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1
η
 Συνεδρία 

Προσκεκλημένοι Ομιλητές  

Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών 

Μονάδων 

Αναστάσιος Κοντάκος 

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής ΠΜΣ 

 

Ιδιαίτερα παραγωγική και χρήσιμη για την κατανόηση των διαδικασιών σύστασης, 

διατήρησης και βελτίωσης των οργανισμών είναι η προσέγγισή τους ως μανθανόντων 

συστημάτων. Ήδη από το 1974 αλλά ιδιαίτερα από το 1990 και εξής έχουν 

αναπτυχθεί ποικίλα οργανωσιακά μοντέλα που εστιάζουν, δίπλα στις άλλες βασικές 

ικανότητες των συστημάτων και στην ικανότητα για μάθηση, τόσο των μελών τους 

όσο και των υποσυνόλων τους αλλά και του συνόλου του σχηματισμού, όπως π.χ. το 

μοντέλο του «μανθάνοντα οργανισμού ή της οργανωσιακής μάθησης» (μεταξύ άλλων 

Argyris/Schoen 1978, Senge 1998).  

Σε αντίθεση με την ατομική, η οργανωσιακή μάθηση αναφέρεται στη νέα γνώση που 

προκύπτει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μανθανόντων υποκειμένων, την κατάκτησή 

της, την εξέλιξή της και την κοινοποίησή της. Σύμφωνα με τον Wilke (2004, σελ. 59 

κ.ε.) μάθηση στους οργανισμούς, ως ίδια συστημική μονάδα δηλ. οργανωσιακή 

μάθηση, σημαίνει ότι οι οργανισμοί ενσωματώνουν γνώση στις δομές, δηλαδή στους 

ρόλους, στις διαδικασίες και στα συστήματα ελέγχου τους ή απλά, ότι γίνονται 

«ευφυή σε αυτά».  

Όλες οι προσεγγίσεις αυτής της αντίληψης εκκινούν από την κοινή παραδοχή μιας 

γενικής ικανότητας μάθησης σε επίπεδο οργανισμών και βασίζονται σε ένα 

φαινομενικό παράδοξο: η μάθηση, κυριολεκτικά, αφορά στα υποκείμενα, αλλά 

υποκείμενα μαθαίνουν πάντα εντός ενός οργανωτικού ή ευρύτερου κοινωνικού 

πλαισίου που καθιστά εν γένει δυνατή κάθε διαδικασία μάθησης. Αντίστροφα, 

κατανοείται κάτω από τον όρο «ικανότητα μάθησης ενός οργανισμού» περισσότερα 

από ότι  το άθροισμα του μαθησιακού δυναμικού των μελών του αν και προκύπτει ως 

ενδεχόμενο αποτέλεσμα αυτού του συνόλου. 

Μάθηση ως οργανωσιακή διαδικασία λαμβάνει χώρα σε διαφορετικά επίπεδα: σε 

ατομικό, σε συλλογικό και σε οργανωσιακό επίπεδο. Αντίστοιχα η μάθηση ενός 

επιπέδου μετασχηματίζεται σε μάθηση του αμέσως επομένου επιπέδου. 

1. Η Μάθηση σε ατομικό επίπεδο θεωρείται ως η βάση και η απαραίτητη 

συνθήκη κάθε οργανωσιακής μάθησης (Argyris und Schoen 1978, Duncan 

und Weiss 1979, Senge 1990). «Μάθηση» κατανοείται ως αλλαγή 

συμπεριφοράς ατόμων. Σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον προσλαμβάνει το 

άτομο νέες πληροφορίες και τις προσθέτει στην προϋπάρχουσα γνώση. Ο 

οργανισμός με τη δομή του και την κουλτούρα του βάζει το πλαίσιο το οποίο 

κατά περίπτωση δρα προωθητικά ή ανασταλτικά στην ατομική μάθηση. 
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2. Μάθηση στο επόμενο επίπεδο, το συλλογικό, είναι προϋπόθεση της 

οργανωσιακής μάθησης. Λαμβάνει χώρα σε ομάδες ή ειδικές ομάδες (Teams) 

που αποτελούν, βασικά, το συνδετικό κρίκο μεταξύ ατόμου και οργάνωσης. Η 

ομαδική εργασία αναφέρεται στην οργάνωση και έχει ως βάση έναν κοινό 

σκοπό. Έτσι λαμβάνει χώρα η διαδικασία της δόμησης νοήματος. 

3. Στη βάση των δύο ανωτέρω επιπέδων λαμβάνει χώρα μάθηση σε επίπεδο 

οργανισμού που εννοεί γενικά την αλλαγή ή την εξέλιξη του δυναμικού 

πηδαλιούχησης ενός οργανισμού. 

Σημαντική είναι η συμβολή στο πεδίο αυτό των Argyris και Schoen.  Οι δύο 

ερευνητές εκκινούν τη δική τους θεωρία «οργανωσιακής μάθησης» από τα 

ονομαζόμενα συστήματα μάθησης που εννοούν το πολύπλοκο σύνολο παραδοχών, 

κανόνων και στρατηγικών δράσεων που αποτελούν το δυναμικό μάθησης σε επίπεδο 

συλλογικών αλληλεπιδράσεων. Τα συστήματα μάθησης καθιστούν δυνατή τη μάθηση 

αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και τα ίδια αντικείμενο διαδικασιών μάθησης, με την 

έννοια των οργανωσιακών διαδικασιών ανάπτυξης. Τα συστήματα μάθησης κατέχουν 

μια γνωστική πλευρά ή μια γνωσιακή. Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν τον όρο 

γνωστικοί χάρτες με τους οποίους χαρακτηρίζουν τις κοινές σε όλα τα μέλη 

περιγραφές (δηλ. αντιλήψεις) δόμησης και λειτουργίας του οργανισμού. Επειδή τα 

μέλη των οργανισμών δεν οικειοποιούνται απλώς τους γνωστικούς χάρτες αλλά τους 

κατασκευάζουν και τα ίδια, η οργανωσιακή μάθηση είναι αυτοαναφορική δηλαδή 

αυτοστοχαστική. Για τους συγγραφείς οι γνωστικοί χάρτες αποτελούν τα πραγματικά 

μέσα της οργανωσιακής μάθησης. 

Επιπλέον οι Argyris & Schoen διακρίνουν 3 επίπεδα στη μαθησιακή ικανότητα των 

οργανισμών: 

1. Μάθηση απλού βρόχου: Αναφέρεται σε επίλυση προβλημάτων στη βάση 

των υπαρχόντων στόχων, κανόνων και στρατηγικών δράσεων (π.χ. το 

παράδειγμα του θερμοστάτη). 

2. Μάθηση διπλού βρόχου: Αναφέρεται σε ένα επίπεδο γενίκευσης και 

περιλαμβάνει πέρα από την απλή διευθέτηση και την ανάλυση των στόχων, 

κανόνων και στρατηγικών όπως και τις αλλαγές τους και μπορεί να οδηγήσει 

σε νέες επιλογές σε αυτά τα επίπεδα. 

3. Δευτερο-μάθηση: Αναφέρεται στα δύο προηγούμενα στάδια μάθησης. 

Αποτελεί ένα είδος μετα-μάθησης, ή μάθηση της μάθησης για να δομηθούν 

ικανότητες/δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων. Στόχος είναι να μάθει το 

σύστημα πώς μπορεί να υλοποιηθεί πρακτικά και κατάλληλα «μάθηση 

απλού» και «διπλού βρόχου», πώς εξηγούνται τα πλαίσια των μαθησιακών 

διαδικασιών και πώς αποδομούνται μαθησιακά εμπόδια. 

Η γνώση ενός οργανισμού, π.χ. ενός σχολείου μπορεί να αποθηκευτεί αντίστοιχα ως 

«μνήμη» του οργανισμού. Στη βάση των επιπέδων μάθησης του Αργύρη κ.α. 

αναπτύσσονται κατά το σχεδιασμό συνθήκες οργανωσιακού προσανατολισμού στα 

τρία αυτά επίπεδα σύμφωνα με τα οποία μπορεί να περιγραφεί το αντίστοιχο 

στάδιο/επίπεδο ανάπτυξης ενός σχολείου: 

1. Το «κατακερματισμένο σχολείο» που θεωρείται και η συνηθέστερη μορφή. 

Τα μέλη βρίσκονται σε μια χαλαρή σχέση και εκλείπουν ομαδικές 
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συνεργασίες όπως και κοινά διατυπωμένοι στόχοι και μια συνειδητά 

αναπτυγμένη οργανωσιακή κουλτούρα. 

2. Το «σχολείο πρότζεκτ» που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεμονωμένων 

πρότζεκτ μέσω των οποίων αναδύονται τα πρώτα σημάδια ομαδικής μάθησης. 

3. Το «σχολείο που προσανατολίζεται στη λύση προβλημάτων» που ανάγει 

τις ίδιες τις διαδικασίες σχολικής ανάπτυξης σε αντικείμενο μάθησης. Από τις 

αλλαγές σε επίπεδο δομών και λειτουργίας ενός σχολείου όπως και από 

συμπεριφορές των συντελεστών του σχολείου συνάγεται η ύπαρξη ή μη 

οργανωσιακής μάθησης. 

Ο Hedberg (1981) από την πλευρά του, αναφερόμενος στη διαδικασία επεξεργασίας 

πληροφοριών σε οργανισμούς, μιλά για οργανωτική μνήμη ως μια μορφή γνώσης που 

μοιράζονται οι πλειοψηφίες των μελών. Αυτή η γνώση δεν πρέπει να συμφωνεί 

οπωσδήποτε με την πραγματικότητα. Είναι σημαντική όμως παρόλα αυτά επειδή 

επιδρά κατευθυντήρια στα μέλη του οργανισμού. 

Ο Senge, P. (1998, σελ. 15), τέλος, περιγράφει πέντε ουσιαστικές ικανότητες που 

είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη ενός μανθάνοντος οργανισμού. Δεν είναι τυχαίο 

ότι ως πέμπτος τομέας, δίπλα στις ικανότητες «προσωπική ανάπτυξη» (personal 

mastery), «νοητικά μοντέλα» (mental models, δηλ. συνειδητοποίηση και υπέρβαση 

βαθιά ριζωμένων πεποιθήσεων, γνωστικών χαρτών και δομημάτων όπως και 

καθημερινών θεωριών ως προϋποθέσεων ανάπτυξης οργανωσιακής μάθησης), 

«ανάπτυξη κοινού οράματος» (στη βάση διαλόγου και ανταλλαγής προσωπικών 

αντιλήψεων) και «μάθηση σε ομάδες» (η συνεργασία αποτελεί προϋπόθεση μιας από 

κοινού μάθησης), αναφέρεται η ικανότητα για «συστημική σκέψη» (για στοχασμό σε 

συνάφεια συστημάτων με μια ολιστική προοπτική). Τέλος μανθάνοντες  οργανισμοί 

κατέχουν μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική που περιγράφεται ως τρίγωνο των 

συνθετικών στοιχείων: Κατευθυντήριες ιδέες, Καινοτομία της Υποδομής και 

Μέθοδοι και Εργαλεία. Στην περίπτωση μιας σχολικής μονάδας και όχι μόνο σ’ 

αυτή βέβαια, πρέπει να προστεθεί και η παράμετρος της κουλτούρας. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η διαδικασία της Σχολικής Ανάπτυξης μπορεί να 

προσαρμοστεί και στην αντίληψη του σχολείου ως «Μανθάνοντος Οργανισμού» ή 

Κουλτούρα 
μάθησης 

Βασικές Ιδέες 

Μέθοδοι και 
Εργαλεία 

(Αυτοστοχασμός 
και -οργάνωση) 

Καινοτομίες της 
υποδομής 

(οργάνωση της 
εργασίας και 
έλεγχος ) της 
διαδικασίας 
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«Μανθάνοντος ή Ευφυούς Σχολείου». Εάν τεθεί αυτό ως τελικός στόχος τότε η 

Σχολική Ανάπτυξη νοείται ως μια διαρκής πορεία προς αυτή την επιδιωκόμενη 

κατάσταση. Η βασική ιδέα αυτής της προσέγγισης είναι ότι τα σχολεία δεν 

αποτελούν μόνο μαθησιακές οργανώσεις για άλλους δηλαδή για τους μαθητές 

και τους εκπαιδευτικούς, αλλά ότι ως οργανισμοί είναι και τα ίδια σε θέση να 

συμμετέχουν σε μαθησιακές διαδικασίες που καθιστούν και τα ίδια μανθάνοντα. 

Σε σχολεία που αυτοκατανοούνται και λειτουργούν ως μανθάνοντες οργανισμοί δεν 

μαθαίνουν μόνο οι μαθητές αλλά και το διδακτικό και διευθυντικό προσωπικό και 

τέλος και τα ίδια τα ιδρύματα ως ολότητες. 

Για το σκοπό αυτό είναι, αρχικά, απαραίτητη η δημιουργία των απαραίτητων δομών 

και η καλλιέργεια βασικών ικανοτήτων και στη συνέχεια η συντήρησή τους. Μεγάλη 

αξία αποδίδεται στην ικανότητα των σχολείων για παιδαγωγική αυτοανανέωση. 

Ο Holtappels (2003) ορίζει την παιδαγωγική αυτοανανέωση ως την ικανότητα του 

σχολείου για διαρκή έλεγχο της κατάστασης ανάπτυξής του και της επίδρασής του 

όπως και για απαραίτητες βελτιώσεις, διευρύνσεις ή ακόμα και για επανεκκίνηση 

(νέο ξεκίνημα), ώστε να μπορούν να αντιδρούν κατάλληλα σε νέα ή αλλαγμένα 

δεδομένα εντός του σχολείου ή του κοινωνικού περιβάλλοντος (σελ. 116). 

Για να συμβεί αυτό, ένα μανθάνον σχολείο ως οργανισμός πρέπει να αυξήσει την 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και να βελτιώσει την ποικιλία δυνατοτήτων 

δράσης του, να πηδαλιουχεί, να στοχάζεται και να οργανώνει τον ίδιο του τον εαυτό. 

Η προσέγγιση αυτή έχει δεχθεί βασικά δάνεια στοιχεία από τη θεωρία για την 

ανάπτυξη οργανώσεων (Argyris and Schoen), όπως και από τη συστημική θεωρία η 

οποία θα αποτελέσει και το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο της παρουσίασής μας. 
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Εισαγωγή 
  

‘Διαχείριση γνώσης’, ‘κοινωνία της γνώσης’, ‘οργανισμοί μάθησης’, ‘τα σχολεία ως 

οργανισμοί μάθησης’. Η γνώση στο επίκεντρο! Η γνώση όχι απλά ως εργαλείο, αλλά 

ως ένα “νέο παράδειγμα” στην Οικονομία της Γνώσης.  

Η σημασία της μάθησης και της ‘γνώσης’ γενικότερα- για την ατομική ανάπτυξη και 

καλλιέργεια- θεωρείται δεδομένη με αναφορές που οι ρίζες τους εντοπίζονται 

χιλιετίες πριν.  

Η υπογράμμιση της σημασίας της για την οικονομική ανάπτυξη, εντοπίζεται γύρω 

στα τέλη της δεκαετίας του -40 (Hayek 1949). Μετά τη δεκαετία του -80 (Nelson & 

Winter 1982), όμως, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποίησης, και 

με τη συμβολή της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, έγινε φανερό ότι η γνώση 

αποτελεί όχι απλά έναν κρίσιμο παράγοντα στο πεδίο της ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας, αλλά το σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα για τον κάτοχό της. 

“Σε αυτήν την κοινωνία, η γνώση είναι ο κύριος πόρος για τα άτομα και για το 

σύνολο της οικονομίας” (Drucker 1992:95). Η αντίληψη αυτή ενισχύθηκε και 

αποκρυσταλλώθηκε με τη διαμόρφωση ενός ισχυρού θεωρητικού πλαισίου. 

 

Οργανωσιακή Μάθηση και Οργανισμοί Μάθησης  

 

Δυο όροι που βρίσκονται στο προσκήνιο όχι μόνο σε σχέση με κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς, αλλά και σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Παρά τη χρήση μιας ανθρωπομορφικής έκφρασης (Οργανισμοί Μάθησης ή 

Οργανισμοί που Μαθαίνουν), στην πραγματικότητα, εκείνοι που μαθαίνουν είναι οι 

άνθρωποι. Η οργανωσιακή μάθηση διαμεσολαβείτε από τη μάθηση των ατόμων-

μελών του οργανισμού. Πάντως, η στάση των ερευνητών σχετικά με τη διάκριση 

ατομικής και οργανωσιακής μάθησης διίστανται, ταυτίζοντας ή διαχωρίζοντας τις δυο 

μορφές μάθησης. Για παράδειγμα ο Hedberg υποστηρίζει ότι “οι οργανισμοί δεν 

έχουν εγκέφαλο, αλλά έχουν γνωσιακά συστήματα και μνήμες. Όσο τα άτομα 

καλλιεργούν τις προσωπικότητές τους, τις έξεις και τις πεποιθήσεις τους, οι 

οργανισμοί εξελίσσουν τις απόψεις και τις ιδεολογίες τους” (Hedberg, 1981: 6). 

Αντίθετα, τονίζοντας τη διάκριση μεταξύ των δυο εννοιών οι Cook και Yanow 

υποστηρίζουν ότι “αυτό που κάνουν οι οργανισμοί όταν μαθαίνουν είναι ριζική 

αντίθετο από αυτό που κάνουν τα άτομα όταν μαθαίνουν. Συγκεκριμένα, πιστεύουμε 

ότι η οργανωσιακή μάθηση δεν είναι στην ουσία μια γνωσιακή δραστηριότητα, αν μη 

τι άλλο, επειδή οι οργανώσεις δεν έχουν τα τυπικά μέσα για να εκτελέσουν μια 
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γνωσιακή λειτουργία.[…] Για να κατανοήσουμε την οργανωσιακή μάθηση πρέπει να 

αναζητήσουμε τα χαρακτηριστικά που οι οργανισμοί μπορούν λογικά να θεωρηθεί ότι 

κατέχουν και χρησιμοποιούν” (Cook and Yanow, 1993: 378). 

Οι Popper και Lipshitz (1998) υποστηρίζουν ότι η αντιμετώπιση των οργανισμών ως 

ανθρώπινα όντα, θολώνει τη διάκριση μεταξύ “μάθησης μέσα σε έναν οργανισμό” 

(learning in organizations) και “μάθησης μέσω ενός οργανισμού” (learning by 

organizations). Στην πρώτη περίπτωση, ο οργανισμός “μαθαίνει” μέσω των ατόμων 

που τον συγκροτούν, ενώ στη δεύτερη τα άτομα «μαθαίνουν» μέσα από τη 

συμμετοχή τους σε δράσεις του οργανισμού. Αντιλαμβανόμενοι την οργανωσιακή 

μάθηση ως “μάθηση μέσα σε ένα οργανισμό” τίθεται το ερώτημα του πως η ατομική 

μάθηση καθίσταται οργανωσιακή, γνώση του συνόλου των ατόμων. 

Αντιλαμβανόμενοι την οργανωσιακή μάθηση ως “μάθηση μέσω ενός οργανισμού” 

τίθεται το ερώτημα του πως τα άτομα μαθαίνουν μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, του, 

δηλαδή  πως η μάθηση του συνόλου επιδρά/επηρεάζει την ατομική μάθηση. 

Στην ουσία πρόκειται για δυο αλληλοεξαρτώμενες διαδικασίες, μια “διπλή” πορεία 

μάθησης, που περιγράφηκε θεωρητικά από διάφορους ερευνητές, με πιο γνωστούς 

τους Argyris και Schön (1978),-οι οποίοι και εισήγαγαν πρώτοι την έννοια των 

οργανισμών μάθησης-, Senge (1990) και Nonaka (1994). 

Ο Senge (1990:3) περιγράφει έναν «οργανισμό μάθησης» ως μια ιδεατή μορφή ενός 

οργανισμού, την κατάληξη μιας διαδικασίας «οργανωσιακής μάθησης». Ένας 

οργανισμός μάθησης είναι  ένας οργανισμός “όπου τα άτομα επεκτείνουν συνεχώς 

την ικανότητά τους να δημιουργούν τα αποτελέσματα που πραγματικά επιθυμούν, 

όπου καλλιεργούνται συνεχώς νέες και  διευρυμένες μορφές σκέψης, όπου η 

συλλογική φιλοδοξία είναι ελεύθερη, και όπου οι άνθρωποι συνεχώς μαθαίνουν πώς 

να μαθαίνουν μαζί” (Senge1990:3).  

Κατά τον Senge (1990) πέντε κλάδοι συγκροτούν την “οργανωσιακή μάθηση”:  

1) Η ατομική συνειδητοποίηση (personal mastery),είναι ένα σύνολο από αρχές και 

πρακτικές που επιτρέπουν στο άτομο να μαθαίνει, να δημιουργεί ένα προσωπικό 

όραμα (Personal vision) και να βλέπει τον κόσμο αντικειμενικά. Στόχοι και όραμα 

δεν ταυτίζονται. Οι στόχοι που βάζουμε, εξυπηρετούν το όραμα, αλλά και ένα όραμα 

που δεν προσβλέπει σε ένα στόχο δεν έχει νόημα ύπαρξης.  Για παράδειγμα, ως 

εκπαιδευτικός οραματίζεσαι μια τάξη, όπου «οι μαθητές θα ………». Γιατί έχει 

νόημα η ύπαρξη μιας τέτοιας τάξης; Πως βλέπεις την εξέλιξη μιας τέτοιας τάξης στο 

μέλλον; Ποιοί ενδιάμεσοι στόχοι θα σε βοηθήσουν να υλοποιήσεις το όραμά σου; 

Ανάμεσα σε σένα και το όραμά σου υπάρχει η πραγματικότητα (Π.Σ. γονείς, χρόνος). 

Έχεις δυο επιλογές; Ή να προσαρμόσεις το όραμά σου στην πραγματικότητα, ή να 

προσαρμόσεις την πραγματικότητα στο όραμά σου. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη 

δημιουργικότητά σου για να γεφυρώσεις το όραμά σου με την πραγματικότητα( 

creative tension). Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, πρέπει να μπορείς να βλέπεις 

ξεκάθαρα (και όχι ωραιοποιημένη ή διαστρεβλωμένη) την πραγματικότητα. Αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να είσαι πρόθυμος να αμφισβητήσεις τον τρόπο που 

αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο και τους άλλους. Πρέπει να είσαι σε θέση να αναλύσεις 

αντικειμενικά την υποκείμενη δομή ή τους λόγους εξέλιξης των γεγονότων. Αν, για 

παράδειγμα η τάξη δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με το όραμά σου πρέπει να 

αντιμετωπίσεις το ενδεχόμενο μιας δικής σου ανεπάρκειας ή την ανάγκη για 
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πρόσθετη ενημέρωση ή στήριξη.  Δηλαδή, η ατομική συνειδητοποίηση εμπεριέχει 

δυο βασικές τάσεις/συμπεριφορές: τη διαρκή προσπάθεια διευκρίνισης/ ανάδειξης 

αυτού που είναι πραγματικά σημαντικό, και τη σαφή αντίληψη της πραγματικότητας 

με μια διάθεση ουσιαστικής και ανοικτής (από άποψη προκαταλήψεων) εμπλοκής με 

τα προβλήματα.  

2) Τα νοητικά μοντέλα (mental models), είναι κατά κάποιον τρόπο οι κοσμοθεωρίες 

μας. Πολλές φορές λειτουργούν ως εμπόδια στον τρόπο που σκεφτόμαστε ή που 

ενεργούμε. Αν , για παράδειγμα, η κοσμοθεωρία σου για τα Μαθηματικά είναι ότι 

πρώτα μαθαίνουμε και μετά εφαρμόζουμε, αυτό θα αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο για 

το όραμά σου. Στην προσπάθεια  συγκρότησης του σχολείου σου ως Οργανισμού 

μάθησης τα λανθασμένα νοητικά μοντέλα του διευθυντή μπορεί να σε 

αποκαρδιώσουν και να εγκαταλείψεις την προσπάθεια. 

3) Για ένα από κοινού όραμα (shared vision), απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

ατομική συνειδητοποίηση και η ετοιμότητα να εγκαταλείψεις την κοσμοθεωρία σου 

αν η ομάδα προβάλλει τεκμηριωμένες ενστάσεις. Με τον τρόπο αυτό, μαθαίνεις 

εγκαταλείποντας ή αμφισβητώντας όσα ξέρεις.  

4) Η μάθηση στην ομάδα (team learning), για να είναι αποτελεσματική, προϋποθέτει 

συζήτηση (κάθε μέλος της ομάδας εκθέτει και υπερασπίζεται την άποψή του) και 

διάλογο, όχι αντιπαράθεση. Για παράδειγμα είσαι διευθυντής σε ένα σχολείο,  και 

πληροφορείσαι ότι το Υπουργείο μειώνει την οικονομική ενίσχυση κατά 15%. 

Ακολουθώντας το όραμά σου για μια ποιοτική εκπαίδευση και λειτουργώντας στο 

πλαίσιο μιας ομάδας, στέλνεις ένα μήνυμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς (το συζητάς 

μαζί τους) να σκεφτούν το πρόβλημα, και να έρθουν προετοιμασμένοι με 

επιχειρήματα (διάλογος), ώστε να βρεθεί μια από κοινού λύση. Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία, το σχολείο θα έχει μάθει να διαχειρίζεται και να αντιμετωπίζει παρόμοια 

προβλήματα. 

5) Όλα τα προηγούμενα συμβαίνουν στο πλαίσιο ενός συστήματος: Ενός συνόλου 

μερών που αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται, δημιουργώντας έτσι ένα όλο που 

είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. Η γνώση που προκύψει σε ένα 

σχολείο που λειτουργεί ως Οργανισμός Μάθησης, είναι ευρύτερη από το ‘άθροισμα’ 

των γνώσεων των ατόμων που συγκροτούν τη σχολική μονάδα. Η συστημική σκέψη 

(system thinking), διαφέρει από τη λογική της αντιμετώπισης ενός προβλήματος 

“σπάζοντάς” το σε επιμέρους προβλήματα και αντιμετωπίζοντας το καθένα 

ξεχωριστά. Οι υποστηρικτές της συστημικής σκέψης πιστεύουν ότι αυτός ο τρόπος 

είναι ανεπαρκής για το σύγχρονο κόσμο που χαρακτηρίζεται από μια εξαιρετική 

δυναμική και ρευστότητα και όπου υπάρχουν πολλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

τμημάτων οποιουδήποτε (ακόμα και του πιο στοιχειώδους) συστήματος, 

δημιουργώντας την πραγματικότητα μιας κατάστασης. Σύμφωνα με το σκεπτικό της 

συστημικής σκέψης, αν εξετάσουμε τις αλληλεπιδράσεις των μερών σε ένα σύστημα, 

θα δούμε να προκύπτουν μεγαλύτερα και συνθετότερα μοτίβα. Αναλύοντας αυτά τα 

μοτίβα, μπορούμε να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε  τον τρόπο που λειτουργεί το 

σύστημα 

Στην εργασία τους “Οργανωσιακή Μάθηση” (Organizational Learning) οι Argyris και 

Schön (1978), περιγράφοντας τη διαδικασία οργανωσιακής μάθησης, διακρίνουν 

μεταξύ της «προσαρμοστικής», «πρώτης τάξης» ή «μονού-βρόγχου» μάθησης 
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(single-loop) και της «παραγωγικής», “δεύτερης τάξης” ή «διπλού βρόγχου» μάθησης 

(double-loop). Η “προσαρμοστική” (“πρώτης τάξης” ή “μονού-βρόγχου”)  μάθηση 

οδηγεί έναν οργανισμό στο να δίνει βραχυπρόθεσμες απαντήσεις σε προβλήματα που 

παρουσιάζονται κάθε φορά. Αυτός ο τύπος μάθησης δεν θέτει υπό διερεύνηση τις 

αιτίες του προβλήματος. Ο Οργανισμός, απλά προσαρμόζεται στις εκάστοτε 

συνθήκες και δεν προβληματίζεται για μακροπρόθεσμες λύσεις. Αντίθετα,  η 

«παραγωγική» ή «διπλού βρόγχου» μάθηση επιτρέπει στον οργανισμό να αμφισβητεί 

και να αναπροσαρμόζει ήδη υπάρχουσες παραδοχές, προκειμένου να κατανοήσει το 

πρόβλημα σε βάθος και να επιλέξει μεταξύ εναλλακτικών στρατηγικών και λύσεων. 

H μάθηση διπλού βρόγχου περιλαμβάνει την ικανότητα μεταφοράς γνώσης και 

τροποποίησης της συμπεριφοράς, ώστε η συμπεριφορά να αντικατοπτρίζει τη νέα 

γνώση που προέκυψε από την εμπειρία (Garvin 1993). 

Σχηματικά οι δυο μορφές γνώσεις μπορούν να αποδοθούν ως εξής: 

 

 
 

Επιπλέον, ενώ όλοι οι οργανισμοί μαθαίνουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, 

αυτό που διακρίνει τους οργανισμούς μάθησης από τους άλλους οργανισμούς, είναι η 

ικανότητά τους να επεκτείνουν συνεχώς τις δυνατότητές τους να δημιουργούν το 

μέλλον τους ή να μετασχηματίζονται (Watkins & Marsick 1993).  

Πρακτικά χρήσιμη είναι η διάκριση των Fiol και Lyles (1985), μεταξύ οργανωσιακής 

μάθησης(organizational learning) και οργανωσιακής προσαρμογής (organizational 

adaptation). Οι συγκεκριμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η αλλαγή δεν συνεπάγεται 

υποχρεωτικά μάθηση, και ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα μάθησης στους 

οργανισμούς. Η μάθηση συνεπάγεται “ανάπτυξη ιδεών, γνώσης, συσχετισμών μεταξύ 

προηγούμενων ενεργειών, εκτίμηση της αποτελεσματικότητας αυτών των ενεργειών 

και σχεδιασμός τεκμηριωμένων μελλοντικών δράσεων” ενώ η προσαρμογή είναι “η 

ικανότητα διορθωτικών κινήσεων ως αποτέλεσμα περιβαλλοντικών αλλαγών, αλλαγή 

στοχοθεσίας ή άλλες (προσαρμοστικές) αλλαγές” (Fiol & Lyles, 1985, σελ. 811). 

Πράγματι, η οργανωσιακή μάθηση είναι μια υψηλού επιπέδου μάθηση που οδηγεί σε 

μια “συλλογική συνείδηση”, και ως τέτοια θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως 

“διπλού βρόγχου” μάθηση, σε αντίθεση με την προσαρμογή (: “απλού βρόγχου”) 

(Argyris and Schön, 1978). 

Επιχειρώντας να εξηγήσει τη «γνώση» που διαμορφώνεται μέσα από μια 

οργανωσιακή διαδικασία, o Nonaka (1994), στο άρθρο του “A dynamic theory of 
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organizational knowledge creation”, εξηγεί τη διαδικασία δημιουργίας αυτής της 

«οργανωσιακής γνώσης», ως μια διαδικασία σε δυο επίπεδα: (1) καταγραφής, 

ενίσχυσης και αποκρυστάλλωσης της γνώσης που δημιουργείται από τα άτομα, και 

(2) σύνδεσής της με το γνωσιακό σύστημα ενός οργανισμού. Στον πυρήνα της 

θεωρίας βρίσκεται η αντίληψη ότι υπάρχουν δυο είδη γνώσης: μια 

άτυπη/αφανής/υπονοούμενη (tacit) γνώση και μια τυπική/εμφανής/ρητά 

εκπεφρασμένη (explicit.) Η άτυπη γνώση είναι υποκειμενική, βασίζεται σε 

προσωπικές εμπειρίες, στη διαίσθηση, είναι μάλλον αφηγηματική και συνδέεται 

στενά με συγκεκριμένο πλαίσιο. Περιλαμβάνει προσωπικά νοητικά σχήματα, στάσεις, 

πεποιθήσεις, προσωπικές εκτιμήσεις και είναι συναισθηματικά φορτισμένη. 

Περιλαμβάνει επίσης και τεχνικές δεξιότητες- know how- που αποκτήθηκαν σε ένα 

περιβάλλον ‘μαθητείας’ κοντά σε ‘ειδικούς’. Η άτυπη γνώση, στην όλη διαδικασία 

παραγωγής της γνώσης έχει διπλό ρόλο: συνιστά τη βάση για την κοινωνική πρακτική 

και αποτελεί πηγή της Καινοτομίας. 

Η ρητά εκπεφρασμένη γνώση είναι αντικειμενική, μπορεί να εκφραστεί με λέξεις, 

αριθμούς και σύμβολα και είναι αποπλαισιωμένη. Εκφράζεται ως «θεωρητική 

προσέγγιση», ή  ως «στρατηγική», ή «καλή πρακτική» και διαχέεται μέσω της 

τεχνολογίας (βάσεις δεδομένων), ή μέσω των βιβλίων. Η γνώση είναι άτυπη και 

τυπική  σε ένα συνεχές φάσμα και βρίσκεται συνεχώς σε μια διαδικασία 

«μετασχηματισμού» (“knowledge conversion”). Αναλύοντας περαιτέρω τα δυο 

προηγούμενα στάδια, διακρίνει τέσσερεις φάσεις αυτού του “συνεχούς”: 

Κοινωνικοποίηση (:αλληλεπίδραση ατόμων), Εξωτερίκευση (αλληλεπίδραση ατόμων 

στο πλαίσιο μια ομάδας-συλλογικός αναστοχασμός), Συνδυασμός (αλληλεπίδραση 

ομάδων στο πλαίσιο ενός οργανισμού-δικτύωση) και Εσωτερίκευση (:ενσωμάτωση 

της ρητής γνώσης και μάθηση μέσω δράσης). 

 Σε επιστημολογικό επίπεδο, η “γνώση”- στο θεωρητικό πλαίσιο του Nonaka- 

ορίζεται ως “justified true belief” (Nonaka and Takeuchi 1995:58), με την “αλήθεια” 

να καθορίζεται όχι με αντικειμενικούς όρους –όπως στην παραδοσιακή 

επιστημολογία-, αλλά σε σχέση με την εμπειρία. Αυτή η αντίληψη αντιστοιχεί στην 

επιστημολογία του Πραγματισμού (Charles Peirce, William James, John Dewey), και 

πιο συγκεκριμένα, συνάδει με νεο-πραγματιστικές αντιλήψεις (Putnam 1981), όπου  

άτομα και “πραγματικότητα” καθορίζουν την αλήθεια μέσα από την αλληλεπίδρασή 

τους. Δηλαδή, στη διάρκεια του χρόνου, οι πεποιθήσεις αποκτούν υπόσταση 

“αλήθειας”, αν μπορούν να δικαιολογηθούν (be justified) και ως τέτοιες, είναι 

χρήσιμες για το άτομο ή την ομάδα, και επιτρέπουν στο άτομο να ενεργεί, στην 

ομάδα να συντονίζει την ατομική δράση, και διαμορφώνουν την «πραγματικότητα». 

Όπως υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές, αλλά και οι ίδιοι οι εισηγητές της θεωρίας 

(Nonaka & Von Krogh 2009: 640), η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά “εύθραυστη” 

και γεμάτη αβεβαιότητα, συγκρούσεις συμφερόντων, και διαφορές στη νοοτροπία 

(Zárraga and Bonache 2005, Beech et al. 2002).   

 

Από τους «Οργανισμούς Μάθησης», στα «Σχολεία ως Οργανισμοί Μάθησης»  

 

Μέχρι το 2000, η εκπαίδευση-τουλάχιστον η υποχρεωτική- φαινόταν να είναι εκτός 

πεδίου ανταγωνιστικότητας., αν και τα πρώτα δείγματα αλλαγής, με την απαίτηση για 
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αποτελεσματικά σχολεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εμφανίστηκαν με στη 

δεκαετία του 1960s, με το Coleman Report (1966)  στην Αμερική και το  Plowden 

Report (1967) στην Αγγλία. Το Μάρτη του 2000, όμως, στη συνάντηση της 

Λισαβόνας, τίθεται ρητά το θέμα της ανταγωνιστικότητας στην εκπαίδευση, και 

σηματοδοτείται το πέρασμα από τις κοινωνίες της πληροφορίας στις κοινωνίες της 

γνώσης: «Η Ευρώπη μέχρι το 2010 πρέπει να γίνει η ανταγωνιστικότερη και πλέον 

δυναμική βασισμένη στη γνώση οικονομία στον κόσμο, ικανή για συνεχή οικονομική 

ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες εργασίες και τη μεγαλύτερη κοινωνική 

συνοχή». Το Μάη του 2000 δημοσιεύεται μια ευρωπαϊκή έκθεση σχετικά με την 

ποιότητα στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την οποία «Όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα 

απαιτούν αξιολόγηση και καθοδήγηση. [...] η αξιολόγηση εξυπηρετεί διάφορους 

ουσιαστικούς σκοπούς. Μετρά εάν το εκπαιδευτικό σύστημα κατευθύνεται προς τους 

προκαθορισμένους στόχους.[...].Οι συγκριτικές μετρήσεις επιδόσεων επιτρέπουν στα 

σχολεία να συγκριθούν με άλλα συγκρίσιμα ιδρύματα. [...] Η αξιολόγηση μπορεί να 

είναι είτε εσωτερική (αυτοαξιολόγηση) είτε εξωτερική, είτε ένας συνδυασμός των 

δύο.  Και οι δύο μορφές αξιολόγησης έχουν συνέπειες όσον αφορά τους οικονομικούς 

πόρους και την κατάρτιση.»  

Υπογραμμίζεται ότι ο ρόλος των σχολείων και της εκπαίδευσης είναι  ουσιαστικός 

στις κοινωνίες της γνώσης, και το 2001 δημοσιεύεται (από τον ΟΟΣΑ) μια πολύ 

ενδιαφέρουσα μελέτη για το σχολείο του μέλλοντος, υποθέτοντας έξι διαφορετικά 

σενάρια. Ένα από αυτά είναι το σχολείο ως «ένας οργανισμός μάθησης». 

 

Πως εντάσσεται αυτό το σενάριο στα άλλα, και κυρίως στο πνεύμα της 

ανταγωνιστικότητας; 

 

Η βασική ιδέα πίσω από το σενάριο των σχολείων ως “Οργανισμών Μάθησης” είναι 

ότι: βελτιώνοντας, ένα σχολείο, την εικόνα του θα γίνει πιο ελκυστικό για τους 

μαθητές. Ο αριθμός των μαθητών και οι τελικές τους επιδόσεις, μπορούν να 

αποτελέσουν κριτήριο για τη χρηματοδότηση του σχολείου. Διαχείριση ποιότητας, 

αξιολόγηση, κλπ αποτελούν πλέον διαδικασίες ελέγχου, ώστε να διατηρείται ενεργός 

ο ανταγωνισμός (: η “αρένα επιβίωσης”) και η εξασφάλιση του επιθυμητού προϊόντος 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Δηλαδή τα σχολεία δεν θα είναι πλέον, απλά 

οργανισμοί που τα παιδιά μαθαίνουν ( “organizations for learning”), αλλά οργανισμοί 

που μαθαίνουν και αυτοί οι ίδιοι (“learning organizations” ). 

 Όλες αυτές οι ενέργειες διέπονται από ένα συγκροτημένο θεωρητικό πλαίσιο με δυο 

βασικούς άξονες: Την αποτελεσματικότητα (school effectiveness) και τη βελτίωση 

(school improvement). Η πρώτη, συνδέεται με διαδικασίες «μέτρησης», ενώ η 

δεύτερη με διαδικασίες «αλλαγής».  

Η προσέγγιση των προβλημάτων της εκπαίδευσης μέσω της βελτίωσης των σχολείων 

(school improvement approach) αναπτύχθηκε στη βάση της αντίληψης ότι τα σχολεία 

όπως και οι ομόλογοί τους οργανισμοί σε επιχειρήσεις και βιομηχανία, πρέπει να 

γίνουν οργανισμοί μάθησης, ακολουθώντας το θεωρητικό πλαίσιο που έχει 

περιγραφεί από τους Schon (1983, 1967), Argyris and Schon (1996) και Senge 

(1990).  Δηλαδή, να αναπτύξουν «στρατηγική, αξίες, σαφή αντίληψη για το 

περιβάλλον τους, και γνώση του τι πραγματικά γνωρίζουν» (Argyris and Schon, 
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1996:xxvii) προκειμένου να κάνουν την οργάνωση πιο αποτελεσματική από την 

άποψη των επιθυμητών “εκβάσεων”, της διαδικασίας της εργασίας, καθώς επίσης και 

από την άποψη του  κόστους (….) 

Το παράδοξο είναι ότι ενώ η «ρητορική» της σχολικής αποτελεσματικότητας ξεκινά 

με την «υπόθεση της ενοχής», η «γλώσσα» της σχολικής βελτίωσης-άμεσα 

συνδεδεμένης με τα σχολεία ως οργανισμούς μάθησης- δίνει έμφαση στη 

δημιουργικότητα. Εντούτοις, και οι δυο έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τον έλεγχο. 

Στην περίπτωση της σχολικής βελτίωσης αυτός εμφανίζεται έμμεσα ως διαδικασία 

«Διαχείρισης της Γνώσης» (Knowledge management). 

Η Διαχείριση της Γνώσης (ΔΓ) συγκροτείται από συστήματα σχεδιασμού, 

οργάνωσης, παρακίνησης και ελέγχου των ατόμων που ανήκουν σε έναν οργανισμό 

με σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι εκβάσεις που σχετίζονται με τη γνώση βελτιώνονται 

συνεχώς, χρησιμοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο, και διαχέονται. Αυτές οι 

εκβάσεις περιλαμβάνουν έντυπο υλικό (πχ βιβλία), ηλεκτρονικό υλικό (πχ «καλές 

πρακτικές» σε ηλεκτρονική μορφή σε κατάλληλα σχεδιασμένα αποθετήρια) πρότζεκτ 

που αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί δραστηριοποιούνται στο χώρο εργασίας τους, 

προϊόντα που προκύπτουν από την εργασία ομάδων κλπ . Στόχοι της ΔΓ είναι η 

υποστήριξη και βελτίωση της γνώσης του σχολείου ως οργανισμού μάθησης 

προκειμένου να μπορεί να υλοποιήσει καλύτερες πρακτικές γνώσης, να βελτιώσει την 

οργανωτική του δομή και να μπορεί να πάρει καλύτερες αποφάσεις, με τελικό στόχο 

τη βελτίωση της απόδοσής του. Οι νέες τεχνολογίες παίζουν, προφανώς, καταλυτικό 

ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαχείρισης. 

 

Τα Δίκτυα Καινοτομίας  

 

Διεθνώς (Tyack & Tobin, 1994; Armstrong, Henson, & Savage, 1997), το εγχείρημα 

της δημιουργίας σχολείων που θα λειτουργούν ως Οργανισμοί Μάθησης, επιχειρείται 

συνήθως μέσω της δημιουργίας Καινοτόμων Δράσεων είτε υπό μορφή οργανωμένων 

δικτύων με ιδιωτική πρωτοβουλία (πχ για την Ελλάδα, Το δίκτυο Σχολικής 

Καινοτομίας, βλ. εμπεριστατωμένη ανάλυση στο Ανωμερίτου 2012), είτε υπό μορφή 

μεμονωμένων Καινοτομιών στο πλαίσιο των Σχολικών Μονάδων, είτε με τη μορφή 

«νέου τύπου» σχολείων (πχ για την Ελλάδα Πρότυπα-Πειραματικά).  

Εντούτοις, παρά την εξέλιξη της «Κοινωνίας της Γνώσης» (Hargreaves, 2003), η 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κυρίως, με το υπάρχον Π.Σ. (σαφώς διαχωρισμένα 

γνωστικά αντικείμενα, «σφικτό» χρονοδιάγγραμμα, υπάρχον σύστημα αξιολόγησης) 

έχει αποδειχθεί, διεθνώς, εξαιρετικά «ανθεκτική» στην επίδραση των διαδοχικών 

μεταρρυθμιστικών κινήσεων. 

Επιπλέον, αν και τα «δίκτυα καινοτομίας» ή τα πρότυπα σχολεία επιδεικνύουν αρχικά 

εντυπωσιακά δείγματα καινοτομίας, διαχρονικές μελέτες καινοτόμων 

δικτύων/σχολείων (Gold & Miles, 1981; Fletcher, Caron, & Williams, 1985; Smith, 

Dwyer, Prunty, & Klein, 1987) έχουν δείξει μια τάση αυτά τα αποτελέσματα να 

ξεθωριάζουν μετά από μια πρώτη «χρυσή εποχή», με την εμπλοκή των 

συμμετεχόντων στην καινοτομία σε διαμάχες της κοινότητας και σε συγκρούσεις, για 

να επανέλθουν τελικά στο κυρίαρχο ρεύμα και σύντομα τα μεν σχολεία να μοιάζουν 

με οποιοδήποτε άλλο σχολείο τα δε δίκτυα να εξαφανίζονται εντελώς (Dormeus, 
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1981). Δυο κυρίως παράγοντες φαίνεται να συμβάλουν σε αυτό: Πρώτον, τα 

καινοτόμα σχολεία αντιμετωπίζονται, συνήθως, από τους εκπαιδευτικούς ως 

διαφορετικά από τα “πραγματικά σχολεία” (Metz, 1991), όχι τόσο λόγω της 

διαφορετικής τους “δομής” (π.χ. ελαστική εφαρμογή των Π.Σ), αλλά για τη 

δυνατότητα που έχουν να προσελκύουν τους καλύτερους δασκάλους, και –κατά 

συνέπεια- μαθητές με υψηλό πολιτισμικό κεφάλαιο. Δεύτερον, η πιθανή αλλαγή 

ηγεσίας, η σταδιακή απώλεια ή αντικατάσταση εκπαιδευτικών οι αλλαγές στο 

μέγεθος ή/και τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, οι γονικές πιέσεις και 

προσδοκίες καθώς και οι μεταβολές στην πολιτική που διέπει αυτά τα σχολεία (πχ 

κριτήρια αξιολόγησης, έλλειψη οικονομικής ενίσχυσης, έξωθεν επιβολές 

στρατηγικών δράσης κλπ) οδηγούν στην αναπόφευκτη παρακμή τους.  

 

Από τα “Δίκτυα Καινοτομίας” στα “Κοινωνικά Δίκτυα” 

 

Ο όρος Κοινωνικά Δίκτυα, χρησιμοποιείται εδώ με το περιεχόμενο που της δίνει ο 

Putnam στα Making Democracy Work (1993) και Bowling Alone (2000): ως η 

ύπαρξη δικτύων στην κοινότητα (community networks), η συμμετοχή των πολιτών 

στα κοινά (civic engagement), η καλλιέργεια ισχυρής τοπικής ταυτότητας (civic 

identity), η αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα ή σε μια συγκεκριμένη ομάδα, και 

η ανάπτυξη εμπιστοσύνης και ανταποδοτικότητας μεταξύ των ατόμων, και υπό αυτήν 

την έννοια, αποτελούν προϋπόθεση για τα Σχολεία ως “Οργανισμοί Μάθησης”.  

Τα σχολεία για να χαρακτηρισθούν ως “Οργανισμοί Μάθησης” πρέπει να 

λειτουργούν ως κοινότητες-και όχι απλώς ομάδες ατόμων- που βασίζονται στη 

συλλογική δύναμη ενός κοινού οράματος και μιας συλλογικής νοημοσύνης (Brown & 

Lauder, 2001) του ανθρώπινου δυναμικού τους για την επιδίωξη της συνεχούς 

βελτίωσης (Deming, 1986). Μέσω μιας "συστημικής σκέψης», τα μέλη τους πρέπει 

να είναι σε θέση να δουν τη «μεγάλη εικόνα» του σχολείου τους, και να κατανοούν 

τα μέρη και το όλο ως αλληλένδετα και το ότι οι δράσεις σε έναν τομέα δημιουργούν 

συνέπειες σε κάποιον άλλο. Θα πρέπει να μπορούν να δουν τις συνδέσεις μεταξύ της 

υποκειμενικής και δι-υποκειμενικής μάθησης, και να μπορούν να κατανοήσουν ότι η 

ικανότητα ενός “σχολείου να μπορεί να μάθει συλλογικά” είναι το κλειδί της αλλαγής 

και της επιτυχίας (Mitchell & Sackney, 2000; Mulford, 1998). Συνδέοντας αυτές τις 

απόψεις με τις ιδέες του Wenger (1998) για τις κοινότητες πρακτικής, οι 

υποστηρικτές των σχολείων ως Οργανισμών Μάθησης, υπογραμμίζουν ότι τα 

αποτελεσματικά σχολεία θα πρέπει να λειτουργούν ως ισχυρές επαγγελματικές 

κοινότητες μάθησης (Cochran-Smith & Lytle, 1999; Louis & Kruse, 

1995;McLaughlin & Talbert , 2001; Scribner, Cockrell, Cockrell &Valentine, 1999). 

Οι επαγγελματικές κοινότητες μάθησης χαρακτηρίζονται από τρία κυρίως στοιχεία: 

συλλογική εργασία και επικοινωνία μεταξύ των μελών, ισχυρή και διαρκής μέριμνα 

για τη διδασκαλία και τη μάθηση εντός της εν λόγω συλλογικής εργασίας, και 

συλλογή και χρήση της αξιολόγησης και άλλων δεδομένων για τη διερεύνηση και την 

αξιολόγηση της προόδου με την πάροδο του χρόνου (Newmann, King, & Youngs, 

2000; Newmann & Wehlage, 1995).  
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Τι είναι εκείνο που διαφοροποιεί έναν “Οργανισμό Μάθησης” από μια 

“Κοινότητα Πρακτικής;” 

 

Ως κοινότητες πρακτικής χαρακτηρίζονται συχνά συλλογικές προσπάθειες 

εκπαιδευτικών, για την υλοποίηση ενός project. Σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε για 

«ομάδες έργου» (project team).  

Χωρίς να προβούμε σε αναλυτική σύγκριση, να αναφέρουμε απλά ότι τα μέλη μιας 

ομάδας έργου συναντώνται για να μοιραστούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες και 

εμπειρίες όπως η κοινότητα της πρακτικής, αλλά η συμμετοχή στην ομάδα 

καθορίζεται από το έργο, και παύει να υφίσταται με τη λήξη του έργου.  

Αντίθετα, μια κοινότητα πρακτικής, εν δυνάμει, έχει τόσους στόχους όσα και τα μέλη 

της κοινότητας. Επιπλέον, καθορίζεται και ανα-καθορίζεται από τη γνώση των 

μελών. Στην πορεία της λειτουργίας της κοινότητας, κάθε μέλος μπορεί να αναλάβει 

νέους ρόλους μέσα στην κοινότητα, ανάλογα με τα συμφέροντα της κοινότητας και 

τις ανάγκες που θα προκύψουν. Σε μια κοινότητα πρακτικής, το «όλο» είναι 

μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. 

Θα μπορούσαμε να πούμε, επομένως ότι ένας “Οργανισμός Μάθησης” είναι μια 

“Κοινότητα Κοινοτήτων Πρακτικής”, προσεγγίζοντας κατά πολύ την φιλοσοφία του 

Ubuntu, όπως αυτή έχει εκφραστεί από την ακτιβίστρια  Leymah Gbowee: “Είμαι 

αυτό που είμαι εξαιτίας αυτού που είμαστε όλοι”. ("I am what I am because of who 

we all are”). Υπό αυτή την έννοια, κάθε “Οργανισμός Μάθησης” είναι το αποτέλεσμα 

του τρόπου σκέψης και δράσης των μελών του. 

Αυτός ο “ορισμός” θα μπορούσε να προστεθεί στους δεκάδες άλλους που έχουν 

διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτή η δυσκολία ακριβούς προσδιορισμού ενός 

“Οργανισμού Μάθησης” είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η συγκρότηση 

τέτοιων Οργανισμών είναι εξαιρετικά δύσκολη. 

 

Μπορούν τα σχολεία να λειτουργήσουν ως “Οργανισμοί Μάθησης”; 

 

Η απάντηση στο ερώτημα είναι μάλλον δυσοίωνη. Το σίγουρο είναι ότι, σήμερα, δεν 

έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν τέθηκε στον  ίδιο το Senge το σχετικό ερώτημα- 

για την παρούσα κατάσταση των σχολείων- (O'Neil 1995) απάντησε: "Σίγουρα όχι” 

(σελ. 3). Η απάντησή του στηρίχθηκε κυρίως στη διαπίστωση ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί καταπιέζονται προσπαθώντας να συμμορφώνονται με τους κανόνες, 

και τους στόχους. Τα σχολεία είναι δομημένα κατά το πρότυπο της παθητικής 

πρόσληψης των πληροφοριών, και η εκπαιδευτική διαδικασία είναι 

κατακερματισμένη και διαστρωματωμένη. Αν και η συνεργατική μάθηση συχνά 

συνιστάται για τους μαθητές, η ιδέα ότι και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

μαθαίνουν μαζί, δεν έχει προχωρήσει πολύ. «Το να είσαι ένας Οργανισμός Μάθησης 

είναι μια μακροπρόθεσμη προσδοκία που δεν είναι πιθανό να επιτευχθεί στο άμεσο 

μέλλον» (Snell 2001:322). 

Στην καλύτερη περίπτωση -για πολλούς ερευνητές- ένας “Οργανισμός Μάθησης” 

είναι ένα όραμα που το επιδιώκουμε, αλλά δεν το φτάνουμε, γιατί μονίμως 

εξελίσσεται (Solomon 1994:59). “Δεν θα φθάσετε ποτέ, δεν θα πείτε ποτέ είμαστε 

ένας Οργανισμός Μάθησης” (Hammond and Wille 1994). 
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«Ενώ οι ερευνητές συμφωνούν ότι η έννοια «οργανωσιακή μάθηση» είναι σημαντική 

έχουν αναπτυχθεί δύο κατηγορίες ερευνητικών κοινοτήτων: α) η μία υποστηρίζει ότι 

η μάθηση συνιστά ένα ιδανικό όνειρο, και β) η άλλη ότι αποτελεί έναν εφιάλτη για τα 

μέλη του. Η πιο αισιόδοξη πλευρά αποτελείται από τους επαγγελματίες και 

συμβούλους οι οποίοι ευελπιστούν να πουλήσουν τις συμβουλές τους σε οργανισμούς 

και η πιο απαισιόδοξη πλευρά αποτελείται από ακαδημαϊκούς που έχοντας ως στόχο 

να κάνουν δημοσιεύσεις, υιοθετούν μια υπερβολικά κριτική στάση» (Driver 2002:34). 

Τα σχολεία, στην προσπάθειά τους να λειτουργήσουν ως “Οργανισμοί Μάθησης” 

έχουν να αντιμετωπίσουν ενδογενή και εξωγενή εμπόδια. 

“Το παράδοξο των Οργανισμών Μάθησης και των Κοινοτήτων στον χώρο της 

εκπαίδευσης είναι ότι κάνουν έντονη την παρουσία τους τις στιγμές που εμφανίζονται 

μεταρρυθμιστικά κινήματα που καθορίζουν το περιεχόμενο και τη διαδικασία της 

μάθησης σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει μικρό περιθώριο για τους εκπαιδευτικούς 

να “μάθουν” στο λίγο χρόνο που τους απομένει[…]. Όταν οι τυποποιημένες 

μεταρρυθμιστικές πρακτικές συνεχίζουν να σφίγγουν τον κλοιό τους, όπως συμβαίνει 

σήμερα…., το μέλλον των σχολείων ως οργανισμών μάθησης και των 

επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης από τις οποίες ζητείται να αναπτύξουν τη 

δημιουργικότητα και την ευελιξία που απαιτούνται στη νέα οικονομία της γνώσης, 

δεν φαίνεται πολλά υποσχόμενο” (Giles and Hargreaves, 2006).  

 

Ο Senge (1990), αναφέρεται στα ενδογενή εμπόδια, ως ‘Μαθησιακές Δυσκολίες’ 

(Learning Disabilities) που μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στη συγκρότηση 

ενός “Οργανισμού Μάθησης”. Ένα πρώτο εμπόδιο είναι η αντίληψη του “είμαι αυτό 

που κάνω” (“I am my position”), ή αυτό που οι March και Olsen (1975) ονόμασαν 

“μάθηση που περιορίζεται από το ρόλο” (“role-constrained learning”). Δηλαδή,  η 

τάση να εστιάζουμε μόνο στα ζητήματα αποκλειστικής ευθύνης μας και να 

επιδεικνύουμε ελάχιστη ενσυναίσθηση για τα άλλα άτομα του εργασιακού μας 

περιβάλλοντος. Οπότε, όταν προκύψει ένα πρόβλημα είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

κατανοήσουμε τους λόγους που το δημιούργησαν.  Ένα δεύτερο εμπόδιο είναι η 

αντίληψη ότι “ο εχθρός βρίσκεται κάπου εκεί έξω” ( “the enemy is out there”). Είναι 

η περίπτωση που- αν κάτι πάει στραβά- έχουμε την τάση να αναζητούμε κάποιον για 

να του αποδώσουμε την ευθύνη. Η αντίληψη του “εμείς” και οι “άλλοι” δημιουργεί 

στεγανά σε ένα χώρο εργασίας και ωθεί τα άτομα να κρατούν τις ιδέες για τον εαυτό 

τους, γεγονός που αντιτίθεται πλήρως στη δημιουργία ενός “Οργανισμού Μάθησης”. 

