκπαιδευτικού υλικού
Κατερίνα Γιαννούλα, Δημήτριος Γκότζος, Θεόδωρος Γούτας,
Κάλλι Ρουμελιώτου, Μιχάλης Φωτάκης
Τον Ιούλιο του 2015, έξι Έλληνες εκπαιδευτικοί και δύο στελέχη του εκπαιδευτικού τομέα
της ActionAid Ελλάς επισκεφτήκαμε το Μπανγκλαντές, μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες
και φτωχές χώρες του κόσμου. Το ερευνητικό ταξίδι εντάσσεται στο τριετές ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Στείλε το Φίλο μου Σχολείο, το οποίο συντονίζει η ActionAid Ελλάς. Σκοπός μας
ήταν η εξέταση πτυχών του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας και ο σχεδιασμός και η
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με άξονα το δικαίωμα της καθολικής πρόσβασης στην
εκπαίδευση. Η πίστη των εκπαιδευτικών στη δύναμη της εκπαίδευσης και τον δικό τους
ρόλο στην ενδυνάμωση και κινητοποίηση των μαθητών και μαθητριών ως ενεργών πολιτών
αποτέλεσαν τον κινητήριο μοχλό στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του παραπάνω υλικού.
Στην παρούσα ανακοίνωση επικεντρωνόμαστε στην παρουσίαση των μερών του
εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζονται, πέρα από το κεντρικό θέμα της εκπαίδευσης, με το
περιβάλλον, τον πολιτισμό, την κοινωνία και την οικονομία, δηλαδή τους τέσσερις πυλώνες
της αειφορίας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Στόχος μας ήταν ο
βιωματικός και διαθεματικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων, ώστε να μπορούν να
υλοποιηθούν στο πλαίσιο ενός προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων στην
Πρωτοβάθμια ή/και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται σε τρία
μέρη: στο παραμύθι «Ο δρόμος για το σχολείο: μια χρωματιστή περιπέτεια», στο βιβλίο του
εκπαιδευτικού και στο χάρτη. Στο παραμύθι, ο κεντρικός ήρωας κατά τη διαδρομή του προς
το σχολείο συναντά άλλους χαρακτήρες μέσα από τους οποίους αναδεικνύονται θέματα
σχετικά με το περιβάλλον, την παιδική εργασία και τον παιδικό γάμο, βασικούς παράγοντες
που αποτελούν εμπόδιο στην πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών στο Μπανγκλαντές.
Τα κείμενά του λειτουργούν ως αφόρμηση και συνδέονται άμεσα με το δεύτερο μέρος, τις
δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του εκπαιδευτικού. Αυτές είναι
οργανωμένες σε διαφορετικές θεματικές ενότητες προσαρμοσμένες στο πλαίσιο της
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το Γλωσσάρι
στο τέλος του βιβλίου του εκπαιδευτικού, στο οποίο αναλύονται ονόματα και όροι που
υπάρχουν στις δραστηριότητες. Το βιβλίο του εκπαιδευτικού ολοκληρώνεται με τις ιστορίες
ανθρώπων όπου περιλαμβάνονται συνεντεύξεις που συλλέξαμε κατά την παραμονή μας
στο Μπανγκλαντές, αλλά και πριν από το ταξίδι, από μετανάστες από το Μπανγκλαντές που
ζουν στη χώρα μας. Τέλος, ο ένθετος χάρτης παρακινεί τους/τις μαθητές/τριες να
συνοδεύσουν τον κεντρικό ήρωα στο ταξίδι του συμπληρώνοντας βασικά του κομμάτια που
οι μαθητές/τριες καλούνται να συμπληρώσουν έχοντας ολοκληρώσει τις δραστηριότητες
ανά θεματική ενότητα.
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Βαθιά κατανόηση, κριτική σκέψη και αγωγή χαρακτήρα. Βήματα για την
υλοποίηση ενός ολιστικού παιδαγωγικού μοντέλου στο Κολλέγιο Ψυχικού
Απόστολος Αθανασόπουλος, Ιορδάνης Παπαδόπουλος
Η διεθνής εκπαιδευτική κοινότητα, εδώ και πολύ καιρό, έχει θέσει στο επίκεντρο της
επιστημονικής συζήτησης την έννοια των δεξιοτήτων και ικανοτήτων (skills & competencies)
και αναζητεί τις βέλτιστες διδακτικές πρακτικές για την ανάπτυξη και καλλιέργεια αυτών
στους μαθητές/τριες. Στην πραγματικότητα, βεβαίως, το σύγχρονο παιδαγωγικό πρόταγμα
αφορά στην καλλιέργεια συνολικά στάσεων ζωής (dispositions) έναντι της γνώσης και της
κοινωνικής πραγματικότητας και όχι στην ανάπτυξη απλώς εργαλειακών δεξιοτήτων.
Αφορά στην παιδεία και στην αγωγή που πρέπει να παρέχουμε στους μαθητές/τριες μας
στον 21ο αιώνα. Εντούτοις στην καθημερινή μας πρακτική ως εκπαιδευτικοί
αναρωτιόμαστε διαρκώς σχετικά με το κατά πόσον οι μαθητές μας μπορούν εν τέλει να
προσδιορίσουν τις βασικές έννοιες και ιδέες του μαθήματος αλλά και να τις εφαρμόσουν
στην πράξη. Μας διακατέχει ένα είδος αγωνίας για το κατά πόσον έφυγαν από την τάξη
έχοντας κάνει ένα βήμα περισσότερο προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της κριτικής τους
σκέψης και της ηθικής στάσης ζωής. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα θα μπορούσε να
είναι καταφατική υπό την προϋπόθεση ότι θα υλοποιήσουμε, έστω και σταδιακά, ένα
ολιστικό παιδαγωγικό μοντέλο, όπως εκείνο το οποίο αναδεικνύεται από τη σύνθεση των
6Cs: Creativity (δημιουργικότητα), Communication (επικοινωνία), Collaboration
(συνεργασία), Critical Thinking (κριτική σκέψη), Character Education (αγωγή χαρακτήρα),
Citizenship (πολιτειότητα και κοινωνική υπευθυνότητα). Στην εισήγησή μας θα
καταδείξουμε τα βήματα υλοποίησης ενός τέτοιου παιδαγωγικού μοντέλου, τα οποία
πραγματοποιήθηκαν στο Κολλέγιο Ψυχικού, και στις τρεις σχολικές βαθμίδες, τα τελευταία
τρία σχολικά έτη. Στο εγχείρημα αυτό συμμετείχε μια ευάριθμη ομάδα εκπαιδευτικών σε
μια κατ’ ουσίαν bottom-up πρωτοβουλία, η οποία συνάδει με το δημοκρατικό μοντέλο
διοίκησης σχολικών μονάδων. Στην εισήγησή μας θα συμπεριληφθούν και τα πρώτα
αποτελέσματα των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης που εφαρμόσθηκαν από τους ίδιους
τους εκπαιδευτικούς. Το όλο εγχείρημα βρίσκεται σε φάση εξέλιξης.
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Μια συνεργατική έρευνα δράσης μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων
μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
Κατερίνα Καζέλα, Αρετή Διαμαντοπούλου, Ασπασία Καμπουράκη, Πηνελόπη Κομινάκη
Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, καθώς και η ανατροφοδότηση μέσα από την
αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας, αποτελεί ένα βασικό μέσο για την επαγγελματική
ανάπτυξη και αυτομόρφωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα δράσης αποτελεί ένα
εργαλείο που δίνει ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους,
τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, για να βελτιώσουν την ίδια τη δράση και, κατ΄ επέκταση,
τη διδασκαλία και τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η
ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των νηπιαγωγών για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών
πρακτικών τους μέσα από το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων
μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε
ήταν η συνεργατική έρευνα δράσης. Η ερευνητική ομάδα αποτελείτο από 6 νηπιαγωγούς
της 56ης Περιφέρειας Π.Α Αττικής και τη Σχολική Σύμβουλο, η οποία λειτούργησε ως
«κριτικός φίλος». Το πρόγραμμα διήρκησε 6 μήνες και η ομάδα πραγματοποίησε 15
συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, η ομάδα εστίασε στον
αναστοχασμό πάνω στη δράση μέσα από την ανάπτυξη κριτικής και συζήτησης για την
πραγματοποίηση αλλαγών, με σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών που ακολουθούσαν. Τα
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων ήταν το
ημερολόγιο νηπιαγωγού, πρωτόκολλα παρατηρήσεων, μαγνητοφωνήσεις και
βιντεοσκοπημένες δράσεις. Μέσα από την εργασία αυτή αναδείχθηκε ότι, όταν οι
εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν συνεργασία μεταξύ τους και συμμετέχουν σε διαδικασίες
στοχασμού, τα αποτελέσματα είναι θετικά τόσο για τους ίδιους και την επαγγελματική τους
ανάπτυξη όσο και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (παιδιά, Νηπιαγωγείο,
οικογένεια).
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Το πείραμα ως αναπόσπαστο τμήμα της επιστημονικής μεθοδολογίας στα
ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία (1838-2008) του Δημοτικού
Πηνελόπη Ξανθίδου
Το πείραμα αποτελεί απαραίτητο διδακτικό μέσο για τη διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών. Στα Αναλυτικά Προγράμματα των Φυσικών Επιστημών του Δημοτικού Σχολείου,
πειράματα (ή ενδείξεις για πειράματα) παρουσιάζονται από το 1894. Στο πρόγραμμα του
1913, παρουσιάζεται για πρώτη φορά ο όρος Πειραματική Φυσική. Με τη συστηματική
χρήση της πειραματικής διαδικασίας, ο μαθητής συμμετέχει υπεύθυνα και ενεργά στη
μαθησιακή διαδικασία. Η πειραματική διαδικασία, ως τμήμα του επιστημονικού τρόπου
σκέψης (να κάνουν υποθέσεις και να τις ελέγχουν πειραματικά), περιλαμβάνεται στον
σκοπό του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών στα Αναλυτικά Προγράμματα των Ε΄ και Στ΄
τάξεων (1985 και 1987 αντίστοιχα). Η επιστημονική μεθοδολογία αντιπροσωπεύει τον
επιστημονικό τρόπο σκέψης και εργασίας (οι μαθητές μικροί επιστήμονες). Οι όροι
επιστημονική μεθοδολογία και πειραματικός έλεγχος εμφανίζονται στον σκοπό
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών Φυσικών Επιστημών του 2003. Από το πρώτο σχολικό εγχειρίδιο εμφανίζονται
περιγραφές απλών πειραμάτων. Στα σχολικά εγχειρίδια εμφανίζεται, για πρώτη φορά, το
πείραμα ενταγμένο στην επιστημονική μεθοδολογία στο σχολικό εγχειρίδιο του 1974.
Μέχρι σήμερα, η πειραματική διαδικασία αποτελεί τμήμα της επιστημονικής μεθοδολογίας
σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια που ακολούθησαν (1975-2008).
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Εμπειρική διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Προσχολικής και
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ζήτημα της μετάβασης των παιδιών από
το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο
Χρίστος Πατσάλης, Ζωή Καραμπατζάκη
Η παρούσα μελέτη διερευνά τις απόψεις για τη μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο
Δημοτικό Σχολείο των νηπιαγωγών (Α΄ ομάδα) και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Β΄ ομάδα), υπηρετούντων σε Νηπιαγωγεία και σχολεία ΖΕΠ, χώρο που από τη
βιβλιογραφική επισκόπηση φαίνεται ως μη ερευνηθείς. Θεωρητικό θεμέλιό της αποτελεί το
οικοσυστημικό μοντέλο, με βάση το οποίο κατασκευάστηκε το ερευνητικό εργαλείο. Στην
έρευνα συμμετείχαν συνολικά 70 άτομα, 20 από την Α΄ ομάδα και 50 από τη Β΄. Ως
ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο. Τα κύρια ευρήματα
κατέδειξαν ότι η πλειονότητα των ερωτώμενων αμφοτέρων των ομάδων θεωρεί πολύ
σημαντικό το ζήτημα της ομαλής μετάβασης των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο
Δημοτικό Σχολείο. Οι δραστηριότητες συναισθηματικής ανάπτυξης και κονωνικών
δεξιοτήτων προηγούνται στην προτίμηση όλων ως οι πλέον κατάλληλες να βοηθήσουν τα
παιδιά στην απρόσκοπτη μετάβασή τους από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.
Ωστόσο, σχετικά με το ερώτημα του κατά πόσο θεωρούν σημαντική για την επιτυχή
μετάβαση την κατάκτηση μιας σειράς από ακαδημαϊκές δεξιότητες, βρέθηκαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεων μεταξύ των νηπιαγωγών και
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Δημοτικό Σχολείο. Οι δεύτεροι θεωρούν
περισσότερο σημαντικό να έχουν κατακτήσει τα παιδιά του Νηπιαγωγείου αυτές τις
ακαδημαικές δεξιότητες από όσο το θεωρούν οι πρώτοι. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται η
ύπαρξη της ανάγκης για αλληλοενημέρωση και συνεργασία μεταξύ του Νηπιαγωγείου και
του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και για υλοποίηση κοινών δράσεων από τους
εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική η
μετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.
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Μία νέα εκπαιδευτική πρόταση: Η μουσειοσκευή «Στα ίχνη της γραφής»
Σαπφώ Μορτάκη, Χρυσάνθη Σημανδηράκη, Ευγενία Οικονόμου, Σοφία Αηδόνη
Η ενίσχυση της σχέσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Εκπαίδευσης αποτελεί σταθερό μέρος
της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο εκφράζεται μέσα από την οργάνωση
εκπαιδευτικών δράσεων σε σταθερή βάση. Ως συνέχεια αυτής της πολιτικής, το 2011 η
Διεύθυνση Μουσείων ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έξι Πράξεις που στόχευαν στην
παραγωγή πρότυπων εκπαιδευτικών εργαλείων για διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων
και η ιστορία της γραφής. Παρουσιάζεται η Πράξη «Στα ίχνη της Γραφής: η ιστορία της
γραφής και της γλώσσας στον ελλαδικό χώρο». Στόχος της Πράξης είναι η δημιουργία
ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών εργαλείων και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη χρήση αυτών, προκειμένου οι
μαθητές να κατανοήσουν την εξέλιξη της ελληνικής γραφής και της γλώσσας στο χρόνο, τη
σημασία τους στην επικοινωνία-ανταλλαγή αγαθών και ιδεών, τη θέση που κατέχουν στο
σύστημα του πολιτισμού, καθώς και τις σχέσεις που αναπτύσσουν με τις υπόλοιπες δομές
του. Ακόμη, η Πράξη στοχεύει στην άμεση σύνδεση της Εκπαίδευσης με την πολιτιστική
κληρονομιά. To εκπαιδευτικό υλικό έπρεπε να σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να
καλύπτει ταυτόχρονα τις ανάγκες τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, καθώς το κοινό, στο οποίο βασικά απευθύνεται, είναι τόσο οι μαθητές όσο
και οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων. Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη αφορά: α) στο
σχεδιασμό, παραγωγή και διάθεση πρότυπου και βιώσιμου εκπαιδευτικού υλικού
(αναλογικού και ψηφιακού) με θέμα την ιστορία της ελληνικής γραφής και γλώσσας και β)
στην ψηφιοποίηση του παραπάνω υλικού, μετάφρασή του στα αγγλικά και ανάρτησή του
στο διαδίκτυο. Το εκπαιδευτικό υλικό συνίσταται σε μουσειοσκευή (κινητή εκπαιδευτική
θεματική έκθεση), εκπαιδευτικό φάκελο (με ποικίλο υλικό, συμβατικό, ψηφιακό και
διαδραστικό), ταινία κινουμένων σχεδίων με θέμα την εξέλιξη των γραμμάτων, υλικό για
ΑμεΑ, καθώς και δημιουργία εικονικής θεματικής έκθεσης και διαδικτυακής πύλης, στην
οποία φιλοξενείται. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα εστιάσουμε στη μουσειοσκευή «Στα
ίχνη της Γραφής», η οποία αποτελεί ένα πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό με κεντρικό θέμα την
ιστορία και την εξέλιξη της ελληνικής γραφής και γλώσσας. Η μουσειοσκευή στοχεύει στην
ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εναλλακτικούς τρόπους μάθησης που
στηρίζονται στην εμπειρική γνώση και τη ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Η ευελιξία
στη χρήση της, την καθιστά ένα χρήσιμο εργαλείο που προσφέρεται, μεταξύ άλλων, και για
διεπιστημονική και διαπολιτισμική προσέγγιση, καθώς ένας ακόμη στόχος είναι η
μουσειοσκευή και το περιεχόμενό της να αξιοποιηθούν διαθεματικά.
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Αναζητώντας αφηγήσεις στο μουσείο: Ένα πλαίσιο συνεργασίας και
ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών
Χαρά Κανάρη, Θεοδοσία Ράπτου
Τα μουσεία είναι θεσμοί που διαφοροποιούνται στην πορεία του χρόνου, ανάλογα με τις
εξελίξεις και τα συμφραζόμενα κάθε εποχής και κοινωνίας. Σήμερα αποτελεί κοινό τόπο
σκέψης ότι το σύγχρονο μουσείο δεν περιορίζεται στις παραδοσιακές λειτουργίες της
συλλογής, μελέτης, διαφύλαξης και έκθεσης των αντικειμένων, αλλά έχει ή πρέπει να έχει
έναν ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό ρόλο. Ο εκπαιδευτικός και κοινωνικός ρόλος
των μουσείων αποτελεί τα τελευταία χρόνια σημαντικό πεδίο συζήτησης και σχετικών
ερευνών, αναδεικνύοντας τη σημασία της παιδευτικής αξιοποίησης των χώρων αυτών και
τα οφέλη της Μουσειακής Εκπαίδευσης. Εστιάζοντας στο μαθητικό κοινό και στη σχέση
μουσείου και σχολείου, έχει επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ο καίριος ρόλος των
εκπαιδευτικών. Ζητήματα όπως η κατάρτιση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη
Μουσειακή Εκπαίδευση απασχολούν τόσο το χώρο της εκπαίδευσης όσο και το χώρο των
μουσείων. Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε επιμορφωτικά εργαστήρια Μουσειακής
Εκπαίδευσης που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα και την Κύπρο με παραδείγματα που
αφορούν σε ποικίλες διαστάσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού και παιδευτικής αξιοποίησης
των μουσείων. Στόχος των εργαστηρίων υπήρξε η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για τον
σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη δημιουργική αξιοποίηση των μουσείων
από τους ίδιους για τους μαθητές τους. Η θετική αποτίμηση των εργαστηρίων αυτών αλλά
και το γενικότερο αίτημα για συστηματικότερες δράσεις επιμόρφωσης στη Μουσειακή
Εκπαίδευση καταδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου που θα ενθαρρύνει και
θα υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών για την καλλιέργεια μιας πολιτισμικής
παιδείας και μιας ουσιαστικής και ποιοτικής εκπαίδευσης.
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Μουσειοπαιδαγωγική
Θάλεια Τραυλού
Αφού γίνει μία σύντομη αναφορά στον ορισμό του μουσείου και στον εκπαιδευτικό του
ρόλο στη σύγχρονη πραγματικότητα, θα περιγραφεί η έννοια της µουσειοπαιδαγωγικής ως
επιστημονικός κλάδος πολυσύνθετος που στόχο έχει να διαμεσολαβήσει μεταξύ του
κοινού- παιδικού ή ενήλικου- και του υλικού πολιτισμού που φιλοξενείται στα Μουσεία
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ανακάλυψη νέων πληροφοριών και εμπειριών µε την
ισότιμη εμπλοκή της νόησης, του σώματος και του συναισθηματικού κόσμου, μέσα από μια
συνεχή
διαδικασία
κωδικοποίησης
και
αποκωδικοποίησης μηνυμάτων.
Η
μουσειοπαιδαγωγική αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα από την ανάγκη
εκδημοκρατισμού των μουσείων. Η ανάπτυξη συνέπεσε με τη συνειδητή προσπάθεια
επέκτασης του σχολείου (τυπικός χώρος μάθησης) σε άτυπους χώρους μάθησης και
καθιέρωσης του πολιτισμού ως πολιτιστικού προϊόντος, αλλά και της συνεχώς αυξανόμενης
σημασίας που αποδόθηκε στην πολιτιστική κληρονομιά. Οι αρμοδιότητες της
μουσειοπαιδαγωγικής, αφορούν σε μεγάλο βαθμό, την άτυπη μορφή μόρφωσης (informal
learning), η οποία ορίζεται ως η διαδικασία με την οποία κάθε άτομο στην διάρκεια της
ζωής του μαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότητες και γνώσεις από την καθημερινή
εμπειρία και τις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον του. Η άτυπη μόρφωση, στην
οποία εμπίπτει και το μουσείο, σχετίζεται με τον ελεύθερο χρόνο, ενώ δεν είναι
διαρθρωμένη σε επίπεδο στόχων και δεν οδηγεί σε επίσημη πιστοποίηση. Το περιεχόμενο
της μάθησης στο μουσείο διαφέρει πολύ από αυτό της τυπικής εκπαίδευσης. Έπειτα, αφού
παρουσιαστεί εν συντομία ο ρόλος του μουσειοπαιδαγωγού, θα δοθεί έμφαση στα
παιδαγωγικά εργαλεία του μουσείου, στους τρόπους μουσειοπαιδαγωγικής διδασκαλίας
και τέλος στα εργαλεία της μουσειοπαιδαγωγικής. Στην τελευταία ενότητα θα γίνει λόγος
για τη σχέση μουσείου σχολείου και πως το μουσείο, με την απελευθέρωση από τον
εγκλεισμό των σχολικών ορίων, δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να μάθει καλύτερα
εξαιτίας της ιδιαίτερης ποιότητας μάθησης που προσφέρουν τα ίδια τα αντικείμενα μέσα
από τη βιωματική προσέγγιση σε ένα χώρο απαλλαγμένο από το άγχος του σχολείου. Η
παρουσίαση θα ολοκληρωθεί με σχετικό διάγραμμα: «Αρχές- Στόχοι– Περιεχόμενο και
Παιδαγωγικές Μέθοδοι Μουσειακής Εκπαίδευσης.»
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Λογοτεχνία, Μουσείο και Δημιουργική Γραφή στη σχολική πράξη: Μια
δυναμική και πολυδιάστατη σχέση αναπαράστασης, μνήμης και συνέχειας
Θεοδώρα Κοντογεώργη
Η παρούσα ανακοίνωση υποστηρίζει την προσέγγιση της λογοτεχνίας ως «μουσειακού
χώρου» με στόχο την αξιοποίησή της στο πλαίσιο των προαιρετικών μαθητικών ομίλων της
δημιουργικής γραφής. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζεται και αξιοποιείται ο ρόλος της
λογοτεχνίας ως πεδίου συντήρησης της μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο
πλαίσιο του οποίου οικοδομείται η συλλογική ταυτότητα, συνείδηση και μνήμη. Εξάλλου, η
συντήρηση των (υλικών και άυλων) πολιτισμικών αγαθών συνιστά τρόπο μνημονικής
διάσωσης των προϊόντων της εθνικής κουλτούρας. Ως τέτοια νοείται το σύνολο των αγαθών
του υλικού και άυλου πολιτισμού, το οποίο διαμορφώνει την έννοια του έθνους και της
εθνικής ταυτότητας. Σύμφωνα με τις κονστρουκτιβιστικές θεωρίες, το έθνος εμφανίζεται ως
ένα πολιτισμικό αντικείμενο, που υπάρχει στη συνείδηση των μελών μιας κοινότητας και
προκύπτει μέσα από τη γλώσσα, την ιστορία, τη λογοτεχνία και τις εν γένει πολιτισμικές
πρακτικές, μέσω των οποίων συγκεκριμενοποιείται, μνημονεύεται και καθίσταται παρόν το
εθνοτικό παρελθόν. Η παρούσα μελέτη εκκινεί από τη θέση ότι η λογοτεχνία διαθέτει,
μεταξύ άλλων, τα χαρακτηριστικά ενός μουσειακού χώρου, άποψη που τεκμηριώνεται με
την συνεπικουρία της σημειωτικής και πολιτισμικής κριτικής. Η λογοτεχνία, μέρος της
εθνικής ή τοπικής κουλτούρας, συνιστά χώρο που, όπως μια μουσειακή έκθεση, «σημαίνει»
μέσα από τη μυθική δομή του και με κάθε επιλογή και προβολή των πολιτισμικών αγαθών
της κοινότητας στην οποίαν αναφέρεται. Επομένως, όπως οι μουσειακές εκθέσεις –
συντηρώντας και προβάλλοντας τα τεκμήρια του παρελθόντος σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο–
συμμετέχουν σε μια κοινή και συνεχιζόμενη ιστορία, έτσι και τα συγκεκριμένα λογοτεχνικά
έργα επιτελούν ανάλογες λειτουργίες και συμβάλλουν με την ποιητική τους στη διατήρηση
της κοινής ιστορικής μνήμης και της πολιτισμικής συνέχειας. Πέρα από τη θεωρητική
προσέγγιση, η πρόταση επεκτείνεται σε συγκεκριμένη δράση, η οποία – εντός ενός
μαθητικού ομίλου λογοτεχνικής ανάγνωσης και γραφής – περιλαμβάνει τα εξής στάδια: την
καθοδηγούμενη αναγνωστική εμπειρία, την αναγνώριση και αξιολόγηση των
διερευνούμενων τεκμηρίων, την κατανόηση του παρελθόντος ως διαρκούς πηγής
έμπνευσης της τέχνης και εν προκειμένω της λογοτεχνικής γραφής, τη συνδυαστική
βιωματική εμπειρία επιλεγμένων για τους μαθησιακούς στόχους μουσειακών εκθέσεων,
τέλος, την δημιουργική αξιοποίηση των λογοτεχνικών ευρημάτων και της μουσειακής
εμπειρίας για την παραγωγή γραπτού λογοτεχνικού έργου, ποιητικού ή πεζού.
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Εκπαιδευτική καινοτομία – διασχολική συνεργασία και συνδιδασκαλία σε
πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα τη διατροφή
Μαρίνα Λάγουρη, Χρυσάνθη Αυγερινού
Στην παρούσα εισήγηση, παρουσιάζεται μια καινοτομική διδακτική προσέγγιση
εκπαιδευτικού προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα τη διατροφή. Καθώς η εφαρμογή των
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στο σχολείο προωθεί την ενεργητική μάθηση, την
επικοινωνία και στοχεύει στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών με υιοθέτηση υγιεινών
τρόπων ζωής, οι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης δύο σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
συνεργάστηκαν και δούλεψαν παράλληλα, προκειμένου να υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, συμμετέχοντας σε καινοτόμες δραστηριότητες, με χρήση βιωματικών και
συνεργατικών μεθόδων καθώς και νέων τεχνολογιών. Σκοπός του εκπαιδευτικού
προγράμματος ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές/τριες σε θέματα σωστής
διατροφής, να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις ομάδες των τροφών, τις υγιεινές και τις
μη υγιεινές τροφές, την πυραμίδα της Μεσογειακής διατροφής, τα βασικά συστατικά των
τροφίμων και τη σημασία της υγιεινής διατροφής. Επίσης, να κατανοήσουν ότι ένας υγιές
σώμα δημιουργείται και διατηρείται από τον συνδυασμό ισορροπημένης υγιεινής
διατροφής και συστηματικής άσκησης και, στο τέλος, να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους
για να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες. Με τη συνεχή και στενή συνεργασία
των εκπαιδευτικών των δύο σχολείων, καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος, τέθηκαν οι
στόχοι από την εφαρμογή του προγράμματος της διατροφής, έγινε η επιλογή των
υποθεμάτων, του διδακτικού υλικού, η επιλογή της διδακτικής μεθόδου της
συνδιδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε, με στόχο να προωθηθεί η επικοινωνία και η
ομαδοσυνεργατική προσέγγιση των μαθητών/τριών, ο συντονισμένος τρόπος καθοδήγησής
τους από τις εκπαιδευτικούς, η οργάνωση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις με
βιωματικές δραστηριότητες, καθώς και οι δραστηριοτήτες που υλοποιήθηκαν στις τάξεις
στο πλαίσιο του προγράμματος. Με τη σύμφωνη γνώμη των δύο εκπαιδευτικών,
εφαρμόστηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος μάθησης στη διδασκαλία για την καλλιέργεια
και ανάπτυξη συνεργατικού κλίματος, επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης, αμοιβαιότητας
μεταξύ των μαθητών, η βιωματική προσέγγιση και ανακαλυπτικήμάθηση, η καλλιέργεια
ελεύθερης σκέψης και έκφρασης, αναλυτικής, συνθετικής και δημιουργικής σκέψηςκαι
κλίματος αμοιβαίου σεβασμού. Επιλέχτηκε η διασχολική συνεργασία, συνδιδασκαλία και
παράλληλη διδασκαλία των δύο τάξεων με στόχο, από τη μια, την ενίσχυση της
αλληλεπίδρασης και αποδοχής μεταξύ των μαθητών και, από την άλλη, την επικοινωνία,
συνεργασία, αμοιβαία ανταλλαγή εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών πρακτικών, ιδεών,
γνώσεων και αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου
προγράμματος, που διήρκησε 6 μήνες, αποτελεί καινοτομία λόγω της συνεργασίας δύο
σχολείων, της συνδιδασκαλίας και ομαδικής εργασίας των μαθητών των δύο τάξεων. Η
παρούσα εργασία αναδεικνύει τις δυνατότητες που παρέχονται στους εκπαιδευτικούς να
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν νέες παιδαγωγικές
πρακτικές, να ενισχύονται επαγγελματικά μέσω της συνεργασίας τους, να αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες με γνώμονα τις ανάγκες των μαθητών τους.
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Παιχνίδια με έμφαση στην τακτική κατανόηση: Πρόταση ενός μοντέλου
διδασκαλίας για τη αναμόρφωση του Αναλυτικού Προγράμματος Φυσικής
Αγωγής
Ασπασία Δανιά
Στα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα (Α.Π.) Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) τα παιχνίδια
καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου προγραμματισμού, είτε ως διακριτοί
θεματικοί κύκλοι (π.χ. αθλοπαιδιές), είτε ως μεμονωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Ωστόσο, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποκαλύπτει ότι η πλειοψηφία των μαθητών
αποφοιτά από το σχολείο χωρίς επαρκή γνώση παιχνιδιών που θα προωθούσαν την
υιοθέτηση συνηθειών δια βίου άσκησης. Εντός του μαθήματος Φ.Α., η χρήση αυστηρά
αναπαραγωγικών μεθόδων διδασκαλίας και η ανισομερής εστίαση στην εξάσκηση τεχνικών
δεξιοτήτων, μετατρέπουν τη διδασκαλία των παιχνιδιών σε αποπλαισιωμένη
δραστηριότητα με αυξημένο δείκτη δυσκολίας. Βάσει των παραπάνω, σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του μοντέλου «Teaching Games for
Understanding» (TGfU) (Bunker & Thorpe, 1982) ως μοντέλου αναμόρφωσης του
περιεχομένου και της διδασκαλίας της σχολικής Φ.Α. Ως μαθητοκεντρικό μοντέλο
διδασκαλίας, το TGfU βασίζεται στο σχεδιασμό αναπτυξιακά κατάλληλων παιχνιδιών που
ανάγουν στην τακτική κατανόηση ως βασική προϋπόθεση σκόπιμης και συναφούς μάθησης
δεξιοτήτων. Αντλώντας επιρροές από τις θεωρίες του κονστρουκτιβισμού και της
πλαισιοθετημένης μάθησης, το TGfU θεμελιώνεται στις εξής παραδοχές: α) ο σκοπός των
κανόνων είναι να κάνει το παιχνίδι κατανοητό στους παίκτες του και εφικτό να παιχθεί, β)
κάθε παιχνίδι οφείλει να σχεδιάζεται στη βάση συγκεκριμένων τακτικών προβλημάτων, η
επίλυση των οποίων θα πρέπει να προάγει σταδιακά την εννοιολογική κατανόηση και τη
λήψη αποφάσεων, και γ) η ταξινόμηση των παιχνιδιών σύμφωνα με τα τακτικά
προβλήματα που διαπραγματεύονται βοηθά τους μαθητές να κατηγοριοποιήσουν όσα
μαθαίνουν, διευκολύνοντας έτσι τη μεταφορά μάθησης εννοιών και δεξιοτήτων.
Αναπόσπαστο κομμάτι στη διαδικασία σχεδιασμού των παιχνιδιών και σημείο κλειδί στην
κατανόηση των τακτικών προβλημάτων αποτελεί η χρήση ερωτήσεων καθοδηγούμενης
ανακάλυψης από πλευράς του δασκάλου. Οι ερωτήσεις στρέφουν το ενδιαφέρον των
μαθητών στη σημασία του εκάστοτε τακτικού προβλήματος, ώστε να μετασχηματίσουν το
παιχνίδι σε εμπειρία αυθεντικής μάθησης. Στην παρούσα εργασία, αναλύεται μία πρόταση
προσαρμογής του Α.Π. Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη φιλοσοφία και
τις παιδαγωγικές αρχές του μοντέλου TGfU. Αρχικά, παρουσιάζεται ένα σύστημα
ταξινόμησης των παιχνιδιών σε κατηγορίες (θεματικούς κύκλους) και δίνονται
παραδείγματα ετήσιου προγραμματισμού για κάθε τάξη του Δημοτικού. Στη συνέχεια,
παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες για το σχεδιασμό ημερησίων προγραμμάτων βάσει του
μοντέλου και την προσαρμογή αυτών στο σχολικό πρόγραμμα. Η παρούσα πρόταση δεν
αποβλέπει στην ανατροπή των ισχυουσών πρακτικών διδασκαλίας της Φ.Α. Αντιθέτως,
προτείνει μία αλλαγή έμφασης σε αυτές, ώστε να ευνοείται περισσότερο η δημιουργία
συνθηκών ενίσχυσης της συμμετοχής όλων των μαθητών και προαγωγής της ενεργούς
μάθησης.
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Ένταξη καθημερινής φυσικής δραστηριότητας στο πρόγραμμα του
Νηπιαγωγείου
Σεβαστιανή Καλπακίδου, Αντώνης Καμπάς
Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών προσχολικής
ηλικίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες, στοχεύουν στην
ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών ενσωματώνοντας συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.
Προς την κατεύθυνση αυτή εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, βασισμένες σε
καινοτόμες επιστημονικές θεωρίες, καθώς και σχέδια εργασίας συνεπικουρούμενα συχνά
από τεχνολογικά βοηθήματα. Οι βασικές αρχές των προγραμμάτων αυτών, στοχεύουν στην
κινητοποίηση και ενθάρρυνση του παιδιού προς τη μάθηση, στην ενίσχυση της
ομαδικότητας των παιδιών και της συνεργασίας τους με τους γονείς και τους παιδαγωγούς,
στην ανάδειξη της σημασίας της γλώσσας, στην ομαδικότητα που δεν γνωρίζει διακρίσεις.
Στις μέρες μας όλα αυτά διαδραματίζονται υπό την αιγίδα εννοιών όπως: Ανθρώπινα
δικαιώματα, ισότητα ευκαιριών, δημιουργικά και ευτυχισμένα παιδιά, παιδιά με ιδιαίτερα
γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, ευρωπαϊκή ταυτότητα, πολίτες του κόσμου.
Ωστόσο εξίσου σημαντικό, ίσως και σημαντικότερο, είναι η υγεία του παιδιού, η οποία
αποτελεί τη βάση για όλα τα υπόλοιπα. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι το πιο
ενεργητικό μέρος του πληθυσμού, το οποίο όμως σύμφωνα με τελευταίες μελέτες τείνει να
γίνει η ομάδα εκείνη με το υψηλότερο ποσοστό καθιστικής ζωής. Η καθιστική ζωή και η
ελλειμματική φυσική δραστηριότητα συνδέονται αποδεδειγμένα με τα λεγόμενα μη
μεταδιδόμενα νοσήματα (καρδιοπάθειες, διαβήτης, καρκίνος κ.α.). Υπολογίζεται ότι η
καθημερινή φυσική δραστηριότητα στην προσχολική ηλικία, διαρκείας 120-180 λεπτών,
λειτουργεί υπό προϋποθέσεις προληπτικά για την μη εμφάνιση των παραπάνω ασθενειών.
Ωστόσο οι οδηγίες των διεθνών οργανισμών για την προσχολική ηλικία δεν έχουν ληφθεί
υπόψη στα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Με δεδομένο λοιπόν τον ενεργητικό ρόλο
της καθημερινής κίνησης στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού αλλά και στην
υγεία του, προτείνεται η ένταξη οργανωμένης φυσικής δραστηριότητας διάρκειας 20-30
λεπτών και μέτριας έως υψηλής έντασης, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος
των νηπιαγωγείων της χώρας. Καθώς τα προγράμματα φυσικής δραστηριότητας δεν
απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, όπως η φυσική αγωγή, μπορούν να υλοποιηθούν από τις
ίδιες τις νηπιαγωγούς. Η ένταξη καθημερινής φυσικής δραστηριότητας μέσης ως υψηλής
έντασης και διάρκειας 20 λεπτών, θα μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση της
κατάστασης. Ωστόσο σημαντικό ρόλο παίζει και η εξωσχολική δραστηριότητα προκειμένου
να επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση ο
ρόλος των γονέων είναι εξίσου καθοριστικός.
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Το σώμα μου, ο εαυτός μου
Αργυρώ Βαφειάδου, Μαρία-Άρτεμις Θεοδωροπούλου, Δήμητρα Μόρφη
Η εργασία παρουσιάζει ένα σχολικό πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάστηκε στο Δημοτικό
«ΔΕΛΑΣΑΛ», κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της
Ευέλικτης Ζώνης με τη θεματική ενότητα: «Το σώμα μου – ο εαυτός μου». Τα κριτήρια
επιλογής του θέματος ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά καλύτερα το σώμα τους, αλλά και να
μάθουν πώς να το φροντίζουν, τηρώντας καλές διατροφικές συνήθειες. Οι στόχοι του
προγράμματος ήταν:
Να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους, εξωτερικά και εσωτερικά.
• Να μάθουν να φροντίζουν και να αγαπούν το σώμα τους.
• Να κατανοήσουν την άμεση σχέση της διατροφής με την υγεία.
• Να μπορούν να εργάζονται σε ομάδες.
Η πρώτη θεματική υποενότητα ήταν: «Τα εξωτερικά μέρη του σώματος». Μέσα από
παρουσιάσεις, φυλλάδια και παιχνίδια οι μαθητές γνώρισαν καλύτερα όλα τα εξωτερικά
μέρη του σώματος. Ακόμη, πετύχαμε τη σύνδεση με το μάθημα της Γλώσσας, της Μουσικής
αλλά και της Φυσικής Αγωγής. Στη Γλώσσα αναφέρθηκαν παροιμίες και αινίγματα σε σχέση
με τα εξωτερικά μέρη. Στη Μουσική οι μαθητές έμαθαν ανάλογο τραγούδι. Ενώ, στη
Φυσική Αγωγή έπαιξαν και έμαθαν να χρησιμοποιούν όλα τα μέρη του σώματός τους. Η
δεύτερη θεματική υποενότητα ήταν: «Οι πέντε αισθήσεις». Μέσα από παρουσιάσεις,
φυλλάδια και παιχνίδια, οι μαθητές κατάλαβαν καλύτερα, όλους τους τρόπους με τους
οποίους μπορούμε να αισθανθούμε τον κόσμο γύρω μας. Η τρίτη θεματική υποενότητα
ήταν: «Τα δόντια». Η προσέγγιση κι αυτής της υποενότητας έγινε μέσα από παρουσιάσεις,
φυλλάδια και παιχνίδια. Η τελευταία υποενότητα ήταν: «Η σωστή διατροφή». Πέραν από
το πλαίσιο της τάξης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα μυστικά της σωστής
διατροφής και μέσα από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε. Ο πρώτος
σταθμός ήταν: «η Τροφούπολη», που μέσα από βιωματικές δραστηριότητες αποκόμισαν
πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τη σωστή διατροφή. Επόμενος σταθμός ήταν η
παραγωγή ψωμιού από τους ίδιους τους μαθητές στον εκπαιδευτικό φορέα «Δρω». Και σ’
αυτή την υποενότητα, πετύχαμε τη σύνδεση με το μάθημα της Γλώσσας, αφού μπορέσαμε
να βρούμε παροιμίες σχετικές, τις οποίες και οπτικοποιήσαμε σε κολάζ. Στο μάθημα της
Μουσικής οι μαθητές έμαθαν ανάλογο τραγούδι. Ενώ, και στο μάθημα της Πληροφορικής
κατάφεραν να γράψουν για τα δικά τους αγαπημένα φαγητά. Τέλος, η σωστή διατροφή
αποτέλεσε και το θέμα της τελικής θεατρικής μας παράστασης. Η διδακτική ιστορία: «Ο
παππούς ροδαλός και η μυστική συνταγή» μεταφέρθηκε στη σκηνή του θεάτρου μας και
αποδόθηκε με τον καλύτερο τρόπο από τους μαθητές μας.