Ένα τρίτο εμπόδιο είναι η εστίαση σε μεμονωμένα γεγονότα (“the fixation on 

events”), και όχι σε συνολικές διαδικασίες. Άλλες έρευνες αναφέρονται σε αυτό το 

εμπόδιο ως “Program focus”, δηλαδή εστίαση αποκλειστικά και μόνο στο πρόγραμμα 

και όχι στη συνεισφορά του στη Σχολική Μονάδα.  Η βιασύνη για το αποτέλεσμα 

(“the boiled frog”), η ψευδαίσθηση ότι έχουμε πάντα επαφή με την εμπειρία και 

μαθαίνουμε απ’ αυτήν (“the delusion of learning from experience”), η προσπάθεια 

της ηγεσίας να εμφανίσει προς τα έξω μια συνεκτική ομάδα συνεργασίας (“the myth 

of the management team”) με αποτέλεσμα να ανταμείβει όσους συμφωνούν και να 

απαξιώνει έμμεσα τους διαφωνούντες  είναι κάποιες από τις ‘δυσκολίες μάθησης’ 

που σύμφωνα με τον Senge  επιδεικνύουν συχνά οι Οργανισμοί . 
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Ένα άλλο εμπόδιο στη λειτουργία Οργανισμών μάθησης είναι η έλλειψη 

αποτελεσματικών/ χαρισματικών ηγετών (Murrell and Walsh 1993:295). Οι ηγέτες 

πρέπει να είναι σχεδιαστές, δάσκαλοι,  εκπρόσωποι του συλλογικού οράματος 

(Senge1990). Στη βιβλιογραφία, ως πρόσθετα  ενδογενή εμπόδια, που αναφέρονται 

συνήθως στη συμπεριφορά του ηγέτη ενός Οργανισμού είναι:  

 Η παθητική ηγεσία: οι διευθυντές ενός σχολείου αποφεύγουν να θέσουν 

“δύσκολα ερωτήματα” πρώτα στον εαυτό τους και στη συνέχεια στους 

εκπαιδευτικούς.  

 Η αντίσταση στην αλλαγή: Η δοκιμή νέων πραγμάτων δεν ενθαρρύνεται και δεν 

υποστηρίζεται επαρκώς από την ηγεσία: θεσμικό πλαίσιο, γονείς, σύμβουλοι κλπ 

είναι τα πιο συνηθισμένα επιχειρήματα που ανακόπτουν κάθε διάθεση “υπέρβασης”. 

 Η εστίαση σε βραχυπρόθεσμες λύσεις, απλά και μόνο γιατί είναι πιο 

συμφέρουσες χρονικά και οικονομικά  

 Η γλώσσα επίπληξης και όχι συναίνεσης. Για παράδειγμα, αν κάτι πάει στραβά, 

η συνήθης ερώτηση της ηγεσίας είναι “Ποιός φταίει”; 

 Η επιλεκτική προσοχή: τα άτομα που ηγούνται ενός Οργανισμού ακούν πολλές 

φορές επιλεκτικά σε σχέση με τις δικές τους κοσμοθεωρίες και τα άτομα που 

“εκτιμούν” 

 

Σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που μπορούν να αποτελέσουν 

εμπόδια σε μια διαδικασία Μάθησης, οι έρευνες (Watkins & Marsick, 1993) 

αναφέρουν την αδράνεια στην αλλαγή τρόπου σκέψης (tunnel vision), την 

αποσπασματική μάθηση (truncated learning), την αδυναμία μεταφοράς μάθησης 

(μάθηση από την προηγούμενη εμπειρία) και την κουλτούρα της απελπισίας και του 

φόβου. Η κουλτούρα της απελπισίας και του φόβου είναι φυσικό αποτέλεσμα του 

γενικότερου κλίματος της εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο.  Πράγματι, σε σχέση με 

τους εξωγενείς παράγοντες, το ίδιο το περιβάλλον της εκπαίδευσης είναι αρνητικό σε 

μια τέτοια προσπάθεια: Η υπερβολική πίεση των τυπικών προγραμμάτων, η έλλειψη 

οικονομικών πόρων (όχι μόνον από την άποψη των μισθών των εκπαιδευτικών, αλλά 

και σε σχέση με την ενίσχυση οποιασδήποτε καινοτόμου δικτύωσης), και η διαρκής 

αξιολόγηση εμποδίζουν τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν την απαιτούμενη 

ευελιξία ιδεών και δράσεων και να δημιουργήσουν ένα μαθησιακό χώρο απαραίτητο 

για ‘να ελευθερωθεί το άτομο από τον εαυτό του’ και από την τεχνοκρατική 

κουλτούρα ( “technoculture”)  του παρελθόντος (Quicke, 2000; Rifkin & Fulop, 

1997). 

 

Χάρτες και Διαδρομές: Η ασυμβατότητα “Αξιολόγησης” υπό τη μορφή ελέγχου, 

και “Οργανωσιακής Μάθησης”.   

 

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται κάτω από την πίεση μιας αξιολόγησης με στόχο τον 

έλεγχο (και ενδεχομένως την “τιμωρία”) αναλίσκονται συνήθως σε επιφανειακές 

δράσεις. Τέτοιου είδους δράσεις, δεν συνεισφέρουν στη “Οργανωσιακή Μάθηση”, 

είναι περιορισμένης εμβέλειας και διάρκειας, και-συνήθως- αποσπούν τους 

εκπαιδευτικούς από το διδακτικό τους έργο.  
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Η λογική της αξιολόγησης των σχολείων εντάσσεται σε μια γενικότερη τάση 

απλούστευσης των πραγμάτων για γρήγορη και εύκολη χρήση. 

Ο Bourdieu (1973), κάνει τη διάκριση μεταξύ modus operandi και opus operaturn, 

δηλαδή, τον τρόπο που βλέπει κάποιος τα πράγματα όταν δουλεύει πάνω σ’ αυτά και 

η τελική εικόνα που παρουσιάζεται προς τα έξω. Για να γίνει περισσότερο κατανοητή 

η διάκριση, χρησιμοποιεί μια αναλογία κάνοντας αναφορά σε ένα ταξίδι όπως αυτό 

πραγματοποιείται στο έδαφος και σε ένα νοητό ταξίδι πάνω σ’ ένα χάρτη. Στο νοητό 

ταξίδι δεν υπάρχουν εμπόδια, παρακάμψεις, προσωπική κούραση, λανθασμένες 

αποφάσεις. Προφανώς ένας χάρτης είναι χρήσιμος, δεν σου δίνει όμως καμία 

πληροφορία για το τι εναλλακτικές έχεις μπροστά σε ένα εμπόδιο, και προφανώς 

κάθε επιλογή αλλάζει τις συνθήκες του ταξιδιού. Όσο πιο δύσκολο είναι το ταξίδι, 

τόσο λιγότερο χρήσιμος είναι ο χάρτης, γιατί αποκρύπτει μια πραγματικότητα, που 

μπορεί να είναι εξαιρετικά προβληματική. 

Η αντίληψη του Taylor ότι κάθε σύνθετη πράξη μπορεί να παρουσιαστεί με απλά, 

κανονιστικά βήματα, έχει διαπεράσει σχεδόν όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας: 

οτιδήποτε ξεφεύγει από το κανονικό, πρέπει να διορθωθεί. Οι άνθρωποι εμφανίζονται 

να εκτελούν την εργασία τους με τον προκαθορισμένο τρόπο, παρά το γεγονός ότι η 

καθημερινότητα αποδεικνύει το αντίθετο (Suchman 1987). Αξιολογούνται σε σχέση 

με το χάρτη, και όχι σε σχέση με τις συνθήκες του δρόμου. Μια σημαντική διαφορά 

που μεγεθύνει το χάσμα μεταξύ κανονιστικών κειμένων/χαρτών και 

πραγματικότητας/δρόμου, είναι ότι τα πρώτα στοχεύουν σε μετρήσιμα αποτελέσματα, 

ενώ η δεύτερη έχει να κάνει κυρίως με κοινωνικές σχέσεις. Οι κανονιστικές 

περιγραφές/αξιολογήσεις της εργασίας αποκρύπτουν όχι μόνο τους τρόπους που 

εργάζονται οι άνθρωποι, αλλά επίσης και τη “σημαντική μάθηση” και την καινοτομία 

που δημιουργείται στις άτυπες κοινότητες πρακτικής στις οποίες συμμετέχουν. Οι 

“χάρτες” πορείας δεν ευκολύνουν τη ζωή των εργαζομένων. Αντίθετα τη 

δυσκολεύουν, γιατί πρέπει να τους προσαρμόσουν στις καθημερινές συνθήκες της 

δουλειάς τους.  

 

Τελικά...μπορούν τα Σχολεία να λειτουργήσουν ως «Οργανισμοί Μάθησης»; 

 

Τα στοιχεία, διεθνώς, δείχνουν ότι με τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές συνθήκες, τα 

σχολεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως «Οργανισμοί Μάθησης» σύμφωνα με τα 

θεωρητικά πρότυπα που αναλύσαμε στις προηγούμενες σελίδες. Εντούτοις, υπάρχουν 

πολύ σοβαρές ενδείξεις, ότι το εγχείρημα δεν είναι τελείως ανέφικτο. Οι Law  et al, 

(2011:131-153) αναλύουν τις περιπτώσεις τεσσάρων σχολικών μονάδων σε σχέση με 

την ικανότητά τους να λειτουργήσουν ως «Οργανισμοί Μάθησης». Για την ανάλυση 

των δεδομένων τους χρησιμοποιούν το παρακάτω σχήμα που αποτυπώνει την 

καινοτομία των σχολείων σε σχέση με το ρόλο των δασκάλων και των μαθητών. 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι το σχολείο της Ολλανδίας (μέρος του δείγματος), της 

οποίας το εκπαιδευτικό σύστημα, τουλάχιστον στο χώρο των Μαθηματικών αποτελεί 

πρότυπο, και χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα σε σχέση με τη στοχοθεσία του, 

εντάσσεται στην περιοχή Β (σελ.143). 

Στον ελληνικό χώρο έχουμε μια εξαιρετική μελέτη/ ανάλυση μιας προσπάθειας 

δημιουργίας σχολείων ως Οργανισμών Μάθησης, μέσω της δημιουργίας ενός 

“Δικτύου Καινοτομίας” (Ανωμερίτου, 2011).  Η περίπτωση που αναλύεται,  στη 

συγκεκριμένη έρευνα είναι το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας . ”Οι δράσεις του ΔΣΚ 

συνδέονται με το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και με το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και προωθούν τη σταδιακή 

υιοθέτηση της καινοτομίας από τις σχολικές μονάδες, στην κατεύθυνση της 

καλλιέργειας των «Βασικών Ικανοτήτων» (Γραμματισμών του 21
ου 

αιώνα) στους 

μαθητές. (http://www.protovoulia.org/diktyo/diktyo-simera) ( σελ.50). 

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Αποτίμησης του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας, η 

δημιουργία του εκφράζει πλήρως τις διεθνείς τάσεις σχετικά με την καινοτομία, την 

καλλιέργεια ικανοτήτων και τη σύγχρονη δυναμική στο χώρο της εκπαίδευσης, 

παράλληλα, όμως, έρχεται να απαντήσει σε ποικίλες δυσλειτουργικές όψεις του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αποτελώντας μια από τις ελάχιστες 

προσπάθειες συστηματικής ενίσχυσης βελτιωτικών μεταρρυθμίσεων (Κουζέλης, 

Μακρυνιώτη, 2010).  

Για τους σκοπούς της έρευνας επιλέχθηκαν ενενήντα τέσσερα (94) σχολεία (και 224 

εκπαιδευτικοί)  που ήταν ενταγμένα στο Δίκτυο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

2009 – 10. Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας ξεκίνησε τη δράση του τη σχολική 

περίοδο 2007 – 08, με τη συμμετοχή 40 σχολείων από όλη την Ελλάδα και τριών 

εκπαιδευτικών ανά σχολείο, με στόχο τη δοκιμαστική εφαρμογή  σύγχρονων 

παιδαγωγικών μεθόδων κατά τη διδασκαλία. Το ΔΣΚ, αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο 

μεταξύ των σχολικών μονάδων, εφοδιάζοντάς τους εκπαιδευτικούς με το κατάλληλο 

υλικό επιμόρφωσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης των δράσεών τους.   

Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγινε με βάση “τη θεωρία του Bernstein 

σχετικά με τα τρία συστήματα μηνυμάτων που συναποτελούν την επίσημη 

εκπαιδευτική γνώση (αναλυτικό πρόγραμμα, παιδαγωγική και αξιολόγηση), το πώς 
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αυτά διαμορφώνονται σχηματίζοντας τον κώδικα εκπαιδευτικής γνώσης και τον τρόπο 

μετάδοσης αυτού μέσω της διακύμανσης της ισχύος της ταξινόμησης και της 

περιχάραξης, αποδίδοντας τελικά διάφορες παραλλαγές παιδαγωγικών πρακτικών 

ορατού ή αόρατου τύπου”. (σελ.57) 

Παραθέτουμε τα βασικά συμπεράσματα αυτής της έρευνας. 

“[…] στη συντριπτική πλειοψηφία των έργων ως πεδίο αναφοράς τίθεται ο καθημερινός 

κόσμος των μαθητών, που καλούνται να επεξεργαστούν θέματα από την εξωσχολική 

τους ζωή, ενώ σε σημαντικό βαθμό επιτυγχάνεται η διαθεματικότητα των 

προγραμμάτων που σχετίζονται με περισσότερα των δύο γνωστικά αντικείμενα και η 

συνεργασία των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό και την υλοποίησή τους, πρακτική που 

ενισχύει τον παιδαγωγικό διάλογο ανατροφοδότησης της διδακτικής πράξης.[…] στον 

τομέα της παιδαγωγικής παρατηρείται […] αύξηση των δικαιωμάτων του μαθητή, 

ομαδική ή αυτορρυθμιζόμενη θεωρία μάθησης,  οριζόντιες σχέσεις εκπαιδευτικών και 

μαθητών, αλλά και σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία”.(σελ 116). Σε σχέση με την 

αξιολόγηση, οι μαθητές εμφανίζονται  “αποδεσμευμένοι από την πίεση των 

αποτελεσμάτων της αποτίμησης, ενώ σε περισσότερα από τα μισά έργα οι ίδιοι 

συμμετέχουν και στον προσδιορισμό των κριτηρίων σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς τους”. (σελ 117) 

Συνολικά, κατά τη γνώμη μας, πρόκειται για μια θετική αποτίμηση. Εντούτοις, 

εκδηλώνεται μια καχυποψία σχετικά με το γεγονός ότι το ΔΣΚ αποτελεί μια ιδιωτική 

πρωτοβουλία. “Ουσιαστικά, λοιπόν, πέρα από τους φαινομενικά εκπαιδευτικούς 

στόχους, η ενσωμάτωση της καινοτομίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στοχεύει τελικά να καταστήσει τους αυριανούς πολίτες ανταγωνιστικούς 

τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά εργασίας, προσφέροντάς τους τα 

απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις”(σελ. 17-18). Κάτω από αυτό το πρίσμα, 

αποτελέσματα που υπό άλλες συνθήκες (αν δηλαδή το ΔΣΚ ήταν κρατική πρωτοβουλία) 

θα κρίνονταν ως θετικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση τίθενται υπό αμφισβήτηση. 

Ενδεικτικά: “Έχουμε ήδη αναφέρει ότι η εξασθένηση της ταξινόμησης και της 

περιχάραξης (σημ. που παρατηρήθηκαν στο ΔΣΚ) θεωρητικά ευνοεί τους πιο αδύναμους 

μαθητές, που, εξαιτίας των φτωχών εμπειριών και της κουλτούρας τους παρέμεναν 

αποκλεισμένοι, υπό την έννοια ότι σε τέτοιου είδους προγράμματα (δηλ. Το ΔΣΚ) τους 

παρέχονται ισότιμες ευκαιρίες ελεύθερης έκφρασης και αξιοποίησης της ιδιαίτερής τους 

ταυτότητας. Ωστόσο, αναφέραμε επίσης και το γεγονός ότι ακόμα και με την εφαρμογή 

της παιδαγωγικής πρακτικής αόρατου τύπου, όπου τα κριτήρια και οι κανόνες 

παραμένουν άρρητα και παρέχεται ελευθερία έκφρασης των ατομικών κλίσεων και των 

ενδιαφερόντων των μαθητών, είναι πιθανόν να εξακολουθούν να ευνοούνται οι μαθητές 

– μέλη της μεσαίας και της ανώτερης τάξης.” (σελ 120). 

Και ακόμα: “Πράγματι στις περισσότερες καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις που 

αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνάς μας, […] οι καινοτόμες δράσεις προωθούν την 

ομαδική εργασία, την ανάληψη πρωτοβουλίας, την αναζήτηση της γνώσης και την 

έρευνα από την πλευρά των μαθητών, πρακτικές διαδεδομένες σε οικογενειακά 

περιβάλλοντα με οικονομική άνεση και υψηλό μορφωτικό επίπεδο, που συχνά 

προσφέρουν στα παιδιά τους απεριόριστη πρόσβαση σε μέσα ενημέρωσης, έντυπα και 

ηλεκτρονικά. Επιπλέον, σε όλα τα έργα αξιοποιείται η σύγχρονη τεχνολογία, με την 



 

 
28 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

οποία τα παιδιά των προνομιούχων ομάδων είναι έτσι κι αλλιώς εξοικειωμένα και την 

έχουν στη διάθεσή τους και στο εξωσχολικό περιβάλλον, ενώ προωθείται και ένα 

πνεύμα ελευθερίας – δημοκρατίας – δημιουργικότητας και αναζήτησης, που μοιάζει 

μακρινός στόχος για τις ταξικά και εθνικά υποπρονομιούχες οικογένειες, των οποίων τα 

μέλη συχνά παλεύουν για την επιβίωση”(σελ 121). 

 

Αντί επιλόγου: Ας θέσουμε τα σωστά ερωτήματα 

 

Το προηγούμενο παράδειγμα του ΔΣΚ, μας ωθεί να σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα, τα 

σχολεία και οι εκπαιδευτικοί έχουν και τις δυνατότητες και το όραμα για να 

αλλάξουν το άκαμπτο και τυποποιημένο πεδίο της σύγχρονης εκπαίδευσης. Παρά τις 

εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται μπορούν να 

καινοτομούν σε διάφορα επίπεδα, αναδεικνύοντας τα σχολεία τους σε “Οργανισμούς 

Μάθησης”, και μάλιστα με ένα ήθος που ενδεχομένως απουσιάζει από τους 

“Οργανισμούς Μάθησης” στο επιχειρηματικό πεδίο.   

Τα ερωτήματα που φυσιολογικά προκύπτουν είναι:  

Ποιοί παράγοντες είναι εκείνοι που εμποδίζουν τα εκπαιδευτικά κέντρα εξουσίας να 

δημιουργήσουν Δίκτυα αντίστοιχα εκείνου του ΔΣΚ; Γιατί τα εκπαιδευτικά κέντρα 

εξουσίας δεν μπορούν, αυτά τα ίδια, να λειτουργήσουν ως “Οργανισμοί Μάθησης”;  

Υποστηρίζουμε, ότι η αρχή για να γίνει ένα σχολείο “Οργανισμός Μάθησης” είναι να 

υιοθετήσει μια κουλτούρα μάθησης και συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού σε σχέση 

με τα άλλα σχολεία. Στη “ρωμαϊκή αρένα” της αγοράς, οποιαδήποτε στιγμή, το 

καλύτερο σχολείο μπορεί να θεωρηθεί ανεπαρκές. Αρκεί μια απλή μείωση του 

προϋπολογισμού του, ή η μετακίνηση κάποιων εκπαιδευτικών.  

Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, όμως, το σχολείο, αν έχει “μάθει να μαθαίνει”, 

μπορεί να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα μέσα από μια συστημική προσέγγιση και 

να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του, θέτοντας τα σωστά ερωτήματα:   

Ποιά είναι τα δυνατά μας σημεία; Ποιές είναι οι αδυναμίες μας; Το σίγουρο είναι ότι 

δεν θα τα ανακαλύψουμε μέσα από ποσοτικές μετρήσεις. Οι αριθμοί δεν μπορούν να 

συλλάβουν τη σκέψη των ανθρώπων, δεν λένε τίποτα για τον τρόπο σκέψης των 

μαθητών και των δασκάλων τους, και τις συνθήκες της ζωής τους.  Κι ακόμα, οι 

αριθμοί μπορούν να αναστείλουν την πρόοδο. Ένα “καλό” σχολείο στα 

αποτελέσματα μιας αξιολόγησης δεν έχεις λόγους να προσπαθήσει περισσότερο. 

Τι όραμα έχουμε για το σχολείο μας; Ποιές είναι οι προτεραιότητες και η στρατηγική 

μας; Κάτω από την πίεση του να δείξουμε αποτελέσματα στους γονείς ή στο πλαίσιο 

μιας αξιολόγησης, θέτουμε, συνήθως, βραχυπρόθεσμους ή υπερβολικά απαιτητικούς  

στόχους. Ως αποτέλεσμα, ακόμα και οι πιο “οραματιστές” εκπαιδευτικοί αισθάνονται 

πίεση, οι μαθητές και οι γονείς αποπροσανατολίζονται, ενώ οι σκεπτικιστές 

αισθάνονται ότι δικαιώνονται. Οι αλλαγές μας ας έχουν “ένα χιλιόμετρο βάθος και 

ένα μέτρο μήκος”. Έπειτα, δεδομένου ότι οι διαφορετικές κοινότητες ενδέχεται να 

έχουν  διαφορετικές προτεραιότητες, η χάραξη στρατηγικής είναι σημαντική 

παράμετρος στην πορεία ενός σχολείου. Και προφανώς, ο αναστοχασμός στα 

αποτελέσματα και τη στρατηγική μας, θα καθορίσει τα επόμενα βήματα. 

Τι είδους δομές απαιτούνται για να φθάσουμε το στόχο μας; Τι είδους νέες 

δεξιότητες/ικανότητες/υποδομές θα χρειαστούμε; Τι είδους συνεργασίες θα ενισχύσουν 
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τις προσπάθειές μας; Όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται η σημασία ενός “critical 

friend” με μεγαλύτερη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και καλών σχολικών 

πρακτικών.   

Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να καταφέρουν να επιβιώσουν, χωρίς να αλλοτριωθούν 

μέσα σε ένα περιβάλλον πίεσης και συνεχούς απαξίωσης; Νομίζω ότι η απάντηση 

βρίσκεται στο στόχο, τη συνεργασία και το σεβασμό.  
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2
η
 Συνεδρία 

Αρχές και μεγάλες ιδέες της Επιστήμης στη 

Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

Λαοκρατία Λάκκα 

Δρ. Βιολογίας, Σχολική Σύμβουλος, Συγγραφέας  
Εισαγωγή  

 

Σε τι χρησιμεύουν οι Μεγάλες ιδέες της Επιστήμης; 

 

Είναι διάχυτη η αντίληψη σε παγκόσμιο επίπεδο στις μέρες μας ότι οι μαθητές που 

τελειώνουν την υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση δεν είναι εφοδιασμένοι με την 

κατανόηση βασικών μεγάλων ιδεών της επιστήμης και δεν συνειδητοποιούν τους 

συσχετισμούς μεταξύ των διαφορετικών επιστημονικών δραστηριοτήτων και τον 

κόσμο που τους περιβάλλει. Τα σύγχρονα σχολικά προγράμματα πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι θεμελιωμένα και σχεδιασμένα με αντιλήψεις που 

έχουν τις ρίζες τους σε ιδέες της παράδοσης του διαφωτισμού. Δεν συνδέουν τη 

γνώση με τις νέες οικονομικές και πολιτισμικές καταστάσεις. Η μάθηση σε αυτό το 

παραδοσιακό σχολείο δεν επιτρέπει ανταλλαγές ανάμεσα από τα σύνορα των 

διάφορων γνωστικών αντικειμένων ούτε και τη διεπιστημονική προσέγγιση, η δε 

εκπαιδευτική διαδικασία χαρακτηρίζεται από: 

1.   Συγκεντρωτισμό 

2.  Κλειστότητα 

3. Αποκλεισμό από την κοινωνία 

4.  Ακαμψία 

5.  Έλεγχο 

6. Δεν λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές 

O επιστημολόγος Andre Giordan ισχυρίζεται με έμφαση ότι το σύγχρονο σχολείο όχι 

μόνο δεν μαθαίνει στους μαθητές τίποτα το ουσιαστικά επιστημονικό, αντίθετα τους 

απογοητεύει. Αναρωτιέται τι είναι αυτό που απομένει από την επιστήμη στους 

μαθητές που τα κατάφεραν στο σχολείο όταν ωριμάσουν; Τι έχουν πραγματικά μάθει; 

Ποιες γνώσεις έχουν αποκτήσει όσον αφορά τη μεθοδολογία και το πνεύμα της 

επιστήμης; Πως τις χρησιμοποιούν στη συνέχεια σε προσωπικό επίπεδο στο πλαίσιο 

του πολίτη, μπροστά στις προκλήσεις της κοινωνίας μας; 

Είναι ανάγκη λοιπόν να εφαρμοστεί ένα κοινό ολιστικό πρόγραμμα με μια συστημική 

αντίληψη που θα καθιστά το σχολείο έναν οργανισμό μάθησης. 

Με στόχο την ανάλυση αυτής της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στην 

εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε ένα συνέδριο στη Σκωτία το 2009 με συμμετέχοντες 

επιστήμονες και εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους από όλο τον κόσμο, υπό την 

αιγίδα της διακεκριμένης επιστήμονος και παιδαγωγού Wynne Harlen και του 

γνωστού φυσικού Pierra Lena. Το παρόν κείμενο αποτελεί την τελική έκθεση των 

συμπερασμάτων τους και απευθύνεται σε όλους τους επιστήμονες που διδάσκουν 
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στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η φιλοδοξία της έκθεσης αυτής 

είναι να τεθούν τα θεμέλια για την επιστημονική γνώση στο σχολείο μέσα από τη 

διδασκαλία των βασικών εννοιών, η οποία θα βασίζεται στη διερευνητική προσέγγιση 

και στη συσχέτιση του πραγματικού κόσμου με τις επιστημονικές αντιλήψεις που 

διδάσκονται στο σχολείο.  

 

Ένα μικρό ιστορικό σχετικό με τη γέννηση αυτής της καινοτόμου ιδέας των 

βασικών εννοιών και της διερευνητικής μάθησης.  

 

Το 1992, ο βραβευμένος με Νόμπελ George Charpak  με τον Pierra Lena και τον 

Yves Quere προτείνουν στην Γαλλική Ακαδημία Επιστημών ένα ερευνητικό 

πρόγραμμα  με στόχο τη μεταρρύθμιση της επιστημονικής εκπαίδευσης στα γαλλικά 

δημοτικά σχολεία.  

Το 2001, στην Κίνα η Wei Yu συγκροτεί ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, βασισμένο 

στο γεφύρωμα νευροεπιστημών και εκπαίδευσης, με τίτλο Μάθηση μέσα από την 

Πράξη, που εισάγει την ιδέα των μεγάλων ιδεών της επιστήμης για τη διδασκαλία 

στο σχολείο.  

Το 2002, στη Χιλή εφαρμόζεται από την Rosa Deves ένα πρόγραμμα σχετικό με τη 

διερευνητική μάθηση, που υλοποιείται σε 250 σχολεία.  

Το 2002, στο Μεξικό εφαρμόζεται ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης  από τον 

Guillermo Fernandez de la Garza. 

 

Από τις μικρές στις μεγάλες ιδέες της επιστήμης 

  

Είναι προφανές ότι οι μεγάλες ιδέες είναι πολύπλοκες και σύνθετες και αφορούν 

αφηρημένες έννοιες που δεν τις αντιλαμβάνονται οι μικροί μαθητές. Γι αυτό 

χρειάζεται οι μικρές ιδέες, αντιλήψεις και αναπαραστάσεις του κόσμου από τους 

μαθητές, να αποτελέσουν την αφετηρία προς τις μεγάλες ιδέες. Η διδακτική των 

επιστημών  διαθέτει  πληθώρα ερευνών στον τομέα αυτό. Εφαρμόζοντας τη 

διερευνητική προσέγγιση των αναπαραστάσεων των μαθητών μπορούμε να 

φθάσουμε στις μικρές ιδέες και στη συνέχεια στις μεγάλες. 

 

Οι αρχές που πρέπει να καθορίζουν τη διδασκαλία των μεγάλων επιστημονικών 

εννοιών 

Η έκθεση του συνεδρίου αναφέρεται επίσης και σε κάποιες αρχές που καθορίζουν τη 

διδακτική διαδικασία, όπως:  

 Πως θα κινητοποιήσει ο εκπαιδευτικός την περιέργεια των μαθητών για τον 

κόσμο που τους περιβάλλει; 

 Πως θα δημιουργήσει μέσα στην τάξη ένα κλίμα που θα διασφαλίζει την 

ευχαρίστηση και την ικανοποίηση των μαθητών του καθώς και την πρόσβαση 

τους στην πληροφόρηση, ώστε αυτοί να θέλουν να ασχοληθούν αργότερα με 

την επιστήμη; 
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 Πως θα εγγυηθεί την πρόοδο από τις μικρές ιδέες στις μεγάλες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται αφενός επιστημονικές έννοιες αλλά και έννοιες για τον 

ρόλο της επιστήμης; 

 Πως θα εγγυηθεί την ομαδική και συνεργατική διδασκαλία; 

 Πως θα καταφέρει να γοητεύσει τους μαθητές μέσα από την επιστημονική 

δραστηριότητα που δεν θα παρουσιάζεται μέσα από μηχανιστικές διεργασίες; 

 Πως θα αξιοποιήσει τη διερευνητική προσέγγιση που παίζει κομβικό ρόλο για 

τη διδασκαλία των βασικών εννοιών ; 

• Πως θα καταφέρει να δείξει ότι οι μεγάλες ιδέες που διδάσκονται στο σχολείο 

αντανακλούν τις μεγάλες ιδέες της επιστήμης, εκφρασμένες με κατάλληλη 

μέθοδο που να είναι συμβατή με τη νοητική ανάπτυξη των μαθητών; 

 

10 Μεγάλες ιδέες και βασικές έννοιες κλειδιά 

 

Τέλος η έκθεση καταλήγει στις 10 βασικές έννοιες  τις οποίες πρέπει να αποκτήσει ο 

μαθητής από το δημοτικό μέχρι το τέλος της μαθητείας του στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, οι οποίες διατρέχουν όλους τους επιστημονικούς κλάδους, όπως την 

αστρονομία, βιολογία, χημεία, γεωλογία και φυσική:  

 Η ύλη του Σύμπαντος αποτελείται από μικροσκοπικά σωματίδια 

 Τα υλικά σώματα επηρεάζουν εξ αποστάσεως άλλα σώματα 

 Για την τροποποίηση της κίνησης ενός σώματος πρέπει να του ασκηθεί μια 

συνισταμένη δύναμη 

 Η συνολική ενέργεια του Σύμπαντος είναι πάντα ίδια, αλλά η ενέργεια μπορεί 

να μετατραπεί σε άλλες μορφές 

 Η σύσταση της γης και της ατμόσφαιρας καθορίζει την κατάσταση στην 

επιφάνεια της και το κλίμα 

 Το ηλιακό μας σύστημα είναι ένα μικρό τμήμα ανάμεσα στους άπειρους 

γαλαξίες του σύμπαντος 

 Τα έμβια όντα οργανώνονται με βάση τα κύτταρα 

 Οι οργανισμοί χρειάζονται ενέργεια και συστατικά υλικά για τα οποία 

βρίσκονται σε ανταγωνισμό με άλλους οργανισμούς 

 Η γενετική πληροφορία μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά 

 Η βιοποικιλότητα όλων των ειδών και αυτών που έχουν εξαφανιστεί είναι 

προϊόν εξέλιξης 

 

4 Μεγάλες ιδέες για τον ρόλο της επιστήμης  

Η έκθεση στην προσέγγιση της υιοθέτησε και την ιδέα ότι είναι ανάγκη να εκφράσει 

το είδος και την φύση των δεξιοτήτων που ο μαθητής χρειάζεται να ενεργοποιήσει 

μέσα στις σύγχρονες και πολύπλοκες κοινωνικές καταστάσεις και επίσης τις αλλαγές 

που προκύπτουν στις κοινωνίες από την παγκοσμιοποίηση και την εισβολή της 

τεχνολογίας της πληροφορικής. Οι 4 ιδέες  που αφορούν τη φύση της επιστήμης είναι 

οι εξής: 

 

 Η επιστήμη θεωρεί ότι κάθε φαινόμενο έχει ένα ή περισσότερα αίτια 
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 Οι επιστημονικές εξηγήσεις, οι θεωρίες και τα μοντέλα που έχουν γίνει 

αποδεκτά αντιπροσωπεύουν αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στα γνωστά 

δεδομένα μιας συγκεκριμένης στιγμής 

 Οι επιστημονικές εφαρμογές έχουν ηθικές, κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτικές επιπτώσεις. 

 Η γνώση που προσφέρουν οι επιστήμες χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή προϊόντων από τις τεχνολογίες για ανθρώπινη χρήση 

 

Γιατί έχουν ενδιαφέρον οι απόψεις αυτές για τον εκπαιδευτικό; 

Η καινοτομία σε αυτό το νέο μοντέλο έγκειται στο γεγονός ότι ενισχύει τις 

διόδους για τη μετάβαση νομαδικών εννοιών από το ένα γνωστικό 

αντικείμενο στο άλλο καθώς και τη διεπιστημονική προσέγγιση. Τα σύνορα 

της γνώσης δεν συνιστούν αδιαπέραστα τοίχοι αλλά τόπο εννοιολογικών 

ανταλλαγών και διόδους μετάβασης εννοιών . 

 Έτσι ο εκπαιδευτικός : 

 Μπορεί να αναπτύξει την επιστημονική περιέργεια και την 

διεπιστημονικότητα των μαθητών 

 Να αποκτήσει το αίσθημα της αυτονομίας και ελευθερίας ο ίδιος  

 Να διαχειριστεί την πρόοδο της μάθησης των μαθητών του από τις 

μικρές στις μεγάλες ιδέες 

 Να νοιώσει τη γοητεία της συνεργασίας 

 

Για να καταστεί λειτουργική αυτή η προτεινόμενη προσέγγιση, είναι αναγκαίο: 

• Nα αναδιαταχθεί το διδακτικό πλαίσιο του σχολείου, 

• Να αντιμετωπιστεί η διδασκόμενη επιστήμη όχι σαν ένα σύνολο εννοιών και 

δεδομένων για απομνημόνευση, αλλά σαν ένας φορέας παιδείας και 

πολιτισμού.   

• Να γίνει υποχρεωτική η επιμορφωτική εκπαίδευση του συνόλου των 

παραγόντων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να 

χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία της διδακτικής των επιστημονικών κλάδων που 

αναδύθηκαν πριν από καμιά εικοσαετία και μας προσφέρουν μια νέα 

θεωρητική αντίληψη με νέες διεπιστημονικές και διδακτικές στρατηγικές. 

• Να αποδεχτούν οι εκπαιδευτικοί τη συνεργασία πάνω σε ειδικά θέματα με μια 

«ολιστική αντίληψη» και να εφαρμόσουν ειδικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. 

• Να αλλάξουμε τη φιλοσοφία της διδακτικής διαδικασίας και τις πρακτικές 

σχεδιασμού των αναλυτικών προγραμμάτων 

• Να καταστεί το σχολείο πυρήνας γνώσης. 
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο ενός προγράμματος 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης σε διερευνητικές 

προσεγγίσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από της Φυσικές Επιστήμες στο 

νηπιαγωγείο. Αφού υποστηρίζεται θεωρητικά το εγχείρημα μιας ενεργητικής, 

συμμετοχικής, κριτικής και στοχαστικής αρχικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, παρουσιάζεται το πρόγραμμα και ένα ειδικό παράδειγμα εφαρμογής 

του προγράμματος. Τέλος συζητούνται τα γενικά αποτελέσματα της προσπάθειας. 

 

Abstract 

In this paper we present a teacher training program about inquiry approaches 

for natural sciences in preschool education. More specifically, we discuss a theoretical 

framework concerning an active, participatory, critical and stochastic initial education 

and training of teachers, we describe elements of the content of the program is 

presented as well as a specific example of the program application. Finally we discuss 

the overall results of the effort. 

 

Θεωρητική Προβληματική 

Η συζήτηση για το χαρακτήρα, το περιεχόμενο και τις πρακτικές αρχικής 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών τόσο διεθνώς όσο και 

στη χώρα μας πραγματοποιείται με επιμονή εδώ και πολλές δεκαετίες. Βεβαίως 

καθώς τα εκπαιδευτικά συστήματα εξελίσσονται και τα κοινωνικά, πολιτικά και 

οικονομικά διακυβεύματα των κοινωνιών αλλάζουν κατεύθυνση, οι συζητήσεις αυτές 

αλλάζουν προσανατολισμό (Borko, 1994. Ματθαίου, 2001. Μπαγάκης, 2005. 

Κασσωτάκης, 2005. Ravanis et al., 2010, 2011). Στην Ελλάδα παρά το 

αδιαμφισβήτητο ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον της συζήτησης αυτής και 

παρά τις συνεχείς εκπαιδευτικές αλλαγές και «μεταρρυθμίσεις», οι πολιτικές για την 

αρχική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν κατάφεραν να 

σταθεροποιήσουν συστήματα με διάρκεια και σταθερότητα. Πλην της κορυφαίας 

σχετικής επιλογής, της ίδρυσης δηλαδή πανεπιστημιακών τμημάτων αρχικής 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στο Προσχολικό και Πρωτοβάθμιο επίπεδο, αλλού 

έχουμε ατέρμονες μεταβολές, υστερήσεις και παλινωδίες, όπως για παράδειγμα στην 

επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και αλλού πλήρη 
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απραξία με εκκωφαντικό, ίσως, έλλειμμα την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο των συζητήσεων αυτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά, ως 

εξειδικευμένο θέμα, η εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε πεδία τα οποία 

δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των βασικών τους σπουδών. Πρόκειται κυρίως για το 

πολυσυζητημένο θέμα της αρχικής εκπαίδευσης ειδικοτήτων όπως μαθηματικών, 

φυσικών, μηχανικών κλπ των οποίων οι βασικές σπουδές κατ’ αρχήν δεν συνδέονται 

με το πεδίο των Επιστημών της Εκπαίδευσης, αλλά και δευτερευόντως με την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που συντελείται στα Παιδαγωγικά Τμήματα  Για 

παράδειγμα, και υπό διαφορετικές προϋποθέσεις, θα μπορούσαμε να δούμε το ζήτημα 

της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση των Παιδαγωγών ή των 

Φυσικών (Ραβάνης, 2011). Πράγματι συχνά βρισκόμαστε μπροστά σε μικρά αδιέξοδα 

καθώς η οποιαδήποτε εισαγωγή στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών απαιτεί και 

προϋποθέτει οργανωμένες γνώσεις τόσο από το χώρο των Επιστημών της 

Εκπαίδευσης όσο και από το χώρο της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας κλπ, 

άλλες από τις οποίες δε διαθέτουν οι μεν και άλλες οι δε. Το ζήτημα αυτό έχουν 

αντιμετωπίσει εδώ και δεκαετίες οι Διδακτικές των ειδικών αντικειμένων μάθησης 

τόσο για τη βασική εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών όσο και για την 

επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, κυρίως βέβαια σε χώρες και 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στα οποία δεν προσποιούνται ότι δεν υπάρχουν 

προβλήματα.  

 Παρά τις σημαντικές διαφορές στις ανάγκες των μελλοντικών και των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών, η ισορροπία μιας θεματολογίας η οποία αντλεί πόρους από 

τις σύγχρονες Διδακτικές, επιτυγχάνεται χάρη στην κίνησή της περί δύο κέντρα 

βάρους που προσφέρουν έναν οιονεί σταθερό προσανατολισμό στη σύγχρονη 

συζήτηση για την αρχική εκπαίδευση και την επιμόρφωση: 

1. Το πρώτο κέντρο βάρους δημιουργείται από την εστίαση στην άρθρωση 

θεωρίας και πρακτικών. Εδώ η θεωρητική έννοια του «διδακτικού 

μετασχηματισμού» μας προσφέρει ένα στέρεο έδαφος καθώς επιτρέπει την 

κατασκευή ενός κοινού πεδίου αναφοράς μεταξύ ερευνητών και 

εκπαιδευτικών, αλλά και μια συγχώνευση προς νέες κατασκευές εννοιών των 

οποίων επικαλούμαστε τη σημασία για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου 

και εργαλείων στα οποία οι μελλοντικοί ή εν ενεργεία εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν ότι έχουν ενδιαφέρον και νόημα για τη δουλειά τους. Στο πεδίο 

λοιπόν της εκπαίδευσης ή/και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών γίνεται 

συστηματική προσπάθεια να συγκλίνουν τόσο οι επεξεργασίες της έρευνας 

στις Διδακτικές των επιμέρους αντικειμένων όσο και οι πρακτικές των 

εκπαιδευτικών (Κολιόπουλος, 2006).  

2. Το δεύτερο κέντρο βάρους δημιουργείται από τη συμπύκνωση αντιλήψεων οι 

οποίες τείνουν να εγκαταλείψουν τον παραδοσιακό προσανατολισμό 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ως μεταφοράς "καλών" ή 

"ορθών" πληροφοριών και γνώσεων σε μετωπικής μορφής διδασκαλίες. Στη 

θέση τους μια σειρά από θεωρητικές προσεγγίσεις επικαλούνται την 

προσπάθεια σύγκλισης επιστημολογικών πλαισίων από τους κόσμους των 

Θετικών και των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, δηλαδή τη 
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σταδιακή αποκατάσταση επικοινωνίας διανοητικών εργαλείων των δύο 

περιοχών. Κατά τη σύγκλιση αυτή, σε κοινές πορείες εκπαιδευτικών και 

ερευνητών στις οποίες κυριαρχούν συμμετοχικές και αναστοχαστικές μορφές 

εκπαιδευτικών πρακτικών που εμπνέονται ή τουλάχιστον τέμνονται με τις 

προσεγγίσεις της Δια Βίου μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(Μπαγάκης, 2002. Καραλής, 2005), επιδιώκεται η νοηματοδότηση των 

επιμορφωτικών προσπαθειών. Η νοηματοδότηση αυτή επιτρέπει ακριβώς 

στις/τους εκπαιδευτικούς να διατηρήσουν και να διευρύνουν την 

επιστημονική και επαγγελματική τους ταυτότητα ανασυγκροτώντας τα 

εργαλεία της εργασίας τους και στις/τους ερευνήτριες/ές να εμπλακούν σε νέα 

πεδία αναζητήσεων, να διατηρήσουν δηλαδή το βασικό άξονα της εργασίας 

τους.  

 

Το θέμα της αρχικής εκπαίδευσης ή/και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών γύρω από 

τα δύο αυτά κέντρα βάρους, έχει τεθεί συχνά στο πλαίσιο της Διδακτικής των 

Φυσικών Επιστημών και στη χώρα μας (Koliopoulos & Ravanis, 1998. Μπαγάκης κ. 

άλ., 2006). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο τα μέσα και τα σχέδια ανάπτυξης διαδικασιών, 

επιτρέπουν μορφές εμπλοκής οι οποίες μπορούν να υπερβούν κατά πολύ τις 

παραδοσιακές μορφές παθητικής ακρόασης και παραδοσιακής διδασκαλίας. Στη 

συνέχεια παρουσιάζουμε ένα ενδιαφέρον παράδειγμα τέτοιας μορφής εκπαιδευτικής 

και επιμορφωτικής δράσης με την πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Διδακτικής των 

Θετικών Επιστημών του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή 

νηπιαγωγών της Αχαΐας. Με την πρωτοβουλία αυτή επιχειρήθηκε η ενεργητική 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών, η καλλιέργεια αυτόνομης συνείδησης αναγκαιοτήτων 

και προβλημάτων και η επεξεργασία και οικειοποίηση εργαλείων αντιμετώπισής τους 

(Ζόγκζα κ. άλ., 2010. Ergazaki & Zogza, 2013). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης, 

παρουσιάζει η επίδραση που άσκησε η διαδικασία αυτή τόσο στα Νηπιαγωγεία που 

συμμετείχαν όσο και στο ίδιο το πρόγραμμα του Τμήματος.  

 

Το πρόγραμμα Fibonacci 

Το «Fibonacci project» (http://www.fibonacci-project.eu/) είναι ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της διερευνητικής διδασκαλίας & 

μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε 

συνδυασμό με τα Μαθηματικά, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την κάθε είδους 

Τεχνολογία. Το πρόγραμμα διήρκεσε από το 2010 έως το 2013 και σε αυτό 

συμμετέχουν 25 ιδρύματα (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ακαδημίες 

επιστημών) από 21 χώρες της Ευρώπης. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών το πρόγραμμα 

πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στα Νηπιαγωγεία της περιοχής. Κατά την τριετή 

διάρκεια πραγματοποίησης του προγράμματος αυτού, αλλά περισσότερο σε κάθε 

ετήσιο κύκλο, επιχειρήθηκε η δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτικών οι οποίες 

εθελοντικά συμμετείχαν σε διαδικασίες επιμόρφωσης, αυτόνομων αλλά 

υποστηριζόμενων δράσεων με τα μικρά παιδιά μέσα στο σχολείο, αποτύπωσης των 

δράσεών στους στις τάξεις τους και αναστοχασμού στο πλαίσιο στενότερων ή 

ευρύτερων ομάδων.  

http://www.fibonacci-project.eu/
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Μετά από ανοικτή πρόσκληση προς τις νηπιαγωγούς της περιοχής και μια 

ενημερωτική συνάντηση οι εκπαιδευτικοί που αποφάσιζαν να λάβουν μέρος επέλεγαν 

δύο θεματικές ενότητες. Συμμετείχαν κατ’ αρχάς σε εισαγωγικά σεμινάρια στα οποία 

μετά από μια μικρή θεωρητική και μεθοδολογική περιήγηση στις διεθνείς τάσεις της 

διερευνητικής μάθησης, προτείνονταν από τις/τους εισηγητές/τριες εκπαιδευτικές 

δράσεις και διδακτικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί 

επικοινωνώντας με τους εισηγητές και ειδικούς διευκολυντές με σχετική γνώση και 

εμπειρία, με άλλες νηπιαγωγούς που εργάζονταν στις ίδιες θεματικές ενότητες και 

συχνά συμμετέχοντας σε «ομάδες αυτομόρφωσης» που διοργάνωνε το Παράρτημα 

της Πάτρας της ΟΜΕΡ, προσάρμοζαν στη δική τους πραγματικότητα τις 

δραστηριότητες που τους παρουσιάστηκαν. Πραγματοποιούσαν τις δραστηριότητες 

με τα παιδιά της τάξης τους και ταυτοχρόνως κατέγραφαν και συνέλεγαν  κάθε είδους 

υλικό το οποίο αποτύπωνε τις περισσότερες όψεις της δουλειάς που 

πραγματοποιήθηκε στα Νηπιαγωγείο τους.  

Τέλος το ΤΕΕΑΠΗ και η ΟΜΕΡ, πραγματοποιούσαν μια ανοικτή, σε όλη την 

τοπική κοινωνία και με βασική στόχευση την εκπαιδευτική κοινότητα, ημερίδα – 

γιορτή των Θετικών Επιστημών, στην οποία πλην της αποτίμησης της εργασίας που 

έγινε όλη τη χρονιά οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί αναρτούσαν και σχολίαζαν ένα 

poster με την εμπειρία και το υλικό τους. Ας δούμε στη συνέχεια ένα ανεπτυγμένο 

παράδειγμα από τη θεματική ενότητα «δουλεύοντας με την ενέργεια στο 

Νηπιαγωγείο» με όλες τις σχετικές διαστάσεις της εργασίας αυτής.   

 

Ένα παράδειγμα: δουλεύοντας με την ενέργεια στο Νηπιαγωγείο 

 Η ενότητα «δουλεύοντας με την ενέργεια στο νηπιαγωγείο» αποτελεί μέρος 

ενός ευρύτερου προγράμματος έρευνας και επιμόρφωσης που έχει ως επιδίωξη τον 

αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας 

και των κοινωνικών της χρήσεων (http://energyineducation.blogspot.gr/). Η 

συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από διάφορες επί μέρους διδακτικές παρεμβάσεις 

μια εκ των οποίων αναφέρεται στην εξοικείωση παιδιών της προσχολικής 

εκπαίδευσης με τα φαινόμενα της φωτοβολίας μιας λάμπας και της κίνησης ενός 

μικρού κινητήρα με τη βοήθεια μπαταρίας και φωτοβολταϊκού στοιχείου 

(Koliopoulos, 2013). Πιο συγκεκριμένα, αυτή η παρέμβαση αποτελείται από πέντε 

ενότητες δραστηριοτήτων: (α) δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να εξοικειώσουν 

τα παιδιά με το προτεινόμενο ο φαινομενολογικό πεδίο (μπαταρίες, φωτοβολταϊκά 

στοιχεία, λάμπες, μικροί κινητήρες), (β) δραστηριότητες που στοχεύουν στην 

εξήγηση εκ μέρους των παιδιών των φαινομένων της φωτοβολίας μιας λάμπας και 

της κίνησης ενός μικρού κινητήρα), (γ)  δραστηριότητες που στοχεύουν στο να 

συνοδεύσουν τα παιδιά τις εξηγήσεις τους με συμβολικές αναπαραστάσεις και 

ιδιαίτερα με μια απλή εκδοχή της συμβολικής αναπαράστασης περισσότερο γνωστής 

ως ‘ενεργειακής αλυσίδας’, (δ) δραστηριότητες με στόχο τα παιδιά να προβούν σε 

υποθέσεις σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους φωτοβολίας μιας λάμπας και κίνησης 

μικρών κινητήρων και (ε) δραστηριότητες που στοχεύουν στο να συγκρίνουν τα 

παιδιά τους διάφορους εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας των απλών συστημάτων 

που διαθέτουν (πχ, φωτοβολία μιας λάμπας με μπαταρία ή με φωτοβολταϊκό 

http://energyineducation.blogspot.gr/
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στοιχείο) και την οικοδόμηση της έννοιας της ανανεώσιμης μορφής ενέργειας. 

Ορισμένα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εφαρμογής της συγκεκριμένης 

διδακτικής παρέμβασης από εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης, στα 

πλαίσια του προγράμματος Fibonacci, δείχνουν ότι  τα παιδιά εύκολα εξοικειώνονται 

με το προτεινόμενο φαινομενολογικό πεδίο και τον αντίστοιχο εξοπλισμό, ενώ στην 

πλειοψηφία τους προβαίνουν σε φυσικές (και όχι τελεολογικές) εξηγήσεις των 

διαφόρων φαινομένων χρησιμοποιώντας ένα μηχανισμό σκέψης (τον ‘γραμμικό 

αιτιακό συλλογισμό’) που τους επιτρέπει να περιγράψουν τα φαινόμενα με όρους 

αλυσίδας αντικειμένων εξ αιτίας της λειτουργίας τους (‘για ν’ ανάψει η λάμπα 

χρειάζεται η μπαταρία’) ή εξ αιτίας μια δράσης που μεταφέρεται από αντικείμενο σε 

αντικείμενο (‘η μπαταρία δίνει ηλεκτρισμό στη λάμπα για ν’ ανάψει’). Συγχρόνως, 

όμως, φαίνεται ότι δυσκολεύονται να εκφράσουν αυτές τις εξηγήσεις με 

αναπαραστατικό, συμβολικό τρόπο. Απεναντίας, συζητούν με άνεση τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εναλλακτικών τρόπων   φωτοβολίας των 

λαμπτήρων ή της κίνησης των μικρών κινητήρων και φαίνεται να κατασκευάζουν μια 

πρώτη ιδέα την έννοιας της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. 

 Πως όλα αυτά όμως επηρέασαν τις εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στο 

πρόγραμμα; Τι έμαθαν και, εξ αυτού, τι έμαθε η ερευνητική ομάδα που σχεδίασε το 

πρόγραμμα; Μπορούμε να πούμε ότι αναδείχθηκαν τρία επίπεδα αλληλεπίδρασης των 

εκπαιδευτικών με το πρόγραμμα.  

 Το πρώτο επίπεδο σχετίζεται με την εν μέρει η ολική αποδοχή εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών της διδακτικής παρέμβασης. Αυτό φαίνεται τόσο από την 

αύξηση των εθελοντών εκπαιδευτικών από το πρώτο στο δεύτερο έτος 

εφαρμογής (από τέσσερεις στο πρώτο έτος σε είκοσι στο δεύτερο έτος), όσο 

και από τις αναφορές οι οποίες ζητήθηκαν από αυτές και στις οποίες 

καταγράφεται από τη μεγάλη πλειοψηφία η αποδοχή της παρέμβασης από τα 

παιδιά και η εκτίμηση ότι τα παιδιά παρουσίασαν γνωστική πρόοδο.  

 Το δεύτερο επίπεδο σχετίζεται με εκείνες τις εκπαιδευτικούς οι οποίες 

προχώρησαν σε κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε να καταστήσουν την 

διδακτική παρέμβαση περισσότερο λειτουργική και να την προσαρμόσουν 

στις γνωστικές ανάγκες των συγκεκριμένων παιδιών με τα οποία 

συνεργάστηκαν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τροποποίησης αποτελεί η 

επιτυχής προσθήκη δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο την ποσοτικοποίηση 

της έννοιας της ενέργειας (‘πολλή – λίγη’ ενέργεια) από τα παιδιά, κάτι που 

όχι μόνο δεν προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό, αλλά δεν αποτελούσε καν 

υπόθεση της ερευνητικής μας ομάδας.  

 Τέλος, το τρίτο επίπεδο αφορά στις εκπαιδευτικούς εκείνες που υπερβαίνουν 

την ίδια την διδακτική παρέμβαση και προχωρούν σε κριτικό αναστοχασμό 

του εγχειρήματος, όπως στην περίπτωση κατά την οποία η εκπαιδευτικός 

θέτει το ερώτημα αν το ζήτημα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, είναι 

δυνατόν και γιατί να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας (Βελλοπούλου, 2014). Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχαν 

ενδείξεις ότι το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν αποτέλεσμα της συγκεκριμένης 

εκπαιδευτικής κατάστασης.  
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Τα δύο τελευταία επίπεδα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και ερευνητικής ομάδας 

είναι σαφές ότι λειτούργησαν προς την κατεύθυνση της αμφίδρομης μεταφοράς 

καινοτόμου γνώσης.  

 

Συζήτηση 

 Η συνολική προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Fibonacci 

project έχει έναν κεντρικό προσανατολισμό: την αλληλεπίδραση μεταξύ 

εκπαιδευτικών και ερευνητών με τρόπο που η κοινή και συνεργατική δραστηριότητα 

θα δίνει νόημα στις πρακτικές και των δύο, ανανεώνοντας τις προοπτικές τους, 

εμπλουτίζοντας τους θεωρητικούς και μεθοδολογικούς τους ορίζοντες και 

οικοδομώντας αίσθηση κοινής προοπτικής.  

Εξετάζοντας τα βασικά στοιχεία της ποιοτικής αξιολόγησης του 

προγράμματος, το σημαντικότερο ίσως δεδομένο που θα μπορούσαμε να 

σχηματοποιήσουμε είναι η αίσθηση αμοιβαίων επιρροών σε πολλαπλά επίπεδα. Η 

προσαρμογή από τις ίδιες τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν προτεινόμενων 

διδακτικών δραστηριοτήτων οι οποίες είχαν δημιουργηθεί στο χώρο της βασικής 

έρευνας, φέρνει στην επιφάνεια διαφορές στο παιδαγωγικό πλαίσιο, στους στόχους, 

στη μεθοδολογία ανάπτυξής τους, στο βηματισμό υλοποίησης. Ακόμα και στη χρήση 

διδακτικού υλικού με την εμπλοκή αντικειμένων της καθημερινότητας με τρόπο που 

δεν προβλεπόταν από τα αρχικώς προτεινόμενα σχέδια για την υλοποίηση των 

οποίων το πρόγραμμα εφοδίασε τα σχολεία με εκπαιδευτικό υλικό.  