Σελίδα | 169

Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον

«Μια ώρα στο Μουσείο»: Μια μουσειοπαιδαγωγική εκπαιδευτική πρόταση
με αφορμή το κείμενο «Μια Κυριακή στην Κνωσό» του Νίκου Καζαντζάκη
από τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου
Παρασκευή Ακριτίδου
Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η σύνδεση της διδασκαλίας του αποσπάσματος
«Μια Κυριακή στην Κνωσό» από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Αναφορά στον Γκρέκο», το
οποίο ανθολογείται στο σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄
Γυμνασίου, με την επίσκεψη και την παρατήρηση επιλεγμένων και μη εκθεμάτων στο
Μουσείο Χώρας Μεσσηνίας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται, αρχικά, να εντοπίσουν
στο Μουσείο δύο μουσειακά εκθέματα, ένα αγγείο διακοσμημένο με διπλούς πελέκεις και
ένα μικρό μεταλλικό διπλό πέλεκυ, τα οποία αποδεικνύουν τη σχέση του Μυκηναϊκού και
του Μινωικού πολιτισμού και την επίδραση του δεύτερου στον πρώτο με αφορμή το
συγκεκριμένο θρησκευτικό σύμβολο. Η παραπάνω δραστηριότητα στηρίζεται στην απορία
και την ανακάλυψη καθώς και την αυτενέργεια των μαθητών, οι οποίοι εργάζονται κατά
ομάδες. Μέσα από την παραπάνω δραστηριότητα καθώς και την ελεύθερη περιήγηση στο
Μουσείο, η οποία επεκτείνεται στη συνέχεια και στα υπόλοιπα εκθέματα, οι μαθητές
ζητείται να συγκρίνουν τους δύο πολιτισμούς σε επίπεδο υλικό και πνευματικό (φύση και
χαρακτήρας τους), να εξαγάγουν γενικότερα συμπεράσματα για τις θρησκείες των λαών,
καλλιεργώντας, επομένως, την κριτική τους σκέψη και τον διάλογο, και να καταγράψουν τις
παρατηρήσεις τους σε ένα ομαδικό φύλλο εργασίας που έχει ήδη συνταχθεί από τον / την
εκπαιδευτικό και το οποίο έχει μοιραστεί στους μαθητές. Χάρη στην εν λόγω βιωματική
προσέγγιση επιτυγχάνεται η ανάδειξη της σημασίας και της συμβολής του Μουσείου στη
σχολική εκπαίδευση και η εξοικείωση των μαθητών με τον μουσειακό χώρο. Επιπλέον, η
μουσειοπαιδαγωγική εκπαιδευτική αυτή πρόταση χαρακτηρίζεται από τη διαθεματική
σύνδεση περισσότερων του ενός αντικειμένων (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,
Νεοελληνική Γλώσσα, Εικαστικά), μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες τάξεις (Ομηρικά έπηΟδύσσεια και Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, Βιωματικές δράσεις-Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου) και
επιπλέον να συμπεριλάβει τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (εικονική περιήγηση στο
Μουσείο Χώρας).
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Τα Προγράμματα Σπουδών της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου και
Γενικού Λυκείου
Μαρία Γνησίου
Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστούν τα Προγράμματα Σπουδών του
Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου, η νομοθεσία που διέπει τη δημιουργία Προγραμμάτων
Σπουδών στη χώρα μας, η κριτική αποτίμηση των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού
Λυκείου όπως έχει καταγραφεί σε έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ακόμη, σκοπός
είναι να παρουσιαστούν οι στόχοι που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπαίδευση και
πώς η διδασκαλία της Λογοτεχνίας μπορεί να συμβάλλει στην πραγματοποίησή τους
αναπτύσσοντας συγκεκριμένες δεξιότητες, να σχολιαστεί ακόμη η θέση της Λογοτεχνίας
στο εξεταστικό σύστημα τόσο της Ελλάδας όσο και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, και, τέλος,
να σχολιαστούν τα νέα στοιχεία που εισήχθησαν στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας όπως
είναι η χρήση των ψηφιακών σεναρίων αλλά και γενικότερα η χρήση των Τ.Π.Ε.
Συγκεκριμένα, στην αρχή της ανακοίνωσης θα παρουσιαστούν τα Προγράμματα Σπουδών
του Γυμνασίου (και της Α΄ Γενικού Λυκείου) και του Γενικού Λυκείου (Β΄και Γ΄ Γενικού
Λυκείου). Οι διαφορετικοί σκοποί και στόχοι που θέτουν για το μάθημα της Λογοτεχνίας, η
οργάνωση της διδακτέας ύλης που προτείνουν - το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Λογοτεχνία
του Γυμνασίου (και της Α΄ Γεν. Λυκείου) στηρίζεται σε θεματικές ενότητες ενώ το
Πρόγραμμα Σπουδών για τη Λογοτεχνία του Γενικού Λυκείου (Β΄ και Γ΄ Λυκείου) σε
ιστορικογραμματολογικές και ειδολογικές ενότητες-, οι διαφορές στη μεθοδολογία της
διδασκαλίας, η διαφορετική οργάνωση της διδασκαλίας και ο διαφορετικός τρόπος
αξιολόγησης που προτείνουν. Ακόμη, θα παρουσιαστεί η νομοθεσία που διέπει τα
Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα σήμερα καθώς και η κριτική αποτίμηση των
υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών του Λυκείου, όπως αποτυπώνεται σε έρευνα του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στη συνέχεια της ανακοίνωσης, θα γίνει λόγος για τους στόχους
που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στην εκπαίδευση και για το πώς μπορεί η διδασκαλία της
Λογοτεχνίας να συμβάλλει στην πραγματοποίησή τους. Θα σχολιαστεί ακόμη η θέση του
μαθήματος της Λογοτεχνίας στα εξεταστικά συστήματα της Ελλάδας και άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, όπως αποτυπώνεται σε σχετικές έρευνες. Τέλος, θα αναφερθούν
στοιχεία από πανελλαδική έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το μάθημα της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο που πραγματοποιήθηκε το 2009 και θα σχολιαστεί
ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας του μαθήματος της Λογοτεχνίας με την εισαγωγή των ΤΠΕ
(Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) και με τη χρήση των ψηφιακών σεναρίων και
του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που προσφέρει το «Ψηφιακό σχολείο» και το
«Φωτόδεντρο».
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O Aριστοφάνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Απόπειρες διδασκαλίας
της αρχαίας κωμωδίας στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία
Ίλια Λακίδου
Τα σχολικά έτη 2013-14, 2014-15 και 2015-16, τρία διαφορετικά προγράμματα σχολικών
δραστηριότητων στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πειραιά είχαν ως αφετηρία ή
ως επίκεντρο ποικίλων διδακτικών δράσεων το έργο του Αριστοφάνη. Σκοπός της
εισήγησης είναι να παρουσιάσει συγκεκριμένες διδακτικές επιλογές που επιτρέπουν στους
μαθητές και τις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να προσεγγίσουν
χαρακτηριστικά της Αριστοφανικής κωμωδίας, την έννοια του κωμικού, τη σχέση της
αρχαίας κωμωδίας με την κοινωνικοπολιτική οργάνωση της αρχαίας Αθήνας, τη σχέση της
αρχαίας κωμωδίας με την εξέλιξη του κωμικού είδους, καθώς και με ποιο τρόπο
καθοδηγήθηκαν μαθητές και μαθήτριες της Δ΄ τάξης να γράψουν μία δική τους κωμωδία
ακολουθώντας τη δομή και το ύφος της Αριστοφανικής κωμωδίας, με έμφαση στον αγώνα
λόγων.
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Καλλιεργώντας μορφές επικοινωνίας Δημιουργικής Γραφής και Τέχνης στο
πλαίσιο Τυπικής και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
Μαρέττα Σιδηροπούλου
Η εισήγηση μελετά το σχεδιασμό και την εφαρμογή δύο ενοτήτων Δημιουργικής Γραφής σε
δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Μεταβαίνοντας από μία τάξη του Δημοτικού σε μία
ομάδα ενηλίκων, διερευνώνται διαστάσεις και δυνατότητες που αποκαλύπτονται όταν
λογοτεχνική και καλλιτεχνική δημιουργία επικοινωνούν ή και συγκλίνουν. Η εισήγηση
παρακολουθεί πώς κινείται η λογοτεχνική σύνθεση σε επίπεδο Τυπικής και Μη Τυπικής
Εκπαίδευσης, με αφετηρία καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης. Η μία περίπτωση έχει
επίκεντρο την τέχνη του κολάζ και η δεύτερη μια μορφή εικαστικής ποίησης (Black-out
Poetry). Καθώς η Δημιουργική Γραφή σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργική φαντασία, η
ουσιαστική καλλιέργεια οπτικής εξερεύνησης και σύνθετων αισθητικών ερεθισμάτων
φαίνεται πως επιδρά θετικά στην απελευθέρωση της έκφρασης και της συγγραφής. Εξίσου
σημαντικό, στο πλαίσιο εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης της Δημιουργικής Γραφής, είναι
το γεγονός ότι το υλικό της έμπνευσης μετασχηματίζεται, δίνοντας πρόταγμα στην
καθημερινή έμπνευση και έκφραση. Το υλικό που προκύπτει προωθεί τη συζήτηση για τις
προοπτικές που προσφέρει η δυναμική της επικοινωνίας Δημιουργικής Γραφής και Τέχνης
στην εκπαίδευση.
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Ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς μέσα από τα σχολικά αλφαβητάρια
και αναγνωστικά
Βασιλική Σπυροπούλου
Ο παππούς και η γιαγιά αποτελούν δύο οικείες, αγαπητές μορφές στην ελληνική οικογένεια
και κυρίως στην παλαιότερη μορφή της. Παράλληλα, προσωποποιούν μορφές προφορικού
πολιτισμού, τις οποίες μεταφέρουν στις νεότερες ηλικίες. Η παρούσα εισήγηση είναι μία
προσπάθεια προσέγγισης στην ιδιότητα αυτή των συγκεκριμένων προσώπων, μέσα από τα
σχολικά κείμενα.
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Το παραμύθι ως παιδαγωγικό και διδακτικό υλικό στα πρώτα σχολικά
εγχειρίδια του 19ου αιώνα
Αργυρώ Μουντάκη
Στόχος της ανακοίνωσης είναι να φωτίσει την δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα μετά την
επανάσταση του 1821, με το νεοσύστατο κράτος να προσπαθεί να θέσει τις βάσεις για
συστηματική παιδεία και εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο. Η ανακοίνωση θα απαντήσει
στα ερωτήματα: Η δημιουργία των πρώτων σχολικών εγχειριδίων ποιον ακριβώς
παιδαγωγικό και διδακτικό στόχο επιτελούσε; Σε ποια πρότυπα βασίστηκε η δημιουργία
αυτών; Πώς ενσωματώθηκαν στην ελληνική πραγματικότητα; Ποια ήταν η θέση του
παραμυθιού στα πρώτα σχολικά εγχειρίδια και ποιους στόχους επιτελούσαν τα παραμύθια
μέσα στα σχολικά βιβλία;
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Ανάλυση της εικονογράφησης των εξωφύλλων των Αλφαβηταρίων,
Αναγνωστικών και Αναγνωσματαρίων του Δημοτικού Σχολείου (1771-2000)
Μάγδα Σουλιώτη, Ελένη Τσακιρίδου
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή και η ανάλυση των χαρακτηριστικών της
εικονογράφησης των εξωφύλλων των σχολικών εγχειριδίων και συγκεκριμένα των
αλφαβηταρίων, αναγνωστικών και αναγνωσματαρίων του Δημοτικού Σχολείου. Το
εξώφυλλο του βιβλίου, εκτός από τον πρακτικό σκοπό να προστατεύει από τις σελίδες του
βιβλίου, δηλώνει και το περιεχόμενό του βιβλίου. Η εμφάνιση των εξωφύλλων
(εμπροσθόφυλλων) των βιβλίων μέσα στους αιώνες έλαβε διάφορες μορφές, οι οποίες
αντικατοπτρίζουν αφενός την αισθητική και αφετέρου τα τεχνικά μέσα της κάθε εποχής.
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, μελετήθηκαν τα εξώφυλλα των σχολικών εγχειριδίων
που προορίζονταν για την ελληνική γλωσσική διδασκαλία, από το 1771, που εκδόθηκε στη
Βιέννη το πρώτο γνωστό αλφαβητάριο, έως τη λήξη του 20ού αιώνα. Το δείγμα της έρευνας
αποτέλεσαν 325 εξώφυλλα, τα οποία συλλέχθηκαν από διάφορες βιβλιοθήκες και
ερευνητικά κέντρα, στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της Μάγδας Σουλιώτη. Αφού
ψηφιοποιήθηκαν τα δεδομένα, καταχωρήθηκαν σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων από
την οποία προέκυψαν περίπου 60.000 δεδομένα προς ανάλυση. Η επεξεργασία του υλικού
της έρευνας, πραγματοποιήθηκε με την ποσοτική ανάλυση περιεχομένου μέσα από την
αναλυτική-περιγραφική μέθοδο, αλλά και την ποιοτική ανάλυση των εξωφύλλων. Τα
στοιχεία που απαρτίζουν τα εξώφυλλα είναι το κείμενο, η εικόνα, τα διάφορα
διακοσμητικά στοιχεία και οι μεταξύ τους σχέσεις. Περίπου το 1/3 των δεδομένων
αφορούσαν στην εικονογράφηση των εξωφύλλων. Από την ανάλυση των δεδομένων,
προέκυψαν αξιόλογα αποτελέσματα για το τεχνικό μέρος της εικονογράφησης, το οποίο
συνδέεται στενά και με την εξέλιξη της τυπογραφικής τέχνης στην Ελλάδα, καθώς και για
την ανάλυση της θεματολογίας των εικόνων και τους συμβολισμούς που προκύπτουν. Έτσι,
λοιπόν, κατά τη διαχρονική μελέτη της εικονογράφησης των εξωφύλλων καταγράφονται
και παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως το είδος και η θέση της εικόνας στο
εξώφυλλο. Επιπλέον, από την σημασιολογική και την εννοιολογική ανάλυση των εικόνων
προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία, που συνδέουν την εικονογράφηση των εξωφύλλων με
την κάθε εποχή. Συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι τα
εξώφυλλα που κοσμούν τα σχολικά βιβλία της γλωσσικής διδασκαλίας του Δημοτικού
Σχολείου τους τελευταίους τρεις αιώνες επηρεάστηκαν αφενός από την εξέλιξη της
τεχνολογίας και αφετέρου από τις πολιτικές και εκπαιδευτικές συνθήκες στην Νεότερη
Ελλάδα καθώς επίσης και από τα ευρωπαϊκά εκδοτικά και εκπαιδευτικά ρεύματα της κάθε
εποχής.
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Η εξέλιξη της εικονογράφησης στα σχολικά αλφαβητάρια και αναγνωστικά
Βασιλική Σπυροπούλου
Η εικόνα και τα μηνύματα που φέρει συνιστούν σημαντικές παραμέτρους στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξελικτική διαδρομή της εικονογράφησης, η οποία σχετίζεται
με τη σύγχρονή της καλλιτεχνική διαδρομή, είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει.
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Πρόγραμμα Σπουδών και σχολικό εγχειρίδιο στο μάθημα «Εισαγωγή στις
Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»
Σπυρίδων Δουκάκης, Θεόδωρος Καρβουνίδης, Αθανάσιος Πέρδος
Το πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»
Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ), αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα ΠΣ
Λυκείου. Με την αναδιάρθρωση που πραγματοποιήθηκε στην κατανομή μαθημάτων της Β΄
τάξης Γενικού Λυκείου, αποδόθηκε μία ώρα στα μαθήματα γενικής παιδείας για την
διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος. Με την δημοσίευση του προγράμματος
σπουδών, προκηρύχθηκε η συγγραφή του αντίστοιχου σχολικού βιβλίου με τίτλο:
«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» για τους μαθητές και τις μαθήτριες γενικής
παιδείας Β΄ τάξης ΓΕΛ. Στην εισήγηση θα επιχειρηθεί να αναδειχτεί η αναγκαία αντιστοίχιση
του προγράμματος σπουδών με το σχολικό βιβλίο και οι περιορισμοί που επέφερε αυτή η
αναγκαιότητα, με στόχο σε συγκεκριμένο αριθμό σελίδων και ωρών διδασκαλίας να
καλυφθούν οι σχετικές απαιτήσεις. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες αξιοποίησης
του υπάρχοντος σχολικού βιβλίου, ώστε να καλυφθούν «γκρίζα» σημεία που συνεχίζουν να
υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»
της Γ΄ τάξης ΓΕΛ και η δυνατότητα να λειτουργήσει το ΠΣ της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως
σκαλωσιά μάθησης για τους μαθητές που θα επιλέξουν τις ομάδες προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Τέλος, θα επιδιωχτεί να
συσχετιστούν οι στόχοι του προγράμματος σπουδών με το σχολικό βιβλίο, την διδακτέα
ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας που έχουν δημοσιευτεί.

Σελίδα | 178

Προφορικές Ανακοινώσεις

Βιωματικός αλγόριθμος για τη διδασκαλία της αλγοριθμικής σκέψης στο
πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης
ενιαίου Λυκείου
Στυλιανός Κατσούλης
Η διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης των Η/Υ», γενικής παιδείας
της Β΄ τάξης του ενιαίου Λυκείου, αποτελεί μια πρόκληση για τον σημερινό εκπαιδευτικό
πληροφορικής, αφενός, επειδή η διδασκαλία του περιορίζεται από το αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών σε μόνο μία διδακτική ώρα ανά εβδομάδα (ΠΣ, 2014), αφετέρου
καθότι πρόκειται για μάθημα γενικής παιδείας, οπότε και απευθύνεται στο σύνολο των
μαθητών. Ωστόσο, η εργαστηριακή φύση του μαθήματος μπορεί να αποδειχθεί αρνητικός
παράγοντας για μαθητές με χαμηλά επίπεδα εξοικείωσης με την τεχνολογία ή την χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών (Karsten & Roth, 1998; Liu, Hsieh, Cho & Schallert, 2006).
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παράθεση της διαδικασίας βιωματικής παρέμβασης
μίας διδακτικής περιόδου με αντικείμενο την αλγοριθμική σκέψη σε μαθητές της Β΄ τάξης
ενιαίου Λυκείου, καθώς και των ευρημάτων της διαδικασίας αυτής. Η δράση υλοποιήθηκε
στους διαδρόμους και τους αίθριους χώρους του σχολείου. Για την διδακτική παρέμβαση
χρησιμοποιήθηκε κώδικας, που κατασκευάστηκε ειδικά για αυτό το σκοπό. Κατά την
διάρκεια της διδασκαλίας, οι μαθητές χωρίστηκαν σε τυχαίες μεικτές ομάδες των δύο
ατόμων (McDowell, Werner, Bullock & Fernald, 2006; Williams, Wiebe, Yang, Ferzli & Miller,
2002). Στην συνέχεια, ζητήθηκε από τους μαθητές να ακολουθήσουν «τυφλά» ή «σαν
robot» τις οδηγίες που τους δόθηκαν έντυπες, αφού διανεμήθηκαν σε τυχαία σημεία εντός
της σχολικής μονάδας. Ανεξάρτητη μεταβλητή της μελέτης αποτέλεσε το μάθημα επιλογής
Εφαρμογές Πληροφορικής κατά την Α΄ Λυκείου. Εξαρτημένες μεταβλητές της μελέτης
αποτέλεσαν α) η ικανότητα αναγνώρισης εντολών ενός αλγορίθμου, και β) η ικανότητα
αναγνώρισης των δομών ενός αλγορίθμου μετά την λήξη του σεναρίου διδασκαλίας των
βασικών αλγοριθμικών δομών μέσα από βιωματικό αλγόριθμο. Οι μαθητές στην
πλειοψηφία τους (90.9%) κατάφεραν να βρουν το σημείο στο οποίο τους οδηγούσε ο
αλγόριθμος και να επιστρέψουν στην τάξη σύμφωνα με τις επιπλέον οδηγίες που είχε η μία
από όλες τις ομάδες. Η φάση αξιολόγησης έδειξε σημάδια εξοικείωσης ακόμα και με
έννοιες που ακόμα δεν είχαν διδαχθεί. Επιπλέον, μετά την εκτέλεση του βιωματικού
αλγόριθμου, δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των
μαθητών που είχαν επιλέξει τις Εφαρμογές Πληροφορικής σαν μάθημα επιλογής στην Α΄
Λυκείου και στους μαθητές που είχαν επιλέξει άλλο μάθημα επιλογής, σε καμία από τις
ερωτήσεις ή τα υποσύνολα των εντολών, των μεταβλητών και των δεδομένων. Τα
ευρήματα της παρούσας μελέτης θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο
στα χέρια του εκπαιδευτικού που καλείται να διδάξει θεωρία αλγορίθμων ακόμα και σε
μαθητές άλλων κατευθύνσεων.
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Από το έντυπο διδακτικό πακέτο, στο εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, στα
αυτόνομα μαθησιακά αντικείμενα. Η περίπτωση του διδακτικού πακέτου
Πληροφορικής Γυμνασίου
Αριστείδης Αράπογλου
Η εισήγηση έχει ως σκοπό μέσα από τη μελέτη περίπτωσης του διδακτικού πακέτου
Πληροφορικής Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου να παρουσιάσει τις εξελίξεις στο χώρο του
παρεχόμενου διδακτικού υλικού ξεκινώντας από το έντυπο διδακτικό πακέτο, στο
εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο και καταλήγοντας στα αυτόνομα μαθησιακά αντικείμενα,
που προέκυψαν από το εμπλουτισμένο βιβλίο και φιλοξενούνται στο Εθνικό Αποθετήριο
Φωτόδεντρο. Παράλληλα έχει ως στόχο να σκιαγραφήσει μέσα από χαρακτηριστικά
παραδείγματα τις πιθανές αλλαγές ανάμεσα στην επικοινωνία του μαθητή με το έντυπο
κείμενο για τη δόμηση νοήματος, σε σχέση με τη μελέτη ενός πολυτροπικού κειμένου
εμπλουτισμένου με πολυμέσα και υπερκείμενα. Το έντυπο διδακτικό πακέτο συγγράφεται
για να υποστηρίξει τους σκοπούς και στόχους ενός συγκεκριμένου Προγράμματος
Σπουδών. Κατά τη συγγραφή, οι συγγραφείς καλούνται να προσεγγίσουν κατάλληλα τις
έννοιες που διαπραγματεύεται το Π.Σ., μέσα από τη περιγραφή μοντέλων, διαδικασιών και
την ανάπτυξη ανάλογων δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση του διδακτικού πακέτου
Πληροφορικής οι συγγραφείς προσέγγισαν τις έννοιες της Πληροφορικής σύμφωνα με το
τότε Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Γυμνάσιο (Φ.Ε.Κ 304/Ν/13-03-2003). Από τη
μεριά του μαθητή-αναγνώστη το νόημα δεν βρίσκεται στο κείμενο περιμένοντας τον να το
ανακαλύψει αλλά προκύπτει από τη συνδιαλλαγή του με αυτό. Κατά τη διάρκεια της
μελέτης, ο μαθητής συνδέει τις προσωπικές του εμπειρίες, τις πρότερες γνώσεις του, τα
συναισθήματα και τις προτιμήσεις του και έτσι καθοδηγείται στην επιλογή και την
εποικοδόμηση του κειμένου. Η μελέτη ενός έντυπου διδακτικού πακέτου ξεπερνάει την
απλή παροχή πληροφοριών και αποτελεί μία δυναμική επικοινωνία-σχέση ανάμεσα στον
αναγνώστη και το κείμενο, φέρνοντας τα προσωπικά του νοήματα σε επαφή ή και σε
σύγκρουση με τα νοήματα του κειμένου με στόχο την εποικοδόμηση νέας γνώσης. Με τον
τρόπο αυτό αναπτύσσεται μία έμμεση επικοινωνία μεταξύ των συγγραφέων και των
μαθητών με στόχο την αφομοίωση ή την συμμόρφωση των πρότερων γνώσεων και
εμπειριών με τη νέα γνώση με τις νοητικές εικόνες να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Από
την άλλη μεριά τα τελευταία χρόνια μέσα από έργα του Ψηφιακού Σχολείου
δημιουργήθηκαν με κορμό το έντυπο διδακτικό πακέτο, εμπλουτισμένα ψηφιακά βιβλία.
Τα βιβλία αυτά εμπλουτίζονται με πρόσθετα μαθησιακά αντικείμενα που υποστηρίζουν
διαδραστικά τη διαδικασία την μελέτης με μορφή πολυτροπικού κειμένου. Ο εμπλουτισμός
γίνεται με πρόσθετους ψηφιακούς πόρους, βίντεο, προσομοιώσεις, αλληλεπιδραστικά
μοντέλα, υπερκείμενα, μικροεφαρμογές, εκπαιδευτικά παιχνίδια, μικροπειράματα. Το νέο
μαθησιακό υλικό μετασχηματίσει τη διαδικασία της ανάγνωσης- μελέτης καθώς και τη
σχέση αναγνώστη– κειμένου και μπορεί να εμπλουτίζει ή και ορισμένες φορές να
διαταράσσει τη δόμηση νοητικών εικόνων με ένα νέο πολυτροπικό κώδικα επικοινωνίας.
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Η οπτικοποίηση των συναισθημάτων του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Μια
δραστηριότητα για μαθητές Γυμνασίου πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο
Αλεξάνδρα Ψαλτίδου
Η Ημέρα Ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου είναι μια ευκαιρία για εμάς τους καθηγητές της
Πληροφορικής να συζητάμε με τους μαθητές μας τη διαδικτυακή επικαιρότητα! Οι
ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία και στο Διαδικτυακό κόσμο, επιφέρουν νέες τάσεις και
πρακτικές που όμως δεν είναι εύκολο να αποτυπωθούν σε σχολικά εγχειρίδια. Οι
καθηγητές οφείλουν να προετοιμάζουν τους μαθητές κατάλληλα, προσφέροντάς τους όλα
τα εφόδια για Ασφαλή και Συνετή χρήση του Διαδικτύου. Για την επίτευξη του παραπάνω
στόχου, τα τελευταία χρόνια στο Σχολείο μας υλοποιούμε μια δράση με την οποία
προσεγγίζεται η θεματική του εκφοβισμού (φραστικός, σωματικός και ηλεκτρονικός). Η
ιδέα γεννήθηκε μέσα από την παρατήρηση της αποσιώπησης σε μεγάλο ποσοστό του
διαδικτυακού εκφοβισμού από τους μαθητές και τις μαθήτριες που τον βίωναν,
υποτιμώντας τις συνέπειες του. Η δράση σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αναδεικνύει τις
ομοιότητες του ηλεκτρονικού εκφοβισμού με τις άλλες μορφές εκφοβισμού και να
προτρέπει τους μαθητές να τον αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. Παράλληλα, στόχος της
δράσης είναι η αναγνώριση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Η δράση υλοποιήθηκε σε τρεις
φάσεις. Στην πρώτη φάση οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις μορφές του εκφοβισμού καθώς
και για τους εμπλεκόμενους σε αυτόν (θύμα, θύτη, παρατηρητές, πολλαπλασιαστές). Στην
δεύτερη φάση, απαντάνε ανώνυμα σε ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διαδικτυακή
συμπεριφορά τους. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει δύο σελίδες. Στην πρώτη σελίδα οι
μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τις εμπειρίες εκφοβισμού που έχουν.
Σε αυτές τις ερωτήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν με Ναι ή Όχι αλλά υπήρχαν και ανοικτού
τύπου ερωτήσεις που αφορούσαν στα συναισθήματα των μαθητών που έχουν πέσει
θύματα εκφοβισμού αλλά και στο πρόσωπο που εμπιστεύτηκαν την εμπειρία τους. Η
δεύτερη σελίδα περιείχε ερωτήσεις για την διαδικτυακή συμπεριφορά των μαθητών/τριών.
Στην τρίτη φάση, αφού ο εκπαιδευτικός συλλέξει και επεξεργαστεί το κείμενο που έγραψαν
οι μαθητές σχετικά με τα συναισθήματά τους στις περιπτώσεις εκφοβισμού, με τη χρήση
Νέφους λέξεων οπτικοπούνται τα συναισθήματα. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές
«βλέπουν» ότι όλες οι μορφές εκφοβισμού προκαλούν παρόμοια συναισθήματα. Τέλος,
στην τέταρτη φάση, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας προβάλλοντας τρόπους
να αναγνωρίζουν περιπτώσεις ηλεκτρονικού εκφοβισμού αλλά και να τους αντιμετωπίζουν
αποτελεσματικά. Σε αυτή την τελευταία φάση οι μαθητές αναγνωρίζουν κάποιες «αθώες»
διαδικτυακές πρακτικές που μπορεί να μας εκθέσουν ή να εκθέσουν άλλους και
συντάσσουν έναν δεκάλογο διαδικτυακής συμπεριφοράς για την καταπολέμηση του
ηλεκτρονικού εκφοβισμού.
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Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού
υλικού για κωφούς και βαρήκοους μαθητές
Σπυριδούλα Καρίπη, Μαριάννα Χατζοπούλου, Βάλια Καλογρίδη, Σοφία Ίσαρη
Οι μαθητές με προβλήματα ακοής χρησιμοποιούν το οπτικό κανάλι για να δομήσουν τη
σκέψη και τη γλώσσα. Η ανάπτυξη πολυτροπικών περιβάλλοντων που αξιοποιούν τις
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Unesco, 2006) ανταποκρίνονται στη
διαφορετικότητα τους (Blamires, 1999·CAST, 2011) και προάγουν την πρόσβαση τους στην
γνώση. Δίνοντας τη δυνατότητα στους κωφούς και βαρήκοους μαθητές να
χρησιμοποιήσουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και να οπτικοποιήσουν την
πληροφορία, τους παρέχεται και η ευκαιρία να καλύψουν το ίδιο περιεχόμενο, το ίδιο
γνωστικό αντικείμενο και να εκτελέσουν με επιτυχία εργασίες σε αντίστοιχα επίπεδα με
αυτά των ακουόντων συνομηλίκων τους. Η χρήση της νοηματικής γλώσσας στο μαθησιακό
περιβάλλον των κωφών και βαρήκοων μαθητών διαμορφώνει αυτόματα μια ιδιαίτερη
συνθήκη διγλωσσίας (Baker 2001). Η συνεπής παρουσίαση των δύο γλωσσών συμβάλλει α)
στη συνειδητοποίηση των διαφορών των δύο γλωσσών, συντακτικών και γραμματικών, β)
στη συστηματική εκμάθηση της γραπτής-ομιλούμενης γλώσσας, γ) στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων εγγραμματοσύνης και δ) στην καλλιέργεια της νοηματικής γλώσσας. Για το λόγο
αυτό, η ενσωμάτωση της νοηματικής γλώσσας στα σχολικά εγχειρίδια και η δημιουργία
ενός μαθησιακού περιβάλλοντος, που θα διασφαλίζει την πρόσβαση των κωφών και
βαρήκοων μαθητών στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.), και στην εκπαιδευτική
διαδικασία γενικότερα, είναι απολύτως απαραίτητη. Το πολυμεσικό ηλεκτρονικό και
έντυπο εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού
υλικού για μαθητές με αναπηρίες» που σχεδίασε και υλοποίησε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτική
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Ακολουθώντας τις αρχές της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη
μάθηση (Universal Design for Learning – UDL), τις αρχές της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας που στοχεύει στην εξέλιξη του κάθε μαθητή με διαφορετικό τρόπο, μέθοδο,
μέσα και υλικά (Tomlinson, 2001· Σφυρόερα, 2007· Izzo & Bauer, 2015) και
χρησιμοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), σχεδιάστηκε για
πρώτη φορά εκπαιδευτικό υλικό που στόχο έχει την προώθηση ίσων ευκαιριών μάθησης
και εκπαίδευσης μαθητών με προβλήματα ακοής (κωφούς και βαρήκοους). Το υλικό αφορά
α) στην απόδοση όλων των σχολικών εγχειριδίων των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού
στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και β) στην ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για
την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Α΄, Β΄ Δημοτικού) και τη γλωσσική
ετοιμότητα σε αυτήν (Νηπιαγωγείο) από φυσικούς νοηματιστές ή/και πιστοποιημένους
διερμηνείς ΕΝΓ.
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Προσαρμοσμένα σχολικά εγχειρίδια για μαθητές με νοητική αναπηρία
Μαρία Γελαστοπούλου
Το Πρόγραμμα Σπουδών με το περιεχόμενο, τους στόχους του, τις προτεινόμενες μεθόδους
διδασκαλίας και αξιολόγησης ως κοινωνικοπολιτική αναπαράσταση της εκάστοτε κοινωνίας
θεωρείται υπεύθυνο για την επιτυχία ή την αποτυχία, τη συμμετοχή ή τον αποκλεισμό των
μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία. Κρίνεται σκόπιμο να παρέχει τη δυνατότητα
διαφοροποίησης των περιεχομένων του, προκειμένου να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές,
συμπεριλαμβανομένων και των αναπήρων. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Διεθνούς
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το σύγχρονο σχολείο
οφείλει να στοχεύει στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που ανταποκρίνονται
στη διαφορετικότητα των μαθητών, παρέχοντας διαφοροποιημένα μέσα και υλικά,
εκπαιδευτικές διαδικασίες και περιεχόμενο διδασκαλίας που προάγουν τη συμμετοχή όλων
των μαθητών και την πρόσβαση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, αποσκοπώντας στην
άρση των ανισοτήτων και του αποκλεισμού. Ιδιαίτερα τα σχολικά εγχειρίδια, ως βασικό
μέσο πρόσβασης στη γνώση, είναι απαραίτητο να είναι προσβάσιμα και από τους μαθητές
με αναπηρία. Ειδικότερα στην περίπτωση των μαθητών με νοητική αναπηρία, είναι
αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές των εκπαιδευτικών μέσων και υλικών που
λαμβάνουν υπόψη τα γενικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά της εν λόγω ομάδας στόχου.
Αναφορικά με την ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με νοητική αναπηρία, θα
πρέπει να κυριαρχεί η αρχή της απλότητας, η λογική σειρά στην αφήγηση, η χρήση
συγκεκριμένων παραδειγμάτων και επεξηγήσεων, η αποφυγή του μεταφορικού λόγου και
αφαιρετικών εννοιών, η οπτικοποίηση της πληροφορίας, η αξιοποίηση της εικόνας που
αποδίδει το περιεχόμενο του κειμένου και λειτουργεί υποστηρικτικά, η χρήση απλού και
καθημερινού λεξιλογίου κ.ά., ώστε η πληροφορία να γίνεται κατανοητή από τον
αναγνώστη. Οι προδιαγραφές ανάπτυξης των προσβάσιμων σχολικών εγχειριδίων
αναπτύχθηκαν από ειδικούς εμπειρογνώμονες και αφορούν α) στο κείμενο β) στην εικόνα
(ευκρίνεια, σαφήνεια, άμεση συσχέτιση με το περιεχόμενο), γ) στη διεπαφή του χρήστη του
εικονικού βιβλίου. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας
που ακολουθήθηκε και των προσβάσιμων σχολικών εγχειριδίων Α΄ και Β΄ Δημοτικού από
μαθητές με νοητική αναπηρία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές
με αναπηρία» από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Για την προσαρμογή
αξιοποιήθηκαν οι αρχές της μεθόδου easy to read (κείμενο για όλους). Για την
αποτελεσματική χρήση των εγχειριδίων, κρίνεται αναγκαία η διάχυση της εμπειρίας που
αποκτήθηκε από τη διαδικασία προσαρμογής και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το
προσβάσιμο υλικό καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των μαθητών με νοητική αναπηρία
πανελλαδικά για την ενεργό συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, μπορεί
να αξιοποιηθεί από μαθητές χωρίς αναπηρίες ή με άλλου είδους ιδιαιτερότητες.
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Τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου και η προσαρμογή τους για
μαθητές με απώλεια όρασης
Φίλιππος Κατσούλης, Νικόλαος Βαΐτσης
Το σχολικό βιβλίο αποτελεί το βασικό μαθησιακό εργαλείο του μαθητή. Είναι
εμπλουτισμένο με φωτογραφίες, εικόνες, σχήματα, πίνακες και χάρτες, δίνοντας μια μορφή
ζωντάνιας στις λέξεις. Αντίθετα, τα σχολικά βιβλία για τυφλούς μαθητές είναι σημαντικά
λιγότερο δυναμικά. Όλα τα χρήσιμα γραφικά συστατικά είναι άχρηστα, αν δεν μετατραπούν
σε προσβάσιμη μορφή και δεν συνοδεύονται από μια επεξηγηματική λεζάντα. Επίσης, στην
έντυπη γραφή, τα βιβλία εκτός από τις πληροφορίες που έχουν σχέση με τη σημασία του
κειμένου μεταφέρουν στον αναγνώστη και άλλες μετα-πληροφορίες χρησιμοποιώντας
σήματα γραφής, όπως διαφορετικό μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα κειμένου, βάρος και
στυλ γραμματοσειράς κ.λπ. Όλες αυτές οι μετα-πληροφορίες επηρεάζουν την κατανόηση
αλλά και την πλοήγηση του αναγνώστη μέσα στο κείμενο. Τα βιβλία στη γραφή Braille δεν
διαθέτουν αυτή την ποικιλία σημάτων γραφής, με αποτέλεσμα να μειονεκτούν οι
αναγνώστες της Braille σε σχέση με αυτούς της έντυπης γραφής. Σε αντίθεση με το
παρελθόν, σήμερα τα έντυπα σχολικά βιβλία είναι εξαιρετικά οπτικά. Όσο περισσότεροι
πίνακες, χάρτες, εικόνες και γραφικά υπάρχουν,τόσος περισσότερος χρόνος χρειάζεται για
να διαμορφωθούν σε προσβάσιμη μορφή για το χρήστη Braille. Επίσης, συχνά, το είδος των
δραστηριοτήτων είναι τέτοιο που απαιτείται η τροποποίηση και προσαρμογή τους. Στην
παρούσα εργασία, αρχικά, θα γίνει μια κριτική στα σχολικά βιβλία των πρώτων τάξεων του
Δημοτικού Σχολείου, ως προς το βαθμό δυσκολίας που αυτά παρουσιάζουν όταν πρόκειται
να μεταγραφούν στη γραφή Braille. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα παραδοτέα βιβλία
της πρώτης και της δεύτερης τάξης του Δημοτικού Σχολείου, στο πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για
μαθητές με αναπηρίες». Ειδικότερα θα παρουσιαστούν οι μέθοδοι προσαρμογής των
δραστηριοτήτων στη γραφή Braille, καθώς και οι τεχνικές και οι κανόνες που
εφαρμόστηκαν για την κατασκευή σε ανάγλυφη μορφή των εικόνων, των χαρτών και των
γραφικών που υπάρχουν σ’αυτά.
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Βιβλία προσβάσιμα από αμβλύωπες μαθητές
Κωνσταντίνος Γκυρτής
Οι αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης στοχεύουν στην άρση ανισοτήτων και εμποδίων στην
εκπαίδευση. Κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, υλικών και
μέσων προσβάσιμων από όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με
μειωμένη όραση (αμβλύωπες). Επειδή οι αμβλύωπες μαθητές δεν μπορούν να έχουν
πρόσβαση στο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό των βλεπόντων μαθητών, το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, παλαιότερα, και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στη συνέχεια,
προέβησαν στη μετατροπή των σχολικών εγχειριδίων, έτσι ώστε να καταστούν προσβάσιμα
από τους αμβλύωπες μαθητές, με στόχο την υποστήριξή τους και την προώθηση ίσων
ευκαιριών εκπαίδευσης. Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί η παρουσίαση των
προσαρμοσμένων σχολικών εγχειριδίων για αμβλύωπες μαθητές, της μεθοδολογίας και
των προδιαγραφών που ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση του έργου. Για την
προσαρμογή των βιβλίων αναπτύχθηκαν ειδικές προδιαγραφές από ομάδα
εμπειρογνωμόνων. Τα σχολικά εγχειρίδια έχουν διαφοροποιηθεί, ώστε τα συστατικά τους
μέρη (κείμενο, σχήματα, εικόνες κ.ά.) να εμφανίζονται μεγεθυμένα. Αναπτύχθηκαν δύο
σειρές σχολικών εγχειριδίων με κείμενο μεγέθους 18, 22 και 28 στιγμών της
γραμματοσειράς Arial bold, καθώς και δύο νέες γραμματοσειρές, IEP_Sans και IEP Comic,
κατάλληλες για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού με μεγαλύτερη ευκρίνεια. Θα συζητηθούν
τα οφέλη προσαρμογής, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να κινητοποιηθούν, για να
συμμετάσχουν στις διαδικασίες υλοποίησης και χρήσης του υλικού. Παράλληλα, θα
παρουσιαστεί η αξία των νέων τεχνολογιών τόσο στη φάση της παραγωγής υλικού όσο και
στη χρησιμοποίησή του, καθώς κάποιος με τη χρήση απλών συσκευών μπορεί να επιλύσει
σύνθετα προβλήματα, όπως είναι αυτό της παροχής κατάλληλου και προσβάσιμου
εκπαιδευτικού υλικού σε αμβλύωπες μαθητές. Έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με μαρτυρίες
των δασκάλων, ότι οι αμβλύωπες μαθητές έχουν ενδυναμωθεί ψυχολογικά από το γεγονός
ότι έχουν το δικό τους βιβλίο όπως και τα άλλα παιδιά, δε χρειάζεται να στηρίζονται σε
άλλους για να μελετήσουν και, έτσι, πολλοί από αυτούς έχουν βελτιώσει τη σχολική τους
επίδοση. Ταυτόχρονα, θα αναδειχθούν πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν, καθώς
στον ελλαδικό χώρο δεν υπάρχει θεσμοθετημένη μέθοδος εκπαίδευσης των αμβλύωπων
μαθητών. Τα προσαρμοσμένα σχολικά εγχειρίδια καλύπτουν τις ανάγκες των αμβλύωπων
μαθητών πανελλαδικά. Το υλικό που παράγεται είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε το
επιθυμεί και μπορεί να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους για
διδακτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, ακόμα και από γονείς που θέλουν να
υποστηρίξουν τα παιδιά τους.
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Ανάπτυξη εναλλακτικού γλωσσικού συστήματος για μαθητές με Διαταραχές
Αυτιστικού Φάσματος
Μαρία Kαραβελάκη
Οι διαταραχές των ατόμων με αυτισμό, που αφορούν κυρίως στην κοινωνική
αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και φαντασία, προσδίδουν ένα ιδιαίτερο μαθησιακό
προφίλ που απαιτεί διαμόρφωση κατάλληλων εκπαιδευτικών και μαθησιακών
περιβαλλόντων, μέσων και υλικών, προκειμένου οι εν λόγω μαθητές να έχουν πρόσβαση
στο Πρόγραμμα Σπουδών και να συμμετέχουν ενεργά στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ως εκ
τούτου, συνδυαστικά με τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ (2007) για τα Δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρία, αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας και
υιοθετώντας τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (Universal Design for
Learning), αναπτύχθηκε ειδικό έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου τα
σχολικά εγχειρίδια Α΄ και Β΄ Δημοτικού να καταστούν προσβάσιμα από μαθητές με
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, να υποστηριχτεί η διδασκαλία της γλώσσας και η
κατανόηση. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν το προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό,
η μεθοδολογία ανάπτυξής του και οι δυνατότητές του. Το εν λόγω υλικό, ως εναλλακτικό
γλωσσικό πρόγραμμα, ακολουθεί τις αρχές της οπτικοποίησης της πληροφορίας ως
εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας και κατανόησης βασισμένο στη χρήση της γλώσσας μέσω
εικόνων, συμβόλων (εικονογραμμάτων) και σκίτσων που, σύμφωνα με τα σύγχρονα
ερευνητικά δεδομένα, υποστηρίζει την κατανόηση και την επικοινωνία. Οπτικοποιήθηκαν
1084 λέξεις στις 3 παραπάνω μορφές. Η προσαρμογή των κειμένων ακολουθεί
συνδυαστικά τις αρχές της μεθόδου easy to read (κείμενο για όλους). Το εκπαιδευτικό
ψηφιακό περιβάλλον αποτελείται από 2 βασικά τμήματα: το περιβάλλον για τον μαθητή
και το περιβάλλον του εκπαιδευτικού. Επιπλέον, περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων
οργανωμένες ανά μάθημα και ανά θεματικό πεδίο καθώς και ανά ιστορικό του κάθε
μαθητή. Το ψηφιακό περιβάλλον του εκπαιδευτικού του επιτρέπει να επιλέξει από το
υπάρχον κείμενα και δραστηριότητες, αλλά και να προσθέσει νέο υλικό, ώστε να
διαμορφώσει κατάλληλα κείμενα και δραστηριότητες με τα οποία θα ασχοληθεί ο μαθητής.
Το εν λόγω υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο αξιολόγησης γλωσσικών
δεξιοτήτων, ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης. Με τη διανομή του
έντυπου σχολικού εγχειριδίου από επιλεγμένα κείμενα του Ανθολογίου Α΄ και Β΄ Δημοτικού
και την ανοικτή διαδικτυακή διανομή του (online και offline) σε όλα τα σχολεία της χώρας,
αλλά και στο ευρύ κοινό, θα διασφαλιστεί η πρόσβαση των μαθητών με αυτισμό στη
μαθησιακή διαδικασία χωρίς εμπόδια και θα διευκολυνθεί το έργο των εκπαιδευτικών και
των γονέων μαθητών με αυτισμό.
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Προσβάσιμο εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό για μαθητές με προβλήματα
κινητικότητας, προσανατολισμού και καθημερινής διαβίωσης
Παναγιώτης Τζουβελέκης, Καλλιόπη Λάππα
Η αναγκαιότητα για τη συμπερίληψη μαθητών με αναπηρίες στο τυπικό σχολείο της
γειτονιάς οδηγεί στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για δεξιότητες κινητικότητας,
προσανατολισμού και καθημερινής διαβίωσης σε μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού
Σχολείου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού στη συνύπαρξη με τη
διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση των μαθητών με κινητικές δυσκολίες. Ο
προσανατολισμός στον χώρο, που είναι συνδεδεμένος με το σχήμα του σώματος, και o
λειτουργικός συντονισμός της αδρής κινητικότητας προετοιμάζουν τον ακριβή έλεγχο της
λεπτής κινητικότητας, με απώτερο σκοπό την κατάκτηση της γραφής. Οι δυσκολίες που
εμφανίζουν τα παιδιά στο ντύσιμο, την προσωπική υγιεινή, την οργάνωσή τους, τις
καθημερινές δραστηριότητες φροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης μπορεί να οφείλονται σε
ελλείμματα στις κινητικές, τις αισθητικο-αντιληπτικές ή τις γνωστικές δεξιότητες. Ο βασικός
στόχος είναι η χρήση του υλικού από τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να προσδιορίσουν
τις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών με κινητικές αναπηρίες, να παρέμβουν στα
προβλήματα προσανατολισμού, κινητικότητας και καθημερινής διαβίωσης, να
υποστηρίξουν τη σχολική κοινότητα, ώστε να εξοικειωθεί με τις ιδιαίτερες ανάγκες των
μαθητών, και να αντιμετωπιστούν ζητήματα προσβασιμότητας και μετακίνησης στο
σχολείο. Το υλικό περιλαμβάνει: 1) Βιβλίο εκπαιδευτικού με θεωρητικό υπόβαθρο και
μεθοδολογία, εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων κινητικότητας, προσανατολισμού και
καθημερινής διαβίωσης, προτεινόμενες δραστηριότητες ανά διδακτική ενότητα,
παραρτήματα που αξιοποιούν σενάρια προσβασιμότητας και βιβλιογραφία. 2) CD-ROM με
ψηφιακές δραστηριότητες, εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων και εγχειρίδιο χρήσης. Οι
συναντήσεις με τους μαθητές περιλαμβάνουν ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες με
θέματα: 1) Εγώ και το σώμα μου, 2) Εγώ και οι άλλοι (διαφορετικότητα και δικαιώματα), 3)
Τα καταφέρνω μόνος μου φροντίζοντας τον εαυτό μου, 4) Προσανατολίζομαι, 5)
Ετοιμάζομαι για να γράψω, 6) Η τάξη μου, 7) Το σχολείο μου, 8) Το σπίτι μου, 9) Η γειτονιά
μου. Οι ψηφιακές εφαρμογές ευαισθητοποιούν τους μαθητές στην ανάπτυξη στάσεων
ζωής, όσον αφορά στην αντιμετώπιση ατόμων με αναπηρία και διευκολύνουν την
εμπέδωση των θεματικών εννοιών με πολυαισθητηριακό τρόπο σε ένα φιλικό περιβάλλον.
Το υλικό απευθύνεται στο σύνολο της τάξης, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με
κινητικά προβλήματα. Οι δραστηριότητες συνδέονται με ερωτηματολόγια αξιολόγησης
ανίχνευσης ελλειμματικών επιδόσεων κατά την εκτέλεση σκόπιμων δραστηριοτήτων και
ανεξάρτητης διαβίωσης. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιήσει τις δραστηριότητες
σύμφωνα με την κρίση του και ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης. Συμπερασματικά,
πρόκειται για ένα υλικό που θα ευαισθητοποιήσει τον μαθητικό πληθυσμό στη συνύπαρξη
με τη διαφορετικότητα και θα υποστηρίξει την ενσωμάτωση των μαθητών με κινητικές
δυσκολίες στο γενικό σχολείο.
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Η διαπολιτισμική διάσταση στο περιεχόμενο των κειμένων στα διδακτικά
εγχειρίδια της Γλώσσας και του Ανθολογίου της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού
Αθανάσιος Γιαννίκας, Νικόλαος Αλεξόπουλος
Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να καλλιεργήσει και να καθοδηγήσει τους μαθητές να
εμπεδώσουν το αίσθημα του σεβασμού και της αποδοχής των άλλων λαών και πολιτισμών.
Γι’ αυτό, οι στόχοι και τα περιεχόμενα της διδασκαλίας δεν μπορούν να περιορίζονται στα
όρια του εθνικού πολιτισμού, αλλά πρέπει να προβάλλονται και να αναπτύσσονται σε
κατευθύνσεις και ορίζοντες ευρύτερους, που θα περιλαμβάνουν τις κατακτήσεις του
πολιτισμού, της γνώσης και της ηθικής εξέλιξης όλων των λαών του κόσμου. Επομένως, τα
περισσότερα από τα διδασκόμενα μαθήματα των σχολικών προγραμμάτων μπορούν,
αναμφισβήτητα, να συμβάλουν σε μία εκπαιδευτική διαδικασία, που στοχεύει στο
σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας, στην υπέρβαση στερεοτύπων και
προκαταλήψεων, στην αλληλεγγύη και την αμφίδρομη επικοινωνία. Συγκεκριμένα,
ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει το μάθημα της Γλώσσας, αφού σ’ αυτό κυρίως,
απεικονίζονται τα ήθη, τα προβλήματα, οι ιδέες και τα συναισθήματα, ή με άλλα λόγια το
πολιτισμικό κεφάλαιο των ανθρώπων με τις διαφορές, τις ομοιότητες, τις συγκρούσεις και
τις αντιπαραθέσεις, αλλά και τα σημεία σύγκλισης. Επομένως, για την καταγραφή πτυχών
της διαπολιτισμικότητας στα διδακτικά εγχειρίδια της Γλώσσας και του Ανθολογίου της Ε΄
και Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου, θα αξιοποιηθούν κατάλληλα ερευνητικά ερωτήματα, τα
οποία θα αποτελέσουν τα κριτήρια ελέγχου των κειμένων για την ανίχνευση, καταγραφή
και αποτύπωση της διαπολιτισμικότητας, και ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Υπάρχουν άμεσες και έμμεσες αναφορές στη διαπολιτισμικότητα ως ισότιμη και
αμοιβαία επίδραση πολιτισμών, ως υπέρβαση του μονοπολιτισμού και ως ειρηνική
συνύπαρξη των ανθρώπων και των λαών;
• Πώς παρουσιάζονται και πώς αξιολογούνται οι «άλλοι» πολιτισμοί;
• Υπάρχουν αναφορές και καταγραφές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
κοινωνικών προβλημάτων, όπως του ρατσισμού, των προκαταλήψεων, των
στερεοτύπων, της ανάπτυξης αισθημάτων κατωτερότητας, του κοινωνικού
αποκλεισμού και της ξενοφοβίας;
• Εντοπίζονται αναφορές και καταγραφές για την κατανόηση του «άλλου»
(ενσυναίσθηση) σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας;
• Υπάρχουν αναφορές και καταγραφές για τη μετανάστευση, τους πρόσφυγες, την
υπάρχουσα πολιτισμική ποικιλότητα, την παλιννόστηση;
Ως εκ τούτων, από την ερευνητική ανάλυση των κειμένων, που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο
της ανάλυσης περιεχομένου, και αξιοποιώντας τα προαναφερόμενα κριτήρια ελέγχου των
κειμένων για την αποτύπωση και καταγραφή της διαπολιτισμικότητας, θα παρουσιαστεί το
σύστημα της αντίστοιχης (υπο)κατηγοριοποίησης που θα προκύψει και θα αναπτυχθούν οι
επιμέρους θεματικές κατηγορίες, καταθέτοντας παράλληλα και αντιπροσωπευτικές
καταγραφές από το αντίστοιχο ερευνητικό υλικό. Τέλος, θα αναπτυχθούν τα τελικά
συμπεράσματα και θα διατυπωθούν προτάσεις για τον εμπλουτισμό των αντίστοιχων
κειμένων με διαπολιτισμικό περιεχόμενο και προοπτική.
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Δημιουργική Γραφή με τη συμβολή των ΤΠΕ στην Α΄ Δημοτικού
Ειρήνη Καρπουζάκη, Αναστασία Θεμελή, Δέσποινα Παπαευθυμίου
Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, κατά το σχολικό έτος 2013- 2014,
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής με τη συνδρομή
σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Οι μαθητές της Α’ τάξης του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου
«ΔΕΛΑΣΑΛ», με την καθοδήγηση των δασκάλων τους, εργάστηκαν ομαδικά και
δημιούργησαν το δικό τους αλφαβητάρι με τίτλο «Ένα τρελό αλφαβητοχώρι». Κατά την
εκπόνηση του έργου, οι μαθητές σκέφτηκαν, κατέγραψαν, συνέθεσαν και εικονογράφησαν
24 ιστορίες γραμμάτων. Η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων έγινε τόσο κατά τη διάρκεια
όσο και στο τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας, που ήταν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Σκοπός
του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη και καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής, του
πηγαίου λογοτεχνικού λόγου και της καλλιτεχνικής έκφρασης και ευχαρίστησης των
μαθητών. Η υλοποίησή του πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις. Η πρώτη φάση
αφορούσε το έναυσμα του ενδιαφέροντος των μαθητών και τη στοχοθεσία του
προγράμματος. Η δεύτερη φάση ήταν η δημιουργία των ιστοριών από τους μαθητές
συνεργατικά σε υποομάδες μέσα στην τάξη. Αρχικά, για κάθε γραμματάκι οι μαθητές
ανακαλούσαν λέξεις που να αρχίζουν από αυτό. Στη συνέχεια, με την υποστήριξη του
εκπαιδευτικού και χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους, συνέθεταν τις λέξεις σε προτάσεις
που διαμόρφωναν την πλοκή της εκάστοτε ιστορίας. Στην τρίτη φάση, οι μαθητές κλήθηκαν
να εικονογραφήσουν τις ιστορίες τους και μέσα από ένα παιχνίδι σύνθεσης να
αντιστοιχίσουν ανακατεμένες ιστορίες με τις ζωγραφιές που τους ταιριάζουν. Τέλος, η
τελευταία φάση σχετιζόταν με τη σύνθεση των ψηφιακών απεικονίσεων της δουλειάς των
μαθητών και την τελική παρουσίαση του βιβλίου. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε 15
διδακτικές ώρες. Η επιπρόσθετη αξία του προγράμματος ήταν πολλαπλή, τόσο για τους
εκπαιδευομένους, όσο και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη
δυνατότητα να ανακαλύψουν την κλίση των μαθητών σχετικά με τη γραπτή έκφραση και να
έχουν μια εικόνα του δυναμικού της τάξης. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την παραγωγή
του γραπτού λόγου. Ενίσχυσαν την ικανότητα γλωσσικής δημιουργικότητας, απέκτησαν
πληρέστερη επίγνωση της γλώσσας που ομιλούν και αντιλήφθηκαν καλύτερα τη δομή του
προφορικού λόγου και την αμφίδρομη αντιστοιχία με τον γραπτό λόγο. Επιπλέον, η
διαδικασία ανάκλησης πλήθους λέξεων από το εκάστοτε γράμμα- στόχο συνέβαλε στη
φωνολογική καλλιέργεια των μαθητών και βοήθησε, παράλληλα, τους εκπαιδευτικούς να
εντοπίσουν τυχόν δυσκολίες φωνολογικής επίγνωσης. Συγχρόνως, αναπτύχθηκαν οι
δεξιότητες ομαδικής εργασίας και διαλόγου με τους συνομηλίκους. Τέλος, οι μαθητές
καλλιέργησαν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη μέσα από μια ευχάριστη και
διασκεδαστική διαδικασία.
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Το διαθεματικό πρόγραμμα του «Ηρακλή» εμπλουτίζει το Πρόγραμμα
Σπουδών του μαθήματος των Ελληνικών της Α΄ Δημοτικού
Λουκάς Ζάχος, Ειρήνη Κανελλοπούλου, Παναγιώτης Φινές
«Ο Ηρακλής» εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της 1ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου
του Κολλεγίου Αθηνών εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος των
Ελληνικών. Στόχος του είναι μια πρώτη επαφή των παιδιών με την ελληνική Μυθολογία,
την πλουσιότερη και ωραιότερη του κόσμου, μέσα από τη γνωριμία τους με τον
μεγαλύτερο και σπουδαιότερο ήρωά της, τον Ηρακλή μέσω ενός προγράμματος που
συνδυάζει την ανακαλυπτική-διερευνητική και τη βιωματική μάθηση. Για την εφαρμογή του
προγράμματος απαραίτητα είναι τα βιβλία με τους άθλους του Ηρακλή που έχουν
επιμεληθεί εκπαιδευτικοί του Σχολείου και το αντίστοιχο φυλλάδιο εργασιών του μαθητή.
Ως αφόρμηση χρησιμοποιείται ένα σύντομο, γραπτό σημείωμα- μήνυμα που αφήνει ο
ήρωας στα τμήματα της Α΄ τάξης σχετικό με τα όπλα που έχασε στο δάσος του Σχολείου μας
και ζητά τη βοήθεια των μαθητών για να τα βρει. Με το σενάριο αυτό δημιουργείται
κίνητρο στους μαθητές, κεντρίζεται η περιέργειά τους, εξάπτεται η φαντασία τους και
κινητοποιούνται για να τα ανακαλύψουν. Το πρόγραμμα προσεγγίζει τη γνώση ολιστικά και
περιλαμβάνει γλωσσικές, εικαστικές, μουσικές και άλλες δραστηριότητες, αφού ο
σχεδιασμός του έγινε βάσει του διαθεματικού πλαισίου. Οι δραστηριότητες αυτές
εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς και στοχεύουν σε συνεργατικές βιωματικές δράσεις.
Τα παιδιά δημιουργούν θετική στάση για τη μυθολογία και καλλιεργούνται γνωστικές,
συναισθηματικές, κοινωνικές δεξιότητες. Καταρχάς η συμβολή του προγράμματος στην
απόκτηση ακαδημαϊκών γνώσεων είναι σημαντική. Η γλωσσική καλλιέργεια, η βελτίωση
της αναγνωστικής δεξιότητας, η ανάπτυξη της προφορικής και γραπτής έκφρασης και της
κριτικής σκέψης, η δυνατότητα δημιουργικής έκφρασης μέσα από ποικίλες
δραστηριότητες, η εμβίωση με τα κατορθώματα του ήρωα και η ταύτιση μαζί του είναι
μερικά από τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος
διδάσκονται ευρύτερες έννοιες και όχι απλώς γεγονότα και τα πρωτάκια γνωρίζουν αξίες
και αρετές όπως η ανδρεία, η φιλαλήθεια, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η μετάνοια και ο
αγώνας για τη ζωή. Προωθείται το ομαδικό πνεύμα και η συνεργασία. Είναι σαφές ότι η
εφαρμογή ενισχύεται και εμπλουτίζεται με την παράλληλη προσέγγιση των Εικαστικών, της
Μουσικής και της Θεατρικής Αγωγής, ενσωματωμένα αντικείμενα του σχολικού
προγράμματος που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αξιοποιήσουν ταλέντα και να
εκφραστούν με εναλλακτικούς τρόπους. Πιο συγκεκριμένα στο μάθημα των Εικαστικών οι
μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν πρόσωπα όπως ο Ηρακλής και ο
Ευρυσθέας, η Αρετή και η Κακία, ζώα όπως η Λερναία Ύδρα, αλλά και αντικείμενα όπως η
ζώνη της Ιππολύτης με απλά υλικά. Αναπαριστούν τους άθλους σε κουτιά παπουτσιών ή
τους φιλοτεχνούν σε διαφάνειες με την τεχνική του βιτρό. Στη Μουσική τραγουδούν τους
άθλους που μαθαίνουν, αφού στο υλικό του προγράμματος περιλαμβάνεται τραγούδι
γραμμένο για τους άθλους και όσα παιδιά γνωρίζουν μουσική παίζουν τη μελωδία με τα
μουσικά τους όργανα. Στη Θεατρική Αγωγή τα παιδιά δραματοποιούν έναν άθλο και τον
παρουσιάζουν. Κάθε χρόνο οι εκπαιδευτικοί της 1ης τάξης βιώνουν τον ενθουσιασμό των
μαθητών για το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο Σχολείο μας για χρόνια.
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Όταν η «τάξη παίζει»… μαθαίνει;
Μαρία Πετκανοπούλου
Η κάθε μέρα του μαθητή ξεκινά με την αίσθηση που του άφησε η προηγούμενη ή οι
προηγούμενες μέρες του σχολείου. Η σχολική τάξη είναι ο χώρος όπου τα παιδιά όχι μόνο
θα έρθουν σε επαφή με γνωστικά αντικείμενα, αλλά θα αναπτυχθούν ολόπλευρα μέσα από
την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία. Το περιβάλλον μάθησης, που διαμορφώνει ο
εκπαιδευτικός και προτρέπει τα παιδιά να το συνδιαμορφώσουν, είναι ένας σημαντικός και
καθοριστικός παράγοντας της επιθυμίας των παιδιών να αρχίσουν τη μέρα τους,
πηγαίνοντας στο σχολείο. Ένα σχολείο όπου το let my play be my learning and my learning
be my play του Johan Huizinga θα είχε την καλύτερή του εφαρμογή, δεν θα φάνταζε
ουτοπικό και ανέφικτο. Οι εκπαιδευτικοί, που εμπλουτίζουν το περιβάλλον μάθησης της
τάξης τους με αυτοσχέδια επιτραπέζια παιχνίδια, μετασχηματίζουν καθημερινά τη
μαθησιακή διαδικασία σε ένα παιχνίδι χαράς. Μια καινούρια σχολική πραγματικότητα ζουν
οι μαθητές και τους συναρπάζει με την ενεργό εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία,
σχεδιάζοντας καινούργια ή τροποποιώντας κλασικά επιτραπέζια παιχνίδια σε εκπαιδευτικά,
μια διαδικασία που ενισχύσει τη θετική στάση τους απέναντι στη μάθηση (Dodge & Colker,
1998). Η ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων μέσα από τα επιτραπέζια παιχνίδια,
εκπληρώνεται σε μια κατάσταση που συναρπάζει το παιδί την ώρα που προσπαθεί για τη
νίκη, ενώ συγχρόνως δομούνται μέσα του μαθηματικές έννοιες, γλωσσικές δεξιότητες,
γνώσεις και κοινωνικές δεξιότητες (N.G.Salmina &I.G.Tihanova, 2011). Έμπνευση και ιδέες
για τη σχεδίαση αυτοσχέδιων επιτραπέζιων παιχνιδιών στην τάξη μας προσφέρουν οι
καθημερινές δραστηριότητες που συνδέονται με τις γνωστικές περιοχές της Γλώσσας, των
Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Δημιουργίας-Έκφρασης, όπως αυτές
προβλέπονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο, αλλά και τα κείμενα της Παιδικής
Λογοτεχνίας, στάσεις και συμπεριφορές στη ζωή, τα αθλήματα, αλλά και όλα τα γνωστικά
αντικείμενα που διδάσκονται στο Δημοτικό. Μόνο η φαντασία μπορεί να βάλει όριο στα
παιχνίδια και στις ιδέες και είναι πραγματικά εκπληκτικό πως ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, που
σχεδιάστηκε για να προσφέρει διασκέδαση, μπορεί να γίνει η βάση ολόκληρης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σχεδιασμένο σε ένα απλό χαρτί, με αυτοσχέδια ζάρια και
πιόνια, αξιοποιώντας υλικά ανακυκλώσιμα, είναι το μέσο, ο καλύτερος τρόπος για να
φθάσει η γνώση στο παιδί ή το παιδί στη γνώση (Πετκανοπούλου, 2014). Η «επιτυχημένη
εκπαίδευση δεν είναι μόνο η σχεδίαση ενός σχολικού προγράμματος αλλά είναι
περισσότερο η δημιουργία μίας κουλτούρας» (Fleming, Merrell & Tymms, 2004). Η
κουλτούρα μιας τέτοιας τάξης, στην οποία κατασκευάζονται αυτοσχέδια επιτραπέζια
παιχνίδια και παίζονται, αφήνει μια αίσθηση στο μαθητή που θέλει να την ξαναζήσει και
την επόμενη μέρα.
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Διδασκόμενα μαθήματα στην ελληνική κοινότητα Βέροιας πριν και μετά
την ένταξη στο κράτος (1880-1930). Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Δημήτριος Πυρινός
Κατά τη μετάβαση από την οθωμανική αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος, η εκπαίδευση
στην ελληνική κοινότητα Βέροιας υπέστη αλλαγές οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στα
μαθητικά κατάστιχα που σώζονται όλα από εκείνη την εποχή. Ανάμεσα σε αυτά
ανιχνεύονται τα διδασκόμενα μαθήματα στις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου.
Εκτός από την απλή καταγραφή, εντοπίζονται και οι αλλαγές σύμφωνα με τους στόχους της
εκπαιδευτικής πολιτικής. Παρατηρείται μια ομοιότητα στα μαθήματα της στοιχειώδους
εκπαίδευσης και σημαντικές αλλαγές σε αυτά της μέσης εκπαίδευσης. Στην εισήγηση
περιγράφεται η γενικότερη εκπαιδευτική κατάσταση και ειδικότερα οι όποιες αλλαγές,
καταργήσεις, προσθήκες, τροποποιήσεις, συγχωνεύσεις ή και διασπάσεις των
διδασκομένων μαθημάτων με επίκεντρο τα έτη 1912-1914.
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«Σήμερον παιδιά θα διδαχθήτε ότι οφείλετε να είσθε επιμελείς και
εύτακτοι δια να γίνητε ωφέλιμοι εις την κοινωνίαν»: Μία πρώτη
προσέγγιση της διδαχθείσας ύλης των προγραμμάτων των Αστικών Σχολών
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (1894-1912)
Ευστράτιος Βαχάρογλου
Τα προγράμματα που σώζονται στα «Βιβλία διδαχθείσης ύλης» παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για έρευνα από τους ιστορικούς της εκπαίδευσης. Η καταγραφή της
διδαχθείσας ύλης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των ελληνικών κοινοτήτων
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τα τέλη του 19ου αιώνα, και όχι της διδακτέας ύλης,
ως είθισται, δηλώνει τη διαφορετική λογική σύνταξής τους από εκείνη των σύγχρονων
Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τα προγράμματα των μαθημάτων διαμορφώνονται κάθε
σχολικό έτος ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών αλλά και το υπάρχον
διδακτικό προσωπικό παρά τις προσπάθειες των εκάστοτε διευθυντών να εφαρμόσουν ως
ένα βαθμό το πρόγραμμα μαθημάτων των Αστικών Σχολών αρρένων της Αρχιεπισκοπής
Κωνσταντινούπολης, αφού το Οικουμενικό Πατριαρχείο παίζει σημαντικό ρόλο στην
οργάνωση και συστηματοποίηση της εκπαίδευσης στα κοινοτικά σχολεία. Εκτός από την
ύλη που πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές/τριες με βάση το εγχειρίδιο του κάθε μαθήματος
οι διδάσκαλοι και οι διδασκάλισσες πολλές φορές προσαρμόζουν την ύλη αυτή με βάση το
πνευματικό επίπεδο των μαθητών/τριών αλλά και τις γεωφυσικές και οικονομικοπολιτικές
συνθήκες της εποχής. Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι η προσεκτική καταγραφή των
διδακτικών εγχειριδίων στα βιβλία διδαχθείσης ύλης, συμβάλλει καθοριστικά στη
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για τις προτεραιότητες και τις επιλογές του κάθε
κοινοτικού σχολείου της περιόδου αυτής. Η μέθοδος που ακολουθείται στην παρούσα
εργασία είναι η ιστορική-ερμηνευτική και ως προς τα δύο της επίπεδα: το συστηματικό
ιστορικό-ιστοριογραφικό όπου καταγράφονται και παρουσιάζονται τα προγράμματα
μαθημάτων και οι ώρες διδασκαλίας τους καθώς και τα βιβλία διδαχθείσας ύλης που
σώζονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 19ου έως τις αρχές του
20ού αιώνα και το αναλυτικό-ερμηνευτικό όπου αναλύονται και ερμηνεύονται τα
προγράμματα και τα βιβλία διδαχθείσης ύλης με βάση τα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά και
εκπαιδευτικά συμφραζόμενα.
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Προγράμματα μαθημάτων στις Αστικές Σχολές της Θάσου, 1900-1912.
Ιστορική και παιδαγωγική προσέγγιση
Γεώργιος Χαλκιάς
Η παρουσίαση των προγραμμάτων των Αστικών Σχολών της Θάσου παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, καθώς αφορά σε μια περιοχή που αποτελούσε μοναδική εξαίρεση για τον
τρόπο της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής της οργάνωσης, γεγονός που δεν είναι
ευρέως γνωστό. Εκτός του ότι η Θάσος ήταν μια περιοχή που τελούσε υπό αιγυπτιακή
διοίκηση, μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία τη
διαφοροποιούν ακόμη περισσότερο σε σχέση με την υπόλοιπη Μακεδονία, όπως ο αμιγής
ελληνορθόδοξος πληθυσμός της, η εντυπωσιακή ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο
νησιωτικός και δασώδης γεωγραφικός χώρος, o οικονομικός μαρασμός του νησιού από τις
συνεχείς πειρατικές επιδρομές και η εκκλησιαστική υπαγωγή του νησιού σε μητρόπολη της
Θράκης (Κομοτηνή). Στην παρούσα εργασία, γίνεται λόγος για τα Αναλυτικά και Ωρολόγια
Προγράμματα της Αστικής Σχολής Κάστρου, τη διετία 1908-1910, με παράλληλη
κριτικοπαιδαγωγική θεώρηση, ενώ αναφέρονται και τα σχολικά εγχειρίδια που
χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον, γίνεται σύγκριση αυτών των προγραμμάτων με τα αντίστοιχα
που εφαρμόζονταν στα Πρωτοβάθμια Σχολεία της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως,
μέχρι το 1912, και τα οποία αποτελούσαν τα πρότυπα πάνω στα οποία έφτιαχναν τα
προγράμματά τους τα σχολεία των υπόδουλων περιοχών της Μακεδονίας. Οι αδημοσίευτες
ιστορικές πηγές, που αποτέλεσαν τη βάση αυτής της ερευνητικής προσπάθειας, ήταν το
«Βιβλίο Ύλης Διδασκομένων Μαθημάτων Αστικής Σχολής Κάστρου», που αποτελείται από
38 σελίδες και περιλαμβάνει τρεις ενότητες: το «Βιβλίον διδαχθείσης ύλης εις έκαστον
μάθημα σχ. έτους 1908-1909», στο οποίο οι δάσκαλοι καταχώρησαν αναλυτικά την ύλη που
διδάχθηκε, το «Βιβλίον διδαχθησομένης ύλης σχ. έτους 1909-1910», το οποίο αφορούσε
στον προγραμματισμό της ύλης που έπρεπε να διδαχθεί το συγκεκριμένο σχολικό έτος και
το «Βιβλίον διδαχθείσης ύλης σχ. έτους 1909-1910», στο οποίο καταχωρήθηκε η ύλη που
τελικώς διδάχθηκε μέχρι την 20η Ιουνίου 1910. Το πρόγραμμα μαθημάτων των Αστικών
Σχολών της Θάσου περιελάμβανε όλα τα διδακτικά αντικείμενα: Ελληνική Γλώσσα,
Καλλιγραφία, Αριθμητική, Φυσική Πειραματική, Ιστορία, Θρησκευτικά, Πατριδογραφία,
Γεωγραφία, Πραγματογνωσία, Φυσική Ιστορία, Ξένες Γλώσσες (Γαλλικά & Τουρκικά),
Ιχνογραφία, Ωδική και Γυμναστική. Στο Νηπιαγωγείο, διδάσκονταν τα Ελληνικά, η
Αριθμητική και Ηθικά διηγήματα. Τα μαθήματα γίνονταν έξι ημέρες την εβδομάδα με επτά
ώρες την ημέρα και σε δύο κύκλους: τέσσερις διδακτικές ώρες στον πρωινό κύκλο, από τις
08:00 έως τις 12:00 το μεσημέρι, και τρεις στον απογευματινό κύκλο, από 14:00 έως 17:00.
Οι νηπιακές τάξεις είχαν έως δύο ώρες μάθημα την ημέρα, οι μικρές τάξεις της Αστικής
Σχολής έως 4 ώρες την ημέρα και οι μεγάλες τάξεις έως 5 ώρες. Οι εκπαιδευτικοί
εφάρμοζαν παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους, οι οποίες συνεπικουρούνταν από
δημιουργικές και βιωματικές πρακτικές, ενώ η επιλογή των σχολικών εγχειριδίων που θα
υποστήριζαν τη διδασκαλία γινόταν από τον εκπαιδευτικό και έπρεπε να είναι εγκεκριμένα
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
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Η εκπαιδευτική πολιτική των Ιταλών στα Δωδεκάνησα την περίοδο 19231936
Σταύρος Παπαδόπουλος
Στην εισήγησή μας, αναφερόμαστε στην ιστορία της εκπαίδευσης της Δωδεκανήσου. Η
ιστορία της Δωδεκανήσου αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση έρευνας και
μελέτης τόσο για τους ιστορικούς όσο και για τους ιστορικούς της εκπαίδευσης. Τα
Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα το 1947 και αποτελούν το τελευταίο τμήμα του
ελληνικού κράτους με τη σημερινή του μορφή. Το Μάιο του 1912, συνέβη η αλλαγή
κατοχής των νησιών και την μακραίωνη κυριαρχία των Τούρκων (1522-1912), ακολούθησε η
ιταλική κατοχή που διήρκεσε 32 περίπου έτη (1912-1943). Στις αρχικές τους δηλώσεις, οι
Ιταλοί διοικητές και κυβερνήτες της Δωδεκανήσου, αν και έκαναν λόγο για προσωρινότητα
της κτήσης των νησιών, εντούτοις η πολιτική που ακολούθησαν ερχόταν σε αντίθεση με τις
δηλώσεις αυτές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι πρόθεση της Ιταλίας ήταν η μονιμότητα
κατοχής της Δωδεκανήσου. Η εξαιρετικά σημαντική γεωγραφική-οικονομική-πολιτική θέση
της Δωδεκανήσου ήταν ο σημαντικότερος λόγος αυτής της ιταλικής πολιτικής. Οι Ιταλοί,
από τα πρώτα έτη κυριαρχίας τους στα Δωδεκάνησα, χάραξαν μια πολιτική που θα τους
μονιμοποιούσε στα νησιά και η εκπαίδευση αποτέλεσε έναν από τους κύριους τομείς
έκφρασης της πολιτικής αυτής. Η εκπαίδευση, ως μηχανισμός, αποτελεί σημαντικό τομέα
προπαγάνδας και διαμόρφωσης εθνικής ταυτότητας και οι Ιταλοί κατακτητές γνώριζαν ότι,
μέσω της παιδείας, μπορούσαν να υλοποιήσουν ευκολότερα το σχέδιο εξιταλισμού των
νησιών, σχέδιο που αποτελούσε προτεραιότητά τους. Στην εισήγησή μας, αναλύουμε και
παρουσιάζουμε την εκπαιδευτική πολιτική των Ιταλών στα Δωδεκάνησα την περίοδο 19231936. Το χρονικό αυτό διάστημα, κυβερνήτης της Δωδεκανήσου ήταν ο Ιταλός διπλωμάτης
Μάριο Λάγκο. Ο Λάγκο, διπλωμάτης καριέρας, αποτέλεσε τον μακροβιότερο (από τους 17
συνολικά) κυβερνήτη της Δωδεκανήσου και, την περίοδο αυτή, ανέπτυξε και
πραγματοποίησε το φιλόδοξο και άριστα καταστρωμένο σχέδιο εξιταλισμού της παιδείας.
Η παιδεία μαζί με την Εκκλησία αποτέλεσαν τους δύο βασικούς παράγοντες αντίστασης στα
σχέδια των Ιταλών και αυτός είναι ένας λόγος που στοχοποιήθηκε από τους Ιταλούς. Ο
Λάγκο εφάρμοσε συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική που στόχευε στο μαρασμό και τον
αφανισμό της ελληνικής παιδείας και ταυτόχρονα στη στήριξη και ανάδειξη της ιταλόφωνης
εκπαίδευσης στα νησιά. Με αρχειακό υλικό από διάφορες πρωτογενείς πηγές (Ιστορικό και
Διπλωματικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου,
Ιταλικό Αρχείο-Γενικά Αρχεία του Κράτους- παράρτημα Δωδεκανήσου), θα παρουσιάσουμε
την εκπαιδευτική πολιτική των Ιταλών, τους στόχους και τους σκοπούς που υπηρετούσε, το
πώς υλοποιήθηκε, τις συνέπειες και τα αποτελέσματα της, καθώς και την αντίδραση των
Ελλήνων στην πολιτική αυτή· αντίδραση που αποτέλεσε το βασικότερο εμπόδιο στο σχέδιο
εξιταλισμού των νησιών.
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Η κατεύθυνση και η λειτουργία των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
με έμφαση στην αξιοποίηση των διδακτικών ψηφιακών εργαλείων στο
μάθημα των Μαθηματικών της Στ΄ Δημοτικού
Γεώργιος Τόλιας
Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν οι στόχοι διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών,
όπως καθορίζονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και η χρήση των ΤΠΕ στη
μαθησιακή διαδικασία, όπου το νέο Πιλοτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως
βασικό άξονα τις ΤΠΕ και είναι πιο ευρύ, πιο ανοιχτό. Στο νέο ΑΠΣ αξιοποιείται ο
μαθηματικός συλλογισμός για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, γίνεται εστίαση στο
λόγο και στο παράδειγμα με σκοπό να συνδυαστούν χρηστικά και ουσιαστικά,
παρουσιάζοντας συνεπώς με διαφάνεια το αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό προωθείται και
ενδυναμώνεται η αντίληψη για τη στήριξη που προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλείαλογισμικά στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία μέσα από τις διδακτικές ενότητες των
σχολικών εγχειριδίων.
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Η εξέλιξη της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο μέσα
από τα διδακτικά εγχειρίδια της τελευταίας πεντηκονταετίας
Κωνσταντίνος Σδρόλιας
Η εκπαιδευτική διαδικασία, που υλοποιείται στα σχολεία όλων των βαθμίδων της
εκπαίδευσης, βασίζεται κυρίως στα Προγράμματα Σπουδών και τα Αναλυτικά
Προγράμματα των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται καθημερινά στις
σχολικές τάξεις. Τα προγράμματα αυτά με τη σειρά τους υλοποιούνται, λιγότερο ή
περισσότερο, μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια των επιμέρους μαθημάτων. Αυτός,
άλλωστε, είναι και ο κυριότερος λόγος που οι εκάστοτε αλλαγές των Αναλυτικών
Προγραμμάτων και των Προγραμμάτων Σπουδών προκαλούν, με τη σειρά τους, αιτήματα
για αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων, ώστε αυτά να είναι συμβατά με τα νέα, κάθε φορά,
προγράμματα. Τα Μαθηματικά είναι ένα από τα βασικά γνωστικά αντικείμενα που
διδάσκονται στις σχολικές μονάδες τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Θεωρείται μάλιστα, μαζί με το γλωσσικό μάθημα, ως «κύριο»,
αποτυπώνοντας έτσι τη σημασία και τη σπουδαιότητα που του αποδίδεται από μαθητές και
μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς. Θεωρείται, παράλληλα, και ως «δύσκολο» μάθημα
επιτείνοντας, κατά κάποιο τρόπο, ένα είδος «μαθηματικοφοβίας» - που ενισχύει με τη
σειρά της το βαθμό δυσκολίας στην κατανόησή του - αλλά και τη διατήρηση μιας
αντίληψης που θεωρεί τους μαθητές και τις μαθήτριες που τα «καταφέρνουν» στο μάθημα
αυτό, ως πιστοποιημένα ευφυείς. Τα διδακτικά εγχειρίδια, που χρησιμοποιήθηκαν, κατά
καιρούς, στη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών, αποτέλεσαν βασικό συστατικό
της διδακτικής πράξης που συντελούνταν στις σχολικές τάξεις των μαθηματικών. Μέσα από
αυτά μπορεί να δεις κανείς την αποτύπωση των εκάστοτε Αναλυτικών Προγραμμάτων και
των Προγραμμάτων Σπουδών για τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού. Αρχικά,
διαχωρίζονταν σε εγχειρίδια Αριθμητικής, Γεωμετρίας, Αριθμητικής-Γεωμετρίας και
Αριθμητικών Προβλημάτων και αφορούσαν ιδιωτικές εκδόσεις, εγκεκριμένες, όμως, από το
Υπουργείο Παιδείας. Στην εργασία μας αυτή θα επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε τα
στοιχεία εκείνα που συνιστούν τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο τα
τελευταία πενήντα χρόνια, όπως αυτά αποτυπώνονται στα διδακτικά εγχειρίδια της
περιόδου αυτής. Θα αναφερθούμε, ειδικότερα, σε συγκεκριμένα εγχειρίδια των
Μαθηματικών που χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικά στο Δημοτικό Σχολείο την περίοδο
αυτή, παρατηρώντας την εξέλιξή τους μέσα από τις ομοιότητες και τις διαφορές τους, που
λίγο ή πολύ, συνέβαλαν και στην εξέλιξη της διδακτικής πράξης κατά τη διδασκαλία του
μαθήματος αυτού στο Δημοτικό Σχολείο.
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Παραδόξως Λογικά, διδάσκοντας Μαθηματικά μέσα από το θέατρο
Έλλη Τσενέ, Κωνσταντίνος Λάττας
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο απορρέει από την ανάγκη να διευρύνει ο
εκπαιδευτικός το πλαίσιο του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου που υπηρετεί και να
προσεγγίσει τη γνώση σε ένα πλαίσιο διεπιστημονικό, όπου κάθε μαθητής θα έχει την
ευκαιρία να βρει προσωπικό νόημα στη συμμετοχή του, αναλόγως με τις κλίσεις και τα
ενδιαφέροντά του. Κύριος στόχος είναι να μυηθούν οι μαθητές βιωματικά σε μαθησιακές
διαδικασίες, όπου η γνώση αγγίζει παράλληλα τον χώρο της Φιλοσοφίας και της Τέχνης, της
Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο, αποσκοπούμε στη δημιουργία
γνωστικών συνδέσεων ανάμεσα στα αντικείμενα, υπηρετώντας μια ολιστική προσέγγιση
της γνώσης. «Η Σχολή των Αθηνών», ο γνωστός πίνακας του Ιταλού καλλιτέχνη Ραφαήλ,
συγκεντρώνει τους σημαντικότερους εκπροσώπους της φιλοσοφίας διαχρονικά, ανάμεσα
στους οποίους είναι και ο Πυθαγόρας, ο Ζήνων, ο Σωκράτης, ο Πλάτων. Με αφορμή τη
συγκεκριμένη ζωγραφική σύνθεση, οι μαθητές καλούνται να συγγράψουν οι ίδιοι ένα
θεατρικό σενάριο, όπου θα χρειαστεί να εξηγήσουν μαθηματικές έννοιες και
προβληματισμούς, όπως τον πολλαπλασιασμό του εμβαδού, το Πυθαγόρειο θεώρημα, τα
παράδοξα του Ζήνωνα και τη φιλοσοφία των Πλατωνικών Στερεών. Για να καταστεί αυτό
δυνατό, οι ίδιοι είναι απαραίτητο να μελετήσουν με τη βοήθεια των καθηγητών τους το
έργο των φιλοσόφων, ώστε να μπορέσουν να το παρουσιάσουν με τρόπο κατανοητό στους
συμμαθητές τους, δραματοποιημένα. Οι ίδιοι επομένως καλούνται να συγγράψουν, να
σκηνοθετήσουν, να εμπλουτίσουν με επιλογές μουσικής και βίντεο, πρωτότυπα και μη, μια
ευρύτερη θεατρική παράσταση. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση αναδεικνύει μια
διαφορετική θεώρηση της λειτουργίας των ομίλων, στους οποίους και προτείνεται να
υλοποιηθεί. Τονίζει τη σημασία της συγκεκριμένης διδακτικής ώρας, ως ευκαιρίας
διεπιστημονικής συνεργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων, όπου η αλληλεπίδρασή τους
κρίνεται αναγκαία. Αυτή η συνύπαρξη της ετερότητας ολοκληρώνεται με τους μαθητές, οι
οποίοι έχουν την ευκαιρία να συνδράμουν αξιοποιώντας διαφορετικά ταλέντα ο καθένας,
για έναν ωστόσο κοινό σκοπό. Με αφορμή τη συγκεκριμένη δράση, παράλληλα,
αναδεικνύεται και ο ρόλος των μουσείων. Οι μαθητές θα χρειαστεί να επισκεφθούν
χώρους, το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται με το θέμα που μελετούν, όπως είναι το
Μουσείο Ηρακλειδών. Η διαφορά έγκειται, ωστόσο, στο γεγονός ότι οι ίδιοι θα έχουν ήδη
προετοιμαστεί γνωστικά και συναισθηματικά, αναζητώντας περαιτέρω πληροφόρηση και
βοήθεια από τον χώρο, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο βασικές αρχές της μουσειακής
παιδείας.
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Εκπαιδευτικοί ΠΕ-70 δημιουργούν εκπαιδευτικά σενάρια με αξιοποίηση
μικροπειραμάτων, που κατασκεύασαν με το ψηφιακό εργαλείο GeoGebra
και τα εντάσσουν στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Αθανάσιος Γιαννίκας, Σπυρίδων Δουκάκης, Δημήτριος Ζυμπίδης, Νικόλαος Ματζάκος
Τριάντα έξι (36) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ-70, οι οποίοι δίδασκαν τα σχολικά έτη 2013-2014
και 2014-2015 το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών στην Ε΄ και Στ΄ τάξη σε Δημοτικά
σχολεία της 23ης και 24ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, επιμορφώθηκαν
στη χρήση και τη διδακτική αξιοποίηση του ψηφιακού εργαλείου GeoGebra. Σκοπός της
επιμόρφωσης ήταν η αρτιότερη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από
εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου με βασικούς στόχους την επαρκή εκμάθηση του
συγκεκριμένου ψηφιακού εργαλείου, την παρότρυνση των εκπαιδευτικών για χρήση του
υλικού των εμπλουτισμένων βιβλίων και τέλος τη δημιουργία μικροπειραμάτων στο
πλαίσιο σχεδιασμού εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων με τη μορφή εκπαιδευτικών
σεναρίων και την ένταξή τους σε ρεαλιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η επιμόρφωση
υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολής
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.), το Ινστιτούτο GeoGebra της
Αθήνας και τους Σχολικούς Συμβούλους της 23ης και της 24ης Περιφέρειας Δημοτικής
Εκπαίδευσης Αττικής. Αρχικά, στις επιμορφωτικές συναντήσεις έγινε η εξοικείωση των
εκπαιδευτικών με το λογισμικό GeoGebra με σκοπό την επαρκή εκμάθησή του,
πειραματισμός με τα προτεινόμενα μικροπειράματα των εμπλουτισμένων ψηφιακών
βιβλίων των Μαθηματικών της Ε΄ και Στ΄ του Δημοτικού, ανακατασκευή (μαστόρεμα) και
τροποποίηση των ανοικτών μικροπειραμάτων και δημιουργία – κατασκευή νέων
μικροπειραμάτων με το λογισμικό GeoGebra. Ύστερα σχεδιάστηκαν εκπαιδευτικά σενάρια
με την αξιοποίηση κατάλληλων μικροπειραμάτων, εφαρμόστηκαν εντός του πλαισίου της
διδακτικής πράξης και «εν συνεχεία» ακολούθησε ο αναστοχασμός και η αξιολόγησή τους
με σκοπό την περαιτέρω βελτίωσή τους. Στόχος της παρούσας εισήγησης, είναι να
αναδείξει τη βέλτιστη αξία της δημιουργίας διδακτικών σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς,
ως ημιδομημένων και ευέλικτων σχεδίων διαρθρωμένης και λειτουργικής διαδοχής
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Τα εκπαιδευτικά σενάρια αφενός αναφέρονται στους
τρόπους χρήσης μαθησιακών-ψηφιακών εργαλείων, στην οργάνωση των κοινωνικών
δομών, τις χωροχρονικές ρυθμίσεις του μαθησιακού περιβάλλοντος και την προώθηση της
εκπαιδευτικής καινοτομίας και αφετέρου αποτελούν πρόκληση ως προς την εφαρμογή
σύγχρονων διδακτικών μεθόδων, παρωθώντας παράλληλα τους εκπαιδευτικούς να
εκφράσουν με ρητό και σαφή τρόπο την προσωπική τους παιδαγωγική έμπνευση και
δημιουργία και υπ’ αυτή τη διττή ανάλυση θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως
εμπλουτισμένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
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«Γνώση για την Ευρώπη» στα μαθήματα και τα σχολικά εγχειρίδια των
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών στο Ελληνικό Γενικό Λύκειο:
Κριτική προσέγγιση και προτάσεις
Άννα Ματσιώρη, Ελένη Μαργαρού
Ζώντας όλη τους τη ζωή με παγιωμένη την αντίληψη πως η ύπαρξη και συνδρομή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είναι δεδομένη, οι μαθητές/τριες της χώρας μας είδαν πρόσφατα
την Ένωση αυτή να εισέρχεται σε μία φάση εσωτερικών κλυδωνισμών και επανεξέτασης
των θεσμών, των πολιτικών, της πορείας και των προοπτικών της. Στο νέο αυτό τοπίο, οι
νέοι της Ευρώπης καλούνται πλέον να ενημερωθούν, να ασκήσουν κριτική, να λάβουν
θέση, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να διεκδικήσουν και να διαμορφώσουν ένα
ευρωπαϊκό μέλλον, όπως οι ίδιοι το οραματίζονται. Η εκπαίδευση αποτελεί το βασικό
θεσμό διαμεσολάβησης, που μπορεί να συμβάλλει σημαντικά προς τη συγκεκριμένη
κατεύθυνση. Στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, οι «πολιτικές της γνώσης» σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στοχεύουν συμπληρωματικά στη βελτίωση της «γνώσης για
την Ευρώπη» μέσα από ποικιλία δράσεων, στις οποίες σημαντική θέση κατέχει η ενίσχυση
της ευρωπαϊκής διάστασης και η εισαγωγή της Ε.Ε. στα προγράμματα σπουδών όλων των
βαθμίδων της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, που έγιναν στην Ελλάδα από
τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά, είναι σαφώς επηρεασμένες από την εκπαιδευτική
πολιτική της Ε.Ε., τόσο σε επίπεδο λόγου, όσο και σε επίπεδο πρακτικών. Έκτοτε, η
ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση επιχειρείται να εισαχθεί στα περισσότερα
μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών της χώρας μας. Η εισήγηση επιχειρεί μια κριτική
προσέγγιση του τρόπου εισαγωγής της «γνώσης για την Ευρώπη» στα Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών του Γενικού Λυκείου της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, με
ιδιαίτερη έμφαση στο περιεχόμενο των μαθημάτων και των αντίστοιχων σχολικών
εγχειριδίων των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Γενικού Λυκείου. Με τη
μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου αξιολογούνται τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια ως
προς την παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με την Ε.Ε., αλλά και ως
προς τις δραστηριότητες και τις ασκήσεις που τα συνοδεύουν, με στόχο την απόκτηση και
τη διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με αυτή και τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών με
κριτική στάση απέναντι στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τέλος, προτείνονται
τρόποι ποιοτικής αναβάθμισης της διδακτικής προσέγγισης των ζητημάτων της Ε.Ε., ώστε οι
μαθητές να εμβαθύνουν στα ουσιώδη ζητήματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ιδέα και
την ευρωπαϊκή ταυτότητα, τη συνεργασία των λαών και των πολιτών, την προώθηση της
συνύπαρξης, την κατανόηση και το σεβασμό της διαφορετικότητας.