Οι διαφορές αυτές σε μια αναστοχαστική προσέγγιση, δεν θα μπορούσαν να 

αφήσουν ανεπηρέαστο κανένα μέρος της διαδικασίας: οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν 

ανοικτά τη βαθιά επίδραση που δέχτηκαν από το σύνολο των δραστηριοτήτων και της 

επικοινωνίας στο πλαίσιο του προγράμματος και τα μέλη του Εργαστηρίου 

οδηγήθηκαν στο να επανέλθουν κριτικά στο υλικό που έχουν ήδη δημιουργήσει αλλά 

και στην ερευνητική τους μεθοδολογία, με τρόπο μάλιστα που επέφερε αλλαγές και 

στο ίδιο το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση πάντως η όλη 

διαδικασία αναμόρφωσε ριζικά και μάλιστα στο πεδίο τις εφαρμογής και όχι της 

θεωρίας το ζήτημα του τι είναι επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ένα πλαίσιο 

κριτικού στοχασμού.  
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 Συνεδρία 

Παρουσιάσεις Εκπαιδευτικών 

Αυτενεργώ, Διενεργώ, Συνεργώ, Ενεργώ ως Πολίτης 

Ιωάννα Φώκου 

Δασκάλα, Μed Μαθηματικά στην Εκπαίδευση 

jofokou@otenet.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Ενέργεια, όλα γύρω της γυρίζουν. Τα πάντα είναι ενέργεια. Σε κάθε μεταβολή 

που συμβαίνει στη φύση η ενέργεια, με τις διάφορες μορφές της είναι πάντοτε 

παρούσα ανεξάρτητα από το αν το συνειδητοποιούμε ή όχι. Αλλά και κάθε 

δραστηριότητα του ανθρώπου συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που ενεργεί. Κάθε 

μικρή ή μεγάλη μας ενέργεια ή ακόμη και η έλλειψη ή άρνηση να ενεργήσουμε για 

κάποια κατάσταση έχει μεγάλο αντίκτυπο όχι μόνο στη  δική μας ζωή  αλλά 

ενδεχομένως και στις ζωές άλλων συνανθρώπων μας είτε τους γνωρίζουμε είτε όχι. 

Άπειρα γεγονότα θετικά και αρνητικά κατακλύζουν και ορίζουν τις ζωές μας και όλα 

έχουν κοινή αφετηρία. Εκπορεύονται από τις ενέργειές μας.   

 Σκεφτήκαμε πως αν καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε τους συμμαθητές μας, 

την οικογένειά μας, το σχολείο μας, τον κοντινό μας κοινωνικό μικρόκοσμο και 

συνεργήσουμε θα ενεργήσουμε, γιατί η συνέργεια είναι μια νέα μορφή ενέργειας  

μεγαλύτερη από το άθροισμα όλων των μεμονωμένων ατόμων. Στόχος της 

κινητοποίησής μας ήταν να δείξουμε ότι ο καθένας μας έχει τη δύναμη στα χέρια του.   

 

ABSTRACT 

 Energy, everything revolves around it. Everything is energy. In every change 

that occurs in nature, energy in its various forms is always present regardless if we 

become aware of it or not. Also any human activity is directly connected to the way 

people choose to act. Every small or big action or even the lack of denial to act for a 

certain situation has great impact not only on our life, but, possibly to the lives of 

other fellowmen whether we know them or not. Infinite events both positive and 

negative surround and define our lives and all have a common starting point. They are 

derived from our actions.   

 We thought that if we manage to mobilize our fellow pupils, our families, our 

school, our nearby social microcosm and act together, we will learn how to be active 

citizens, because acting together as a whole is a new form of action bigger than the 

sum of all the individuals. The power to change the world lies within us.  

Εισαγωγή-Λόγοι σχεδίασης της δράσης 

 Είμαστε η Ε’ τάξη του 95
ου

 Δημοτικού σχολείου Αθηνών. Το σχολείο μας 

βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, έχει μεγάλο αριθμό μεταναστών μαθητών και οι 

mailto:jofokou@otenet.gr
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οικογένειες των μαθητών μαστίζονται τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης 

από ανεργία και οικονομικά προβλήματα. Επικρατεί μια απαισιοδοξία και μια 

μοιρολατρική διάθεση για την κατάσταση και μια απορία αν εμείς μπορούμε κάτι να 

κάνουμε. Άραγε, μπορούμε; 

 

Γίνε η αλλαγή που θέλεις να έρθει (ΓΚΑΝΤΙ)  

 Όλοι μας διαπιστώνουμε ότι προκειμένου να αισιοδοξούμε για ένα καλύτερο 

μέλλον, για ένα μέλλον στο οποίο οι κοινωνίες και τα άτομα που τις απαρτίζουν, τόσο 

σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο θα λειτουργούν αρμονικά, οφείλουμε να 

συνεργαζόμαστε, να αλληλοβοηθούμαστε και να συνυπάρχουμε ειρηνικά. Για να 

επιτευχθεί αυτό όμως, είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στην 

ανάπτυξη, δόμηση και διαμόρφωση των αυριανών πολιτών, πολιτών που θα τους 

διακρίνει η υπευθυνότητα, η δημοκρατικότητα, η αποδοχή και ο σεβασμός του 

άλλου, η πίστη σε ανθρώπινες και ουσιαστικές αξίες.  

 Αυτοί οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν και να συμβάλλουν 

στην υλοποίηση και την επίτευξη των οραμάτων για μια ευρωπαϊκή κοινωνία 

λειτουργική και ανθρώπινη, με ενεργούς πολίτες, συμμετοχικούς, δημοκρατικούς, 

όπου ο καθένας μόνος του, αλλά και όλοι μαζί θα λειτουργούν για το κοινό καλό, 

τόσο ως άτομα όσο και ως κοινωνίες (Αθανασίου κά., 2013).  

 Κυρίαρχη θέση στη διαμόρφωση αυτών των αξιών κατέχει το σχολείο, που 

είναι ο βασικός φορέας, που λειτουργεί οργανωμένα και συστηματικά, με 

καθορισμένους σκοπούς και στόχους, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα σ’ 

αυτή την κατεύθυνση (Παπαγιαννοπούλου, 2011).  

  

Διεπιστημονική προσέγγιση της δράσης.  

 Η δράση εντάχτηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων. 

Εφόσον, κατά την Unesco το θεματικό έτος 2013-2014 είναι αφιερωμένο στον 

«ενεργό πολίτη», αποφασίσαμε από κοινού μαθητές και δασκάλα η καινοτόμος 

δράση μας να είναι να εξασκηθούμε στο πώς θα γίνουμε ενεργοί πολίτες.  

 Το δουλεύαμε τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης, τις ώρες της Αισθητικής Αγωγής και 

σε όποιο διδακτικό αντικείμενο κάθε φορά συνδεόταν. Ο τίτλος της δράσης μας 

προέκυψε μέσα από ένα λογοπαίγνιο ορμώμενο από το μάθημα της Φυσικής και 

συγκεκριμένα την ενότητα της Ενέργειας. Από τη Φυσική, διαθεματικά ενώσαμε τη 

λέξη με το μάθημα της Γλώσσας, παίξαμε με την έννοια των σύνθετων λέξεων με 

δεύτερο συνθετικό τη λέξη Ενέργεια και συνδέοντας τα δύο προηγούμενα μαθήματα 

με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής καταλήξαμε στον ενεργό 

πολίτη.  

 Το ζήτημα  το προσεγγίσαμε διαθεματικά. Σύμφωνα με τον εποικοδομισμό η 

οργάνωση της διδασκαλίας και η διαπραγμάτευση της έννοιας που επιθυμεί ο 

εκπαιδευτικός να διδάξει γίνεται διαθεματικά-μαθητοκεντρικά (Βλάχος,2003): 

Λέγοντας «διαθεματική προσέγγιση» εννοούμε το συνδυασμό γνώσεων για την 

προσέγγιση ενός θέματος και την επίκλησή τους από διάφορες γνωστικές περιοχές 

για την εξέταση ενός προβλήματος με την άρση των διαχωριστικών γραμμών μεταξύ 

των μαθημάτων(Ματσαγγούρας, 2003).Tα παραπάνω βρίσκονται σε συμφωνία με 
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την επιδίωξη του νέου σχολείου να αποκτήσουν οι μαθητές οριζόντιες ικανότητες, 

όπως: δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, ανάληψη πρωτοβουλιών, συνεργατικότητα, 

επικοινωνία, ικανότητα χρήσης πολλαπλών πηγών, ψηφιακή ικανότητα, 

διαπολιτισμική δεξιότητα, κοινωνικές ικανότητες που συνδέονται με την έννοια του 

πολίτη, μεταγνωστική ικανότητα μαθαίνω πώς να μαθαίνω, πολιτισμική συνείδηση 

και έκφραση (Δερβίσης, 1998). Συγκεκριμένα: 

1) ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: Η ενέργεια ούτε δημιουργείται ούτε 

εξαφανίζεται, μετατρέπεται όμως διαρκώς, σε κάθε αλλαγή στη φύση, από μια 

μορφή σε μία άλλη. Πολλές φορές προκαλούμε εμείς οι ίδιοι τη μετατροπή της 

ενέργειας στη μορφή που μας είναι κάθε φορά χρήσιμη. Δε χάνεται και έχει 

πολλά «πρόσωπα» (Αποστολάκης κά., 2013). 

2) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: Η αντίστοιχη ενότητα για την ήπειρο της Ευρώπης και 

το μάθημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, τις σχέσεις των 

κρατών-μελών.  

3) ΙΣΤΟΡΙΑ: Τα αντίστοιχα κεφάλαια που ασχολούνται με ενέργειες 

τόσο σε πολεμικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο και οι συνέπειες στους 

εμπλεκόμενους λαούς.  

4) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Πίνακες- πίτες- ραβδογράμματα- ποσοστά με 

πληροφορίες για την κατανομή και χρήση της ενέργειας α) στην Ευρώπη, β) 

παγκόσμια, γ) στην Ελλάδα. Ανισότητες παραγωγής- κατανάλωσης μεταξύ των 

χωρών του αναπτυγμένου κόσμου και μη. 

5) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Οι ενότητες του διδακτικού εγχειριδίου που 

ασχολούνται με την κοινωνική διάσταση της θρησκείας, το ρατσισμό, την 

απόρριψη της διαφορετικότητας και τα προβλήματα υποσιτισμού, φτώχειας, μη 

πρόσβασης σε πόσιμο νερό, θέματα που άπτονται της ανισοκατανομής των 

φυσικών πόρων και των ανισοτήτων στις χώρες του τρίτου κόσμου.  

6) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Τα δικαιώματα για 

ασφάλεια, στέγη, τροφή, πρόσβαση σε πόσιμο νερό και γενικότερα τα 

δικαιώματα των παιδιών. Τα χαρακτηριστικά του δημοκρατικού, του ενεργού 

πολίτη (Φλώρου κά., 2013). 

7) ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση άρθρων από εφημερίδες ή από διαδικτυακούς 

τόπους, ανάλυση κειμένων, γελοιογραφίες σχετικά με το προς διαπραγμάτευση 

ζήτημα. Παραγωγή γραπτού λόγου με σχετική θεματολογία, συζήτηση, 

αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Συζήτηση πάνω σε αποφθέγματα ανθρώπων που 

ήταν ενεργοί πολίτες και υπερασπίζονταν τα δικαιώματα και τις αξίες τους 

δημόσια (Καζέλα κά, 2012), όπως του John Lennon, του Martin Luther King, 

του Gandhi, της Marie Curie…κ.ά. 

8) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Αναφέρεται παρακάτω στις συνεργασίες. 

9)  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ: Κατασκευή πανό, 

ζωγραφιές, κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, κολάζ σχετικά με το θέμα.  

10) ΜΟΥΣΙΚΗ: Τραγούδια με περιεχόμενο αλληλεγγύης και με τα παιδιά 

και τι μπορούν να κάνουν αδελφωμένα και ενωμένα, όπως για παράδειγμα το 

«Αν όλα τα παιδιά της Γης», «Τα μικρά παιδιά», «Αν θα μπορούσα τον κόσμο 

να άλλαζα», “Imagine”.  

11) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Αναφέρεται στις συνεργασίες και τη διάχυση. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

 Η δράση μας κράτησε όλη τη σχολική χρονιά. Συνεργαστήκαμε για την 

υλοποίηση της δράσης με την καθηγήτρια των αγγλικών, με την οποία μίλησαν για τα 

δικαιώματα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην αγγλική γλώσσα. Επίσης 

μεγάλη βοήθεια μας πρόσφερε η διευθύντρια του σχολείου μας, με την οποία 

γυρίσαμε, μοντάραμε και ανεβάσαμε στο διαδίκτυο τόσο στο blog του σχολείου όσο 

και στην ιστοσελίδα “respect diversity” του British Council για να συμμετάσχουμε σε 

διαγωνισμό με θέμα το σεβασμό στα δικαιώματα των ανθρώπων σε σενάριο των 

ίδιων των μαθητών. Συνεργαστήκαμε με το British Council, που έστειλε ειδικούς να 

κάνουμε πρόγραμμα ημερήσιο πάνω στο θέμα που επεξεργαζόμασταν, με το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης, στο οποίο παρακολουθήσαμε το 

πρόγραμμα «Ενέργεια-κλιματικές αλλαγές» που πραγματεύεται ακριβώς το πώς οι 

πολίτες ενεργούν και τι συνέπειες προκαλούν αυτές οι επιλογές τους και επηρεάζουν 

όχι μόνο στη ζωή τους, αλλά και το περιβάλλον και τις ζωές άλλων ανθρώπων στη 

Γη.  

 Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ήταν πρωτίστως ότι οι μαθητές οι ίδιοι 

έπρεπε να μπουν στη διαδικασία να ψάχνουν στο διαδίκτυο ή σε άλλες πηγές για 

υλικό, να το επεξεργάζονται, να μοιράζουν αρμοδιότητες και να τηρούν οι ίδιοι τα 

συμφωνημένα (Μορέν, 2001).  . Άλλη δυσκολία ήταν πρακτικού χαρακτήρα. Το 

ζήτημα του χρόνου για να βγει η πολύ απαιτητική ύλη της Ε΄τάξης. Μια δυσκολία 

που ξεπεράστηκε μετά από συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων ήταν να δέχονται οι 

συνάδελφοι να συζητούν ομάδες μαθητών/ριών μου στις τάξεις τους με τους μαθητές 

τους ζητήματα καθημερινά  για το σχολείο, τη γειτονιά και τι μπορεί ο καθένας από 

μας να κάνει για να τα ομορφύνει (Ματσαγγούρας, 2000, Καρυώτης, 2011)  . Με λίγα 

λόγια να ενεργούν οι ίδιοι σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους για να αλλάξουν 

τον περιβάλλοντα χώρο τους (Τοδούλου, 2011, Γουρνάς, 2011).  

 

Οφέλη της δράσης- Διάχυση  

 Οι στόχοι της δράσης μας ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν ότι ο ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΗΣ είναι: 

 Ο υπεύθυνος, ενημερωμένος πολίτης που ενδιαφέρεται για τα κοινά 

και εκφράζει την άποψή του 

 Γνωρίζει τα δικαιώματα/υποχρεώσεις του, Σέβεται τη διαφορετικότητα 

 Διαθέτει συλλογικό πνεύμα 

 Συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία, Συνεργάζεται 

 Προστατεύει το περιβάλλον 

 Ενεργεί  

 Οι στόχοι μας για τα οφέλη σε επίπεδο σχολικής μονάδας ήταν οι μαθητές: 

1. Να οδηγηθούν στην επίγνωση μέσα από την ευαισθητοποίηση και την 

πληροφόρηση 

2.  Να οδηγηθούν στη συμμετοχή μέσα από τη συλλογικότητα και την 

ενεργοποίηση 

3. Να αναπτύξουν κοινωνική υπευθυνότητα, στο βαθμό που τους 

επιτρέπει η ηλικία τους  
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4. Να καταλάβουν ότι αν ενεργήσουν και συν...εργήσουν σύμφωνα με τα 

παραπάνω θα  γίνουν ενεργοί πολίτες. 

 Η διάχυση της δράσης μας έγινε μέσα από τις παρακάτω δραστηριότητες 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς:  

Α) δημιουργία βίντεο για τα δικαιώματα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα, 

το σενάριο ήταν των μαθητών/ριών της τάξης. Έγινε προβολή του βίντεο στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου ώστε να το παρακολουθήσουν όλες οι 

τάξεις. Ακολούθησε συζήτηση. 

Β) διάλογος μαθητών/ριών με συμμαθητές άλλων τάξεων για 

δικαιώματα/υποχρεώσεις και ανάληψη πρωτοβουλιών.  

Γ) φύτεμα λαχανικών, δημιουργία και ευθύνη περιποίησης του λαχανόκηπου σε 

συγκεκριμένο σημείο της σχολικής αυλής.  

Δ) δραματοποίηση του παραμυθιού του Αντώνη Παπαθεοδούλου «σι σου ντο ή 

σε ένα ξεχασμένο πιάνο» που είναι ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου παρουσία γονέων.  

Ε) ανάληψη δραστηριοτήτων για βοήθεια άπορων μαθητών σε συνεργασία με 

όλο το σχολείο.   

Κλείνοντας: 

«…Ξέρει κανείς πώς λέγεται αυτό; Λέγεται συνέργεια. Είναι μια νέα μορφή 

ενέργειας μεγαλύτερη από το άθροισμα της ενέργειας όλων των μεμονωμένων 

ατόμων. Ένας απλός ορισμός της συνέργειας είναι ότι 1 συν 1 κάνει 5…»  

(Macbeth & al., 2005). 
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«Ο ψεύτης παππούς»: διαθεματική διδασκαλία του 

μαθήματος της γλώσσας με τη βοήθεια της 

λογοτεχνίας 
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Αδάμος Αναστασίου  
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adamosana@gmail.com 
Περίληψη 

Η δράση αυτή αναπτύχθηκε γύρω από το μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη «Ο 

ψεύτης παππούς» και περιελάμβανε δραστηριότητες σχετικές με τα μαθήματα της 

ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και στοιχεία άλλων μαθημάτων. Κύριοι 

στόχοι του προγράμματος ήταν η καλλιέργεια της αγάπης των παιδιών για τη 

λογοτεχνία και η ανάπτυξη της φαντασίας τους μέσα από τη μελέτη ενός σημαντικού 

έργου της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. Το μυθιστόρημα και παράλληλα κείμενα 

διαφόρων ειδών αποτέλεσαν το κίνητρο και το μέσο για τη μελέτη της ελληνικής και 

της αγγλικής γλώσσας, καθώς και άλλων μαθημάτων. Η δράση είχε ως αποτέλεσμα 

τη βελτίωση του γραπτού λόγου των παιδιών και την ανάπτυξη της φαντασίας τους 

και ενεργοποίησε την αγάπη τους για τη μάθηση. 

 

Abstract 

In this project, Alki Zei’s novel “The liar grandfather” constituted the main focus 

around which the teaching of a large number of activities concerning both Greek and 

English language was developed. Clues from other school subjects were also 

integrated. The main objective of the project was the cultivation of love for literature 

and the development of the children’s imagination through the study of a significant 

book of the Greek childhood literature. The novel and a variety of parallel-

supplementary texts became both a motive and a means for the study of Greek and 

English language, as well as other school subjects. The project led to the improvement 

of the students’ written speech and to the development of their imagination, and 

triggered their love for learning. 

Το πρόγραμμα «Ο ψεύτης παππούς» σχεδιάστηκε με βάση το ομώνυμο 

μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη για τη διαθεματική διδασκαλία της γλώσσας και 

υλοποίηθηκε σε ένα τμήμα της Ε’ τάξης του 1
ο
 Π.Π.Δ.Σ. Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Το 

τμήμα αποτελούνταν από 21 παιδιά, 11 αγόρια και 10 κορίτσια, εκ των οποίων 

ορισμένα αντιμετώπιζαν μαθησιακές δυσκολίες. Το βιβλίο επελέγη από τα ίδια τα 

παιδιά, σε μια δραστηριότητα που αποτελούσε μέρος των δράσεων για τη Διεθνή 

Εβδομάδα Βιβλίου. 

Κατά την έναρξη του διδακτικού έτους, και σύμφωνα με τη φιλοσοφία της 

έρευνας δράσης (βλ. Carr & Kemmis, 1986· Altrichter et al., 1993), η ομάδα των 

εκπαιδευτικών (υπεύθυνη τμήματος και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων) συζήτησε 



 

 
49 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες του τμήματος και αναζήτησε δυνατότητες 

για διδακτικές παρεμβάσεις. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που διαπιστώθηκε 

ήταν η έλλειψη καλλιτεχνικής παιδείας. Θεωρήσαμε το πρόβλημα αυτό εξόχως 

σημαντικό, καθώς η τέχνη συντελεί στην ανάπτυξη της φαντασίας, μιας νοητικής 

λειτουργίας καθοριστικής για τη συνολική ανάπτυξη του νοητικού δυναμικού του 

παιδιού και για την κατάκτηση του επιστημονικού τρόπου σκέψης (Vygotsky, 1987). 

«Ο ψεύτης παππούς», που υλοποιήθηκε από την υπεύθυνη του τμήματος Ε. Καπλάνη 

και τον εκπαιδευτικό της αγγλικής γλώσσας Α. Αναστασίου, αποτέλεσε μία από τις 

παρεμβάσεις που είχαν ως στόχο να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τις τέχνες. 

Μία ακόμα ανάγκη που κλήθηκε να καλύψει το πρόγραμμα αυτό ήταν η 

ανάγκη για δημιουργική και διαθεματική προσέγγιση των γλωσσικών μαθημάτων. Αν 

και η δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά/γερμανικά) δεν ήταν δυνατόν να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα, καθώς τα παιδιά τη διδάσκονταν για πρώτη φορά, το μαθησιακό επίπεδο 

του τμήματος στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα επέτρεπε την απομάκρυνση 

από την πεπατημένη οδό και τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας με νέους στόχους και 

πρακτικές μάθησης. 

Το μεγαλύτερο μέρος των γνωστικών στόχων του προγράμματος προερχόταν 

από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την Ε’ τάξη, χωρίς, παρόλα αυτά, να 

περιορίζεται από αυτό. Επιπλέον, αν και το πρόγραμμα αφορούσε κατά κύριο λόγο τα 

μαθήματα της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, και τη μελέτη, πέραν του ιδίου 

του μυθιστορήματος, γραμματικών και συντακτικών φαινομένων και διαφορετικών 

κειμενικών ειδών, εντάχθηκαν σε αυτό και δραστηριότητες που σχετίζονταν με άλλα 

μαθήματα, όπως αυτά της γεωγραφίας (χάρτες) και της πληροφορικής (power point, 

χρήση του διαδικτύου), ενώ ευκαιριακά εντάχθηκαν στη διδασκαλία τεχνικές του 

θεατρικού παιχνιδιού και άλλα έργα τέχνης, όπως ο πίνακας ζωγραφικής 

«Altmännerhaus in Amsterdam» του M. Liebermann και το μουσικό κομμάτι 

«Sarabande» του Γκ. Φ. Χαίντελ. Η ένταξη στο πρόγραμμα όσο το δυνατόν 

περισσότερων στόχων του αναλυτικού προγράμματος συνετέλεσε καταρχήν στο να 

αποτελέσει «ο ψεύτης παππούς» έναν εναλλακτικό, δημιουργικό τρόπο διδασκαλίας 

και όχι ένα είδος "πάρεργου", ενώ ταυτόχρονα μας προσέφερε τη δυνατότητα για 

αξιοποίηση ενός μεγάλου μέρους του διδακτικού χρόνου. 

Η μελέτη του έργου έγινε, κατά κύριο λόγο, με τη βοήθεια ομαδικών φύλλων 

εργασίας. Η ομαδική εργασία είναι αυτή που προσφέρει στα παιδιά δυνατότητες 

ανάπτυξης (βλ. Βυγκότσκι, 1988) και έχει αποτελέσματα που δεν περιορίζονται στο 

άθροισμα των ατομικών δυνατοτήτων των παιδιών, αλλά πολλαπλασιάζονται χάρη 

στη δυναμική αλληλεπίδραση εντός της ομάδας (βλ.και Moll, 1990). Παράλληλα, 

εκπονήθηκαν δραστηριότητες που αφορούσαν διαδικτυακές πηγές (η αίθουσα 

διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο), άλλα κείμενα και έργα τέχνης, καθώς και 

δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου και δημιουργίας ηλεκτρονικών 

παρουσιάσεων. 

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο της 

λογοτεχνίας, την απόλαυσαν, έγιναν μικροί αναγνώστες. Με τη μελέτη των 

γλωσσικών φαινομένων, σε συνάρτηση πάντα με το κείμενο, τα παιδιά κατανόησαν 

το πώς αυτά χρησιμοποιούνται και το πώς η γνώση τους μπορεί να βοηθήσει τον 

συγγραφέα να επικοινωνήσει αποτελεσματικά τη σκέψη του, ενώ με τη βοήθεια των 
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παράλληλων κειμένων είδαν το πώς ένα λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να τοποθετηθεί 

σε σχέση με άλλα κείμενα ή έργα τέχνης. Η παραγωγή κειμένων αφορμούμενων από 

το μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη κινητοποίησε τα παιδιά, ενώ η μελέτη στοιχείων της 

θεωρίας της λογοτεχνίας τα βοήθησε να απολαύσουν περισσότερο το μυθιστόρημα, 

αποτελώντας ταυτόχρονα γι’ αυτά έναν πολύτιμο βοηθό στα δικά τους συγγραφικά 

πειράματα. Τέλος, η σύνδεση του μυθιστορήματος με τα διαφορετικά σχολικά 

μαθήματα συνέβαλε στην κατανόηση της σύνδεσης που υπάρχει μεταξύ των 

φαινομενικά διακριτών γνωστικών αντικειμένων –αν και η πλήρης κατανόηση του 

γεγονότος αυτού δεν είναι δυνατόν να προέλθει από ένα μόνο πρόγραμμα, ούτε, κατά 

τη γνώμη μας, σε τόσο μικρή ηλικία (για την ανάπτυξη της νόησης βλ. Βυγκότσκι, 

1988, Vygotsky, 1997). 

Όσον αφορά τους ίδιους τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, το 

σημαντικότερο όφελος που αποκομίσαμε ήταν η εγκαθίδρυση ενός αυθεντικά 

συνεργατικού πνεύματος, ενός τρόπου εργασίας όπου ο ένας μαθαίνει διαρκώς από 

τον άλλον. Η έλλειψη αρκετού ελεύθερου χρόνου λειτούργησε σε αυτό το σημείο 

θετικά, καθώς ήμασταν υποχρεωμένοι να μάθουμε να επικοινωνούμε γρήγορα και 

αποτελεσματικά. Ένας δεύτερος παράγοντας που συνετέλεσε στην επιτυχή 

συνεργασία μας ήταν η παρακολούθηση μαθημάτων του ενός από τον άλλον, όχι 

βέβαια ως υποχρέωση, αλλά ως μια δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου που αποτελεί, 

άλλωστε, συνήθεια και άλλων εκπαιδευτικών στο σχολείο μας. 

Επειδή επρόκειτο για ένα πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας, θεωρούμε ότι «ο ψεύτης 

παππούς» μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση, προσεγγίσεων που θα βασίζονται στην τέχνη και τη 

δημιουργικότητα. Το υλικό που κατασκευάσαμε βρίσκεται στη διάθεση των 

εκπαιδευτικών του σχολείου μας, δεν θεωρούμε, όμως, ότι θα ήταν εφικτό να 

χρησιμοποιηθεί αυτούσιο σε κάποιο άλλο τμήμα. Κάθε τμήμα έχει τις ιδιαιτερότητές 

του, τα δικά του προβλήματα και ανάγκες. Έτσι, ενώ «ο ψεύτης παππούς» μας 

φιλοδοξεί, πράγματι, να αποτελέσει ένα βοήθημα για κάθε δάσκαλο που ενδιαφέρεται 

να εντάξει τη λογοτεχνία στην καθημερινή διδακτική πράξη, θα πρέπει να θυμόμαστε 

ότι το μυθιστόρημα αυτό το επέλεξαν τα ίδια τα παιδιά. 
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Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά:  

Μια Πιλοτική Εφαρμογή στο 1ο Πρότυπο 

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης 

Α.Κλώθου  

Ε. Κυβηρτζίκης 

5ο ΔΣ Αλεξανδρούπολης, 1ο Πρότυπο Πειραματικό ΔΣ Αλεξανδρούπολης 

aklothou@eled.duth.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία αφορά στην πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών 

των Μαθηματικών, η οποία έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα 2011-2012 σε σχολική 

μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης με στόχο την ανάδειξη όψεων της 

αξιοποίησής του στην τάξη των Μαθηματικών, αλλά και στο ευρύτερο σχολικό 

πλαίσιο. Στην εργασία παρουσιάζονται στοιχεία αυτής της αξιοποίησης, ενώ από τις 

πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι αναπτύχθηκε συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι 

οποίοι οδηγήθηκαν στον αναστοχασμό σε σχέση με τις διδακτικές τους ενέργειες και 

σε αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητάς τους. Η ανάγκη που δημιουργήθηκε για 

αναζήτηση εναλλακτικών δρόμων όσον αφορά τη μάθηση και τη διδασκαλία των 

Μαθηματικών είχε ως αποτέλεσμα τη διατύπωση μιας σειράς από προτάσεις σχετικά 

με το είδος και το περιεχόμενο της επιμόρφωσής τους, καθώς  και της 

επαγγελματικής τους εξέλιξης.  

 

ABSTRACT 

This paper concerns the pilot implementation of the Curriculum of Mathematics, 

which took place in the period of 2011-2012 in an elementary school of Thrace, to 

emerge aspects of this implementation in the mathematics classroom, but also in the 

wider school context. This paper presents elements of such a use, while the first 

indications show that there was a developed cooperation between teachers, who were 

led to a reflection of their teaching actions and controverted their effectiveness. The 

need to find alternative pathways to learning and teaching of mathematics formulated 

a series of recommendations on the type and the content of their further education, as 

well as of their professional development. 

 

1. Εισαγωγή 

Η δράση που περιγράφεται παρακάτω εντάσσεται στο πλαίσιο της πιλοτικής 

εφαρμογής του νέου Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) των Μαθηματικών, που 

διενεργήθηκε τη σχολική χρονιά 2011-2012 στο 1
ο
 Πρότυπο Πειραματικό ΔΣ 

Αλεξανδρούπολης, το οποίο συνιστούσε μία από τις ενενήντα εννέα πιλοτικές 

mailto:2aklothou@eled.duth.gr
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μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στη δράση 

αυτή.  

Στο 1
ο
 Πρότυπο Πειραματικό ΔΣ Αλεξανδρούπολης απασχολούνταν δώδεκα 

εκπαιδευτικοί της Α/θμιας Εκπαίδευσης. Η πιλοτική εφαρμογή του νέου ΠΣ των 

Μαθηματικών είχε πολλούς “υποστηρικτές” στο συγκεκριμένο σχολείο. Οι δέκα από 

τους δώδεκα εκπαιδευτικούς του σχολείου συνεργάστηκαν σε όλες τις φάσεις της 

πιλοτικής εφαρμογής, δηλαδή, κατά τον σχεδιασμό των μαθημάτων με βάση το νέο 

ΠΣ, κατά την παρατήρηση των διδασκαλιών και τη συλλογή δεδομένων, κατά την 

ανάλυση των δεδομένων και, κυρίως, κατά την ενδελεχή συζήτηση που ακολουθούσε 

τις δράσεις που πραγματοποιούνταν στη σχολική μονάδα.  

Για την υποστήριξη της υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής του νέου ΠΣ των 

Μαθηματικών  πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από τροποποιήσεις μικρότερης ή 

μεγαλύτερης βαρύτητας στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, όπως η 

υιοθέτηση δίωρων διδακτικών περιόδων που διευκόλυνε τους εκπαιδευτικούς να 

πειραματιστούν αξιοποιώντας το νέο ΠΣ. Παράλληλα, επιδιώχθηκε η συνεργασία με 

το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης και οργανώθηκαν από κοινού μια σειρά από συναντήσεις με στόχο οι 

εκπαιδευτικοί να αναστοχαστούν (ως ομάδα) σε σχέση με συγκεκριμένες όψεις της 

μάθησης και της διδασκαλίας των Μαθηματικών που αναδεικνύονταν στην τάξη 

τους, με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις που υιοθετεί το νέο ΠΣ,  καθώς και το «τι 

σήμαινε αυτό» για τη δική τους εργασία στην τάξη. 

 

2. Το πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής του νέου ΠΣ στην τάξη των 

Μαθηματικών 

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του νέου ΠΣ οι εκπαιδευτικοί 

συμμετείχαν σε ενδοσχολικές συναντήσεις. Αντικείμενο αυτών των συναντήσεων 

(περισσότερες από πέντε προκαθορισμένες και περίπου δεκαπέντε άτυπες στη 

διάρκεια του σχολικού έτους) ήταν ο σχεδιασμός των μαθημάτων που 

αναπτύσσονταν με βάση την τροχιά μιας μαθηματικής έννοιας, όπως αυτή 

περιγράφεται στο νέο ΠΣ (στη συγκεκριμένη περίπτωση των κλασματικών αριθμών, 

με την οποία είχε αποφασίσει να εργαστεί το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών του 

σχολείου).  Ειδικότερα, αντικείμενο κάθε συνάντησης ήταν ο σχεδιασμός και η 

οργάνωση από κοινού μιας διδασκαλίας που αφορούσε συγκεκριμένο ‘κόμβο’ 

(ενότητα) της τροχιάς με τρόπους που ικανοποιούσαν τις αρχές που πρεσβεύει το νέο 

ΠΣ και θα πραγματοποιούνταν από έναν εκπαιδευτικό (ΙΕΠ 2011). Οι διδασκαλίες 

βιντεοσκοπούνταν, ενώ, κατά τη διάρκειά τους, περίπου οι μισοί εκπαιδευτικοί 

παρακολουθούσαν τη διδασκαλία και κρατούσαν σημειώσεις σε ένα φύλλο 

παρατήρησης με συγκεκριμένους άξονες. Επίσης, πραγματοποιούνταν συναντήσεις 

όπου αναλυόταν η κάθε νέα διδασκαλία και οι διδακτικές πρακτικές που καθόριζαν 

την πορεία μάθησης των μαθητών αποτελούσαν αντικείμενο αναστοχασμού της 

ομάδας των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με τις προσωπικές σημειώσεις που 

κρατούσε ο κάθε εκπαιδευτικός ατομικά. Σε αυτές τις συναντήσεις γινόταν 

προσπάθεια να ομαδοποιηθούν οι ατομικές παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών που 

είχαν παρακολουθήσει το μάθημα σε συνδυασμό με το ημερολόγιο που συμπλήρωνε 
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εκ των υστέρων ο κάθε εκπαιδευτικός που πραγματοποιούσε το μάθημα, ώστε να 

διευκολυνθεί η συζήτηση και να αναδειχτούν κρίσιμες συνιστώσες σχετικές με την 

πιλοτική εφαρμογή, αλλά και με το ίδιο το ΠΣ των Μαθηματικών. Οι περισσότερες 

υποστηρικτικές συναντήσεις πραγματοποιούνταν εντός του σχολικού ωραρίου, 

γεγονός που ενείχε δυσκολίες, ωστόσο η συζήτηση και η συνεργασία μεταξύ των 

μελών της ομάδας, η οποία ήταν απαραίτητη για τον προβληματισμό, αλλά και την 

ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. Κεντρικό 

συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο στη δράση αυτή είχε ο σύμβουλος 

προώθησης του νέου ΠΣ των Μαθηματικών, ο οποίος βοηθούσε τους εκπαιδευτικούς 

στον σχεδιασμό των διδασκαλιών, στον προσδιορισμό των διδακτικών τους 

ενεργειών, στην επιλογή ή/ και τη συγκρότηση εκπαιδευτικού υλικού, στον 

σχεδιασμό δράσεων αξιολόγησης, στη συζήτηση των αποτελεσμάτων από την 

εφαρμογή του νέου ΠΣ και των παρεμβάσεων που κρίνονταν αναγκαίες να 

υλοποιηθούν, ενώ συνομιλούσε με γονείς και μαθητές των πιλοτικών τάξεων για το 

πώς αντιμετωπίζουν τις ενδεχόμενες αλλαγές που σημειώνονταν στην καθημερινή 

διδακτική πρακτική στην τάξη των μαθηματικών.  

 

2.1 Οι δραστηριότητες στο νέο ΠΣ των Μαθηματικών και η διαφοροποίηση 

του τρόπου που μαθαίνουν οι μαθητές  

Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο πλαίσιο που περιγράφηκε στην προηγούμενη 

ενότητα, το οποίο παραπέμπει σε μια προσέγγιση τύπου «μελέτης μαθήματος» (π.χ. 

Taylor et al 2005), οι εκπαιδευτικοί διέκριναν με σχετική ευκολία τις διαφορετικές 

προσεγγίσεις που προτείνονται μέσω των δραστηριοτήτων του νέου ΠΣ, εκφράζοντας 

παράλληλα την άποψή τους για τους τρόπους αποτελεσματικής αξιοποίησής τους 

στην τάξη. Επιπλέον, ήταν σε θέση να διακρίνουν τη διαφοροποίηση στο περιεχόμενο 

και στη δομή αυτών των δραστηριοτήτων σε σχέση με εκείνες του σχολικού βιβλίου. 

Οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν την αναγκαιότητα να παρέχεται στους μαθητές η 

δυνατότητα να αναπτύσσουν το δικό τους πλαίσιο κατανόησης των μαθηματικών 

εννοιών μέσω δραστηριοτήτων, οι οποίες θα πρέπει να είναι ελκυστικές και να τους 

προσφέρουν την ικανοποίηση της επιτυχίας. Διαπίστωσαν με ενδιαφέρον το γεγονός 

ότι, μέσω των δραστηριοτήτων του νέου ΠΣ των Μαθηματικών, οι μαθητές 

ενθαρρύνονταν με ερωτήσεις και υποστηρίζονταν με οδηγίες ώστε να ανακαλύψουν 

και να προσεγγίσουν τη μαθηματική έννοια που συνδεόταν με τη συγκεκριμένη κάθε 

φορά δραστηριότητα και με πρόσθετες ερωτήσεις και οδηγίες για την εκτέλεση 

συγκεκριμένων ενεργειών, συχνά αυξανόμενης δυσκολίας (οι μαθητές) 

παροτρύνονταν, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, να διερευνήσουν, να 

συσχετίσουν και να εφαρμόσουν τη μαθηματική ιδέα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.  

Μια ιδιαίτερα σημαντική συνιστώσα της συνεργασίας των εκπαιδευτικών στο 

πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, βασική απόρροια της αναστοχαστικής διαδικασίας 

που υποστηρίχτηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εργασίας πριν και μετά από 

την πραγματοποίηση κάθε διδασκαλίας, ήταν η ανάδειξη της αναγκαιότητας η 

μαθηματική εκπαίδευση να συνιστά έναν τομέα που αφορά όλους τους μαθητές. Οι 

εκπαιδευτικοί προβληματίστηκαν ουσιαστικά για τους μαθητές που υπάρχουν στις 

τάξεις τους και συναντούν σοβαρά γνωστικά, κοινωνικά και πολιτισμικά εμπόδια, τα 
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οποία είναι συχνά ανυπέρβλητα και ασύγκριτα δυσκολότερα σε σχέση με άλλων 

συνομηλίκων τους.  

Τέλος, σε σχέση με τους μαθητές, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, μετά και από 

την παρακολούθηση του συνόλου των μαθημάτων, ότι εντόπισαν αλλαγές στις 

διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, τις οποίες δεν μπορούσαν να 

κατονομάσουν με ακρίβεια, αλλά είχαν την αίσθηση ότι υπήρξε διαφοροποίηση και 

αναπτύχθηκε έντονο ενδιαφέρον για τον κάθε μαθητή ατομικά. Η μέχρι τότε εμπειρία 

τους με τα Μαθηματικά τούς επέτρεψε να «δουν» τις αλλαγές που ενδεχομένως 

υπήρξαν στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί έκαναν το μάθημα των 

Μαθηματικών και τη σχέση που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους (αν υπήρξε 

διαφοροποίηση και σε ποιο επίπεδο).  

 

3. Πρώτες συμπερασματικές επισημάνσεις 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή 

επέλεξαν μια μαθηματική περιοχή, κοινή για όλους (κλασματικοί αριθμοί), 

μελέτησαν την τροχιά της, όπως αυτή εξελίσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση και 

εντόπισαν τις σχετικές ενότητες από τα σχολικά εγχειρίδια της τάξης που δίδασκαν 

(ΙΕΠ 2011). Αποφάσισαν από κοινού να εργαστούν με έμφαση στην εννοιολογική 

προσέγγιση των ιδεών που επρόκειτο να επεξεργαστούν με τους μαθητές, επέλεγαν 

την ενότητα που θα διδασκόταν κάθε φορά και όριζαν μια συνάντηση για να 

σχεδιάσουν το αντίστοιχο μάθημα. Ο εκπαιδευτικός της τάξης πραγματοποιούσε το 

μάθημα και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας παρακολουθούσαν και κρατούσαν 

σημειώσεις που αφορούσαν το περιβάλλον μάθησης που διαμορφωνόταν. Σε αυτή τη 

συνθήκη οδηγούνταν στην επιλογή και αξιοποίηση περισσότερων και διαφορετικών 

διδακτικών πρακτικών, καθώς οι διδασκαλίες πραγματοποιούνταν σε κλίμα 

συνεργασίας, όπου ενθαρρύνονταν ο πειραματισμός και οι νέες προσεγγίσεις των 

μαθηματικών εννοιών. Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν την ανάγκη 

αξιοποίησης πολλαπλών διδακτικών μεθόδων για την επίτευξη των προσδοκώμενων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός ΠΣ των Μαθηματικών. Η κατάρτισή τους σε 

θέματα μαθηματικής εκπαίδευσης, η κατανόηση της ανάγκης για συνεχή 

επιστημονική ενημέρωση, καθώς και οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης και ανάπτυξης 

σχετικού διαλόγου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας συνέβαλαν σημαντικά 

στην αναγνώριση της σημασίας της συγκεκριμένης θεώρησης. 

Για τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς το σχολικό εγχειρίδιο συνιστά μία από τις 

πηγές που ένας εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του για να σχεδιάσει ένα μάθημα 

Μαθηματικών. Σχεδόν στο σύνολό τους υπήρξαν ευέλικτοι στην προσαρμογή της 

«ύλης» στις ανάγκες του μαθητή, ώστε να καλύπτονται ζητήματα αυτονομίας στη 

μάθηση των μαθηματικών.  Παράλληλα, άσκησαν έντονη κριτική στη φορμαλιστική 

και αναπαραγωγικού τύπου διδακτική προσέγγιση που προτείνεται σε ορισμένες 

περιπτώσεις από τα σχολικά βιβλία των Μαθηματικών.  

Η πιλοτική εφαρμογή του νέου ΠΣ των Μαθηματικών εκλήφθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς ως ευκαιρία για να απομακρυνθούν από το «σχολικό εγχειρίδιο ως 

ένα δεδομένο πλαίσιο εργασίας στην τάξη», υιοθετώντας παράλληλα και 
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διαφοροποιημένες διδακτικές πρακτικές, οι οποίες ήταν επιθυμητές στην πορεία 

προσέγγισης της μαθηματικής γνώσης. 

 

3.1 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και διαφοροποίηση των διδακτικών 

πρακτικών 

Οι εκπαιδευτικοί, έχοντας αναγνωρίσει τον περιοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 

επιμορφώσεις σεμιναριακού τύπου στην επαγγελματική τους πορεία, επιδίωκαν 

συστηματικά, μετά από το τέλος των μαθημάτων που πραγματοποιούσαν ή αργότερα, 

να συμμετέχουν σε ομαδικές συναντήσεις, όπου δινόταν χρόνος στον εκπαιδευτικό 

που πραγματοποίησε τη διδασκαλία να οργανώσει τις δικές του παρατηρήσεις από το 

μάθημα σε σχέση με θέματα μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών, ενώ οι 

υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μελετούσαν τα δεδομένα που είχαν συλλέξει από την 

παρατήρηση της διδασκαλίας (συγκέντρωναν τα βασικά σημεία των παρατηρήσεών 

τους και τα αναρτούσαν στον πίνακα ανακοινώσεων). Διάβαζαν τα βασικά σημεία 

που σημείωσε ο κάθε εκπαιδευτικός για να διαπιστώσουν «τι έμαθαν από τη μελέτη 

του συγκεκριμένου μαθήματος». Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος προβληματισμού και 

αναστοχασμού σε σχέση με τις διδακτικές πρακτικές που αναπτύσσονταν στη 

διάρκεια των πιλοτικών μαθημάτων έδωσε τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα 

ερευνητικά δεδομένα της μαθηματικής εκπαίδευσης και συνιστούσε έναν 

ενδιαφέροντα τρόπο επιμόρφωσης και, κατά συνέπεια, επαγγελματικής εξέλιξης των 

εκπαιδευτικών.  

 

3.2 Κρίσιμα χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης για την αποτελεσματική 

εφαρμογή του νέου ΠΣ των Μαθηματικών  

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η μορφή της επιμόρφωσης που θεωρήθηκε 

απαραίτητη για την υποστήριξή τους στην υλοποίηση του νέου ΠΣ των 

Μαθηματικών είχε τον χαρακτήρα ‘επίσκεψης πεδίου’ στο σχολείο για συνεργασία 

και στήριξη, με συχνότητα μίας φοράς το δεκαπενθήμερο.  

Επιπλέον, η θεματική και το περιεχόμενο των συναντήσεων κρίθηκε σημαντικό να 

περιλαμβάνει θέματα της ελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης, ανάλυση της 

σχολικής αποτυχίας των ελλήνων μαθητών και της διδακτικής πράξης στην ελληνική 

τάξη των Μαθηματικών, δυνατότητες αξιοποίησης του νέου ΠΣ των Μαθηματικών 

σε πραγματικές συνθήκες τάξης και ενημέρωση – συζήτηση για θέματα σχετικά με 

την αποτελεσματικότητα και την αξιολόγηση της συγκεκριμένης παρέμβασης, 

ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση 

των μαθηματικών, παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων από τον χώρο της 

μαθηματικής εκπαίδευσης, καθώς και δημιουργία μιας «γραμμής επικοινωνίας» με 

τους εκπαιδευτικούς του συγκεκριμένου σχολείου σε ατομική και συλλογική βάση 

για την επιτόπια επίλυση προβλημάτων με στόχο την ενθάρρυνση και την ενίσχυση 

του έργου τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θεώρησαν εξαιρετικά 

σημαντική την εμβάθυνση σε θέματα που αναδεικνύονταν στις συζητήσεις (π.χ. ο 

ρόλος ενός ανοικτού και ευέλικτου μαθησιακού περιβάλλοντος στη μάθηση, η σχέση 

των δραστηριοτήτων με την καθημερινή ζωή: πλεονεκτήματα και περιορισμοί με 

βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, το σχολικό βιβλίο και το θέμα της «διδακτέας ύλης», η 
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διάκριση των μαθητών σε «καλούς» και «αδύνατους», θέματα οργάνωσης της 

μαθηματικής σκέψης του μαθητή, αξιολόγηση, εξετάσεις, επίδοση κ.ά). 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί έθεσαν μια σειρά από γενικότερα ζητήματα που, κατά την 

άποψή τους, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μιας ουσιαστικής επιμορφωτικής 

παρέμβασης που μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά την εφαρμογή ενός νέου ΠΣ 

στα Μαθηματικά, όπως την ανάπτυξη των κυρίαρχων σύγχρονων αντιλήψεων για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση 

του λάθους στην τάξη (φύση, αίτια και ερμηνεία τους με βάση ψυχολογικές, 

κοινωνικές και πολιτισμικές οπτικές), την αξιοποίηση διερευνητικών 

δραστηριοτήτων στην τάξη των Μαθηματικών και τον προσδιορισμό της φύσης και 

του ρόλου τους στη μάθηση και στη διδασκαλία των Μαθηματικών. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΙΕΠ (2011). Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

ΙΕΠ/ ΕΣΠΑ 2007-13\ Ε.Π. Ε& ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 

21
ου

 αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη». 

ΙΕΠ (2011). Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οδηγός για τον 

εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων». Αθήνα: ΙΕΠ/ ΕΣΠΑ 2007-

13\ Ε.Π. Ε& ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21
ου

 αιώνα) – Νέο 

Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη». 

Taylor, A. et al. (2005). Lesson study: A professional Development Model for 

Mathematics Reform. The rural educator (winter), 17-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
57 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

«Μέλι, μαρμελάδα, κέτσαπ και μουστάρδα»: τα 

παιδιά δημιουργούν μια θεατρική παράσταση 
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Περίληψη 

Το «Μέλι, μαρμελάδα, κέτσαπ και μουστάρδα» είναι μια θεατρική παράσταση 

που γράφτηκε από τα παιδιά δύο συνεργαζόμενων τμημάτων της Ε’ τάξης του 1
ου

 

Π.Π.Δ.Σ. Θεσσαλονίκης. Έναυσμα αποτέλεσε μία δραστηριότητα δημιουργικής 

γραφής που πραγματοποιήθηκε στο μάθημα της γλώσσας, η οποία αφορούσε τη 

δημιουργία θεατρικών χαρακτήρων και την παραγωγή μικρών σεναρίων από τις 

ομάδες των παιδιών. Η συγγραφή πραγματοποιήθηκε στο τέλος της σχολικής χρονιάς 

και η συνέχεια της δράσης έχει προγραμματιστεί για την Στ’, πλέον, τάξη, καθώς η 

παράσταση αναμένεται να ανέβει το φθινόπωρο του επόμενου έτους. 

Abstract 

“Honey, jam, ketchup and mustard” is a theatrical play written by the students 

of two fifth grades of the 1
st
 model-experimental primary school of Thessaloniki. The 

spark for this action was given by a creative writing activity that took place in a Greek 

language course. In this activity, the students, divided in small groups, created 

theatrical characters and short scenarios. The writing of the play was completed 

around the end of the school year, so it will be continued by the sixth grades, as the 

staging of the play is programmed for the autumn of the coming school year. 

Το πρώτο μέρος της δράσης «Μέλι, μαρμελάδα, κέτσαπ και μουστάρδα», 

υλοποιήθηκε από τα παιδιά δύο τμημάτων της Ε’ τάξης του Π.Π.Δ.Σ. Θεσσαλονίκης 

και τις δασκάλες τους, Ε. Καπλάνη και Π. Καξίρα. Τα τμήματα αποτελούνταν από 

ένα σύνολο 36 παιδιών (21 στο ένα τμήμα και 15 στο άλλο), εκ των οποίων τα 17 

αγόρια και τα 19 κορίτσια. Τα τμήματα εργάστηκαν σε μεγάλο βαθμό στην ίδια 

αίθουσα, όμως αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό, καθώς ο χώρος ήταν μικρός και δεν 

συνέπιπταν πάντα οι ώρες διδασκαλίας των δύο εκπαιδευτικών. 

Η αφορμή για τη συγγραφή της παράστασης δόθηκε από μια δραστηριότητα 

δημιουργικής γραφής που πραγματοποιήθηκε στο μάθημα της γλώσσας. Η 

δραστηριότητα αυτή αφορούσε τη συγγραφή σεναρίου και συνδεόταν με τη θεματική 

των φανταστικών ιστοριών. Τα παιδιά αρχικά χωρίστηκαν σε ζευγάρια ή μικρές 

ομάδες και επέλεξαν από έναν φανταστικό τόπο: την Ατλαντίδα, τον πυρήνα ενός 
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άστρου, το δορυφόρο του Δία Ευρώπη και τη Σαυρία, ένα φανταστικό νησί πάνω από 

την Ατλαντίδα. Στη συνέχεια δημιούργησαν, το κάθε παιδί ξεχωριστά, από έναν 

χαρακτήρα που ζει στον τόπο που διάλεξε η ομάδα του, απαντώντας στις ερωτήσεις: 

Πόσων χρονών είναι; 

Ποιο είναι το φύλο του; 

Τι θέση έχει στην οικογένεια; 

Τι δουλειά κάνει (αν κάνει); 

Τι θέση έχει στην κοινωνία; 

Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα συνένωσε τους χαρακτήρες της με τη βοήθεια 

ερωτήσεων όπως: 

Τι σχέση έχουν μεταξύ τους; 

Πού και πώς γνωρίστηκαν; 

Τι πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζουν; 

Στο σημείο αυτό επισημάναμε στα παιδιά ότι το πρόβλημα μπορεί να είναι 

οποιαδήποτε κατάσταση απαιτεί τη δράση τους για να επιλυθεί ή να αλλάξει. Αφού 

είχαν, λοιπόν, τα βασικά στοιχεία της ιστορίας τους, η κάθε ομάδα δημιούργησε ένα 

μικρό δρώμενο ή, εφόσον δυσκολευόταν, ένα προσχέδιο δρώμενου. Η δραστηριότητα 

αυτή έγινε χωριστά για το κάθε τμήμα. 

Όταν είχαμε ετοιμάσει όλα τα δρώμενα ή τα προσχέδιά τους, προτείναμε στα 

παιδιά αυτό που τους είχαμε κρατήσει αρχικά κρυφό: θα γράψουμε παράσταση! Ως 

συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στις διαφορετικές τοποθεσίες επιλέξαμε μικρές 

σουρεαλιστικές "ιστορίες", προϊόντα μιας ωριαίας δραστηριότητας που είχαμε 

υλοποίησει στην αρχή του σχολικού έτους, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας 

Βιβλίου, ενώ αφήσαμε τα παιδιά να αναπτύξουν τις ιστορίες τους, έτσι ώστε να 

συνδέονται λιγότερο ή περισσότερο μεταξύ τους. Όσο για τον τίτλο του έργου, είναι 

ο τίτλος ενός κειμένου που είχε γραφτεί από έναν μαθητή στο πλαίσιο του 

πολιτιστικού προγράμματος «Ένα ταξίδι στον κόσμο της μουσικής από την 

αρχαιότητα έως σήμερα», σε μία δραστηριότητα συνειρμικής γραφής εμπνευσμένης 

από το τέταρτο μέρος της 9
ης

 Συμφωνίας του Λ.Β. Μπετόβεν. Το κείμενο αυτό, που 

τότε είχε προκαλέσει με το χιούμορ του γενικό ενθουσιασμό, ενέπνευσε όχι μόνο τον 

τίτλο, αλλά και αρκετά ακόμα στοιχεία του θεατρικού έργου. 

Η ομάδα εργάστηκε με ζήλο και, σε περίπου πέντε συναντήσεις της 

ολομέλειας που έλαβαν χώρα στην διάρκεια ενός μήνα, ολοκλήρωσε το θεατρικό 

κείμενο. Η παράσταση ορίστηκε για το φθινόπωρο της επόμενης χρονιάς, καθώς ο 

χρόνος που απέμενε για τη λήξη του σχολικού έτους ήταν ελάχιστος. Στο δεύτερο, 

λοιπόν, μέρος της δράσης, αναμένεται να εμπλακούν και οι δασκάλες των 

καλλιτεχνικών μαθημάτων, καθώς η συμβολή τους είναι αναγκαία για το ανέβασμα 

της παράστασης (για το ανέβασμα μιας παράστασης με τα παιδιά βλ. επίσης: 

Πουταχίδης, 2001). 

Η δράση αυτή ήταν μια άσκηση φαντασίας. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, 

καθώς διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για μια ανάγκη των παιδιών που παρέμενε 

ανικανοποίητη, και σύμφωνα με τη φιλοσοφία της έρευνας δράσης (βλ. Carr & 

Kemmis, 1986· Altrichter et al., 1993), η ανάπτυξη της φαντασίας των παιδιών και η 

ουσιαστική επαφή τους με την τέχνη τέθηκε ως στόχος από την ομάδα των 

εκπαιδευτικών. Είναι γεγονός πως η τέχνη στο σημερινό σχολείο τοποθετείται, 
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συχνά, σε δευτερεύουσα θέση και χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια από μέρους των 

εκπαιδευτικών για να αντισταθμίσουν τυχόν ελλείψεις σε αυτόν τον τομέα, είτε αυτές 

προέρχονται από την οικογένεια είτε είναι αποτέλεσμα της επικέντρωσης του 

αναλυτικού προγράμματος σε άλλα αντικείμενα. 