Σελίδα | 200

Προφορικές Ανακοινώσεις

Εκπαιδευτικά προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και
δημιουργικότητα. Νερό, περιβάλλον και πολιτισμός για παιδιά Δ΄
Δημοτικού. Διαθεματική προσέγγιση και δημιουργικότητα μέσα και έξω
από την τάξη
Γεωργία Δεσποίνη
Εφαλτήριο για το Project που καλλιέργησε τη δημιουργικότητα στα παιδιά, στάθηκε η
χελώνα καρέτα-καρέτα που συνάντησαν στα Ελληνικά με τη δασκάλα τους στη Μελέτη
Περιβάλλοντος (βιβλίο Oργανισμού ΟΕΒΔ σελ. 86). Μετά από πρόταση που έγινε από το
σχολείο για συμμετοχή στο διαγωνισμό Γαλλοφωνίας, Cartes postales de Méditerranée,
εργαστήκαμε ομαδοσυνεργατικά με τα εξής βήματα: α) Συλλέξαμε στοιχεία και
πληροφορίες για τη χελώνα, β) Βρήκαμε σχετικές φωτογραφίες, στοιχεία, γ) Μελετήσαμε
τις λέξεις-κλειδιά και τα στοιχεία του διαγωνισμού, δ) Κινηθήκαμε διαθεματικά σε
οργανωμένες ομάδες, ε) Εξασφαλίσαμε σταθερά δημιουργικό κλίμα συνεργασίας των
ομάδων σε κάθε στάδιο του Project, στ) Δημιουργήσαμε παράγραφο με την ιστορία της
χελώνας, ζ) Μετατρέψαμε το κείμενο σε στίχους, η) Μελοποιήθηκε από τη μουσικό του
σχολείου, το οποίο συνεργάζεται με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Αθηνών, θ) Μάθαμε να το τραγουδάμε και ηχογραφήσαμε τις φωνές των παιδιών, ι)
Ετοιμάσαμε σχετική μακέτα και το εικαστικό πλαίσιο του σχεδίου δράσης μας, ια)
Χορογραφήσαμε τους σταθμούς του ταξιδιού της χελώνας, ιβ) Στείλαμε το σχέδιο δράσης
μας σε φορείς σχετικούς με το περιβάλλον (Αρχέλων…) Κάποιοι μας απάντησαν μάλιστα, ιγ)
Αποσπάσαμε το βραβείο μακέτας 2014 στο Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας, ιδ) Παρουσιάσαμε
όλη την προσπάθεια στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
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Παραδοσιακοί οικισμοί, πετρογέφυρα, νερόμυλοι…
Μάρκος Νικολάου
Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπως και
προγενέστερες με θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» είχαν και έχουν έναν ενδεικτικό κατάλογο προτεινόμενης θεματολογίας
για ανάπτυξη σχολικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Υπάρχουν αναφορές
σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους, όμως δεν υπάρχει καμιά
αναφορά σε παραδοσιακούς οικισμούς και κτίσματα αυτής της εποχής (16ου – 19ου
αιώνα). Πολύ μεγάλο ερευνητικό–επιστημονικό πλαίσιο ανοίγεται για πολλές ειδικότητες
όπως: λαογράφοι, ανθρωπολόγοι, ιστορικοί, τοπογράφοι κ.α. αντίστοιχα και σε πολλές
περιπτώσεις ενδιαφερόντων των παιδιών αναμένεται ανταπόκριση. Η λαϊκή αρχιτεκτονική
αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για υλοποίηση σχολικών προγραμμάτων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, γιατί αν τη μελετήσουμε προσεκτικά θα κατανοήσουμε τους
διάφορους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος της προβιομηχανικής εποχής
δημιούργησε πολιτισμό στην προσπάθεια του να οικειοποιηθεί το κοντινό φυσικό
περιβάλλον (Νιτσιάκος 1993). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκει την απόκτηση της
γνώσης από τους μαθητές διά μέσου του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, για το
ανθρωπογενές περιβάλλον, για χάρη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Πρέπει οι
μαθητές να καταλάβουν πως με την ήπια διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς
δομημένου περιβάλλοντος και με την τήρηση κάποιων αρχών υπάρχουν πιθανές λύσεις και
πιθανότητες βιώσιμης ανάπτυξης. Στην εργασία αυτή αποτυπώνεται η επιδίωξη μας που
εκφράζεται- υλοποιείται σε ένα από τα προγράμματα του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Φιλιατών Θεσπρωτίας το: Παραδοσιακοί οικισμοί, πετρογέφυρα, νερόμυλοι…
να βοηθήσουμε, πατώντας πάνω στα χνάρια των προγόνων (βιωματική προσέγγιση), να
κρατήσουμε και να παραδώσουμε χωρίς σύγχρονες παρεμβάσεις την πολιτιστική μας
κληρονομιά. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε αναμμένη τη δάδα δίδοντας έτσι στους νέους
ορατά (εάν είναι δυνατόν ακόμα) δείγματα όπως οικισμούς, κτίρια, γεφύρια, νερόμυλους
κ.α. με την ελπίδα της αναβίωσης (όπως Ψαράδες Πρεσπών, Νυμφαίο Φλώρινας,
Τζουμέρκα, Πήλιο, Ζαγοροχώρια κ.τ.λ). Αυτά ως παραδείγματα που στα πλαίσια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας/ δραστηριότητας οδηγούν στη διασαφήνιση εννοιών, την
αναγνώριση αξιών, την ανάπτυξη/καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στάσεων που
είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαμόρφωση κώδικα
συμπεριφοράς με τελικό αποτέλεσμα πιο συγκεκριμένα την αλλαγή της στάσης των
ανθρώπων σχετικά με την αναβάθμιση των οικισμών που τείνουν προς ερημοποιήση και
εγκατάλειψη. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δεν
στοχεύουμε σε μια μορφή περιγραφικής έκθεσης ή τουριστικής προβολής. Μπορούμε, σε
συνεργασία πάντα με τους μαθητές, να δούμε, να βρούμε και άλλα σωσίβια σωτηρίας
αυτού του ξεχασμένου τόπου. Στα σιωπηλά πια λιθόστρωτα καλντερίμια τα στοιχεία της
τοπικής ιστορίας ορατά, η οσμή της παράδοσης έντονη και η ζεστασιά των λιγοστών πια
ντόπιων κατοίκων… είναι που συντελούν συνειρμικά σε ακολουθία εικόνας, στο άνοιγμα
της μανταλωμένης από χρόνια πόρτας. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, της παροχής γνώσεων
και πληροφοριών μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καλύτερα ίσως
της αειφόρου ανάπτυξης, πηγάζουν και λύσεις σωστής αξιοποίησης και ορθολογικής
διαχείρισης φυσικών αξιών και πόρων.
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Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας: Όταν οι μαθητές υποστηρίζουν μαθητές
Άννα Μπαφίτη
Η υποστήριξη ομοτίμων (peer support) αναφέρεται στην παροχή γνώσης, εμπειρίας,
συναισθηματικής, κοινωνικής ή/και πρακτικής υποστήριξης σε άτομα, από εκπαιδευμένους
συνήθως υποστηρικτές, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια ομάδα με τους υποστηριζόμενους. Στα
σχολεία, οι ομάδες ομοτίμων αποβλέπουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση
προβληματικών καταστάσεων, ιδιαίτερα των εκφοβιστικών συμπεριφορών. Τέτοια σχήματα
δημιουργούν συνθήκες υπευθυνότητας και την αίσθηση στα παιδιά ότι «ανήκουν».
Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι συνεισφέρουν θετικά στη σχολική προσαρμογή των
μαθητών. Η έρευνα επιπλέον υποστηρίζει ότι τα άτομα που παρέχουν υποστήριξη σε
ομότιμούς τους κερδίζουν:
• Ισχυρή αυτοεκτίμηση, όταν γνωρίζουν ότι έχουν θετική επίδραση στη ζωή των άλλων.
• Βελτιωμένη αυτογνωσία, μέσα από τη διαδικασία της παροχής βοήθειας.
• Ηγετικές δεξιότητες (επίλυση προβλήματος, ενσυναίσθηση, επικοινωνία), εφαρμόσιμες
σε όλους τους τομείς της ζωής τους.
• Κοινωνική αποδοχή, τόσο από το άτομο που βοηθούν, όσο και από τον περίγυρό τους.
Η προτεινόμενη εισήγηση αφορά στην οργάνωση προγράμματος Αγωγής Υγείας για
σχολεία του Νομού Φλώρινας, με αντικείμενο τη δημιουργία δικτύων υποστήριξης
ομοτίμων. Οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν από τη γράφουσα με την ιδιότητά της ως
Υπεύθυνης του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, στο πλαίσιο προγράμματος μετάβασης
από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην περιοχή. Από
το σύνολο των σχημάτων υποστήριξης ομοτίμων που συναντώνται στη βιβλιογραφία και
στις διεθνείς πρακτικές, στη συγκεκριμένη περίπτωση προωθήθηκε η δημιουργία τριών
ομάδων: Αυτής που έχει σκοπό την υποστήριξη των νέων παιδιών στο Γυμνάσιο, ομάδας
φιλίας και ομάδας διαμεσολάβησης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει:
• Επιμόρφωση των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών.
• Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας (λοιποί εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) και
πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους μαθητές για ένταξη στο πρόγραμμα.
• Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών συναντήσεων που έχουν σκοπό τη συναισθηματική
και κοινωνική μάθηση μέσα από δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα και την
οργάνωση των ομάδων.
• Ευαισθητοποίηση και συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων.
• Έναρξη της λειτουργίας των ομάδων.
• Ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων, μέσω εποπτικών συναντήσεων.
• Αξιολόγηση μέσω παρατήρησης, ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.
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Πρόκληση για την εκπαιδευτική κοινότητα. Διαθεματικό στο πλαίσιο
θεωρητικών και θετικών διδακτικών αντικειμένων
Τάσος Μιχαηλίδης, Νικόλαος Ζήκος
Σε κάθε γνωστικό αντικείμενο τα Προγράμματα Σπουδών αναφέρουν ρητά την
παιδαγωγικά κατάλληλη γνώση, αλλά και τις δεξιότητες που πρέπει να διδαχθεί ο κάθε
μαθητής. Ωστόσο, η σύγχρονη παιδαγωγική εστιάζει στην αυτενέργεια των μαθητών και την
ανακαλυπτική/ ομαδοσυνεργατική μάθηση, μεθοδολογικοί άξονες που είναι άμεσα
συνδεδεμένοι με την έννοια της διαθεματικότητας, η οποία ανιχνεύει και αναδεικνύει τον
κοινό χώρο ανάμεσα σε διαφορετικά μέχρι τώρα πεδία. Έτσι, ο ίδιος ο μαθητής μέσω της
διαθεματικής προσέγγισης γίνεται ενεργός διεκδικητής της γνώσης, επεξεργαζόμενος
κριτικά τα διδακτικά αντικείμενα και διαμορφώνοντας μια συγκριτική ματιά, όσον αφορά
στην πρόσληψη των απαραιτήτων εννοιών που επιβάλλει η διακριτή μελέτη κάθε
διδακτικού αντικειμένου. Μέσω αυτής της πολυδύναμης μεθοδολογικής προοπτικής
αναπτύσσει δεξιότητες υψηλών απαιτήσεων, όπως η κριτική και δημιουργική σκέψη, που
αποτελούν πάγιες στοχεύσεις της παιδαγωγικής σε όλα τα επιστημονικά αντικείμενα. Η
διαθεματικότητα στην ολοκληρωμένη της μορφή σημαίνει, επομένως, κατάργηση των
διακριτών μαθημάτων και οργάνωση της σχολικής γνώσης γύρω από σημαντικά θέματα,
ενώ γεφυρώνει χάσματα ανάμεσα σε ανοίκεια γνωστικά αντικείμενα και κλάδους, όπως τις
Φυσικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και επιβάλλει έμμεσα την αξιοποίηση πιο σύγχρονων
μεθόδων διδασκαλίας, όπως τη χρήση ΤΠΕ, σύνδεση με τις τέχνες και διεπιστημονική
προσέγγιση. Συγκεκριμένα, στη σχολική γνώση επιτυγχάνεται με διακλαδικές συσχετίσεις
μεταξύ συναφών ή συγγενικών γνωστικών αντικειμένων, αλλά και με θεματοκεντρική
μελέτη θεμάτων που προκύπτουν από τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Σε κάθε
περίπτωση, η επιλογή του θέματος αποτελεί κομβικό σημείο στην εφαρμογή της
διαθεματικότητας στη σχολική πραγματικότητα. Πρέπει καταρχήν να εναρμονίζεται με τα
ενδιαφέροντα των μαθητών, να διακρίνεται από εφαρμογές στην καθημερινότητα, αλλά
και να δίνεται η δυνατότητα στον/στους εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία
των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη
και ανάλυση της θέσης που έχει η διαθεματικότητα, ως έννοια και μεθοδολογικό εργαλείο
στα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών, τόσο στις θετικές, όσο και τις ανθρωπιστικές
επιστήμες, προσπαθώντας να φτάσει σε ασφαλή συμπεράσματα για τη σημασία, τους
τρόπους και τις οπτικές της διαθεματικότητας στη σύγχρονη εκπαίδευση. Επίσης,
αποτιμάται η λειτουργικότητα, ο βαθμός στήριξης του εκπαιδευτικού έργου με βάση της
οδηγίες, αλλά και ο προαιρετικός ή υποχρεωτικός χαρακτήρας των δράσεων που
προτείνονται. Συμπερασματικά, η εργασία δεν επιδιώκει μόνο έναν απολογισμό της θέσης
της διαθεματικότητας, αλλά προχωρά σε μια σειρά προτάσεων, που θα εξασφαλίσουν την
επαρκέστερη και ουσιαστικότερη αξιοποίηση της βιωματικής εμπειρίας του μαθητή μέσα
στη σχολική κοινότητα και τη σύνδεση της σχολικής πράξης με τη σύγχρονη ζωή.
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Η αξιοποίηση κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων στα Αναλυτικά
Προγράμματα των Φυσικών Επιστημών: Ένα προτεινόμενο διδακτικό
μοντέλο
Ανδρεανή Μπάιτελμαν
Η εποχή του 21oυ αιώνα χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό επιστημονικών επιτευγμάτων,
σύνθετων κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων και ηθικών διλημμάτων για τα οποία,
συχνά, υπάρχουν διάφορες αντιτιθέμενες και αντιμαχόμενες πληροφορίες, προσεγγίσεις
και προοπτικές. Οι πολίτες για να μπορέσουν να διαχειριστούν τα δεδομένα αυτά,
επιβάλλεται να διαθέτουν ένα επαρκές σώμα γνώσεων, να κατανοούν τη φύση της
επιστήμης, να διαθέτουν δεξιότητες αξιολόγησης και σύνθεσης πληροφοριών, δεξιότητες
κριτικής σκέψης, ικανότητες λύσης προβλημάτων και λήψης απόφασης, (Kolsto, 2001a;
Kolsto, 2001b). Η καλλιέργεια όλων των πιο πάνω δεξιοτήτων και ικανοτήτων παραπέμπει
στην έννοια του επιστημονικά εγγράμματου πολίτη. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για
καλλιέργεια επιστημονικά εγγράμματων πολιτών στην εκπαίδευση, ειδικοί από τον χώρο
της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.), της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, της
Κοινωνιολογίας και της Φιλοσοφίας της Επιστήμης υποδεικνύουν ότι τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα (Socioscientific issues – SSI), στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Φ.Ε.,
μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο προώθησης γνώσεων, δεξιοτήτων και
στάσεων, που πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα επιστημονικά εγγράμματο πολίτη.
Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι μέσω της αξιοποίησης των SSI στη μαθησιακή διαδικασία
των Φ.Ε., μπορεί να προωθηθεί η ανάπτυξη της εννοιολογικής κατανόησης (Pedretti, 1999;
2003) και της επιστημολογικής επάρκειας των μαθητών/τριών (NOS) (Sadler, 2004; Sadler et
al., 2004), η ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας, λύσης προβλήματος και λήψης
απόφασης (Kolsto et al., 2006; Sadler & Donelly, 2006), καθώς και η ανάπτυξη
συλλογιστικών δεξιοτήτων (Wu & Tsai, 2007; Wu & Tsai, 2011; Zohar & Nemet, 2002), όπως
και κριτικής και δημιουργικής σκέψης (Klosterman & Sadler, 2010). Επιπλέον, υποστηρίζεται
από πολλούς ερευνητές ότι τα SSI έχουν άμεση σχέση με βιοηθικά διλήμματα και ότι,
δυνητικά, επηρεάζουν τις αρχές και αξίες των εμπλεκόμενων ατόμων, καθώς και τις στάσεις
τους στην κοινωνία (Bell & Lederman, 2003; Hogan, 2002; Sadler, 2004; Zeidler et al., 2002).
Για όλους τους πιο πάνω λόγους, πολλοί παιδαγωγοί έχουν προωθήσει τα SSI στα
Αναλυτικά Προγράμματα των διαφόρων βαθμίδων της εκπαίδευσης (Kolsto, 2001a, 2001b;
Sadler & Zeidler, 2004; Zeidler & Keefer, 2003). Με βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο,
στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα διδακτικό μοντέλο ενσωμάτωσης κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Φ.Ε.. Η ενσωμάτωση των
κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Φ.Ε. στοχεύουν
στην προώθηση της εννοιολογικής κατανόησης εννοιών και φαινομένων που αφορούν στις
Φυσικές Επιστήμες, στην καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που
απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα, καθώς και στην καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση
στάσεων και επίδειξη συμπεριφορών που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική
πολιτότητα.
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Η ανανέωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων του μαθήματος των
Θρησκευτικών στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών, σύμφωνα με το
μοντέλο του Συστημικού Διδακτικού Σχεδιασμού
Ιωάννα Κομνηνού
Στην Ελλάδα, έχει ξεκινήσει ένας διαρκώς ανανεούμενος διάλογος για το μάθημα των
Θρησκευτικών και τη φυσιογνωμία του, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.
Οι απόπειρες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, εκτός των αντιδράσεων που πυροδότησαν,
ήταν ανεπαρκείς από την άποψη ότι υιοθέτησαν μοντέλα που έχουν ήδη κριθεί ως
αναποτελεσματικά στις χώρες που εφαρμόστηκαν. Αφετηριακή δυσανεξία της εκπόνησης
εφαρμόσιμων Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών από το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ήταν η στελέχωση των επιτροπών που καθόρισαν
το πλαίσιο των αλλαγών, κυρίως, από επιστήμονες χωρίς ειδίκευση στη ΔιδακτικήΠαιδαγωγική. Σημαντική ανεπάρκεια των προγραμμάτων αυτών ήταν οι μη ρεαλιστικές
προτάσεις διδασκαλίας και η εσφαλμένη χρήση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών
στρατηγικών. Στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο», τη σχολική χρονιά 20152016, εγκρίθηκε Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα με το
μοντέλο του Συστημικού Διδακτικού Σχεδιασμού, που αντιμετωπίζει τη διδασκαλία ως μία
διαδικασία συν-εξέλιξης των παραμέτρων της, εντός και εκτός σχολικού χώρου,
καθιστώντας τον εκπαιδευτικό σύνδεσμο συνεξέλιξης των διδακτικών παραγόντων και τον
μαθητή συλλειτουργό της διδακτικής διαδικασίας. Βάση της ανάπτυξης του Προγράμματος
Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών ήταν η μαθητοκεντρική και εξατομικευμένη
διδασκαλία, σύμφωνα με τις θρησκευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές
διατυπώθηκαν σε σχετική έρευνα αναγκών και επιθυμιών στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
Στο πλαίσιο αυτό, η μαθησιακή διαδικασία έχει πλέον ως κέντρο όχι την απλή μετάδοση
πληροφοριών, γνώσεων και αξιών, αλλά τον μετασχηματισμό των μαθησιακών
ερεθισμάτων σε σχέση με τις καθημερινές εμπειρίες των μαθητών. Σύμφωνα με το
συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, η θρησκευτική αγωγή δεν είναι μια ουδέτερη
διαδικασία, αλλά αντίθετα είναι αυτή που παρωθεί τους μαθητές να ασκούν κριτική, ως
ένας συνδυασμός σκέψης, αισθημάτων, αντανάκλασης και πράξης. Οι μαθητές μέσα από
αυτή αποκτούν βαθιά επίγνωση τόσο της δικής τους πολιτιστικής και θρησκευτικής
ιδεολογίας όσο και των άλλων. Ταυτόχρονα, κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι
ιδεολογίες επηρεάζουν αξίες και πεποιθήσεις, διαμορφώνουν προσωπικότητες και
ταυτότητες. Η εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών
που εφαρμόζεται στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο» γίνεται σε συνεργασία
με Πανεπιστήμια και ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αξιολόγησή
του έχει ανατεθεί σε εξωτερικούς αξιολογητές και έχει τους εξής άξονες: 1) Τη γενικότερη
φιλοσοφία ανάπτυξης του Π.Σ. 2) Τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται το περιεχόμενο. 3)
Τον διδακτικό σχεδιασμό. 4) Την ευκολία χρήσης. 5) Το προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος. 6)
Τη μαθησιακή πορεία των μαθητών. 7) Τις τεχνικές διδασκαλίας. 8) Τη γενικότερη ποιότητα
του Π.Σ. και την πρόθεση για ανταπόκριση σε διεθνή κριτήρια.
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Ετερότητα και Αναπηρία στα Σχολικά Εγχειρίδια Δημοτικού - Ερευνητική
προσέγγιση
Αικατερίνη Κακαλέτρη
Τα σχολικά εγχειρίδια εκλαμβάνονται ως «εργαλεία» που συνεπικουρούν στην επίτευξη
του σκοπού της σχολικής εκπαίδευσης. Προσεγγίζοντας την έρευνα περί σχολικών
εγχειριδίων στην Ελλάδα, διαπιστώνεται πως εστιάζει κυρίως σε μελέτη του ρόλου τους ως
φορέων κοινωνικοποίησης. Για αυτό, και στο μεγαλύτερο ποσοστό ανιχνεύει στερεότυπα,
προκαταλήψεις, αξίες, πρότυπα και στάσεις που ενδέχεται να μεταδίδονται μέσω αυτών.
Στα νέα σχολικά εγχειρίδια, που ισχύουν από το 2006 στην Ελλάδα, η έρευνα είναι ελάχιστη
κι αφορά σε μεμονωμένα δείγματα βιβλίων. Πρότυπο του σκεπτικού συγγραφής των νέων
σχολικών εγχειριδίων δημοσιεύτηκε στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος
Σπουδών του 2003, σκεπτικό στο οποίο εμπεριέχεται και η συμπερίληψη της αρωγής
παιδιών με πολιτισμική ετερότητα και παιδιών με αναπηρία, ως οφειλή ενσωμάτωσης στη
σχολική κοινότητα όλων των μαθητών με την παροχή ευκαιριών μάθησης και ενίσχυσης της
ταυτότητας όλων στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης σε μια πολυπολιτισμική τάξη.
Ερευνητική προσπάθεια μελέτης των δεδομένων που αφορούν στην πολιτισμική ετερότητα
και αναπηρία στα νέα σχολικά εγχειρίδια, αφού ταξινομήθηκαν με το σύστημα κατηγοριών
και με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, απέδωσε αποτελέσματα, που
φαίνεται να αναδεικνύουν σε σημαντική την εκπροσώπησή τους στα νέα σχολικά
εγχειρίδια. Μέσω της ανακοίνωσης, επιχειρείται, αφενός, να παρουσιαστεί ο βαθμός που η
ετερότητα και η αναπηρία εμπεριέχονται στα νέα σχολικά εγχειρίδια Δημοτικού και,
αφετέρου, να αναδειχθεί, μέσω των συμπερασμάτων, η αποτελεσματικότητα της μελέτης
στην πράξη.
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Πώς διδάσκουν οι δάσκαλοι τα σχολικά βιβλία; Τι κατανοούν οι μαθητές;
Μία εμπειρική έρευνα
Αλεξάνδρα Κουλουμπαρίτση
Πώς αξιοποιούνται τα σχολικά βιβλία από εκπαιδευτικούς και μαθητές κατά τη διάρκεια
της διδακτικο-μαθησιακής διαδικασίας; Ποιες είναι οι διδακτικές δραστηριότητες και πόσο
είναι προσηλωμένες στα δεδομένα του σχολικού βιβλίου; Σε ποιο βαθμό οι μαθητικές
ενέργειες ταυτίζονται με τα ζητούμενα του σχολικού βιβλίου και σε ποιο βαθμό η γνώση
που αποκτούν οι μαθητές για κάποιο γνωστικό αντικείμενο ταυτίζεται με τη σχολική γνώση,
όπως υποστασιοποιείται στο σχολικό βιβλίο; Αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα μελετά η
θεωρητική περιοχή που ονομάζεται «Παιδαγωγική του Σχολικού Βιβλίου» (Horsley &
Lambert, 2001) και η οποία εφαρμόζεται στην έρευνα, τα εμπειρικά δεδομένα της οποίας
παρουσιάζονται εδώ. Οικοδομώντας στο θεωρητικό μοντέλο των Walker & Horsley (2005),
προτείναμε το δικό μας «Μοντέλο για την Παιδαγωγική των Εκπαιδευτικών Μέσων και του
Σχολικού Βιβλίου» (Κουλουμπαρίτση, 2015) και υλοποιήσαμε ποιοτική έρευνα σε τρία
δημοτικά σχολεία του κέντρου της Αθήνας. Επιλέξαμε ως ερευνητική μέθοδο τη «μελέτη
περίπτωσης», επειδή η μέθοδος αυτή εναρμονίζεται με τον στόχο της έρευνάς μας, που
είναι η εις βάθος μελέτη του τρόπου χρήσης των σχολικών βιβλίων από τον κάθε
εκπαιδευτικό στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα (πρβλε. Yin, 2006, 111). Συλλέξαμε
δεδομένα με επιτόπια παρατήρηση, με ερωτηματολόγιο και με συνεντεύξεις, τόσο με
δασκάλους όσο και με μαθητές. Προς τούτο, παραμείναμε στα σχολεία για 2-3 εβδομάδες
και παρακολουθήσαμε από 2 διδασκαλίες στα γνωστικά αντικείμενα Γλώσσα, Μαθηματικά,
Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσικές Επιστήμες. Τα ερευνητικά μας δεδομένα
επιβεβαίωσαν την ήδη γνωστή παντοδυναμία των σχολικών βιβλίων κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας. Ακόμα και στις περιπτώσεις που κάποιο σχολικό βιβλίο κρινόταν ακατάλληλο,
παρατηρήθηκαν ελάχιστες αντισταθμιστικές παρεμβάσεις για να βοηθηθούν οι μαθητές.
Παράλληλα, όμως, φάνηκε ότι η απόλυτη χρήση του σχολικού βιβλίου παρουσιάζει
ποιοτικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες εξαρτώνται, εν πολλοίς, από το πόσο καλά και σε
ποιο βάθος γνωρίζει ο εκπαιδευτικός το περιεχόμενο του μαθήματος, πόσο καλά γνωρίζει
τους μαθητές του και πόση ειδημοσύνη και αποφασιστικότητα διαθέτει στο να
μετασχηματίζει παιδαγωγικά το περιεχόμενο διδασκαλίας, ώστε να το καθιστά
προσπελάσιμο από τους μαθητές του. Με δυο λόγια, πόσο επαρκής είναι ο εκπαιδευτικός
ως προς τα είδη γνώσης κατά Lee Shulman (1968).
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Προγράμματα Σπουδών με πολυφωνικό χαρακτήρα. Μια πρόταση για τις
ανθρωπιστικές σπουδές
Κατερίνα Μουστακάτου
Έχοντας ως γνώμονα, από τη μια, ότι απώτερος σκοπός των Αναλυτικών Προγραμμάτων –
κυρίως των φιλολογικών – είναι η διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών που
προβάλλουν την ιδέα της δημοκρατικής συμμετοχής, συγκλίνουν στην ιδέα της ισοτιμίας
των πολιτισμών μέσα από την κοινωνική μάθηση και την ευαισθησία των μαθητών και, από
την άλλη, ότι οι νέες συνθήκες ζωής με τη διαπολιτισμική και τεχνολογική διάσταση έχουν
αλλάξει τα δεδομένα, προτείνουμε μια σφαιρική αντιμετώπιση των μαθημάτων. Στο
πλαίσιο των πολιτισμικών σπουδών (cultural studies), η ιστορική προσέγγιση, η λογοτεχνική
και αισθητική μετάπλαση αποτελούν τη βάση για την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης.
Με βάση τις θεωρίες των Dewey και Bloom σχετικά με τη μάθηση και την εκπαίδευση,
υποστηρίζουμε ότι μέσα από μια διαθεματική πολύπλευρη προσέγγιση οδηγούμαστε στην
ουσιαστική γνώση. Μαθήματα όπως η Λογοτεχνία, η Φιλοσοφία, η Ιστορία (γενική αλλά και
Τέχνης) και η Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά και Θεατρολογία) μπορούν και επιβάλλεται να
διδάσκονται σε ένα κοινό πλαίσιο ερευνητικό που να καλύπτει όλες τις πτυχές και τις
ειδικότητες, έτσι ώστε και το ενδιαφέρον των παιδιών να κρατιέται ζωντανό αλλά και να
τους δίνεται μια πιο πειστική ερμηνεία και εξήγηση του κόσμου. Η διδασκαλία πρέπει να
είναι «ανοιχτή» και επικοινωνιακή, έτσι ώστε οι μαθητές να διαμορφώσουν σταδιακά μια
προσωπική, αλλά κριτικά θεμελιωμένη, άποψη για τον κόσμο και τη ζωή, με αφετηρία τη
σύνθεση των σχολικών γνώσεων, των προσωπικών απόψεων και της κοινωνικής εμπειρίας.
Σκοπός η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας οικείωσης που να επιτρέπει στους μαθητές να
διατυπώνουν έναν αυθόρμητο και προσωπικό προβληματισμό. Ως μάθημα θα θεωρηθεί «ο
πολιτισμός» που θα στοχεύει στην αυτενέργεια των μαθητών, την ενεργοποίηση της
κριτικής σκέψης, τη δημιουργική ικανότητα και όχι την προκατασκευασμένη
απομνημονεύσιμη γνώση. Η βιωμένη γνώση αλλά και η τέχνη του διδάσκοντος καλούνται
να μετατρέψουν το γνωστικό αντικείμενο σε μορφωτικό αγαθό. Αυτό έχει ως συνέπεια οι
ανθρωπιστικές επιστήμες να λαμβάνουν υπόψη την ύλη των άλλων μαθημάτων, ώστε να
δίνονται ευκαιρίες διεπιστημονικών προσεγγίσεων με πρακτική και κοινωνική αναφορά. Ο
ελεύθερος χαρακτήρας των μαθημάτων πρέπει να εδράζεται σε μια προγραμματισμένη
διδακτική και μαθησιακή πορεία που θα προ(σ)καλεί το αυθόρμητο για τα καλύτερα
διδακτικά αποτελέσματα. Τελικά, η ενότητα και η σφαιρικότητα προκύπτουν όταν γίνει
πράξη η πολύπλευρη προσέγγιση και βίωση των μαθημάτων μέσα από την ιστορική,
αισθητική, φιλοσοφική και θεωρητική προσέγγιση με στοχοθεσία τη διαμόρφωση
προσωπικών στάσεων και πεποιθήσεων απέναντι σε βασικά ζητήματα της ατομικής και
κοινωνικής ζωής και τη συγκρότηση δικού τους αξιακού συστήματος.
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Χωρίς εγχειρίδιο: Η περίπτωση της υποχρεωτικής Προσχολικής
Εκπαίδευσης. Μία πρόταση για τη δημιουργία πρωτότυπων εγχειριδίων και
εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διαδικασία ανάπτυξης δια-συνδεδεμένων
προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων
Βασιλική Μιχαηλίδου
Ο διακριτός χαρακτήρας της προσχολικής αγωγής στοιχειοθετείται από την απουσία
υποχρεωτικού σχολικού εγχειρίδιου, τον επαρκή διαθέσιμο χρόνο για την υλοποίηση
προαιρετικών καινοτόμων προγραμμάτων και τη δυνατότητα τής/ τού εκπαιδευτικού να
διαχειριστεί τις ευκαιρίες που αναδύονται κατά την εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας,
ώστε να συν-δημιουργήσει με τους/τις μαθητές/τριες της/του πρωτότυπο εκπαιδευτικό
υλικό, ως εκδήλωση και αποτύπωση της συλλογικής δυναμικής της τάξης, στη
συγκεκριμένη μαθησιακή συγκυρία. Σκοπός της πρότασής μας είναι η έμπρακτη εφαρμογή
μαθητοκεντρικών διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων για την αναβάθμιση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία ενός σχολείου στη βάση
των αρχών της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Μέσα από διαδικασίες
δημοκρατικής συμμετοχής και συνεργασίας, οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν τη νέα γνώση,
οξύνουν τις αναλυτικές και συνθετικές ικανότητές τους, εμπλέκονται ενεργά και ουσιαστικά
στη διδακτική διαδικασία, επιλέγουν και διαχειρίζονται τα περιεχόμενα της μάθησής τους,
αναπτύσσουν τις μεταγνωστικές ικανότητές τους, βελτιώνουν το πλέγμα των μεταξύ τους
σχέσεων καθώς και των σχέσεων µε τον/ την εκπαιδευτικό και, έτσι, συμβάλλουν στη
βελτίωση του κλίματος της τάξης και του σχολείου. Σε αυτό το περιβάλλον, μαθητές και
εκπαιδευτικοί, με την αξιοποίηση επιλεγμένων παιδικών βιβλίων στο σχολείο και στο σπίτι
και κατά τη δυναμική ροή της μαθησιακής διαδικασίας επινοούν, σχεδιάζουν και
δημιουργούν πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό που διέπεται από τις αρχές του παιχνιδιού,
αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. για να δημιουργήσουμε το δικό μας υλικό. Με τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση δια-συνδεδεμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων
προσεγγίζουμε ολιστικά τα περιεχόμενα των μαθησιακών περιοχών του νέου Π.Σ. και
δημιουργούμε πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό-εγχειρίδιο μάθησης. Στον πυρήνα της
διαδικασίας βρίσκεται το σύγχρονο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο και αξιοποιείται ως
εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση και την αξιολόγηση δια-συνδεδεμένων
προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων. Στην παρούσα ανακοίνωση, τα προγράμματα, στα
οποία αναφερόμαστε και συνδυαστικά υλοποιούμε, είναι: πολιτιστικών θεμάτων για την
καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη γνωριμία και την
προστασία της άγριας ζωής και αγωγής υγείας για την καλλιέργεια δεξιοτήτων προσωπικής
και κοινωνικής ανάπτυξης, την αναγνώριση της ταυτότητας και την αποδοχή της ετερότητας
πέρα από κάθε προκατάληψη. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων υιοθετούμε τις αρχές
και τα περιεχόμενα του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και του νέου Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, διευρύνοντας και
εμπλουτίζοντάς τα με μορφωτικό υλικό των άτυπων μορφών μάθησης (εκπαιδευτικές
επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς, προγράμματα περιβαλλοντικών φορέων,
δανεισμός μουσειοσκευών, παρακολούθηση παραστάσεων, κλπ.) και εφαρμόζουμε τη
μεθοδολογία της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, του σχεδίου εργασίας, της έρευνας
πεδίου, της συζήτησης, της επίλυσης προβλήματος, του παιχνιδιού ρόλων, των κοινωνικών
ιστοριών, του παραμυθιού και της μάθησης μέσω της τέχνης.
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«Πού πας καραβάκι, με τέτοιον καιρό;»: Σχεδιάζοντας έντυπο και ψηφιακό
εκπαιδευτικό υλικό για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Αλέξανδρος Καπανιάρης, Μαρία Γκασούκα
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ο σχεδιασμός για την παραγωγή εκπαιδευτικού
υλικού (έντυπου και ψηφιακού) για το εκπαιδευτικό πακέτο «Πού πας καραβάκι, με τέτοιον
καιρό;». Το εκπαιδευτικό υλικό έχει προβλεφτεί να σχεδιαστεί από εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό
εργαλείο στην τάξη. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού πακέτου περιλαμβάνει πτυχές της
ιστορίας, τους λαϊκού πολιτισμού και της ναυτικής παράδοσης του Αιγαίου από την
αρχαιότητα έως τις ημέρες μας και αποτελείται από έξι διακριτές ενότητες με εκπαιδευτικό
υλικό που καλύπτει τις βαθμίδες Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο. Το
εκπαιδευτικό υλικό θα σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης
στο Δημοτικό λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα σπουδών για το «Νέο Σχολείο», Πεδίο:
Πολιτισμός – Δραστηριότητες Τέχνης για την υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς και για το
μάθημα της τοπικής ιστορίας στο Γυμνάσιο λαμβάνοντας υπόψη το «Νέο πρόγραμμα
σπουδών» και ειδικότερα το πρόγραμμα σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Γυμνάσιο) του διδακτικού πεδίου Βιωματικές Δράσεις – Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες
και συγκεκριμένα του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος Τοπική Ιστορία. Η προσπάθεια
συντονίζεται και είναι παραγωγή του φορέα «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη διάσωση του
πολιτιστικού αποθέματος» - Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής Ιστορίας της Ιεράς
Μητρόπολης Δημητριάδος & Αλμυρού σε συνεργασία με το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής &
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκπαιδευτικούς, και πολιτιστικούς
φορείς.
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Εργαστήριο Τηλεκπαίδευσης Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας: Παρουσίαση επιστημονικού και ερευνητικού έργου - Το
Πρόγραμμα My name is Teacher.
Φώτης Παντόπουλος, Γεώργιος Σταμούλης, Μαρία Μποβολή, Ιωάννα Χαλβαντζή,
Ρεγγίνα Μεγαλοοικονόμου, Νικόλαος Ζυγούρης, Ιάκωβος Φρούντας
Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ανακοινώνει την επέκταση των δραστηριοτήτων του διδακτικά, επιστημονικά και
ερευνητικά στα πεδία της Ασύγχρονης και Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης με τη δημιουργία
Εργαστηρίου Τηλεκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι στόχοι και οι δράσεις του Εργαστηρίου και
του Τμήματος ορίζονται προς την κατεύθυνση αυτή ως εξής: α) Διδασκαλία μαθημάτων του
Προγράμματος Σπουδών με τα υπάρχοντα (e-class), αλλά και νέα, εργαλεία
τηλεκπαίδευσης, που αντικειμενικά θα διευκολύνουν τόσο το τρέχον διδακτικό πρόγραμμα
εντός τάξης (real-time), όσο και την από απόσταση δυνατότητα παρακολούθησης των
φοιτητών, εφόσον αυτή υπαγορεύεται από αντικειμενικούς παράγοντες, β) Συμβουλευτική
παρέμβαση του Τμήματος στις υπάρχουσες δομές και προϊόντα τηλεκπαίδευσης που
κυκλοφορούν και διατίθενται στην αγορά ως εργαλεία πληροφορικής, με στόχο τη
συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας από το πανεπιστημιακό περιβάλλον – ως πρώτο
διδάξαντα την τηλεκπαίδευση – προς την αγορά και την κοινωνία και ουσιαστική επιδίωξη
την αποτελεσματικότερη διακίνηση και παροχή της γνώσης, γ) Ερευνητική δραστηριότητα
σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών με τη συνεργασία επιστημόνων και
πανεπιστημίων του εξωτερικού, προκειμένου να εξελιχθούν τα εργαλεία Ασύγχρονης και
Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία τους ιδιαίτερα στο πεδίο της
Διδακτικής (δια ζώσης και από απόσταση), άρα – κατ’ επέκταση – και της
αποτελεσματικότητάς τους ως εργαλείων συστηματικής μετάδοσης γνώσης για μεγάλο
εύρος διδακτικών αντικειμένων, δ) Ανάπτυξη εξελιγμένων μοντέλων Διδακτικής για
εκπαιδευτικούς σε πραγματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και εξοικείωσή τους με τη χρήση
των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Σε συνάρτηση με το παραπάνω έργο, το Τμήμα
σήμερα είναι σε θέση να γνωστοποιήσει επίσημα και τα παρακάτω:
• Από τις 7/10/2014 έχει θέσει υπό την αιγίδα του εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Η
σχέση των νέων με το Διαδίκτυο και τη γνώση» και επωνυμία “My name is Teacher”.
Πρόκειται για πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης σε λειτουργία, της οποίας εμπνευστής,
δημιουργός και επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο κ. Παντόπουλος Φώτης,
επικοινωνιολόγος-εκπαιδευτικός και υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος στο εν λόγω
αντικείμενο.
• Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, τα μαθήματα Α΄ εξαμήνου «Αρχές Μάνατζμεντ»
και Β΄ εξαμήνου «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» διδάχθηκαν πιλοτικά (εκτός από
τη φυσική διδασκαλία) με πλήρη υποστήριξη Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης μέσω e-class
σε μοντέλο εβδομαδιαίου κύκλου, κάτι το οποίο συνεχίστηκε και κατά το τρέχον έτος
2015-2016.
• Το καλοκαίρι 2015 διοργάνωσε τρεις (3) επιμορφωτικές ημερίδες Διδακτικής του
μαθήματος της Έκθεσης για φιλολόγους σε Αθήνα και Λαμία, τις οποίες οι
συμμετέχοντες παρακολούθησαν δωρεάν, με στόχο την παρουσίαση του έργου του
Εργαστηρίου.
Ευρισκόμενο σε συνεχή επαφή με την αγορά και την εκπαιδευτική κοινότητα, αφενός,
ετοιμάζει το έδαφος για συμβουλευτική και συνεργασίες με εταιρίες πληροφορικής που
εξελίσσουν εκπαιδευτικά εργαλεία, αφετέρου, αναλαμβάνει την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών μεγάλων εκπαιδευτηρίων με βάση τα εργαλεία της έρευνας.
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Επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση: Μια εφήμερη τάση ή το
μέλλον των σχολικών εγχειριδίων;
Αγγελική Βουδούρη, Βίκυ Πάτσιου, Ελένη Μαυροματίδου, Γεώργιος Κουτρομάνος
Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η πρόοδος που παρατηρήθηκε στις
συσκευές κινητής τεχνολογίας (ταμπλέτες και έξυπνα κινητά τηλέφωνα) αλλά και στις
τηλεπικοινωνίες έχουν επιφέρει τεράστιες αλλαγές στη μάθηση. Μέχρι σήμερα, υπάρχει
ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνών οι οποίες εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στη χρήση και
επίδραση της επαυξημένης πραγματικότητας σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και
ειδικότερα στα επαυξημένα βιβλία. Η επαυξημένη πραγματικότητα ορίζεται ως μια έμμεση
ή άμεση σε πραγματικό χρόνο θέαση του πραγματικού φυσικού περιβάλλοντος το οποίο
έχει επαυξηθεί με την πρόσθεση εικονικών πληροφοριών δημιουργημένων από
υπολογιστή. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει την μέχρι σήμερα
ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα των επαυξημένων βιβλίων. Στόχοι της εργασίας
είναι: α) να εξετάσει την επίδραση των επαυξημένων βιβλίων στη μάθηση και τη
διδασκαλία, και β) να παρουσιάσει ένα ενδεικτικό παράδειγμα μια ενότητας σχολικού
εγχειριδίου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το μάθημα της Λογοτεχνίας και Γλώσσας
με επαυξημένη πραγματικότητα.
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Ενδοσχολικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές δράσεις στην υποχρεωτική
εκπαίδευση και πολιτικές διεύρυνσης του Αναλυτικού Προγράμματος
Ναυσικά Μαμάκου
Από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, πραγματοποιήθηκαν διάφορες αλλαγές στη
σχολική εκπαίδευση, όπως η εισαγωγή νέων σχολικών εγχειριδίων το 2003. Εντούτοις,
σήμερα ιδιαίτερα, η μετάδοση και πρόσκτηση της γνώσης δεν γίνεται μόνο μέσω των
σχολικών εγχειριδίων, αλλά και μέσα από διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, σχολικές
δραστηριότητες και πολιτικές, που διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο
πραγματοποείται η εκπαιδευτική διαδικασία. Το Ολοήμερο Σχολείο, η Ευέλικτη Ζώνη, τα
Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και, πιο πρόσφατα, η πολιτική του «Νέου
Σχολείου» και το «Κοινωνικό Σχολείο» (σχολικό έτος 2014-2015) αποτελούν χαρακτηριστικά
παραδείγματα τόσο των καινοτομιών που εισάγονται όσο και του τρόπου με τον οποίο η
κεντρική εξουσία επιχειρεί να παρέμβει στο σχολείο. Το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο
συντελούνται οι αλλαγές αυτές διαμορφώνεται, σήμερα, από την ευρωπαϊκή πολιτική,
όπως αυτή αναπτύσσεται στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό,
παρατηρούνται δύο φαινομενικά αντιφατικές τάσεις. Συγκεκριμένα, από τη μια μεριά,
γίνεται προσπάθεια εκχώρησης χώρου δράσης στην τοπική κοινωνία σε σχέση με τη
δημόσια εκπαίδευση και, από την άλλη, εντείνεται ο κρατικός έλεγχος, ιδιαίτερα ως προς
τον τρόπο που τα ευρωπαϊκά πρότυπα προωθούνται στο χώρο του σχολείου. Η εισήγησή
μας εστιάζει στη μελέτη της υλοποίησης του «Kοινωνικού Σχολείου», αντλώντας στοιχεία
από σχετική έρευνα που πραγματοποιήσαμε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και από
συνεντεύξεις με τοπικούς εκπαιδευτικούς φορείς και Διευθυντές Δημοτικών και Γυμνασίων
του Νομού Αρκαδίας. Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνάς μας, η πλειονότητα των
δρώντων δεν αντιλήφθηκε το διακύβευμα αυτής της πρωτοβουλίας και, συνεπώς, δεν
κατόρθωσε να υλοποιήσει τους στόχους της και να την πραγματώσει επιτυχώς.
Ταυτόχρονα, ενώ το εν λόγω μέτρο πολιτικής εμφανίζεται να εισάγει νέες εκπαιδευτικές
δράσεις και εκδηλώσεις που τις εντάσσει στο σύνολο του σχολικού προγράμματος και τους
δίνει έμφαση, έτσι ώστε να επιδιώκει να δημιουργήσει μια διαφορετική αντίληψη και
εικόνα για το «Κοινωνικό Σχολείο», η δραστηριότητα του σχολείου τείνει να
κατακερματίζεται. Στην εισήγησή μας, θα περιγραφούν οι αλλαγές που επιφέρουν τέτοιου
είδους πολιτικές και θα συζητηθούν οι πιθανές συνέπειές τους, ιδιαίτερα σε σχέση με τις
μορφές της γνώσης που έτσι εγκαθιδρύονται και νομιμοποιούνται.
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Η επιχειρηματολογία στα Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προοπτικές και προτάσεις
Φωτεινή Εγγλέζου
Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση της θέσης της διδακτικής του
επιχειρηματολογικού λόγου στο πλαίσιο του ισχύοντος Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου
Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, ειδικά, αν αναλογιστούμε ότι ήταν δύσκολο να μιλήσουμε για συστηματική
διδασκαλία του επιχειρηματολογικού λόγου στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
μέχρι τα τέλη του 2000. Εμφανής ήταν η ολοκληρωτική απουσία ενός μαθήματος σχετικού
με τη διδασκαλία της επιχειρηματολογίας στο χώρο της Πρωτοβάθμιας αλλά και της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αλλαγή επήλθε με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του
2003 (Φ.Ε.Κ. 303/13-3-2003), που αντικατέστησε τα προηγούμενα Αναλυτικά
Προγράμματα. Η αλλαγή σηματοδοτείται ήδη από το Νηπιαγωγείο, όπου - σε προφορικό
επίπεδο- επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας στοιχειώδους επιχειρηματολογίας, «ώστε [οι
μαθητές] να αιτιολογούν τις απόψεις τους και να μπορούν να πείθουν τους συνομιλητές».
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση παρατηρούμε ότι η ένταξη της επιχειρηματολογίας στα
βιβλία της Γλώσσας (2006-2007) και η επιδίωξη παραγωγής γραπτών επιχειρηματολογικών
κειμένων από τους μαθητές -αν και σε περιορισμένη έκταση- βρίσκεται εναρμονισμένη με
την κειμενοκεντρική φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών στο Δημοτικό. Η
προσπάθεια συνεχίζεται στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου τη στροφή του
ενδιαφέροντος προς τη διδασκαλία του επιχειρηματολογικού λόγου σηματοδoτούν: α) το
γεγονός ότι από την Α΄ Γυμνασίου οι μαθητές καλούνται να εξοικειωθούν με τα
επιχειρήματα, να «αξιοποιούν» επιχειρήματα κατά την παραγωγή γραπτού λόγου
(ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2006:52), β) Το γεγονός ότι η έννοια της επιχειρηματολογικής πειθούς απoκτά
σημαντική θέση στο πλαίσιο του μαθήματος της Έκθεσης της Β΄ και Γ΄τάξης του Ενιαίου
Λυκείου (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2005). Για την επίτευξη των στόχων των αναλυτικών προγραμμάτων,
σχετικά με τη διδασκαλία του επιχειρηματολογικού λόγου, προβλέπονται δραστηριότητες
τόσο σε επίπεδο παραγωγής και κατανόησης προφορικού όσο και γραπτού λόγου σε όλες
τις βαθμίδες. Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η εισαγωγή του
επιχειρηματολογικού λόγου στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης συμπληρώνει το κενό, που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στα Αναλυτικά
Προγράμματα και τα Διδακτικά Εγχειρίδια. Ο εμπλουτισμός των αναλυτικών
προγραμμάτων με τη διδασκαλία του επιχειρηματολογικού είδους αποτιμάται θετικά στο
βαθμό που συμβάλλει: α) στην περαιτέρω ανάπτυξη του γραμματισμού και, ειδικότερα,
του επιδιωκόμενου κριτικού γραμματισμού των μαθητών, και β) στη βαθμιαία και
αποτελεσματική διασύνδεση της ύλης του γλωσσικού μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες,
σύμφωνα με τις ηλικιακές, νοητικές, γνωστικές, γλωσσικές, μεταγνωστικές και
μεταγλωσσικές δυνατότητες των μαθητών. Εξάλλου, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το
γεγονός ότι, σύμφωνα με το Lemke (1988), η δυνατότητα επαρκούς χειρισμού του
επιχειρηματολογικού κειμενικού είδους παρέχει κοινωνική ισχύ στους μαθητές. Την άποψη
αυτή ενισχύει και ο Martin (1985:61), ο οποίος χαρακτηρίζει τη δεξιότητα γραπτής
επιχειρηματολογίας, «γραφή της δύναμης». Αποτελεί, ίσως, το μόνο είδος γραφής που
μπορεί να ανατρέψει παγιωμένες και παρωχημένες αντιλήψεις και να πείσει για την
αναγκαιότητα αντικατάστασής τους. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
διασύνδεση της διδασκαλίας του επιχειρηματολογικού λόγου και της επακόλουθης πειθούς
με την καλλιέργεια της ρητορικής τέχνης. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την
κυοφορία προτάσεων, οι οποίες σχετίζονται με την (επαν-) ένταξη και προώθηση της
ρητορικής στην εκπαίδευση (Λουτριανάκη, 2008).
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Πρόταση για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος των
Πανελλήνιων Μαθητικών Αγώνων Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας
Γεωργία Καραμήτρου
Η σχέση επιστήμης και πολιτικής είναι προβληματική, αφού συχνά η επιστημονική έρευνα όχι
μόνο καθυποτάσσεται στα πολιτικά συμφέροντα, αλλά και υπηρετεί το κέρδος. Ενώ είναι
επιτακτική ανάγκη η Ανώτατη Παιδεία, αλλά και η Παιδεία γενικότερα, να αποτελεί δημόσιο
και αυτόνομο αγαθό, τασσόμενο στην υπηρεσία της δημοκρατικής κοινότητας, τελικά,
εξαιτίας του τεχνοκρατισμού, φαλκιδεύεται σε υλιστικές αξίες και δεν υπηρετεί την
εφευρετικότητα αλλά τους σκοπούς της επιχειρηματικότητας και της αγοράς εργασίας. Σε
αυτό το σημείο, λοιπόν, υπογραμμίζεται η ανάγκη της αξιολόγησης, η οποία αποφαίνεται
συνολικά σχετικά με τον ευρύτερο προσανατολισμό της κοινωνίας (Schwandt, 2008). Σήμερα,
η αξιολόγηση γνωρίζει αλματώδη εξέλιξη και γίνεται ακόμα πιο αναγκαία μεσούσης της
οικονομικής κρίσης. Στην εξέλιξη αυτή συνετέλεσε το γεγονός ότι βρίσκει εφαρμογή σε κάθε
έκφανση της καθημερινότητας και σε κάθε δραστηριότητα, αφού ο άνθρωπος καλείται, έστω
ανεπίσημα και υποκειμενικά, να αξιολογήσει αλλά και να αξιολογηθεί. Συγκεκριμένα, στον
χώρο της εκπαίδευσης, η παροχή κονδυλίων περιορίζεται συνεχώς, γεγονός που συνεπάγεται
τη δυσκολία επιμερισμού αυτών. Η διαδικασία της επίσημης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων μπορεί να συμβάλει στην ορθή κατανομή των χρηματοδοτήσεων, αλλά και να
διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Εκτός όμως αυτών, η προσφορά
της είναι σημαντική, αφού καθιστά εφικτή την εμβάθυνση και την αποκωδικοποίηση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, μέσω αυτής, αποτιμάται η αξία των προγραμμάτων,
ώστε μέσα από τη διαδικασία της ανατροφοδότησης, εάν εντοπιστούν αδυναμίες, να
απαλειφθούν, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση τους. Έτσι, λοιπόν, προάγεται
η συνολική ποιότητα της εκπαίδευσης (Χριστοφίδου, 2014). Ήδη από το 2001, το Υπουργείο
Παιδείας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, διοργάνωσε τους
Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας, οι οποίοι
επαναλήφθηκαν για αρκετά χρόνια και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Από τότε, αρκετά
δημόσια και ιδιωτικά σχολεία (Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία), κολλέγια και πανεπιστήμια
μιμήθηκαν το παραπάνω πρόγραμμα και, μέχρι σήμερα, διοργανώνουν Ρητορικούς Αγώνες.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές με τη
χρήση του προφορικού λόγου, να ενδυναμώσει τις διανοητικές δεξιότητές τους, αλλά και να
τους μάθει να συνδιαλέγονται. Επιπρόσθετα, οδηγεί τους συμμετέχοντες στην αντικειμενική
λήψη αποφάσεων, αλλά και στην εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της επιχειρηματολογίας
(Εγγλέζου, 2013). Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι η παρουσίαση πρότασης
αξιολόγησης της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του παραπάνω προγράμματος. Αρχικά,
θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα και ο κανονισμός με βάση τον οποίο διεξάγονται.
Παράλληλα, θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι σκοποί και οι στόχοι του προγράμματος, αλλά
και μία σύγκριση με το μοντέλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Model United Nations –
M.U.N.). Ακόμα, θα γίνει προσπάθεια αποδόμησής του προγράμματος στα συστατικά του
μέρη, ώστε να διαφανούν οι μεταξύ τους σχέσεις. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί μια
πρόταση αξιολόγησής του με βάση την τεχνική της Δομικής Αποδόμησης ή Μοντελοποίησης
Προγραμμάτων, το οποίο έχει προταθεί από τον Αμερικανό Borich (2001), και, στο τέλος, θα
αναφερθούν γενικά συμπεράσματα και εισηγήσεις. Στόχος της συγκεκριμένης εισήγησης,
όμως, δεν είναι τόσο η αξιολογική χρήση της όσο η επιβεβαίωση πως το εν λόγω πρόγραμμα
εξυπηρετεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συμπληρωματικά,
η συνολική διαδικασία όχι μόνο θα προσφέρει χρήσιμο υλικό για ανατροφοδότηση,
προκειμένου να βελτιωθούν και να εμπλουτιστούν επιπλέον τα στάδια του προγράμματος,
αλλά και θα προωθήσει τη ρητορική στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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Ρητορική και Αντιλογία
Αντώνιος Γρύλλης, Γεώργιος Δορμπαράκης, Γεώργιος Στεφανίδης
Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα σχολικό πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε το
σχολικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Το πρόγραμμα διήρκεσε περίπου
5 μήνες (25 διδακτικές ώρες). Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές είχαν την
ευκαιρία να μάθουν να εκφάζουν τη γνώμη τους με σαφήνεια και αμεσότητα και να
χρησιμοποιούν επιχειρήματα για να πείσουν το συνομιλητή τους. Κατά τη διάρκεια του
προγράμματος, οι μαθητές κατάφεραν να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο, κλήθηκαν
να βρουν λύσεις σε προβληματικές καταστάσεις, να διαβάσουν κείμενα με διαφορετικό
ύφος και χρώμα στη φωνή τους, να αναλάβουν ρόλους και να διηγηθούν δικές τους
ιστορίες. Λίγο πριν το τέλος του προγράμματος, οι μαθητές ήταν σε θέση να αναπτύξουν,
με διαφορέτικους τρόπους, τα επιχειρήματά τους, να εκφράζουν την αντίθεσή τους σε
κάποια άποψη και να αντικρούουν τα επιχειρήματα του συνομιλητή τους. Επιπλέον, οι
μαθητές απέκτησαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσω της συνεχούς έκθεσής τους στο
κοινό, έμαθαν να συνεργάζονται, να συνειδητοποιούν τη σημασία της έρευνας και της
ενημέρωσης, να αναπτύσσουν αφαιρετική και συνθετική ικανότητα, να καλλιεργούν
αναγνωστικές δεξιότητες. Επίσης, εξοικειώθηκαν με τεχνικές επιχειρηματολογίας και με την
παραγωγή πολλών, καλών και πρωτότυπων ιδεών. Το πρόγραμμα «Ρητορική και Αντιλογία»
ολοκληρώθηκε με μια διαδικασία αγώνων ρητορικής(debate), οι οποίοι
προγματοποιήθηκαν ενώπιον κοινού και κριτικής επιτροπής, απαρτιζόμενη από
εκπαιδευτικούς. Στους αγώνες ρητορικής, οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες και, σε
ορισμένο χρόνο, έπρεπε να τοποθετηθούν εναλλάξ, σε συγκεκριμένα θέματα που τους
δίνονταν από την κριτική επιτροπή. Νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε εκείνη που εξέφρασε με
πληρέστερο τρόπο τις απόψεις της, αντικρούοντας ταυτόχρονα και τα αντεπιχειρήματα των
αντίπαλων ομάδων.
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Η μεταρρυθμιστική απόπειρα του 1913 στην εκπαίδευση και το Πρόγραμμα
Σπουδών του 1914
Γεωργία Κατσαγάνη
Η χρονική περίοδος κατά την οποία εκδηλώνεται μια μεταρρυθμιστική εκπαιδευτική
απόπειρα συνδέεται, τις περισσότερες φορές, με την οικονομική, την πολιτική, την
κοινωνική και την πολιτειακή κατάσταση κάθε κράτους. Από το 1822 (Α΄ εθνική Συνέλευση)
μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί/υπογραφεί πολλά νομοθετήματα (Νόμοι, Διατάγματα) για
την Εκπαίδευση. Στην παρούσα εισήγηση θα ασχοληθούμε με τη μεταρρυθμιστική
απόπειρα του 1913 στην εκπαίδευση και τo Βασιλικό Διάταγμα του 1914 που αφορούσε
στο Πρόγραμμα Σπουδών (εξής Π.Σ.) του τότε Γυμνασίου και θα μελετήσουμε τα
χαρακτηριστικά της εποχής τους, τη φιλοσοφία τους και τις επιδράσεις που αυτά δέχτηκαν,
τα θετικά και αρνητικά στοιχεία τους. Η μελέτη μας θα εντοπιστεί στην εκπαιδευτική
μεταρρυθμιστική απόπειρα του 1913 και στο Π.Σ. του 1914, που επηρέασαν
μακροπρόθεσμα το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Στη συνέχεια θα μελετηθεί η δομή της
Εκπαίδευσης στις αρχές του 20ού αιώνα, τα χαρακτηριστικά της εποχής που υποδήλωναν
την ωριμότητά της για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η μεταρρυθμιστική απόπειρα του 1913,
η μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στις επίσημες αλλά ξεπερασμένες ιδέες πνευματικών και
πολιτικών ανθρώπων και στις εκσυγχρονιστικές τάσεις, που εκφράζονταν από τον Δ. Γληνό,
τον Α. Δελμούζο κ.ά., καθώς και η απόφαση του Ελευθέριου Βενιζέλου να αναβάλει την
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση «δι’ εὐθετώτερον χρόνον». Επιπλέον, θα παρουσιαστεί το Π.Σ.
που ψηφίστηκε το 1914, δηλαδή ένα χρόνο αργότερα από την αποτυχημένη απόπειρα του
1913, θα μελετηθεί το περιεχόμενό του στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, η
μεθοδολογία του και ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών, όπως προβλεπόταν από αυτό.
Τέλος, θα διαφανεί ότι κεντρικός άξονας του συγκεκριμένου Π.Σ. ήταν η κλασικίζουσα
φορμαλιστική παράδοση της κεντρικής Ευρώπης και ότι στην ελληνική εκπαίδευση
αποτυπώθηκαν τα χαρακτηριστικά του βαυαρικού και του γαλλικού εκπαιδευτικού
συστήματος, που ήταν η παντελής απουσία της πρακτικής γνώσης και της εξάσκησης των
δεξιοτήτων.
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Η εφαρμογή των αρχών του σχολείου εργασίας στην Ελλάδα: Η περίπτωση
του Διδασκαλείου Κοζάνης (1913-1936)
Γεώργιος Γεωργιάδης
Τα Διδασκαλεία αποτέλεσαν το πεδίο εφαρμογής των αρχών του σχολείου εργασίας και
συνδέθηκαν με τις απόψεις του Δ. Γληνού και του Εκπαιδευτικού Ομίλου για τη δημοτική
γλώσσα και το λαϊκό σχολείο. Μέσα σ’ αυτό πλαίσιο, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας
του το Διδασκαλείο Κοζάνης (1913-1936) έχει να επιδείξει έντονη δραστηριότητα με την
οργάνωση βιβλιοθήκης, εκδρομών, μουσικών και θεατρικών παραστάσεων, συμμετοχή σε
σχολικούς αγώνες και τις εκθέσεις χειροτεχνίας με έργα φτιαγμένα από τους μαθητές τους.
Επιπλέον, σύμφωνα με το βιβλίο εσόδων και εξόδων του σχολικού ταμείου, οι μαθητές
πουλούν τα προϊόντα του σχολικού κήπου και το σχολικό ταμείο οργανώνει λαχειοφόρους
αγορές με δώρα χειροποίητες δημιουργίες των μαθητών. Από την άλλη, μέσα στα πλαίσια
της μαθητικής κοινότητας οι μαθητές καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα χωρίς να
γνωρίζουμε, βέβαια, το λόγο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιοι οι μαθητές
συμβάλλουν στην οικονομική ενίσχυση του σχολικού ταμείου. Όλα αυτά εντάσσονται στο
πλαίσιο του σχολείου εργασίας και αποτελούν ενέργειες που απαιτούν ομαδικό πνεύμα και
συνεργασία ανάμεσα σε μαθητές και διδάσκοντες. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια ακόμη και οι
εκδρομές του Διδασκαλείου, οι οποίες στον τοπικό τύπο περιγράφονται μέσα από άρθρα
των ίδιων των μαθητών, περιλαμβάνουν την παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων και την
εκτέλεση μουσικών έργων, ενώ δεν λείπουν οι επισκέψεις σε εργοστάσια και βιομηχανίες
με σκοπό την γνωριμία των μαθητών με τομείς που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία και
σε σχολεία, όπου παρακολουθούν υποδειγματικές διδασκαλίες.
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Η αλλαγή παραδείγματος σχολικών εγχειριδίων στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 1917-1920
Ιωάννης Μπέτσας, Βασιλική Τσολοπούλου
Σκοπός της εισήγησης είναι να διερευνήσει και να αναδείξει τη μεταρρύθμιση που
πραγματοποιήθηκε ως προς τα μορφωτικά περιεχόμενα, με έμφαση στα σχολικά
εγχειρίδια, στο χώρο της δημοτικής εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1917-1920. Ειδικότερα,
επιχειρείται να τεκμηριωθεί ότι η μεταρρύθμιση των σχολικών εγχειριδίων συνιστά
«αλλαγή παραδείγματος» στις πολιτικές των μορφωτικών περιεχομένων και των μεθόδων
διδασκαλίας στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που επικράτησε έως και το 1982. Η
εισήγηση διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται οι βασικές
προτεραιότητες και οι μέθοδοι εφαρμογής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της περιόδου
1917-1920 αναφορικά με τα μορφωτικά περιεχόμενα και τη διδακτική τους προσέγγιση. Στο
δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα σημαντικότερα βιβλία που εισάγονται στο Δημοτικό
Σχολείο τη συγκριμένη περίοδο, περιγράφονται αναλυτικά τα δομικά τους στοιχεία, δομή,
εικονογράφηση και διδακτική λειτουργία της εικόνας, γλώσσα σύνταξης, διδακτικές
μέθοδοι, περιεχόμενο-θεματολογία, και επισημαίνονται οι βασικές καινοτομίες που
επιφέρουν, σε σχέση με τα σχολικά εγχειρίδια που αντικαθιστούν. Σε ένα επόμενο στάδιο
ακολουθεί, με αφετηρία τα αλφαβητάρια που εισάγονται στη γλωσσοεκπαιδευτική
μεταρρύθμιση της περιόδου 1917-1920, μια ιστορικοσυγκριτική προσέγγιση των
περιεχομένων και των μεθόδων πρώτης γραφής και ανάγνωσης έως και το 1982, ως
ενδεικτική τεκμηρίωση της «αλλαγής παραδείγματος» που κυριαρχεί για μεγάλο διάστημα
στα σχολικά βιβλία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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Η συμβολή της Σοφίας Γεδεών στη μετεκπαίδευση των δασκάλων
Παυλίνα Νικολοπούλου, Μαρία Ευαγγελίου
Τον Ιούλιο του 1922 νομοθετείται στην Ελλάδα, η μετεκπαίδευση των δασκάλων η οποία
λειτούργησε αρχικά και επί σειρά ετών αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το
πρόγραμμα σπουδών της μετεκπαίδευσης ήταν επηρεασμένο από τις απόψεις του κατόχου
της έδρας της Παιδαγωγικής στο Αθήνησι, κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, Νικόλαου
Εξαρχόπουλου. Το έργο του ανήκει στο χώρο της Πειραματικής Παιδαγωγικής και γι’ αυτό η
δημιουργία του νέου θεσμού είχε ως σκοπό την θεμελίωση μιας επιστημονικής
παιδαγωγικής που θα ανέπτυσσε τις δικές της μεθόδους έρευνας και θα παρήγαγε
πρωτίστως γνώση, αποκτημένη με τις εμπειρικές μεθόδους και σχετική με την σχολική
πραγματικότητα, αφού η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης συνδέθηκε με την
εξέλιξη της νέας επιστήμης. Βοηθός του Νικόλαου Εξαρχόπουλου στο Πανεπιστήμιο της
Αθήνας υπήρξε η Σοφία Γεδεών, η πρώτη ελληνίδα υφηγήτρια Παιδαγωγικής η οποία
δίδαξε επί σειρά ετών στη μετεκπαίδευση των δασκάλων με σκοπό να εισαχθούν οι
μετεκπαιδευόμενοι στις νέες μεθόδους επιστημονικής έρευνας και ταυτόχρονα στις νέες
επιστημονικές θεωρίες. Στην ανακοίνωσή μας μελετάμε τις απόψεις της και τη συμβολή της
στο σημαντικότερο θεσμό επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που λειτουργούσε στη χώρα την
περίοδο του μεσοπολέμου, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών της
μετεκπαίδευσης, τα μαθήματα που προσέφερε στους δασκάλους και το γενικότερο
θεωρητικό έργο της.
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Διδακτική ανάλυση στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος της Μουσικής
Αντώνης Κωνσταντινίδης
Τα Αναλυτικά Προγράμματα (AΠ) αποτελούν μία θεμελιώδη και κορυφαία συνιστώσα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού σε συνδυασμό με τα χρησιμοποιούμενα διδακτικά
εγχειρίδια, καλούνται να υλοποιήσουν το σύνολο εκείνο των μορφωτικών αγαθών μέσα
από τα οποία εκφράζονται οι σκοποί της αγωγής, όπως αυτοί καθορίζονται από την
επίσημη εκπαιδευτική πολιτική. Το μάθημα της Μουσικής θεωρείται από την παγκόσμια
εκπαιδευτική πρακτική, ως ένα αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αυτό γιατί η Μουσική τέχνη, ως διδακτικό αντικείμενο
αποδεδειγμένα προσφέρει πολύτιμη υπηρεσία στη δόμηση της προσωπικότητας του
παιδιού και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό
τομέα μάθησης. Στην πατρίδα μας συνδέεται ιστορικά με την κλασική παιδεία και την
εκπαιδευτική παράδοση του απώτερου παρελθόντος ενώ η ηθική αξία της μουσικής τέχνης
έχει αναγνωριστεί και καταγραφεί ήδη από τους αρχαίους χρόνους. Το ισχύον ΑΠ για το
μάθημα της Μουσικής βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση των μουσικών εννοιών. Έχει
κατεξοχήν εργαστηριακό χαρακτήρα και περιλαμβάνει θέματα, δεξιότητες και πρακτικές
δημιουργικές διαδικασίες που πρέπει να διδαχθούν στους μαθητές, κατά τη διάρκεια της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους
ειδικότερους στόχους που έχουν τεθεί και ήδη περιγραφεί. Στην ανακοίνωση μου, υπό
διερεύνηση αντικείμενο αποτελεί το κείμενο του Α.Π.Σ. Μουσικής. Στόχος, όμως, δεν
αποτελεί απλά η ανάλυση του περιεχομένου του, αλλά η ανάδειξη της διδακτικής του
διάστασης και η διερεύνηση των επιπέδων μάθησης που αφορούν στις γνωστικές
ικανότητες, στο συναισθηματικό και στο ψυχοκινητικό τομέα. Η μελέτη του υπό
διαπραγμάτευση θέματος πραγματοποιείται, με τα εργαλεία που μας προσφέρει η
πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση.
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Αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων των Εικαστικών για την Α΄ & Β΄ και τη Γ΄
& Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
Αναστασία Φακίδου
Η έρευνα των σχολικών βιβλίων διεθνώς ανέδειξε τη σημασία και τον ρόλο τους ως μέσων
διδασκαλίας. Σκοπός μας ήταν η εξέταση της καταλληλότητας ως μέσων διδασκαλίας των
εγχειριδίων των Εικαστικών (Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών) Α΄ & Β΄ και Γ΄ & Δ΄
τάξης Δημοτικού και η κατάθεση προτάσεων βελτίωσης. Η σημασία της εξέτασης έγκειται
στο γεγονός ότι α) το εγχειρίδιο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατέχει κεντρικό ρόλο
ως μέσο συγκεκριμενοποίησης του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) ενώ συχνά
το αντικαθιστά κατά τη διδακτική πράξη και β) τα εγχειρίδια των Εικαστικών δεν
αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας μετά τη διανομή τους στα σχολεία. Εξετάστηκαν
τέσσερεις τομείς: συμβατότητα με άξονες Α.Π.Σ. Εικαστικών, επιστημονική εγκυρότητα
περιεχομένου, αναπλαισίωση επιστημονικής γνώσης σε σχολική, παιδαγωγικές-διδακτικές
προσεγγίσεις. Συμπεριελήφθησαν συνολικά δέκα δείκτες εξέτασης: συμβατότητα με
στόχους του 5ου άξονα των Α.Π.Σ. Εικαστικών, επιστημονική εγκυρότητα του περιεχομένου
βάσει των Εικαστικών και Φυσικών Επιστημών, επιστημονική εξειδίκευση, γλωσσική
καταλληλότητα των κειμένων για την ηλικία μαθητών/τριών, υποστήριξη της
ομαδοσυνεργατικής και διαθεματικής διδασκαλίας, προώθηση της αυτενεργούς δράσης,
παρακίνηση για αναζήτηση πληροφοριών εκτός βιβλίου, δράση εκτός σχολείου. Πλαίσιο
ανάλυσης αποτέλεσε για τον πρώτο δείκτη ο 5ος άξονας του Α.Π.Σ. των Εικαστικών, για
τους υπόλοιπους δείκτες χρησιμοποιήθηκαν οι αρχές της ταξινόμησης, της τυπικότητας του
γλωσσικού κώδικα και της περιχάραξης σύμφωνα με τον Bernstein. Για τον πρώτο δείκτη
εξέτασης δείγμα αποτέλεσαν όλες οι ενότητες των εγχειριδίων, ενώ η εξέταση των άλλων
δεικτών περιορίστηκε στις δυο (πρώτη και τέταρτη) εκ των τεσσάρων ενοτήτων του κάθε
βιβλίου. Προβήκαμε σε ανάλυση περιεχομένου και χρησιμοποιήθηκε τετράβαθμη κλίμακα
Likert. Διαπιστώσαμε ότι τα βιβλία δεν είναι απολύτως συμβατά με το περιεχόμενο του 5ου
άξονα του Α.Π.Σ. (είδη ή προέλευση μελετώμενων εικαστικών έργων), δεν υπάρχει πάντα
εγκυρότητα με τις επιστήμες αναφοράς. Το περιεχόμενο παρουσιάζει χαμηλή επιστημονική
εξειδίκευση (ασθενής ταξινόμηση) και ανταποκρίνεται στις γλωσσικές ικανότητες των
μαθητών/τριών (χαμηλή τυπικότητα-κατάλληλοι γλωσσικοί μετασχηματισμοί). Οι
παιδαγωγικές σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών είναι περιορισμένες (δεν προωθείται ρητώς η
ομαδοσυνεργατικότητα). Η διαθεματικότητα είναι μέτρια (δεν υπάρχουν συναρτήσεις
βάσει διαθεματικών εννοιών, αλλά μόνον διεπιστημονική συσχέτιση βάσει θέματος). Η
αυτενέργεια στη δημιουργία εικαστικού έργου προωθείται (ασθενής περιχάραξη), αλλά η
σχέση με το βιβλίο (περιχάραξη) ως προς την αναζήτηση πηγών/δράσεων εκτός βιβλίου και
εκτός σχολείου χαρακτηρίζεται ισχυρή. Προτείνουμε την αναμόρφωση υποενοτήτων, την
αποκατάσταση της επιστημονικής εγκυρότητας των αναφορών, την αύξηση των
ανατιθέμενων συλλογικών δράσεων εντός τάξης, εκτός βιβλίου και εκτός σχολείου, την
εννοιοκεντρική διδασκαλία, την αλλαγή του ύφους στην ανάθεση έργων, την αλλαγή του
ρόλου του Τετραδίου Εργασιών, την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών.
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Η αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος της Μουσικής
Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Εκτιμήσεις και εμπειρίες των
διδασκόντων
Κωνσταντίνα Ανδρεάκου
Η αρχή του 21ου αιώνα σηματοδοτείται από σημαντικές εξελίξεις στην ελληνική δημόσια
εκπαίδευση. Μία από αυτές είναι η συγγραφή και η εισαγωγή νέων σχολικών εγχειριδίων
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με βάση το Διαθεματικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Α.Π.Σ.) του 2001. Η εξέλιξη αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για το μάθημα της Μουσικής
Αγωγής, καθώς οδήγησε στην πρώτη απόπειρα συγγραφής σχολικών εγχειριδίων για το
μαθητή στην πολύπαθη ελληνική ιστορία του μαθήματος της Μουσικής. Η συγγραφή
σχολικών εγχειριδίων Μουσικής για το μαθητή του Δημοτικού Σχολείου, αποτελούσε
αίτημα του κλάδου των μουσικών για δεκαετίες και η εισαγωγή τους στην εκπαίδευση το
2007 και 2010 έδωσε υπόσταση και αναβάθμισε το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
Ωστόσο, η απουσία ερευνών σχετικά με την αξιολόγηση των συγκεκριμένων σχολικών
εγχειριδίων από την οπτική των εκπαιδευτικών οδήγησε τη γράφουσα σε διεξαγωγή
έρευνας. Η παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των
συμπερασμάτων αυτής της έρευνας που στόχο είχε την αποτύπωση των εκτιμήσεων και
των εμπειριών των διδασκόντων, μέσα από τη χρήση των σχολικών εγχειριδίων του
μαθήματος της Μουσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο, κατά το έτος 2015, τα οποία έχουν
ήδη χρησιμοποιηθεί στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ από το σχολικό έτος 2007-08 και εξής και
στις τάξεις Α΄ και Β΄ από το σχολικό έτος 2010-11 και εξής. Στην έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψη
του καθηγητή Αθ. Γκότοβου στο ΕΑΠ, συμμετείχαν 140 εκπαιδευτικοί Μουσικής κλάδου
ΠΕ1601 Πρωτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης από όλη την ελληνική επικράτεια. Η
συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε με χρήση ερωτηματολογίου, για τη σύνταξη του
οποίου χρησιμοποιήθηκαν γενικά κριτήρια αξιολόγησης σχολικών εγχειριδίων σχετικά με
τη χρηστικότητα, τη διδακτική, μεθοδολογική και παιδαγωγική καταλληλότητα και ειδικά
κριτήρια για μουσικά σχολικά εγχειρίδια, σχετικά με την ακρόαση, την εκτέλεση και τη
μουσική δημιουργία. Τα δεδομένα της έρευνας που αναλύθηκαν περιγραφικά και
επαγωγικά καταδεικνύουν την αρνητική αποτίμηση των συμμετεχόντων για το εγχειρίδιο
της Γ΄/Δ΄ τάξης, σε αντίθεση με το εγχειρίδιο της Ε΄ τάξης που έχει ευνοϊκότερη θέση στις
προτιμήσεις τους, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως μόνιμων ή αναπληρωτών.
Αυστηρότερες κρίσεις καταθέτουν οι συμμετέχοντες με «ωδειακές και πανεπιστημιακές
σπουδές» και με πολλά έτη προϋπηρεσίας. Η απουσία όμοιας έρευνας αποδεικνύει την
πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας και τη σημασία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων
της και η χρήση ειδικών κριτηρίων αξιολόγησης σχολικών εγχειριδίων του γνωστικού
αντικειμένου της Μουσικής συνιστά τη συνεισφορά της στο πεδίο αξιολόγησης σχολικών
εγχειριδίων.
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Το πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος της Κλασικής Κιθάρας στα
Μουσικά Σχολεία: Θεματικές του νέου Προγράμματος Σπουδών
Τριαντάφυλλος Μπαταργιάς
Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Κλασικής Κιθάρας για τα Μουσικά Σχολεία, εκμεταλλευόμενο
τις ιδιαίτερες δυνατότητες των Μουσικών Σχολείων, αλλά και την καταξίωση της κιθάρας
στην παγκόσμια και στην ελληνική μουσική κοινότητα, διαρθρώνεται με βάση τον
προγραμματισμό και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα κατά τρόπο εξελικτικό και
συνεκτικό. Περιλαμβάνει θεματικά πεδία που αποσκοπούν στην πνευματική και μουσική
καλλιέργεια του μαθητή, στην εξέλιξή του και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η μουσική
σύμπραξη, ο αυτοσχεδιασμός, η τεχνική και η ερμηνεία. Ο εκπαιδευτικός έχει την
ελευθερία να διαμορφώσει κατά την κρίση του, να διευρύνει και να εξατομικεύσει το
ενδεικτικό περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, το οποίο είναι διαρρυθμισμένο κατά
εποχή σε κάθε ένα από τα έξι επίπεδα που περιέχονται. Στο επίκεντρο τίθεται ο
δημιουργικός μαθητής, το κοινωνικό πρόσωπο του οποίου αντανακλά την αισθητική του
παιδεία, τον συνδυασμό τέχνης και επιστήμης, την πολύπλευρη καλλιτεχνική του και,
επομένως, ενάρετη προσωπικότητα.
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Γνωρίζοντας την πόλη μας και την τοπική ιστορία μέσα από παραμύθι
Κωνσταντίνος-Ρωμανός Στοφόρος
Στόχος του προτεινόμενου προγράμματος που απευθύνεται σε μαθητές όλων των
βαθμίδων της εκπαίδευσης, με έμφαση στο νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο, είναι η
βιωματική γνώση της τοπικής ιστορίας μέσα από το παραμύθι. Η διαδικασία σε απλή
μορφή περιλαμβάνει έναν περίπατο –μια διαδρομή– σε σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος
και ξενάγηση που δεν ακολουθεί κάποιον τυπικό και «σοβαροφανή» τρόπο, αλλά είναι
παιγνιώδης και υπηρετεί τη θέση ότι η γνώση μπορεί να είναι διασκεδαστική. Οι μαθητές
ξεναγούνται στην πόλη και στη συνέχεια δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες και
παραμύθια, εμπνευσμένα από τα όσα έμαθαν στον περίπατο τους. Οι εκπαιδευτικοί
προετοιμάζουν και δίνουν τη συνέχεια μετά την ολοκλήρωση του κάθε περιπάτου στην
τάξη, μέσα από διάφορα πρότζεκτ. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος προτείνεται η
έκδοση του υλικού που θα περιλαμβάνει τις ιστορίες και τα παραμύθια των παιδιών με
εικονογράφηση από τα ίδια και με σύντομες ιστορικές πληροφορίες για κάθε
πόλη/περιοχή. Ως εργαλείο για τη δημιουργία των παραμυθιών χρησιμοποιείται η «Μαγική
Τράπουλα των Παραμυθιών». Η εμπειρία της συνεργασίας με το Μουσείο Σχολικής Ζωής
και Εκπαίδευσης σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς (2015) έδειξε ότι πράγματι τα παιδιά,
αποκτώντας μια βιωματική σχέση με την ιστορία της πόλης, αντιμετώπισαν πια το μάθημα
της ιστορίας με πιο θετικό τρόπο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα ερεθίσματα που δόθηκαν
ώθησαν σε περαιτέρω έρευνα και εμπλούτισαν το σχολικό πρόγραμμα. Στη συγκεκριμένη
δράση, τα παιδιά περπατούν στην Πλάκα και στο Μοναστηράκι, γνωρίζουν τα μνημεία και
την ιστορία τους και στη συνέχεια, στο χώρο του Μουσείου, με τη βοήθεια της «Μαγικής
Τράπουλας των Παραμυθιών» δημιουργούν ένα παραμύθι αξιοποιώντας τα όσα έμαθαν
στον περίπατό τους. Τα προγράμματα προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα.
Στον εκπαιδευτικό περίπατο λαμβάνεται υπόψη και η αντίστοιχη ιστορική περίοδος την
οποία τα παιδιά διδάσκονται στο σχολείο ώστε να βοηθηθούν να αποκτήσουν μια
βιωματική σχέση με το μάθημα της ιστορίας και να ανακαλύψουν την ιστορική συνέχεια και
ό,τι έχει επιβιώσει ως τις μέρες μας. Έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά, μετά από τη συμμετοχή
τους σε έναν τέτοιο περίπατο αρχίζουν να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ιστορία
και επιστρέφοντας στη σχολική τάξη. Για τα μικρότερα παιδιά είναι μια γνωριμία με έναν
καινούργιο κόσμο και μια αφορμή για να ερευνήσουν περισσότερο. Άλλωστε οι περίπατοι
αυτοί προσφέρουν ποικίλα ερεθίσματα που μπορούν να αξιοποιηθούν στη συνέχεια τόσο
από τους γονείς, όσο και από τους παιδαγωγούς.
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Η Δημιουργική Γραφή στο Λύκειο: Από τα Αναλυτικά Προγράμματα στη
διδακτική πράξη
Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Άννα Βακάλη
Για την παραγωγή γραπτού λόγου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχουν
χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις που αντανακλούν και
διαφορετικές αντιλήψεις. Τα Προγράμματα Σπουδών έκαναν λόγο παλαιότερα για
«συνθέσεις», «εκθέσεις» γενικότερα ή «έκθεση ιδεών», ενώ τελευταία αναφέρονται σε
«παραγωγή γραπτού λόγου» και ταυτόχρονα αρχίζουν να υιοθετούν ασκήσεις για
«Δημιουργική γραφή» εννοώντας πότε κάτι ευρύτερο, πότε απλώς μετονομάζοντας έτσι την
«παραγωγή γραπτού λόγου». Η Δημιουργική Γραφή συναντάται στην ελληνική
εκπαιδευτική πραγματικότητα ως πρακτική μόλις από την περασμένη δεκαετία και αρχικά
σε επίπεδο άτυπης, μη θεσμοποιημένης εκπαίδευσης. Στο τυπικό θεσμικό εκπαιδευτικό
πλαίσιο, και ειδικότερα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συναντάμε την ιδέα της
δημιουργικής γραφής στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. 2002) και στο
Πρόγραμμα Σπουδών του 2011 για την Α΄ Λυκείου (ΦΕΚ 1562/27-6-11), όπου για πρώτη
φορά εμφανίζεται επίσημα η Δημιουργική Γραφή με προτεινόμενες δραστηριότητες. Η
εισήγησή μας διερευνά τη διαφορετική, αλλά ολοκληρωμένη και συγκροτημένη διδακτική
πρόταση της Δημιουργικής Γραφής σε θέματα που αφορούν την Παραγωγή Γραπτού Λόγου
στα Αναλυτικά Προγράμματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης –και ειδικότερα του
Λυκείου– από το 1975 μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, με τη μέθοδο της ανάλυσης
περιεχομένου θα εξετάσουμε τις σχετικές αναφορές των Προγραμμάτων Σπουδών και τις
ασκήσεις των σχολικών εγχειριδίων, μέσα από μια πορεία προς τη Δημιουργική Γραφή.
Επιπλέον, θα παρουσιάσουμε μια διδακτική πρόταση για την ύλη της Νεοελληνικής
Γλώσσας στην Α’ Λυκείου και ειδικότερα για την διδασκαλία της ενότητας «Αφήγηση», που
να άπτεται των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος, να αξιοποιεί τις ανάλογες
δραστηριότητες του διδακτικού εγχειριδίου και να τις επεκτείνει κάτω από το πρίσμα των
θεωριών και των πρακτικών της Δημιουργικής Γραφής.
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Η Δημιουργική Γραφή μέσα από τη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων
Μαρία Αργύρη
Η δημιουργικότητα είναι ένα από τα μεγάλα αινίγματα του ανθρώπινου πνεύματος και
αφορά στην παραγωγή νέων και πρωτότυπων προϊόντων της σκέψης. Ο στόχος των
αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, που αφορούν στη διδασκαλία των γλωσσικών
μαθημάτων, θα πρέπει να είναι η υπέρβαση των γνωστών και παραδεδεγμένων και η
χρήση των δεδομένων με νέους τρόπους που δεν μπορούν να αναχθούν στη διαδικασία της
κριτικής ή ορθολογικής σκέψης. Μελέτες, που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά για την
αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης της δημιουργικότητας, δείχνουν ότι
η δημιουργικότητα μπορεί να διδαχθεί. Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι η δημιουργική
σκέψη αποτελεί τόσο δεξιότητα όσο και έμφυτη ικανότητα. Η δεξιότητα μπορεί να
αναπτυχθεί και η έμφυτη ικανότητα να διεγερθεί και να καλλιεργηθεί μέσω της
εκπαίδευσης και της εξάσκησης. Το σχολείο από την άλλη πλευρά ως οργανωμένος θεσμός
έχει τη δυνατότητα με τις δημιουργικές μορφές διδασκαλίας να καλλιεργεί συστηματικά τις
επινοητικές ικανότητες του παιδιού. Παράλληλα, το σχολείο θα πρέπει να εξοπλίσει τους
μαθητές με τις απαραίτητες δεξιότητες ζωής. Μερικά παραδείγματα δεξιοτήτων ζωής είναι
η σωστή επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις, η εκπλήρωση καθηκόντων μέσα στην
ομάδα, ο καθορισμός στόχων, η δημιουργική και κριτική σκέψη, η αυτογνωσία, η
συναισθηματική κατανόηση. Μέσω της διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων πρέπει να
καλλιεργούνται στους μαθητές δεξιότητες που εκτός από την καθαρά γνωστική έχουν και
πολιτιστική διάσταση. Έτσι, η καλλιέργεια των δεξιοτήτων περιλαμβάνει την ικανότητα του
συσχετισμού των δημιουργικών και εκφραστικών απόψεων των μαθητών. Στη
συγκεκριμένη εργασία προσπαθούμε να ορίσουμε την έννοια της δημιουργικότητας και
ευρύτερα της δημιουργικής σκέψης, να παρουσιάσουμε κάποιες από τις τεχνικές
δημιουργικής γραφής και να συνδυάσουμε τη θεωρία με την πράξη της διδασκαλίας,
παρουσιάζοντας εργασίες μαθητών που αφορούν στο δημιουργικό γράψιμο μέσα από τη
διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας.