Η στενή συνεργασία των δύο τμημάτων αποτέλεσε επίσης μία πρόκληση. 

Λίγο καιρό πριν την υλοποίηση αυτής της δράσης, περιστασιακές έριδες μεταξύ των 

παιδιών των δύο τμημάτων προειδοποιούσαν για την πιθανή αποτυχία ενός τέτοιου 

εγχειρήματος. Η έλλειψη χώρου στην αίθουσα όπου γινόταν οι συναντήσεις μας, 

καθώς και η μη σύμπτωση του μεγαλύτερου μέρους των διδακτικών ωρών των δύο 

εκπαιδευτικών δεν ήταν ενθαρρυντικοί παράγοντες. Παρόλα αυτά, επιλέξαμε να 

προχωρήσουμε στο εγχείρημά μας, με θετικά αποτελέσματα. 

Η κοινή εργασία και η ουσιαστική αλληλοβοήθεια, που ήταν αναγκαία για την 

επιτυχία της δράσης, αλλά και ο ενθουσιασμός και η συνεχής αλληλοεπιβράβευση 

(που ενθαρρυνόταν, φυσικά, και από τις δασκάλες) έφερε τα παιδιά κοντά το ένα στο 

άλλο. Κάθε παιδί προσέφερε στην ομάδα με τα δικά του ιδιαίτερα ταλέντα ενώ η 

συνεισφορά του καθενός αναγνωριζόταν από τους υπόλοιπους, γεγονός που συνέβαλε 

ουσιαστικά στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των παιδιών. 

Ένα ακόμα αποτέλεσμα της δράσης ήταν η ανάπτυξη της φαντασίας των 

παιδιών διαμέσου της τέχνης. Σύμφωνα με τα ευρήματα του Λ. Βυγκότσκι, η 

φαντασία είναι μία λειτουργία αναγκαία για την ανάπτυξη των επιστημονικών 

εννοιών στην εφηβική ηλικία (Vygotsky, 1987), στην οποία οι μαθητές και οι 

μαθήτριές μας πρόκειται να εισέλθουν στα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, με την 

ατομική εργασία στην πρώτη δραστηριότητα είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε 

το ήδη κατακτηθέν επίπεδο ανάπτυξης της φαντασίας των παιδιών –κάτι ιδιαίτερα 

σημαντικό, καθώς είχαν προηγηθεί στη διάρκεια της χρονιάς και άλλα προγράμματα 

και δραστηριότητες που στόχευαν στην ανάπτυξη της φαντασίας– ενώ με την 

ομαδική εργασία μπορέσαμε να γνωρίσουμε τη ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης για τη 

φαντασία των παιδιών και να εργαστούμε προς την κατάκτησή της (για τη ζώνη 

εγγύτερης ανάπτυξης και την αναγκαιότητα της αναγνώρισής της από τον δάσκαλο 

βλ. Βυγκότσκι 1988). Η περεταίρω ανάπτυξη της φαντασίας, ώστε τα παιδιά να είναι 

σε θέση να σχεδιάζουν ρεαλιστικά εκ των προτέρων στο νου τους τα αποτελέσματα 

της δράσης τους, αποτελεί στόχο του δεύτερου μέρους της δράσης. Για την οργάνωση 

της παράστασης τα παιδιά θα κληθούν να αποφασίσουν σχετικά με τα κοστούμια, τα 

σκηνικά, τις προσκλήσεις κτλ., κάτι που απαιτεί τον συνυπολογισμό του επιθυμητού 

αποτελέσματος και των πραγματικών δυνατοτήτων της ομάδας. 

Δεδομένου ότι μια τέτοια δράση δεν μπορεί να ενταχθεί πλήρως στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και το ότι απευθύνεται σε παιδιά των τελευταίων 

τάξεων, όπου διατίθεται μόνο μία διδακτική ώρα για την ευέλικτη ζώνη, είναι φανερό 

ότι ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίησή της είναι δύσκολο να βρεθεί. Παρόλα 

αυτά, την έλλειψη χρόνου αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό ο ενθουσιασμός των 

παιδιών, που εργάζονται στον ελεύθερο χρόνο τους. Άλλωστε, η ανάπτυξη της 

φαντασίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών είναι στόχοι που δεν θα 

πρέπει να παραμελούνται από κανέναν εκπαιδευτικό. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η δράση που θα περιγραφεί αφορά την εκπόνηση βιωματικών εργασιών (projects) 

από τους μαθητές του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών κατά το σχολικό 

έτος 2013-2014. Η διαδικασία προσέφερε πολλαπλά οφέλη για τους διδάσκοντες 

αλλά κυρίως για τους μαθητές που συνεργάστηκαν και είχαν μια πρώτη επαφή με την 

επιστημονική έρευνα.  Οι μαθητές προσέγγισαν βιωματικά τις αρχές της 

διαθεματικότητας και διεπιστημονικότητας και είχαν μια επιπλέον ευκαιρία για 

παιδαγωγική αξιοποίηση των ΝΤ. Η έξοδος των μαθητών από τη σχολική τάξη και τα 

θετικά συναισθήματα που προκαλούσε αυτή η δράση κάλυπτε τον επιπλέον φόρτο 

εργασίας και  τα συναισθήματα απογοήτευσης που η επιστημονική έρευνα συχνά 

δημιουργεί. Παράλληλα το σχολείο – ως κοινότητα μάθησης – προσέγγισε και 

διασυνδέθηκε με την τοπική κοινωνία. Τα προβλήματα που προέκυπταν (ένδεια 

πηγών, επικάλυψη θεμάτων, απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα) ξεπερνιούνταν 

άμεσα και το ικανοποιητικό αποτέλεσμα των εργασιών αποδεικνύει ότι η όλη 

προσπάθεια πέτυχε τους στόχους της και απέδωσε για όλους τους συμμετέχοντες. 

 

ABSTRACT 

 

The action described concerns the assignments (projects) undertaken by the students 

of the Experimental Junior High School of Patras during the school year 2013-2014. 

Through this process there were multiple benefits for both teachers and learners, but 
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mostly for the latter who cooperated and had a first contact with the scientific 

research. Students approached experientially  the principles of crosscuricularity and 

interdisciplinarity and  had a further opportunity for pedagogical use of NT (new 

technologies). The exodus of students from the classroom and the positive attitude 

this action caused covered the extra workload and the feelings of frustration which 

scientific research often creates. In parallel, the school - as a learning community - 

approached and was connected with the local community. The problems which arose 

(e.g. poverty of source, overlapping issues, divergence of schedule) were overcome 

instantly and the satisfactorily result of the whole attempt proves that all the effort has 

achieved its objectives and has offered benefits to all participants. 

 

1.ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Η περιγραφόμενη δράση, η εκπόνηση δηλαδή των βιωματικών ερευνητικών 

εργασιών σε ετήσια βάση, πραγματοποιήθηκε στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 

Πατρών κατά το σχολικό έτος 2013-2014 με συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών 

(20) αλλά και όλων των μαθητών του σχολείου (180). Διδάσκοντες αλλά και 

διδασκόμενοι πειραματίστηκαν σε αυτό το μοντέλο διδασκαλίας που προσφέρει το 

νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Π.Π.Σ. Οι μαθητές σε άλλο ρόλο - αυτόν του 

πρωταγωνιστή - ανακάλυψαν τη νέα γνώση μακριά από το άγχος της βαθμολογίας 

και των εξετάσεων και έγιναν πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

2.ΛΟΓΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Η αναφερόμενη δράση, στηριζόμενη στις αρχές της διερευνητικής μάθησης, 

της διεπιστημονικής προσέγγισης, της ομαδικής συνεργασίας και της διαφοροποίησης 

του περιεχομένου (Ματσαγγούρας, 1998) προωθεί τη φιλοσοφία του νέου σχολείου, 

η οποία εστιάζει στην ικανότητα των μαθητών για κριτική σκέψη αλλά και στην 

ικανότητα των διδασκόντων να δημιουργήσουν από κοινού ένα γεμάτο νόημα 

αναλυτικό πρόγραμμα (thinking school, http://www.thinkingschool.co.uk). Επίσης, 

στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της λειτουργίας των Π.Π.Σ, ως σχολείων καινοτομίας και 

αριστείας (N. 3966/2011), εντάχθηκαν στη μαθησιακή διαδικασία καινοτόμες 

δράσεις, προκειμένου να επέλθει αλλαγή στη νοοτροπία, στις πρακτικές, στους 

ρόλους και στη γενικότερη κουλτούρα του σχολείου (Ματσαγγούρας, 1998). Η 

δράση που περιγράφεται οδηγεί στην αποφυγή του κατακερματισμού της γνώσης, 

μέσω της διεπιστημονικότητας, και στην προσέγγιση - από την πλευρά των μαθητών - 

του φυσικού και κοινωνικού κόσμου από διαφορετική οπτική γωνία (επιστήμη, τέχνη 

κ.λπ.). Επιπλέον οι μαθητές καλούνται να εκφραστούν ποικιλοτρόπως (π.χ. 

καλλιτεχνικά) και να προσεγγίσουν ένα ζήτημα διαθεματικά, στοιχείο που 

κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους για μάθηση (Ματσαγγούρας,1986). Ως εκ τούτου, με 

βάση τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές τους, οι μαθητές μαθαίνουν πώς να 

μαθαίνουν, όντας οι ίδιοι πρωταγωνιστές και παραγωγοί γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί με 

την καινοτόμο αυτή δράση οδηγούνται σε νέα γνώση, καθώς το σχολείο γίνεται και 

http://www.thinkingschool.co.uk/
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για αυτούς χώρος επαγγελματικής ανάπτυξης και διαρκούς ενδοεπιμόρφωσης. 

(Ματσαγγούρας,1998:17).  

 

3.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ / ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

 

Πέρα από το δεδομένο γνωστικό και επιστημονικό υπόβαθρο, οι 

εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε νέους ρόλους: του συντονιστή της 

δράσης, του εμψυχωτή που υποβοηθά τη λειτουργία της ομάδας αλλά και του 

προσεκτικού παρατηρητή. Πρέπει να αναφερθεί ότι πραγματοποιήθηκαν 

ενδοϋπηρεσιακά σεμινάρια δέκα περίπου ωρών από τη διευθύντρια του σχολείου 

αλλά και από σχολικούς συμβούλους διαφόρων ειδικοτήτων, για να καταρτιστούν οι 

εκπαιδευτικοί τόσο για θεωρητικά όσο και για πρακτικά ζητήματα. Η αναζήτηση 

βιβλιογραφίας από τους εκπαιδευτικούς και η συνεργασία με εκπαιδευτικούς του 

Λυκείου που διαθέτουν την εμπειρία των ερευνητικών εργασιών (project) 

διαμόρφωσε το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο της δράσης.  

 

4.ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Οι επόπτες των ερευνητικών εργασιών συνεργάστηκαν με εκπαιδευτικούς 

διαφόρων ειδικοτήτων σε ένα κοινό αντικείμενο με στόχο τη διαθεματική προσέγγιση 

ενός θέματος. Για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος οι εμπλεκόμενοι 

εκπαιδευτικοί βγήκαν από το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας και 

παρακολούθησαν τις μεθόδους και τις διδακτικές προσεγγίσεις άλλων ειδικοτήτων με 

τη διαδικασία της «ετεροπαρατήρησης». Η συνεργασία αυτή των επιστημών και των 

επιστημόνων προώθησε τη διεπιστημονικότητα και εισήγαγε στο σχολείο καινοτόμες 

διεπιστημονικές συμπράξεις που ανήκουν στον ακαδημαϊκό χώρο. 

Οι μαθητές συνεργάστηκαν μεταξύ τους και υλοποίησαν τις βιωματικές 

εργασίες σε συνθήκες ισότιμης συμμετοχής που καθόρισε η καθοδήγηση των 

υπεύθυνων καθηγητών. Ο στόχος αυτός αποτέλεσε πρόκληση που κινητοποίησε το 

ενδιαφέρον των μαθητών, βελτίωσε τη στάση τους και ενίσχυσε την αυτοεκτίμησή 

τους. Παρά τις διαφορετικές δυνατότητες τους, οι μαθητές συνεργάστηκαν αρμονικά 

και δημιουργικά σε ένα πλαίσιο αλληλοβοήθειας και αλληλοσυμπλήρωσης γνώσεων, 

ενώ ταυτόχρονα ανέλαβαν πρωτοβουλίες και ανέπτυξαν την αυτενέργειά τους. 

 Παράλληλα υπήρξε συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών. Σε πρώτο 

στάδιο παρουσιάστηκαν τα θέματα και τα υποθέματα από τους επόπτες καθηγητές 

και με κριτήριο τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών έγινε 

χωρισμός αυτών σε μικρότερες ομάδες, οι οποίες και επέλεξαν τις ενότητες που 

επρόκειτο να διερευνήσουν. Από τους εκπαιδευτικούς ορίζονταν οι στόχοι και οι 

προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένου έργου σε καθορισμένο χρόνο. Σε 

κάθε συνάντηση ο εκπαιδευτικός αξιολογούσε το παραγόμενο έργο και 

επαναπροσδιόριζε τους στόχους που έπρεπε να υλοποιηθούν μέχρι την επόμενη 

συνάντηση. Οι μαθητές υποβάλλονταν σε μια ελεγχόμενη και κατευθυνόμενη μορφή 
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διερευνητικής μάθησης. Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων ο εκπαιδευτικός 

προσπαθούσε να εφαρμόζει διαφοροποιημένη εποπτεία ανάλογα με τις δυνατότητες 

των μαθητών. 

 

5. ΓΝΩΣΕΙΣ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Με την ανωτέρω δράση είναι προφανές ότι οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την 

ανακαλυπτική μάθηση. Μέσα από τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών 

προσέγγισαν τη γνώση μόνοι τους χωρίς την αυστηρή καθοδήγηση που επιβάλλει το 

παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας αλλά αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες. Συγχρόνως 

(συν)αποφάσιζαν, αξιολογούσαν την αξιοπιστία μιας πληροφορίας σχετικής με το 

θέμα που επεξεργάζονταν, τη διασταύρωναν με άλλες και εντέλει επέλεγαν εκείνες 

που θεωρούσαν κατάλληλες. Με δεδομένο ότι η κύρια πηγή αναζήτησης 

πληροφοριών ήταν το διαδίκτυο, οι μαθητές εξοικειώθηκαν και με μια άλλη μορφή 

γραμματισμού, αυτήν του ψηφιακού γραμματισμού. Αυτό επιτεύχθηκε, όσο βέβαια 

ήταν δυνατό, μέσα από την αναζήτηση πηγών σε ποικίλες μηχανές αναζήτησης αλλά 

και σε ιστοσελίδες. Ως προς τη συγγραφή της εργασίας οι μαθητές παρήγαγαν έντυπο 

ή οπτικό υλικό. Μέσω της γραπτής μορφής μιας εργασίας ο μαθητής καλλιέργησε 

ικανότητες και δεξιότητες όπως είναι η λογική σκέψη, η εφαρμογή γραμματικών 

γλωσσικών κανόνων, η διαχείριση αφηρημένων εννοιών και η ανάπτυξη 

ακαδημαϊκών προσόντων αναλαμβάνοντας το ρόλο ενός μικρού «επιστήμονα». 

Εξάλλου η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών επιβάλλει στο μαθητή, ως 

αυριανό πολίτη, να κατανοεί και να αντιλαμβάνεται τους σημειωτικούς τρόπους 

παραγωγής ποικίλων έντυπων και ηλεκτρονικών κειμένων: γλωσσικούς (π.χ. στίξη, 

γραμματοσειρά) ή μη γλωσσικούς (π.χ. εικόνα, ήχο κ.λπ.). 

 

6. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

 

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης λάμβανε χώρα μετά το πέρας του 

διδακτικού ωραρίου και διαρκούσε δύο ώρες την εβδομάδα, γεγονός που επιβάρυνε 

το ήδη απαιτητικό πρόγραμμα καθηγητών και μαθητών. Οι μαθητές είχαν 

περιορισμένες δυνατότητες στην αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών λόγω του νεαρού 

της ηλικίας τους, της ελλιπούς γνώσης ξένων γλωσσών, του συγκεκριμένου 

περιεχομένου της βιβλιοθήκης του σχολείου και της έλλειψης εμπειρίας. 

Στη δυναμική των ομάδων, όλοι οι μαθητές δεν είχαν την ίδια γνωστική 

υποδομή, με αποτέλεσμα να είναι ανισομερής η ανταπόκριση τόσο στη διαδικασία 

της εκπόνησης των ερευνητικών εργασιών όσο και στη συνεισφορά στο τελικό 

παραδοτέο προϊόν. Η διαφοροποίηση στην απόδοση των μαθητών δυσχέραινε την 

ολοκλήρωση συγκεκριμένων στόχων σε προσδιορισμένο χρόνο, καθώς δεν τηρούσαν 

όλοι οι μαθητές τις προθεσμίες και δεν επεδείκνυαν την προβλεπόμενη συνέπεια. 
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7. ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

Στους εκπαιδευόμενους δόθηκε η δυνατότητα να επεκτείνουν και να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Απέκτησαν έτσι, σε 

κάποιο βαθμό, εξειδίκευση, μια ευχάριστη πρόγευση του τρόπου εργασίας κατά τη 

μετέπειτα φοιτητική ζωή και επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Για ορισμένες ώρες 

κάθε εβδομάδα οι διδασκόμενοι είχαν την ευκαιρία να εργαστούν διαφορετικά, έξω 

από τη σχολική τάξη και πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο και αυτό αποτέλεσε μια 

πρόκληση και μια δελεαστική αλλαγή. Οι μαθητές λειτουργώντας ανεξάρτητα 

αισθάνθηκαν τρόπον τινά δημιουργοί, ερευνητές, συγγραφείς, τονώθηκε η 

αυτοεκτίμησή τους, έγιναν πιο υπεύθυνοι, έμαθαν πώς να μαθαίνουν. 

Οι διδάσκοντες, από την πλευρά τους, μέσα από τη διεπιστημονικότητα και τη 

διαθεματικότητα έθεσαν τις βάσεις και για μελλοντικές συνεργασίες παρόμοιες ή 

ενταγμένες σε ένα διαφορετικό πλαίσιο (π.χ. διαθεματικής διδασκαλίας). Με τη 

συμμετοχή όλων στη δράση αυτή, διατηρήθηκε και ενισχύθηκε το ούτως ή άλλως 

καλό μεταξύ τους κλίμα. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι επιτεύχθηκε επίσης και η 

ετεροπαρατήρηση, με σκοπό την αυτοβελτίωση, τη βαθύτερη συνειδητοποίηση του 

ρόλου τους και την επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από συνεργατικές και ομαδικές 

δομές. (Παπαδοπούλου, 1999). Η αίσθηση όλων είναι ότι η μεταξύ τους ζύμωση 

υπήρξε εποικοδομητική και ωφέλιμη. 

 

8. ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

Η εκπόνηση ετήσιων βιωματικών ερευνητικών εργασιών από το σύνολο των 

διδασκόντων και διδασκομένων στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών κατά 

το σχολικό έτος 2013–2014 αποτελεί μια καινοτομία και ανταποκρίνεται στο ρόλο 

που τα σχολεία αυτού του είδους καλούνται πλέον να διαδραματίσουν. Το θέμα με το 

οποίο ασχολήθηκαν οι μαθητές ήταν αυτό που επέλεξαν μετά την παρουσίαση όλων 

των δυνατών επιλογών και επαρκή σχετική ενημέρωση. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι είχαν 

την ευκαιρία δημιουργικής αξιοποίησης του διαθέσιμου χρόνου τους σε τομείς που 

άπτονται των ενδιαφερόντων τους. Αυτό σαφώς συνέβαλε στην προώθηση της 

αυτονομίας των μαθητών. Παράλληλα όμως οι μαθητές ήταν ενταγμένοι σε ομάδες 

τα μέλη των οποίων είχαν συναφή αλλά διακριτά υποθέματα, πράγμα που απαιτούσε 

συνεργασία. Το καλό κλίμα που δημιουργήθηκε διατηρήθηκε και στο πλαίσιο της 

σχολικής αίθουσας.  

 Κάποιες από τις εργασίες είχαν το πρόσθετο πλεονέκτημα της δυνατότητας 

σύνδεσης με την προσωπική ζωή των μαθητών και την ευρύτερη κοινωνία μέσα στην 

οποία ζουν, εμπλέκοντας στη σχολική πρακτική και άλλους φορείς που 

δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τομείς. Αυτό συνέβαλε αρκετά στην υλοποίηση 

των στόχων μας για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των καιρών. 
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9.ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 Έχει προβλεφθεί οι εργασίες των μαθητών να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

του σχολείου (gym-peir-patras.ach.sch.gr) για να είναι προσβάσιμες σε όλους, 

αποτελώντας ενδεχομένως και το έναυσμα για συνέχιση της δράσης και από άλλα 

πειραματικά σχολεία.  

 Επιπλέον, θα υλοποιηθεί ημερίδα κατά τη διάρκεια της οποίας θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της όλης δράση στο σύνολο των μαθητών, των 

εκπαιδευτικών αλλά και γονιών ή οποιουδήποτε άλλου επιθυμεί. 

 

10. ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΙΤΙΜΗΣΗ 

 

Παρά τις δυσκολίες ή τα τυχόν προβλήματα, το όλο εγχείρημα επέδρασε θετικά τόσο 

σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς, δείχνοντας και ένα διαφορετικό «δρόμο» 

πέρα από τους συνηθισμένους, ανοίγοντας νέα «παράθυρα» και προσεγγίσεις, 

οδηγώντας σε ένα πραγματικό σχολείο. 
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Η κουλτούρα αποδοχής του «μαθαίνω πράττοντας», 

απαραίτητη καταστατική συνθήκη ενός σχολείου που 

συνεχίζει να μαθαίνει προκειμένου να μπορεί να 

μετουσιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία σε 

μαθησιακή πράξη. 

Νικόλαος Καμπύλης 

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 

Μέλος του ΕΠΕΣ του ΠΠΓΠ 

Μεταπτυχιακός Φοιτητής του ΕΑΠ 

Μαρία Αργυροπούλου 

Κοινωνιολόγος 

Δ/ντρια του ΠΠΓΠ 

Διδάκτωρ Επιστημών της Αγωγής 

 

Περίληψη 

 

Αντικείμενο της εισήγησής μας αποτελεί η παρουσίαση της εκπαιδευτικής εφαρμογής     

που πραγματοποιήθηκε  στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών (Π.Π.Γ.Π.), με 

τίτλο: «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω να συνεργάζομαι και να αποδέχομαι το 

διαφορετικό». Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή εξελίχθηκε στο πλαίσιο 

λειτουργίας  των ομίλων αριστείας, καινοτομίας και δημιουργικότητας. Επιδιώξαμε 

να κινηθούμε στην κατεύθυνση   μετασχηματισμού, προσαρμογής και σύμπλευσης 

του σχολείου με τα νέα κοινωνικοπολιτικά και παιδαγωγικο-διδακτικά δεδομένα 

εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που το νέο νομοθετικό πλαίσιο μας παρέχει. Έτσι 

σχεδιάσαμε μια διαθεματική-διεπιστημονική εκπαιδευτική εφαρμογή που είχε σαν 

εκπαιδευτικό αντικείμενο τις βασικές θεωρητικές παραδοχές από τις επιστήμες της 

Φυσικής Αγωγής και εκπαιδευτική μέθοδο αυτή της ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Παράλληλα εκμεταλλευτήκαμε μέρος των ομαδικών συμβουλευτικών 

συναντήσεων (Ο.Σ.Σ.), για την υλοποίηση μιας σειράς βιωματικών δράσεων που 

αφορούσαν στην αποδοχή της διαφορετικότητας  της συμπερίληψης και της 

πολυπολιτισμικότητας με την συνεργασία της  PRAKSIS (Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση). Θέσαμε σαν αρχή μας,  πως εμείς πρώτα ως εκπαιδευτικοί έχουμε την  

ανάγκη προσαρμογής και  οικοδομήσαμε τις συνθήκες του εκπαιδευτικού μας 

εγχειρήματος, με σκοπό να επανατοποθετήσουμε  τον ρόλο μας και να 

επαναδομήσουμε  το εκπαιδευτικό πλαίσιο και τους  όρους που συγκροτούν τη 

μαθησιακή διαδικασία. Προγραμματίσαμε, οργανώσαμε  και υλοποιήσαμε τη 

διαθεματική-διεπιστημονική εκπαιδευτική μας εφαρμογή, έχοντας κατά νου την 

άποψη πως πρώτοι από όλους, οφείλουμε εμείς να μαθαίνουμε, να προσαρμοζόμαστε 

και να εξελισσόμαστε, μέσα από τη διαδικασία που ορίζει η  αντίληψη για τη 

μάθηση, πως αυτή επιτυγχάνεται πράττοντας.  

 

Abstract  

In our work we will present the overall education plan (educational application) that 

was implemented at the Model Experimental Junior High School of Patras (P.P.G.P.), 



 

 
68 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

entitled: "Learn how to learn, to collaborate and to accept difference". The for-

mentioned educational project developed under the formation of excellence groups, 

innovation and creativity. We have decided to move to the direction of reformation, 

school adjustment and alignment to the new sociopolitical and pedagogic-didactic 

statements, taking advantage of the opportunities that the new legislative framework 

provides us with. So we designed an interdisciplinary educational plan (application) 

that was based on the major theoretical assumptions of learning (Natural Learning), 

while we implemented our theoretical plan by using the method of asynchronous 

distance learning. At the same time we have taken advantage of group advisory 

meetings (O.S.S.) to implement a series of interactive activities related to the 

acceptance of diversity, inclusion and multiculturalism in collaboration with 

PRAKSIS (Non - governmental organization). We set as major principle that the 

participating teachers first need to be adapted to the conditions of our educational 

project, so we incised the basic axis of our educational attempt. This was decided 

under the view of resetting our mission as educators, renewing our educational 

context and reconsidering the conditions that are actually making up the learning 

process. We planned, organized and implemented our interdisciplinary training plan 

(application), having always in mind that first of all, we have to learn, to adapt and 

develop, throughout the fundamental definition - concept of learning: knowledge is 

always gained by acting and doing. 

 

Εισαγωγή 

 Η φιλοσοφία του νέου θεσμού των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων 

(Π.Π.Σ.) σκιαγραφείται κυρίως μέσα από τη στοχοθεσία τους. Σύμφωνα με το 

Ν.3966/2011 η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας παιδείας, η προαγωγή της 

εκπαιδευτικής έρευνας στη πράξη, η υποστήριξη της καινοτομίας και της αριστείας, 

αλλά και η πειραματική εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικών 

μεθόδων, η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής, η 

εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και δημιουργικών δράσεων αποτελούν 

κάποιους από τους κυριότερους σκοπούς της λειτουργίας των σχολείων αυτών. 

Παράλληλα το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η συνεργασία με φορείς που 

μπορούν να συνδράμουν το έργο του, αποτελεί μια από τις κεντρικές επιδιώξεις του 

«Νέου Σχολείου». 

Στην εποχή των κοινωνικών αλλαγών  που διανύουμε,   οι ανατροπές  σε 

δομικό αλλά και σε γνωστικό επίπεδο έρχονται να δημιουργήσουν καινούργιες και 

πιο σύνθετες  ανάγκες στην εκπαιδευτική πράξη.  Η επιβίωση του δημόσιου σχολείου 

εξαρτάται από τη δεκτικότητά του σε συνεχείς μεταρρυθμίσεις. Επιβάλλεται δε, να 

αναζητήσει εκ νέου την παιδαγωγική του νομιμοποίηση με νέους στόχους και 

επιδιώξεις, προκειμένου να εξηγεί πράγματα και καταστάσεις και να οδηγεί τους 

μαθητές στην ταξινόμηση των παραστάσεων και στην οικειοποίηση των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων. Με άλλα λόγια, το σχολείο οφείλει να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά 

ενός χώρου ζωής για νέους ανθρώπους (Κοσσυβάκη, 2003). Όπως αναφέρει η 

Αρβανίτη (2013, σελ.17) στον πρόλογο του βιβλίου “Νέα Μάθηση: Βασικές Αρχές για 

την Επιστήμη της Εκπαίδευσης”, από την εδραίωση της μαζικής τυπικής εκπαίδευσης 

τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είχαν ευδιάκριτα και απόλυτα προσδιορισμένα 
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χωροχρονικά όρια. Στην σύγχρονη εποχή η εκπαίδευση διασυνδέεται με τη γνώση 

που παράγεται στον έξω κόσμο, ενώ τα χωρικά, θεσμικά και χρονικά όρια μέσα στα 

οποία συντελείται, μετασχηματίζονται και γίνονται περισσότερο διαπερατά. Οι 

εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως για 

παράδειγμα τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης, οι εφαρμογές προσομοίωσης 

κ.λ.π. διευρύνουν τα όρια του σχολείου, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Επίσης, η 

διαθεματική προσέγγιση της γνώσης επιτρέπει στο μαθητή να συγκροτήσει τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες του σ’ ένα ενιαίο σύνολο το οποίο του παρέχει τη 

δυνατότητα να μελετήσει σφαιρικά τα θέματα της επιστήμης και της καθημερινής 

ζωής, αλλά και θέματα που προάγουν τις ιδέες της δημοκρατίας, της αποδοχής της 

διαφορετικότητας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της 

ελευθερίας (Λιοναράκης, 2011). 

Η φιλοσοφία του διέπει τη δημιουργία των Πρότυπων Πειραματικών 

σχολείων στηρίζεται στη βάση των  αρχών των σύγχρονων παιδαγωγικο-διδακτικών   

κινημάτων τα οποία  εκφράζουν ολοκληρωμένες  εκπαιδευτικές προτάσεις με 

διακριτές θεωρητικές  αρχές και διδακτικές συνεπαγωγές (Ματσαγγούρας, 2000). Πιο 

συγκεκριμένα στο κίνημα της «Ομαδο-Συνεργατικής Διδασκαλίας», στο κίνημα της 

«Κριτικής Σκέψης» και στο κίνημα της «Νέας Μάθησης», των οποίων οι θεωρήσεις  

επηρέασαν  και έδωσαν κατευθύνσεις στον τρόπο της συνολικής οργάνωσης αλλά και 

σε επί μέρους στοιχεία της εκπαιδευτικής εφαρμογής μας. Η Ομαδοκεντρική  

διδασκαλία είναι εκείνη που δημιουργεί εντός της τάξης μικρο-ομάδες και επιδιώκει 

να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της ομάδας για τη διεξαγωγή μέρους ή και ολόκληρης 

της διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 1987).  Η μάθηση  και η γνωστική ανάπτυξη 

σύμφωνα με το κίνημα της «Κριτικής Σκέψης», εξασφαλίζονται μέσα σε ένα πλαίσιο 

που περιλαμβάνει της αρχές του κοινωνικού εποικοδομισμού και της γνωστικής 

μαθητείας, δηλαδή στη βάση των απόψεων του Vygotsky και των σύγχρονων 

ψυχοκοινωνιολόγων της μάθησης (Bliss et al, 1996 ∙ De Corte, 1990 ∙ Collins et al, 

1996 ∙ Vosniadou, 1996 ∙ Ματσαγγούρας, 1999β, όπ. αναφ. στο Ματσαγγούρας, 

2000, σελ.65). Το κίνημα της «Κριτικής Σκέψης», εντάσσει στις παραδοχές του πως η 

ικανότητα της κριτικής σκέψης δεν αποτελεί προνόμιο μόνο των ενηλίκων αλλά και 

των παιδιών (Ματσαγγούρας, 2000). Το παιδαγωγικο-διδακτικό κίνημα της «Νέας 

Μάθησης» στηρίζεται σε αρχές και αξίες με πρώτη την αρχή της αποδοχής της 

διαφορετικότητας, η οποία θα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της σκέψης της 

σύγχρονης εκπαίδευσης (Kalantzis & Cope, 2013).   Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα 

νέο κοινωνικό κεφάλαιο όπου η γνώση και η μάθηση είναι αποτέλεσμα της 

συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, με κύριο στοιχείο την 

εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων, τα κοινωνικά δίκτυα, τις διασυνδέσεις και 

τις συνεργασίες που στηρίζονται στις κοινωνικές αξίες της κοινωνίας (Kalantzis & 

Cope, 2013). Άλλωστε όπως αναφέρει  ο Λιοναράκης  σχετικά με τη θεωρία της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης που στήριξε το εγχείρημά μας,  αυτή σαν κριτική 

κοινωνική θεωρία όπως και οποιαδήποτε εκπαιδευτική θεωρία, δεν μπορεί να είναι 

απαλλαγμένη από ηθικούς κανόνες και αξίες (Λιοναράκης, 2006). Η σύνδεση των 

βασικών αρχών των σύγχρονων παιδαγωγικο-διδακτικών κινημάτων και των 

σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων με την εκπαιδευτική πράξη, αποτελούν 

απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας της μαθησιακής διαδικασίας. Είναι αποδεκτό 
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πως, οποιοσδήποτε επιχειρεί μια εκπαιδευτική εφαρμογή είτε το γνωρίζει είτε όχι, 

εφαρμόζει και μια εκπαιδευτική θεωρία στην πράξη (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Η 

ενδελεχώς σχεδιασμένη μαθησιακή πράξη, εκτός των άλλων έχει την δυνατότητα να 

υποστηρίξει τις διαδικασίες της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, την παραγωγή νέας 

γνώσης και την διεύρυνση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας (Αρβανίτη, 2013). 

Από την άλλη μεριά, οι σύγχρονοι νέοι διαμορφώνουν  ένα υψηλό επίπεδο ψηφιακών 

δεξιοτήτων. Αυτές οι δεξιότητες σχετίζονται με τη χρήση διαφορετικών  μέσων και 

τους παρέχουν τη δυνατότητα να τα προσαρμόζουν στις προσωπικές τους ανάγκες, 

για  να υποστηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο τις  δραστηριότητές τους (Dede, 2005 ∙ 

McLoughlin & Lee, 2008 ∙ Oblinger & Oblinger, 2005, όπ. αναφ. στο Πολύδωρος, 

2013:18). Η δημιουργία, η διατήρηση και  η αξιοποίηση της ροής πληροφοριών 

πρέπει να αποτελεί βασική οργανωτική δραστηριότητα και αποτελεί κεντρικό σημείο 

μιας από τις νέες  θεωρίες μάθησης, αυτής του  «συνδεσιασμού» (Simens, 2005). Ενώ 

η αλλαγή από τα μέσα μονής κατεύθυνσης στα διαυλικά-διαδραστικά μέσα, 

δημιουργεί τις συνθήκες για τη μετάβαση των νέων από την κουλτούρα της 

παρακολούθησης  στην κουλτούρα της συμμετοχής (Tapscott, 2008). 

 

Η Εκπαιδευτική Εφαρμογή 

 Η εκπαιδευτική εφαρμογή στο πλαίσιο του ομίλου Αριστείας και 

δημιουργικότητας του Π.Π.Γ.Π.  με τίτλο «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω να αθλούμαι να 

συνεργάζομαι και να αποδέχομαι το διαφορετικό» ξεκίνησε στις 20-09-2013.  

Υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής 

ΠΕ11 και η καθηγήτρια Κοινωνιολογίας ΠΕ10. Συμμετέχοντες ήταν  δέκα οκτώ  

μαθητές της Γ΄ και δυο της Β΄ τάξης του Π.Π.Γ.Π.  Η εκπαιδευτική διαδικασία 

άρχισε με την πρώτη Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση (Ο.Σ.Σ.), που έγινε στις 

17-10-2013  έληξε με το τέλος του Απριλίου του  έτους 2014. Οι (Ο.Σ.Σ.) ορίστηκαν 

εξ αρχής μια ανά δεκαπέντε μέρες. Πέντε από αυτές εξελίχθηκαν στη βάση θεμάτων 

και ζητημάτων που αφορούσαν την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική  διαδικασία και το 

εκπαιδευτικό αντικείμενο που σχετιζόταν με την άθληση και την άσκηση. Στις 

υπόλοιπες πέντε σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια με 

αντικείμενο τη συνεργασία και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Σε όλες τις 

(Ο.Σ.Σ.) υπήρξαν αναφορές και από τα δυο εκπαιδευτικά αντικείμενα του ομίλου, 

άλλες φορές στην κατεύθυνση των αρχών της διαθεματικής και άλλες φορές της 

διεπιστημονικής  προσέγγισης. Έτσι  στην περίπτωση μας ως πλαίσια οργάνωσης της 

σχολικής γνώσης, αντί των διακριτών μαθημάτων, προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε 

θέματα, ζητήματα και προβλήματα, που παρουσιάζουν είτε προσωπικό ενδιαφέρον 

για τους μαθητές είτε γενικότερο ενδιαφέρον για την κοινωνία και τον πολιτισμό 

(Ματσαγγούρας, 2002). 

  Οι λόγοι σχεδίασης και υλοποίησης της εκπαιδευτικής εφαρμογής σχετίζονται 

άμεσα με το σκοπό και τους στόχους που αυτοί εξ αρχής τέθηκαν. Έτσι μπορούμε να 

πούμε πως σημαντικό λόγο αποτέλεσε αρχικά η απόκτηση εμπειρίας των  μαθητών 

του σχολείου από την εκπαιδευτική μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Στοιχείο που για τους μαθητές αποτελεί μια σημαντική μεταγνωστική δεξιότητα αφού 

σε ένα παγκόσμιο τοπίο, όπου σύντομα θα πάψει να είναι διακριτή η συμβατική από 

την της εξ αποστάσεως μάθηση (Reddy & Srivastava, 2003, όπ. αναφ.  στο 
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Αποστολίδου, 2011, σελ.38) το σχολείο οφείλει να προετοιμάζει και να αναπτύσσει 

δεξιότητες ζωής των μαθητών. Από την άλλη για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, 

κρίθηκε απαραίτητη η απόκτηση σχετικής εμπειρίας και η ικανότητα χειρισμού   των 

παραγόντων που συνιστούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και παρέχουν τη 

δυνατότητα πολυεπίπεδης συνεργασίας του σχολείου με εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης σημαντικό λόγο υλοποίησης αποτέλεσε η 

απόκτηση από τους μαθητές της συνειδητοποίησης της αξίας του σεβασμού στο 

διαφορετικό αλλά και της εκτίμησης της συνεργασίας. Ακόμα στόχο αποτέλεσε για 

τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς η ανάπτυξη,   σε επίπεδο ικανότητας υλοποίησης    

και σε επίπεδο εκτίμησης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι συνεργασίες,  αφού στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής εφαρμογής οργανώθηκε και εξελίχτηκε μια ιδιαίτερα  

εποικοδομητική  σχέση με την Μ.Κ.Ο. PRAKSIS.  

 Η υλοποίηση του συγκεκριμένου μαθήματος απαίτησε την επιμόρφωση των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στη χρήση των κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων που 

είναι απαραίτητα για την παροχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την  επιμόρφωση 

τους για την παραγωγή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και τον χειρισμό 

όλων των επί μέρους στοιχείων που συνιστούν την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Παράλληλα απαιτήθηκε από τους  εκπαιδευτικούς, σε θεσμικό επίπεδο, 

η γνώση των διαδικασιών, που επιτρέπουν την ανάπτυξη συνεργασιών του σχολείου 

με φορείς εκτός του στενού εκπαιδευτικού πλαισίου.  

 Κάθε εκπαιδευτική διαδικασία είναι μοναδική. Ποτέ δεν μπορεί να 

επαναληφθεί ακριβώς ίδια. Ο κύριος παράγοντας που θα μετρήσει την επιτυχία ενός 

προγράμματος και θα αναδείξει τη σκοπιμότητα επανάληψής του, είναι η αξιολόγηση 

του ίδιου του προγράμματος (Horton, 2001). Η τελική αποτίμηση του εκπαιδευτικού 

μας προγράμματος στο σύνολο των διαδικασιών του, επιλέξαμε να γίνει πρωτίστως 

από τους συμμετέχοντες μαθητές. Η αξιολόγηση του προγράμματος, βάσει 

ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από τους μαθητές και με τη συμπληρωματική 

λήψη συνεντεύξεων από αυτούς, μας επιβεβαίωσε την επιτυχία του και μας έδωσε τις 

κατευθύνσεις σχετικά με τις  βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στην επόμενη 

εφαρμογή του. Παράλληλα η απόκτηση σχετικής  εμπειρίας των εκπαιδευτικών, δίνει 

τη δυνατότητα στο σχολείο σχεδιασμού και υλοποίησης εξ αποστάσεως 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την προοπτική ανάπτυξης σημαντικών σε σχέση με 

το ρόλο και την αποστολή του συνεργιών, στο ευρύτερο εκπαιδευτικό χώρο πέρα από 

τα έως τώρα περιορισμένα όριά του.   

 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

 

Αποστολίδου, Α. (2011). Ζητήματα συγκρότησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως 

γνωστικού πεδίου: Επισκόπηση των επιστημονικών περιοδικών. Ανοικτή 

Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και 

την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 7(1), 36-53.  Ανακτήθηκε 10 Ιουλίου, 2014 από:

   http://journal.openet.gr/index.php/openjournal/article/view/121/70 

Αρβανίτη, Ε. (2013). Κοινότητες μάθησης στο νέο ελληνικό σχολείο: Ένα πλαίσιο 

δια βίου και διευρυμένης επαγγελματικής μάθησης. Εκπαιδευτικός Κύκλος, 

1(1), 8-29. 

 

http://journal.openet.gr/index.php/openjournal/article/view/121/70


 

 
72 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

Horton,W. (2001). Evaluating E-Learning. American society for training & 

development. USA: (ASTD) 

Kalantzis, M., Cope, B. (2013). Νέα Μάθηση. Βασικές Αρχές για την επιστήμη της 

Εκπαίδευσης (μτφ. Γ. Χρηστίδης). Αθήνα: Κριτική 

Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Εναλλακτική Διδακτική. Προτάσεις για μετάβαση από τη 

Διδακτική του αντικειμένου στη Διδακτική του Ενεργού Υποκειμένου. Αθήνα: 

Gutenberg 

Λιοναράκης, Α. (2006). Η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η 

πολυπλοκότητα της πολυμορφικής της διάστασης. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Στοιχεία θεωρίας και Πράξης (σελ.11-

41). Αθήνα: Προπομπός. 

Λιοναράκης, Α. (2011). Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και Εξ 

Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση. Πρακτικά εισηγήσεων 2
ου

 Πανελλήνιου 

Συνεδρίου. Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία (Μέρος 

Α, σελ.9-17). 

 Ανακτήθηκε 11 Ιουλίου, 2014, από: 

 http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/proc2/proceedings.html 

Ματσαγγούρας, Η. (1987). Ομαδοκεντρική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: 

Γρηγόρης.  

 Ματσαγγούρας, Η. (2000). Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική 

Πράξη. Αθήνα: Gutenberg  

Ματσαγγούρας, Η. (2002). Διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα και ενιαιοποίηση 

στα νέα Προγράμματα Σπουδών: Τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης. 

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 7, σελ.19-36. 

Πολύδωρος, Γ. (2013). E-Learning εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποκλειστικά μέσω 

διαδικτύου. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Πρακτικά εισηγήσεων 7
ου

 Συνεδρίου για 

την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Μεθοδολογίες Μάθησης  (Τόμος 2, 

σελ 15-26). Ανακτήθηκε 15 Ιουλίου, 2014, από:     

http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2013/paper/view/267/120 

Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2001). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της 

Πληροφορίας. Τόμος Α.  Αθήνα: Ράπτη 

Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for a digital age.  

Ανακτήθηκε 12 Ιουλίου, 2014, από: http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm  

Tapscott, D. (2008) Grown up digital: How the Net generation is changing your 

world. New York: McGraw-Hill. 

Ο ιστότοπος όπου παρουσιάζεται το «Νέο Σχολείο» εμφανίζεται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://www.minedu.gov.gr/neo-sxoleio-

main.html?showall=1&limitstart=  

Ν.3966/11. Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. ΦΕΚ τ.Α 

118/24-6-2011 

 

 

 

 

 

 

http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/proc2/proceedings.html
http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2013/paper/view/267/120
http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm
http://www.minedu.gov.gr/neo-sxoleio-main.html?showall=1&limitstart
http://www.minedu.gov.gr/neo-sxoleio-main.html?showall=1&limitstart


 

 
73 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

Διαθεματική προσέγγιση εννοιών Βιολογίας και 

Οικιακής οικονομίας, μέσα από την πρακτική της 

διδασκαλίας έξω από τα όρια της αίθουσας (Outdoor 

Education) 

Βασίλειος Αμαριωτάκης*  

Χριστίνα Κτενά** 

*Εκπαιδευτικός ΠΕ.04.02, MEd, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας,  
vassamari@yahoo.com, Υπεύθυνος επικοινωνίας 

**Εκπαιδευτικός ΠΕ.15, MSc, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας, 
x_ktena@yahoo.gr 

 

Περίληψη 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια καινοτόμος για το ελληνικό Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών διδακτική πρακτική «έξω από τα όρια της αίθουσας» (Outdoor 

Education) βασισμένη στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής μάθησης. 

Πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου 

Πατρών και αφορούσε στη διαθεματική διδασκαλία των εννοιών «Πρόσληψη 

θρεπτικών συστατικών και πεπτικό σύστημα» και «Διατροφή» στα μαθήματα της 

Βιολογίας και της Οικιακής Οικονομίας της Α’ Γυμνασίου. Οι μαθητές συμμετείχαν 

σε ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια, συζήτησαν, συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας και 

αξιολόγησης, ενώ χαρακτήρισαν τη δράση ευχάριστη και αποτελεσματική ως προς 

την αφομοίωση της νέας γνώσης. Η απουσία ένταξης παρόμοιων δράσεων στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα, η δυσκολία μετακίνησης των μαθητών εκτός σχολείου (π.χ. 

γειτονικό πάρκο), η ελλιπής χρηματοδότηση για την αγορά αναλώσιμων και η μη 

εξοικείωση των μαθητών σε αντίστοιχες διδακτικές πρακτικές αποτέλεσαν 

προκλήσεις που εν μέρει αντιμετωπίστηκαν από τους συντονιστές εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι είχαν γνώσεις διαχείρισης της τάξης σε ομάδες στον εξωτερικό χώρο καθώς 

και γνώσεις σε νέες διδακτικές πρακτικές. Τα αποτελέσματα της δράσης όπως το 

ζωηρό ενδιαφέρον των μαθητών, η εμπέδωση των καθορισμένων εννοιών και η 

ενεργοποίηση και των πιο αδύναμων μαθητών, ισχυροποίησαν την αντίληψη των 

εκπαιδευτικών για τη διδακτική αξία της O.E., και την καθιστούν εφαλτήριο για την 

υλοποίηση παρόμοιων δράσεων μεγαλύτερης εμβέλειας στο μέλλον.  

Abstract 

In this project an innovative teaching practice for the Greek curriculum called 

“Outdoor Education” is shown which is based on the principles of teamwork and 

experiential learning. The activity took place in the courtyard of the Experimental 

Junior High School and involved the concepts of “Nutrient intake and digestive 

system” and “Nutrition” in the subjects of Biology and Home Economics in 

interdisciplinary teaching at the first grade. Students participated in specially designed 

games, discussions, completed worksheets and evaluation forms and described the 
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activity as enjoyable and effective in assimilation of new knowledge. Lack of 

inclusion of similar actions in the curriculum, the difficulty of moving students out of 

school (e.g. neighboring park), poor funding for the purchase of supplies and the 

unfamiliarity of students with corresponding teaching practices were challenges partly 

dealt by coordinating teachers who had knowledge of classroom management groups 

in the outdoors and knowledge of new teaching practices. The results of the action 

such as the keen interest of students, the activation of the weakest ones and the 

consolidation of the defined concepts strengthen the perception of teachers of the 

teaching value of Outdoor Education (OE), and make it a springboard for the 

implementation of similar wider actions in the future. 

Α. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η εκπαίδευση έξω από τα στενά όρια της αίθουσας (Outdoor Education) όπως 

αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία) αποτελεί έναν σχετικά καινούργιο όρο ο οποίος 

εμφανίζεται στην πολύ πρόσφατη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης.  Μια λεπτομερής 

όμως ματιά σε αυτή, δείχνει πως αρκετοί προοδευτικοί εκπαιδευτές είχαν προωθήσει 

την ιδέα αυτή πολλές δεκαετίες πριν όπως ο John Dewey, o οποίος στο «The  School 

and Society» επιχειρηματολογεί υπέρ μιας βιωματικής προσέγγισης της μάθησης στο 

τοπικό περιβάλλον (Woodhouse et al., 2000), ενώ το 1964 οι J. Beslič και J. Mesesnel 

έγραψαν τον πρώτο οδηγό για την Ο.Ε. (Burnik & Mrak, 2010).  Αν και κάτω από 

την ομπρέλα του όρου Outdoor Education (O.E.) υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 

διδακτικών πρακτικών όπως της εκπαιδευτικής εκδρομής, της εκπαιδευτικής 

περιπέτειας, της υπαίθριας μάθησης, της βιωματικής εκπαίδευσης ή της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δεν είναι δύσκολο να δώσουμε έναν αρκετά ακριβή 

ορισμό της O.E. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε ως Ο.Ε. την εκπαίδευση σε (υπαίθριες 

δραστηριότητες), μέσω (προσωπικής και κοινωνικής εκπαίδευσης, θεραπείας, 

αποκατάστασης, διαχείρισης, ανάπτυξης), σχετικά με (περιβαλλοντική εκπαίδευση), 

καθώς και για (βιωσιμότητα) της φυσικής κληρονομιάς (Higgins, 2009), ή πιο απλά 

ως τη διαδικασία με την οποία οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετέχουν στην 

υπαίθρια μάθηση (Fenwick, 2010). 

Η Ο.Ε. αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης εκπαίδευσης και έτσι 

θα έπρεπε να παρουσιάζεται σε όλες τις βαθμίδες της (Burnik & Mrak, 2010). Σήμερα 

τη συναντάμε αρκετά συχνά σε σχολεία του δυτικού κόσμου όπως σε αυτά της 

Βόρειας Ευρώπης (Νορβηγία, Σουηδία, Ισλανδία, Αγγλία, Σκωτία κ.α.) καθώς και 

στις Η.Π.Α. ενώ έχει διαπιστωθεί ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις 

ευκαιρίες μάθησης που μπορεί να προσφέρει στους μαθητές στα σχολεία αυτά 

(Woodhouse et al, 2000, Dillon et al., 2006). Ακόμα στη Σλοβενία η εκπαιδευτική 

πρακτική της Ο.Ε. έχει αναγνωριστεί ως σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της 

συνολικής εκπαίδευσης ενός μαθητή (Burnik & Mrak, 2010). 

Κατά τον Knapp, (1996) η φύση της Ο.Ε. είναι τέτοια ώστε να παρέχει 

σημαντικές και ταυτόχρονα συναφείς εξηγήσεις τόσο σε ένα φυσικό όσο και σε ένα 

ανθρωπογενές περιβάλλον μάθησης, οι οποίες τείνουν να επεκτείνουν τη διδασκαλία 

στην αίθουσα που κυριαρχείται από  τη χρήση έντυπων ή ηλεκτρονικών μέσων 

πρόσληψης της πληροφορίας (Woodhouse et al., 2000). Η Ο.Ε. γίνεται δηλαδή η 

φυσική προέκταση της διδασκαλίας μέσα στην αίθουσα (Burriss & Burriss, 2011). 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσουμε μια καινοτόμο για το ελληνικό 
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Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών διδακτική πρακτική έξω από τα όρια της αίθουσας 

(Ο.Ε.), με την οποία επιτυγχάνεται η διαθεματική διδασκαλία καθορισμένων εννοιών 

μέσα από τα μαθήματα της Βιολογίας και της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ Γυμνασίου.  

Β. Περιγραφή της δράσης 

1. Υπόβαθρο δράσης 

Η καινοτόμος δράση πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Πρότυπου 

Πειραματικού Γυμνασίου Πάτρας το Μάιο του 2014 και σε αυτήν συμμετείχαν 30 

μαθητές (ένα τμήμα) της Α΄ Γυμνασίου και οι δύο εκπαιδευτικοί που δίδασκαν τα 

μαθήματα της Βιολογίας και της Οικιακής Οικονομίας. Η δράση είχε διάρκεια μιας 

διδακτικής ώρας (45 λεπτά) και αφορούσε στη διαθεματική προσέγγιση των εννοιών 

«Πρόσληψη ουσιών και πεπτικό σύστημα» και «Διατροφή» μέσα από την διδακτική 

πρακτική της Ο.Ε., βασιζόμενη στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής 

μάθησης. Συγκεκριμένα οι μαθητές  έλαβαν μέρος σε δύο ειδικά σχεδιασμένα 

παιχνίδια στα οποία, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες πήραν καρτελάκια που πάνω τους 

αναγράφονταν λέξεις-κλειδιά ως προς τις έννοιες που επρόκειτο να διδαχθούν και 

ακολούθησαν τις οδηγίες που τους δόθηκαν.  Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών 

παρεμβάλλονταν συζήτηση και συμπλήρωση φύλλων εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί 

είχαν ρόλο συντονιστή.  

2. Λόγοι σχεδίασης και υλοποίησης της δράσης 

Ο σχεδιασμός της δράσης ξεκίνησε από τους δύο εκπαιδευτικούς περίπου  8 

εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή της, με στόχο τη διδασκαλία των προαναφερθέντων 

εννοιών στην τάξη, η οποία όμως δεν θα αποτελούσε έναν αυστηρά προσδιοριζόμενο 

από 4 τοίχους χώρο, αλλά ως το σύνολο των μαθητών που αλληλεπιδρούν τόσο 

μεταξύ τους όσο και με το φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. 

Η δράση θεωρήθηκε σημαντική διότι: α) επιτρέπει την εύκολη διαθεματική 

προσέγγιση των εννοιών που πρόκειται να διδαχθούν β) είναι ελκυστική μέθοδος 

αφού έχει παιγνιώδη χαρακτήρα  και ο μαθητής έχει άμεση επαφή με το περιβάλλον 

γ) η αφομοίωση της νέας γνώσης είναι αφενός αποτελεσματική αφού γίνεται με 

ευχάριστο τρόπο για τους μαθητές (παιχνίδι), αφετέρου είναι καθολική γιατί 

απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών (είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των 

μαθητών). 

3. Απαιτούμενες γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες των εκπαιδευτικών 

Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η υλοποίηση της δράσης απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις 

από τους εκπαιδευτικούς αφού πρέπει να: α) αποφευχθούν δυσκολίες που αφορούν 

είτε τη διαχείριση της τάξης σε ομάδες (π.χ. ο χρόνος σχεδιασμού, καταμερισμός 

ρόλων), είτε τη διαχείριση της τάξης στον εξωτερικό χώρο (π.χ. επικοινωνία, οδηγίες, 

πειθαρχία)  β) αντιμετωπιστούν πιθανές φοβίες που δημιουργούνται από την 

απομάκρυνση των μαθητών από την αίθουσα (κίνδυνοι τραυματισμού, ευθυνοφοβία, 

αυτοεκτίμηση) γ) είναι σε διαρκή επαφή με τις νέες τεχνικές με τις οποίες 

επιτυγχάνεται ευκολότερα ή ταχύτερα η αφομοίωση της παρεχόμενης κατά τη 

διδασκαλία γνώσης. Τονίζουμε πως οι ιδιαίτερες δεξιότητες ή ικανότητες που 

απαιτούνται να έχουν οι εκπαιδευτικοί που συντονίζουν αντίστοιχες δράσεις είναι το 

συνεργατικό πνεύμα και η μεταξύ τους εμπιστοσύνη. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί 

δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες στη μεταξύ τους συνεργασία γιατί  έχουν την 
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ίδια αντίληψη ως προς την αξία της Ο.Ε.  κι επιπλέον έχουν αποκτήσει παρόμοιο 

θεωρητικό γνωστικό υπόβαθρο. 

4. Προκλήσεις του εγχειρήματος 

 Αρκετές είναι οι δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπιστούν κατά το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση του καινοτόμου αυτού εγχειρήματος. Οι σημαντικότερες αυτών 

είναι: α) η απουσία πρόβλεψης στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για δράσεις έξω 

από την αίθουσα όπως συμβαίνει σε σχολεία του εξωτερικού, με αποτέλεσμα η 

εύρεση κοινού χρόνου υλοποίησης της δράσης, χωρίς αυτό να προκαλεί αναστάτωση 

στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, να είναι πολύ δύσκολη διεργασία β) η 

δυσκολία ως προς τη μετακίνηση των μαθητών σε άλλους χώρους εκτός της σχολικής 

μονάδας (π.χ. το γειτονικό πάρκο ή το δασύλλιο) οι οποίοι αποτελούν ιδανικό 

περιβάλλον για την υλοποίηση μιας Ο.Ε. δράσης, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη 

δράση να πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του σχολείου γ) η ελλιπής 

χρηματοδότηση αφού για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δράσης 

απαιτήθηκε η αγορά υλικών (αναλώσιμα) τα οποία αγόρασαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 

(γενικά το οικονομικό κόστος τέτοιων δράσεων είναι υψηλό αφού μπορεί να 

περιλαμβάνει εκτός από την αγορά αναλώσιμων και την αγορά εξοπλισμού ή το 

κόστος μετακίνησης των μαθητών) δ) η μη εξοικείωση των μαθητών σε αντίστοιχες 

διδακτικές πρακτικές αποτελεί μια σημαντική πρόκληση τόσο για τους μαθητές όσο 

και για τους εκπαιδευτικούς. 

5. Αποτελέσματα της δράσης 

Πολλά είναι τα παρατηρούμενα αποτελέσματα της δράσης, άμεσα ή έμμεσα, 

βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Αρχικά, οι μαθητές έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον 

για την ίδια τη δράση. Μετά από τον απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής τους και τις 

κατάλληλες οδηγίες που τους δόθηκαν, ανταποκρίθηκαν σε κάθε στάδιο της δράσης 

(παιχνίδι, συζήτηση, συμπλήρωση φύλλων εργασίας, συμπλήρωση φύλλων 

αξιολόγησης). Η κατανόηση των εννοιών που διδάχθηκαν ήταν άμεση και σχεδόν 

επιτεύχθηκε από το σύνολο τους. Εξίσου σημαντικό εύρημα αποτελεί και το ζωηρό 

ενδιαφέρον που έδειξαν οι μαθητές για τη πραγματοποίηση κι άλλης αντίστοιχης 

δράσης στο μέλλον. Τέλος, η ενεργοποίηση των πιο «αδύναμων» μαθητών αποτέλεσε 

σημαντικό βήμα για βελτιστοποίηση της επίδοσή τους. Από την μεριά των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών  ισχυροποιήθηκε η αντίληψη τους για τη διδακτική 

αξία της Ο.Ε. Μάλιστα, η συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για το 

σχεδιασμό και υλοποίηση κι άλλων παρόμοιων δράσεων ή δράσεων μεγαλύτερης 

εμβέλειας ως προς το χώρο και το συνολικό χρόνο διεξαγωγής τους.  

Το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας αποτελεί μια σύγχρονη σχολική 

μονάδα η οποία κάνει βήματα στο μέλλον. Οι καινοτόμες διδακτικές δράσεις 

αποτελούν την «αιχμή του δόρατος» για το σχολείο του αύριο, για το σχολείο που 

μαθαίνει και η συγκεκριμένη δράση αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτών. 

Μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου, αλλά και από επιμορφωτικά σεμινάρια που 

θα πραγματοποιηθούν τη σχολική χρονιά 2014-2015 από τους εμπλεκόμενους σε 

αυτή τη δράση εκπαιδευτικούς  ή ακόμα και από ανακοινώσεις σε επιστημονικά 

συνέδρια  σκοπεύουμε σε μέγιστη διάχυση της διδακτικής πρακτικής έξω από τα 

στενά όρια της αίθουσας στην ευρύτερη σχολική ή μη κοινότητα. 
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Γ. Τελική αποτίμηση-Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη δράση μπορεί να χαρακτηριστεί ως βιώσιμη αφού είχε θετικό 

αντίκτυπο στους μαθητές και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα που την 

παρακολούθησε. Αποτελεί βάση για το σχεδιασμό κι άλλων παρόμοιων δράσεων σε 

όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα. Θετική θεωρείται και η πιθανή εμπλοκή 

ατόμων ή φορέων της τοπικής κοινότητας για την καλύτερη διάχυση των 

αποτελεσμάτων, κάτι το οποίο λόγω έλλειψης χρόνου δεν πραγματοποιήθηκε κατά το 

προηγούμενο σχολικό έτος. 
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«Η εκπαιδευτική τεχνική της  δραματοποίησης στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σαν δίαυλος μαθησιακής 

ανατροφοδότησης στον άξονα: Μαθητής-

Εκπαιδευτικός-Σχολείο». 

Χαλκιοπούλου Αντιγόνη 

Εκπαιδευτικός  ΠΕ11 

του Π.Π.Γ.Π.Π 

Δημητρούκα Θεοδώρα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 16.01 

του Γυμνασίου Καστριτσίου 

 

Περίληψη 

Με την παρούσα εισήγηση επιχειρούμε να παρουσιάσουμε μια εκπαιδευτική δράση 

στην κατεύθυνση  της διεπιστημονικότητας, της διαθεματικότητα, της βιωματικής  

μάθησης  και της δραματοποίησης. Η εμβάθυνση στην προσέγγιση των ρόλων που 

κλήθηκε να ερμηνεύσει η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών ενίσχυσε τη γνώση μέσω της 

βιωματικής μαθησιακής διαδικασίας. Παράλληλα οι αρχές και οι πρακτικές της 

διεπιστημονικότητας και της διαθεματικότητας συνέβαλαν στην επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων  διότι συνέτειναν στην προσέγγιση της γνώσης βιωματικά, 

μέσα από συλλογικές μορφές διερεύνησης θεμάτων, ζητημάτων και προβλημάτων, 

ενώ προώθησαν την ενιαιοποίηση της σχολικής γνώσης καθώς και την ενεργοποίηση 

του μαθητικού ενδιαφέροντος. Ο αναστοχασμός σχετικά με την ανάγκη να 

εμπλέξουμε τα παιδιά με ενεργό τρόπο και ολιστικά στη διαδικασία μάθησης, ήταν το 

εφαλτήριο του ενδιαφέροντός μας για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική. 

Μεταξύ άλλων, επιτεύχθηκε η αλλαγή των ρόλων και διαμορφώθηκε μια διαφορετική   

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και μαθητών-εκπαιδευτικών. Η συγκεκριμένη 

δράση υλοποιήθηκε από ομάδα μαθητών του Γυμνασίου Καστριτσίου Πάτρας κατά 

τη σχολική χρονιά 2011-1012.Το Γυμνάσιο Καστριτσίου ανήκε στο δίκτυο σχολείων 

με εστία το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πάτρας. Τίτλος 

του δικτύου ήταν «Εθελοντισμός και κοινωνική δικτύωση». Η δράση παρουσιάστηκε 

στη διάρκεια της Παγκόσμιας μέρας Γαλλοφωνίας σε συνεργασία με το Γαλλικό 

Ινστιτούτο Πάτρας και τίτλο «Αφιέρωμα στη Μαρία Κιουρί».  

 

Λέξεις κλειδιά: διεπιστημονικότητα,  διαθεματικότητα,  βιωματικής  μάθηση, 

δραματοποίηση 

 

Abstract 

With this report, we are attempting to present an educational action in the direction of 

inter-disciplinarity, cross-thematic integration, experiential learning as well as 

dramatization. The deepening of the approach of roles called for interpretation by the 

specific group of students, increased knowledge via the experiential learning process. 

What is more,  the principles and practices of  inter-disciplinarity and cross-thematic 

integration have contributed to the achievement of our educational goals because they 

have contributed to the approach of knowledge experientially, via collective forms of 
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investigating topics, issues and problems, while not only promoting the uniformity of 

school knowledge but  activating student interest as well.  

The self-reflection on the need to involve children in an active way and holistically in 

the learning process was the starting point of our interest for this educational practice. 

Among other things, the exchange of roles was attained and a different collaboration 

between teachers and students-teachers was formed. 

 The specific action was effectuated by a group of secondary school students in the 

Secondary school of Kastritsi, in Patras during the school year 2011-1012.  The 

secondary school of Kastritsi belonged to the network of schools under the 

supervision of the Museum of Science and Technology of the University of 

Patras.   The network's title was "Volunteering and social networking". The action 

was presented during the International Day of Francophonie in collaboration with the 

French Institute of Patras and was titled "Tribute to Marie Curie. 

 

Key-words: inter-disciplinarity, cross-thematic integration, experiential learning, 

dramatization 

 

Εισαγωγή 

  Οι βασικές επιλογές και οι πρακτικές του παραδοσιακού σχολείου άρχισαν να 

αμφισβητούνται  από τις αρχές του 20ου αιώνα από παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς 

της Προοδευτικής Παιδαγωγικής. Η σχολική γνώση θεωρήθηκε αφηρημένη, 

αποσπασματική, ξεκομμένη από το πλαίσιο που τη γέννησε, άσχετη με τις εμπειρίες 

των μαθητών, οι οποίοι γι' αυτό παρέμεναν αδιάφοροι προς αυτή, αλλά και ανίκανοι 

να την αξιοποιήσουν για νέες μορφές σκέψης και δράσης (Ματσαγγούρας, 2002). 

Στις διδακτικές διαδικασίες, στο παραδοσιακό σχολείο κυριαρχούν οι μονολογικές 

εισηγήσεις, τις οποίες βέβαια εμπλουτίζουν οι ερωταποκρίσεις κατανόησης και οι 

ασκήσεις εμπέδωσης, λόγω των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ μαθητών. Ακόμη 

και οι προσπάθειες ανανέωσης της διδακτικής που επιχείρησαν πρωτοπόροι 

παιδαγωγοί, όπως ο Bruner, δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να μετατρέπουν την 

επιστημονική διερευνητική μέθοδο σε διδακτική μέθοδο κατάλληλη για μαθητές 

(Ματσαγγούρας, 2002, όπ. αναφ. στο  Ματσαγγούρας, 2000
 
α σ.181).  

 Η εισαγωγή των καινοτόμων  προγραμμάτων (Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά 

κ.λ.π) στο εκπαιδευτικό μας σύστημα αποβλέπει στη διαμόρφωση ενημερωμένων και 

ευαισθητοποιημένων πολιτών που θα συμμετέχουν ενεργά ως μονάδες αλλά και ως 

μέρος του  συνόλου της κοινωνίας. Διαπνέονται από τη φιλοσοφία των σύγχρονων 

παιδαγωγικο-διδακτικών κινημάτων  και επιδιώκουν την ανάληψη δράσης για την 

επίλυση προβλημάτων, αποβλέπουν στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών και 

στην ανάπτυξη ικανοτήτων για σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση σχεδίων 

δράσης, ενώ θέτουν σε προτεραιότητα την ολιστική διαδικασία εμβάθυνσης της 

γνώσης με την αποδοχή της διαφορετικότητας και την διαπολιτισμική διασύνδεση 

του σύγχρονου κόσμου (Kalantzis & Cope, 2013). Σε αυτή την κατεύθυνση    

βασίστηκε ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης δράσης μας  στηριζόμενος σε 

διεπιστημονικές και διαθεματικές  εκπαιδευτικές πρακτικές, στη βιωματική μάθηση 

και τη δραματοποίηση. 
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Οι Cook-Sather & Shore (2007, σ.13) περιγράφουν τη διεπιστημονικότητα ως μια 

στρατηγική, που έχει σκοπό να δημιουργήσει γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στα 

διδασκόμενα μαθήματα προκειμένου να εντοπίσει τα συνδετικά στοιχεία αλλά και τις 

διαφορές μεταξύ τους, με στόχο να διαμορφώσει μια νέα θεωρητική αντίληψη. 

Επιπλέον, η χρήση πολλαπλών πηγών γνώσης ενθαρρύνει τους μαθητές να ερευνούν 

σε βάθος, εμπλεκόμενοι ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και αισθανόμενοι 

περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση (North Central Regional Educational 

Laboratory, 2001, όπ. αναφ. στο Gardner,  Wissick,  Schwender  & Canter-Smith 

2003, σ.162). Προσπάθεια να διαφοροποιηθούν οι δύο όροι επιχειρείται από τον 

Ματσαγγούρα  σύμφωνα με τον οποίο το σημαντικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα 

της διεπιστημονικής προσέγγισης είναι η διατήρηση καθαρών και διακριτών ορίων 

μεταξύ των  διδασκόμενων μαθημάτων σαν δομή οργάνωσης της σχολικής γνώσης, 

με παράλληλη συσχέτιση του περιεχομένου τους. Από την άλλη πλευρά, στα 

διαθεματικά προγράμματα  τα διακριτά μαθήματα παύουν να υπάρχουν και 

επιχειρείται η ενιοποιημένη προσέγγιση της γνώσης, όπως δηλαδή αυτή προκύπτει 

από τη ολιστική μελέτη θεμάτων καθολικού ενδιαφέροντος και μείζονος σημασίας 

για τον πολιτισμό (Ματσαγγούρας, 2009). Η διαθεματική προσέγγιση είναι πάνω από 

όλα παιδοκεντρική, καθώς φιλοδοξεί να ενσωματώσει και να αναπτύξει όλες τις 

πλευρές της παιδικής προσωπικότητας (γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική), 

έχοντας ως άξονα αναφοράς τις εμπειρίες του παιδιού και τα ενδιαφέροντά του 

(Mathison and Freeman, 1997, όπ. αναφ. στο Ματσαγγούρας, 2009, σ.25). 

Με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου (Σχολείο 

του 21ου αιώνα)- Πιλοτική Εφαρμογή, Οριζόντια πράξη» MIS 295379, 

καθιερώνονται στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο οι «Βιωματικές Δράσεις» (ΒΔ) 

(104868/Γ2/13-09-2011, 124674/Γ2/1-11-2011) οι οποίες ως διδακτική προσέγγιση 

εκφράζουν τις αρχές της Βιωματικής Παιδαγωγικής. 

Επικουρικά η Βιωματική Μάθηση ορίζεται ως την ενεργητική προσέγγιση 

μάθησης η οποία προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες απόκτησης προσωπικών εμπειριών (νοητικής και σωματικής 

διάστασης), κινητοποιεί τους μαθητές σε διαδικασίες συστηματικής επεξεργασίας 

των προσωπικών εμπειριών και δεδομένων για την επίτευξη εσωτερικής κατανόησής 

τους, ενισχύει  τους μαθητές στη διαδικασία εξαγωγής των συμπερασμάτων τους, 

πράγμα που συνιστά το κεντρικό σημείο της βιωματικής μάθησης, ενώ τέλος, 

ολοκληρώνει τη μαθησιακή διαδικασία αξιοποιώντας τις νέες γνώσεις που 

αποκτήθηκαν κατά  τη διαχείριση των νέων καταστάσεων (Ματσαγγούρας, 2011). 

Σύμφωνα με τις παιδαγωγικο-διδακτικές αρχές που ακολουθούνται για την 

υλοποίηση των Βιωματικών δράσεων τα χωροχρονικά όρια μέσα στα οποία 

συντελείται η μαθησιακή διαδικασία διαστέλλονται και οι μαθητές όχι μόνο είναι 

αυτόνομοι αλλά η μάθηση στηρίζεται σε δραστηριότητες όπου  αυτοί συνεργάζονται 

μεταξύ τους έτσι ώστε με τη συνεργατική μάθηση να έχουμε παραγωγή κοινωνικής 

γνώσης.( Kalantzis & Cope, 2013). 

        Ο διδακτικός ρόλος του εκπαιδευτικού δεν καταργείται παρά μόνο  η ύπαρξη 

του δασκαλικού μονολόγου. Ο εκπαιδευτικός κάνει συμπληρωματικά χρήση  

αμεσότερων μορφών διδασκαλίας, οι οποίες διασφαλίζουν τις προαπαιτούμενες 

γνώσεις, επεξηγήσεις και δεξιότητες και το αναγκαίο πλαίσιο εκπαιδευτικής 
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καθοδήγησης. Έτσι, «ο ρόλος του όπως τονίζεται μεταβάλλεται από μεταφορέα 

γνώσεων σε συντονιστή δράσης καθώς επιβλέπει και παρακινεί την ομάδα για δράση, 

δίνει συμβουλές  ή λύνει απορίες, αλλά και μαθαίνει από τα παιδιά στα πλαίσια της 

αλληλεπίδρασης. Ο εκπαιδευτικός όχι μόνο συμμετέχει ως σύμβουλος και συντονιστής, 

αλλά ύστερα από κάθε συνάντηση βγαίνει πιο ωφελημένος, περισσότερο μορφωμένος» 

(Χρυσαφίδης, 1996, σ.80).  

        Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Κυπριακού Υπουργείου 

Παιδείας η Θεατρική Αγωγή θεωρείται σημαντικό κεφάλαιο της εκπαίδευσης  των 

παιδιών, παρέχοντάς τους ευκαιρίες να μάθουν, γι’ αυτά, με αυτά και μέσα απ’ αυτά. 

Με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του θεάτρου και του δράματος, οι 

μαθητές/τριες  αναπτύσσουν τις δεξιότητες της  διά βίου μάθησης. Ειδικότερα, η 

Θεατρική Αγωγή, δημιουργεί αναλογίες ζωής και ενεργοποιεί την κριτική σκέψη των 

παιδιών, τα οποία χρησιμοποιούν τα ιδιαίτερα εργαλεία τους για να ερμηνεύσουν και 

να κατανοήσουν την προσωπική και συλλογική τους ταυτότητα. Μαθαίνοντας πώς να 

χρησιμοποιούν τις δραματικές πρακτικές και τεχνικές καθώς και τις διάφορες μορφές 

τεχνολογίας, προσεγγίζουν τη μάθηση  ατομικά και ομαδικά, δημιουργώντας 

εικονικές πραγματικότητες που είναι  αποτέλεσμα μιας σύνθεσης της φαντασίας, της 

σκέψης και του συναισθήματος. Καθώς οι μαθητές δουλεύουν με τα εργαλεία και τις 

τεχνικές  του θεάτρου, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν κατάλληλα, με περισσότερη 

άνεση και αυτοπεποίθηση τον προφορικό και γραπτό λόγο καθώς επίσης να 

επικοινωνούν αποτελεσματικότερα, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη γλώσσα του 

σώματος, την κίνηση και το χώρο. Μέσα από τη δημιουργία και παράσταση θεάτρου, 

οι μαθητές συνειδητοποιούν  τη διαφορετικότητα κάθε πράγματος, την σημασία της 

υποκειμενικής άποψης αλλά και τη δυνατότητα κριτικής θεώρησης των πραγμάτων 

στο χώρο του σχολείου και  στην κοινωνία  γενικότερα. Η χρήση του όρου  

δραματοποίηση, σύμφωνα με τον «Οδηγό του εκπαιδευτικού για το Θέατρο» του 

«Νέου Σχολείου (Σχολείο του 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια 

Πράξη»  MIS: 295450, αφορά την μεταγραφή μη δραματικών κειμένων, 

λογοτεχνικών ή μη, σε θεατρική μορφή με τελικό σκοπό την απόδοση τους και 

έκφρασή τους υπό μορφή θεατρικού δρώμενου. Η δραματοποίηση  ως θεατρική 

σύμβαση λειτουργεί στην κατεύθυνση της αναβίωσης και αναπαράστασης των 

κειμένων καθώς ενισχύει και προβάλει τις αξίες, που εμπεριέχονται σε αυτά, μέσα 

από μία διαδικασία βιωματικής γνώσης και ουσιαστικής επικοινωνίας των μαθητών.  

Η δραματοποίηση, ως διδακτική και παιδαγωγική μέθοδος, στηρίζεται  στη σύγχρονη 

μορφή της ομαδοσυνεργατικής και μαθητοκεντρικής διδασκαλίας μέσω της οποίας 

επίσης  μπορούν να εφαρμοστούν   με επιτυχία οι αρχές και πρακτικές της  

διαθεματικότητας. Επίσης, καθώς ο μαθησιακός στόχος  παύει να  είναι μόνο 

παιδαγωγικός ή διδακτικός, αλλά αισθητικο-καλλιτεχνικός, η δραματοποίηση 

λειτουργεί ως καθαρό μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης το οποίο οδηγεί σε ένα τελικό 

σκηνικό αποτέλεσμα με καλλιτεχνικές διαστάσεις και απόλυτη συμμετοχή των 

μαθητών σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από μια άλλη οπτική, η  δραματοποίηση συνιστά 

διαδικασία βιωματικής διερεύνησης του φαινομένου της ίδιας της ζωής και της 

ανθρώπινης εμπειρίας μέσω της σύμβασης του εκάστοτε ρόλου, με σκοπό την αλλαγή 

στην κατανόηση του κόσμου και της θέσης του ανθρώπου σε αυτόν. Έτσι 

εμπλουτισμένη πλέον, αποκτά ουσιαστικό και σημαντικό μαθησιακό χαρακτήρα και 
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μπορεί να ανταποκριθεί στο αίτημα για ένα σχολείο που θα αποτελέσει μοχλό 

κοινωνικής αλλαγής, αποτελώντας γνήσια καλλιτεχνική και παιδαγωγική διαδικασία 

(Κυριακοπούλου & Λάζαρη, 2010).  

 

Η Εκπαιδευτική εφαρμογή 

 

Το Γυμνάσιο Καστριτσίου τη σχολική χρονιά 2011-2012 ανήκε στο δίκτυο 

σχολείων με εστία το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών (Μ.Ε.Τ.) και τίτλο- ομπρέλα « Εθελοντισμός και κοινωνική δικτύωση», στο 

πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας (Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων). Το πρόγραμμα, που 

ανέλαβαν οι υπεύθυνες καθηγήτριες Χαλκιοπούλου Αντιγόνη (ΠΕ11 Φυσικής 

Αγωγής) και  Δημητρούκα Θεοδώρα (ΠΕ16.01 Μουσικός)  μαζί με μια ομάδα 22 

μαθητών, έφερε τον τίτλο  «Ένας εθελοντής ….. δεν φέρνει την Άνοιξη!!» Η 

συμμετοχή του σχολείου  περιελάμβανε τρεις  εκδηλώσεις διαφορετικού 

περιεχομένου (Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, Αφιέρωμα στην Madame 

Curie/Παγκόσμια Ημέρα Γαλλοφωνίας, Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων),  στο χώρο 

του Μ.Ε.Τ, με αντίστοιχες παρουσιάσεις. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Αφιέρωμα 

στην Madame Curie - Παγκόσμια Ημέρα Γαλλοφωνίας» σε συνεργασία με το 

Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με το Διευθυντή του 

Μουσείου Κιουρί στο Παρίσι Δρ Huynh Van Nhan Renaud, ενώ η εκδήλωση 

μεταδόθηκε online και την παρακολούθησαν μαθητές από απομακρυσμένα σχολεία 

της Αχαΐας και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Τέλος, όλο το υλικό αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα του σχολείου, του Μ.Ε.Τ. και του Γαλλικού Ινστιτούτου Πατρών.  

Στην παρουσίαση που έγινε από ομάδα μαθητών του Γυμνασίου Καστριτσίου, 

πραγματοποιήθηκε ένα ταξίδι στις σημαντικότερες στιγμές της ζωή της Μαρίας 

Κιουρί, μέσα από ένα θεατρικό δρώμενο - παιχνίδι ερωτήσεων - απαντήσεων με τίτλο 

«Μαρία Κιουρί: Μια γυναίκα σύμβολο». Ο σχεδιασμός της παρουσίασης έγινε με 

γνώμονα τη δραματοποίηση ενός σεναρίου, που γράφτηκε από τους ίδιους τους 

μαθητές υπό την επίβλεψη των καθηγητριών, αντλώντας πληροφορίες  κυρίως από το 

διαδίκτυο και την σχολική βιβλιοθήκη. Μέσα από τη δημιουργία και παρουσίαση 

ενός εκπαιδευτικού κουίζ, όπου οι ερωτήσεις αφορούσαν στη ζωή, το έργο και την 

προσφορά της Μαρίας Κιουρί, οι μαθητές έγιναν κοινωνοί μιας εκπαιδευτικής 

διαδικασίας που ξέφευγε από τα στενά πλαίσια της σχολικής αίθουσας, η οποία 

μετατράπηκε σε ένα μαθησιακό περιβάλλον, όπου ο μαθητής προσλαμβάνει γνώσεις, 

ανταποκρίνεται και συμμετέχει ενεργά στις μαθησιακές διαδικασίες. 

 Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν ποικιλία πνευματικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων, που συμπληρώνουν τις βασικές δεξιότητες, που αποκτώνται 

μέσα από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών. Κατάφεραν να συνεργαστούν, να 

μοιραστούν ευθύνες, να δημιουργήσουν και τελικά να αποκτήσουν γνώσεις μέσα από 

διαδικασίες που τους κέντρισαν το ενδιαφέρον και τους έκαναν τελικά να μάθουν πώς 

να μαθαίνουν.   

Για ένα τέτοιου είδους εγχείρημα και μάλιστα στα χρονικά πλαίσια μιας 

σχολικής χρονιάς, ανέκυψαν προβλήματα κυρίως απαρτίας των μαθητών στις  

συναντήσεις (λόγω εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων), που γίνονταν εκτός σχολικού 
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ωραρίου, εξεύρεσης υλικών, κοστουμιών και άλλων απαραίτητων υλικών για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. Όλα όμως προσπελάστηκαν, χάρη στο προσωπικό 

ενδιαφέρον εκπαιδευτικών, την ανάληψη δράσεων αυτοεπιμόρφωσης, την 

προηγούμενη εμπειρία τους από  παρόμοιες εκπαιδευτικές πρακτικές  και κυρίως από 

τη δυναμική  που αναπτύχθηκε μέσα στην ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών.  

           Το εκπαιδευτικό όφελος από αυτή τη διαδικασία ήταν σημαντικό και προς 

πολλές κατευθύνσεις. Δημιουργήθηκε ουσιαστικά ένας πυρήνας μαθητών που 

αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση στους υπόλοιπους μαθητές, για τις χρονιές που 

ακολούθησαν, ενώ εδραιώθηκε η πεποίθηση πως η μαθησιακή διαδικασία αποτελεί 

μια κοινή πορεία συνεργασίας εκπαιδευτικών και μαθητών. Αναπτύχθηκαν σχέσεις 

ανάμεσα στους καθηγητές που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ενεπλάκησαν σε 

παρόμοιες διαδικασίες αλλά και εδραιώθηκε μια σταθερότερη συνεργασία με  φορείς  

όπως το Μ.Ε.Τ.,  το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών.  

   Από όλα τα παραπάνω προκύπτει έντονα η αναγκαιότητα ύπαρξης κινήτρων 

στα μέλη της σχολικής κοινότητας για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές 

διαδικασίες εκτός του στενού σχολικού χώρου. Παράλληλα αναγκαίο στοιχείο  

αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς η ανατροφοδότηση μέσω επιμόρφωσης, η 

συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών, που αξιοποιούνται στην καθημερινή σχολική 

πρακτική και συνιστούν αφορμή βελτίωσης και επαγγελματικής τους ανάπτυξης.    
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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια σειρά από δράσεις στο μάθημα της 

Αστρονομίας στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο (Β΄ τάξη), η διάχυσή τους στο 

Γυμνάσιο (Γ΄ τάξη), παράλληλα  με  τη  χρήση  Τ.Π.Ε  και   live  steaming.  Οι  

υπογράφοντες  ακολούθησαν διαθεματική προσέγγιση του αντικειμένου με 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, διερευνώντας τη διέγερση του μαθητικού 

ενδιαφέροντος, την εμπλοκή των ομάδων στις δράσεις και εν τέλει το βαθμό 

επίτευξης των διδακτικών στόχων που τέθηκαν στην αρχή του project. Οι τρεις 

κύριες δράσεις είχαν δύο θεματικά κέντρα: τη σύγκρουση Γαλαξιών στον 

αστερισμό της Ύδρας-δράση που διαχύθηκε από το Λύκειο στο Γυμνάσιο-καθώς και 

τη μέτρηση της περιφέρειας της γης, σε παραλληλισμό με τη μέτρηση από τον 

Ερατοσθένη. Στη διάχυση της δράσης   έγινε  απευθείας   σύνδεση  μεταξύ   των  

δύο   σχολείων,  με  συμμετοχή  τρίτου παρατηρητή στη διαδικασία της 

παρουσίασης του project, που  έγινε με συνεργασία των δύο διδασκόντων. 

 

Abstract 

 

This paper presents a series of activities   in the course of Astronomy at the 

Experimental High School of Patra University (class B), the diffusion of it in 

Experimental Middle School (grade III), while using ICT and live steaming. The 

signatories followed interdisciplinary approach to teaching in combination with 

collaboration learning method. Exploring the stimulation of student interest, 

engagement of the student groups and finally the achievement of learning objectives 

set at the beginning of the project were the major objectives of our work. The 

three main activities had two theme centers: the collision of galaxies in the 

constellation of Hydra-action flowed from high school in middle school-and 

measurement of the  circumference  of  the  earth,  in  parallel  with  the  

measurement  of  Eratosthenes.  The diffusion of the action was in direct connection 

between the two schools, with participation of a third observer in the process of 
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presenting the project, which was completed with synchronous collaboration 

between the two teachers. 

 

Εισαγωγή 

 

Ήδη από τη δεκαετία του 2000 εφαρμόστηκαν στη χώρα μας τα νέα προγράμματα 

του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), θέτοντας 

την έννοια της   διαθεματικότητας ως προμετωπίδα του νέου κανονιστικού 

πλαισίου (Φ.Ε.Κ 303-304 2003). Σήμερα, η διαθεματική μάθηση (interdisciplinary 

learning) θεωρείται πως μπορεί να θεμελιώσει στέρεη γνώση και να αντιμετωπίσει  

σύνθετα  προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς από 

μεμονωμένους κλάδους των επιστημών. 

Ως προς το θέμα των καινοτόμων διδακτικών δράσεων παρατηρούμε ότι βρίσκεται 

στο επίκεντρο του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών 

Σχολείων , συνιστώντας  αφενός την αιχμή του δόρατος στη λειτουργία τους 

αφετέρου καθίστανται μία από τις ειδοποιούς διαφορές των σχολείων αυτών και των 

υπολοίπων σχολείων. 

Βέβαια, όπως πολύ σωστά έχει δείξει η διεθνής εμπειρία, η εφαρμογή της 

καινοτομίας και των εναλλακτικών προγραμμάτων σπουδών, όπως για παράδειγμα 

εκείνων που επιδιώκουν να μαθαίνουν τους μαθητές πώς να μαθαίνουν –

αναφερόμαστε   στο παράδειγμα της Βρετανίας όπου εδώ και κάποια χρόνια υπάρχει 

το «κίνημα» των σκεπτόμενων σχολείων (Thinking schools)- δεν είναι μία εύκολη 

υπόθεση.  Όπως παρατηρεί σε ένα άρθρο του ο Bob Burden, βασικός συντελεστής 

στην προαγωγή της σκέψης στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση, τα προγράμματα 

που κατά καιρούς έχουν εφαρμοστεί είναι αυτά καθ εαυτά καλά, αλλά διάφορα 

συστημικά προβλήματα δεν τους επιτρέπουν να τελεσφορήσουν. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά τη διαπίστωση των Georgiades and Phillimore, περί του μύθου 

του  (δασκάλου) ήρωα καινοτόμου (The Myth of the Hero Innovator), ότι οι 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί όχι μόνο αντιστέκονται στην καινοτομία, αλλά «τρώνε 

αυτούς τους ήρωες για πρωινό» (Burden, 2006). 

 

Πλαίσιο δράσεων 

 

Η διαθεματική προσέγγιση του θέματος μας αναπτύχθηκε σε δυο άξονες. Ο ένας 

άξονας αφορούσε την μελέτη του θέματός μας από την οπτική των Φυσικών και των 

Φιλολογικών – Φιλοσοφικών Επιστημών. Ο άλλος άξονας αφορούσε την μετάδοση 

γνώσης, τεχνικής και τεχνογνωσίας   από   ένα   σχολείο   σε   ένα   άλλο.   Η   

σπουδαιότητα   των   διαθεματικών προσεγγίσεων έχει πλέον αναγνωριστεί (Petrie 

1976), ενώ τώρα πια αναδεικνύεται ο καθοριστικός τους ρόλος στην αντιμετώπιση 

καθημερινών προβλημάτων (Jones, Rasmussen, Moffitt 1997). Το πλεονεκτήματα 

είναι προφανή για τους μαθητές, ωστόσο σύμφωνα και με πρόσφατες μελέτες 

(Jacobs 1989). και οι διδάσκοντες αποκομίζουν σημαντικά οφέλη. Στο πλαίσιο 

αυτών των θεωρήσεων αναπτύξαμε δυο ολοκληρωμένα διαθεματικά εκπαιδευτικά 

σενάρια. Αφορούσαν την Αστρονομία και ενσωματώθηκαν στο μάθημα της 
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ερευνητικής εργασία (project). Τα δυο διαθεματικά σενάρια προϋπόθεταν 

διαδικασίες διερευνητικής μάθησης και ομαδοσυνεργατική μέθοδο, τεχνικές που 

διατρέχουν τη φιλοσοφία του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας (Ματσαγγούρας 

2008). Παράλληλα, η εξωστρέφεια αυτών των διαθεματικών προσεγγίσεων, η 

ανάπτυξή τους σε δυο διαφορετικά σχολεία, αλλά και σε διαφορετικές τάξεις 

επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα της διαθεματικότητας στη σχολική γνώση 

(Ματσαγγούρας, Χαραμής 2003). Δύο σχολεία συμμετείχαν στη δράση (Πρότυπο 

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών και Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 

Πατρών), η Α΄ τάξη και η Β΄ τάξη του Λυκείου και ο Όμιλος Αριστείας του Π.Π. 

Γυμνασίου με τίτλο: «Βροχή γύρω μας τα σωματίδια». 

 

Αντικείμενα μελέτης και εξέλιξη. 

 

Η  θεματολογία  της  Ερευνητικής  Εργασίας  με  τίτλο  «Όταν  ο  Περσέας  

συνάντησε  τον Ωρίωνα: Η μυθολογία των Αστερισμών» αφορούσε τους μύθους και 

τις δοξασίες γύρω από τους  αστερισμούς.  Συζητώντας  και  αναλύοντας  το  θέμα  

μας  ανακαλύψαμε  ότι  πολλοί αρχαίοι Έλληνες αστρονόμοι παρείχαν αναλυτικές 

περιγραφές και επιμελείς αναφορές στους μύθους   που   συνόδευαν   τους   

αστερισμούς.   Ιδιαίτερη   εντύπωση   μας   προξένησε   ο Ερατοσθένης με το έργο  

Eratosthenica όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον αστερισμό της Ύδρας. Όμως, ο 

Ερατοσθένης περιγράφει περισσότερα αστέρια στον αστερισμό, από όσα είναι ορατά 

στον ελλαδικό χώρο. Επίσης, κάνει αναφορά σε συνοδούς αστερισμούς που δεν είναι 

ορατοί από το ελλαδικό χώρο. Πως έγινε αυτό; Η απάντηση είναι μάλλον απλή, 

καθώς ο Ερατοσθένης έζησε και μεγαλούργησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 

Αυτό δεν είναι βέβαια προφανές για τους μαθητές. Αποφασίσαμε λοιπόν αν 

θέσουμε τους μαθητές στη θέση του Ερατοσθένη. Μια ακόμα σημαντική πτυχή ενός 

σχολείου που μαθαίνει ουσιαστικά, είναι να μετατρέψει τους μαθητές σε ενεργούς 

αναζητητές της γνώσης, σε δρώντες ερευνητές (Kincheloe, Steinberg 1998). Στην 

προσπάθεια αυτή σημαντική είναι η συνεισφορά και των ΤΠΕ (Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών). Το ελεύθερο λογισμικό “Stellarium” παρέχει 

εκπληκτικής ακρίβειας και ανάλυσης αποτύπωση του νυχτερινού έναστρου ουρανού. 

Επίσης, απεικονίζονται οι αστερισμοί με καλλιτεχνικό τρόπο. Το σημαντικότερο 

όμως στοιχείο είναι ότι το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να παρέχει εικόνα   του   

παρελθόντος,   αλλά   και   του   μέλλοντος,   ενώ   δίνεται   η   δυνατότητα   να 

μεταφερθούμε σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μας και να ατενίσουμε τον 

ουρανό όπως φαίνεται από το συγκεκριμένο τόπο. 

 

Αρχικά οι μαθητές παρακολούθησαν ένα βίντεο σχετικό με τη γένεση του σύμπαντος 

(St. Hawking, into the Universe). Σε πολυμεσικά περιβάλλοντα οι μαθητές 

/εκπαιδευόμενοι οικοδομούν γνώσεις που έχουν νόημα γι’ αυτούς, επιλέγοντας 

οπτικοακουστικό υλικό και κάνοντας εννοιολογικές συνδέσεις (Σολομωνίδου 

2006). Οι συνδέσεις αυτές ενισχύθηκαν από το υλικό που ακολούθησε και το 

επεξεργάστηκαν διερευνητικά. 

Το επόμενο βήμα ήταν να ζητήσουμε από τους μαθητές να αναζητήσουν 

πληροφορίες για τον Ερατοσθένη σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο δράσης του. 

http://books.google.gr/books?id=UOZGAAAAIAAJ&amp;printsec=frontcover&amp;hl=el&amp;source=gbs_ge_summary_r&amp;cad=0%23v%3Donepage&amp;q&amp;f=false
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Στη συνέχεια, οι μαθητές έρχονταν στην θέση του Ερατοσθένη, μεταφέρονταν πίσω 

στον χρόνο (στην εποχή που έζησε ο Ερατοσθένης) και στην αρχαία Αίγυπτο. Αυτό 

αρχικά έγινε με τη βοήθεια του λογισμικού “Stallarium” σε ομαδικούς υπολογιστές ή 

tablets που διέθετε κάθε ομάδα μαθητών- ερευνητών. Τέλος οι μαθητές έπρεπε να 

στρέψουν το βλέμμα τους στον έναστρο ουρανό και να μελετήσουν τον αστερισμό 

της Ύδρας και τους συνοδούς αστερισμούς. Επίσης, κλήθηκαν να συγκρίνουν την 

περιγραφή του Ερατοσθένη με ότι έβλεπαν στα ομαδικά τερματικά εργασίας. 

 

Παράλληλα, οι μαθητές εργάστηκαν πάνω σε ένα πλαστό κείμενο  (Ένα καλοκαιρινό 

πρωινό) το οποίο περιείχε ακριβείς πληροφορίες που αναβίωναν την εποχή που ο 

Ερατοσθένης είχε διοριστεί από τον Πτολεμαίο Γ΄ ως διευθυντής της βιβλιοθήκης 

της Αλεξάνδρειας.   Το κείμενο αυτό ήταν προϊόν μιας μικρής  βιβλιογραφικής 

έρευνας σε κείμενα που αφορούν τη ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα 

αστρονόμου. 

 

Εξαιρετικά   ενδιαφέρουσα   ήταν   η   παρατήρηση   ότι   ο   Ερατοσθένης   

«έβλεπε»   πολύ περισσότερα αστέρια απ’ ότι θα βλέπαμε σήμερα. Αξίζει να 

σημειωθεί  ότι η περιγραφή που δίνει ο Ερατοσθένης για τον αστερισμό της Ύδρας 

(Σπανδάγος 2002) είναι εντυπωσιακή σε σχέση με τα μέσα που διέθετε εκείνη την 

εποχή. 

 

Οι μαθητές κλήθηκαν να διερευνήσουν το λόγο για τον οποίο ο Ερατοσθένης 

«έβλεπε» πολύ περισσότερα αστέρια,  που δεν ήταν άλλος από την  ατμοσφαιρική 

ρύπανση. Αυτό αποτελεί ακόμη μια ενδιαφέρουσα παράμετρο του σχολείου που 

μαθαίνει, καθώς ευθυγραμμίζει μαθητές και καθηγητές σε μια διαδικασία συνεχούς 

αναζήτησης (Wolf & Fraser 2008). Η ορατότητα του ουρανού έγινε αφορμή για τη 

δημιουργία του εκπαιδευτικού σεναρίου “From the eyes of Eratosthenes to our eyes” 

που απέσπασε και  ευρωπαϊκή διάκριση. 

 

Εξωστρέφεια και διάχυση. 

 

Η δράση αυτή επαναλήφθηκε, βελτιωμένη κατόπιν αξιολόγησης, στους μαθητές του 

Ομίλου Αριστείας  «Βροχή  γύρω  μας  τα  σωματίδια»  του  Πρότυπου  

Πειραματικού  Γυμνασίου Πατρών. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 

πειραματιστούν με μια αναβαθμισμένη και βελτιωμένη εκδοχή της διαθεματικής 

δράσης και να εντρυφήσουν στα θαύματα του σύμπαντος. Δοκίμασαν επίσης την 

ελεύθερη, διαδικτυακή εφαρμογή “GalCrash” που προσομοιάζει τη σύγκρουση 

γαλαξιών. Αναζήτησαν δυο γαλαξίες που συγκρούονται στο αστερισμό της Ύδρας 

και προσπάθησαν να προσομοιώσουν στους τερματικούς σταθμούς εργασίας (ένας 

υπολογιστής ανά δύο μαθητές) το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της 

σύγκρουσης των δύο γαλαξιών. Το κομμάτι αυτό της εξέλιξης και του εμπλουτισμού 

διδακτικών προσεγγίσεων κατόπιν αξιολόγησης είναι επίσης σημαντικό για το 

σκεπτόμενο σχολείο   (Darling-Hammond   &   McLaughlin   1995).   Παράλληλα,   

κατά   τη   διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου, επιχειρήθηκε και 

https://docs.google.com/viewer?a=v&amp;pid=sites&amp;srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxnZW9kaW1ha298Z3g6MmEzYjEzNTYxZTJjNjU4Yg
https://docs.google.com/viewer?a=v&amp;pid=sites&amp;srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxnZW9kaW1ha298Z3g6MmEzYjEzNTYxZTJjNjU4Yg
http://www.slideshare.net/hiotelisioannis/dark-skies-37926129
http://www.slideshare.net/hiotelisioannis/dark-skies-37926129
http://dsr.nuclio.pt/concursos-dsr-2014/
http://burro.cwru.edu/JavaLab/GalCrashWeb/main.html
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πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή μετάδοση και επικοινωνία με συνάδελφο στο 

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο συνάδελφος 

συμμετείχε εξ αποστάσεως, αντάλλασε απόψεις και παρενέβαινε.  Αυτό  αποτελεί  

ακόμα ένα  στοιχείο  ενός  «ανοιχτού» σχολείου  που  διαχέει γνώση και καθοδηγεί 

(Sujatha 2002). 

 

Μεταξύ των προβλημάτων που καταγράφηκαν   στην προσπάθεια   υλοποίησης ενός 

σύγχρονου διαδικτυακού μαθήματος, είναι ο σχεδιασμός και η ποσότητα χρόνου που 

απαιτείται για κάτι τέτοιο, η υλικοτεχνική υποδομή, ο παρωχημένος σχεδιασμός των 

σχολικών  αιθουσών  διδασκαλίας,  το  έλλειμμα  ψηφιακού  γραμματισμού  των 

εκπαιδευόμενων και   οι εγγενείς αδυναμίες των εφαρμογών  ροής (streaming). 

 

Αναβίωση πειραματισμού 

 

Η επόμενη διαθεματική μας δράση, αφορούσε πάλι τον Ερατοσθένη. Αυτή τη φορά 

συμμετείχαμε σε ένα «παγκόσμιο πείραμα» μέτρησης της περιμέτρου της Γης 

ακολουθώντας την μοναδική σκέψη το μεγάλου αλεξανδρινού αστρονόμου.  

Μεγάλος αριθμός σχολείων από όλο τον κόσμο συμμετείχε στη συλλογή 

πειραματικών δεδομένων. Το πείραμα αφορούσε τη μέτρηση της σκιάς μιας ράβδου 

ενός μέτρου την 21
η
 Μαρτίου 2014 και την καταγραφή των δεδομένων σε  

κατάλληλη ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για το λόγο αυτό. Το πείραμα ήταν 

εξαιρετικά απλοϊκό στην εκτέλεσή του, αλλά έδωσε εξαιρετικά ακριβές αποτέλεσμα. 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής της δράσης ήταν η εκτέλεση πειράματος με 

απλά μέσα που μπορεί να οδηγήσει σε εξαγωγή σημαντικής γνώσης, όπως η 

περίμετρος Γης (Abowd 1999), η  συνεργασία  σχολείων,  μαθητών  και  καθηγητών  

από  διαφορετικές  χώρες  (Tschannen- Moran 2001) και τέλος η ρεαλιστική 

κατανόηση φυσικών μεγεθών (όπως η περίμετρος της Γης) από του μαθητές (Smith, 

Disessa & Roschelle 1994). Η διαθεματικότητα λοιπόν προσεγγίζει   επιστημονικά   

ζητήματα   από   διαφορετικές   οπτικές   γωνίες,   ενισχύει   τη διερευνητική 

μάθηση και την αναζήτηση, προϋποθέτει τη συνεργασία μαθητών, καθηγητών και 

σχολείων, ενώ βοηθάει τη ανάπτυξη και εξέλιξη των υπό μελέτη θεμάτων. 
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Περίληψη 

 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην καινοτόμο δράση που έλαβε χώρα στις 19 / 03 / 

2014 στο ΠΠ ΓΕΛ Αναβρύτων, με τη συμμετοχή των τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας 

και Πολιτισμού και Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, και είχε ως αντικείμενο τη 

γνωριμία των μαθητών / μαθητριών με το ποιητικό έργο του Jacques Prévert. Κατ’ 

αρχάς, από θεωρητική άποψη στην εισήγηση υποστηρίζεται η ανάγκη διεύρυνσης της 

διαθεματικότητας και της καινοτομίας στο ελληνικό δημόσιο σχολείο και εξαίρεται ο 

δημιουργικός ρόλος του ποιητικού κειμένου στον πολιτισμικό εμπλουτισμό και στην 

ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας διδασκόντων και διδασκομένων. Στη συνέχεια 

περιγράφεται η δράση, η οποία εδράστηκε στους άξονες αφενός της συγκέντρωσης 

οπτικοακουστικού υλικού και αφετέρου της απαγγελίας, της δραματοποίησης και της 

μελοποίησης ποιητικών κειμένων, τονίζονται οι υλικοτεχνικής κυρίως φύσης 

δυσκολίες και η πρόκληση της ένταξης του εγχειρήματος στον διαθέσιμο 

εκπαιδευτικό χρόνο, ενώ αναφέρονται και οι προσπάθειες διάχυσης της δράσης στους 

υπόλοιπους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου και στα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Τέλος, η εισήγηση αποτιμά την προσπάθεια με τη 

διαπίστωση ότι υπήρξε όφελος, εφόσον από τη μια οι μαθητές βίωσαν τον ποιητικό 

λόγο του Prévert άμεσα, χωρίς τις σχολαστικές εκπαιδευτικές αναλύσεις, και από την 

άλλη οι εκπαιδευτικοί αισθάνθηκαν δημιουργικοί και ενεργοποίησαν πρωτότυπα τις 

γνώσεις και την εμπειρία τους.   

 

Abstract 

This paper pertains to the innovative action that took place on 19/03/2014 in PP GEL 

Anavryton with the participation of the Department of French Language and Culture 

and Modern European Literature, and discusses the acquaintance of the students with 

Jacques Prévert’s poetry. 

 Firstly, from a theoretical point of view, this paper supports the need to broaden the 

interdisciplinary and innovation in Greek public schools and praises the creative role 

of the poetic text in the cultural enrichment and the strengthening of interculturalism 

both of teachers and students. 

What is described next is the action of gathering of audiovisual material as well as the 

recitation, dramatization and the setting of poetic texts to music. Moreover, the 

difficulties, which refer mainly to infrastructure and the challenge of integrating the 

mailto:Barbara.Dimopoulou@gmail.com
mailto:kdiamesi@otenet.gr
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project into the available educational time schedule, are highlighted along with the 

efforts of diffusing the action to other students and teachers of the school and 

members of the educational community. 

Finally, there was a benefit, as the students experienced Prévert’s poetry directly, 

without the meticulous academic analyses, and on the other hand the teachers felt 

creative since they activated their knowledge and experience in an original way.  

Γενικά 

Η εισήγησή μας περιγράφει και σχολιάζει την καινοτόμο διδασκαλία που 

πραγματοποιήθηκε στο ΠΠ ΓΕΛ Αναβρύτων, με τη συμμετοχή των τμημάτων 

Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού και Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και είχε 

ως αντικείμενο τη γνωριμία των μαθητών / μαθητριών με το ποιητικό έργο του 

Jacques Prévert.  

1. Το θεωρητικό υπόβαθρο. 

Σε γενικές γραμμές επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία ως συνισταμένη 

σχεδιασμού και υλοποίησης της  δράσης μας: 

α) Διάθεση συνεργασίας. Η ακαδημαϊκά προσανατολισμένη και εξετασιοκεντρική 

ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν ευνοεί τις περισσότερες φορές την 

καινοτομία ούτε αφήνει σημαντικά περιθώρια για ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους 

των φορέων της σχολικής κοινότητας, προκειμένου να προσεγγίσουν με 

δημιουργικότητα τους μαθησιακούς στόχους. Μία απόπειρα άμβλυνσης του αιχμηρού 

αυτού σημείου θα μπορούσε να είναι η εισαγωγή της πρακτικής της 

συνεργατικότητας, στο επίπεδο τόσο των διδασκομένων όσο και των διδασκόντων. 

Στην πράξη, η συνεργασία μεταξύ μαθητών ευνοεί τη δημιουργία των κατάλληλων 

συνθηκών για την εφαρμογή της αρχής «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (Géraldine 

Dargent et al. 2004), ενώ παράλληλα οι κοινές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών 

μπορούν να μετατρέψουν τα σχολείο σε κοινότητα μάθησης και επαγγελματικής 

ανάπτυξης με τη μορφή μιας διαρκούς ενδοσχολικής επιμόρφωσης (Μπαγάκης 2005).  

β) Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Ειδικότερα οι δραστηριότητες που 

εκπορεύονται και διενεργούνται βάσει συνεργασίας, και με τη συγκρότηση ομάδων, 

μπορούν να προωθήσουν την εκπαιδευτική καινοτομία στο μέτρο και στο βαθμό που 

εθίζουν τους μαθητές να δρουν ομαδικά και να υπερβαίνουν σε ορισμένες 

περιπτώσεις το τυποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα και την παραδοσιακή δομή του 

σχολείου, παγιωμένα τμήματα και μαθήματα ανά διδακτική ώρα επαναλαμβανόμενα 

σταθερά. (Διάμεση Κ. 2011). Στη περίπτωση μας, η υπέρβαση αυτή συνδυάζεται με 

τη διαθεματικότητα – ελληνική και γαλλική λογοτεχνία και πολιτισμός – και 

επιτυγχάνεται, αφενός ουσιαστικός εμπλουτισμός των γνώσεων μαθητών και 

εκπαιδευτικών και αφετέρου εμπλοκή σε μία διαδικασία συνεχούς γνωσιακής και 

εκπαιδευτικής ανατροφοδότησης (Sage 1987: 12-13, Kramsch 2000:138). 

γ) Εμβάθυνση της γνώσης της ξένης γλώσσας και ενίσχυση της διαπολιτισμικής 

ικανότητας. Η δράση επιλέξαμε να αναφέρεται, από άποψη περιεχομένου, στο έργο 

του Prévert και τούτο διότι συμμεριζόμαστε την αντίληψη πως το λογοτεχνικό 
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κείμενο, και δη το ποιητικό, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα στη διδασκαλία 

της ξένης γλώσσας – εν προκειμένω της γαλλικής – τόσο από άποψη καθαρά 

γλωσσική όσο και από την πλευρά της πολιτισμικής συνειδητοποίησης (Αγάθος, Θ. 

κ.ά. 2011β:3). Ως προς το πρώτο ζήτημα αξίζει να επισημανθούν, ο εμπλουτισμός του 

λεξιλογίου (Carter and Long 1991:2, Collie and Slater 1990:3, Lazar 1993:11, 

Νάτσινα 2007: 510-11) και η κατάκτηση των γραμματικών και συντακτικών δομών 

(Αγάθος κ.ά. 2011β:3, Lukashvili 2009:1-2), η ανάπτυξη εν γένει της γλωσσικής 

ικανότητας (Pickett 1986:271) ή της «αίσθησης της γλώσσας» (Hall 2005:48), ιδίως 

όσον αφορά στις μη κυριολεκτικές σημασίες (Paran 2008: 465-496), ακόμη και η 

κατάκτηση της μεταφοράς και του συστήματος συμβόλων του συγκεκριμένου ποιητή 

(Sage 1987:12-13) – κοντολογίς, των στοιχείων αυτών που αποτελούν σημαντικές 

φάσεις της διαδικασίας του γραμματισμού στην ξένη γλώσσα. Κυρίως όμως με τη 

δραματοποίηση επιτυγχάνεται αυθεντική διάδραση με στόχο την επικοινωνία. Ως 

προς το δεύτερο ζήτημα ας επαναληφθεί εν συντομία όχι μόνο πόσο σημαντικός είναι 

ο ρόλος της λογοτεχνίας στη διδασκαλία του πολιτισμού της ξένης γλώσσας αλλά και 

στη συγκρότηση ενός δημιουργικού διαπολιτισμού, μέσω της αντιπαραβολής και της 

σύγκρισης των διαφορετικών πολιτισμικών δεδομένων με τα οικεία, όσα 

περιλαμβάνονται στο σύμπαν της πρώτης / μητρικής γλώσσας (Ghosn 2002: 322, 

Πασχαλίδης 2002: 322, Αγάθος, Θ., κ.ά. 2011α:2-4, Δενδρινού 2004:52-54). Με άλλα 

λόγια, η καινοτόμος δράση που θέτει τους μαθητές σε κίνηση και τους ωθεί να 

ανιχνεύσουν αντιλήψεις, πίστεις και απόψεις στο έργο ενός αλλόγλωσσου ποιητή 

προσφέρει στην ουσία βάση για κατανόηση και σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων του 

άλλου πολιτισμού (Καλλιαμπέτσου-Κόρακα 2004:402, Hall 2005: 72-73) και για 

δημιουργική σύνθεση ενός πολιτισμικού υβριδίου που θα φέρει στοιχεία και των δύο 

πολιτιστικών πλαισίων-προέλευσης στη βάση της ισότητας και της αποδοχής. Αυτό 

σημαίνει καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ικανότητας (Lazar 1993:11, Hall 2005:66) 

– τόσο απαραίτητης σε ένα κόσμο που επαναδιαπραγματεύεται διαρκώς την 

ταυτότητά του. 

2. Παρουσίαση της καινοτόμου δράσης. 

2.1. Το υπόβαθρο της δράσης. 

Η δράση που παρουσιάζουμε πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Λύκειο 

Αναβρύτων, ένα σχολείο 324 μαθητών, το οποίο ανήκει βάσει νομοθεσίας στα 

Πρότυπα Πειραματικά και άρα παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά αυτού του τύπου 

σχολείων (εισαγωγή των μαθητών με εξετάσεις από το σχολικό έτος 2013-14, 

στελέχωση από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών και παιδαγωγικών 

προσόντων, συνεχείς αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού έργου, της 

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, της λειτουργίας του σχολείου κ.λπ.). Η 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών των Αναβρύτων είναι ελληνικής εθνικότητας 

και καταγωγής, ενώ δεν λείπουν και οι (λιγοστές) περιπτώσεις ατόμων με τον ένα ή 

και τους δύο γονείς διαφορετικής εθνικότητας. Άρα, η ομάδα-στόχος και το ευρύτερο 

κοινό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι σχετικά ομοιογενή από πολιτισμική 

άποψη. Σημειωτέον ότι άμεση εμπλοκή στη δράση μας είχαν οι μαθητές των 

τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Α΄ Τάξης και Νεότερης 

Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας της Β΄ Τάξης – δηλαδή 43 άτομα σε αντικείμενα που 
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αποτελούν μαθήματα επιλογής. Ωστόσο, την εκδήλωση παρακολούθησαν και 

μαθητές άλλων τμημάτων με τη συνοδεία συναδέλφων εκπαιδευτικών, χωρίς φυσικά 

κάτι τέτοιο να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.  

2.2. Περιγραφή της δράσης. 