Σελίδα | 228

Προφορικές Ανακοινώσεις

Ταξινομίες διδακτικών στόχων: Μια σύντομη επισκόπηση
Γεώργιος Κουγιουμτζής
Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί μια σύντομη επισκόπηση σε βασικές ταξινομίες διδακτικών
στόχων που έχουν γενικότερα προταθεί. Αρχικά, γίνεται αναφορά στις πολλαπλές
εννοιολογικές διασαφήσεις που αναφέρονται στην επιστήμη της Διδακτικής και,
ακολούθως, επιχειρείται μια ευσύνοπτη περιδιάβαση στις προτεινόμενες ταξινομίες
διδακτικών στόχων και τις επιμέρους διαφοροποιήσεις και εστιάσεις τους. Ειδικότερα,
παρουσίαζεται η ταξινομία διδακτικών στόχων του Bloom, τόσο στην αρχική όσο και στην
αναθεωρημένη εκδοχή της –(A) Γνωστικός τομέας (Cognitive domain), που αφορά στις
διεργασίες της Γνώσης (Knowledge), (Β) Συναισθηματικός (Affective), που συνάπτεται με τις
Στάσεις (Attitudes), και (Γ) Ψυχοκινητικός (Psychomotor), που σχετίζεται με τις Δεξιότητες
(Skills). Επίσης, τo αθροιστικό μοντέλο του Gagné –(Α) Πληροφορίες και γνώσεις
(information), (Β) Νοητικές δεξιότητες [(intellectual skills): α) Διάκριση (Discrimination), β)
Συγκεκριμένη έννοια (Concrete concept), γ) Ορισμός εννοιών (Defined concepts), δ)
Κανόνες (Rules), και ε) Σύνθεση κανόνων / λύση προβλήματος (Higher order rules / Problem
solving)], (Γ) Γνωστική στρατηγική (Cognitive Strategy), (Δ) Στάσεις (Attitudes), και (Ε)
Κινητικές δεξιότητες (Motor skills). Ακολούθως, η ταξινομία SOLO (Structure of the
Observed Learning Outcomes: Δομή Παρατηρούμενου Μαθησιακού Προϊόντος) –(Α) Προδομικό (Pre-structural), (Β) Μονο-διάστατο (Uni-structural), (Γ) Πολυ-διάσταστο / Πολυδομικό (Multi-structural), (Δ) Συσχετιστικό (Relational), και (Ε) Εκτεταμένο, Αφηρημένο
(Extended abstract). Έπεται το εποικοδομιστικού προσανατολισμού μοντέλο, που σχετίζεται
με τα επίπεδα κριτικής σκέψης, και εισηγήθηκε ο Καθηγητής Η. Ματσαγγούρας –
περιλαμβάνει τα ακόλουθα επίπεδα μάθησης: (Α) Πληροφοριακή μάθηση, (Β) Οργανωτική
μάθηση, και (Γ) Αναλυτική μάθηση. Τέλος, παρουσιάζεται το επικαιροποιημένο
παιδαγωγικά και διδακτολογικά μοντέλο του ρόμβου, που εισηγήθηκε ο Καθηγητής Δ.
Κουτσογιάννης –με επιμέρους άξονες: (Α) Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες και στάσεις, (Β)
Γραμματισμοί, (Γ) Γνώσεις για τη γλώσσα, και (Δ) Διδακτικές πρακτικές. Στο κέντρο αυτού
του ρόμβου εγγράφεται η έννοια των ταυτοτήτων, η οποία αποτελεί κεντρική έννοια αυτού
του μοντέλου.
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Η χρήση των σημάτων γραφής στα σχολικά εγχειρίδια και η αντίληψη τους
από τυφλούς και βλέποντες μαθητές
Φίλιππος Κατσούλης, Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Κάθε βιβλίο, ανάλογα με το είδος του κειμένου, τους αναγνώστες που προορίζεται και το
σκοπό του, παρουσιάζει το κείμενό του με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, παραδείγματος χάριν,
οι σελίδες ενός μυθιστορήματος θα παρατηρήσουμε ότι απαρτίζονται από ένα συνεχές
κείμενο χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις στην οπτική εμφάνισή του. Αντίθετα, οι σελίδες
ενός σχολικού βιβλίου παρουσιάζουν μια χαρακτηριστική διαφοροποίηση στην οπτική
εμφάνισή τους. Τα κεφάλαια μπορεί να αρχίσουν με ένα περίγραμμα ή μια περίληψη, η
οποία ξεχωρίζει οπτικά από το σώμα του κειμένου. Το κείμενο μπορεί να διαχωρίζεται από
υποενότητες με τίτλους διαφορετικών επιπέδων και οι σημαντικές λέξεις που υπάρχουν
μέσα στο κείμενο μπορεί να είναι τυπωμένες σε έντονη ή πλάγια γραφή ή με διαφορετικό
χρώμα. Για να δημιουργήσει ο αναγνώστης το νόημα ενός κειμένου, απαιτεί, από τη μια
πλευρά, οργάνωση του κειμένου και, από την άλλη, επιλογή του περιεχομένου, αφού μόνο
ένα μέρος του κειμένου γίνεται μέρος της αναπαράστασης. Ποια όμως είναι τα κριτήρια με
τα οποία ο αναγνώστης επιλέγει τις πληροφορίες από το κείμενο για να δομήσει το νόημα;
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε έρευνά μας για τον τρόπο με τον οποίο τα
σήματα γραφής παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια, αλλά και πώς τα αντιλαμβάνονται
οι μαθητές. Στην έρευνα συμμετείχαν τυφλοί και βλέποντες μαθητές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μέγεθος της
γραμματοσειράς, αλλά και η θέση στο κείμενο σηματοδοτούν διαφορετική σημαντικότητα
και ιεραρχία μέσα σε ένα κείμενο. Βασικό χαρακτηριστικό για την αναγνώριση ενός νέου
όρου μέσα σε ένα κείμενο είναι η διαφορετική μορφή των χαρακτήρων σε σχέση με αυτούς
του βασικού κειμένου. Η χρήση χαρακτήρων διαφορετικού βάρους και στυλ σηματοδοτεί
έμφαση κυρίως με την έντονη γραφή να σηματοδοτεί έντονη έμφαση.Τέλος, οι τυφλοί
μαθητές αναγνωρίζουν τα διαφορετικά σήματα γραφής κυρίως από τη θέση τους μέσα στο
κείμενο, ενώ οι βλέποντες τα αναγνωρίζουν όχι μόνο από τη θέση, αλλά και από τα
διαφορετικά οπτικά χαρακτηριστικά με τα οποία αυτά αποδίδονται.
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Αναλυτικά Προγράμματα και Ενταξιακή Εκπαίδευση
Μενελία-Μαρία Τολόγλου
Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα έχει ως κεντρικό θέμα τα Αναλυτικά Προγράμματα (ΑΠ)
και τη σχέση τους με την ένταξη. Τουτέστιν, μελετά το κατά πόσο τα ΑΠ, έτσι όπως
δομούνται, προωθούν την ένταξη όλου του μαθητικού πληθυσμού και ανταποκρίνονται στο
μαθησιακό στυλ, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα του κάθε μαθητή. Το
παράδειγμα που θα παρατεθεί αφορά το ΑΠ που εφαρμόζεται στο μάθημα της Γλώσσας
στην πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Το ΑΠ αποτελεί ένα κείμενο που
περιλαμβάνει τους στόχους, τις γνωστικές περιοχές, τη μεθοδολογία και την αξιολόγηση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υπάρχουν ποικίλοι ορισμοί, που οφείλονται στα βιώματα και
τις επιστημονικές αντιλήψεις που ενστερνίζεται κάποιος. Το ΑΠ μπορεί να θεωρείται ένα
πακέτο υλικού ή ένα προϊόν που παράγεται από τη φάμπρικα της πολιτείας και
καταναλώνεται. Οι συγκεκριμένοι ορισμοί θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κλειστοί,
που προσανατολίζονται στην εφαρμογή ενός δεδομένου σχεδίου, το οποίο έχει οργανωθεί
στη βάση μιας θεωρητικής στόχευσης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την εκπαιδευτική
πραγματικότητα. Στην άλλη άκρη της διελκυστίνδας, υπάρχουν οι ανοιχτού τύπου ορισμοί
που θεωρούν το ΑΠ είτε ως μια μορφή κοινωνικής ρύθμισης, είτε ως ένα κείμενο με
πολιτική διάσταση ή ακόμα και ως ένα μέσο εκπαίδευσης που εστιάζει στη διαδικασία.
Ωστόσο, είναι αδιαμφισβήτητο ότι το ΑΠ είναι ένα κατ’ εξοχήν παιδαγωγικό κείμενο με
πολιτική, ιδεολογική και κοινωνιολογική βάση. Το σημερινό ΑΠ δεν προωθεί τη βιωματική
μάθηση, αλλά τη μετάδοση μιας στείρας γνώσης. Έμμεσα δίνεται έμφαση στην ύλη,
δηλαδή στο προϊόν. Υπάρχει μια σαφής στοχοθεσία και απευθύνεται όχι σε όλους τους
μαθητές, αλλά στον ιδεατό - μέσο μαθητή, αποκλείοντας εξ’ ορισμού κάποιες ομάδες
μαθητών. Ο τρόπος γραφής του, εξάλλου, κάνει έκδηλο τον καθαρά ελιτίστικο χαρακτήρα
του. Τα παραπάνω είναι απόρροια της αποδοχής μιας συμπεριφοριστικής θεωρίας, που
οδηγεί αντίστοιχα σε ένα γνωσιοκεντρικό συμπεριφοριστικό σχολείο. Επιπλέον, σχετικά με
την αναπηρία, το ΑΠ, όπως και η εκπαιδευτική πολιτική, διακατέχεται από μια ιατρική
οπτική της αναπηρίας, που προσιδιάζει στο κλινικό μοντέλο προσέγγισης. Συνεπώς, πρέπει
να υπάρξει ριζική αλλαγή του, παραμένοντας ανοιχτό και διαρκώς εξελισσόμενο. Είναι
σημαντικό, ακόμα, να διαπνέεται από μια ενταξιακή προσέγγιση και όχι από μια κακή
απομίμηση της ένταξης, αφού η αποδοχή τεχνητών μορφών ενταξιακής εκπαίδευσης δεν
οδηγούν άμεσα σε αλλαγή των δομών και της κουλτούρας της εκπαίδευσης. Αυτό
ουσιαστικά έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή μας από την πραγματική αλλαγή και
συντηρεί νέες μορφές αποκλεισμού.
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Η ειδική εκπαίδευση στην Κύπρο: Από το παρελθόν στο παρόν και στο
μέλλον
Ελένη Δαμιανίδου
Η εξέλιξη της ειδικής εκπαίδευσης στην Κύπρο περιλαμβάνει τέσσερα τρικυμιώδη στάδια,
κατά τα οποία ασκούνται διαφορετικές επιδράσεις και πιέσεις ανάλογα με το εκάστοτε
συγκείμενο. Μετά από μια μεγάλη περίοδο λοιπόν άσκησης απάνθρωπων πρακτικών που
υπαγορεύονταν από τις δεισιδαιμονίες και το φόβο για το διαφορετικό ‘Άλλο’, η έναρξη της
ειδικής εκπαίδευσης στην Κύπρο σηματοδοτείται συμβατικά με την ίδρυση της Σχολής
Τυφλών το 1929. Έτσι, για τα επόμενα 60 περίπου χρόνια ιδρύονται ολοένα και
περισσότερα ειδικά σχολεία στα πλαίσια μιας διαχωριστικής εκπαιδευτικής πολιτικής, ενώ
δεν υπάρχει ξεκάθαρη ενιαία φιλοσοφία γύρω από τα θέματα περί αναπηρίας στην
εκπαίδευση. Το 1988 ξεκινά μια ανεπίσημη πρακτική ένταξης των παιδιών με αναπηρίες
στα γενικά σχολεία, η οποία κατοχυρώνεται νομικά το 1999 με τον Περί Αγωγής Παιδιών με
Ειδικές Ανάγκες Νόμο. Παρόλα αυτά, με βάση τα αποτελέσματα έρευνας επισκόπησης
μεγάλης κλίμακας, η οποία διεξήχθη σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου
με αντιπροσωπευτικό δείγμα 536 εκπαιδευτικών, στα κυπριακά σχολεία συνεχίζει να
παρατηρείται μια αναπηροποιητική εκπαιδευτική τακτική. Η προβληματική αυτή
κατάσταση φαίνεται να ενισχύεται από το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα της
Κύπρου που δεν ευνοεί μεταρρυθμίσεις, από την αρνητική στάση που τηρεί ο κοινωνικός
περίγυρος των παιδιών με αναπηρία, κυρίως λόγω άγνοιας και προκατάληψης, καθώς και
από την επικρατούσα διαχωριστική ρητορική. Παρά τη ζοφερή εικόνα του παρόντος όμως,
υπάρχει το άτομο-κλειδί για τη διάνοιξη ενός ελπιδοφόρου και θετικού μέλλοντος για τα
παιδιά με αναπηρία, το οποίο είναι τελικά όχι ο νομοθέτης, αλλά ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο
οποίος είναι και εκείνος που τελικά επιλέγει και καθορίζει το τι ακριβώς θα κάμει στη δική
του τάξη, τι θα προσφέρει, πώς και σε ποιους μαθητές, ενώ πάντα έχει την ευχέρεια να
διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του ώστε να απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. Εξάλλου,
ακόμα και σε συνθήκες ισχυρής πίεσης από την κοινωνία και παραλογισμού του
εκπαιδευτικού συστήματος, ο εκπαιδευτικός πάντα μπορεί να αντισταθεί και να
οριοθετήσει τις επιδράσεις που θα επιτρέψει στον εαυτό του και στους μαθητές του να
δεχτούν, ούτως ώστε να δημιουργήσει ένα θετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που προάγει τη
μάθηση και σέβεται τη διαφορετικότητα. Καλλιεργώντας, λοιπόν, την κριτική ικανότητα, το
σεβασμό και τη δημοκρατική πολιτότητα και συντελώντας στη θεμελίωση ενός σχολείου
που λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης, καθώς και μιας κοινωνίας που αγκαλιάζει τη
διαφορετικότητα και αγωνίζεται για την απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης, ο εκπαιδευτικός
μπορεί να δημιουργήσει το μέλλον και να «καταργήσει» τελικά την αναπηρία.
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Προγράμματα και στρατηγικές διδασκαλίας για άτομα με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και σοβαρές δυσκολίες μάθησης
Κώστας Χρηστάκης
Οι διατομικές και ενδοατομικές διαφορές που χαρακτηρίζουν τα άτομα με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και σοβαρές δυσκολίες μάθησης, καθώς και οι δυσλειτουργίες και
τα ελλείμματα που παρατηρούνται στο αναπτυξιακό και το μαθησιακό τους προφίλ,
επιβάλλουν σοβαρές προσαρμογές στο περιβάλλον μάθησης, τα προγράμματα και τις
στρατηγικές διδασκαλίας. Με βάση την παραδοχή αυτή, επιχειρήσαμε τον σχεδιασμό ενός
μοντέλου διδακτικού προγράμματος (1995-1997), το οποίο να ανταποκρίνεται στις
δυνατότητες και τις ανάγκες των παραπάνω ατόμων. Πρόκειται για το μοντέλο των
διδακτικών ενοτήτων – teaching Units. Κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου αυτού είναι: α)
η διαθεματική προσέγγιση της ύλης, β) η συνύφανση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των
εμπειριών κ.λπ. σε ενιαίο σύνολο, γ) η σύνδεση όλων αυτών με τη ζωή. Η εφαρμογή του
μοντέλου από τους μετεκπαιδευόμενους στην Ειδική Αγωγή δασκάλους, στο Μαράσλειο
Διδασκαλείο Δ.Ε., για πάνω από δώδεκα χρόνια, έδειξε ότι είναι ένα δομημένο πρόγραμμα,
το οποίο, αφενός, προστατεύει τον εκπαιδευτικό από αυθαιρεσίες και προχειρότητες και,
αφετέρου, είναι πολύ αποτελεσματικό για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
σοβαρές δυσκολίες μάθησης.
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Η διδασκαλία της περιγραφής στο ελληνικό, σουηδικό και φινλανδικό
Δημοτικό Σχολείο
Ευδοκία Διβανέ
Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να διερευνήσει ζητήματα που αφορούν στη διδασκαλία
και παραγωγή περιγραφικού λόγου σε τάξεις του Δημοτικού Σχολείου στην Ελλάδα, τη
Σουηδία και τη Φινλανδία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται, αρχικά, σε θεωρητικό επίπεδο,
τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας, Σουηδίας και Φινλανδίας και επιχειρείται να γίνει
μια σύγκριση των τριών στη δομή και, δευτερευόντως, στο περιεχόμενο των Αναλυτικών
Προγραμμάτων. Στη συνέχεια, η μελέτη επικεντρώνεται στο πώς επιτελείται σήμερα η
παραγωγή περιγραφικού γραπτού λόγου μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου στην
Ελλάδα, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Η μελέτη ολοκληρώνεται με κείμενα περιγραφικού
λόγου (περιγραφή προσώπων) που έγραψαν τα ίδια τα παιδιά (στα Ελληνικά, τα Σουηδικά
και τα Φιλανδικά αντίστοιχα) με αφορμή τον πίνακα του Γ. Ιακωβίδη «Η αγαπημένη της
γιαγιάς».
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Νεοελληνικά Αναγνώσματα (1973): ένα (σχεδόν άγνωστο) εγχειρίδιο για
την Τεχνική Εκπαίδευση
Βασίλης Μπακούρος
Τα Νεοελληνικά Αναγνώσματα αποτελούν ένα ελάχιστα γνωστό εγχειρίδιο διδασκαλίας της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, που εκδόθηκε το 1973 με ευθύνη και επιμέλεια του «Ιδρύματος
Ευγενίδου». Ο χρόνος της έκδοσης κατά τα τέλη της Δικτατορίας, το πρωτοποριακό για την
εποχή εγχείρημα της δημιουργίας μιας λογοτεχνικής ανθολογίας αποκλειστικά για
μαθητικό κοινό κατώτερων τεχνικών σχολών, ο καινοτόμος παιδαγωγικός προβληματισμός
των συντελεστών της και η βραχύβια διδακτική παρουσία της, αποτελούν αξιοπρόσεκτα
ερευνητικά στοιχεία για τον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών μοντέλων στην Ελλάδα,
τόσο στην περίοδο της Επταετίας, όσο και μεταδικτατορικά. Στα παραπάνω πρέπει να
προστεθεί η εκδοτική και γενικότερα εκπαιδευτική συνεργασία ενός παραδοσιακού
κληροδοτήματος ευποιίας, όπως το «Ευγενίδειο», με τον Οργανισμό Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), δηλαδή με ένα κρατικό φορέα δραστηριοποιημένο στη
μοντέρνα αγορά εργασίας, προκείμενου να συνδιαμορφώσουν ένα πρόγραμμα τεχνικής
κατάρτισης και εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού της χώρας, σύμφωνα με τα πρότυπα
των ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών. Η από κοινού εμπλοκή τους στην μοναδική
έκδοση ενός καθαρά θεωρητικού εγχειρίδιου, στο πλαίσιο ενός κατεξοχήν τεχνοκρατικού
εκπαιδευτικού σχεδιασμού, το καθιστά πολλαπλώς ενδιαφέρον διδακτικό υπόδειγμα. Ας
σημειωθεί, τέλος, ότι η υλοποίηση της έκδοσης έγινε με τις καλλιτεχνικές προδιαγραφές
της εταιρείας γραφικών τεχνών «Ασπιώτη – ΕΛΚΑ», με αποτέλεσμα εφάμιλλο, αν όχι
αρτιότερο, των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.
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Τα παλιά Αναγνωστικά 1954-1974
Ελευθέριος Λαρίσης, Φωτεινή Βλαχάκη
Τα Αναγνωστικά είναι -κατά γενική ομολογία- τα καλύτερα βιβλία που έχει και συνεχίζει να
προσφέρει η ελληνική πολιτεία στους μικρούς μαθητές/τριες. Τα Αναγνωστικά
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για να μας βοηθήσουν να μάθουμε να μιλάμε ή να γράφουμε,
να συνεννοούμαστε δηλαδή. Και τόσο κατά την ομιλία όσο και στο γράψιμο (προφορικό και
γραπτό λόγο), προσπαθούμε να γίνουμε κατανοητοί από τον συνομιλητή μας, τον ακροατή
ή τον αναγνώστη. Τότε, εκείνος που ακούει όσο και εκείνος που διαβάζει εντυπωσιάζεται
αν η ομιλία ή το γραπτό είναι καθαρά, έχουν ενότητα, εκφράζονται με δύναμη, έχουν
αρμονικότητα, σαφήνεια, ορθότητα και είναι γλαφυρά, είναι δηλαδή καλοδουλεμένα ως
την τελευταία λεπτομέρεια τους. Κι αν ο ακροατής ή ο αναγνώστης κατανοεί, νιώθει
ευχαρίστηση και απόλαυση, ο σκοπός έχει επιτευχθεί. Απώτερος σκοπός της γλώσσας των
Αναγνωστικών είναι αυτό που συνοπτικά λέει ο Χρίστος ο Τσολάκης «Απώτερος σκοπός της
γλώσσας είναι η γλωσσική επικοινωνία σε όλες τις μορφές και χρήσεις». Τα Αναγνωστικά
1954-1974, εκτός από την καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας, χρησιμοποιήθηκαν για
την εθνική, θρησκευτική, οικογενειακή και ηθική μόρφωση, αλλά και για την ανάπτυξη της
κοινωνικότητας των παιδιών. Από τα Αναγνωστικά που χρησιμοποιήθηκαν κάποια
αγαπήθηκαν ή πολεμήθηκαν με πάθος. Θεωρήθηκαν θρυλικά καιγαλούχησαν γενιές και
γενιές Ελλήνων και Ελληνίδων. Ενδεικτικά αναφέρουμε «Ο Γεροστάθης» του Λέοντος Μελά
και τα αναγνωστικά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917 -τα προοδευτικά
αναγνωστικά- το «Αλφαβητάρι με τον ήλιο», έργο της επιτροπής, αλλά με κατάθεση ψυχής
του Δελμούζου, και τα «Ψηλά Βουνά», δημιούργημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Μια άλλη
ομάδα Αναγνωστικών που έζησαν στιγμές δόξας και λατρείας, αλλά συγχρόνως χτυπήθηκαν
ανελέητα από την κριτική είναι τα Αναγνωστικά του 1954-1974. Είπαν για αυτά ότι ο
σκοπός τους ήταν κυρίως φρονηματιστικός και γνωστικός. Τα παιδιά, εκτός από τη Γλώσσα,
διδάσκονταν Ιστορία, Θρησκευτικά, Φυσιογνωστικά. Ήταν αναχρονιστικά και επικίνδυνα.
Κατηγορήθηκαν για το περιεχόμενο τους. Είναι αυταρχικά και βάρβαρα, εξιδανικεύουν την
αυταρχική παιδαγωγική, παρουσιάζουν το παιδί σαν κατώτερη ύπαρξη, φροντίζουν να
διαμορφώσουν άτομα υποταγμένα και υπάκουα. Απαγορεύουν τον αυθορμητισμό και την
ελεύθερη έκφραση. Στην οικογένεια απουσιάζουν οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι στιγμές
αγάπης και τρυφερότητας ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι γυναίκες είναι μόνο μητέρες και
προορισμός τους είναι η μητρότητα και η ανατροφή των παιδιών. Ο χώρος που τους δίνεται
είναι το σπίτι και ιδιαίτερα η κουζίνα. Είναι καταπιεστικές και υπερπροστατευτικές. Τα
αγόρια μόνο ενεργούν. Τα κορίτσια δείχνουν να τα θαυμάζουν και να απορούν με την
εξυπνάδα τους. Ο άνδρας βρίσκεται ελάχιστες ώρες στο σπίτι, είναι ο αρχηγός που
φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το σπίτι. Σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε
στα Αναγνωστικά, κατηγορήθηκαν για διγλωσσία και λογιοτατισμό. Η γλώσσα δεν φαίνεται
να μιλάει στην ψυχή του παιδιού. Η καθαρεύουσα περιέχει φράσεις στερεότυπες και
αφύσικες που απωθούν το παιδί. Παρά την κατακραυγή που δέχθηκαν τα Αναγνωστικά
αυτής της περιόδου, αξιοπερίεργο παραμένει το γεγονός ότι επανειλημμένες εκδόσεις τους
εξαντλούνται. Τα ίδια Αναγνωστικά και όταν προσφέρονται με εφημερίδες γίνονται
ανάρπαστα. Είναι καιρός, πιστεύουμε, να ξαναδούμε τα Αναγνωστικά αυτά με μια
καινούργια ματιά, να τα εξετάσουμε μέσα στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής
που γράφτηκαν. Τέλος δεν πρέπει να μας διαφεύγει, σύμφωνα με τον Γ. Μπαμπινιώτη, πως
οι μεγάλοι -και καλύτεροι- δημοτικιστές, συγγραφείς, λογοτέχνες και επιστήμονες ήταν και
είναι όσοι απέκτησαν μια βαθύτερη και ευρύτερη διαχρονική γνώση της Ελληνικής. Το
δικαίωμα να εκφράζεσαι ελεύθερα προϋποθέτει και το δικαίωμα να διαλέγεις πως θα
μιλάς, χωρίς φραγμούς, χωρίς προκρούστειες δεσμεύσεις και πονηρές απαγορεύσεις.
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Στιγμές από την ιστορία του σχολικού βιβλίου. Διάσωση και καταγραφή
σχολικών εγχειριδίων από τη δωρεά του Γυμνασιάρχη Σταύρου
Παρασκευαΐδη και των υιών αυτού στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του παλαιού
Γυμνασίου Μυτιλήνης
Αθανάσιος Καλαμάτας, Γεώργιος Διγιδίκης
Η εισήγηση παρουσιάζει μια σειρά σπάνιων σχολικών βιβλίων που δωρίσθηκαν στην
Ιστορική Βιβλιοθήκη του παλαιού Γυμνασίου Μυτιλήνης από τους αδελφούς φιλολόγους
καθηγητές Παρασκευαΐδη, Παναγιώτη και Στρατή, τα οποία ανήκαν στη βιβλιοθήκη του
πατέρα τους, Γυμνασιάρχη Σταύρου Παρασκευαΐδη. Είναι γνωστό ότι το Γυμνάσιο
Μυτιλήνης υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτήρια της Λέσβου και του
ευρύτερου Μικρασιατικού χώρου γενικότερα. Χτισμένο στην καρδιά της Μυτιλήνης, το
Γυμνάσιο Μυτιλήνης, με μια αδιάκοπη παρουσία και προσφορά στα γράμματα, τις τέχνες
και τις επιστήμες, από τα μέσα του 19ου αιώνα, έχει να επιδείξει μια πορεία γεμάτη από
αγώνες και επιτεύγματα, διαπερνώντας τις «συμπληγάδες» της νεότερης και σύγχρονης
ιστορίας της Μυτιλήνης και διαμορφώνοντας την εκπαιδευτική, ιστορική και πολιτιστική
φυσιογνωμία της. Μόρφωσε πολλές γενιές νέων της Μυτιλήνης και της Λέσβου. Ιδιαίτερα
σε περιόδους δύσκολες: Τουρκοκρατία – μέχρι την απελευθέρωση της νήσου, το 1912 –,
Μικρασιατική καταστροφή (1922), Κατοχή (1941-1944). Σ’αυτό, από το 1840, άρχισε να
λειτουργεί και η Ιστορική Βιβλιοθήκη του. Περιλαμβάνει 15.000 τόμους βιβλίων,
αρχετύπων, παλαιτύπων και παλαιών εκδόσεων, αλλά και μια συλλογή 74 χειρογράφων
από τον 9ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Πριν δύο χρόνια, η Ιστορική Βιβλιοθήκη δέχθηκε από
τους αδελφούς Παρασκευαΐδη, φιλολόγους καθηγητές, μια πολύ σημαντική δωρεά
βιβλίων, 1.500 περίπου στο αριθμό. Πρόκειται για μια αληθινή κιβωτό φιλολογίας, μια και
πολλά εξ αυτών είναι σπάνιες φιλολογικές στερεότυπες εκδόσεις, κυρίως της Λειψίας.
Πέραν, όμως, αυτών των εκδόσεων, η δωρεά περιλαμβάνει και μια σειρά σπάνιων
σχολικών βιβλίων τα οποία χρονολογικά τοποθετούνται στα μέσα του 19ου
αιώνα.Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά: ΕΥΑΓ. Γ. ΚΟΦΙΝΙΩΤΟΥ, Γραμματική της ομηρικής
διαλέκτου μεταγλωττισθείσα εκ της Γερμανικής, [Αθήνα 1967], Δ. Μ. ΜΕΛΑΝΔΙΝΟΥ,
Απάνθισμα αναγνωσμάτων, [Κωνσταντινούπολη 1898], ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΒΡΑΧΝΟΥ, Ιστορία
Ρωμαϊκή και Ελληνική, [Αθήνα 1909], Λ. Γ. Παπανδρέου, Συνθέσεων πρώτη και δευτέρα
βαθμίς, [Αθήνα 1904], ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΟΣΜΑ, Ξενοφώντος Κύρου ανάβασις, [Αθήνα 1924], κ.ά.
Η καταγραφή τους γίνεται και παράλληλα εντάσσεται στο πλαίσιο της ιστορικής διαδρομής
των σχολικών βιβλίων, από τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους (1833) και εντεύθεν.
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Διδακτική μεθοδολογία με βάση τη γνωστική - νοητική αρχή προσέγγισης
της μάθησης. Εφαρμογή στη σχεδίαση διδακτικών ενοτήτων και
δραστηριοτήτων μηχανολογικών μαθημάτων ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ.
Ευστάθιος Ζωγόπουλος
Ένας διόλου ευκαταφρόνητος αριθμός μαθητών που αποτελούν και κρίσιμη μάζα πιθανής
μελλοντικής ένταξης σε παραγωγικές διαδικασίες, επιλέγει τη φοίτησή του στο
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.). Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να εστιάσουμε
στην ερμηνεία των παρανοήσεων και σφαλμάτων των μαθητών μηχανολογικών
ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. με βάση τις αρχές της γνωστικής ψυχολογίας, με στόχο τη κατανόηση
του φαινομένου, έτσι ώστε οι αρχές αυτές να ληφθούν υπόψη από τους διδάσκοντες στη
σχεδίαση των διδακτικών ενοτήτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα μηχανολογικά
μαθήματα ειδικοτήτων με απώτερο στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών διεργασιών.
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Ηλεκτρονικός Παιδαγωγικός Σχεδιασμός για την Εισαγωγή Επαγγελματικής
Γραφής και Επικοινωνίας ως εναλλακτικού αντικειμένου Γλωσσικής
Διδασκαλίας στα ΕΠΑ.Λ.
Ελένη Παπαντωνίου, Θανάσης Χατζηλάκος
Η «σχολική αποτυχία» συνήθως θεωρείται ως αποτυχία των μαθητών (εν προκειμένω των
μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑ.Λ.) να πετύχουν τους στόχους του
αναλυτικού προγράμματος. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως πρόκειται για αποτυχία του
εκπαιδευτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων διδασκαλίας και της
επιλογής των μαθησιακών αντικειμένων (learning objects) με τα οποία επιχειρείται η
επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Αυτή την ερευνητική υπόθεση διερεύνησε η διδακτική
παρέμβασή μας σε επαγγελματικό λύκειο για το γλωσσικό μάθημα όπου οι δεξιότητες των
μαθητών είναι ομολογουμένως απογοητευτικές –αλλά που βέβαια δεν είναι δυνατόν να
βελτιωθούν όταν το αντικείμενο διδάσκεται αποκομμένο από την πραγματικότητα του
σχολείου, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών στους
οποίους απευθύνεται, αλλά και από τις ευρύτερες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. Η
αρνητική στάση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. απέναντι στο γλωσσικό μάθημα και ειδικά σε ό,τι
σχετίζεται με παραγωγή γραπτού λόγου, αποτελεί εύλογη αντίδραση, αν σκεφτεί κανείς ότι
για το εν λόγω αντικείμενο δεν υπάρχει ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο ή
ψηφιακό, και οι όποιες αναγκαίες προσαρμογές στο μάθημα γίνονται, αποσπασματικά, με
πρωτοβουλία των διδασκόντων/ουσών. Στο συνέδριο θα παρουσιάσουμε την ετήσια (201213) διδακτική παρέμβαση στην Β’ Λυκείου, στο μάθημα «Υποστήριξη της νέας ελληνικής
γλώσσας» η οποία στηρίχτηκε στην αξιοποίηση των ΤΠΕ (e-learning). Συζητάμε μια
εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Ν.Ε γλώσσας με εισαγωγή και ενσωμάτωση της
Τεχνικής/Επαγγελματικής Γραφής και Επικοινωνίας για τους μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ.,
ενισχυμένης ωστόσο με τον κατάλληλο ηλεκτρονικό και παιδαγωγικό σχεδιασμό (epedagogy), ώστε η διδασκαλία/μάθηση να είναι ελκυστική για τους μαθητές και να έχει
ουσιαστικό μαθησιακό αποτέλεσμα ειδικά σε σχέση με τη βελτίωση των γραπτών
γλωσσικών δεξιοτήτων τους. Μια σειρά μαθημάτων μέσω εκπαιδευτικής διαδικτυακής elearning πλατφόρμας με στόχο την επίλυση τεχνικών προβλημάτων και τη συνακόλουθη
δημιουργία τεχνικών, χρηστικών κειμενικών ειδών από τους μαθητές, αποτέλεσε τον κύριο
κορμό της πειραματικής διδασκαλίας, η οποία αντλεί στοιχεία αρχών και μεθοδολογίας
από τη Μάθηση βάσει Προβλήματος, τη Μάθηση βάσει Περιεχομένου και την
Εμπλαισιωμένη Μάθηση. Μπορεί το γνήσιο ενδιαφέρον για τα μαθήματα ειδικότητας, να
παρακινήσει τους μαθητές/τριες ώστε να ασχοληθούν με ψηφιακά, πολυτροπικά τεχνικά
'κείμενα' προκειμένου να επιλύσουν τεχνικά προβλήματα από τον αληθινό κόσμο της
εργασίας, και στη συνέχεια να παραγάγουν τα δικά τους επαγγελματικά, τεχνικού
περιεχομένου και σκοπού κείμενα ως απάντηση στα προβλήματα αυτά; Η έρευνα οδήγησε
σε θετικά ευρήματα και ενισχύει την άποψή μας για την αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων
στο
Πρόγραμμα
Σπουδών
προς
μια
κατεύθυνση
μαθητοκεντρική
και
διεπιστημονική/διαθεματική.
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Συνεργατικό μοντέλο μάθησης και διαθεματικές διδακτικές πρακτικές –
Μια εφαρμογή με συνδιδασκαλία Ιστορίας και Γαλλικής Γλώσσας
Λουκία Στέφου, Στέλιος Μαρκαντωνάκης
Η κατά Δ.Ε.Π.Π.Σ. διδακτική διαδικασία προωθεί την ενδοκλαδική συνοχή στα γνωστικά
αντικείμενα, τη διακλαδική συσχέτιση και τέλος τη θεματοκεντρική προσέγγιση,
εμφαίνοντας κυρίως α) την εννοιοκεντρική προσέγγιση και β) τις διαθεματικές δεξιότητεςεγγραμματισμό. Με το πνεύμα αυτό, σχεδιάσαμε διδασκαλία Ιστορίας και Γαλλικής
Γλώσσας στη Γ΄ Γυμνασίου και προτείναμε από την Ιστορία το 3ο υποκεφάλαιο: Η έκρηξη
και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης (1789-1794) (από το 1ο κεφάλαιο: Οι απαρχές
διαμόρφωσης του νεότερου κόσμου, του πρώτου μέρους του σχολικού εγχειριδίου,
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου του Ο.Ε.Δ.Β., σσ. 10-20), σε συνεξέταση με
πολυτροπικά κείμενα στη Γαλλική Γλώσσα. Στη διεθνή βιβλιογραφία, η θεματοκεντρική
προσέγγιση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στοιχειοθετεί τη διερεύνηση εννοιών,
που α) αναφέρονται ως μακρο-έννοιες: σύστημα, αλληλεπίδραση, μεταβολή, χώρος,
χρόνος, άτομο-ομάδα, ομοιότητα-διαφορά, πολιτισμός, β) είναι κοινές ανάμεσα στους
επιστημονικούς κλάδους και γ) ανακύπτουν από επιμέρους ενδοκλαδικές έννοιες,
γενικεύσεις και επιστημονικές παραδοχές. Με τον από κοινού σχεδιασμό δύο διακριτών,
σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών, αντικειμένων, στοχεύσαμε στο να
αναδείξουμε τρόπους εφαρμογής, ανάπτυξης, αξιοποίησης και αξιολόγησης καινοτομικής
προσέγγισης της έννοιας β΄, ανάθεση διδακτικού αντικειμένου στο σχολείο, που θα
υποστήριζαν τις απαραίτητες αλλαγές για την ανανέωση της σχολικής γνώσης και την
ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών. Στόχος, η υλοποίηση της
εσωτερικής μεταρρύθμισης και αυτονόμησης του ελληνικού σχολείου. Το συνεργατικό
μοντέλο μάθησης και η διαφοροποιημένη διδασκαλία θα μπορούσαν, επιπροσθέτως, να
συμβάλουν στην ανανέωση του περιεχομένου της σχολικής γνώσης και των διδακτικών
πρακτικών στα σχολεία, στην αναβάθμιση του κύρους και την αναπροσαρμογή του ρόλου
των εκπαιδευτικών στη σχολική διαδικασία, στη διεύρυνση του επιστημονικού, κοινωνικού
και πολιτιστικού ρόλου του σχολείου και στη μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού
αποτελέσματος μέσα από τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες απαιτήσεις της
προετοιμασίας των μαθητών για την «κοινωνία της γνώσης και της διά βίου εκπαίδευσης».
Ο πειραματισμός μας αφορούσε κυρίως: α) Στη μετατροπή των αιθουσών διδασκαλίας από
«αίθουσες τμημάτων» σε «αίθουσες μαθημάτων» με αναδιάταξη του σχολικού χώρου με
έμφαση στη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων αιθουσών-εργαστηρίων και β) Στην
εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας και εκμάθησης με τη χρήση
Τ.Π.Ε., πολλαπλών διδακτικών πηγών (βιβλίων, αρχείων, υλικών) και τη χρήση εποπτικών
μέσων διδασκαλίας.
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Η ρητορική στην εκπαίδευση: Αναπτύσσοντας τις επικοινωνιακές
δεξιότητες με παιγνιώδη τρόπο
Βάλια Λουτριανάκη (σχεδιασμός), Ελένη Αντωνίου, Μαρία Καλούδη, Αντιγόνη Κουτίνη, Λένα
Λουκοπούλου, Αντώνης Σταυριανός, Σπυριδούλα Τσούμπα, Δόμνα Χατζηγιαννάκου
Στόχος του εργαστηρίου είναι η επαφή των συμμετεχόντων με ποικίλες δραστηριότητες και
παιχνίδια, ατομικά και ομαδικά, που αποβλέπουν στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου,
της δημιουργικής σκέψης και των δεξιοτήτων ζωής (life skills). Δραστηριότητες αφήγησης,
λεξιλογικά παιχνίδια και ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής, θεατρικές τεχνικές και
αυτοσχεδιασμοί, παιχνίδια επικοινωνίας και πειθούς, ασκήσεις ομαδικότητας και
συνεργασίας, ρητορικά αγωνίσματα, τεχνικές παραγωγής ιδεών και προσομοιώσεις
δημιουργικής επίλυσης συγκρούσεων θα εισαγάγουν ομαλά τους συμμετέχοντες σε μια
διεπιστημονική προσέγγιση-πρόταση σύγχρονης ρητορικής παιδείας.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων και σε
εμψυχωτές ομάδων.

Υποστηρίζω την άποψή μου με επιχειρήματα. Μήπως διαφωνείς…;

Το να μιλάς με ευχάριστο και πειστικό τρόπο, να διατυπώνεις μια τοποθέτηση με σαφήνεια
και να αντιπαραθέτεις τη γνώμη σου με σεβασμό και ευγένεια προς τον συνομιλητή, στο
πλαίσιο ενός διαλόγου ή διττού λόγου, αποτελούν χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πρακτικές
σε κάθε τομέα της ζωής: σε μια φιλική παρέα, στο οικογενειακό περιβάλλον, στη σχολική ή
ακαδημαϊκή αίθουσα, σε αγώνες αντιλογίας, στον χώρο εργασίας, στην αίθουσα του
δικαστηρίου, στο βήμα της Βουλής… και όχι μόνο… Η τέχνη του ρητορικού επιχειρήματος
πρωταγωνιστεί σε όλες τις παραπάνω μορφές επικοινωνίας. Επομένως, στόχος του
εργαστηρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να επιχειρηματολογήσουν,
να διαφωνήσουν και να πείσουν το ακροατήριο για την αλήθεια των ισχυρισμών τους μέσα
από ποικίλες παιγνιώδεις βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια επιχειρηματολογικών
διαλόγων.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. και εμψυχωτές ρητορικών
ομίλων.

Human Rights Education through Games and Films. Εκπαίδευση στις
δεξιότητες ζωής και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσα από το παιχνίδι και
την εικόνα (στα Αγγλικά)
Mary Marin
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις για το πώς να διδάξουν Ανθρώπινα
Δικαιώματα και δεξιότητες ζωής μέσα από βιωματικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες με
παιγνιώδη τρόπο, ώστε να μυήσουν τους μαθητές στα βασικά Ανθρώπινα Δικαιώματα, να
προάγουν το πνεύμα συνεργασίας και κριτικής σκέψης, σεβασμού στη διαφορετικότητα και
συμμετοχής σε δημοκρατικές διαδικασίες. Η ικανότητα να ζούμε μαζί σε μια δημοκρατία
δεν έρχεται εκ φύσεως. Η γνώση, οι ικανότητες και οι αξίες που αποτελούν τις
προϋποθέσεις για να ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία θα πρέπει να μαθαίνονται και να
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Φωτεινή Εγγλέζου (σχεδιασμός), Κωνσταντίνος Αντωναρόπουλος, Κωνσταντίνα
Αντωνοπούλου, Λυδία Γαλίτη, Μαριλένα Δημητρίου, Γεωργία Καραμήτρου, Κατερίνα
Κοτσίρα, Ζωή Κοτσίρα, Ελένη Λαμπρινάκου, Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου

Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον
τροφοδοτούνται σε ολόκληρη τη ζωή μας. Καθώς βασικές έννοιες, όπως η δημοκρατία και
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, πρέπει να γίνονται κατανοητές από τα παιδιά, αξίες, όπως η
αξιοπρέπεια, η ανεκτικότητα και ο σεβασμός προς τους άλλους, και ικανότητες, όπως η
συνεργασία, η κριτική σκέψη και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων ενός ατόμου δεν
μπορούν να διδάσκονται με τους παραδοσιακούς τρόπους. Θα πρέπει να μαθαίνονται
μέσω εμπειριών και πρακτικής, μέσω βιώματος και συμμετοχής σε ένα δημοκρατικό
περιβάλλον και σε όσο το δυνατόν νεαρότερη ηλικία. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί έντυπο
με οδηγίες, πλάνα μαθήματος, δραστηριότητες και πλούσια ηλεκτρονική βιβλιογραφία για
τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεναρίων.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε καθηγητές Αγγλικής και εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. όλων
των ειδικοτήτων με επίπεδο Αγγλικών τουλάχιστον Β2 (Lower).

Η Δημιουργική Γραφή στη διδασκαλία της Γλώσσας
Ασπασία Βασιλάκη
Η χρήση μορφών τέχνης (όπως είναι και ο λόγος) στην εκπαίδευση μπορεί ως μια
διαφορετική εκπαιδευτική τεχνική να φανεί – κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες –
χρήσιμη, καθώς τα παιδιά αποκτούν τη γνώση, ενώ εκφράζονται και αντίστροφα. Οι
μαθητές μπορούν να διευρύνουν το πεδίο αντίληψής τους, να αναγνωρίσουν καινούργιες
δυνατότητες και, κυρίως, να επικοινωνούν, επειδή οι διανοητικές, συναισθηματικές,
φυσικές και δημιουργικές διαδικασίες που περιλαμβάνει η παραγωγή της τέχνης βοηθούν
το παιδί να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη και άρτια προσωπικότητα. Πρόκειται για
αντίληψη που, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, συνδέει δύο θεμελιώδεις
λειτουργίες: τη δημιουργικότητα και τη μάθηση. Ένα καίριο σημείο στον σχεδιασμό κάθε
εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι το περιεχόμενό της να ενδιαφέρει και να διεγείρει την
περιέργεια των μαθητών. Στο σημείο αυτό, προνομιακή θέση κατέχουν οι τέχνες, επειδή
συνθέτουν ένα πεδίο στο οποίο η γνώση, η εμπειρία και το συναίσθημα συνδέονται
αβίαστα. Έτσι, εκπαίδευση, γραφή και πολιτισμός αποκτούν μια δυναμική σχέση
ενεργητικής συμμετοχής, στοχαστικής διάθεσης, ολιστικής ανάπτυξης της προσωπικότητας,
μέσα από την οποία παράγονται νέα «προϊόντα» πολιτισμού. Στο βιωματικό εργαστήριο με
θέμα «Η Δημιουργική Γραφή στη διδασκαλία της Γλώσσας» στόχος μας είναι η ενεργός
συμμετοχή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής.
Με την αξιοποίηση πολιτισμικών στοιχείων (μουσική, θέατρο, εικαστικά), ο διδακτικός
στόχος μας είναι η προσέγγιση γλωσσικών φαινομένων (Γραμματικής και Συντακτικού)
μέσα από την τέχνη της γραφής.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε.

Τα αντικείμενα αφηγούνται ιστορίες!
Νίκη Κάντζου
Ένα από τα βασικά εργαλεία της Μουσειακής Εκπαίδευσης αποτελεί η μάθηση μέσω των
αντικειμένων του παρελθόντος. Μέσα από την παρατήρηση, τα αντικείμενα αποκαλύπτουν
πληροφορίες για τις φυσικές τους ιδιότητες, την παραγωγή και τη χρήση τους, τους
διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους γίνονται αντιληπτά από διαφορετικούς
ανθρώπους. Αποκαλύπτουν, ακόμη, πληροφορίες για την ιστορική διαδρομή που διένυσαν
έως τις μέρες μας, τη χρήση και την αξία που προσέλαβαν στο πλαίσιο διαφορετικών
κοινωνικών σχηματισμών. Τα αντικείμενα μετατρέπονται σε κείμενα που επιδέχονται
πολλαπλές αναγνώσεις και ερμηνείες. Γίνονται αφηγήματα που μπορούν να πουν πολλές
διαφορετικές ιστορίες. Το συγκεκριμένο εργαστήριο έχει σκοπό να ενθαρρύνει τις
συναισθηματικές αντιδράσεις απέναντι σε αντικείμενα-εκθέματα και προσφέρεται στους
συμμετέχοντες η δυνατότητα να μάθουν να αντλούν πληροφορίες μέσα από την
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παρατήρηση και τη χρήση των αισθήσεων. Παράλληλα, μέσα από την συμμετοχή των
ατόμων σε μικρές ομάδες, αναπτύσσονται επικοινωνιακές σχέσεις. Οι ομάδες,
ακολουθώντας μια σειρά από στάδια, παρατηρούν αντικείμενα και εκφράζουν απόψεις και
ερμηνείες για αυτά, χρησιμοποιώντας τεχνικές, όπως εργασία σε ομάδες, οπτική
παρατηρητικότητα, συζήτηση, θεατρική-κινητική έκφραση και Δημιουργική Γραφή. Αρχικά,
οι ομάδες περιγράφουν τα αντικείμενα μόνο με λέξεις, στη συνέχεια με φράσεις και, τέλος,
μέσα από τη συγγραφή μιας μικρής ιστορίας. Στο τελικό στάδιο, οι ομάδες παρουσιάζουν
ένα μικρό θεατρικό δρώμενο που αφορά στο αντικείμενο ανάλυσης. Μια μαθησιακή
εμπειρία αυτής της μορφής ενθαρρύνει την ανάδυση νέων ιδεών, συναισθημάτων και
σκέψεων και οδηγεί στη διερεύνηση, την ανακάλυψη και την ερμηνεία εκθεμάτων. Κατά τη
διάρκεια του εργαστηρίου θα χρησιμοποιηθούν αντίγραφα μουσειακών αντικειμένων.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων
Δημοτικού.

Δημιουργική προσέγγιση ενός θέματος με τη χρήση ταινιών μικρού μήκους
Χαρούλα Τερζητάνου
Η ενσωμάτωση των παραγώγων της έβδομης τέχνης στην εκπαιδευτική πράξη έχει αποδειχτεί
ότι ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών, μέσω ποικίλων αισθητηριακών καναλιών,
διευκολύνοντας την επίτευξη διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων. Τα ευρήματα έρευνας με
τίτλο «Η χρήση της κινηματογραφικής ταινίας ως εποπτικό μέσο στο Δημοτικό Σχολείο», που
διεξήχθη από την υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2013 σε δημόσια Δημοτικά Σχολεία
γενικής αγωγής του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικού δείγματος 70
εκπαιδευτικών από 35 σχολικές μονάδες, κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί, παρόλο που
αναγνωρίζουν σε μεγάλο ποσοστό την παιδαγωγική αξία της χρήσης της κινηματογραφικής
ταινίας στην τάξη, δεν τη χρησιμοποιούν, κυρίως λόγω έλλειψης επάρκειας, ετοιμότητας και
διαθέσιμου χρόνου. Η υπεύθυνη προχώρησε έκτοτε στον σχεδιασμό σχετικών
επιμορφωτικών συναντήσεων, υποστηρικτικού υλικού και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με
θετικά αποτελέσματα, όπως προκύπτει από την τελική αξιολόγηση των δράσεων. Σκοπός του
παρόντος εργαστηρίου είναι η κοινωνία ενός μέρους της δουλειάς αυτής με τους
συμμετέχοντες. Ειδικότερα, το εργαστήριο στοχεύει: α) στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών
με την κινηματογραφική γλώσσα και β) στην παροχή βασικών τεχνικών ένταξης των ταινιών
μικρού μήκους στη διδακτική διαδικασία για την προσέγγιση του ενδεικτικού θέματος
«Ανθρώπινα Δικαιώματα». Με τη χρήση πέντε ταινιών μικρού μήκους χωρίς λόγια,
πραγματοποιείται στο εργαστήριο η δημιουργική διαπραγμάτευση των εννοιών «αγάπη»,
«προσφορά», «ανεξιθρησκία», «διαφορετικότητα», «ρατσισμός», «στερεότυπα»,
«προκαταλήψεις», «υποχρεώσεις» και «δικαιώματα» μέσα από δραστηριότητες της
οπτικοακουστικής, της καλλιτεχνικής και της γλωσσικής παιδείας. Το εργαστήριο έχει
βιωματικό και συνεργατικό χαρακτήρα και στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα του κάθε συμμετέχοντα, προσπαθεί να ενισχύσει τις
υπάρχουσες θετικές / αποτελεσματικές θέσεις και να προκαλέσει την υιοθέτηση νέων
στάσεων και απόψεων μέσα από εκπαιδευτικές τεχνικές ενθάρρυνσης για ενεργητική
συμμετοχή και αλληλεπίδραση με το κινηματογραφικό υλικό, την εμψυχώτρια και τους
άλλους συνεπιμορφωνόμενους. Όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται σε βασικές αρχές: α) των
σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων προσέγγισης, αποκωδικοποίησης και δημιουργίας
οπτικοακουστικών έργων, β) του θεατρικού παιχνιδιού, του εκπαιδευτικού δράματος και του
θεάτρου Forum, γ) της δημιουργικής ακρόασης και θέασης, δ) της Δημιουργικής Γραφής και
ε) της εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε.
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Θυματοποίηση και σχολική βία: Από τη θεωρία στην πράξη
Ιωάννα Κουτρολού
Στόχος του εργαστηρίου είναι να αναδειχθεί ο σχολικός εκφοβισμός ως όρος, αρχικά, σε
θεωρητικό επίπεδο, και να αποκαλυφθεί μέσω των διάφορων μορφών που λαμβάνει η
πολυπλοκότητα του φαινομένου στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και οι συνέπειες που
επιφέρει τόσο στους μαθητές όσο και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Να καταδειχθεί ο ρόλος
των εκπαιδευτικών, των γονέων και κυρίως του Διευθυντή της σχολικής μονάδας ως
διαμεσολαβητών για την επίλυση των συγκρούσεων και την ειρηνική συνύπαρξη της
σχολικής κοινότητας. Και δεύτερον, σε πρακτικό επίπεδο, να αναδειχθούν μοντέλα
δραστηριοτήτων στην τάξη για την πρόληψη της σχολικής βίας, μέσω ερωτηματολογίων,
προτάσεων-συστάσεων για ανάπτυξη πολιτικής κατά του φαινομένου του εκφοβισμού.
Τέλος, να μετέχουν οι εκπαιδευτικοί σε role plays σεναρίων συγκρούσεων και διαφωνιών
στις σχολικές αίθουσες με αναπαράσταση τρόπων επίλυσης υποτιθέμενων περιστατικών.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Από την αναζήτηση του ποιητικού νοήματος στην υποκειμενική
αναδημιουργία του ποιήματος: Εφαρμογή στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου
Τζίνα Καλογήρου, Γεωργία Πολυζώη
Η επικράτηση των αναγνωστικοκεντρικών θεωριών σηματοδοτούν την πρωτοκαθεδρία της
ανταπόκρισης του αναγνώστη τον οποίο καθορίζουν ως νοηματοδότη του κειμένου. Στο
πλαίσιο αυτό, με βασική την παραδοχή ότι το λογοτεχνικό έργο δεν υφίσταται ανεξάρτητο
από το υποκείμενο της ανάγνωσης, κατέχει ιδιαίτερη θέση η θεωρία της κριτικής
υποκειμενικής προσέγγισης. Η θεωρία αυτή, θεμελιωμένη από τον o D. Bleich,
επικεντρώνεται στην αναζήτηση του λογοτεχνικού νοήματος, δηλαδή την «υποκειμενική
ανα-δημιουργία» (subjective re-creation) του, και προτάσσει τη μελέτη της αισθητικής
εμπειρίας στο αντικείμενο, με επίκεντρο τη συναισθηματική ανταπόκριση του αναγνώστη.
Στην προσπάθεια γεφύρωσης της υποκειμενικής κριτικής προσέγγισης με την
αυθεντικότητα της διδακτικής πράξης, το παρόν εργαστήριο θα επιχειρήσει την εφαρμογή
της θεωρίας του D. Bleich, εκκινώντας από την ανάγνωση αποσπασμάτων από το έργο του
Γ. Ρίτσου «Ὄνειρο καλοκαιρινοῦ μεσημεριοῦ» (1938). Στο ποίημα αυτό, αντανακλώνται με
αμεσότητα και αποδίδονται με λυρικότητα τα χαρακτηριστικά της εξωραϊσμένης παιδικής
ηλικίας, μέσα από εικόνες υπερρεαλιστικής φαντασίας που προκαλούν τη νοσταλγία της
επιστροφής στον παράδεισο των παιδικών χρόνων. Με σκοπό τη διασύνδεση των
εμπειριών αυτών με τη λογοτεχνική εμπειρία που προκαλείται στον αναγνώστη, θα
ακολουθηθεί, στη συνέχεια, με συνέπεια η θεωρία του D. Bleich και θα αναζητηθούν τα
στάδια πραγμάτωσης του νοήματος, καθώς και η κοινή υποκειμενική αξία (common
subjective value) της αναγνωστικής κοινότητας. Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, οι
ατομικές ανταποκρίσεις διαμοιράζονται στην ομάδα, οι διαφορετικές εκδοχές της
αναγνωστικής εμπειρίας τελούν υπό διαπραγμάτευση, εξετάζονται και δικαιολογούνται,
δοκιμάζονται και τελειοποιούνται (ή και αναθεωρούνται) κατάλληλα. Ο αναγνώστης, ως
δημιουργός της δικής του ανάγνωσης, επικεντρώνεται στο «Γιατί είδα το κείμενο με αυτόν
τον τρόπο;», ερώτημα που παραμένει κυρίαρχο στην προσέγγιση του D. Bleich και την
παρούσα διδακτική αξιοποίησή της: ο κάθε αναγνώστης ερευνά τι τον κινητοποίησε και,
ταυτόχρονα, διερευνά τον εαυτό του, επιτρέποντας στον δάσκαλο να τον κατανοήσει
βαθύτερα και να βρει γέφυρες που ενδυναμώνουν την παιδαγωγική του σχέση με τους
μαθητές.
Τo εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.
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Διδακτικές προσεγγίσεις ενός χώρου μνήμης:
Η περίπτωση του Άουσβιτς ‒ Μπιρκενάου
Χαρά Ανδρεάδου, Στέλλα Καλλέ
Έχει εκδηλωθεί πρόσφατα μεγάλο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με
τους τόπους μνήμης ή λήθης, καθώς και με τους τρόπους μετάδοσης της «κοινωνικής
μνήμης», όπως εύστοχα έχει αυτή οριστεί. Η σχέση της μνήμης (ή της λήθης) με την ιστορία
είναι σαφώς μια σχέση διαλεκτική. Τα ίχνη της μνήμης διαφωτίζουν το παρελθόν,
οπτικοποιούν κάποιες όψεις του και συχνά επιχειρούν να επικαιροποιήσουν τη σχέση του
παρόντος με τα υλικά ή μη απομεινάρια του. Στο εργαστήριο, θα επιχειρήσουμε διδακτικές
προσεγγίσεις ενός γνωστού χώρου μνήμης που συνδέεται στενά με την ιστορία του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου και θα αναδείξουμε διαφορετικές αφηγήσεις που προκύπτουν από
τη διερεύνηση της μνήμης του τόπου αυτού. Πόσες μνήμες φέρει ο κάθε τόπος; Μπορούν
να αναδειχθούν όλες οι μνήμες του σε ένα σχολικό περιβάλλον; Ποιος είναι ο ρόλος του
εκπαιδευτικού στη διατήρηση ή αποσιώπηση της μνήμης; Βασικός σκοπός μας είναι να
προτείνουμε ένα πλαίσιο διδακτικής δράσης και αξιοποίησης των τόπων μνήμης στην
εκπαιδευτική διαδικασία, στην κατεύθυνση σχεδιασμού ενός διδακτικού σεναρίου από τον
εκπαιδευτικό, προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τις ιστορικές περιέργειες των μαθητών
και των μαθητριών. Θα αξιοποιηθούν πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, θα
αναπτυχθούν ιδέες και θα δοθούν κατευθύνσεις και για τη χρήση κατάλληλων ψηφιακών
εργαλείων, με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του θέματος. Ο τόπος που επιλέξαμε να
προσεγγίσουμε είναι το στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Άουσβιτς ‒ Μπιρκενάου
στην Πολωνία, καθώς θεωρείται ένας τόπος που συγκεντρώνει διαφορετικού τύπου
αφηγήσεις, αντιφατικές ιστορίες και εκδηλώσεις μνήμης.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Boys Reading: Kίνητρα για ανάγνωση για τα αγόρια στην εφηβεία
Σοφία Σαλιάρη, Σταυρούλα Κολιοπούλου, Ελένη Μπονάνου
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο,
τα έφηβα αγόρια ηλικίας 11 με 15 ετών φαίνεται να απέχουν συστηματικά από το
διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων ή άλλου γενικού περιεχομένου υλικό. Οι διαφορές ως
προς το φύλο σε ό,τι αφορά την ανάγνωση, καθώς και η χαμηλότερη επίδοση των αγοριών,
φαίνεται να αποτελούν ανησυχητικό θέμα. Το πρόγραμμα Boys Reading έχει ως στόχο να
ενσωματώσει την ανάγνωση στην καθημερινή ζωή των αγοριών ηλικίας 11-15 ετών. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τα έφηβα αγόρια είναι σε θέση να επιλέξουν τι διαβάζουν
από μια ποικιλία βιβλίων που απευθύνεται στις πραγματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά
τους. Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει υλικό ανάγνωσης που απευθύνεται σε
αγόρια εφηβικής ηλικίας και να προτείνει τρόπους και δραστηριότητες που θα
αποτελέσουν κίνητρο για τα αγόρια να διαβάσουν. Θα παρουσιάσουμε έρευνες που έχουν
γίνει σχετικά με την ανάγνωση, καθώς και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Επίσης, θα αναλύσουμε συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές, οι οποίες μπορούν να έχουν
διαθεματικό χαρακτήρα και να λειτουργήσουν θετικά ως προς την παρακίνηση των
αγοριών. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δικές τους
διδακτικές ενότητες, οι οποίες θα βασίζονται στις προτεινόμενες δραστηριότητες.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε δασκάλους Στ΄ Δημοτικού και καθηγητές Γυμνασίου και Α΄
Λυκείου.
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Ας γίνουμε για λίγο ποιητές… Εξερευνώντας την Ποιητική Γραμματική του
Οδυσσέα Ελύτη μέσω της Δημιουργικής Ανάγνωσης και Γραφής
Μαρίλη Δουζίνα
Μπορούν η Δημιουργική Ανάγνωση και Γραφή να αξιοποιηθούν ουσιαστικά στο μάθημα της
Λογοτεχνίας; Πώς; Μπορεί να συστηματοποιηθεί μια τέτοια «ελεύθερη» και δημιουργική
προσέγγιση του ποιητικού κειμένου; Ποιο είναι το όφελος, το μαθησιακό κέρδος από μια
δημιουργική προσέγγιση της Λογοτεχνίας; Ποια τα υπέρ; Ποια τα κατά; Στο εργαστήριο αυτό,
επιχειρείται να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα διαμέσου προτεινόμενων
εναλλακτικών προσεγγίσεων ποιημάτων του Οδ. Ελύτη (ανθολογημένων στα σχολικά
εγχειρίδια Γυμνασίου-Λυκείου και μη ανθολογημένων), στις οποίες αξιοποιείται η
Δημιουργική Ανάγνωση και η Δημιουργική Γραφή. Στόχος του εργαστηρίου είναι να
καταδείξει πως μια διαφορετική, βιωματική και δημιουργική ‒ και την ίδια στιγμή
συστηματοποιημένη και ήπια καθοδηγούμενη ‒ προσέγγιση της ποίησης του Ελύτη είναι
εφικτή και μπορεί να συμβάλει στη γόνιμη και ουσιαστική επικοινωνία του αναγνώστη με την
ποίησή του, που είναι και το ζητούμενο κατά τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο σχολείο. Στο
εργαστήριο, θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες, δοκιμασμένες και αξιολογημένες στο
περιβάλλον της τάξης εναλλακτικές προσεγγίσεις της ποίησης του Ελύτη, στις οποίες
αξιοποιούνται η Δημιουργική Ανάγνωση και Γραφή, και θα γίνει εφαρμογή εναλλακτικών
προσεγγίσεων ποιημάτων του Ελύτη μέσω της Δημιουργικής Ανάγνωσης και Γραφής.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής: Εξερευνώντας τις δυνατότητες της λέξης –
Ελεύθερη ποίηση: «Από την τυποποίηση στην ποίηση: Ταξίδι στα
μονοπάτια της φαντασίας με όχημα τη λέξη»
Πολυξένη Γιάχου, Ιωάννα Καμπούρμαλη
«Μια λέξη που πέφτει τυχαία στο μυαλό μας δημιουργεί κύματα, προκαλεί μια σειρά
αντιδράσεων, παρασύροντας στην πτώση της ήχους και εικόνες, αναμνήσεις και αναλογίες,
σημασίες και όνειρα…» (G. Rodari, Η Γραμματική της Φαντασίας). Με αφετηρία λέξεις και
εικόνες, ήχους, μυρωδιές, συναισθήματα που εκφράζονται από αυτές, οι μαθητές, αρχικά
στην ολομέλεια και στη συνέχεια χωρισμένοι σε τετραμελείς ομάδες, εμπλέκονται σε
παιχνίδια Δημιουργικής Γραφής. Εξερευνούν τις δυνατότητες των λέξεων, πειραματίζονται
με διαφορετικούς συνδυασμούς, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν, εκφράζουν ιδέες,
σκέψεις, συναισθήματα… και δημιουργούν στίχους που σπάνε τους κανόνες της λογικής
χωρίς τον φόβο του λάθους.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε.

Αξιοποιώντας την τέχνη, τη δημιουργική, τη συνδυαστική και την κριτική
σκέψη για παραγωγή λόγου
Δώρα Μαργέλη και Παιδαγωγική Ομάδα από το Εργαστήρι Λόγου, Σκέψης και Τεχνών
Μπορεί ένα έργο τέχνης να είναι πηγή έμπνευσης για παραγωγή προτρεπτικού λόγου,
αυθόρμητου λόγου, ελεύθερου κειμένου, επιχειρήματος; Οι συμμετέχοντες θα γίνουν
ομάδα, θα συμμετέχουν σε ασκήσεις και δραστηριότητες σχετικές με τον αυθόρμητο, τον
προτρεπτικό λόγο, τη νοηματική ανάγνωση, τους διττούς λόγους, την παραγωγή ελεύθερου
κειμένου. Μαθητές του Εργαστηρίου Λόγου, Σκέψης & Τεχνών θα βοηθήσουν στον
συντονισμό του εργαστηρίου.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. και σε εμψυχωτές ομάδων.
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«Περπατώ, περπατώ μες στο….»: Δραστηριότητες έξω από την τάξη για την
ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων
Βαρβάρα Βορύλλα, Χρύσα Κουράκη
Η απόκτηση γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων αποτελεί ζητούμενο κάθε
Αναλυτικού Προγράμματος τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, κυρίως μέσω των διδακτικών εγχειριδίων. Στόχος αυτού του εργαστηρίου
είναι να προταθούν τρόποι, ώστε η καλλιέργεια των συγκεκριμένων δεξιοτήτων να
επιτευχθεί όχι μόνο εκτός σχολικών βιβλίων, αλλά και εκτός τάξης. Η Δημιουργική Γραφή, η
ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων και της φαντασίας, η λογοτεχνία, το παιχνίδι, η
φωτογραφία αποτελούν μερικές από τις τεχνικές που θα αξιοποιηθούν βιωματικά για την
επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων, ενώ πολλές ακόμη ιδέες θα προταθούν για
υλοποίηση σε ποικίλους εξωτερικούς χώρους.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Οι ιστορίες που αφηγούνται οι εικόνες των παλιών Αναγνωστικών στα
παιδιά: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα Αναγνωστικά και τα Αλφαβητάρια
στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
Άλκηστις Γεωργούλη
Πώς φαντάζουν σήμερα οι έγχρωμες εικόνες που ζωγράφισε ο Κ. Γραμματόπουλος για τα
Αλφαβητάρια της Α΄ Δημοτικού το 1949 και το 1955; Πώς κατάφεραν ο Μίμης, η Άννα, ο
Ρήγας και η Λόλα να μείνουν ζωντανοί στη μνήμη των μαθητών που έμαθαν γραφή και
ανάγνωση μαζί τους; Και ακόμα περισσότερο, πώς γίνεται οι σημερινοί μαθητές να
γνωρίζουν και να διαβάζουν ως λογοτεχνικά βιβλία αυτά τα Αλφαβητάρια και να
ενθουσιάζονται βλέποντας την Άννα να δίνει ένα μήλο στον Μίμη; Σκοπός του εργαστηρίου
είναι να γίνει βιωματική προσομοίωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές
Δημοτικού, που πραγματοποιείται στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. Το
πρόγραμμα «Ο Μίμης και η Άννα πάνε… στο Μουσείο», που θα υλοποιηθεί με τη
συμμετοχή των επιμορφούμενων, σκοπεύει στην εξοικείωση των μαθητών με την
εικονογράφηση των παλιών Αναγνωστικών, και πιο συγκεκριμένα του εικονογράφου Κ.
Γραμματόπουλου. Πέρα από την επαφή με την τέχνη της εικονογράφησης αναμένουμε ότι
αυτή θα αποτελέσει το έναυσμα για την περαιτέρω ενασχόληση των μαθητών με το κείμενο
και το Αναγνωστικό στην ολότητά του. Επομένως, ο στόχος είναι διττός: αφενός, η
αισθητική καλλιέργεια και η καλλιτεχνική ευαισθητοποίηση, που συχνά παραμελούνται στο
σχολείο, και, αφετέρου, η αντιμετώπιση του Αναγνωστικού ως λογοτεχνικού
αναγνώσματος. Μέσω της επαφής με την εικονογράφηση, αναμένεται η αισθητική
απόλαυση, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της εφευρετικότητας, της παρατήρησης,
αλλά και της φαντασίας των μαθητών. Η εικονογράφηση, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί
να προσεγγιστεί διαθεματικά, με τη συνεισφορά άλλων γνωστικών αντικειμένων,
προσφέροντας, έτσι, στους μαθητές ποικίλες μαθησιακές εμπειρίες και ολιστική μάθηση.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί περιέχει ποικίλες ομαδοσυνεργατικές
παιγνιώδεις δραστηριότητες, όπως συναρμολόγηση εξωφύλλων Αναγνωστικών, δημιουργία
ιστοριών με τη βοήθεια εικόνων παλιών αναγνωστικών (λειτουργίες παραμυθιού του V.
Propp), σχεδιασμό παζλ κ.λπ. Απώτερος σκοπός είναι οι δραστηριότητες αυτές να
ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές και να τους παράσχουν περισσότερα κίνητρα. Επίσης, τα
παιδιά έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν, αλλά και, με τα υλικά που θα τους
δοθούν, να συνεργαστούν, να ανακαλύψουν και να αποκτήσουν νέες γνώσεις, πατώντας
στις ήδη υπάρχουσες. Το εργαστήριο θα εμπλουτιστεί με επιπλέον δραστηριότητες πέραν
από αυτές που προβλέπει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες
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εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν περισσότερο με την εικονογράφηση των παλιών
Αναγνωστικών. Επίσης, αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για
τους δασκάλους, προκειμένου να τις εφαρμόσουν και οι ίδιοι στη τάξη τους.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείου και Πρώτων Τάξεων
Δημοτικού.

Με αφορμή μια κινηματογραφική ταινία…
Μελίνα Χασίδου, Ιωάννα Καμπούρμαλη
Παρακολουθούμε αποσπάσματα από μια κινηματογραφική ταινία, συζητούμε,
μοιραζόμαστε σκέψεις και συναισθήματα, δουλεύουμε ομαδικά και παράγουμε γραπτό
λόγο. Επιχειρούμε την ανάπτυξη των συγγραφικών δεξιοτήτων, της φαντασίας και της
δημιουργικότητας, με όχημά μας την τέχνη του κινηματογράφου και παράλληλα την
κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας,
ενσυναίσθησης και κριτικής σκέψης.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε.

Λογοτεχνικοί Κύκλοι (Literature Circles)
Έφη Αργυρίου
Η μέθοδος των λογοτεχνικών κύκλων ανήκει στην διδακτική προσέγγιση της
διαφοροποιημένης μάθησης, διότι απευθύνεται κατεξοχήν σε ομάδες μαθητών με
διαφορετικό γνωστικό αλλά και συναισθηματικό επίπεδο, μια τυπική δηλαδή σχολική τάξη.
Σκοπό έχει την προαγωγή της ανάγνωσης λογοτεχνικών και όχι μόνο έργων, την εξοικείωση
με την επεξεργασία των ιδεών και την αξιολόγηση των αντιδράσεων των ηρώων.
Αντιμετωπίζει το λογοτεχνικό έργο ως ένα κομμάτι εμπειρίας το οποίο αντιλαμβάνεται ο
αναγνώστης και συμμετέχει με τα δικά του βιώματα, εμπλέκεται συναισθηματικά και το
αξιολογεί με βάση τις δικές του επιλογές και εμπειρίες.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Ενισχύοντας δημιουργικά τον λεκτικό μας πλούτο και την προφορική
έκφραση: Ρητορικά παιχνίδια και ασκήσεις με λέξεις και λεξικά για
μαθητές όλων των ηλικιών
Μανώλης Πολυχρονίδης
Αξιοποιώντας ένα λεξικό τσέπης, λευκές κόλλες χαρτί και μολύβι/στυλό, μπορούμε να
δημιουργήσουμε για τους μαθητές και τους εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας έναν ολόκληρο
κόσμο λέξεων και κειμένων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν δημιουργικές αφορμές για
σύντομες ευχάριστες ασκήσεις και παιχνίδια εκφραστικής ανάγνωσης, αυθόρμητου λόγου
και δημιουργικής έκφρασης. Οι μαθητές μας θα το απολαύσουν και θα μάθουν να αγαπούν
τις λέξεις, ξεπερνώντας παράλληλα τον φόβο της δημόσιας ομιλίας.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.
Απαραίτητο υλικό: Λεξικό τσέπης (όχι μαθητικό)

Σιωπηλοί, θορυβώδεις και υπερκινητικοί μαθητές: Διασαλευτές της
αρμονίας της τάξης ή πολλαπλές νοημοσύνες εν δράσει;
Ευαγγελία Τρούλλου
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Σε αυτό το πειραματικό-βιωματικό εργαστήριο, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε
κάποιες από τις παραμέτρους της διαχείρισης της τάξης (class management) σε σχέση με
τον τρόπο διδασκαλίας, που αποτελεί και το πιο δύσκολο πεδίο της διδακτικής πράξης.
Αντλώντας πληροφορίες από την προσωπική μας εμπειρία ως παιδαγωγών, αλλά και από
τα μοντέλα διδασκαλίας που απορρέουν από την επιστημονική έρευνα για τις Mαθησιακές
Διαφορές (Learning Differences and Learning Styles) και τις Πολλαπλές Νοημοσύνες
(Μultiple Intelligences), θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στο ερώτημα
που θέτουμε ως τίτλο του εργαστηρίου μας και θα προτείνουμε ένα καθημερινό μοντέλο
διδασκαλίας για το μάθημα των μαθητών και όχι μόνο. Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται
σε εκπαιδευτικούς με γνώση της Αγγλικής και, ειδικότερα, σε όσους έχουν στόχο να
διδάσκουν όλους τους μαθητές (Ιnclusive Learning – Humanistic Education) και όχι μόνο
εκείνους που συμπεριφέρονται «σωστά» και μαθαίνουν «εύκολα» και «γρήγορα».
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Η Δημιουργική Γραφή στο πλαίσιο διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας
και Λογοτεχνίας Γυμνασίου ‒ Λυκείου. Πρακτικές εφαρμογές με στόχο την
ανάπτυξη του λεξιλογίου και την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης
Σοφία Χατζή και Παιδαγωγική Ομάδα του φιλολογικούεργαστηρίου «Η Σοφία του Λόγου»
Στο εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν στις δεξιότητες του λόγου και θα έρθουν
σε επαφή με ποικίλες μορφές του, μέσα από δραστηριότητες γραπτής και προφορικής
έκφρασης, με στόχο την καλλιέργεια της γλώσσας, την ανάπτυξη του λεξιλογίου, την αγωγή
στην τέχνη του επιχειρηματολογικού λόγου και τη βελτίωση της ρητορικής και
επικοινωνιακής ικανότητας.
Τo εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Προκαταρκτικές ασκήσεις για την παραγωγή λόγου
Γιάννης Παρίσης
Παρουσίαση συγκεκριμένων γλωσσικών και κειμενικών ασκήσεων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε τάξη Γυμνασίου ή Λυκείου, με στόχο να προετοιμάσουμε τους
μαθητές για την παραγωγή λόγου. Οι συγκεκριμένες ασκήσεις εστιάζουν σε ζητήματα,
παραγράφου και παραγραφοποίησης, δομής και οργάνωσης κειμένου, στίξης κ.λπ.
Τo εργαστήριο απευθύνεται σε φιλολόγους.

Τα εκθέματα του Μουσείου Παιδείας Πανεπιστημίου Πατρών ως
ερεθίσματα Δημιουργικής Γραφής
Ισμήνη Καβαλλάρη, Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου
Το παρόν εκπαιδευτικό εργαστήριο αφορά σε ένα μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα. Οι
εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν εφοδιάζονται με πρακτικές μεθόδους και εργαλεία για μια
δημιουργική προσέγγιση του μουσείου, η οποία έχει ως σκοπό να εξοικειώσει το μαθητικό
κοινό με τα εκθέματα του μουσείου, να τα συνδέσει με τον μαγικό κόσμο της γραφής και να
προβάλει τον παιδαγωγικό ρόλο του μουσείου στη σύγχρονη κοινωνία. Το Μουσείο
Παιδείας Παν/μίου Πατρών είναι ένας χώρος εξερεύνησης για τους μαθητές, γιατί είναι
ζωντανό, πλούσιο σε ερεθίσματα, τους κινεί την περιέργεια και ενεργοποιεί τις αισθήσεις
τους. Με την αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής, των νέων τεχνολογιών και κατάλληλων
εκπαιδευτικών
μεθόδων
διαθεματικής
προσέγγισης,
η
καλλιέργεια
της
μουσειοπαιδαγωγικής συνείδησης των μαθητών μπορεί να αποτελέσει μέρος της
μαθησιακής διαδικασίας σε κάθε σχολείο. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκαν και
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υλοποιούνται, με την εμπλοκή των τεχνών, δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψη των μαθητών στο Μουσείο. Mε αυτόν τον τρόπο,
δημιουργείται ένα περιβάλλον μάθησης που οδηγεί στην προσωπική έκφραση και την
ανάδειξη της δημιουργικότητας. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα ασχοληθούν, κατά τη
διάρκεια του εργαστηρίου, με φύλλα εργασίας ατομικής, εταιρικής και ομαδικής γραφής,
εμπνευσμένα από τα εκθέματα του Μουσείου Παιδείας Παν/μίου Πατρών. Με τα ποικίλα
οπτικά και αισθητικά ερεθίσματα, εμπλουτίζεται ο τρόπος σκέψης και έκφρασης,
απελευθερώνεται η φαντασία και αποκαλύπτεται η μοναδική χαρά που προσφέρει ο
δημιουργικός κόσμος του μουσείου, της γνώσης και της γραφής. Το αντικείμενο-έκθεμα
που συσσωρεύει τη γνώση, τα αισθήματα και το κάλλος του πνεύματος μετατρέπεται σε
εργαλείο δημιουργίας, ως πηγή πληροφόρησης, ως το μέσον που θα επιτρέψει στους
εκπαιδευόμενους να προσεγγίσουν, χρησιμοποιώντας τη σκέψη και την κριτική τους
δυνατότητα, τον κόσμο του μουσείου, να γνωρίσουν το παρελθόν και να συνδιαλεχθούν
μαζί του. Για την υλοποίηση του εργαστηρίου προτείνονται αφηγηματικές και θεατρικές
τεχνικές, καθώς και παιχνίδια ρόλων, ώστε οι επιμορφούμενοι να ανακαλύψουν και να
επεξεργαστούν ιστορίες, πρόσωπα, συλλογισμούς και σχέσεις, που βρίσκονται κρυμμένα
στα εκθέματα, να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες, ποιήματα, παραμύθια,
θεατρικούς διαλόγους κ.ά. με έναν άμεσο και βιωματικό τρόπο. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι
έχουν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν σε πραγματικότητες και αντιλήψεις του
παρελθόντος σχετικά με τη σχολική ζωή και να τις συγκρίνουν με τις αντίστοιχες
πραγματικότητες και αντιλήψεις της σημερινής εποχής, αλλά και να εκφράσουν τις δικές
τους προσδοκίες για το σχολείο του μέλλοντος. Παράλληλα, δίνεται αφορμή να εκφράσουν
προσωπικά τους βιώματα και αισθήματα, να σχηματίσουν με τη φαντασία τους ένα σύνολο
εικόνων τις οποίες μπορούν να καταθέσουν με δημιουργικό τρόπο και να ζωντανέψουν το
σχολικό παρελθόν μέσα από σύγχρονες μεθόδους βιωματικής και συνεργατικής μάθησης.
Τo εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Πρακτικές συμβουλές για τη δημιουργία μαθητικών ταινιών
Nίκος Θεοδοσίου, Χρήστος Ραχιώτης
Μια παρουσίαση-οδηγός για εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν την
εκπαιδευτική διαδικασία με σύγχρονες μορφές τεχνολογίας, όπως η χρήση βίντεο για
δημιουργία μαθητικών ταινιών. Η παρουσίαση θα κινηθεί σε δυο επίπεδα:
Το αισθητικό: τα εκφραστικά μέσα του κινηματογράφου (τα πλάνα, οι σκηνές, οι σεκάνς, ο
ήχος, οι θέσεις και οι κινήσεις της κάμερας κ.λπ.).
Το πρακτικό: σειρά χρηστικών πληροφοριών για τη διαδικασία παραγωγής μιας ταινίας.
Από τη στιγμή της «σύλληψης» της ιδέας, την επιλογή σεναρίου και τη συγγραφή, τη
προετοιμασία και τα στάδια των γυρισμάτων μέχρι το τελικό στάδιο της επεξεργασίας
(μοντάζ) και εξαγωγής της ταινίας.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Φιλοτεχνώντας τα συναισθήματα
Τζωρτζίνα Καλέργη και Παιδαγωγική Ομάδα του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου
«Τα Μανταλάκια»
Παράλληλα εικαστικά δρώμενα με μεικτές τεχνικές, που ξετυλίγουν τον κόσμο των
συναισθημάτων. Συναισθήματα άλλοτε κατανοητά και ρεαλιστικά και άλλοτε περίπλοκα ή
ονειρικά, μας φέρνουν σε επαφή με την καθημερινή ζωή. Ποια συναισθήματα μας
ταιριάζουν και γιατί επιλέγουμε τα συγκεκριμένα;
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. και εμψυχωτές ομάδων.
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Αναπτύσσοντας και λειτουργώντας στο σχολείο μια ομάδα Παραδοσιακού
Χορού
Αικατερίνη Τσιούφη
Στα σχολεία των αστικών κέντρων, η ανάγκη προσέγγισης του Παραδοσιακού Χορού
αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των μαθητών
και μαθητριών. Στο εργαστήριο θα επιχειρήσουμε να καταθέσουμε σκέψεις και προτάσεις
που θα βοηθήσουν εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και πιθανώς άλλων ειδικοτήτων να
καταστρώσουν τρόπους ανάπτυξης ομάδας Παραδοσιακού Χορού στο πλαίσιο των
σχολικών μονάδων τους. Αρχικά, θα αναδείξουμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να δοθεί
το έναυσμα για τη δημιουργία σχετικής ομάδας, ακολούθως θα συζητήσουμε για μοντέλα
ανάπτυξης της ομάδας, στη συνέχεια θα διαπραγματευτούμε τρόπους λειτουργίας της
ομάδας και, τέλος, θα παρουσιάσουμε δράσεις της ομάδας που μπορούν να προσφέρουν
ευκαιρίες ανάδειξης τόσο των μαθητών όσο και της ίδιας της σχολικής μονάδας. Στο
πλαίσιο του εργαστηρίου, θα προσεγγιστεί το ζήτημα του διαφορετικού επιπέδου γνώσεων
και ικανοτήτων των μαθητών, της διαφορετικής ηλικίας και φύλου, ώστε η ομάδα να
λειτουργεί με ενδιαφέρον και αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, θα εστιάσουμε στο θέμα της
διδασκαλίας και της σταδιακής διαβάθμισης του βαθμού δυσκολίας και ταυτόχρονα στο
ζήτημα της μελωδίας που είναι απαραίτητο να προκαλεί τους μαθητές και να τους αρέσει.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε., κυρίως, Φυσικής Αγωγής.