Η δράση τιτλοφορήθηκε «Βίωση της ποίησης: το παράδειγμα του Jacques 

Prévert» και βασίστηκε σε τέσσερα (4) βασικά συστατικά στοιχεία – μέρη: α) 

οπτικοακουστικό υλικό για τη ζωή και το έργο του ποιητή τόσο από ακαδημαϊκή 

άποψη (δηλαδή βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία του ποιητή, ανάλυση των 

επιδράσεων που ανιχνεύονται στην ποίησή του, παρουσίαση των ιδεολογικών και 

ποιητικών γνωρισμάτων του έργου του κ.λπ.) όσο και ελεύθερα, όσον αφορά στις 

σχέσεις και την αλληλεπίδραση του Prévert με διεθνείς προσωπικότητες του 

πνεύματος και πολιτισμού της εποχής του 
.
 β) απαγγελία ποιημάτων από τους 

μαθητές, είτε στο πρωτότυπο κείμενο είτε σε ελληνική μετάφραση είτε διαδοχικά και 

στις δύο εκδοχές 
.
 γ) δραματοποίηση δύο  ποιητικών κειμένων των «Déjeuner du 

matin» και «Le cancre» από αντίστοιχες ομάδες μαθητών και δ) ακρόαση 

μελοποιημένων ποιημάτων του Prévert σε διάφορες εκτελέσεις συνοδευόμενα ή όχι 

από την ανάλογη οπτική παρουσίαση (βίντεο), όπως οι μαθητές το οργάνωσαν. Μετά 

την αρχική προβολή στοιχείων για τη ζωή και το έργο του Prévert σε πρόγραμμα 

παρουσιάσεων, η απαγγελία, η δραματοποίηση, η προβολή οπτικού υλικού και η 

ακρόαση μελοποιημένων ποιημάτων εναλλάσσονταν ελεύθερα μεταξύ τους, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα που συν-διαμόρφωσαν μαθητές και εκπαιδευτικοί και με 

την ενεργοποίηση και την σε πολλές περιπτώσεις ενθουσιώδη συμμετοχή των 

μαθητών των δύο τμημάτων. Επιλεγμένα ποιητικά κείμενα κυρίως ερωτικού 

περιεχομένου, αυτά που ίσως «μίλησαν» περισσότερο στις ψυχές των εφήβων 

μαθητών (τα γνωστά Chanson και Barbara), απαγγέλθηκαν κατά παράκληση των 

συμμετεχόντων και στα Γαλλικά και στα Ελληνικά και επιπλέον ακούστηκε και η 

μελοποιημένη εκδοχή τους για να μείνει ισχυρότερη εντύπωση. Το σύνολο 

επιστεγάστηκε από ολιγόλεπτη συζήτηση των παρευρισκομένων μαθητών σχετικά με 

τις ιδέες και τα συναισθήματα που αποδόθηκαν ποιητικά και μουσικά – συζήτηση η 

οποία εποπτεύθηκε αλλά δεν καθοδηγήθηκε από τους εκπαιδευτικούς. Στο τέλος της 

εκδήλωσης δόθηκε φύλλο αυτοαξιολόγησης προς συμπλήρωση τόσο από τους 

συμμετέχοντες όσο και από τους παρακολουθούντες μαθητές με οκτώ (8) απλές 

ερωτήσεις, προκειμένου να προσμετρηθούν κατά το μάλλον ή ήττον αντικειμενικά τα 

οφέλη του εγχειρήματος.   

2.3. Λόγοι σχεδίασης και υλοποίησης της δράσης.  

Η βασική ιδέα των εκπαιδευτικών που σχεδίασαν τη δράση ήταν να φέρουν 

τους μαθητές σε επαφή με το έργο του Prévert, και δι’ αυτού με τις ιδέες και τα 

χαρακτηριστικά του ποιητικού μοντερνισμού. Η καινοτομία, ωστόσο, έγκειται στον 

τρόπο αυτής της επαφής: προκρίθηκε όχι η τυπική μορφή μετωπικής διδασκαλίας, η 

οποία πολλές φορές επιφέρει ανία και ψυχική αποστασιοποίηση στους εφήβους, αλλά 

η συμμετοχική παρέμβαση με χρήση των ΤΠΕ, με απαγγελία και με δραματοποίηση. 

Ως επιμέρους διδακτικοί στόχοι της παρέμβασης θα μπορούσαν να ορισθούν οι 

ακόλουθοι: α) Να γνωρίσουν οι μαθητές τη θεματολογία και τους βασικούς 
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προβληματισμούς της σύγχρονης γαλλικής ποίησης, β) να επισημάνουν ιδιαίτερα τον 

ανατρεπτικό της χαρακτήρα και τη διάθεση ρήξης με το παρελθόν, τόσο στο 

περιεχόμενο όσο και στη μορφή, γ) να προβούν σε συγκρίσεις με αντίστοιχα 

ελληνικά κείμενα της ίδιας περιόδου, τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί στο μάθημα των 

Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (διακειμενική προσέγγιση) και δ) να 

προσλάβουν ερεθίσματα οπτικά και ακουστικά (τραγούδια, βίντεο κ.λπ.) από τον 

σύγχρονο γαλλικό πολιτισμό. 

Ό, τι ωστόσο καθορίζει τη σημασία της δράσης είναι ο κύριος σκοπός της: 

Κύριος σκοπός σε αυτή την παιδαγωγική προσπάθεια ήταν η βίωση του κειμένου, η 

εκτίμηση της ποιότητάς του και, φυσικά, η λειτουργία του ως εργαλείου παίδευσης 

χωρίς αναλύσεις, κατακερματισμούς και ακαδημαϊκούς σχολιασμούς – με άλλα λόγια 

η κατάκτηση της γνώσης μέσω της αυτενέργειας των μαθητών και της ελεύθερης 

συζήτησης. Σημαντικός σκοπός επίσης είναι η δυνατότητα των μαθητών να δράσουν, 

να μάθουν μέσα από δραστηριότητες που οι ίδιοι επέλεξαν και υλοποίησαν. (Puren C. 

2006). 

2.4. Αναφορά στους εκπαιδευτικούς: γνώσεις, δεξιότητες και δυσκολίες. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί το προφανές: η δράση 

πραγματοποιήθηκε, όπως συμβαίνει πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή εμείς οι 

εκπαιδευτικοί επιλέξαμε να δραστηριοποιηθούμε ανάλογα και να διαθέσουμε αρκετό 

από τον ούτως ή άλλως περιορισμένο χρόνο μας. Δυσκολίες ιδιαίτερες στη 

συνεργασία δεν σημειώθηκαν, υπήρξε όμως σαφής και ουσιαστική δυσχέρεια ως 

προς την ανεύρεση κοινού ελεύθερου χρόνου, στα πλαίσια του σχολικού ωραρίου, 

για στοχασμό και σχεδίαση των παραμέτρων της δράσης λόγω των αυξημένων 

διδακτικών και παιδαγωγικών υποχρεώσεών μας (μαθήματα, διαγωνίσματα, 

διορθώσεις, καθοδήγηση των μαθητών, διευθέτηση άλλων παιδαγωγικών 

δραστηριοτήτων, συζήτηση με γονείς κ.λπ.) αλλά και εξαιτίας του διαφορετικού 

ωρολογίου προγράμματος της καθεμίας και της ίδιας της φύσης των μαθημάτων 

επιλογής που θεωρούνται παραδοσιακά «δευτερευούσης» σημασίας. Ο τρόπος που 

επιλέξαμε για να υπερβούμε το εμπόδιο του χρόνου ήταν ο παραδοσιακός και 

δοκιμασμένος: παραμονή πέρα του ωραρίου για συζήτηση, εκμετάλλευση των 

διαλειμμάτων και του κατά τύχη προκύπτοντος ελεύθερου χρόνου (π.χ. εκπαιδευτικοί 

περίπατοι) και χρήση του Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 

ανταλλαγή πληροφοριών και υλικού.    

Κατά τη διαδικασία αυτή ελέγχθηκαν οι γνώσεις, η εμπειρία και η ικανότητά μας 

στην συγκρότηση και τη λειτουργία ομάδων. Κατ’ αρχάς το περιεχόμενο της δράσης 

αυτό καθαυτό – τα γνωρίσματα των κινημάτων του μοντερνισμού στην ποίηση γενικά 

και το έργο του Jacques Prévert ειδικότερα – ανήκει στον γνωστικό οπλισμό και των 

δύο, όμως χρειάστηκε αυτο- και αλληλο-επιμόρφωση για τη συγκέντρωση και 

διαχείριση του απαραίτητου γνωστικού υλικού για την υλοποίηση της δράσης. 

Εξάλλου, είναι γνωστό σε όλους πόσο αυξάνει ο βαθμός διδακτικής δυσκολίας όταν ο 

εκπαιδευτικός απεκδύεται το ρόλο της αυθεντίας και γίνεται συντονιστής της ομάδας 

και καθοδηγητής.  
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2.5. Αναφορά στους μαθητές: γνώσεις, δεξιότητες και δυσκολίες.           

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός προτύπου πειραματικού λυκείου, με 

άλλα λόγια κατευθύνθηκε από και προς ένα μαθητικό κοινό με (κατά τεκμήριο) 

αυξημένες γνώσεις και ικανότητες. Ειδικότερα, όσοι μαθητές συμμετείχαν ενεργά 

έχουν αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την ελληνική και την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, 

όπως τεκμηριώνεται βάσει των επιλογών τους. Παρ’ όλα ταύτα οι γνώσεις τους 

σχετικά με το περιεχόμενο της δράσης δεν ήταν ούτε θεωρήθηκαν ποτέ δεδομένες, 

μολονότι τα γνωρίσματα του μοντερνισμού στην ποίηση διδάσκονται ακροθιγώς στο 

πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Επομένως, κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντικό το γεγονός ότι, όπως προέκυψε από τις απαντήσεις στο φύλλο 

αυτοαξιολόγησης, οι μαθητές κέρδισαν σε γνώσεις, γενικές και ειδικές, και μάλιστα 

κατευθύνθηκαν προς αυτές με τρόπο βιωματικό. Το τελευταίο αυτό σημείο χρειάζεται 

να αξιολογηθεί ιδιαίτερα, με δεδομένο ότι το γνωστικό περιεχόμενο της δράσης 

σχετίζεται με μαθήματα επιλογής και αφορά στοιχεία πολιτισμικής 

συνειδητοποίησης, αντικείμενο που δεν εντάσσεται άμεσα στο Πρόγραμμα Σπουδών 

και ως εκ τούτου είναι συχνά δύσκολο για τους μαθητές να ανταποκριθούν.    

2.6. Οι γενικότερες προκλήσεις του εγχειρήματος.   

Η βασικότερη πρόκληση στη φάση υλοποίησης της δράσης ήταν η εύρεση του 

απαιτούμενου χρόνου μέσα στα ασφυκτικά περιθώρια του ωρολογίου προγράμματος 

του Λυκείου και με δεδομένο ότι το περιεχόμενό της υπερέβαινε τα όρια της ύλης 

των βασικών μαθημάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση η Διεύθυνση του σχολείου 

στάθηκε αρωγός των εκπαιδευτικών και των μαθητών που συμμετείχαν και επέτρεψε 

να αξιοποιηθεί το τελευταίο διδακτικό δίωρο, προκειμένου να ολοκληρωθεί τόσο το 

πρόγραμμα της δράσης όσο και η ελεύθερη συζήτηση και η αυτοαξιολόγηση των 

μαθητών. Σημαντική υπήρξε επίσης και η βοήθεια ορισμένων συναδέλφων σ’ όλη τη 

προετοιμασία της δράσης. 

2.7. Η διάχυση της δράσης και τα επιμετρούμενα οφέλη.  

Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 19/03 τρέχοντος έτους, αλλά γνωστοποιήθηκε 

μία εβδομάδα νωρίτερα στην Ιστοσελίδα του Λυκείου και παράλληλα εκτυπώθηκε 

και ανακοινώθηκε το πρόγραμμα. Προσκλήθηκαν να παρακολουθήσουν οι 

σύμβουλοι των εμπλεκομένων ειδικοτήτων, και συγκεκριμένα η σύμβουλος των 

φιλολογικών μαθημάτων κ. Β. Μπαλτά και η σύμβουλος των μαθημάτων γαλλικής 

γλώσσας κ. Φωτιάδου, ενώ ενημερώθηκε και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων. Η 

εκδήλωση ήταν βέβαια ανοικτή για όσους μαθητές και εκπαιδευτικούς ήθελαν να την 

παρακολουθήσουν. Από τη γενική εντύπωση που αποκομίσαμε για τα αποτελέσματα 

της δράσης, καθώς και από τις απαντήσεις των μαθητών στο φύλλο 

αυτοαξιολόγησης, διαγράφεται σαφής η προοπτική για πραγματοποίηση συναφών 

εκδηλώσεων την επόμενη σχολική χρονιά.  

Πάντως, τα αποτελέσματα της δράσης αυτά καθαυτά, παρ’ όλο που δεν 

μπορούν εύκολα να επιμετρηθούν από αριθμητική ή στατιστική άποψη, κρίνονται 

κατ’ αρχήν θετικά από την άποψη της άσκησης στη διαθεματικότητα και την 

αυτενέργεια και από την πλευρά της βαθύτερης εξοικείωσης των μαθητών με το έργο 

ενός μοντερνιστή ποιητή πέρα και πάνω από τα όρια της συνήθους διδακτικής 
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διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι το εγχείρημα απέβη ωφέλιμο για τη 

σχολική μονάδα στο σύνολό της, στο μέτρο και τον βαθμό που αποτέλεσε ένα 

σύντομο διάλειμμα αυτοέκφρασης, ψυχαγωγίας αλλά και προβληματισμού μαθητών 

και καθηγητών μέσα στους ασφυκτικούς εκπαιδευτικούς χρόνους. Τέλος, για εμάς τις 

εκπαιδευτικούς που οργάνωσαν τη δράση, η εμπειρία στάθηκε ιδιαίτερα 

εποικοδομητική, διότι αφενός στοχαστήκαμε και ανα-στοχαστήκαμε γόνιμα και 

δημιουργικά και θέσαμε σε δοκιμασία τις γνώσεις και την εμπειρία μας και αφετέρου, 

είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τη σκέψη και την προσωπικότητα των μαθητών 

μας, όπως δεν είναι εύκολο να συμβεί στα όρια του διδακτικού 45λεπτου. 

3. Τελική αποτίμηση – Συμπεράσματα.   

Η δράση κρίνεται θετική διότι: 

α) συγκεντρώνει τα βασικά χαρακτηριστικά της καινοτομίας: πρωτοτυπία 

περιεχομένου,  αυτενέργεια μαθητών, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, β) 

ανταποκρίνεται στην παιδαγωγική ανάγκη μετατροπής του σχολείου σε χώρο 

συνεχούς μάθησης και ενδο-επιμόρφωσης, γ) προτείνει τη βιωματική μάθηση ως 

τρόπο προσέγγισης της σύνθετης και αφηρημένης «ακαδημαϊκής» γνώσης:  οι 

μαθητές δρουν, δραστηριοποιούνται, αναλαμβάνουν ευθύνη και δέχονται κριτική και 

επιβράβευση, δ) οι μαθητές μπαίνουν σε διαδικασία ανατροφοδότησης: σκέπτονται 

και συζητούν την υλοποίηση μιας ανάλογης δραστηριότητας. 
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«Ακρόπολη και Αναστήλωση»: 

Ένα διαθεματικό Πρόγραμμα για την Α΄ Λυκείου 

 

Τζάμου Αικατερίνη 

Δρ. Ιστορίας της Τέχνης, φιλόλογος Π.Π.ΓΕΛ Βαρβακείου 

Χαραλαμπίδης Λουκάς 

Δρ. Χημικός Μηχανικός Π.Π.ΓΕΛ Βαρβακείου 
 

 

Η ανακοίνωση αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει την συμμετοχή του Π.Π. ΓΕΛ 

Βαρβακείου σε ένα διαθεματικό πρόγραμμα που αφορά στην συντήρηση και 

αποκατάσταση ενός σημαντικού μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 

και σύμβολο διεθνώς του δυτικού πολιτισμού, τον ιερό βράχο της αθηναϊκής 

ακρόπολης. Ο περιορισμένος αριθμός των σχολείων που επιλέχθηκαν για να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μάς επιτρέπει να ορίσουμε την συμμετοχή αυτή ως 

προνόμιο για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που συμμετείχαν. Ως εκ τούτου, 

η κοινοποίηση των γνώσεων που αποκομίσθηκαν από την συμμετοχή μας στο 

πρόγραμμα  αποτελεί ένα είδος υποχρέωσης. Στην σύντομη αυτή ανακοίνωση θα 

προσπαθήσουμε α) να περιγράψουμε τις αρχές και τα στάδια του προγράμματος και 

β) να διατυπώσουμε κάποιες σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες 

μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα διάχυσης της γνώσης τόσο προς τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας του Π.Π. ΓΕΛ Βαρβακείου, όσο και προς την ευρύτερη 

κοινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. 

 

Το Πρόγραμμα της ΥΣΜΑ 

Ο Τομέας Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων 

Ακρόπολης σε συνεργασία με την Α’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών 

Αρχαιοτήτων οργάνωσε στην Ακρόπολη  ένα ειδικό διήμερο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα (27 και 28 Μαρτίου 2014) με θέμα «Ακρόπολη και Αναστήλωση» σε 360 

μαθητές της Α΄ Λυκείου και 38 εκπαιδευτικούς από 18 σχολεία. Οι μαθητές, με την 

βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων της 

Ακρόπολης, γνώρισαν το μεγάλο σύγχρονο τεχνικό έργο που επιτελείται στα μνημεία 

του Βράχου της Ακρόπολης μέσω της παρακολούθησης μιας σειράς εργαστηρίων 

στον χώρο της Ακρόπολης και εντός ορισμένων εργοταξίων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του σχολείου στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ήταν η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου και από τους δύο καθηγητές. 

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε ένα μήνα πριν από το πρόγραμμα στο Μουσείο της 

Ακρόπολης. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τα προβλήματα των μνημείων, τα 

αίτια της επέμβασης και τις αναστηλωτικές επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα ή που 

έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Επίσης είδαν αποσπάσματα από ταινίες και έγινε αναλυτική 
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παρουσίαση της ιστοσελίδας της ΥΣΜΑ. Στο κάθε σχολείο προσφέρθηκε ο 

εκπαιδευτικός φάκελος «Ακρόπολη και Αναστήλωση» καθώς και βιβλία και αφίσες 

για τη βιβλιοθήκη του. Για την επεξεργασία του υλικού, οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν 

σε τέσσερις ομάδες και επεξεργάστηκαν, με τη βοήθειά των επιστημόνων της ΥΣΜΑ, 

τα έντυπα του εκπαιδευτικού φακέλου και κυρίως το έντυπο με τις προτάσεις για τις 

δυνατότητες αξιοποίησης του υλικού στη σχολική διαδικασία. Το σεμινάριο 

ολοκληρώθηκε με μία ξενάγηση των εκπαιδευτικών στο Μουσείο, όπου είχαν τη 

δυνατότητα να δουν τα αρχιτεκτονικά μέλη και να κατανοήσουν το γλυπτικό 

διάκοσμο του κάθε μνημείου.  

Στο τέλος της επιμορφωτικής ημερίδας δόθηκε σε όλους τους εκπαιδευτικούς 

εκπαιδευτικό υλικό και οδηγίες για να προετοιμάσουν την επίσκεψη των μαθητών 

τους στον Βράχο της Ακρόπολης. Στο υλικό αυτό συμπεριλαμβανόταν μία μικρή 

αναμνηστική αφίσα της Ακρόπολης. Αυτή περιελάμβανε και έναν ειδικά σχεδιασμένο 

χάρτη του χώρου με τις θέσεις των εργαστηρίων, προκειμένου να γνωρίζουν πώς θα 

κινηθούν από το ένα εργαστήριο στο άλλο και τι θα παρακολουθήσουν στο κάθε ένα 

απ’ αυτά. Ωστόσο, προτάθηκε να χρησιμοποιήσουν στην τάξη την διαδικτυακή 

εφαρμογή της ιστοσελίδας της ΥΣΜΑ, για μια εικονική επίσκεψη στην Ακρόπολη.  

Την ημέρα του προγράμματος οι μαθητές είχαν ήδη μια πρώτη ενημέρωση από 

τους εκπαιδευτικούς τους στο σχολείο, αλλά είχαν περιηγηθεί και την ιστοσελίδα της 

ΥΣΜΑ και είχαν παίξει με τις δραστηριότητες του Προγράμματος «Γλαύκα». 

Συνεπώς, γνώριζαν ήδη βασικά στοιχεία για τα οποία επρόκειτο να ενημερωθούν 

κατά την επιτόπια περιήγηση. Η περιήγηση έγινε με αυστηρό χρονοδιάγραμμα.  

Περιηγήθηκαν τον βράχο της Ακρόπολης και στάθηκαν σε κάθε μνημείο χωριστά: 

στο Ναό της Αθηνάς Νίκης, στα Προπύλαια, στο Ερέχθειο, καθώς καις τα 

εργαστήρια συντήρησης όπου είδαν από κοντά τα εργαλεία, και έμαθαν τις τεχνικές 

λάξευσης του μαρμάρου από ειδικούς λιθοξόους και είχαν τη δυνατότητα να 

παρατηρήσουν τα ίχνη των διαφορετικών εργαλείων στο αρχαίο μάρμαρο, γνώρισαν 

τις αρχές που διέπουν την καταγραφή των πολυάριθμων διάσπαρτων αρχιτεκτονικών 

μελών που αποσκοπεί στην αναγνώριση των θραυσμάτων και την απόδοσή τους στα 

αντίστοιχα μνημεία. Στον Παρθενώνα, στο μεγαλύτερο από τα μνημεία του Ιερού 

Βράχου, γνώρισαν πολλές και διαφορετικές αναστηλωτικές εργασίες. Μαθητές και 

εκπαιδευτικοί είχαν την δυνατότητα και το προνόμιο να περπατήσουν μέσα στο ναό 

του Παρθενώνα και να δουν τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης επιτόπου.  

Έμαθαν για την μέθοδο λάξευσης των ραβδώσεων των κιόνων, είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν τις εργασίες συγκόλλησης των τμημάτων ενός αρχαίου 

αρχιτεκτονικού μέλους, βάρους 8 τόνων, επάνω σε ειδική πλατφόρμα συγκόλλησης. 

Στο εργοτάξιο του Παρθενώνα, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις μεθόδους  

συντήρησης της επιφάνειας (ενέματα, καθαρισμός και κλείσιμο ρωγμών κ.α.) ενός 

αρχιτεκτονικού μέλους. Επίσης είδαν τον τρόπο αντιγραφής ενός εκμαγείου σε 

μάρμαρο με τη βοήθεια σημειοθέτη (πονταδόρου) ή με μηχανή γλυπτικής αντιγραφής 

(παντογράφου), έμαθαν για το πρόγραμμα του οπισθόναου και ειδικότερα είδαν τα 

αντίγραφα της δυτικής ζωφόρου που τοποθετήθηκαν στο μνημείο μετά τη 

μετακίνηση των πρωτότυπων λίθων στο Μουσείο Ακρόπολης.  

Η οργάνωση και παρουσίαση των θεμάτων του κάθε εργαστηρίου έγινε στους 

μαθητές από το έμπειρο προσωπικό της ΥΣΜΑ, αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, 
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πολιτικούς μηχανικούς, συντηρητές και λιθοξόους. Η συμβολή τους ήταν 

καθοριστική στην πραγματοποίηση και την επιτυχία του δύσκολου αυτού 

προγράμματος, κατά το οποίο  μαθητές και εκπαιδευτικοί περιηγήθηκαν την 

Ακρόπολη και τα εργοτάξια και γνώρισαν από κοντά το τεράστιο αναστηλωτικό έργο 

που γίνεται. Οι  συντελεστές εξήγησαν αφενός το ιστορικό και την μεθοδολογία της 

αναστήλωσης του Ιερού Βράχου, αφετέρου τον ρόλο του κάθε ειδικού επιστήμονα ή 

τεχνικού στο έργο της αναστήλωσης.  

 

Επισημάνσεις - αποτελέσματα 

Στον απολογισμό του προγράμματος σημειώθηκαν μόνο θετικά στοιχεία, μεταξύ 

των οποίων επισημαίνονται κυρίως ότι οι μαθητές κατανόησαν τη σημασία των 

επεμβάσεων, έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την τεχνολογία και την μέθοδο 

αναστήλωσης και εν γένει χάρηκαν πολύ με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 

Παράγοντες που συντέλεσαν στην επιτυχία ήταν: α) το είδος του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, καθώς δεν εστίαζε μόνο στο παρελθόν των μνημείων αλλά συνδεόταν 

και με το σήμερα,  β) η καινοτόμος τεχνολογία, οι επιστήμες και τα επαγγέλματα που 

ίσως δεν είχαν ξανακούσει, κέντρισαν το ενδιαφέρον των μαθητών, γ) η είσοδος των 

μαθητών στο εσωτερικό του Παρθενώνα (οι μαθητές απήλαυσαν αυτήν την εμπειρία 

και θεώρησαν την επίσκεψη τελείως ξεχωριστή από οποιαδήποτε άλλη), δ) η επαφή 

με το προσωπικό που εντυπωσίασε ιδιαίτερα τους μαθητές, καθώς γνώρισαν το 

πλήθος των ειδικοτήτων που συνεργάζονται για την αναστήλωση (πολλοί μάλιστα 

ενδιαφέρθηκαν να μάθουν περισσότερα για τις ειδικότητες που απασχολούνται στην 

ΥΣΜΑ και επηρεάστηκαν όσον αφορά στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό). 

Το σχολείο μας συμμετείχε με 20 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς διαφορετικών   

ειδικοτήτων, με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλιστεί η διαθεματικότητα του 

προγράμματος. Οι μαθητές επιλέχθηκαν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς με τα 

εξής κριτήρια:  

α) συμμετείχαν στην Ερευνητική Εργασία  (project Α΄ Λυκείου) που συντόνιζε ο κ. 

Χαραλαμπίδης, με τίτλο  «Θέματα ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής». Η 

θεματική του συγκεκριμένου Project επεκτείνεται και σε ζητήματα συντήρησης και 

αναστήλωσης μνημείων και αρχιτεκτονημάτων της αρχαιότητας. Η συντήρηση των 

κτιρίων που χαρακτηρίζονται "παραδοσιακά" είναι αναπόσπαστο τμήμα της 

διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές συντήρησης 

έχουν να κάνουν με το υλικό και όχι με το κτίριο. Ως παράδειγμα σημειώνεται η 

προσέγγιση του θέματος της συντήρησης του Παρθενώνα και της Ακαδημίας 

Αθηνών, εφ' όσον και για τα δύο κτίρια το κύριο δομικό υλικό είναι το Πεντελικό 

μάρμαρο. Υπό αυτή την οπτική γωνία η επίσκεψη/ενημέρωση των μαθητών/τριών 

που μετείχαν στην ομάδα Ερευνητικής Εργασίας  "Ελληνική Παραδοσιακή 

Αρχιτεκτονική" στην Ακρόπολη αποτελεί γνωριμία με ένα εξειδικευμένο κομμάτι 

(την συντήρηση) του θέματος που μελετήθηκε. 

β) παρακολουθούσαν τα φιλολογικά μαθήματα στα τμήματα της κ. Τζάμου, όπου 

αξιοποιήθηκαν ενότητες των σχολικών βιβλίων με τρόπο διαθεματικό, ώστε να 

καλύπτονται οι παράμετροι και του project  και του προγράμματος της ΥΣΜΑ. 
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Συγκεκριμένα:  εκτός από τις αναφορές στην αρχαία ελληνική τέχνη και 

αρχιτεκτονική μέσα στο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας, η θεματολογία του project 

και του προγράμματος συνδέθηκε με την Νεοελληνική Γλώσσα και την Αρχαία 

Ελληνική Γραμματεία της ίδιας τάξης.  

Αναλυτικότερα:  i) Στο εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Λυκείου 

(Τσολάκης, 2001), στην  ενότητα «Περιγραφή» (σελ. 139), παρουσιάζεται η 

υποενότητα  Περιγραφή χώρου/κτιρίου - λεξιλόγιο (σ. 160-167) και δίνεται η άσκηση 

παραγωγής λόγου «να περιγράψετε το κτίριο πριν και μετά, να σχολιάσετε τις 

μεταβολές που έχει υποστεί το δομημένο περιβάλλον και γενικότερα ο τρόπος ζωής» 

(σ. 166).  ii) Στο εγχειρίδιο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Α΄ 

Λυκείου (Ομάδα συγγραφέων, 2001), στην ενότητα Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλ. 2. 

Κεφ. 3. §50-56, «Η δίκη του Θηραμένη», δίνεται η σχεδιαστική αναπαράσταση του 

Βουλευτηρίου όπου έλαβε χώρα η δίκη (σ. 84) και η σχεδιαστική αναπαράσταση της 

αρχαίας Αγοράς των Αθηνών (σ. 94). Αξιοποιώντας το παραπάνω κείμενο και τις 

σχεδιαστικές αναπαραστάσεις, μπορούμε να δώσουμε διαθεματικές εργασίες 

συνδέοντάς τες με τις δραστηριότητες του project.   

Η διαθεματικότητα, συνεπώς, λειτούργησε σε όλα τα επίπεδα επιτρέποντας 

μια σφαιρική προσέγγιση και των μνημείων αλλά και αυτού που θα ονομάζαμε 

«γενική κουλτούρα» στην λυκειακή βαθμίδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Α΄ Λυκείου, 

ως τάξη και ως ηλικιακή κατηγορία μαθητών, προσφέρεται για τέτοιου είδους 

προσεγγίσεις.  Ένας άλλος παράγοντας που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι πρόκειται 

για μια Α΄ Λυκείου ενός Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου το οποίο επιτρέπει 

αφενός τον πειραματισμό σε σχέση με την διαθεματικότητα και αφετέρου αξιοποιεί 

ένα δυναμικό υψηλών προδιαγραφών, τόσο σε ότι αφορά τους μαθητές, όσο και 

τους διδάσκοντες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ειδικότητες και 

η εξειδίκευση των δύο διδασκόντων συνάδουν με την διεπιστημονικότητα των 

ομάδων της ΥΣΜΑ. Συγκεκριμένα: 

α) Ο κ. Λουκάς Χαραλαμπίδης είναι Δρ. χημικός μηχανικός, με σημαντική εμπειρία 

σε θέματα αναστηλώσεων αρχαίων μνημείων. Η διπλωματική του εργασία (Τμήμα 

Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, 1987) είχε ως θέμα «Προβλήματα διάβρωσης του 

δομικού υλικού του Ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών - Δοκιμές Προστασίας με 

υδρόφοβα». Επιπλέον, εργάστηκε ως μέλος τεχνικού γραφείου με ανάθεση έργου για 

την στερέωση των πρανών των εκσκαφών της Βεργίνας και για την αποτύπωση  των 

φθορών του Αρχαιολογικού Χώρου της Κνωσσού. Πρόκειται για έναν μηχανικό του 

Πολυτεχνείου, ο οποίος ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με ζητήματα που άπτονται της 

αποκατάστασης αρχαιολογικών μνημείων.  

β) Η κ. Αικατερίνη Τζάμου είναι αρχαιολόγος, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης, ερευνήτρια 

σε θέματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής με μεγάλη εμπειρία σε θέματα 

αρχιτεκτονικών τεκμηρίων ως ιστορικών πηγών. Εργάστηκε για πολλά χρόνια σε 

ερευνητικά κέντρα που συνδέονται με αρχειακές συλλογές και υπήρξε συντελεστής 

σε εκθέσεις προβολής και αξιοποίησης αρχειακού υλικού και έργων τέχνης.  
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Η συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών υπήρξε άψογη από κάθε άποψη. Το 

γεγονός ότι προηγήθηκε η επιμορφωτική ημερίδα στο Μουσείο της Ακρόπολης 

συνετέλεσε στην οργάνωση της δράσης από κοινού, τόσο σε συνεργασία μέσα στην 

ίδια τάξη (η κ. Τζάμου συμμετείχε σε ένα δίωρο του Project που συντόνιζε ο κ. 

Χαραλαμπίδης), όσο και ξεχωριστά ο καθένας στην τάξη του με θεματικές διδακτικές 

παρεμβάσεις που αφορούσαν τα μνημεία της Ακρόπολης. Για παράδειγμα, εκτός από 

την αξιοποίηση των διδακτικών ενοτήτων στα γλωσσικά μαθήματα που 

προαναφέρθηκαν, η κ. Τζάμου α) ανέθεσε σε μαθητές που συμμετείχαν στο 

Πρόγραμμα της ΥΣΜΑ να συντάξουν ευχαριστήρια επιστολή προς τους συντελεστές 

της ΥΣΜΑ για την ξενάγηση που τους παρείχαν, β) ανέθεσε σε μαθητές που 

συμμετείχαν στο Πρόγραμμα της ΥΣΜΑ να συντάξουν την απολογιστική έκθεση της 

διδακτικής επίσκεψης με σκοπό να κοινοποιηθεί στους συμμαθητές τους για να τους 

γνωστοποιήσει την δράση και την σημασία της. Με τον τρόπο αυτό αφενός 

ασκήθηκαν σε γλωσσικές δεξιότητες του γραπτού λόγου χρησιμοποιώντας ορολογία 

και συντάσσοντας κείμενα συγκεκριμένων κειμενικών ειδών και τεχνικών που 

εντάσσονται στην ύλη τους (Νεοελληνική Γλώσσα: επιστολή, άρθρο, αφήγηση, 

περιγραφή, κλπ.), αφετέρου αξιοποίησαν βιωματικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές 

τους σε πραγματικές συνθήκες. Το όφελος τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους 

διδάσκοντες ήταν διττό, εφόσον καλύφθηκαν και οι στόχοι του διαθεματικού 

προγράμματος και οι στόχοι των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. 

Όπως διαπιστώνεται, η σύμπλευση με το Πρόγραμμα Σπουδών της Α΄ 

Λυκείου δεν αντιμετώπισε δυσκολίες κατά την εφαρμογή του Προγράμματος, 

ωστόσο αποτέλεσε  ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι και το ωρολόγιο πρόγραμμα 

επέτρεψε την πραγματοποίηση της δράσης ως προς το εξής: κατά το δίωρο Project 

που συντόνιζε ο κ. Χαραλαμπίδης η κ. Τζάμου δεν είχε μάθημα, είχε «κενό» όπως 

λέμε στην σχολική ορολογία, συνεπώς μπόρεσε να συμμετάσχει στην διαθεματική 

δράση μέσα στην τάξη από κοινού με τον κ. Χαραλαμπίδη. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

χρειαζόταν μια άλλου είδους παρέμβαση. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι η 

εξαιρετική σημασία του Προγράμματος αναγνωρίστηκε και από την Διεύθυνση του 

σχολείου που, σε συνεργασία με τον Σύλλογο διδασκόντων, επέτρεψε την 

αναπροσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος για το διήμερο κατά το οποίο οι δύο 

εκπαιδευτικοί απασχολήθηκαν με το Πρόγραμμα, είτε για την επιμόρφωση, είτε για 

την εκπαιδευτική επίσκεψη. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι τόσο η Διεύθυνση, 

όσο και ο Σύλλογος διδασκόντων αναγνωρίζουν την σημασία αυτής της 

συγκεκριμένης δράσης (αποτελεί τύχη και προνόμιο η επίσκεψη μέσα στον σηκό του 

Παρθενώνα), αλλά και αντίστοιχων δράσεων γενικώς, θεωρώντας ότι τέτοιου είδους 

εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφώσεις συμβάλλουν στο κύρος του σχολείου. 

Αυτό επειδή: α) συνδέεται με την επαγγελματική ανάπτυξη των διδασκόντων, β) 

εμπλουτίζει τις μαθησιακές αποσκευές των μαθητών σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων 

και αξιών.  
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Η διάχυση 

Τα αποτελέσματα  της δράσης θα γίνουν αντιληπτά συν τω χρόνω, καθώς θα 

αξιοποιείται ο πλούτος των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας που 

αντλήθηκε από την δράση, τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους εκπαιδευτικούς. 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας από τους βασικούς στόχους που τέθηκαν 

από την επιστημονική ομάδα της ΥΣΜΑ είναι η διάχυση της δράσης προς τους 

υπόλοιπους μαθητές του σχολείου μέσω των συμμαθητών τους που είχαν την τύχη να 

επωφεληθούν από το Πρόγραμμα και οι οποίοι θα λειτουργούν πλέον ως 

πολλαπλασιαστές. Συγκεκριμένα: προτείνεται και ενθαρρύνεται η δημιουργία μικρών 

ομάδων μαθητών που θα επισκέπτονται την Ακρόπολη ως παρέες εκτός ωρών 

διδασκαλίας, σε Σαββατοκύριακα και αργίες με την πρωτοβουλία των 

«πολλαπλασιαστών» συμμαθητών τους.  

Αντιλαμβανόμαστε όλοι, βέβαια, ότι σε αυτές τις ηλικίες η αυθόρμητη 

«διάχυση» τέτοιων δράσεων δεν είναι και τόσο ρεαλιστική. Γι’ αυτό θα πρέπει η 

σχολική κοινότητα, ο Σύλλογος Διδασκόντων, η Διεύθυνση ή και μεμονωμένα οι 

εκπαιδευτικοί να σκεφτούμε τρόπους για την συνέχεια της δράσης αυτής την επόμενη 

σχολική χρονιά μέσω άλλων «καναλιών». Είτε οργανώνοντας μια μαθητική ημερίδα 

όπου οι μαθητές θα κληθούν να κάνουν μια ανακοίνωση της εμπειρίας τους από την 

περσινή αυτή δράση στην Ακρόπολη, είτε δίνοντας κίνητρα με κάποιον άλλο τρόπο.  

Μια πρόταση είναι η δημιουργία ενός διασχολικού διαγωνισμού στο 

διαδίκτυο όπου οι μαθητές θα «ανεβάζουν» βιντεάκια των δράσεών τους στο youtube 

με δυνατότητα εσωτερικής διασχολικής ψηφοφορίας κατά το πρότυπο του 

διαγωνισμού που θεσμοθέτησαν εδώ και μερικά χρόνια οι ισπανοί φιλόλογοι της 

AMUPROLAG (Σύνδεσμος Ισπανών Κλασικών Φιλολόγων για την προβολή των 

ανθρωπιστικών σπουδών και της ελληνορωμαϊκής γραμματείας). Η εμπειρία δείχνει 

ότι οι διαγωνισμοί, τα βραβεία και τα έπαθλα γενικώς λειτουργούν πάντα ως βασικό 

κίνητρο για τους μαθητές. Μένει στους διδάσκοντες να πάρουν την πρωτοβουλία για 

να δώσουν κίνητρα…. 

Ίσως οι σύλλογοι των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων θα μπορούσαν να 

κινηθούν από κοινού προς αυτήν την κατεύθυνση και να στηρίξουν παρόμοιες 

πρωτοβουλίες οι οποίες και για τους μαθητές θα ήταν χρήσιμες και για τους 

διδάσκοντες, αλλά κυρίως για τα ίδια τα πρότυπα σχολεία και για τον θεσμό της 

Αριστείας. 
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Διαμορφώνοντας μια νέα παιδαγωγική ταυτότητα: Το 

χρονικό μιας συνεργασίας 

Παναγιώτα Κοταρίνoυ  

pkotarinou@uth.gr 
 

Περίληψη 

 

Στην εργασία αυτή κατατίθεται η προσωπική αφήγηση, μέσα από την οποία 

αναδεικνύεται, πώς η εμπλοκή σε συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές στη σχολική 

τάξη συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας, ως εκπαιδευτικού 

μαθηματικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συγκρότηση της νέας ταυτότητας 

προέκυψε στο πλαίσιο μιας άτυπης κοινότητας διδακτικής πρακτικής στο 2ο Λύκειο 

Ιλίου από εκπαιδευτικούς διαφόρων αντικειμένων του σχολείου οι οποίοι από κοινού 

σχεδίαζαν διαθεματικές διδασκαλίες αξιοποιώντας ποικίλες μορφές τέχνης.  

Abstract 

This paper consists of a mathematical autobiography of a teacher who talks about her 

own development-evolution in the teaching of mathematics. From the data presented 

in the narrative we conclude that the formation of the teacher’s new pedagogical 

identity was held by her participation in the school in a (small scale) community of 

alternative teaching practice, where all members planned, implemented, and 

developed interdisciplinary teaching through various art forms.  

1. Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ερευνητών της διδακτικής 

των Μαθηματικών επιλέγει την έννοια της ‘ταυτότητας’ (identity) ως αναλυτική 

κατηγορία για τη  μελέτη ζητημάτων της μαθηματικής εκπαίδευσης. O Lerman 

(2006) αιτιολογεί το αυξημένο ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας για την έννοια 

της ‘ταυτότητας’, αφ’ ενός λόγω της έκρηξης ενδιαφέροντος σχετικά με αυτήν την 

έννοια στις κοινωνικές επιστήμες και αφ’ ετέρου λόγω της ισχυρής επίδρασης που 

είχε στην έρευνα η ανθρωπολογική διάσταση που έδωσε, μεταξύ άλλων, η Jean Lave 

στη μάθηση, συνδέοντας την τελευταία με την αντίληψη της ‘αίσθησης της 

ταυτότητας’.  

Η έννοια της ταυτότητας είναι πολυδιάστατη, παραπέμποντας στο άτομο, την ομάδα 

και την κοινωνία και αναφέρεται στο σύνολο των αντιλήψεων, πεποιθήσεων 

συναισθημάτων, που αφορούν στον εαυτό μας (Δραγώνα, 2003). Μέσω της 

ταυτότητας διασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ εμπειρίας, ιδεών, αξιών και πεποιθήσεων. 

Οι ερευνητές επιλέγουν και υιοθετούν διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη 

διαμόρφωση της ταυτότητας. Ορισμένες από αυτές θεωρούν την κατασκευή της 

ταυτότητας ως προσωπική κατασκευή, ενώ άλλες δίνουν βαρύτητα στην κοινωνική 

mailto:pkotarinou@uth.gr


 

 
107 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

κατασκευή της ταυτότητας, με ορισμένους ερευνητές να εστιάζουν στη μία ή την 

άλλη θεώρηση, ενώ άλλοι προσπαθούν να συνδυάσουν και τις δύο. 

Σύμφωνα με τον Wenger (1998) η μάθηση αποτελεί μια διαδικασία συμμετοχής σε 

μια ‘κοινότητα πρακτικής’ και ιδιαίτερα, διαμόρφωσης ‘ταυτότητας’ μέσα από τη 

συμμετοχή σε αυτήν την κοινότητα πρακτικής. Σύμφωνα με τον Wenger 

(1998:226)‘‘η μάθηση αλλάζει το ποιοι είμαστε, αλλάζοντας την ικανότητά μας να 

συμμετέχουμε, να ανήκουμε, να διαπραγματευόμαστε το νόημα’’. Οι Lave και Wenger 

(1991) ισχυρίζονται ότι η μάθηση αποτελεί μια κοινωνική πρακτική μέσα από την 

οποία αντιλαμβανόμαστε το ποιοι είμαστε και ότι μόνο μέσα από κοινωνικές 

διαδικασίες και κοινές εμπειρίες τα άτομα κερδίζουν την αίσθηση του εαυτού και του 

νοήματος. Προσδιορίζουν την ταυτότητα ως μια λειτουργία της συμμετοχής σε 

διαφορετικές κοινότητες πρακτικής, η οποία δεν παραμένει σταθερή και αμετάβλητη 

αλλά είναι δυναμική και πλαισιοθετημένη. 

Στην εργασία μας αυτή θα παραθέσουμε την αφήγηση που μας βοηθήσει να 

συμπεράνουμε ότι στη συγκρότηση της νέας παιδαγωγικής ταυτότητάς της 

εκπαιδευτικού συνέβαλε η συμμετοχή της στο σχολείο σε μια (μικρής κλίμακας) 

κοινότητα εναλλακτικής διδακτικής πρακτικής, όπου τα μέλη της σχεδίαζαν, 

εφάρμοζαν και ανέπτυσσαν καινοτόμες διδασκαλίες μέσω της τέχνης.  

 

2. Μαθηματική αυτοβιογραφία (Mathematical autobiography)  

 

Σύμφωνα με τον Kaasila (2007) στη μαθηματική αυτοβιογραφία ένα πρόσωπο μιλά 

για τη δική του ανάπτυξη- εξέλιξη στη μάθηση και διδασκαλία των μαθηματικών. 

Συνήθως εμπεριέχονται επεισόδια που έχουν προσωπικό νόημα, σημαντικά πρόσωπα, 

επεξηγήσεις και η εξέλιξη των πεποιθήσεων που αφορούν στη μάθηση και 

διδασκαλία των Μαθηματικών. Η αυτοβιογραφική αφήγηση είναι κάτι πολύ 

περισσότερο από μια απλή περιγραφή γεγονότων και δράσεων. Περιλαμβάνει τη 

σύνδεση μεταξύ τους και την οργάνωση σε μια πλοκή που συνδέεται με έναν 

χαρακτήρα. Η ταυτότητα της ιστορίας  εκφράζει και την ταυτότητα του χαρακτήρα 

(Kaasila et al,. 

Στην εργασία μας αυτή θα αφηγηθούμε τη δική μας πορεία για τη συγκρότηση της 

δικής μας παιδαγωγικής ταυτότητας.  

 

3. Η αφήγηση 

 

Δίδαξα Μαθηματικά στο 2
ο
 Λύκειο Ιλίου 24 χρόνια (1984-2008), ένα σχολείο στα 

δυτικά προάστια της Αθήνας, το οποίο είχε πολύ μικρό αριθμό παιδιών μεταναστών ή 

άλλων μειονοτικών ομάδων. Το σχολείο αυτό με τα χρόνια απέκτησε την ταυτότητα 

του καλυτέρου Λυκείου στην περιοχή. Σε αυτό συνετέλεσε μια μεγάλη ομάδα 

εκπαιδευτικών η οποία παρέμενε στο σχολείο αυτό επί χρόνια, με αποτέλεσμα να 

αναπτυχθούν ισχυρές σχέσεις και συναισθήματα συνεργατικότητας, φιλίας και 

εμπιστοσύνης—περιβάλλον που ευνοούσε την πραγματοποίηση και πειραματισμό 

πολλών καινοτόμων διδακτικών δράσεων.  



 

 
108 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

Το σχολικό έτος 2002-3 επέστρεψα στο σχολείο μετά από εκπαιδευτική άδεια για την 

παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος της διδακτικής των Μαθηματικών 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η μελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά με τα προβλήματα 

που παρουσιάζονται στη μάθηση των Μαθηματικών και οφείλονται στην ίδια τη 

φύση και στη διδασκαλία τους επιβεβαίωσε την μέχρι τότε εμπειρία μου ως 

εκπαιδευτικού που διδάσκει Μαθηματικά. Έρευνα και εμπειρία συμφωνούσαν ότι η 

συμβολική και αφηρημένη φύση των μαθηματικών, η παραδοσιακή διδασκαλία η 

οποία επικεντρώνεται στη στείρα αναπαραγωγή διαδικασιών, στην απομνημόνευση 

και την εξατομικευμένη εργασία, συντελούν στην εικόνα ότι τα μαθηματικά είναι 

αυστηρά και αυταρχικά και γίνονται έτσι πηγή άγχους, φοβίας που επηρεάζει την 

επίδοσή τους στο μάθημα των μαθηματικών. Ένα επιπλέον σημαντικό πρόβλημα, 

αφορούσε στο μάθημα της Γεωμετρίας, κυρίως της Β Λυκείου, όπου οι μαθητές 

απογοητευμένοι που δεν κατανοούν την αξιωματική δομή της Ευκλείδειας 

Γεωμετρίας και κυρίως τις αποδείξεις, γνωρίζοντας επιπλέον ότι δεν την εξετάζονται 

σε Πανελλήνιες εξετάσεις δίνουν μικρότερη προσοχή στο μάθημα αυτό, με 

αποτέλεσμα ένας ελάχιστος αριθμός μαθητών να συμμετέχει στο μάθημα.  

Όλα αυτά με οδήγησαν σε αναζήτηση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας με στόχο 

τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο θα έχει νόημα για τα παιδιά, 

θα είναι συμβατό με τη φύση τους και θα τους παρέχει κίνητρα για μάθηση. Σ’ αυτό 

το πλαίσιο, μεταξύ άλλων προσεγγίσεων με τις οποίες θα είχαμε την δυνατότητα να 

εμπλέξουμε ενεργά όλους τους μαθητές, αρχίσαμε να πειραματιζόμαστε με άλλες 

τρεις συναδέλφους σχεδιάζοντας διδασκαλίες που είχαν τη μορφή διαθεματικών 

project, στα οποία αξιοποιούσαμε διάφορες μορφές τέχνης. Τα μέλη της κοινότητας 

αποτελούσαν οι φιλόλογοι Νατάσα Αποστολοπούλου και Τζένη Μπουρέκα και η 

Φυσικός Νούλη Κουτλή η οποία είχε αποσπαστεί στη σχολική Βιβλιοθήκη. Είχαμε 

όλες τον ίδιο περίπου χρόνο προϋπηρεσίας, κοινό όραμα για την Παιδεία και 

ιδιαίτερη αγάπη με τις τέχνες, η οποία και υπήρξε το βασικό συνεκτικό στοιχείο στον 

πειραματισμό μας. Τα συναισθήματα φιλίας και εμπιστοσύνης και ένα βαθύ αίσθημα 

συλλογικότητας μας επέτρεψαν επίσης να πραγματοποιήσουμε από κοινού 

διδασκαλίες. Υπήρχε η βεβαιότητα ότι κάθε μέλος της ομάδας μπορούσε να 

λειτουργήσει πιο παραγωγικά μέσα από την ομαδική εργασία παρά ατομικά, αλλά και 

μία αίσθηση ασφάλειας κατά την συνδιδασκαλία, διότι τα μέλη θα μπορούσαν να 

δράσουν συμπληρωματικά.  

Η διοίκηση του σχολείου, η οποία αποτελείτο από παλαιούς συναδέλφους, αν και 

πολλές φορές δεν είχε το ίδιο ‘όραμα’ με τα μέλη της ομάδας, τους έδωσε την 

ελευθερία να πάρουν ρίσκα και να καινοτομήσουν, σεβόμενη τη διαφορετικότητα 

των αντιλήψεων των μελών της.  

Για κάθε πρότζεκτ συνεργαζόμαστε με την υπεύθυνη συνάδελφο της βιβλιοθήκης για 

τον καθορισμό του θέματος του πρότζεκτ, που αφορούσε τα Μαθηματικά και τη 

Φυσική, τον εντοπισμό της κατάλληλης βιβλιογραφίας για τους μαθητές και τους 

τρόπους αξιολόγησης. Το θέμα το προτείναμε στις φιλολόγους ώστε μαζί να 

σχεδιάσουμε τις διαθεματικές δράσεις, καθώς και να επιλέξουμε τις τέχνες που θα  

αξιοποιούσαμε κάθε φορά. Κάθε φιλόλογος αναλάμβανε δράσεις και τεχνικές 

ανάλογα με το μάθημα που δίδασκε στο τμήμα και ανάλογα με τις ιδιαίτερες 

δεξιότητες και προτιμήσεις της. Στη συνέχεια όλη η ομάδα καθόριζε σε ποια άλλα 
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μαθήματα μπορούσαν να πραγματοποιηθεί το πρότζεκτ, προετοίμαζε τις 

δραστηριότητες και τις πρότεινε για συνεργασία στους άλλους εκπαιδευτικού του 

τμήματος. Διαπιστώσαμε ότι ο ενθουσιασμός μας και η καλή οργάνωση όλου του 

εγχειρήματος αποτελούσαν κίνητρο για τη συμμετοχή τους. Οι εκπαιδευτικοί μετά 

την πραγματοποίηση του project μας κατέθεσαν ότι κέρδισαν από τη συμμετοχή τους 

αυτή και έμαθαν να συνεργάζονται και να πραγματοποιούν συνδιδασκαλίες. Αυτό 

αποτέλεσε ένα κίνητρο για μας να παρουσιάσουμε τις καινοτόμες δράσεις σε 

επιμορφωτικές ημερίδες που πραγματοποιούσαν οι σύμβουλοι, να εντάξουμε 

ορισμένες δράσεις αυτές σε επιμορφωτικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και αργότερα σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα 

προγράμματα αυτά συμπεριλήφθηκαν στο φάκελο υποστήριξης για τη διεκδίκηση 

χαρακτηρισμού του σχολείου ως πειραματικό.  

Ανάμεσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά την πραγματοποίηση των 

διαθεματικών πρότζεκτ ήταν η συμφωνία του θέματος και των δραστηριοτήτων του 

πρότζεκτ με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων και ο αυστηρός 

προγραμματισμός ώστε να μη διαταράσσεται το ωρολόγιο πρόγραμμα και η 

διδασκαλία της διδακτέας ύλης. Επίσης η όλη προετοιμασία και ο συντονισμός 

απαιτούσαν πολλές ώρες εργασίας εντός και εκτός σχολείου και η συνδιδασκαλία 

απαιτούσε επιπλέον ώρες διδασκαλίας εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου. 

4. Παρουσίαση των καινοτόμων δράσεων  

 

To σχολικό έτος (2004-5) πραγματοποιήσαμε το μικρής διάρκειας διαθεματικό 

project ‘‘Μαθηματικά και Ποίηση’’ ” με ένα τμήμα μαθητών Α΄ Λυκείου. Στο 

project αναλύσαμε ταυτόχρονα με την φιλόλογο της τάξης ποιήματα που περιείχαν 

μαθηματικές αναφορές, με στόχο να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον κυρίως των 

μαθητριών για τα μαθηματικά και να αμφισβητήσουμε το στερεότυπο ότι τα 

μαθηματικά και η ποίηση και γενικότερα το συναίσθημα είναι ασύμβατα μεταξύ 

τους.  

Μετά την ποίηση, γνωρίζοντας ότι η δραματοποίηση καταργεί το μονόλογο του 

δάσκαλου και εγκαινιάζει τη συμμετοχή του μαθητή στο έργο της παραγωγής και 

εμπέδωσης της γνώσης με την αρχή της βιωματικής μεθόδου (Μουδατσάκης, 1994), 

θεωρήσαμε ότι οι δραματικές τέχνες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία από τις 

εναλλακτικές προτάσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Στο διαθεματικό project 

“Ελληνιστική Αλεξάνδρεια: Ο Φάρος της Γνώσης” (σχ. έτος  2005-6) σε ένα  

τμήμα της Α΄ Λυκείου, που αφορούσε στην Αλεξάνδρεια της Ελληνιστικής περιόδου, 

πραγματοποιήθηκε θεατρική παράσταση με τίτλο “Μια πανέμορφη ιστορία- Η 

μέτρηση της Γης από τον Ερατοσθένη”. Από τα ερωτηματολόγια, τις συνεντεύξεις 

και την παρατήρηση διαπιστώσαμε ότι η θεατρική παράσταση, η οποία 

πραγματοποιήθηκε με στόχο  να προσεγγίσουν οι μαθητές τη Γεωμετρία  με 

βιωματικό τρόπο, να την εντάξουν στο ιστορικό της πλαίσιο και να τη δουν ως προϊόν 

της ανθρώπινης εμπειρίας,  ήταν η δραστηριότητα που άρεσε περισσότερο σε όλους 

τους μαθητές. Η συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών ήταν φανερή σε όλη τη 

διαδικασία της προετοιμασίας της θεατρικής παράστασης, με τους μαθητές να 
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βιώνουν τον προβληματισμό του ίδιου του Ερατοσθένη για τη λύση ενός 

πραγματικού προβλήματος, γεγονός που τους οδήγησε και στην κατανόηση της.  

Το διαθεματικό project “Ο άνθρωπος που μετρούσε την άμμο” (σχ. έτος 2006-7) 

πραγματοποιήθηκε με ένα τμήμα μαθητών της Α΄ Λυκείου, με σκοπό τη σύνδεση των 

μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος με τη βοήθεια του ομώνυμου 

λογοτεχνικού βιβλίου το οποίο αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Αρχιμήδη, 

θεωρώντας ότι «Η χρήση λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία των μαθηματικών 

δεν αντικαθιστά την αναλυτική σκέψη. Τη συμπληρώνει με το να αναπτύσσει τη 

φαντασία, με το να προκαλεί για εναλλακτικές ερμηνείες, με το να δημιουργεί ένα 

περιβάλλον όπου ο μαθητής εμπλέκεται ηθελημένα και συμμετέχει μέσα από τις 

προσωπικές του ερμηνείες (Κολέζα, 2009, σελ. 515). Στο ετήσιας διάρκειας project 

αξιοποιήθηκε μια ποικιλομορφία πρακτικών και διάφορες μορφές παραστατικών 

τεχνών όπως η   Μουσική, ο Χορός, το Θέατρο, η Δραματική Τέχνη στην 

Εκπαίδευση (ΔΤΕ)
.
 Από την αξιολόγηση του project, διαπιστώθηκε ότι από όλες τις 

διδακτικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν, εκείνες οι οποίες αφορούσαν σε τεχνικές 

της ΔΤΕ είχαν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τόσο στο γνωστικό επίπεδο όσο 

και στο κοινωνικοπολιτισμικό δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να 

αντιληφθούν τα μαθηματικά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Οι μαθητές χαρακτήρισαν τις 

δραστηριότητες αυτές πρωτότυπες, ενδιαφέρουσες, διαφορετικές και ως κύριο λόγο 

αυτής τους της επιλογής προέβαλαν τη δυνατότητα που τους παρείχαν να 

συνεργαστούν μεταξύ τους, καθώς και να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους. 