Διδάσκοντας ελκυστικά τον αρχαιοελληνικό λόγο
Αικατερίνη Φερεντίνου, Δήμητρα Τσίγκα
Με στόχο να κάνουμε το μάθημα της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας ελκυστικό και προσιτό στην
ηλικία, την ωριμότητα και τα ενδιαφέροντα των σύγχρονων μαθητών του Γυμνασίου, ώστε
αυτοί σταδιακά να οδηγηθούν στην κατανόηση του αρχαιοελληνικού λόγου, αλλά και την
κατανόηση μορφής και λειτουργίας των δομικών του στοιχείων, παράλληλα προς τα
διδακτικά εγχειρίδια κάθε τάξης, σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας, που από το
σχολ. έτος 2015-16 υλοποιούμε στην Α’ τάξη ως εξής: Δίνεται Ανθολόγιο που, εκκινώντας
από κείμενα μικρότερης γλωσσικής απόστασης από την ομιλούμενη Νεοελληνική (π.χ. του
Παπαδιαμάντη, του Ροΐδη), καταλήγει σε κείμενα της αρχαίας αττικής διαλέκτου και
περιλαμβάνει τις ενότητες: μύθοι για ζώα και φυτά, μυθικοί ήρωες και πλάσματα της
φαντασίας. Μέθοδος διδασκαλίας: κειμενοκεντρική και ομαδοσυνεργατική. 1. Τα παιδιά
ασκούνται, κατ’αρχάς, στην επαρκή ανάγνωση. Στη συνέχεια, με βιωματικές μεθόδους,
προσεγγίζουν το κείμενο: από στήθους απαγγελία, δραματοποίηση, χρήση «διερμηνέων»,
εργαστήρια μετάφρασης από και προς τα Αρχαία Ελληνικά, εργαστήρια Δημιουργικής
Γραφής. Διερεύνηση του κειμένου ως ιστορικής, κοινωνικής και πνευματικής μαρτυρίας.
Συζήτηση πάντα σε σχέση με τους σύγχρονους προβληματισμούς των μαθητών. 2. Όσον
αφορά στα Λεξιλογικά-Ετυμολογικά, επιλέγονται λέξεις από τα κείμενα σχετικές με τα
ενδιαφέροντα και τη ζωή των εφήβων και δημιουργούνται οι «οικογένειες» τους. 3. Για την
Α΄, η ενασχόληση με τη Γραμματική συνίσταται στην αναγνώριση: α) κλιτών και άκλιτων
τύπων, β) ονοματικών και ρηματικών τύπων και γ) των χρονικών βαθμίδων του ρήματος (σε
αντιστοιχία με αυτές της Νεοελληνικής), καθώς και στην άριστη γνώση της α΄ και της β΄
κλίσεως, των προσωπικών αντωνυμιών, του ρήματος εἰμί και της οριστικής ενεργητικής
φωνής των φωνηεντόληκτων βαρύτονων ρημάτων. 4. Το Συντακτικό νοείται ως ένα
επιτραπέζιο παιχνίδι λογικής, ερωτήσεων και ορθών απαντήσεων. Για την Α΄ Γυμνασίου,
αρκούν η κατανόηση του νευραλγικού ρόλου του ρήματος και των υπόλοιπων κυρίων όρων
της πρότασης. Τα παιδιά διερευνούν και ανακαλύπτουν, με την καθοδήγηση του
φιλολόγου, πώς συνδέονται η Γραμματική με το Συντακτικό για να παράξουν σημασία, πώς
συνδέεται η μορφή με το περιεχόμενο. 5. Η κάθε ενότητα μελετάται με το Ανθολόγιο
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κειμένων από την αρχαία, μεσαιωνική και λόγια γλώσσα, φύλλα μελέτης και επεξεργασίας
και το σχολικό εγχειρίδιο. Τι ελπίζουμε και τι προσδοκούμε; Να απαλλαγούν από τα
συναισθήματα της αμηχανίας έναντι του κύρους και της δυσκολίας της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας και του πολιτισμού. Να «παίζουν» και να απολαμβάνουν τα κείμενα. Να
αντιληφθούν τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Να γνωριστούν ομαλά και σταδιακά με
τον αρχαίο ελληνικό λόγο.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε φιλολόγους.
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Παιδαγωγική αξιοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων μέσω της Τέχνης στο
Νηπιαγωγείο. Η περίπτωση των Μακεδονικών Τάφων Δυτικής Μακεδονίας
Ελένη Βλαχοδήμου
Στο παρόν άρθρο, προτείνεται μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης των Αρχαιολογικών
Χώρων μέσω της Τέχνης στο Νηπιαγωγείο. Στο συγκεκριμένο πολιτιστικό πρόγραμμα
προσεγγίζουμε το θέμα των Μακεδονικών Τάφων και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται στη
Δυτική Μακεδονία στην περιοχή της Κοζάνης (ο ένας στην Σπηλιά και ο άλλος στους
Πύργους). Η Τέχνη, ως τρόπος δημιουργικής έκφρασης, ενισχύει τη μάθηση, εφόσον είναι
γενικά αποδεκτό ότι οι μαθητές δεν έχουν τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο ρυθμό μάθησης.
Γενικότερα, όταν τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης μέσω της Τέχνης,
αναπτύσσουν τις ικανότητες του λόγου, της σκέψης, των χωροχρονικών εννοιών,
διεγείρουν και διατηρούν το ενδιαφέρον τους, καλλιεργούν την αισθητική τους αντίληψη
αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, την επίλυση των προβλημάτων και, τέλος, ενισχύουν την
αποκλίνουσα σκέψη (Δαφέρμου Χ., Κουλούρη Π., Μπασαγιάννη Ε, 2002). Οι Μακεδονικοί
Τάφοι υπάρχουν ως μια κατηγορία που απευθύνεται στους Αρχαιολογικούς Χώρους κυρίως
της Μακεδονίας, αλλά βρίσκονται και στη Νότια Ελλάδα και τη Μικρά Ασία. Όπως θα
αναφέρουμε παρακάτω, οι μαθητές μπορούν να ωφεληθούν από την ευκαιρία να
γνωρίσουν τον πολιτισμό τους ή ακόμα περισσότερο να τον βιώσουν μέσα από τις Τέχνες.
Είναι ευρέως αποδεκτό πως οι Τέχνες δεν δρουν μόνο ως αυτόνομο αντικείμενο, αλλά
ενσωματώνονται στο εκάστοτε Αναλυτικό Πρόγραμμα. Στόχος του προγράμματος που
σχεδιάσαμε είναι τα παιδιά να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας και να
εμπλακούν σε διαθεματικές δραστηριότητες αλλά και σε δραστηριότητες Τέχνης οι οποίες
θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης επιτρέποντας
την ενεργό και σταθερή συμμετοχή τους. Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού έχει ως
κύριους στόχους την εξοικείωση των παιδιών με τους Αρχαιολογικούς Χώρους της περιοχής
και ειδικότερα των Μακεδονικών Τάφων, την αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς
του τόπου και συνάμα την ανάπτυξη πολιτιστικής συνείδησης, την εμπλοκή των
δραστηριοτήτων Τέχνης οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και
της κριτικής σκέψης των παιδιών.

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στα Μαθηματικά: «Το κυνήγι του
Κρυμμένου Θησαυρού»
Η εκπαίδευση ανέκαθεν καλούταν να ανταποκριθεί στις επιταγές της κοινωνίας, της οποίας
άλλωστε αποτελεί και υποσύστημα. Στις μέρες μας, όμως, οι απαιτήσεις είναι αρκετά
αυξημένες σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Ως εκ τούτου, τα εκπαιδευτικά
συστήματα οφείλουν να οργανωθούν με τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται, αφενός, στις
απαιτήσεις της κοινωνίας και, αφετέρου, στις ανάγκες των μαθητών. Παρόλα αυτά και
λόγω της πολυπλοκότητας που διακρίνει τις σύγχρονες κοινωνίες σε όλα τα επίπεδα, οι
μαθητές έχουν διαφοροποιημένες ανάγκες, τις οποίες ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να
σεβαστούμε και να ικανοποιήσουμε μέσω των διδακτικών μας πρακτικών. Δεν υφίσταται
πλέον ο όρος εθνική ταυτότητα μιας κοινωνίας, καθώς οι κοινωνίες χαρακτηρίζονται πια
από την πολυπολιτισμικότητά τους και τη διαφορετικότητα των μελών τους. Η
διαφορετικότητα αυτή μπορεί να πάρει διάφορες διαστάσεις και αναλογικά να απαιτείται
και διαφορετική προσέγγιση στην εκπαίδευση των συγκεκριμένων ομάδων. Ως απόρροια
των προαναφερθέντων, εμφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα το Κίνημα της
Προοδευτικής Αγωγής με αναφορές σχετικές με την ανάγκη διαφοροποίησης της
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Ιωάννα Γιαννακού, Αικατερίνη Μητράκη
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διδασκαλίας. Η ανάπτυξη της θεωρίας στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η προσπάθεια
ανακάλυψης της γνώσης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, αλλά και ότι, στη σημερινή εποχή, δεν
αρκεί ένα άτομο να αποκτήσει ορισμένες βασικές γνώσεις, αλλά να βρίσκεται σε διαρκή
εγρήγορση για την ανακάλυψη της νέας γνώσης. Στοχεύει, επομένως, στην προσαρμογή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ατομικές ανάγκες και ικανότητες του κάθε μαθητή,
κάνοντας με τον τρόπο αυτό φανερή την αξία της εξατομικευμένης εργασίας και δίνοντας
το κίνητρο για την ανάπτυξη εναλλακτικών προτάσεων διδασκαλίας. Η παρούσα εργασία
έχει ως αντικείμενο της την αξιοποίηση του θεωρητικού υποβάθρου της Διαφοροποιημένης
Διδασκαλίας και ως βάση της τόσο τις τρεις νοημοσύνες του Sternberg, όσο και τη θεωρία
της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, με σκοπό την ανάπτυξη μιας Διαφοροποιημένης
Διδασκαλίας στα Μαθηματικά. Διαφοροποιώντας, επομένως, τη διδασκαλία των
Μαθηματικών ως προς το περιεχόμενο, τη διαδικασία και το προϊόν και, ακολουθώντας τα
απαιτούμενα βήματα για τη διεξαγωγή μιας Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, προέκυψε
μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων για τις γεωμετρικές έννοιες των Μαθηματικών της
Στ’ Τάξης του Δημοτικού, με κεντρικό άξονα το Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού. Η
εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνει χώρα σε ένα πάρκο και συνδυάζει τη βιωματική με την
πολυαισθητηριακή μάθηση στοχεύοντας στο βέλτιστο μαθησιακό αποτέλεσμα για κάθε
μαθητή.

Η σχέση Κοινωνικών Επιστημών και Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών:
Διαμορφώνοντας μια νέα οπτική
Μαρία Κάλφα
Στο πλαίσιο του εν λόγω συνεδρίου, επιχειρείται η αναγκαιότητα ένταξης μαθημάτων που
αφορούν και επεξηγούν την κοινωνική πραγματικότητα. Από τα σύγχρονα Αναλυτικά
Προγράμματα φαίνεται να απουσιάζουν μαθήματα που ερμηνεύουν και αναφέρονται
ενδελεχώς σε καίρια ζητήματα που αφορούν στην πολιτική, την ανεργία, το μεταναστευτικό
πρόβλημα. Πέρα από την απλή ένταξη μαθημάτων όπως η Κοινωνιολογία, η
Ανθρωπολογία, η Κοινωνική Πολιτική κ.λπ., πρέπει να σημειωθεί μία στροφή του
ενδιαφέροντος των μαθητών και των ίδιων των καθηγητών σε θέματα που χρήζουν
ανάλυσης, ενώ ταλανίζουν και απασχολούν το κοινωνικό σύνολο. Οι κοινωνικές επιστήμες,
που τόσο έχουν περιφρονηθεί από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, θα πρέπει να
αποτελέσουν συστατικό στοιχείο του εκάστοτε Αναλυτικού Προγράμματος. Ο στόχος της εν
λόγω εισήγησης συνίσταται στην αναγκαιότητα της αναβάθμισης μαθημάτων
κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος, τα οποία θα βοηθούν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν
και να προσαρμοστούν καλύτερα στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές
εξελίξεις.

Σχολική τάξη στο παρόν και στο παρελθόν
Μαρία Λαδά
Πώς έχει εξελιχθεί η σχολική τάξη; Πόσο έχει αλλάξει το σύγχρονο σχολείο στην πόλη και
πόσο στην επαρχία; Οι απλές, χωρίς ερεθίσματα, τάξεις του παρελθόντος έχουν δώσει τη
θέση τους στις σύγχρονες και πολύ πιο εμπλουτισμένες τάξεις της σύγχρονης εποχής. Οι
καθηγητές και οι δάσκαλοι ενδιαφέρονται περισσότερο για την καλαισθησία των αιθουσών
που διδάσκουν. Αντίθετα, στο παρελθόν, τόσο οι καθηγητές όσο και οι γονείς
αδιαφορούσαν για την εξέλιξη της φαντασίας του μαθητή, η οποία μπορεί να ενισχύεται
από οποιοδήποτε οπτικό ερέθισμα μέσα στην τάξη. Σκοπός αυτού του poster είναι να
παρουσιάσει τη διαφορά της σχολικής αίθουσας αλλά και του ίδιου του σχολείου σήμερα
και στο παρελθόν.

Σελίδα | 254

Αναρτημένες Ανακοινώσεις

Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από εικαστικές δραστηριότητες
σε εφήβους με γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες
Ελένη Μητροπούλου, Χριστίνα Πλιάτσικα
Η ιδέα της αξιοποίησης της τέχνης στην εκπαίδευση θεμελιώνεται στην άποψη πολλών
θεωρητικών, που υποστηρίζουν ότι, μέσα από τα έργα τέχνης, μπορούν να επωφεληθούν
ψυχικά οι ίδιοι οι δημιουργοί. Πιο συγκεκριμένα, έχει αναφερθεί ότι η τέχνη μπορεί να
αποτελέσει το μέσο για την απόκτηση αυτογνωσίας και θετικής αυτοαντίληψης, καθώς και
για τη συναισθηματική αποφόρτιση και έκφραση, ενώ είναι δυνατόν να συμβάλει και στην
αντιμετώπιση προσωπικών δυσκολιών. Στην παρούσα εργασία, μία ομάδα δεκαέξι εφήβων
με γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, που φοιτούν στην Α΄ τάξη ενός
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου, συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με στόχο
την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες για
τη δημιουργία καλλιτεχνικών κατασκευών. Οι μαθητές, όπως διαπιστώθηκε ύστερα από
παρατήρηση της συμπεριφοράς τους τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και
μετά την ολοκλήρωσή του, απέκτησαν αυτοπεποίθηση σε μεγαλύτερο βαθμό και,
επομένως, ενισχύθηκε η αυτοεικόνα τους, βιώνοντας συναισθήματα ελέγχου, όσον αφορά
στο έργο τους, καθώς και δημιουργικότητας. Επίσης, βελτίωσαν τις σχέσεις τους με τους
συμμαθητές τους, ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας, έμαθαν να αναγνωρίζουν και να
διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους, ενώ καλλιέργησαν παράλληλα και τη
δημιουργική τους σκέψη.

Συνθήκες που συνέβαλαν στη σταδιακή αποσύνδεση της εκπαίδευσης από
την Εκκλησία από τον 10ο ως τον 14ο αιώνα και οι τύποι σχολείων που
δημιουργήθηκαν στις πόλεις
Αικατερίνη Πετρακάκη
Η παρούσα μελέτη επικεντρώνει στην ανάλυση των συνθηκών που συνέβαλλαν στη
σταδιακή αποσύνδεση της εκπαίδευσης από την Εκκλησία, από τον 10ο ως τον 14ο αιώνα,
καθώς και στους διαφορετικούς τύπους σχολείων που δημιουργήθηκαν στις πόλεις. Η
μελέτη της ιστορίας της εκπαίδευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική εξέλιξη
των οργανωμένων κοινωνιών. Όπως επισημαίνουν οι Γ. Γκότσης και Α. Συριάτου,
εκπαίδευση είναι ο «εσωτερικός μηχανισμός, που αναπαράγει και προωθεί την εξέλιξη των
κοινωνιών» και σχετίζεται με διάφορα ζητήματα, όπως είναι «η θρησκεία, η ισότητα των
ευκαιριών για την κοινωνική κινητικότητα, η εξέλιξη των ιδεών, η ελευθερία του
πνεύματος, η σχέση του ατόμου με τα εθνικά κράτη». Αρχικά, κάνουμε μια σύντομη
ιστορική αναδρομή στην εκπαίδευση και τα σχολεία της Ευρώπης, από τον 6ο έως τον 9ο
αιώνα, και, κατόπιν, προχωράμε στην ανάλυση των συνθηκών, που επικρατούσαν από τον
10ο έως τον 14ο αιώνα και που οδήγησαν στην σταδιακή αποσύνδεση της εκπαίδευσης
από την Εκκλησία. Συνδέουμε το παραπάνω ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο με την εκπαίδευση
και τους τύπους των σχολείων που αναπτύχθηκαν στις πόλεις και επισημαίνουμε το
εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα και τις ανάγκες τις οποίες κλήθηκαν να καλύψουν. Στο τέλος,
επισημαίνονται ορισμένα συμπεράσματα, αναφορικά με την εξέλιξη της σχέσης ανάμεσα
σε Εκκλησία και εκπαίδευση.
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Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση. Πρόγραμμα εκπαιδευτικής
αλλαγής και αποτελεσματική εκπαιδευτική ηγεσία
Ιφιγένεια Τσαμήτρου
Η εργασία μελετά τη διοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση και παρουσιάζει τον
τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται αλλαγές σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. Η
μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή δευτερογενών δεδομένων, τα οποία
αντλήθηκαν μέσα από βιβλία και άρθρα σε περιοδικά. Πιο αναλυτικά, η εργασία οριοθετεί
τις έννοιες εκπαιδευτική αλλαγή, καινοτομία, μεταρρύθμιση, αποτελεσματικότητα και, στη
συνέχεια, τις συνδέει με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στην εκπαίδευση. Στη
συνέχεια, περιγράφει ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής αλλαγής, που εφαρμόστηκε με
πρωτοβουλία της Διεύθυνσης σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, εξηγώντας τους λόγους
αποτυχίας και τους διαφορετικούς χειρισμούς που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις
πιθανότητες επιτυχίας του. Τέλος, παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ ισχύος (power) και
αποτελεσματικής εκπαιδευτικής ηγεσίας (effective educational leadership) και επισημαίνει
δύο παιχνίδια πολιτικής, που εξελίσσονται σε μια σχολική μονάδα, όπου το ένα συμβάλλει
στη δημιουργία οργανωσιακών προβλημάτων και το άλλο συμβάλλει στην επίλυσή τους.

Ολιστικό μοντέλο ηγεσίας. Μετασχηματιστικός και συναλλακτικός ηγέτης
και ο ρόλος του Διευθυντή στη διαχείριση συγκρούσεων
Ιφιγένεια Τσιαμήτρου-Τσαμήτρου, Σταυρούλα Λιάκου
Η εργασία εστιάζει στη μελέτη της σχολικής ηγεσίας. Συγκεκριμένα, θεωρώντας την ως ένα
από τα σημαίνοντα θέματα της εκπαιδευτικής ηγεσίας, αναφέρει ότι καθορίζει την
αποτελεσματικότητα του σχολείου σε σχέση με τη λειτουργία του αλλά και την εκπαίδευση
και επιμόρφωση των μαθητών. Σύμφωνα με τον Elmore (2000), «Η ηγεσία στο σχολείο έχει
ως στόχο την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής κουλτούρας, η οποία θα εστιάσει από τη μια
στη διοχέτευση γνώσεων στο εσωτερικό του οργανισμού και από την άλλη στην
αποτελεσματική εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών». Με βάση την παραπάνω θέση,
πολλοί ερευνητές, όπως ο Πασιαρδής (2004), αναφέρουν ότι: «Στην αποτελεσματική
λειτουργία του σχολείου, ως βασικός παράγοντας ποιότητας υπηρεσιών ορίζεται η
ποιότητα της σχολικής ηγεσίας». Η παρούσα εργασία εστιάζει στην απάντηση τριών
βασικών ερωτημάτων. Περιγράφεται η εκπαιδευτική πολιτική, όπως αυτή αναλύεται στο
ολιστικό μοντέλο ηγεσίας των Παρσιαδή και Brauckmann, μέσα στο οποίο ενεργεί ο
εκπαιδευτικός ως ηγέτης του σχολείου. Δίνονται παραδείγματα μέσα από οργανισμό που
είναι εξοικειωμένος σε σχέση με τη χρήση διαφορετικών στυλ ηγεσίας για την
αντιμετώπιση συγκεκριμένης κατάστασης, προκειμένου να παρασχεθεί η καταλληλότερη
εκπαιδευτική απόφαση για τον συγκεκριμένο οργανισμό. Επιπρόσθετα, δίνονται
παραδείγματα με βάση το μετασχηματιστικό και συναλλακτικό μοντέλο ηγεσίας και την
επίδρασή του στη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Τέλος, καταγράφονται δυο πηγές
συγκρούσεων και μελετάται ο ρόλος του Διευθυντή σε αυτές.

Αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων: Το θεσμικό πλαίσιο από την ίδρυση του
νεοελληνικού κράτους έως σήμερα
Καλλιόπη Φερεσίδη
Η αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Εκπαιδευτικής
Αξιολόγησης, καθώς το διδακτικό υλικό κρίνεται για την καταλληλότητα και την
αποτελεσματικότητά του στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανάλογα με τις εκάστοτε
κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία και
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συνδιαμορφώνουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Το πλαίσιο αυτό ενυπάρχει στο πνεύμα των
νόμων και, για αυτό, η εξέταση της ισχύουσας ανά ιστορική εποχή νομοθεσίας μπορεί να
αναδείξει τον προσανατολισμό της εκάστοτε εφαρμοζόμενης εκπαιδευτικής πολιτικής.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συλλογή και η καταγραφή του θεσμικού πλαισίου της
Αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων και γενικότερα του εποπτικού υλικού στην Ελλάδα
από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους έως σήμερα. Για τη χαρτογράφηση του
πλαισίου αυτού, αναζητήσαμε τους Νόμους και τα Διατάγματα που αφορούν στην
αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Μία πρώτη επεξεργασία των νομοθετικών κειμένων ανέδειξε την αγωνία του νομοθέτη να
προσδιορίζει το ευαίσθητο αυτό θέμα για την εκπαίδευση των νέων, να ορίζει το σκοπό της
αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων, να περιγράφει αυστηρά το τυπικό πλαίσιο των
διαδικασιών αξιολόγησης, να εμπλουτίζει το περιεχόμενό της ανάλογα με τις παιδαγωγικές
εξελίξεις και τις μαθητικές ανάγκες, καθώς και να διασφαλίζει την ποιότητα της
προβλεπόμενης αξιολόγησης μέσα από την αξιοπιστία των αξιολογητών, των διαδικασιών
και των αποτελεσμάτων της.
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Αγγελακοπούλου Μαρία, 64
Αγγελοπούλου Αγγελική, 126
Αηδόνη Σοφία, 162
Αθανασέκου Μαρία, 80
Αθανασόπουλος Απόστολος, 158
Ακριτίδου Παρασκευή, 170
Αλεξιάδη Κατερίνα, 82
Αλεξίου Θωμαή, 79
Αλεξόπουλος Νικόλαος, 188
Αλέφαντος Νικόλαος, 130
Αμανατίδης Νικόλαος, 114
Αμελαδιώτη Αλεξάνδρα Μαρία, 108
Αμπατζής Κωνσταντίνος, 145
Αναστασόπουλος Ιωάννης, 73
Ανδρεάδου Χαρά, 246
Ανδρεάκου Κωνσταντίνα, 225
Ανδριοπούλου Γεωργία, 113
Ανδρίτσου Αναστασία, 70
Αντωναρόπουλος Κωνσταντίνος, 242
Αντωνίου Ελένη, 242
Αντωνίου Παναγιώτα, 118
Αντωνοπούλου – Τρεχλή Ζωή, 29
Αντωνοπούλου Κωνσταντίνα, 242
Αποστόλου Βασιλική, 120
Αράβα Μαρία, 153
Αράπογλου Αριστείδης, 180
Αρβανιτά Αργυρώ, 119
Αργύρη Μαρία, 229
Αργυρίου Αγγελική, 57
Αργυρίου Έφη, 249
Αργυρίου Μαρία, 51
Ασημακοπούλου Αλεξάνδρα, 138
Αυγερινού Χρυσάνθη, 166
Βαΐτσης Νικόλαος, 184
Βακάλη Άννα, 143, 228
Βασιλάκη Ασπασία, 54, 243
Βαφειάδου Αργυρώ, 169
Βαχάρογλου Ευστράτιος, 193
Βεσκούκης Χρήστος, 137
Βλαχάκη Μαρία, 28
Βλαχάκη Φωτεινή, 237
Βλαχοδήμου Ελένη, 254
Βλάχου Αγγελική, 140
Βορβή Ιωάννα, 106
Βορύλλα Βαρβάρα, 248
Βουδούρη Αγγελική, 86, 214
Βρούτση Ιουλιανή, 144
Γαλανάκη Ευαγγελία, 11
Γαλίτη Λυδία, 242

Γελαδάκη Σόνια, 42
Γελαστοπούλου Μαρία, 183
Γεμέλου Δέσποινα, 97
Γερακίνη Αλεξάνδρα, 105
Γεωργιάδης Γεώργιος, 143, 220
Γεωργούλη Άλκηστις, 248
Γιαννακού Ιωάννα, 254
Γιαννάτη Ευδοκία, 78
Γιαννίκας Αθανάσιος, 188, 199
Γιαννικόπουλος Ιωάννης, 32, 72
Γιαννούλα Κατερίνα, 157
Γιάχου Πολυξένη, 247
Γκασούκα Μαρία, 211
Γκότζος Δημήτριος, 157
Γκουντούρα Λαμπρινή, 87
Γκυρτής Κωνσταντίνος, 185
Γνησίου Μαρία, 171
Γονίδου Μαρία, 73
Γούτας Θεόδωρος, 157
Γραμμένος Νικόλαος, 129
Γρόλλιος Γεώργιος, 9
Γρόσδος Σταύρος, 104
Γρύλλης Αντώνιος, 218
Δαμιανίδου Ελένη, 233
Δανιά Ασπασία, 167
Δανιηλίδου Ευγενία, 37
Δασκάλου Βασιλική, 68
Δεκατρή Ιωάννα, 142
Δέσπη Όλγα-Ιόλη, 60
Δεσποίνη Γεωργία, 201
Δημακοπούλου Αλεξάνδρα, 155
Δημητρίου Θωμάς, 137
Δημητρίου Μαριλένα, 242
Δημοπούλου Αναστασία-Σοφία, 36
Δημοπούλου Ιουλία, 93, 153
Διαμαντοπούλου Αρετή, 159
Διάμεση Κυριακή, 156
Διβανέ Ευδοκία, 235
Διγιδίκης Γεώργιος, 238
Δορμπαράκης Γεώργιος, 218
Δουζίνα Μαρίλη, 247
Δουκάκης Σπυρίδων, 140, 141, 178, 199
Δρακόπουλος Θεοδόσιος, 145
Εγγλέζου Φωτεινή, 216, 242
Ευαγγελίου Μαρία, 222
Ευαγγέλου Άντα, 90
Ευσταθίου Αναστασία, 127
Ζαγκότας Βασίλειος, 27
Ζαφειροπούλου Παναγιώτα, 63
Ζάχος Λουκάς, 190
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Ζεπάτου Χρυσάνθη, 25, 52
Ζήκος Νικόλαος, 204
Ζυγούρης Νικόλαος, 212
Ζυμπίδης Δημήτριος, 199
Ζωγόπουλος Ευστάθιος, 239
Ηλιοπούλου Μάρθα, 124
Θεμελή Αναστασία, 189
Θεοδοσίου Nίκος, 251
Θεοδωροπούλου Αγγελική, 74
Θεοδωροπούλου Μαρία-Άρτεμις, 169
Θεοχάρη Ευθυμία, 36
Ίσαρη Σοφία, 182
Ιωαννίδου Έλενα, 56
Καβαλλάρη Ισμήνη, 250
Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος, 102
Καζέλα Κατερίνα, 159
Κακαλέτρη Αικατερίνη, 207
Κακανά Δόμνα-Μίκα, 21, 84
Καλαμάτας Αθανάσιος, 238
Καλέργη Τζωρτζίνα, 252
Καλλέ Στέλλα, 246
Καλογήρου Τζίνα, 8, 245
Καλογρίδη Βάλια, 182
Καλούδη Μαρία, 242
Καλπακίδου Σεβαστιανή, 168
Κάλφα Μαρία, 255
Καμπάς Αντώνης, 168
Καμπουράκη Ασπασία, 159
Καμπούρμαλη Ιωάννα, 247, 249
Κανάρη Χαρά, 163
Κανελλοπούλου Ειρήνη, 190
Καννά Ελένη, 57
Κάντζου Νίκη, 243
Καπανιάρης Αλέξανδρος, 211
Καπροΐτη Παναγιώτα, 25
Καραβελάκη Μαρία, 186
Καραγιάννη Ευαγγελία, 77
Καραγιάννης Σωτήρης, 26
Καράμηνας Ιγνάτιος, 44
Καραμήτρου Γεωργία, 217, 242
Καραμπατζάκη Ζωή, 161
Καρατσιώρη Μαριάνθη, 70
Καρβουνίδης Θεόδωρος, 178
Καργιώτη Μαρία, 111
Καρέλα Γεωργία, 61
Καρίπη Σπυριδούλα, 182
Καρούμπαλη Ευγενία, 53
Καρπουζάκη Ειρήνη, 189
Κασβίκη Βάια, 34
Κασβίκης Κώστας, 26
Κατσαγάνη Γεωργία, 219
Κατσούλης Στυλιανός, 179
Κατσούλης Φίλιππος, 184, 231
Κεφάλας Μιχαήλ, 65
Κολιοπούλου Σταυρούλα, 246
Κολοκυθά Παρασκευή Αικατερίνη, 114
Κολοσίδου Σοφία, 85

Κολτσίδα Κοτινοπούλου Ραχήλ, 151
Κομινάκη Πηνελόπη, 159
Κομνηνού Ιωάννα, 147, 206
Κομπογιάννη Ιουλία, 153
Κοντογεώργη Θεοδώρα, 165
Κοντοσώρου Αναστασία, 86
Κοντού Ναταλία, 101
Κόρδα Μαρία, 60
Κοσμά Γεωργία, 77
Κοσμά Στυλιανή, 145
Κοσμαδάκης Νικόλαος, 45
Κοταδάκη Μαριάνθη, 77
Κοτσίρα Ζωή, 242
Κοτσίρα Κατερίνα, 242
Κουγιουμτζής Γεώργιος, 230
Κουζινόβσκα Χριστίνα, 100
Κουκουνάρας Λιάγκης Μάριος, 46
Κουλιούμπας Βασίλειος, 72
Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα, 208
Κουνέλη Ευαγγελία, 69
Κουντουρά Νικολίνα, 35
Κουράκη Χρύσα, 248
Κουρμπέτης Βασίλης, 12
Κούρου Μένη, 62
Κουρουπέτρογλου Γεώργιος, 231
Κούρτη Ιωάννα, 88
Κουτίνη Αντιγόνη, 242
Κουτρολού Ιωάννα, 55, 245
Κουτρομάνος Γεώργιος, 214
Κουτσελίνη Μαίρη, 75
Κουτσούρη Ευαγγελία, 131
Κοψιδά-Βλάχου Άννα, 117
Κοψιδά-Βρεττού Παρασκευή, 117
Κρεωνίδου Ευαγγελία, 110
Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος, 57
Κωνσταντινίδης Αντώνης, 101, 223
Κωσταρής Χριστόφορος, 18
Κώστας Θεριανός, 23
Κωστούδα Σμαράγδω, 100
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος, 228
Λαδά Μαρία, 125, 255
Λαζαρίδης Ιωάννης, 13
Λάζου-Μπαλτά Καλυψώ, 41
Λαϊνά Μαρία, 23
Λακίδου Ίλια, 172
Λαμπρινάκου Ελένη, 242
Λαμπροπούλου Αθηνά, 126
Λάππα Καλλιόπη, 187
Λαρίσης Ελευθέριος, 237
Λάττας Κωνσταντίνος, 198
Λεουτσάκος Ευστάθιος, 147
Λιάκου Σταυρούλα, 257
Λινάρδος Νίκος, 38
Λουκοπούλου Λένα, 242
Λούτα Καίτη, 81
Λουτριανάκη Βάλια, 242
Λυμπεροπούλου Ελένη, 138
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Λώλη Ελένη, 91
Μαγαλιού Μαρία, 50
Μαλαματά Μαρία, 89
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, 7
Μάλλιος Σπύρος, 19
Μαμάκου Ναυσικά, 215
Μάνεσης Νικόλαος, 126
Μαργαρίτη Ελεάνα, 36
Μαργαρού Ελένη, 200
Μαργέλη Δώρα, 247
Μαρίνα Λάγουρη, 166
Μαρκαντωνάκης Στέλιος, 241
Μαρτζιβάνου Άννα, 99
Μαστορίδης Ελευθέριος, 140
Μαστρογιάννης Αλέξιος, 15
Ματζάκος Νικόλαος, 199
Ματθαιουδάκη Μαρίνα, 79
Ματσιώρη Άννα, 200
Μαυροματίδου Ελένη, 214
Μεγαλοοικονόμου Ρεγγίνα, 212
Μελισσόβα Ελένη, 151
Μέλλιου Κυριακή, 58
Μητράκη Αικατερίνη, 254
Μητρόπουλος Γεώργιος, 134
Μητροπούλου Ελένη, 256
Μιχαηλίδης Τάσος, 204
Μιχαηλίδου Βασιλική, 210
Μιχάλης Αθανάσιος, 10, 132
Μορτάκη Σαπφώ, 162
Μόρφη Δήμητρα, 169
Μουντάκη Αργυρώ, 175
Μουστακάτου Κατερίνα, 209
Μουταφίδου Άννα, 58
Μπάιτελμαν Ανδρεανή, 205
Μπακούρος Βασίλης, 236
Μπαλατσούκα Σωτηρία Δανάη, 98
Μπαξεβάνη Παρασκευή, 152
Μπαταργιάς Τριαντάφυλλος, 226
Μπαφίτη Άννα, 203
Μπενετάτου Ελένη, 116
Μπέτσας Ιωάννης, 221
Μπεχλιβάνη Νικολέτα, 59
Μποβολή Μαρία, 212
Μπονάνου Ελένη, 246
Μπουζάκης Σήφης, 7
Μπούρας Αντώνιος, 86
Μπουρλάκη Χριστίνα, 21
Μπράτιτσης Θαρρενός, 58
Μυλωνάς Δημήτρης, 123
Μυταλούλης Κωνσταντίνος, 22
Νάνου Κυριακή, 66
Νεράντζης Νικόλαος, 109
Νικητοπούλου Σοφία, 70
Νικολαΐδης Αλέξανδρος, 94
Νικολάου Μαρία, 63
Νικολάου Μάρκος, 202
Νικολοπούλου Παυλίνα, 222
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Ντελλής Αχιλλέας, 147
Ντίνου Ιωάννα, 142
Ξανθίδου Πηνελόπη, 160
Ξανθόπουλος Δαμιανός, 143
Οικονόμου Ευγενία, 162
Παλάσκα Μαρία, 106
Παμουκτσόγλου Αναστασία, 148
Παναγιωτοπούλου Αθηνά, 133
Πανταζή Αφροδίτη, 139
Πανταζή Βασιλική, 110
Πανταζή Γιαννούλα, 139
Πανταζής Βασίλειος, 146
Παντόπουλος Φώτης, 212
Παπαδάκη Αντωνία, 37
Παπαδημητρίου Γιώτα, 136
Παπαδημητρίου Σοφία, 70, 71
Παπαδόπουλος Ιορδάνης, 158
Παπαδόπουλος Σταύρος, 195
Παπαευθυμίου Δέσποινα, 189
Παπαϊωάννου Γεώργιος, 89, 91
Παπαϊωάννου Μανώλης, 46
Παπαϊωάννου Μαρία, 20, 119
Παπακωνσταντίνου Δήμητρα, 152
Παπακωνσταντίνου Μαρία-Ελένη, 110
Παπαλάσκαρη Μαριάντζελα, 11
Παπαντωνίου Ελένη, 240
Παπασπύρου Χρυσόστομος, 110
Παπαστεφανάκη Ελευθερία, 43
Παππάς Βασίλειος, 95
Παρίσης Γιάννης, 250
Παρίσης Ιωάννης, 149
Παρλάκογλου Αθηνά, 63
Πατούρης Κωνσταντίνος, 113
Πατσάλης Χρίστος, 161
Πατσαλίδου Φροσούλα, 75
Πάτσιου Βίκυ, 214
Πεπές Ευάγγελος, 103
Πέρδος Αθανάσιος, 178
Πετκανοπούλου Μαρία, 191
Πετρακάκη Αικατερίνη, 256
Πίκουλας Δημήτρης, 110
Πλιάτσικα Χριστίνα, 256
Πλώτα Δέσποινα, 62
Πολυζώη Γεωργία, 245
Πολυχρονίδης Μανώλης, 249
Πράντζιου Ιωάννα, 84
Προδρομίδου Αναστασία, 112
Πυρινός Δημήτριος, 192
Ράπτου Θεοδοσία, 163
Ραχιώτης Χρήστος, 251
Ρεντούμη Παναγιώτα, 83
Ρογδάκη Αγαθή, 116
Ρουμελιώτου Κάλλι, 157
Σάββα Ανδρούλα, 33
Σακέλλη Δέσποινα, 39
Σαλιάρη Σοφία, 246
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Σαράφης Ιωάννης, 141
Σαριγιαννίδου Όλγα-Ευτυχία, 49
Σδρόλιας Κωνσταντίνος, 197
Σημανδηράκη Χρυσάνθη, 162
Σιδηροπούλου Μαρέττα, 173
Σκιαδαρέση Μαριάννα, 62
Σκορδή Βασιλική-Σόνια, 101
Σουζάννα Μαρία Νικολάου, 68, 120
Σουλιώτη Μάγδα, 176
Σπανός Γεώργιος, 10
Σπηλιοπούλου Κωνσταντίνα, 242
Σπυροπούλου Βασιλική, 174, 177
Σταθοπούλου Μαρία, 76
Σταμούλης Γεώργιος, 212
Σταυριανός Αντώνης, 242
Στεφανίδης Γεώργιος, 112, 218
Στέφου Λουκία, 241
Στοφόρος Κωνσταντίνος-Ρωμανός, 227
Στριφτάρας Ανδρέας, 121
Στυλιάρης Στάθης, 128
Σωτηρακόπουλος Γεώργιος, 27
Σωτηριάδη Αικατερίνη, 112
Ταστάνη Ελπινίκη, 40
Τερζητάνου Χαρίκλεια, 115
Τερζητάνου Χαρούλα, 244
Τζήρος Γεώργιος, 122
Τζίμα Θεοδώρα-Νατάσσα, 68
Τζιώκα Πηνελόπη, 35
Τζουβελέκης Παναγιώτης, 187
Τίγκας Ιωάννης, 66
Τόλιας Γεώργιος, 196
Τολόγλου Μενελία-Μαρία, 48, 232
Τούρλος Ιωάννης, 70
Τουρνά Χαρινέλα, 30
Τραυλού Θάλεια, 164
Τριανταφύλλου Ευπραξία, 86, 146
Τρούλλου Ευαγγελία, 250
Τσαβδαρίδου Ελεάννα, 101
Τσακιρίδου Ελένη, 176
Τσαμήτρου Ιφιγένεια, 257

Τσέκου Αικατερίνη, 47
Τσενέ Έλλη, 198
Τσιαμήτρου-Τσαμήτρου Ιφιγένεια, 257
Τσίγκα Δήμητρα, 82, 252
Τσικοπούλου Σταματούλα, 14
Τσιλίκας Θεόδωρος, 137
Τσιούφη Αικατερίνη, 252
Τσιπλάκου Σταυρούλα, 56
Τσιώρη Δήμητρα, 150
Τσολοπούλου Βασιλική, 221
Τσομπανίδου Μαρία, 154
Τσοράγλου Αγγελική, 135
Τσορώνη-Γεωργιάδη Γιολάντα, 90
Τσούμπα Σπυριδούλα, 242
Τσούνη Βασιλική, 73
Φακίδου Αναστασία, 224
Φερεντίνος Σπύρος, 17
Φερεντίνου Αικατερίνη, 252
Φερεσίδη Καλλιόπη, 257
Φινές Παναγιώτης, 190
Φούντα Αγγελική, 40
Φρούντας Ιάκωβος, 212
Φωτάκης Μιχάλης, 157
Χαλβαντζή Ιωάννα, 212
Χαλκιάς Γεώργιος, 194
Χασεκίδου-Μάρκου Θεοδώρα, 92
Χασίδου Μελίνα, 249
Χασκής Βασίλειος, 24
Χατζή Σοφία, 250
Χατζηγιαννάκου Δόμνα, 242
Χατζηδημητρίου Ορφέας, 65
Χατζηλάκος Θανάσης, 240
Χατζημπύρος Κωνσταντίνος, 67
Χατζοπούλου Μαριάννα, 182
Χρηματοπούλου Σωτηρία, 96
Χρηστάκης Κώστας, 234
Χριστοδούλου Άννα, 70
Χριστοπούλου Σοφία, 62, 107
Ψάλτης Χρήστος, 103
Ψαλτίδου Αλεξάνδρα, 181
Ψυχογυιοπούλου Παναγιώτα, 250
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