Η διαπίστωση αυτή αποτέλεσε για μας ένα μεγάλο κίνητρο να μάθουμε περισσότερα 

για τη ‘Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση’ (ΔΤΕ) μέσα από σχετικά σεμινάρια και 

βιωματικά εργαστήρια για να αποκτήσουμε περισσότερη εμπειρία και σιγουριά στην 

εφαρμογή τέτοιων τεχνικών. Την επόμενη χρονιά (σχ. έτος 2007-08) 

πραγματοποιήσαμε το διαθεματικό project “Το εύθραυστο εκκρεμές ή η βαριά γη” 

με θέμα την καθιέρωση του ‘μέτρου’ ως μονάδας μέτρησης από τη Γαλλική 

Εθνοσυνέλευση κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης και αφορούσε στη 

διοργάνωση αγώνα επιχειρηματολογίας με παιχνίδι ρόλων. Από την αξιολόγηση του 

εγχειρήματος διαπιστώθηκε ότι η δραστηριότητα είχε αποτελεσματικότητα τόσο στις 

γνώσεις των μαθητών στα μαθηματικά και στη φυσική όσο και στην αλλαγή της 

εικόνας τους για τα μαθηματικά αλλά και του ρόλου τους στην κοινωνία. Επιπλέον, 

λόγω της φύσης του αναδείχτηκε η ανάγκη κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων, 

που μας έδωσε εργαλεία ώστε το ερώτημα που πραγματευόμασταν σ’ αυτό το 

πρότζεκτ να το δούμε μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του. 

 

H συγκρότηση της νέας παιδαγωγικής ταυτότητας  

 

Θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχοντας στην μικρής κλίμακας κοινότητα 

πρακτικής και βιώνοντας η κάθε μία τις πρακτικές με τον δικό της τρόπο είχαν τη 

δυνατότητα να δημιουργήσουν μια νέα παιδαγωγική ταυτότητα, καλλιεργώντας τις 

ιδιαίτερες δεξιότητες τους και έχοντας συνεχώς κίνητρα να προβληματιστούν και να 

δημιουργήσουν.  
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Η δική μου συμμετοχή στην κοινότητα έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία μιας 

νέας παιδαγωγικής ταυτότητας, αμφισβητώντας τις επιστημολογικές αντιλήψεις μου 

για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους. Άρχισα να δίνω βάρος στην εννοιολογική, 

εντός πλαισίου, κατανόηση των μαθηματικών, στην επικοινωνία στην τάξη, στις 

κοινωνικές νόρμες της τάξης και στα κίνητρα για ενεργό συμμετοχή των μαθητών. 

Συνειδητοποίησα την αξία των συνεργατικών πρακτικών όχι μόνο από τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και από τους μαθητές, την αξία της δημιουργικότητας για 

μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και της ευεξίας των μαθητών κατά τη διδασκαλία 

και ότι μέσα από τη διδασκαλία των Μαθηματικών διδάσκω αξίες. Απέκτησα 

εμπιστοσύνη στον εαυτό μου να πειραματίζομαι με νέες μορφές διδασκαλίας και 

τέχνης, καλλιέργησα τη δεξιότητα εμψύχωσης και συντονισμού ομάδων μαθητών 

αλλά και εκπαιδευτικών, καθώς και τη δυνατότητα μετάδοσης της εμπειρίας μου από 

τη διδασκαλία μέσω τέχνης με άλλους συναδέλφους. 

Η εμπειρία μου από τις προηγούμενες εναλλακτικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας 

των μαθηματικών δημιούργησε την ανάγκη για μια βαθύτερη αναζήτηση και 

διερεύνηση θεμάτων που αφορούν τη σχέση μεταξύ μαθηματικών και τέχνης από 

διδακτική σκοπιά, καθορίζοντας με τον τρόπο αυτό μια νέα ταυτότητα, αυτή του 

ερευνητή. Αυτή η ταυτότητα καθοδήγησε το επόμενο βήμα μου, την εκπόνηση ΔΔ, 

στην οποία είχα την ευκαιρία να εμβαθύνω στη χρήση τεχνικών δραματικής τέχνης 

στη διδασκαλία των μαθηματικών. 
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Δράση του 8ου Γυμνασίου-Λυκειακές Τάξεις 

Χαλανδρίου 

Βορρίση Αθηνά 

Φιλόλογος (PhD), Υπεύθυνη εκπαιδευτικός 

Χρυσανθακοπούλου Κωνσταντίνα 

Φυσικός, Συνεργαζόμενη εκπαιδευτικός 
 

Η δράση βασίστηκε σε συγκεκριμένο ερέθισμα (αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας 

του Θ.Π. Τάσιου, ομ. καθηγητή του Ε.Μ.Π.) και στο συνδυασμό δύο διαφορετικών 

γνωστικών αντικειμένων (ιστορίας και φυσικής) στη διδακτική πράξη. Πρόκειται για 

αναπαράσταση εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή της Κορίνθου όπου δίνονται 

πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η διέλευση των πλοίων και η 

διακίνηση των προϊόντων από τον Κορινθιακό στο Σαρωνικό κόλπο και το 

αντίστροφο, στην αρχαία εποχή. Η επιστημονική αυτή εργασία αποτέλεσε τη βάση 

της διδασκαλίας δύο διαφορετικών επιστημονικών αντικειμένων (ιστορίας και 

φυσικής) τα οποία συνέδεσε. Η συγκεκριμένη πειραματική διδασκαλία (δράση) 

στηρίχθηκε στη διαθεματικότητα-διεπιστημονικότητα και οι μαθησιακοί σκοποί και 

στόχοι που τέθηκαν ήσαν αυτοί που αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα της Α΄ 

τάξης του λυκείου στην οποία εφαρμόστηκε.  

The project was based on a particular stimulus (Prof. Th. P. Tasio’s scientific 

research) and on the combination of two different fields of study (History and 

Science) in the teaching process. The project was about the representation of the 

commercial activity in the area of Corinth providing information on the ships’ passage 

and the transportation of goods from the Corinthian to the Saronic Gulf in the ancient 

times. This research constituted the base of teaching of two different disciplines 

(History and Science) which it combined. This experimental teaching (action) based 

on interdisciplinary- cross thematic integration and the teaching goals were set 

according to the curriculum of the first grade of senior high school.  

Το σχολείο μας βρίσκεται στο Χαλάνδρι. Πρόκειται για ένα σχολείο τριακοσίων 

πενήντα (350) περίπου μαθητών. Σε αυτό εργάζονται  30 περίπου εκπαιδευτικοί. Οι 

μαθητές στην πλειονότητά τους προέρχονται από αστικές ή μικροαστικές οικογένειες. 

Οι μαθητές χειρίζονται άριστα τις νέες τεχνολογίες, όλοι έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και  εξοικείωση με αυτό. 

 Στο συγκεκριμένο σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-14 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε δράση, η οποία στηρίχτηκε σε επιστημονική εργασία  

(Παρουσίαση ταινίας του Θ.Π.Τάσιου, ομ. καθηγητή του Ε.Μ.Π., παραγωγή του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ΕΜΑΕΤ) από το διαδίκτυο
1
 και με βάση 

                                                
1 Βλ. http://www.youtube.com/watch?v=XEnz2CJTfbE ,         
http://www.youtube.com/watch?v=D0Qy8Zcx1XA    
http://www.youtube.com/watch?v=uh7dJBcn9Ak  

http://www.youtube.com/watch?v=XEnz2CJTfbE
http://www.youtube.com/watch?v=D0Qy8Zcx1XA
http://www.youtube.com/watch?v=uh7dJBcn9Ak


 

 
113 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

αυτήν επιχειρήθηκε διαθεματική-διεπιστημονική διδασκαλία
2

 στην Α΄τάξη του 

λυκείου. Προηγήθηκε αίτημα έγκρισης από την υπεύθυνη της δράσης προς το 

διευθυντή του σχολείου, Κωνσταντίνο Κολλιάρο, ο οποίος ενέκρινε την πειραματική 

αυτή διδασκαλία. 

 

 
H συγκεκριμένη δράση σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από τη φιλόλογο της 

Α΄ τάξης λυκείου και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της καθηγήτριας φυσικής της 

ίδιας τάξης. Οι μαθητές που ενεπλάκησαν στη δράση αυτή  (α΄ φάση) ήσαν περίπου 

είκοσι πέντε (25). Η δράση αφορούσε διαθεματική-διεπιστημονική  διδασκαλία με 

αφορμή την προαναφερθείσα ταινία στην οποία γίνεται αναπαράσταση εμπορικής 

δραστηριότητας κατά την περίοδο της αρχαιότητας στην περιοχή της Κορίνθου.  

Οι εκπαιδευτικοί συναντήθηκαν αρκετές φορές για να σχεδιάσουν και να 

προγραμματίσουν το θέμα τους. Ακολούθησαν συζητήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 

του συλλόγου διδασκόντων για το τι επρόκειτο να γίνει, πότε θα γίνει κτλ. 

                                                
2
 «Η διαθεματικότητα στην ολοκληρωμένη της μορφή σημαίνει κατάργηση των διακριτών μαθημάτων 
και οργάνωση της σχολικής γνώσης γύρω από σημαντικά θέματα (βλ. Ματσαγγούρας, 2003). 

Επομένως, διαθεματικότητα σημαίνει θεματική ή θεματοκεντρική προσέγγιση της  γνώσης και όχι 

διδασκαλία διακριτών αντικειμένων». Βλ. Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση, Σύμβουλος Π.Ι., 

Εφαρμογή της Διαθεματικής Προσέγγισης στα Προγράμματα Σπουδών στη Διδασκαλία και στα 

Σχολικά Βιβλία, www.pi-schools.gr/lessons/meleti/articles/depps_neapaideia.doc , στις 13 Ιουλίου 

2014.  Βλ. επίσης  Βλ. Αλαχιώτης Σταμάτης,  Ανιχνεύοντας το σήμερα προετοιμάζουμε το αύριο, 

Πολυθεματικό Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων, σελ. 9, 
έκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα 2002, Lawton et al 2000, «Η Διαθεματική Προσέγγιση, δηλαδή, η ολιστική 

κατάκτηση της γνώσης δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων 

και δεξιοτήτων που θα του επιτρέπει να αναπτύσσει προσωπική άποψη για θέματα που σχετίζονται 

μεταξύ τους, με ζητήματα της καθημερινής ζωής και να διαμορφώσει το δικό του κοσμοείδωλο, τη 

δική του κοσμοθεωρία και κοσμοαντίληψη ».  

 

http://www.pi-schools.gr/lessons/meleti/articles/depps_neapaideia.doc
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Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από την εκπαιδευτικό του προγράμματος «Παράλληλης 

Στήριξης», Όλγα Μαλεζά, υποψήφια διδάκτορα, η οποία παρακολούθησε τη 

διδασκαλία και εκδήλωσε επιθυμία  συμμετοχής σε μελλοντική δράση.  

Οι μαθητές προετοιμάστηκαν από τις καθηγήτριές τους για τη δράση μία 

ημέρα πριν. Κρίθηκε σημαντικό, να γνωρίζουν  για τις δύο διαφορετικές επιστήμες 

που επρόκειτο να συνδυαστούν. Την επόμενη ημέρα το μάθημα ξεκίνησε με 

εισαγωγή στα διδακτικά αντικείμενα και προβολή της ταινίας ώστε να κινητοποιηθεί 

το ενδιαφέρον των μαθητών για τα θέματα που μας ενδιέφεραν.  Στη συνέχεια οι 

εκπαιδευτικοί μίλησαν με αφορμή τα οπτικά ερεθίσματα και το αντικείμενο της 

διδασκαλίας τους φροντίζοντας να επιτύχουν τους σκοπούς και στόχους που είχαν 

θέσει.  Οι μαθητές, τα τελευταία δέκα λεπτά  εργάστηκαν σε ομάδες για να 

συμπληρώσουν ερωτηματολόγια τα οποία είχαν συντάξει οι εκπαιδευτικοί της 

δράσης με σκοπό την αξιολόγηση του μαθήματος. Το εγχείρημα προσαρμόστηκε στο 

χρόνο μιας διδακτικής ώρας. 

Οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να γίνονται όλα τα μαθήματα με ανάλογο 

τρόπο και ρωτούσαν πότε θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο.  

Οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να διαθέτουν άριστη γνώση του γνωστικού  

αντικειμένου τους, να έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία και να γνωρίζουν να την 

αξιοποιούν στην τάξη με σκοπό τούς εκάστοτε μαθησιακούς στόχους. Ο σωστός 

σχεδιασμός του μαθήματος έπρεπε να οδηγεί στους στόχους που είχαν τεθεί με βάση 

την ταινία  και τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας. Απαραίτητες κρίθηκαν οι 

γνώσεις των εκπαιδευτικών στα θέματα της διαθεματικότητας-διεπιστημονικότητας
3
. 

Η θετική διάθεση και το πνεύμα συνεργασίας συνέβαλαν στην  επιτυχή ολοκλήρωση 

της δράσης. 

Οι γνώσεις που αποκόμισαν οι μαθητές είχαν σχέση με συγκεκριμένους 

σκοπούς και στόχους, όπως προαναφέρθηκε, με βάση τα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών για την Α΄ τάξη λυκείου, τόσο από την πλευρά της ιστορίας όσο και από την 

πλευρά της φυσικής.  

Διαπιστώνεται ότι με τέτοιου είδους δράσεις  οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν να 

συνεργάζονται, να βλέπουν το αντικείμενό τους ως ένα τμήμα του όλου (του 

συνόλου) των επιστημών.  Οι μαθητές εκτιμούν και αποδέχονται την προσπάθεια των 

εκπαιδευτικών, προσεγγίζουν περισσότερο τους καθηγητές τους, ενώ ελκύονται από 

νέους τρόπους διδασκαλίας, παρακινούνται και  συζητούν μαζί τους όχι μόνο για τα 

μαθήματά τους, αλλά και για διαφορετικά θέματα που τους απασχολούν. Επιπλέον, 

αναπτύσσεται η κρίση τους  με αφορμή τα διάφορα θέματα τα οποία συνδυάζουν ή 

επεξεργάζονται. Είναι φανερό, πως αν δεχτεί κανείς το γεγονός ότι το γνωστικό του 

αντικείμενο σχετίζεται με τα άλλα  επιστημονικά αντικείμενα, αυτόματα και οι 

μαθητές του αναπτύσσουν διαφορετική θεώρηση των επιστημών με προοπτική το 

συνδυασμό τους.  Αποκτούν έτσι μια σφαιρικότερη αντίληψη για τα πράγματα. 

Συνεπώς μια διαφοροποιημένη μορφή διδασκαλίας που αναδεικνύει κοινούς τόπους 

στα διαφορετικά σχολικά μαθήματα συνεισφέρει στην εύρυθμη λειτουργία του 

                                                
3 Βλ. Παρασκευή Γρηγοριάδου, Η διεπιστημονική-διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, Φλώρινα 
2004, http://mathslife.eled.uowm.gr/sites/default/files/usersfiles/grig.pdf . 

http://mathslife.eled.uowm.gr/sites/default/files/usersfiles/grig.pdf
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σχολείου αφού οδηγεί σε νέες εμπειρίες τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές,  έχει 

δε ως αποτέλεσμα την αρμονική συνεργασία μεταξύ τους.  

 Αποδεικνύεται ότι μια δράση που χαρακτηρίζεται από καινοτομία κινητοποιεί 

τους εκπαιδευτικούς και κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών. Επιπλέον γίνεται 

χρήσιμη όταν επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί σκοποί και στόχοι. 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, η υπεύθυνη  φρόντισε να φωτογραφηθούν 

στιγμιότυπα και αφού περιέγραψε τα κύρια σημεία της δράσης, με ευθύνη του 

διευθυντή της σχολικής μονάδας, αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο (http://srv3-dide-v-

ath.att.sch.gr/8gymchal/ ) τα βασικά σημεία της με σκοπό τη διάχυση της δράσης.  

Ανάλογη διδασκαλία θα μπορούσε να επαναληφθεί με τους ίδιους ή 

διαφορετικούς σκοπούς και στόχους. Άλλωστε το ερέθισμα που χρησιμοποιήθηκε 

μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους σε διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης από 

διαφορετικές ειδικότητες εκπαιδευτικών.  
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(συν) Διευθύνοντας ένα «σκεπτόμενο» σχολείο … 

Μαρία Αργυροπούλου 

Κοινωνιολόγος, Δρ. Επιστημών της Αγωγής, Διευθύντρια ΠΠΓΠ 

mariaarg@pat.forthnet.gr 
Περίληψη 

Η προσπάθεια υλοποίησης ενός σχεδίου δράσης προς τη κατεύθυνση του 

σκεπτόμενου σχολείου και ο τρόπος (συν)διεύθυνσης στο Πρότυπο Πειραματικό 

Γυμνάσιο Πατρών, αποτελούν το αντικείμενο της εισήγησης. Σε μια εποχή που το 

ζητούμενο στην εκπαίδευση είναι η διαχείριση της πληροφορίας για μια κοινωνία που 

βασίζει τη συνέχειά της στη γνώση, είναι επιτακτική ανάγκη ο επανασχεδιασμός ενός 

αποτελεσματικού λειτουργικού πλαισίου. Ταυτόχρονα και έχοντας πάντα κατά νου 

ότι: όταν οι δάσκαλοι δεν εκπαιδεύουν τον εαυτό τους, οι μαθητές δεν μαθαίνουν, 

κρίθηκε απαραίτητη η ανάδειξη -εκ μέρους της διοίκησης- εκπαιδευτικών 

καταστάσεων που στοχεύουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και 

στη ανάδειξη της νέας γνώσης ως μαθησιακού αποτελέσματος που προκύπτει από ένα 

πρόγραμμα σπουδών όπως αυτό προσδιορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο των 

προτύπων Πειραματικών Σχολείων.  

 

Abstract 

The implementation of an action plan towards the direction of a “Thinking School” 

and the (co)administration method of the Model Experimental Junior High School of 

Patras, are the subjects of our proposal. During a period that the highest challenge in 

education is the management of information, it is of high importance to redesign an 

effective operational framework. Nowadays societies are basing their existence and 

continuity mainly on knowledge. At the same time, having always in mind that: 

“when teachers don't educate themselves, students do not learn”, it was definitely 

necessary our administration to spotlight strategies in the direction of the professional 

development of teachers. All education statements were exclusively aimed to emerge 

new knowledge as a learning outcome. This outcome was mainly resulted by, and 

kept up with the curriculum as it is determined by the legal framework of Model 

Experimental Schools. 

 

Εισαγωγή 

Το σχολείο αποτελεί τον αρχικό οργανισμό γνώσης  που οδηγεί τους μαθητές στη 

ανάπτυξή τους ως ατόμων, στη βελτίωσή τους και τη σωστή λήψη αποφάσεων για 

την επίτευξη των στόχων τους.  Η διαχείριση της γνώσης  βασίζεται από τη μια στην 

τεχνολογία και από την άλλη στις μεθόδους μάθησης ή καλύτερα στον τρόπο 

οργάνωσης  και ανατροφοδότησης της γνώσης μέσα στο σχολείο.  Ταυτόχρονα, αν 

θεωρήσουμε το σχολείο ως διαχειριστή της γνώσης, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει 

παρά σαν ένας οργανισμός που το πλήθος των ατόμων του φροντίζει να διατηρεί, να 

διαχέει και να μετασχηματίζει την πληροφορία. Η  πληροφορία (ρητή γνώση) 

προκύπτει από τη συλλογή ιδεών και εμπειριών που πραγματώνεται μέσω της 
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επικοινωνίας και στη συνέχεια κωδικοποιείται. Παράλληλα η άρρητη γνώση αποτελεί 

ένα άλλο μέρος του γνωσιακού κεφαλαίου που υπάρχει στα μέλη της σχολικής 

κοινότητας και είναι πολύ δύσκολο να κωδικοποιηθεί.  Μια όψη της τελευταίας θα 

μπορούσε να είναι η κριτική επεξεργασία των δεδομένων και των πληροφοριών για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων, τη λήψη αποφάσεων και κυρίως την παραγωγή νέας 

γνώσης.  

Το ΠΠΓΠ προσπαθεί –μέσα από τα περιθώρια που του αφήνει το θεσμικό του 

πλαίσιο (ν.3966/2011 & σχετικές αποφάσεις της ΔΕΠΠΣ)- να εφαρμόσει ένα 

πρόγραμμα διαχείρισης της γνώσης  με στόχους την επίτευξη συγκεκριμένων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως η διάχυση της γνώσης, η βελτιωμένη απόδοση, το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα δημόσιο σχολείο και τα υψηλά επίπεδα 

μαθησιακής καινοτομίας. Έτσι μέσα από την διερεύνηση και εφαρμογή της 

προϋπάρχουσας γνώσης προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέα γνώση για τους 

μαθητές μας και εμάς, έχοντας πάντα κατά νου ότι σε κάθε εκπαιδευτική εφαρμογή, η 

μάθηση σαν προϊόν της μαθησιακής και όχι της διδακτικής πράξης  αποτελεί το 

ζητούμενο (Λιοναράκης, 2006). Η νέα γνώση μπορεί να αποτελεί το μαθησιακό 

αποτέλεσμα σχετικά με θεωρίες, απόψεις, γεγονότα ή για τον τρόπο συμπεριφοράς 

υπό δεδομένες συνθήκες ή τον τρόπο σκέψης ή δράσης (Kalantzis & Cope, 2013). 

Ταυτόχρονα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας ότι η μάθηση δεν είναι αποτέλεσμα 

μόνο γνωστικής ανάπτυξης αλλά εξαρτάται σημαντικά από το συναίσθημα, τη 

θέληση, την κίνηση και τη «σωματικότητα» (Κοσσυβάκη, 2003).  Η διαχείριση της 

γνώσης πραγματώνεται μέσα από την οργάνωση και αναδιαμόρφωση του αναλυτικού 

προγράμματος, μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και 

κυρίως μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία και επαγγελματική εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών. Η δημιουργική αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών 

στο ΠΠΓΠ, σε συνδυασμό με την απελευθέρωση των παραγωγικών, κριτικών και 

δημιουργικών δυνάμεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών είναι δυνατόν, κάτω 

από ορισμένες προϋποθέσεις, να συμβάλλει στη μείωση πολλών ανεπιθύμητων α 

συμβάλλει στην ανατροπή ή τη βελτίωση εκείνων των χαρακτηριστικών της 

παραδοσιακής εκπαίδευσης που μετατρέπουν τους μαθητές σε παθητικούς δέκτες της 

πληροφορίας και τους εκπαιδευτικούς σε μεταφορείς γνώσης περιβεβλημένους με τη 

στολή της αυθεντίας. (Ράπτης Α. & Ράπτη Α., 2002).  Το τελευταίο μπορεί να 

προκαλέσει την απαρχή μιας νέας περιόδου στη σχολική πραγματικότητα, να 

δημιουργήσει «σκεπτόμενα» σχολεία με ενεργά υποκείμενα, με κοινωνική και 

πολιτική εκπαίδευση, η οποία θα δημιουργήσει ελπίδες για την διαμόρφωση ενός 

μετα-κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι απαλλαγμένου από τις μάγισσες του 

καινούργιου και το φόβο της αυθεντίας και του διαφορετικού.  

 

Το μοντέλο διαχείρισης της γνώσης που βασιστήκαμε για προγραμματίσουμε το 

μαθησιακό σχέδιο δράσης του σχολείου ήταν αυτό των Collison & Parcell (Collison, 

C. & Parcell, G. (2001) Learning to Fly-Practical Lessons from one of the World’s 

Leading Knowledge Companies, Capstone Publishing Limited, Oxford,U.K.), που 

θεωρεί ως τρία βασικά στοιχεία της Διαχείρισης Γνώσης τους ανθρώπους, την 

τεχνολογία και τις διαδικασίες. Ταυτόχρονα λάβαμε σοβαρά υπόψη μας την άποψη 
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των παραπάνω θεωρητικών για τον καθοριστικό ρόλο της κουλτούρας του 

οργανισμού -στη συγκεκριμένη περίπτωση του σχολείου. 

Σε μια εποχή μετανεοτερικότητας -όπως αυτή που βιώνουμε- η αντιμετώπιση της 

πληροφορίας ως προϊόντος μιας μεταβιομηχανικής οργάνωσης της κοινωνίας μας, 

επιτάσσει την ανατροπή πολλών βεβαιοτήτων του απαρχαιωμένου εκπαιδευτικού 

συστήματος. Ενός συστήματος που διέπεται από αδιαμφισβήτητα αναλυτικά 

προγράμματα και που ο σχολικός σύμβουλος έχει τον ελεγκτικό ρόλο της τήρησής 

τους. Το ΠΠΓΠ αξιοποιώντας τα διευρυμένα όρια που του παρέχονται  από το 

θεσμικό πλαίσιο (N.3966/2011), έχει ήδη μπει σε μια μετασχηματιστική μαθησιακή 

πορεία.  Αυτή η πορεία ξεκίνησε με την επιλογή των εκπαιδευτικών να παραμείνουν 

σε ένα τέτοιο σχολείο ή να επιλέξουν ένα τέτοιο σχολείο. Ένα σχολείο δηλαδή με 

αυξημένες απαιτήσεις, ανύπαρκτες παροχές και μια συνεχή διαδικασία αξιολόγησης. 

Ταυτόχρονα όμως ένα σχολείο που θέλει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να 

είναι αναπόσπαστο κομμάτι της «κοινωνίας της γνώσης», που αξιοποιεί δημιουργικά 

τη γνώση που συντελείται εκτός τάξης και μεταφέρει την τάξη στο «σύννεφο», που 

εξοικειώνει τους μαθητής με την αναζήτηση, τη διαχείριση και την παραγωγή της 

πληροφορίας, που γκρεμίζει τα στεγανά όρια των ειδικοτήτων και προσεγγίζει 

διαθεματικά τη γνώση, που εμπλέκει τη διαφορετικότητα στη μαθησιακή του πορεία 

και που τέλος ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να βγει έξω από τα ασφυκτικά όρια της 

μαρξιστικής «αλλοτρίωσης», της αποξένωσης δηλαδή από το προϊόν της εργασίας 

του. 

Η (συν) διεύθυνση ενός ΠΠΣ απαιτεί από τη μια την άσκηση του διευθυντικό ρόλου 

όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 27 της Υ.Α. Φ353.1./324/105657/Δ1 

(ΦΕΚ1340/16-10-2013) και από την άλλη την άσκηση του διευθυντικού ρόλου όπως 

αυτός περιγράφεται στο Ν.3966/2011.  Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το θεσμικό 

πλαίσιο των ΠΠΣ διευρύνει το ρόλο του διευθυντή μέσα από την λειτουργία του 

Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠΕΣ) του Σχολείου. Το τελευταίο έχει 

καθαρά παιδαγωγικό ρόλο και αυτό είναι που βοηθά στο σχεδιασμό και στην 

πραγμάτωση ενός σχεδίου δράσης του σχολείου που στοχεύει στην καινοτομία, την 

έρευνα και τελικά στην παραγωγή νέας γνώσης. Η μελέτη της προαναφερθείσης 

νομοθεσίας κάνει φανερό ότι η διεύθυνση ενός σχολείου είναι μια ακροβασία 

ανάμεσα στη διοίκηση και την παιδαγωγική και που μόνο μια δημοκρατική 

διαδικασία συντονισμού των εμπλεκομένων μπορεί να επιφέρει την επίτευξη των 

στόχων και να αναδείξει την εκπαιδευτική μονάδα ως «αποτελεσματική». Αυτή η 

ακροβασία μάλιστα, ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους αν η διεύθυνση οφείλει να 

κινείται ανάμεσα σε ένα σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και σε ένα πλέγμα 

ανθρωπίνων σχέσεων που απαιτούν από τη φύση της εκπαίδευσης μεγαλύτερη 

προσοχή αφού στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας εμπλέκονται ανθρώπινες 

ψυχές. Τέλος όλα τα παραπάνω αποκτούν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας όταν μέσα 

από συγκεντρωτικές κεντρικές διοικήσεις, ο διευθυντής φτάνει να έχει μόνο 

εκτελεστικό ρόλο –κάτι που συμβαίνει συχνά στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

(Αθανασούλια-Ρέππα,1999).   

Η αποτύπωση του πλαισίου λειτουργίας του ΠΠΓΠ 

Η αλλαγή του πλαισίου και μια θεωρητική αναζήτηση οδήγησε στη υιοθέτηση της 

σκέψης ότι η ανάγκη άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής από τη σχολική 
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μονάδα: κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ώστε η εκπαιδευτική μονάδα να σχεδιάζει, να 

προγραμματίζει, να αξιολογεί, να κάνει απολογισμό να καινοτομεί και να παρεμβαίνει 

στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και στην κριτική υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών αλλαγών (Μαυρογιώργος, 2008). Ο Σύλλογος Διδασκόντων  σε 

συνεργασία με το ΕΠΕΣ του σχολείου συναποφάσισε για τον τρόπο εσωτερικής 

λειτουργίας του σχολείου, την κουλτούρα και το ήθος του σχολείου, τον σχεδιασμό 

του προγράμματος σπουδών, το μαθησιακό πλαίσιο και τις διδακτικές τεχνικές, τα 

μέσα και τον τρόπο αξιοποίησης των οικονομικών πόρων, την επαγγελματική 

κουλτούρα, τις επιμορφωτικές ανάγκες, τη σύνδεση του σχολείου με εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και φορείς αλλά και την τοπική κοινωνία, το πλαίσιο συνεργασίας με τους 

γονείς και τέλος τον τρόπο αποτίμησης του όλου εγχειρήματος. Όπως είναι σαφές 

από τις θεωρίες διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων, ένα σχολείο που θέλει να 

λειτουργήσει ως μαθησιακή κοινότητα χρειάζεται ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας 

και σαφή προσδιορισμό των διαδικασιών. Ο ρόλος αυτός ανατίθεται στη Διεύθυνση 

του σχολείου η οποία οφείλει να προσδιορίσει με σαφήνεια τους στόχους για την 

ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και την προσαρμογή της μαθησιακής διαδικασίας 

στα σύγχρονα δεδομένα της γνώσης ή καλύτερα της πληροφορίας που 

μετασχηματίζεται σε γνώση (Bakay - Kalem & Slavik, 2010). Έτσι ένας 

προγραμματισμός με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους αποτέλεσε 

αρχική προτεραιότητα (Caldwell & Spinks,1992). Σε αυτή τη διαδικασία 

συνδιαμόρφωσης, που συμμετείχε το ΕΠΕΣ, η Διεύθυνση και ο Σύλλογος 

Διδασκόντων, ελήφθη σοβαρά υπόψη ο σκοπός λειτουργίας των ΠΠΣ (Ν. 3966/11). 

Ειδικότερα ο προγραμματισμός έγινε με γνώμονα - την εξασφάλιση δημόσιας και 

δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλλει στην ολόπλευρη, 

αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών, 

- την προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις 

αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι.,  

- την εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών 

και σπουδαστών Τμημάτων Α.Ε.Ι.  

- την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής 

κοινότητας, σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π. 

-  την υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας, 

με τη δημιουργία ομίλων 

-  την πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων και 

μεθόδων διδασκαλίας, εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής, καινοτόμων 

διδακτικών πρακτικών, καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων, προγραμμάτων 

αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής  

και  νέων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου. 

 

Θέλοντας να δημιουργήσει σκεπτόμενους πολίτες που θα είναι ικανοί να επιλύουν 

προβλήματα, και ταυτόχρονα να συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών του, το ΠΠΓΠ, διαμόρφωσε ένα σχέδιο δράσης. Η υλοποίηση του 

σχεδίου δράσης απαίτησε από τη Διεύθυνση να οργανώσει, να καθοδηγήσει και να 

ελέγξει την πορεία του (Preedy,1993). Το σχέδιο δράσης είχε τέσσερις άξονες: 

- υλικοτεχνικός εξοπλισμός του σχολείου και βελτίωση των κτηριακών υποδομών 
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- επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και εμπλοκή τους με τα νέα παιδαγωγικά 

δεδομένα, την καινοτομία και την έρευνα  

- βελτίωση της διδακτικής πράξης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους 

μαθητές που θα τους εξασφαλίσουν μια ομαλή, ισορροπημένη  και παραγωγική 

πορεία κατά την ένταξή τους στην κοινωνία και ειδικότερα την αγορά εργασίας  

- αξιολόγηση 

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι για να προχωρήσουμε σε ένα διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης 

του σχολείου -που θα είναι απαγκιστρωμένος σε σημαντικό βαθμό από τα 

στερεότυπα των προηγούμενων χρόνων- οφείλαμε να βοηθήσουμε τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς να κατανοήσουν το σχέδιο δράσης. Ο 

στόχος για βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης περιλαμβάνει δράσεις που 

αφορούν στην οργάνωση της σχολικής κοινότητας ως κοινότητας μάθησης, στην 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με τα προγράμματα σπουδών του Νέου 

Σχολείου και το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών και στο σχεδιασμό των μεθόδων 

διδασκαλίας όπως αυτές προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο (Kalantzis – Cope, 

2013).  

Παρακάτω αναφέρεται συνοπτικά η αρχή αυτής της προσπάθειας για να 

μετασχηματίσουμε το σχολείο μας σε σκεπτόμενο σχολείο. 

Αρχικά η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε ένα δημόσιο σχολείο, απαιτεί τη 

συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η σύνταξη ενός ερωτηματολογίου για τις 

επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών  και η αξιοποίηση των δεδομένων του 

βοήθησε στον προγραμματισμό από τη μια ενδοσχολικών επιμορφώσεων με τη 

βοήθεια σχολικών συμβούλων και από την άλλη το σχεδιασμό παρακολούθησης 

σεμιναρίων και προγραμμάτων εκτός σχολείου. Το δεύτερο πραγματοποιήθηκε και 

πραγματοποιείται  μέσα από τη συνεργασία με Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 

άλλους εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και μέσα από την κατάθεση πρότασης και 

ανάληψη προγράμματος Μαθησιακής Κινητικότητας προσωπικού σχολικής 

εκπαίδευσης Erasmus +, με  τίτλο: «Το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών 

οραματίζεται το μέλλον του». Η  πρόταση μάλιστα προβλέπει και την υλοποίηση 

θερινού σχολείου για τους εκπαιδευτικούς. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν απογευματινές συναντήσεις με όλους τους γονείς 

με στόχο την ενημέρωσή τους και την εξασφάλιση της συναίνεσής τους. Από τις 

συναντήσεις έγινε φανερό ότι απέχουμε πολύ από τη συνδιαμόρφωση ενός πλαισίου 

λειτουργίας του σχολείου. Σε αυτό το στάδιο κρίθηκε ότι πρώτη προτεραιότητα ήταν 

η συναίνεσή τους.  Σημειώνεται εδώ ότι σε συνεργασία με το ΥΤΙΕ συμμετείχαμε σε 

διεθνή συνάντηση του προγράμματος E-STEP/Supporting ‘teachers’ and ‘parents’ 

partnerships through social-networking technologies, στο οποίο εντάχθηκε και το 

σχολείο (http://www.estep-project.eu/). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά την 

διαμόρφωση ψηφιακών τρόπων επικοινωνίας και ενημέρωσης των γονέων και 

αποτελεί καινοτομία για την βελτίωση της εύρυθμης  λειτουργίας του σχολείου. 

Μετά τις συναντήσεις, ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου ανέλαβε και σύνταξε τον 

εσωτερικό κανονισμό του σχολείου. Ο κανονισμός αποτελεί ένα κείμενο 56 σελίδων 

και αφού εγκρίθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

σχολείου (http://gym-peir-patras.ach.sch.gr). Το κείμενο αποτελεί αποτέλεσμα της 

http://www.estep-project.eu/
http://gym-peir-patras.ach.sch.gr/
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αξιοποίησης του θεσμικού πλαισίου αλλά και της διερεύνησης των απόψεων των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών.  

Η σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας και η ανάπτυξη συνεργασιών και δράσεων με 

ΑΕΙ ή άλλους εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και η σύνδεσή μας με την τοπική κοινωνία 

αποτέλεσε τον επόμενο μακροπρόθεσμο στόχο. Ειδικότερα τα πρωτόκολλα 

συνεργασίας έγιναν με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής του ΕΑΠ, το Εργαστήριο Έρευνας στη Διδασκαλία των Μαθηματικών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, τη 

Διεύθυνση Εφαρμογών Τηλεματικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΙΤΕ-

Διόφαντος και το ΑΤΕΙ Πάτρας. Με όλα τα παραπάνω ιδρύματα έχουν αναπτυχθεί 

δράσεις που αφορούσαν τόσο μαθητές όσο και εκπαιδευτικούς ή φοιτητές και έχει 

γίνει προγραμματισμό για την πλήρη ανάπτυξη των συνεργασιών τις επόμενες 

χρονιές.  Παράλληλα είναι στη διαδικασία υπογραφής πρωτόκολλα με  την 

ΑΣΠΑΙΤΕ, το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας, Εκπαιδευτικής Έρευνας και 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης του ΤΕΕΑΠΗ και την Εστία Επιστημών. Η μη 

ολοκλήρωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας δεν εμπόδισε όμως την ανάπτυξη 

κοινών δράσεων. Παράλληλα διαμορφώθηκαν συνεργασίες και με άλλους τοπικούς ή 

διεθνείς φορείς. Το άνοιγμα του σχολείου στο πανεπιστημιακό χώρο αλλά και στην 

κοινωνία γενικότερα είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή τόσο της νοοτροπίας των 

εκπαιδευτικών  όσο και τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του προγράμματος 

σπουδών.   

Αναφορικά με τον ψηφιακό εξοπλισμό του σχολείου, αξιοποιήθηκε η δυνατότητα 

χορηγιών και καταβλήθηκε σημαντική εθελοντική εργασία από εκπαιδευτικούς. 

Αποτέλεσμα των μέχρι τώρα ενεργειών είναι ο εξοπλισμός με τελευταίας τεχνολογίας 

μηχανήματα και προγράμματα δύο  εργαστηρίων πληροφορικής όπου ο κάθε μαθητής 

έχει τον υπολογιστή του, η ανάπτυξη ομίλων ρομποτικής με τα τέσσερα διαθέσιμα 

ρομπότ, ο εξοπλισμός όλων των τάξεων με Η/Υ και προτζέκτορα  αλλά και η 

σύνδεση με οπτική ίνα και η δυνατότητα ανάπτυξης μεγάλων ταχυτήτων στο 

διαδίκτυο σε κάθε τάξη ή εργαστήριο. Τα παραπάνω αποτέλεσαν σημαντικό βήμα για 

την αναβάθμιση της ποιότητας της μαθησιακής διαδικασίας και πρακτικής και 

ταυτόχρονα  μας έδωσαν τη δυνατότητα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

καινοτόμων δράσεων. Παράλληλα η προτροπή για την υιοθέτηση από τους 

εκπαιδευτικούς Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου Μάθησης, που θα τους 

επιτρέψει να δημιουργήσουν ένα δικτυακό μάθημα, αποτέλεσε μια από τις 

συνιστώσες του σχεδιασμού της μαθησιακής διαδικασίας.  

Το πρόγραμμα σπουδών των ΠΠΣ είναι αυτό των Πιλοτικών Σχολείων για τη Β & Γ 

τάξη και για την Α τάξη είναι αυτό που προβλέπεται από τη ΔΕΠΠΣ. Αυτό σημαίνει 

ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και την 

αξιοποίησης της διαθεματικής προσέγγισης. Πράγματι έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα 

σημαντικό εκπαιδευτικό υλικό που είτε έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα είτε στο 

«σύννεφο». Η διαμόρφωση διαδραστικής ηλεκτρονικής τάξης από όλους τους 

εκπαιδευτικούς είναι το επόμενο ζητούμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι όπου 

εφαρμόστηκε ηλεκτρονική τάξη ή κάποια εκπαιδευτική πλατφόρμα η 

επισκεψημότητά της ήταν ανέλπιστα μεγάλη.  Παράλληλα με τη διαθεματικότητα 

αποτέλεσε ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος σπουδών που εφαρμόστηκε τη 
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φετινή χρονιά,  μια άλλη σημαντική καινοτομία που ήταν οι επτά όμιλοι αριστείας, 

καινοτομίας και δημιουργικότητας που λειτούργησαν με τη συμμετοχή 150 περίπου 

μαθητών (σε σύνολο 180). Επιπλέον όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 

σχολείου συμμετείχαν στις βιωματικές συνθετικές εργασίες. Οι παραπάνω δράσεις 

πραγματοποιούνται εκτός του διδακτικού ωραρίου. Αυτό σημαίνει ότι μαθητές και 

εκπαιδευτικοί παραμένουν στο σχολείο μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Η 

συνεπής παρουσία των μαθητών και οι σχεδόν ανύπαρκτη διαρροή, αποτελεί θετική 

ανατροφοδότηση για την προσπάθειά μας αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί υψηλότερες 

προσδοκίες στις οποίες καλούμαστε να ανταποκριθούμε έχοντας ως μοναδική 

ανταμοιβή τα βλέμματα των μαθητών μας και των γονιών τους.  Είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι όλες οι παραπάνω δράσεις καθώς και άλλες καινοτόμες δράσεις που 

πραγματοποίησαν μεμονωμένα οι εκπαιδευτικοί ακολούθησαν μια προδιαγεγραμμένη 

διαδικασία που υπαγορευόταν τόσο από τις αρχές των σύγχρονων παιδαγωγικο-

διδακτικών κινημάτων, όσο και από συγκεκριμένες οδηγίες για την έγκρισή τους από 

το ΕΠΕΣ και την πραγματοποίησή τους.  

 

Τέλος η διαδικασία της αξιολόγησης του σχεδίου δράσης αλλά και του εκπαιδευτικού 

έργου της σχολικής μονάδας γενικότερα, ακολούθησε αρχικά τη διαδικασία 

αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας όπου αναπτύχθηκε ο δείκτης  της 

ετεροπαρατήρησης. Επίσης με βάση τις οδηγίες της ΔΕΠΠΣ αξιολογήθηκε η 

εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, η λειτουργία των ομίλων και 

οι καινοτόμες δράσεις που πραγματοποιηθήκαν. Σημειώνεται εδώ ότι τόσο οι όμιλοι 

όσο και οι δράσεις εμπεριείχαν στον αρχικό σχεδιασμό τους την αποτίμησή τους και 

στο παραδοτέο υλικό τους -μετά την ολοκλήρωσή τους- κατατέθηκαν τόσο τα 

εργαλεία όσο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τους.  Στην τελική συνεδρίαση 

του Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και στην συνεδρίαση του ΕΠΕΣ που είχαν ως θέμα 

την αποτίμηση του προγράμματος σπουδών και των δράσεων της σχολικής χρονιάς, 

διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ σημαντική η διαδικασία της ανατροφοδότησης και της 

λήψης αποφάσεων για την αναδιαμόρφωση των σταδίων εκείνων της μαθησιακής 

διαδικασίας που δεν λειτούργησαν αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα παρά το κοπιαστικό 

τα όλης διαδικασίας, έγινε φανερό ότι πολλές φορές λειτουργεί ευεργετικά για τον 

εκπαιδευτικό  αλλά και για όλο το σχολείο μια διαδικασία ετεροπαρατήρησης που 

στηρίζεται σε ένα υγιές σχεσιοδυναμικό πλαίσιο και που ο εκπαιδευτικός δεν νοιώθει 

να απειλείται από αυθεντίες.  

 

Επίλογος 

Οι θεσμικές αλλαγές που προέκυψαν στη λειτουργία των ΠΠΣ και η διεύρυνση των 

πλαισίων δράσης ή διεύθυνσής μιας σχολικής μονάδας, δημιούργησαν τη βεβαιότητα 

ενός θετικού κλίματος συνεργασίας και συμμετοχής στις εκπαιδευτικές υποθέσεις. 

Ενός κλίματος που ενυπάρχει στις σχολικές δημόσιες μονάδες, αλλά που η ανάπτυξη 

του προσκρούει όλο και περισσότερο σε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς και 

κανονιστικά πλαίσια. Ταυτόχρονα η παρουσία των κρατικών μηχανισμών στην 

εκπαίδευση ως των ουδέτερων εκείνων μηχανισμών που μετατρέπουν τον 

εκπαιδευτικό σε διεκπαιρεωτικό δημόσιο υπάλληλο, αναγκάζεται να αλλάξει μορφή. 

Το τελευταίο δεν είναι ανώδυνο ούτε εύκολο, απαιτεί αλλαγή στο τρόπο θεώρησης 
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της έννοιας της «συμμετοχής», κάτι που μπορεί τελικά να είναι επικίνδυνο για το 

σύστημα. Η δυνατότητα μιας εκπαιδευτικής μονάδας να αξιοποιήσει την εμπειρία της 

και να αναπτύξει κουλτούρα καινοτομίας αποτελεί το ζητούμενο σε μια κοινωνία που 

διαρκώς αλλάζει και μαζί της αλλάζουμε και εμείς. Ταυτόχρονα η υλοποίηση ενός 

σχεδίου δράσης που στηρίζεται στο σεβασμό του εκπαιδευτικού και στοχεύει στην 

επαγγελματική ανάπτυξή του και την παράλληλη δημιουργία μηχανισμών  

επικοινωνίας και συνεργασίας με τους μαθητές και το ευρύτερο  κοινωνικό και 

εκπαιδευτικό πλαίσιο, μπορεί να οδηγήσει στο άμεσο μέλλον στο μετασχηματισμό 

μας σε σκεπτόμενο σχολείο. Σε σχολείο που μαθαίνει από τις ατέλειές του, τα λάθη 

του, τα καινούργια που έρχονται αλλά και που το όραμά του παραμένει συλλογική 

δημιουργία και επιδίωξη.  
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4
η
 Συνεδρία 
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Περίληψη 

 

Στην εργασία παρουσιάζονται, αρχικά, βασικά στοιχεία για τους μανθάνοντες 

οργανισμούς και τη σχέση τους με τις κοινότητες πρακτικής. Στη συνέχεια οι 

κοινότητες πρακτικής τεκμηριώνονται θεωρητικά ώστε να τεθούν ζητήματα και 

προταθούν προσεγγίσεις σχετικά με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, τη διαχείριση 

κοινοτήτων και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Διαδικτυακές Κοινότητες 

Πρακτικής (ΔΚΠ) και μάθησης. Για τις προτεινόμενες προσεγγίσεις σχολιάζονται 

εμπειρικά ευρήματα από αντίστοιχες μελέτες περίπτωσης. Η εργασία υποστηρίζει τη 

δυνατότητα της αξιοποίησης των ΔΚΠ ως οργανωσιακό πρότυπο για το 

μετασχηματισμό των σύγχρονων εκπαιδευτικών οργανισμών σε μανθάνοντες. Το 

εγχείρημα της ανάπτυξης μηχανισμών μάθησης στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

παρουσιάζει διαφορές και ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους εμπορικούς οργανισμούς 

και τις επιχειρήσεις. Απλή μεταφορά τεχνογνωσίας δεν αρκεί, απαιτείται ειδική 

εκπαιδευτική έρευνα. Οι σχετικές δημοσιεύσεις αρχίζουν να αυξάνουν αλλά αρκετά 

ζητήματα είναι ακόμα ανοικτά και προτείνονται για μελλοντικές έρευνες. Η εργασία 

αποτελεί θεωρητική ανάλυση και ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς και ερευνητές που 

ασχολούνται με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μονάδων ως μανθανόντων 

οργανισμών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την εκπαιδευτική αξιοποίηση 

των ΔΚΠ γενικά. Η εργασία φιλοδοξεί να προτείνει μια τεκμηριωμένη, θεωρητική 

και πρακτική σύνδεση της θεωρίας των μανθανόντων οργανισμών με την ηγεσία των 

εκπαιδευτικών μονάδων και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  

Λέξεις κλειδιά: Μανθάνων οργανισμός, Διαδικτυακές Κοινότητες Πρακτικής, 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, ΤΠΕ 
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1. Εισαγωγή 

 

Σε μια εποχή που οι συνθήκες του κοινωνικού περιβάλλοντος (οικονομικές, 

επιστημονικές/τεχνολογικές, πολιτικές, δημογραφικές κ.α.) μεταβάλλονται με 

υψηλούς ρυθμούς η ικανότητα μάθησης σε επίπεδο οργανισμών είναι ζωτικής 

σημασίας. Τα σχολεία ως οργανισμοί θα μπορούσαν να αναπτύξουν μαθησιακή 

ικανότητα ώστε να μπορούν όχι μόνο να προσαρμόζονται ευκολότερα στις μεταβολές 

του περιβάλλοντος τους αλλά να το συν-διαμορφώνουν και να επηρεάζουν το μέλλον 

τους. Επιπλέον, οι μανθάνοντες οργανισμοί αναπτύσσονται παράλληλα με τα μέλη 

τους προσπαθώντας να αποκαταστήσουν την αρμονία στους στόχους του οργανισμού 

και των μελών του.  Οι ιεραρχικά δομημένοι οργανισμοί παρουσιάζουν δυσκολίες 

στην ανάπτυξη μαθησιακής ικανότητας. Νέα οργανωσιακά πρότυπα και δομές 

χρειάζεται να προσδιοριστούν. Ακολουθώντας βασικά το νήμα των ιδεών των Chris 

Argyris, Donald Schon,  Peter Senge και Ettienne Wenger η παρούσα θεωρητική 

ανάλυση επιχειρεί τη χάραξη πιθανών διαδρομών για τη θεωρητική τεκμηρίωση και 

την εμπειρική μελέτη του μετασχηματισμού των σχολικών μονάδων σε μανθάνοντες. 

Στην εργασία παρουσιάζεται αρχικά η σχέση των μανθανόντων οργανισμών με 

τις Διαδικτυακές Κοινότητες Πρακτικής (ΔΚΠ) και μάθησης γενικά και στη συνέχεια 

από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών οργανισμών και την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Αρχικά γίνεται σύνοψη βασικών στοιχείων της θεωρίας των 

μανθανόντων οργανισμών και την εισαγωγή, στο πλαίσιο αυτής, της έννοιας της 

κοινότητας πρακτικής ως συμβατό οργανωσιακό πρότυπο από τον Wenger. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται με περισσότερες λεπτομέρειες διαστάσεις των κοινοτήτων 

πρακτικής, όπως η θεωρία της εγκαθιδρυμένης μάθησης, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

για ΔΚΠ και το ζήτημα της διαχείρισης βιώσιμων ΔΚΠ. Κατόπιν παρουσιάζεται το 

ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις ΔΚΠ μέσα από τη 

μελέτη ενός προτεινόμενου επιμορφωτικού προγράμματος σε συγκεκριμένο πλαίσιο 

ΔΚΠ.  

Βασική παραδοχή για την εργασία είναι ότι τα σχολεία μπορούν να αποκτήσουν 

κουλτούρα οργανισμού μάθησης μέσα από το μοντέλο των κοινοτήτων πρακτικής και 

μάθησης υποστηριζόμενο από τις ΤΠΕ.  Η εφαρμογή όμως του μοντέλου των ΚΠ στα 

πραγματικά σχολεία είναι ένα απαιτητικό εγχείρημα που απαιτεί μελετημένα βήματα 

και έρευνα για την καλύτερη κατανόηση του και τη διατύπωση βέλτιστων πρακτικών. 

Η εργασία αυτή συνοψίζει θεωρητικό πλαίσιο και εμπειρικά στοιχεία, που φωτίζουν 

διαστάσεις του σύνθετου εγχειρήματος της ανάπτυξης ΔΚΠ, ενώ προτείνει και νέες 

κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα. 

 

2. Μανθάνοντες οργανισμοί και κοινότητες πρακτικής – μάθησης 

 

O Peter Senge (1990; 1994) επηρέασε σημαντικά τη διαμόρφωση της έννοιας του 

μανθάνοντος οργανισμού και τη διασύνδεση της με τις κοινότητες μάθησης και 

πρακτικής. Ο Senge μελετά θεωρίες και πρακτικές για την αλληλεξάρτητη  ανάπτυξη 

των οργανισμών και των μελών τους. Σύμφωνα με τον Senge (1990) ως μανθάνοντες 

χαρακτηρίζονται οι οργανισμοί στους οποίους: τα μέλη επεκτείνουν διαρκώς την 

ικανότητα τους να δημιουργούν τα αποτελέσματα που πραγματικά επιθυμούν, νέα 
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υποδείγματα σκέψης καλλιεργούνται και διαχέονται, η συλλογική φιλοδοξία επιτρέπεται 

και τα μέλη τους μαθαίνουν διαρκώς πώς να κατανοούν συνολικά τον οργανισμό από 

κοινού. 

Βασική ιδέα πίσω από την εννοιολόγηση των οργανισμών που μαθαίνουν είναι 

ότι σε συνθήκες ραγδαίων μεταβολών οι οργανισμοί που είναι ευέλικτοι, 

προσαρμοστικοί και παραγωγικοί έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά απαιτούν οργανισμούς που είναι ικανοί να μαθαίνουν. Η 

ανάπτυξη μαθησιακής ικανότητας δεν είναι εγγενής στους συμβατικούς ιεραρχικούς 

οργανισμούς. Ο Senge διακρίνει την ικανότητα μάθησης των οργανισμών σε δύο 

είδη, την προσαρμοστική (adaptive) και την παραγωγική (generative). Η πρώτη 

επιτρέπει στον οργανισμό να επιβιώνει στις αλλαγές του περιβάλλοντος ενώ η 

δεύτερη να δημιουργεί/καινοτομεί διαμορφώνοντας το περιβάλλον και το μέλλον του. 

Τα βασικά στοιχεία (component technologies/disciplines) που διακρίνουν τους 

μανθάνοντες από τους παραδοσιακούς οργανισμούς κατά τον Senge  είναι τα 

ακόλουθα:  

 

 Συστημική σκέψη (Systems thinking): η ικανότητα δηλαδή των μελών να 

αντιλαμβάνονται από κοινού τον οργανισμό ως συνολικό σύστημα και να 

σκέφτονται μακροπρόθεσμα για την πορεία του και την επίδραση των 

παρεμβάσεων τους,  

 Προσωπική ανάπτυξη (Personal mastery): η ικανότητα των μελών να 

μαθαίνουν συνεχώς ώστε να βελτιώνονται σε αυτό που κάνουν μέσα στον 

οργανισμό,  

 Νοητικά μοντέλα (Mental models): η ικανότητα των μελών να κατανοούν 

τα νοητικά τους μοντέλα σχετικά με τον οργανισμό να ελέγχουν τις υποθέσεις 

που υιοθετούν και τις εικόνες που έχουν για το πώς λειτουργεί ο οργανισμός 

ώστε να τα συναρμόζουν με την πραγματικότητα,  

 Οικοδόμηση κοινού οράματος (Building shared vision): ο προσδιορισμός 

ενός πραγματικά κοινού οράματος για τον οργανισμό που να συμβαδίζει με τα 

προσωπικά οράματα και στόχους των μελών και να τα δεσμεύει,  

 Ομαδική μάθηση (Team learning):  η μέσω διαλόγου ανάπτυξη της 

ικανότητας μιας ομάδας να παράγει τα αποτελέσματα που τα μέλη της 

επιθυμούν πραγματικά, προσαρμόζοντας και αναπτύσσοντας τις δυνατότητές 

τους. 

Οι μανθάνοντες οργανισμοί μεταξύ άλλων εμφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά 

(Calvert et al. 1994; Watkins and Marsick 1993): παρέχουν ευκαιρίες δια βίου 

μάθησης, χρησιμοποιούν μάθηση για να πετύχουν τους στόχους τους, συνδέουν την 

ατομική επίδοση με αυτήν του οργανισμού, υποδαυλίζουν τη διερεύνηση και το διάλογο 

διαμορφώνοντας ασφαλές περιβάλλον για την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων 

και την ανάληψη ρίσκου από τα μέλη τους, υιοθετούν τη δημιουργικότητα ως πηγή 

ενέργειας και ανανέωσης, παρακολουθούν και αλληλεπιδρούν διαρκώς το περιβάλλον 

τους.   

Ο Senge έχει εφαρμόσει τη θεωρία του αρχικά σε εμπορικούς/βιομηχανικούς 

οργανισμούς (Senge, 1994) και αργότερα σε σχολεία (Senge et. al., 2000). Οι ιδέες 
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του επεκτείνουν προγενέστερες προσεγγίσεις και θεωρίες βασιζόμενες  κυρίως στη 

θεωρία της δράσης (action theory) και τη θεωρία της οργανωσιακής μάθησης απλού 

και διπλού βρόγχου (single and double loop learning) (Σχήμα 1) των Chris Argyris 

και Donald Schon  (Argyris & Schon, 1978).   

 

 
Σχήμα 1. Το μοντέλο της μάθησης των οργανισμών των Argyris και Schon (1978). 

 

Οι μελετητές αυτοί εστιάζουν στην αλληλεπίδραση των οργανισμών με τα μέλη 

τους και τις συνθήκες που καθιστούν την αλληλεπίδραση αυτή δημιουργική 

οδηγώντας σε βιώσιμους και αναπτυσσόμενους οργανισμούς και μέλη. Η βάση των 

θεωριών είναι η αποκατάσταση της συμβατότητας/αρμονίας της δράσης των μελών 

με την εσωτερική τους θεωρία και τους στόχους του οργανισμού.  Η μάθηση στους 

οργανισμούς κατά τον Argyris και Schon (1978) ορίζεται ως μια διαδικασία 

ανίχνευσης και διόρθωσης του σφάλματος.  

Η διακυβέρνηση ενός μανθάνοντος οργανισμού απαιτεί ηγέτες που λειτουργούν 

ως σχεδιαστές, φροντιστές (steward) και δάσκαλοι. Οι μελετητές του χώρου καλούν 

σε νέες αποκεντρωμένες και συμμετοχικές μορφές ηγεσίας των οργανισμών στις 

οποίες τα μέλη των οργανισμών και οι ίδιοι δεν αντιδρούν απλά στα ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος (μάθηση απλού βρόγχου) αλλά το συνδιαμορφώνουν σύμφωνα με το 

μέλλον του οργανισμού που οραματίζονται (μάθηση διπλού βρόγχου). O Senge 

διαφοροποιείται κυρίως από την αξιοποίηση της συστημικής σκέψης στην επιδίωξη 

των μανθάνοντων οργανισμών. 

Προς την ίδια κατεύθυνση, της δημιουργίας οργανισμών ικανών να 

διαχειρίζονται τη συλλογική γνώση και να μαθαίνουν, οι  Lave & Wenger (1991) 

πρότειναν τη θεωρία της εγκαθιδρυμένης μάθησης (situated learning) και μελέτησαν 

το παιδαγωγικό μοντέλο των Κοινοτήτων Πρακτικής (ΚΠ), το οποίο γνωρίζει 

σημαντική επιρροή ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί τις σύγχρονες  διαδικτυακές 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο Wenger (1999, 2000, 2004) 

πρότεινε την έννοια των κοινοτήτων πρακτικής για να εξηγήσει τον τρόπο που 

ομάδες επαγγελματιών αναζητούν κοινές λύσεις σε προβλήματα καινοτομίας στο 

Μεταβλητές ελέγχου 

(governing 

variables) 

Βασικές υποθέσεις 

Στρατηγική δράσης 

 (action strategy) 

Στόχοι, αξίες, 

τεχνικές 

 

Αποτελέσματα - 

Συνέπειες 

 (Consequences) 

Μάθηση απλού 

βρόγχου 

Single Loop 

Learning 

Μάθηση διπλού βρόγχου 

Double Loop Learning 
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πλαίσιο οργανισμών. Κατά τους Lave και Wenger (1991) η μάθηση στους 

οργανισμούς δεν αφορά σε απλή μεταφορά πείρας μεταξύ ατόμων, ούτε απλή 

αποδοχή απόψεων σχετικά με μια ορισμένη κατάσταση αλλά μάλλον στη διαδικασία 

από κοινού διαμόρφωσης του οργανισμού ώστε να αυξηθεί η συλλογική 

αποτελεσματικότητα. Οι ΚΠ χρησιμοποιούνται από οργανισμούς, επιχειρήσεις και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα με παρόμοιο τρόπο προκειμένου να συνεισφέρουν με 

καινοτόμες λύσεις σε καθημερινά προβλήματα. Οι ΤΠΕ επιτρέπουν την ανάπτυξη 

Διαδικτυακών Κοινοτήτων Πρακτικής (ΔΚΠ) που υπερβαίνουν χωρικούς και 

χρονικούς περιορισμούς των απλών ΚΠ, παρέχουν νέες πολυμεσικές μορφές 

αναπαράστασης της πληροφορίας και εμπλουτίζουν το ρεπερτόριο των 

αλληλεπιδράσεων των μελών. Οι ΔΚΠ παρέχουν τις συνθήκες για τη δημιουργία 

αποτελεσματικών καινοτόμων ομάδων, διαφοροποιημένων πολιτισμικά,  

συνεργατικών, με κατανεμημένη ηγεσία (West, 2009). Οι Κοινότητες Μάθησης (ΚΜ) 

και κατ’ επέκταση οι κοινότητες πρακτικής έχουν προταθεί από τον Senge (1993) ως 

μοντέλο οργάνωσης επιχειρήσεων ικανών να διαμοιράζονται συλλογική γνώση. Ο 

Senge δίνει έμφαση στη διαδικασία διαμόρφωσης κοινού οράματος στο πλαίσιο των 

ΚΜ. Το κοινό όραμα οδηγεί σε κοινούς μαθησιακούς στόχους και οργανωσιακή 

μάθηση μέσω εκτεταμένου διαλόγου για τη σύνθεση διαφορετικών απόψεων και τη 

λήψη αποφάσεων. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι οι ΚΠ προτείνονται ως ένα 

σύγχρονο μοντέλο για τη διαμόρφωση νοημόνων οργανισμών οι οποίοι διαθέτουν 

ικανότητα μάθησης. Η ικανότητα αυτή επιτρέπει στους οργανισμούς όχι μόνο να 

προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους αλλά επιπλέον να το διαμορφώνουν 

καινοτομώντας. Με τη συμμετοχική και κατανεμημένη ηγεσία και την εφαρμογή της 

θεωρίας δράσης το σύγχρονο μοντέλο του μανθάνοντος οργανισμού επιδιώκει την 

ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα ενεργοποιώντας, δεσμεύοντας και αναπτύσσοντας 

ταυτόχρονα τα μέλη του ως πρόσωπα. Οι ιδέες αυτές έχουν δοκιμαστεί σε 

δυσανάλογα μεγαλύτερο βαθμό στις επιχειρήσεις σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς. Η μελέτη των εκπαιδευτικών οργανισμών ως μανθανόντων θα 

μπορούσε ενδεχομένως να επαναπροσδιορίσει την έννοια της οργάνωσης της 

σχολικής μονάδας και της ανάπτυξης της σε μεθοδολογικό επίπεδο.  Η μεταφορά και 

η εφαρμογή ιδεών και τεχνικών από τους μανθάνοντες οργανισμούς στα σχολεία 

παρά την προφανή σκοπιμότητα της δεν είναι απλή υπόθεση. Οι εκπαιδευτικοί 

οργανισμοί διαφέρουν σημαντικά ως κοινωνικά συστήματα από τις τυπικές 

επιχειρήσεις.  Στο υπόλοιπο της εργασίας θα παρουσιαστούν διαστάσεις της 

εφαρμογής των ΔΚΠ ως οργανωσιακό πρότυπο σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς.  

 

3. Θεωρητικό πλαίσιο των ΔΚΠ 

 

Για την καλύτερη προσέγγιση στο πλαίσιο της εργασίας των ΚΠ προτείνεται 

θεωρητικό πλαίσιο αποτελούμενο από συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας 

εγκαθιδρυμένης μάθησης, τον ορισμό των ΚΠ και τα στοιχεία τους ως παιδαγωγικό 

μοντέλο, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στις ΚΠ, και τέλος το υπόδειγμα του κύκλου 

ζωής των ΚΠ ως μέθοδο για τη διαχείριση τους. 
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3.1 Εγκαθιδρυμένη/κατανεμημένη θεώρηση της μάθηση 

 

Η θεωρία της εγκαθιδρυμένης μάθησης (Situated learning theory) ή κατανεμημένης 

μάθησης (distributed learning) (Nardi, 1996)  υποστηρίζει βασικά ότι η γνώση μπορεί 

να γίνει πλήρως κατανοητή μόνο μέσω της χρήσης της σε αυθεντικά περιβάλλοντα. 

Επιβεβαιώθηκε από τους Brown, Collins, και Duguid (1989) οι οποίοι επισήμαναν ότι 

η σχολική γνώση δε μεταφέρεται στον πραγματικό κόσμο λόγω της διάκρισης αυτής 

από την πρακτική της εφαρμογή. Η εγκαθιδρυμένη θεώρηση της γνώσης υποστηρίζει 

επίσης ότι η μάθηση δεν αφορά απλά στην πρόσκτηση της γνώσης μέσα στο νου 

αλλά αποτελεί μια συνεργατική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα με την ενεργό 

εμπλοκή σε κοινωνική διαπραγμάτευση του νοήματος (Wenger, 1998). H 

εγκαθιδρυμένη θεώρηση της μάθησης είναι συμβατή επέκταση του 

κονστρουκτιβισμού (Dabbagh, 2005) σύμφωνα με τον οποίο, η κατασκευή της 

γνώσης συντελείται κατά τη νοηματοδότηση των εμπειριών και των πράξεων του 

ατόμου. Οι θεωρητικοί της κατανεμημένης γνώσης υποστηρίζουν εξάλλου ότι η 

γνώση κατανέμεται ανάμεσα σε ανθρώπους και εργαλεία έχοντας ως αποτέλεσμα η 

συλλογική γνώση να είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των επιμέρους (Hur & Hara, 

2007; Salmon 1993). Από μια τέτοια σκοπιά η μάθηση μπορεί να οριστεί ως η 

μεταβολή στη συμμετοχή του ατόμου σε κοινωνικές δραστηριότητες (Borko, 2004). 

Η μάθηση δηλαδή, έχει και κοινωνική διάσταση, καθώς λαμβάνει χώρα με την ενεργό 

συμμετοχή/αλληλεπίδραση σε μια κοινότητα πρακτικής και συνδέεται με τη 

διαδικασία εκπολιτισμού σε αυτή.   

 

3.2  Η κοινότητα πρακτικής ως παιδαγωγικό μοντέλο 

 

Τα παιδαγωγικά μοντέλα είναι εννοιολογικά συστήματα που διευκολύνουν τη 

μετουσίωση των θεωριών μάθησης τόσο σε μαθησιακές καταστάσεις όσο και 

διδακτικές προσεγγίσεις. Η εγκαθιδρυμένη μάθηση υποστηρίζει μια σειρά 

μαθητοκεντρικών παιδαγωγικών μοντέλων, όπως: ανοικτή/ευέλικτη μάθηση, 

κατανεμημένη μάθηση, κοινότητες πρακτικής κ.α. Σύμφωνα με τον Wenger (1998) 

και σε ελεύθερη απόδοση, Κοινότητα Πρακτικής είναι μια ομάδα ανθρώπων που 

μοιράζονται μια ανησυχία ή έχουν κοινό ενδιαφέρον/πάθος για κάτι που κάνουν και 

μαθαίνουν πώς να το κάνουν καλύτερα, καθώς αλληλεπιδρούν τακτικά. Συστατικά 

στοιχεία μιας ΚΠ σύμφωνα με τον Wenger αποτελούν:  

 Το πεδίο (Domain): Η περιοχή της γνώσης που ενδιαφέρει την κοινότητα π.χ. η 

διδασκαλία, ο προγραμματισμός Η/Υ, η κηπουρική. Το πεδίο καθορίζει μια 

ταυτότητα για τα μέλη, ορίζοντας ικανότητες που τα διακρίνουν. 

 Η κοινότητα (Community): Το σύνολο των ανθρώπων που ενδιαφέρονται 

αρκετά για το πεδίο, ώστε να διαθέσουν χρόνο για να συμμετέχουν. Τα μέλη 

προβαίνουν σε κοινές δράσεις και συζητήσεις, βοηθάνε ο ένας τον άλλον και 

μοιράζονται πληροφορίες, αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους και μπορούν να 

μαθαίνουν. Η συνύπαρξη, χωρίς αλληλεπίδραση, δεν εξασφαλίζει κοινότητα 

μάθησης. Τα μέλη έχουν την αίσθηση του «ανήκειν» στην κοινότητα (Chavis et. 

al., 1986). 
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 Η πρακτική (Practice): Είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάζεται η κοινότητα για 

την προαγωγή των στόχων της. Αποτελείται από εννοιολογικά πλαίσια, εργαλεία, 

ιδέες, ιστορίες, έγγραφα κ.α. Τα μέλη μιας ΚΠ δεν μοιράζονται απλά κοινά 

ενδιαφέροντα (π.χ. για ένα είδος μουσικής), αλλά φτιάχνουν πράγματα, 

εργάζονται στο πεδίο, μοιράζονται κοινές πρακτικές και επινοούν νέες. 

 

Η πρόοδος/μάθηση στην κοινότητα πρακτικής γίνεται μέσω δραστηριοτήτων, όπως: 

επίλυση προβλημάτων, αιτήσεις για πληροφορίες, αναζήτηση/εξερεύνηση των 

εμπειριών άλλων μελών, επαναχρησιμοποιώντας τους πόρους που συνεισφέρουν τα 

μέλη, συντονίζοντας προσπάθειες και δημιουργώντας συνέργειες, συζητώντας εξελίξεις 

και επίκαιρα γεγονότα, επισκεπτόμενοι άλλα μέλη, χαρτογραφώντας τη γνώση της 

κοινότητας και εντοπίζοντας κενά. Μια εκπαιδευτική ΔΚΠ είναι ένα διαμοιραζόμενο 

περιβάλλον που επιτρέπει τη διαρκή εξερεύνηση από μαθητές και εκπαιδευτικούς, με 

σκοπό την κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθώς και τη γνώση 

που χρησιμοποιούν οι ειδικοί του πεδίου (Dabbagh, 2005; CTGV, 1992). 

Οι ΚΠ είναι δυναμικές, αυτοσυντηρούμενες, αυτοδιοικούνται και αυτό-

οργανώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών, γι’ αυτό ο Wenger (1998) 

θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν να σχεδιαστούν ακριβώς αλλά καλλιεργούνται. 

Συνδετική ουσία είναι τα κοινά προβλήματα και ενδιαφέροντα των μελών 

(Ardichvili, et. al., 2002). Για να είναι βιώσιμες οι ΚΠ χρειάζονται μέλη που θα είναι 

αφοσιωμένα, θα αισθάνονται ασφαλή και θα έχουν κίνητρα  (Barab, et. al., 2003).   

 

3.3 Εκπαιδευτικός σχεδιασμός για ΔΚΠ 

 

Για τον παιδαγωγικό σχεδιασμό της ΔΚΠ των Σχολικών Κηπουρών μπορεί να 

αξιοποιηθεί το γενικό θεωρητικό πλαίσιο που προτείνει η Dabbagh (2005) για το 

μαθησιακό σχεδιασμό σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης. Το συγκεκριμένο 

πλαίσιο υιοθετεί την εγκαθιδρυμένη θεώρηση της γνώσης και διαμορφώνεται από τη 

διερεύνηση της σχέσης τριών αλληλεπιδρώντων στοιχείων: 1) των παιδαγωγικών 

μοντέλων, 2) των διδακτικών και μαθησιακών στρατηγικών και 3) των τεχνολογικών 

εργαλείων του διαδικτύου. Τα παιδαγωγικά μοντέλα είναι θεωρητικές κατασκευές που 

παράγονται από τις θεωρήσεις μάθησης και αποτελούν τους μηχανισμούς με τους 

οποίους οι θεωρήσεις αυτές γίνονται πράξη. Σύμφωνα με το πλαίσιο, τα παιδαγωγικά 

μοντέλα προσδιορίζουν για τον παιδαγωγικό σχεδιασμό ένα σύνολο από συμβατές 

διδακτικές και μαθησιακές στρατηγικές, οι οποίες με τη σειρά τους προσδιορίζουν το 

σύνολο των τεχνολογικών εργαλείων και υπηρεσιών που επιτρέπουν ή/και 

βελτιώνουν την υλοποίησή τους.  

Η ΚΠ ως παιδαγωγικό μοντέλο υπαγορεύει μια σειρά από στρατηγικές όπως: 

αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες, επίλυση προβλήματος, παιχνίδια ρόλων, 

συνεργατικές δραστηριότητες, αναστοχαστικές, μοντελοποίησης κ.α. Για κάθε 

μαθησιακή στρατηγική  η Dabbagh περιγράφει παραδείγματα τύπων δραστηριοτήτων 

που μπορούν να εξειδικευτούν σε διάφορες καταστάσεις ηλεκτρονικής μάθησης. 

Κάθε δραστηριότητα απαιτεί για την υλοποίησή της συγκεκριμένα τεχνολογικά 

εργαλεία και υπηρεσίες (π.χ. η συζήτηση απαιτεί ένα σύστημα forum, για τα 

παιχνίδια ρόλων μπορούν να αξιοποιηθούν συστήματα Multi-User Object Oriented 
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(MOO) όπως το Activeworlds κ.α.) και διευκολύνει τον προσδιορισμό του 

τεχνολογικού περιβάλλοντος για τη μάθηση. 

Το μοντέλο της Dabbagh προσφέρεται για να αποφασίσει κανείς, ποιες 

στρατηγικές και μαθησιακές δραστηριότητες τελικά θα μπορούσε να εφαρμόσει σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις ΔΚΠ και γενικότερα ηλεκτρονικής μάθησης, ώστε ο 

σχεδιασμός να συνάδει με την εγκαθιδρυμένη θεώρηση της γνώσης.  Ο παιδαγωγικός 

σχεδιασμός των μαθησιακών δραστηριοτήτων σε μια ΚΠ είναι σημαντικός επειδή 

αυξάνει τις πιθανότητες επίτευξης μάθησης, όμως δεν αρκεί για την ανάπτυξη μιας 

βιώσιμης και αειφόρου κοινότητας. Δεν υποδεικνύει,  για παράδειγμα, πώς μπορεί να 

αναπτυχθεί το αίσθημα της κοινότητας (community sense) στα μέλη και πώς θα 

πρέπει να κατανεμηθούν χρονικά οι δραστηριότητες, ώστε να λειτουργήσει η 

κοινότητα. Οι ΔΚΠ μάλλον καλλιεργούνται παρά σχεδιάζονται, με την έννοια ότι ο 

αρχικός σχεδιασμός δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαρκή επιμέλεια για τη 

βιωσιμότητά τους. Επομένως, αν και ζωτικό συστατικό, το πλαίσιο του παιδαγωγικού 

σχεδιασμού δεν αρκεί για να αναπτύξει κανείς με διαχειρίσιμο τρόπο μια 

εκπαιδευτική ΚΠ. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να αξιοποιηθεί 

γνώση και εμπειρία από τη διαχείριση ΚΠ (Community Facilitation) εκτός 

εκπαιδευτικών καταστάσεων.  

 

3.4 Διαχείριση ΔΚΠ με βάση το μοντέλο του κύκλου ζωής των κοινοτήτων 

 

Χρήσιμο εργαλείο για την καλλιέργεια των ΔΚΠ φέρεται το μοντέλο του κύκλου 

ζωής των διαδικτυακών κοινοτήτων των Iriberri & Leroy (2009). Σύμφωνα με το 

μοντέλο οι κοινότητες εξελίσσονται ακολουθώντας μια σειρά από στάδια, παρόμοια 

με αυτά του κύκλου ζωής των πληροφοριακών συστημάτων. Επιπλέον, αναλύοντας 

αποτελέσματα ερευνών, οι εισηγητές του μοντέλου υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες που 

διαμορφώνουν συνθήκες επιτυχίας για τις κοινότητες, εξαρτώνται από το στάδιο στο 

οποίο βρίσκεται. Επιτυχή θεωρούν μια κοινότητα στην οποία τα μέλη της 

συμμετέχουν ενεργά και αναπτύσσουν σχέσεις διαρκείας. Μοντέλα με στάδια για τον 

κύκλο ζωής των κοινοτήτων έχουν προταθεί και από άλλους ερευνητές (Wegner, et 

al., 2002; Andrews 2002). Το βασικό επιχείρημα, για τη χρησιμότητα των μοντέλων 

αυτών, είναι ότι τα μέλη της κοινότητας έχουν διαφορετικές ανάγκες σε κάθε στάδιο, 

γι’ αυτό  η ομάδα ανάπτυξης της κοινότητας θα πρέπει να το γνωρίζει και να 

προσπαθεί να τις καλύψει. Το συγκεκριμένο μοντέλο θεωρείται πλεονεκτικό επειδή: 

α) είναι αρκετά γενικό και ανεξάρτητο από το είδος της κοινότητας, β) παρέχει 

οδηγίες για τη διαχείριση κάθε φάσης αξιοποιώντας ερευνητικά τεκμηριωμένους 

παράγοντες επιτυχίας των κοινοτήτων.  

Τα πέντε στάδια του κύκλου ζωής των ΔΚ κατά Irribery & Leroy (2009) είναι: 

Σ1. Σύλληψη/Έναρξη (Inception): Στο πρώτο στάδιο αναδύεται η ιδέα για τη 

ΔΚ από την ανάγκη των εν δυνάμει μελών για πληροφόρηση, υποστήριξη, αναψυχή 

κ.α. Η διαμόρφωση του οράματος γίνεται συνήθως από μια μικρή αρχική ομάδα 

δημιουργίας. Η ομάδα αυτή καθορίζει τους πρώτους κανόνες, ώστε το ενδιαφέρον 

των μελών της κοινότητας να παραμένει κατά το δυνατόν εστιασμένο στο όραμα. 

Σ2. Δημιουργία (Creation): Όταν το όραμα και οι πρώτες απαιτήσεις 

αλληλεπίδρασης καθοριστούν, μπορούν να επιλεχθούν οι τεχνολογικές συνιστώσες 
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της διαδικτυακής κοινότητας (π.χ. Discussion forum, blog, email-list κ.α.). Η 

εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαθεσιμότητα της τεχνολογικής υποδομής της 

κοινότητας επιτρέπει στην αρχική ομάδα να αρχίσει να αλληλεπιδρά ηλεκτρονικά. 

Αυτό  σηματοδοτεί και το στάδιο της δημιουργίας στον κύκλο ζωής της κοινότητας. 

Σ3. Ανάπτυξη/Καλλιέργεια (Growth): Στο στάδιο αυτό τα μέλη της κοινότητας 

συνεχίζουν να αυξάνονται και με το χρόνο διαμορφώνουν την κουλτούρα και την 

ταυτότητα της κοινότητας. Αναπτύσσεται κοινό λεξιλόγιο, τρόποι έκφρασης και 

κανόνες αλληλεπίδρασης και συμμετοχής. Τα μέλη αρχίζουν να αναλαμβάνουν 

ρόλους. Κάποια μέλη ηγούνται και διευθύνουν συζητήσεις, άλλα παρέχουν 

υποστήριξη, κάποια συνεισφέρουν πληροφορίες και υλικό στην κοινότητα ενώ άλλα 

απλά τις χρησιμοποιούν. Ένα ποσοστό μελών, ονομάζονται κατάσκοποι/αόρατοι 

(lurkers), επειδή μόνο διαβάζουν πληροφορίες από την κοινότητα, χωρίς να 

δημοσιεύουν ποτέ. Στο στάδιο της ανάπτυξης σημειώνεται σταδιακή αύξηση και της 

δραστηριότητας της κοινότητας, αν και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής οφείλεται στην 

ηγετική ομάδα. 

Σ4. Ωριμότητα (Maturity): Η κοινότητα είναι πλέον εύρωστη, ενώ σχέσεις 

εμπιστοσύνης με διάρκεια διακρίνονται μεταξύ των μελών. Η ανάγκη για οργάνωση 

αυξάνει. Συχνά δημιουργούνται υποομάδες ειδικού ενδιαφέροντος. Παλιά μέλη 

αποχωρούν επειδή κάλυψαν τις ανάγκες τους, ή έχασαν το ενδιαφέρον τους ενώ νέα 

μέλη εισέρχονται φέρνοντας νέες ιδέες και ρόλους. Το μεγαλύτερο ποσοστό της 

δράσης οφείλεται στα απλά μέλη της παρά στην ομάδα των διαχειριστών.  

Σ5. Θάνατος (Death): Μια κοινότητα μπορεί να μείνει στο στάδιο της 

ωριμότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η διατήρηση της κοινότητας ζωντανής και 

ζωηρής δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Συχνά οι κοινότητες φθίνουν και 

διαλύονται σε μικρότερες (μίτωση) ή αδρανοποιούνται «πεθαίνουν». Η 

αδρανοποίηση μιας κοινότητας επέρχεται συνήθως: με την  απώλεια της αρχικής 

ορμής και του ενδιαφέροντος των μελών, τη φτωχή συμμετοχή, την έλλειψη ποιοτικού 

περιεχομένου, την ανοργάνωτη συνεισφορά, και την εγγραφή παροδικών μελών. 

 

3.4.1 Παράγοντες επιτυχίας ανά στάδιο του μοντέλου του κύκλου ζωής 

 

Αναλύοντας ερευνητική βιβλιογραφία, οι Irribery και Leroy (2009) εντοπίζουν 

παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των κοινοτήτων σε κάθε στάδιο με όρους 

αύξησης αριθμού μελών, αύξησης συνεισφορών, βιωσιμότητας, κ.α. 

 

  Σύλληψη/Έναρξη (Inception): 

 Σκοπός (Purpose): Η κοινότητα είναι σημαντικό να έχει ένα σαφή στόχο 

πριν ακόμα αποκτήσει ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ο σκοπός θα πρέπει να 

είναι εμφανής για τα υποψήφια νέα μέλη στη διεπαφή της κοινότητας. 

 Εστίαση (Focus): Αφορά στο σαφή προσδιορισμό του πληθυσμού στόχου 

(π.χ. ιδιότητες, ηλικία, φύλο) από τους δημιουργούς   της κοινότητας, καθώς 

και των αναγκών τις οποίες αυτή θα καλύψει. Επίσης η εστίαση 

κοινοποιείται στα μέλη. 
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 Κώδικες συμπεριφοράς (Codes of Conduct): Οι διαχειριστές ορίζουν 

κανόνες για τη χρήση της γλώσσας, την αποφυγή και επίλυση συγκρούσεων, 

την ανάρτηση εμπορικών διαφημίσεων κ.α.  

 Εμπορικό σήμα (Trademark): Μια ετικέτα, ένα σύνθημα που διαφοροποιεί 

την κοινότητα από άλλες, την καθιστά αναγνωρίσιμη και προσελκύει μέλη. 

 Χρηματοδότηση/έσοδα (Funding/Revenue Sources): Υπάρχουν διάφορες 

δυνατότητες, όπως η χρηματοδότηση από φορείς ιδιωτικούς και δημόσιους, 

οι συνδρομές μελών, η χρέωση με τη χρήση, διαφημίσεις κ.α. 

 

 Δημιουργία (Creation): 

 Χρηστοκεντρικός σχεδιασμός και εξέλιξη (User-centered Design and 

Evolution): Ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών 

 Ευχρηστία διεπαφής χρήστη (Interface Usability) 

 Ασφάλεια και ιδιωτικότητα (Security and Privacy): Σύννομη και 

διαφανής  διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των μελών, σεβασμός της 

ιδιωτικότητας.  

 Διατήρηση ταυτότητας (Identity Persistence):  Δυνατότητα να 

προσδιορίζει  ένα μέλος την ταυτότητα του άλλου και να βλέπει το ιστορικό 

των πράξεων του. 

 Αξιοπιστία (Reliability): Σταθερότητα του τεχνολογικού περιβάλλοντος. 

 Απόδοση (Performance): Σύντομοι χρόνοι απόκρισης στις επιλογές του 

χρήστη. 

 

 Ανάπτυξη/Καλλιέργεια (Growth): 

 Προσέλκυση μελών (Attracting Members) 

 Διαχείριση ανάπτυξης (Growth Management): Καταγραφή της 

ανάπτυξης, αποστολή υπενθυμίσεων συνεισφοράς, ορισμός αριθμητικών 

στόχων. 

 Επίτευξη κρίσιμης μάζας μελών (Reaching critical Mass) 

 Ενσωμάτωση νέων μελών (Integration of new members): Υποστήριξη 

και παραχώρηση ρόλων. 

 Ενημερωμένο και επίκαιρο περιεχόμενο (Up-to-date Content): Επίκαιρο 

και ενημερωμένο περιεχόμενο, οργανωμένη διαχείριση της γνώσης. 

 Ποιοτικό περιεχόμενο (Content Quality): Παροχή περιεχομένου υψηλής 

ποιότητας που να ενδιαφέρει τα μέλη. 

 Υποστήριξη διάδρασης (Interaction Support): Ενθάρρυνση της 

διάδρασης των μελών, κατάλογος μελών, φωτογραφίες και βίντεο, σχόλια 

και σύστημα συστάσεων, ειδικά για τις εκπαιδευτικές κοινότητες 

διοργάνωση δραστηριοτήτων που να δομούν τη διάδραση π.χ. συγγραφή από 

κοινού κ.α. 

 Οικοδόμηση εμπιστοσύνης (Trust Building) 

 Εκδηλώσεις και συναντήσεις δια ζώσης (Offline Events and Meetings): 

Δια ζώσης εκδηλώσεις και συναντήσεις για την υποστήριξη της κοινότητας 
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 Ωριμότητα (Maturity): 

 Τακτικές διαδικτυακές εκδηλώσεις (Regular Online Events) 

 Εργαλεία χρήστη (User Tools): π.χ. εργαλεία αναζήτησης, σύστημα 

αποθήκευσης και διαμοιρασμού εγγράφων, συστήματα σχολιασμού κ.α. 

 Διαπερατή διαχείριση και έλεγχος (Permeated Management and 

Control): Δυνατότητα εκχώρησης διαχειριστικών αρμοδιοτήτων σε απλά 

μέλη, κατανομή του ελέγχου σε υποομάδες κ.α.  

 Αναγνώριση των συνεισφορών (Recognition of Contributions): Εκτίμηση 

των συνεισφορών των μελών από τους διαχειριστές, επιβράβευση των 

εθελοντών βάση ρητού προγράμματος επιβράβευσης, αναγνώριση της 

συμμετοχής: με όνομα, ταυτότητα, θετική ανάδραση, εξωτερικά κίνητρα 

 Αναγνώριση αφοσίωσης (Recognition of Loyalty): Αναγνώριση των 

αφοσιωμένων μελών- παρόμοια με την αναγνώριση των συνεισφορών. 

 Διαχείριση υποομάδων (Subgroup Management) 

 Διαχείριση ικανοποίησης μελών (Member Satisfaction Management): 

Διαρκής έλεγχος της κοινότητας αναφορικά με την ικανοποίηση των μελών.  

 

 Θάνατος (Death): 

  

Παράγοντες που οδηγούν στο θάνατο μιας κοινότητας περιλαμβάνουν: ελλιπή 

εφοδιασμό με περιεχόμενο, φτωχή συμμετοχή, ανοργάνωτη συνεισφορά, 

περιστασιακά μέλη, αδύναμοι δεσμοί μεταξύ των μελών, έλλειψη θέλησης για 

διαμοιρασμό πληροφορίας, έλλειψη ανωνυμίας,  ανησυχίες για θέματα ασφάλειας και 

απορρήτου, ντροπαλότητα για δημόσια δημοσίευση, χρονικοί περιορισμοί μελών. 

 

4. Εμπειρική μελέτη εκπαιδευτικής ΔΚΠ: Η περίπτωση της ΔΚΠ «Σχολικοί 

κήποι» 

 

Ο συνδυασμός των προτεινόμενων μοντέλων για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ΔΚΠ 

και τη διαχείριση τους έχει εφαρμοστεί πειραματικά στην κοινότητα «σχολικοί 

κήποι» (Φεσάκης, κ.α., 2013). Η ΔΚΠ «Σχολικοί Κήποι» 

(http://blogs.sch.gr/schoolgardens/) λειτουργεί στο πλαίσιο του θεματικού δικτύου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Σχολικοί Κήποι», που ιδρύθηκε το 2012 από το ΚΠΕ 

Έδεσσας-Γιαννιτσών, το Δήμο Έδεσσας και τις Διευθύνσεις Α’ & Β’/θμιας 

Εκπαίδευσης Νομού Πέλλας. Οι μαθητές του δικτύου, μέσω της κηπουρικής, 

αναπτύσσουν βιωματικά σχέση με τη φύση, μαθαίνουν να καλλιεργούν με μεθόδους 

που σέβονται το περιβάλλον και προσεγγίζουν τη διατροφική αυτάρκεια. Σκοπός της 

ΔΚΠ είναι να αποτελέσει ένα διαμοιραζόμενο χώρο, όπου οι ομάδες των κηπουρών 

επικοινωνούν, ανταλλάσουν εμπειρίες, βελτιώνουν τις γνώσεις τους στην κηπουρική 

και λύνουν προβλήματα που τους ενδιαφέρουν. Η ΔΚΠ δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο 

του 2012, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έγινε τον Μάρτιο του 2013 οπότε 

ξεκίνησε και η φάση της ανάπτυξής της. Στην κοινότητα συμμετείχαν την πρώτη 

χρονιά λειτουργίας της 25 εκπαιδευτικοί που συντονίζουν ισάριθμες ομάδες μαθητών 

από  σχολεία όλων των βαθμίδων της ευρύτερης περιοχής.  
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Λεπτομέρειες για την εφαρμογή κάθε σταδίου του μοντέλου και τις δομημένες 

μαθησιακές δραστηριότητες στην περίπτωση της ΔΚΠ των κηπουρών περιγράφονται 

στο (Φεσάκης, κ.α., 2013). Η ΔΚΠ των σχολικών κηπουρών έχει περάσει τα στάδια 

της σύλληψης, της δημιουργίας, το στάδιο της ανάπτυξης/καλλιέργειας, και ωριμάζει 

παραμένοντας ζωντανή δύο σχολικά έτη από τη δημιουργία της. Η κοινότητα αυξάνει 

σε μέλη αλλά η δραστηριότητα και η ζωηρότητά της δεν είναι ακόμα σε 

ικανοποιητικό επίπεδο. Η ομάδα δημιουργίας και τα μέλη της επιχειρούν το 

σχεδιασμό δομημένης διάδρασης που θα έχει μαθησιακό ενδιαφέρον και θα 

ενεργοποιήσει κατά το δυνατό τα μέλη της. Παρόλα αυτά τα στιγμιότυπα μάθησης 

(π.χ. δες το απόσπασμα 1) στην ΔΚΠ πυκνώνουν.  

Απόσπασμα 1.  Σχολιασμός άρθρου με ανταλλαγή πληροφοριών για επίλυση προβλήματος 

Μέλος 1 (Άρθρο: μια μέρα με λιακάδα): … Ετοιμάσαμε επίσης σπορεία 

κολοκυθιού και αγγουριού για μετέπειτα φύτευση. Αν βέβαια ο καιρός δε ζεστάνει, τα 

καλοκαιρινά μας φυτά μάλλον δύσκολα θα επιβιώσουν… πως να τα 

προστατεύσουμε; 

Μέλος 2 (Σχόλιο 9/4/13): Μπορείτε να τα σκεπάσετε με άχυρο ή ξερά χόρτα. Αυτά 

θα λειτουργήσουν σαν μια  «κουβέρτα» και θα τα προστατεύσουν. 

Μέλος 3 (Σχόλιο 22/4/13): Άλλη μια μέθοδος είναι η κάλυψη με διάφανο νάιλον , 

γυαλί ακόμη και πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. (εξαρτάται από τον αν τα σπορεία 

είναι μόνιμα ή φορητά) Για να αερίζονται σωστά  αν τα καλύψετε με γυαλί θα πρέπει 

να τα ξεσκεπάζεται για λίγα λεπτά την ημέρα  και να καθαρίζετε την εσωτερική του 

επιφάνεια από την υγρασία ..Αν καλύψετε με νάιλον ή πλαστικά μπουκάλια  να 

κάνετε οπές σε διάφορα σημεία  του νάιλον ή του πλαστικού μπουκαλιού  για να 

κυκλοφορεί καλύτερα ο αέρας. Καλή επιτυχία.  

 

Η άμεση συμμετοχή των μαθητών στη ΔΚΠ βρίσκεται σε στάδιο προβληματισμού 

και διερεύνησης των εναλλακτικών πιθανών μορφών.  Όσον αφορά το ερώτημα της 

αποτελεσματικότητα του μοντέλου διαχείρισης, η πεποίθηση των ερευνητών μέχρι 

στιγμής είναι ότι ο συνδυασμός του παιδαγωγικού σχεδιασμού με το μοντέλο του 

κύκλου ζωής διευκολύνει τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΔΚΠ. Επίσης, 

καθιστά ευκολότερη τη λήψη αποφάσεων και την απολογισιμότητα της ΔΚΠ σε 

σχέση με τους σκοπούς της. Η μελέτη και άλλων περιπτώσεων εφαρμογής του 

μοντέλου θα οδηγήσει σε περιγραφή αποτελεσματικών καλών πρακτικών. 

 

5. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΔΚΠ 

 

Οι ΔΚΠ εφαρμόζονται σε διάφορες εκπαιδευτικές καταστάσεις, όπως επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών, υλοποίηση εκπαιδευτικών σχεδίων εργασίας κ.ά. Παρά την ευκολία 

με την οποία διατίθεται σήμερα η τεχνολογική υποδομή για ΔΚΠ, η καλλιέργεια 

βιώσιμων ΔΚΠ γενικά και ειδικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Hur & Hara, 2007) 

αποτελεί πρόκληση και σημειώνει μεγάλο ρυθμό αποτυχίας (Zhao & Rop, 2002). Με 

άλλα λόγια, οι κοινότητες σήμερα φτιάχνονται εύκολα αλλά επιβιώνουν δύσκολα. Για 

το λόγο αυτό είναι μάλλον ελάχιστα τα παραδείγματα των επιτυχημένων κοινοτήτων 

πρακτικής στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και ιδιαίτερα στη χώρα μας π.χ.: 
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(Glezou, Grigoriadou, and Samarakou, 2010; Hlapanis & Dimitracopoulou, 2007). 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται υποστήριξη όταν συμμετέχουν σε κοινότητες, 

ώστε να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και να μπορέσουν να εκφραστούν γραπτά 

δημοσίως (Hur & Hara, 2007). Οι σημερινοί εκπαιδευτικοί είναι προετοιμασμένοι για 

ένα ρόλο πολύ διαφορετικό από αυτόν που καλούνται να διαδραματίσουν σε 

περιβάλλον ΔΚΠ. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΔΚΠ 

αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση. Στην 

ενότητα περιγράφεται σχέδιο επιμορφωτικού προγράμματος εκπαιδευτικών για την 

αξιοποίηση του παιδαγωγικού μοντέλου των ΔΚΠ. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα που 

περιγράφεται σε επίπεδο στόχων, ενώ λεπτομερής περιγραφή έχει δημοσιευθεί στο 

(Fessakis, et. al., 2014). Το προτεινόμενο πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της 

ΔΚΠ «σχολικοί κήποι», είναι όμως αρκετά ανεξάρτητο από το συγκεκριμένο 

περιεχόμενο (domain), ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί  και για άλλες περιπτώσεις 

ΔΚΠ. Στο σχεδιασμό του προγράμματος ελήφθη υπόψη το πλαίσιο Technological 

Pedagogical Content Knowledge (TPACK) (Mishra and Koehler, 2006) προκειμένου 

η στοχοθεσία του να είναι πληρέστερη. Στην ενότητα παρουσιάζεται σύντομα το 

πλαίσιο TPACK, οι στόχοι του προγράμματος και η αποτίμηση της πρώτης 

εφαρμογής του από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Η βασική ιδέα για την 

παρουσίαση της συγκεκριμένης περίπτωσης στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας είναι 

ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται θεωρητική κατάρτιση και εμπειρίες συμμετοχής σε 

ΔΚΠ προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν καλύτερα οι ίδιοι και να τις 

εφαρμόζουν σε εκπαιδευτικές καταστάσεις. 

 

5.1 Το πλαίσιο TPACK 

 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη μόνο τεχνολογικών δεξιοτήτων 

χρήσης ΤΠΕ εργαλείων συχνά, δεν τους βοηθά να κατανοήσουν πώς αυτά 

αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένα παιδαγωγικά μοντέλα ώστε να βελτιώνουν τη 

μάθηση (Jimoyiannis, 2008). Για το πρόβλημα αυτό οι Mishra and Koehler (2006) 

πρότειναν το εννοιολογικό πλαίσιο Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPCK) (ή TPACK όπως μετονομάστηκε αργότερα) για το σχεδιασμό επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πράξη. Το TPACK προβλέπει τρεις περιοχές γνώσης για την προσέγγιση του 

ζητήματος της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη μάθηση: Content (C), Technology (T), 

Pedagogy (P). Τις περιοχές αυτές δεν τις εξετάζει απομονωμένες, αλλά διερευνά και 

τις αλληλεπιδράσεις τους. Πρακτικά για την εφαρμογή του πλαισίου απαιτείται ο 

καθορισμός επιμορφωτικών στόχων στις βασικές  περιοχές και στους συνδυασμούς 

τους (C, T, P, PCK, TCK, TPK και TPCK), η λεπτομερής περιγραφή των 7 

κατηγοριών στόχων δεν μπορεί να γίνει στα περιθώρια της παρούσας εργασίας. Στην 

παρουσίαση του προτεινόμενου προγράμματος οι στόχοι αναφέρονται ανά 

κατηγορία, ενώ οι στόχοι που εξαρτώνται από το περιεχόμενο παραλείπονται για 

χάρη της γενικότητας.  
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5.2 Περιγραφή του επιμορφωτικού προγράμματος 

 

Ως σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος, ορίστηκε η εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών με το παιδαγωγικό μοντέλο των ΔΚΠ και το λογισμικό περιβάλλον της 

ΔΚΠ «Σχολικοί κήποι», ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε αυτή και να 

γνωρίζουν πώς να την αξιοποιήσουν μαθησιακά με τους μαθητές και τους συναδέλφους 

τους. Το μοντέλο της επιμόρφωσης που υιοθετήθηκε είναι συνδυασμός ενός 

εντατικού εργαστηρίου (workshop) βραχείας διάρκειας  (3 ώρες)  με  ένα άτυπο 

δίκτυο  (informal network). Στο άτυπο δίκτυο οι εκπαιδευτικοί μέσω της υποδομής 

της κοινότητας θα σχεδιάζουν μαθησιακές παρεμβάσεις, ώστε να συνεχίσουν την 

επιμόρφωσή τους στο μαθησιακό σχεδιασμό για ΔΚΠ. Έτσι, η διάρκεια του 

προγράμματος είναι μεγαλύτερη από αυτή του σεμιναρίου, το πρόγραμμα γίνεται 

περισσότερο αυθεντικό  για τους εκπαιδευτικούς (Herrington & Kevin, 2007; 

Jimoyannis 2010) και ικανοποιεί τους παράγοντες αποτελεσματικότητας, ως προς: α) 

σχεδιασμό δραστηριοτήτων, β) συλλογική συμμετοχή των εκπαιδευτικών και γ) 

διάρκεια  που αναφέρονται στη βιβλιογραφία (Garet, et. al., 2001). Η επιμόρφωση 

σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί σε σχολικό εργαστήριο Η/Υ με 12 σταθμούς εργασίας, 

εκπαιδευτικούς σε δυάδες και δύο επιμορφωτές παρόντες.  

 

Στόχοι 

 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχουν α) Τεχνολογικοί στόχοι (πίνακας 1) για την 

εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το τεχνολογικό περιβάλλον της κοινότητας, β) 

Παιδαγωγικοί και Τεχνολογικοί-παιδαγωγικοί στόχοι (Πίνακας 2) για τη ΔΚΠ ως 

παιδαγωγικό μοντέλο και γ) Τεχνολογικοί παιδαγωγικοί και περιεχομένου στόχοι 

(Πίνακας 3) για το σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων στη συγκεκριμένη 

κοινότητα. Οι στόχοι παρατίθενται στην ενότητα αυτή συνοπτικά. Για τις περιοχές 

(C, TC, PC) που αφορούν κυρίως στο περιεχόμενο δεν περιγράφονται στόχοι, επειδή 

ενδιαφέρει το μέρος του προγράμματος που είναι ανεξάρτητο από το αυτό.  

 

Πίνακας 1. Οι τεχνολογικοί στόχοι του προγράμματος 

Οι εκπαιδευτικοί μετά το τέλος της επιμόρφωσης θα είναι σε θέση να: 

1. Εγγράφονται στη ΔΚΠ και να διαχειρίζονται το προφίλ τους  

2. Απαριθμούν τις λειτουργίες του ιδιωτικού χώρου της ΔΚΠ στις περιοχές: 

«αρχείο»,  «ημερολόγιο», «μέλη», «forums» 

3. Κατανοούν τους ρόλους: διαχειριστής, συντονιστής, μέλος και των 

δικαιωμάτων τους  

4. Απαριθμούν και χρησιμοποιούν τις βασικές λειτουργίες του δημόσιου 

χώρου της ΔΚΠ (ιστολόγιο): άρθρα, σελίδες, ετικέτες, κατηγορίες, 

πίνακας ελέγχου, προβολή χρήστη  

α. δημιουργία/επεξεργασία/σχολιασμός άρθρου/σελίδας 

5. κατανοούν τους ρόλους των χρηστών του ιστολογίου: διαχειριστής, 

συντάκτης, μέλος, συνδρομητής και τα δικαιώματα τους 
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Πίνακας 2. Παιδαγωγικοί και Τεχνολογικοί-Παιδαγωγικοί στόχοι   

Μετά την επιμορφωτική ημερίδα οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα μπορούν 

να: 

1. κατανοούν την έννοια της ΔΚΠ γενικά και ως παιδαγωγικό μοντέλο 

2. απαριθμούν τους βασικούς ρόλους των μελών της κοινότητας και τις 

αρμοδιότητες τους 

3. περιγράφουν το ρόλο τους στη βιωσιμότητα και την επιτυχία της 

κοινότητας 

4. περιγράφουν πώς γίνεται η μάθηση στην κοινότητα 

5. περιγράφουν τον κύκλο ζωής και τα εξελικτικά στάδια της κοινότητας 

6. απαριθμούν κριτήρια επιτυχούς συμμετοχής στην κοινότητα των 

κηπουρών 

7. γνωρίζουν τις διαδικασίες συμμετοχής των μαθητών με τη συναίνεση των 

κηδεμόνων  

8. γνωρίζουν τις μαθησιακές στρατηγικές στις ΔΚΠ και προτείνουν 

μαθησιακές δρ/τες 

 

Πίνακας 3. Τεχνολογικοί Περιεχομένου στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος   

Μετά την επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί θα είναι ικανοί να: 

1. Κατανοούν πως η ΔΚΠ βελτιώνει τις κηπουρικές τους γνώσεις και 

ικανότητες  

2. Αναφέρουν μαθησιακούς πόρους που είναι διαθέσιμοι στη ΔΚΠ σχετικά 

με την κηπουρική 

3. Αναφέρουν παραδείγματα μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν 

ΤΠΕ για την κηπουρική και τη διατροφή (π.χ. ιστοεξερευνήσεις, 

εξερευνήσεις, προσομοιώσεις κ.α.) 

4. Αναγνωρίζουν τις λειτουργίες του ιστολογίου της ΔΚΠ για τη μάθηση της 

κηπουρικής (π.χ. την υπηρεσία «Ρώτα τον ειδικό», πρόγνωση καιρού, 

πληροφοριακές πηγές κ.α.) 

5. Απαριθμούν πιθανά μαθησιακά γεγονότα και δραστηριότητες που μπορούν 

να οργανωθούν στη ΔΚΠ, σύμφωνα με τις συμβατές μαθησιακές 

στρατηγικές 

 

5.3 Εφαρμογή και πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος 

 

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στις 7 και 8 /3/2013, σε 40 εκπαιδευτικούς (11 άνδρες και 

29 γυναίκες). Οι 20  συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (10 Δάσκαλοι και 10 Νηπιαγωγοί) και οι υπόλοιποι 20 της 

δευτεροβάθμιας από διάφορες ειδικότητες. Τα επίπεδα εμπειρίας των συμμετεχόντων 

στην περιβαλλοντική εκπαίδευση διέφεραν: 12 (30%) ήταν άπειροι, 13 (32,5%) είχαν 

κάποια εμπειρία και οι υπόλοιποι 15 (37%) ήταν αρκετά έμπειροι. Οι περισσότεροι 

από τους εκπαιδευτικούς, 34 (85%), είχαν παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα στο παρελθόν, ενώ αρκετοί από αυτούς, 14 (35%), παρακολούθησαν 
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περισσότερα από πέντε. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό για την αξιολόγηση του εν 

λόγω επιμορφωτικού προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς. Για την αξιολόγηση 

του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου 

που απαντήθηκε μετά την επιμόρφωση. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

συνοψίζονται και σχολιάζονται στην παρούσα ενότητα. 

Η γενική αξιολόγηση του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς φαίνεται στο 

γράφημα 1. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, 37 (92.5%), βρίσκουν το πρόγραμμα 

«καλό» ή «πολύ καλό». Το αποτέλεσμα είναι στατιστικά σημαντικό επειδή η 

κατανομή των απαντήσεων διαφοροποιείται σημαντικά από την αναμενόμενη 

κανονική N(μ=3, σ=2) σύμφωνα με το τεστ Kolmogorov-Smirnov (D=0,665, 

p<0.001).  

 

 

Γράφημα 1. Συνολική αξιολόγηση των προγράμματος από τους συμμετέχοντες 

Στο γράφημα 2, εμφανίζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις ΕΑ2-

ΕΑ8, που αφορούν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του επιμορφωτικού 

προγράμματος. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, 36 (90%), πιστεύουν ότι το 

πρόγραμμα πέτυχε το σκοπό του σε μεγάλο βαθμό (ΕA2). Στις ερωτήσεις ΕA3-ΕA6, 

31 (75%), απάντησαν, αντίστοιχα, ότι, οι τεχνολογικοί και παιδαγωγικοί στόχοι (ΕA3 

& ΕA4) επιτεύχθηκαν σε υψηλό βαθμό, η μεθοδολογία ήταν κατάλληλη (ΕA5) και 

ότι η προσέγγιση της έννοιας της «ΔΚΠ» ήταν ικανοποιητική (ΕA6). Στην ερώτηση 

ΕA7, 20 εκπαιδευτικοί (50%) απάντησαν ότι η εξοικείωση με το λογισμικό της ΔΚΠ 

(Τεχνολογικοί στόχοι) ήταν μέτρια. Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στη διακοπή της 

σύνδεσης στο διαδίκτυο κατά την διάρκεια της υλοποίησης του εργαστηρίου, στο ένα 

από τα δυο τμήματα, με αποτέλεσμα να μη μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εξασκηθούν 

πρακτικά και να περιοριστεί η εξοικείωση στην επίδειξη του λογισμικού. Παρά το 

τεχνικό πρόβλημα, 18 (45%) εκπαιδευτικοί βρίσκουν τον βαθμό εξοικείωσης 

«υψηλό». Τέλος, στην ερώτηση ΕA8, 23 (57.5%), απάντησαν ότι το πρόβλημα του 

μαθησιακού σχεδιασμού προσεγγίστηκε με «υψηλή» αποτελεσματικότητα, ενώ 13 

(32.5%) απάντησαν ότι η αποτελεσματικότητα ήταν «μέτρια» και ένας «χαμηλή». 
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Γράφημα 2. Σύνοψη των απαντήσεων στην ερώτηση για την ποιότητα του προγράμματος  

Η κατανομή των απαντήσεων για το μαθησιακό σχεδιασμό (ΕA8) είναι αρκετά 

ικανοποιητική για ένα ταχύρυθμο πρόγραμμα, αλλά δείχνει, επίσης, ότι ο μαθησιακός 

σχεδιασμός είναι ένα απαιτητικό ζήτημα που δεν μπόρεσε να καλυφθεί πλήρως με το 

δια-ζώσης μέρος του προγράμματος. Οι απαντήσεις δικαιολογούν την επιλογή να 

συνεχιστεί η επιμόρφωση στο μαθησιακό σχεδιασμό με το άτυπο δίκτυο μάθησης στη 

ΔΚΠ. Όσον αφορά τη στατιστική σημαντικότητα των αποτελεσμάτων και σύμφωνα 

με τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov (KS), οι παρατηρούμενες κατανομές των 

απαντήσεων για τις ερωτήσεις ΕA2 to ΕA8 διαφοροποιούνται σημαντικά (p<0.001) 

από την αναμενόμενη κανονική κατανομή N(2,1). Το αποτέλεσμα αυτό ωστόσο είναι 

ενδεικτικό επειδή οι μεταβλητές δεν είναι συνεχείς και υπάρχουν μόνο τρεις 

κατηγορίες απαντήσεων. 

 

5.4 Σύνοψη-Συζήτηση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΔΚΠ 

 

Οι ρόλοι του εκπαιδευτικού και του μαθητή που συμμετέχουν σε ΔΚΠ διαφέρουν 

σημαντικά από τους συμβατικούς. Η άμεση διδασκαλία σπανίζει στις ΔΚΠ. Οι 

εκπαιδευτικές εφαρμογές των εκπαιδευτικών ΔΚΠ, αν και αυξάνονται διεθνώς, 

παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά αποτυχίας (Zhao & Rop, 2002). Πρακτικά, η 

δημιουργία και η ανάπτυξη βιώσιμων ΔΚΠ αποδεικνύεται δύσκολο εγχείρημα. Για 

την αποτελεσματική αξιοποίηση των ΔΚΠ η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι 

σημαντική προϋπόθεση. Στην εργασία (Fessakis et. al., 2014) προτείνεται ένα 

ταχύρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα για την αξιοποίηση ΔΚΠ από εκπαιδευτικούς. 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη α) τις μαθησιακές/διδακτικές 

στρατηγικές του πλαισίου Dabbagh, (2005) που συνάδουν με το παιδαγωγικό 

μοντέλο των ΔΚΠ και την εγκαθιδρυμένη μάθηση, β) το πλαίσιο TPACΚ, ώστε να 

προσεγγίζει σφαιρικά και ολιστικά όλες τις σύνθετες συσχετίσεις μεταξύ των 

βασικών συνιστωσών που αφορούν στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΔΚΠ. Η 

εφαρμογή του προγράμματος έγινε για την προετοιμασία της συμμετοχής 

εκπαιδευτικών σε κοινότητα σχολικών κηπουρών, όμως ο σχεδιασμός της 

επιμόρφωσης είναι γενικός και αρκετά ανεξάρτητος από το περιεχόμενο, ώστε να 

μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις. Κατά την πρώτη εφαρμογή του 

επιμορφωτικού προγράμματος έγινε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του από 



 

 
142 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Από την αξιολόγηση της εφαρμογής του 

προγράμματος, φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές θεωρείται αρκετά επιτυχές από τους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν περιοχές 

βελτίωσης, όπως η εξοικείωση με το λογισμικό της ΔΚΠ και η προσέγγιση του 

ζητήματος του μαθησιακού σχεδιασμού σε περιβάλλον ΔΚΠ. Οι δυσκολίες των 

εκπαιδευτικών μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του προγράμματος.  

Σημαντικό είναι επίσης να γίνει παρατήρηση της επίδρασης του επιμορφωτικού 

προγράμματος στις πρακτικές που εφαρμόζουν τελικά οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί στη ΔΚΠ. Επιπλέον έρευνα θα ήταν χρήσιμη και στην κατεύθυνση της 

διαχείρισης ΔΚΠ από τους εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες του σχολείου τους ως 

μανθάνοντες οργανισμούς. 

 

6. Σύνοψη-συζήτηση 

 

Οι σύγχρονες αντιλήψεις στην οργανωσιακή θεωρία προτείνουν την ανάπτυξη της 

ικανότητας μάθησης στους οργανισμούς ώστε να παραμένουν αποτελεσματικοί και 

βιώσιμοι σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον και ταυτόχρονα να ικανοποιούν τα μέλη 

τους. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και ιδιαίτερα στη χώρα μας έχουν επηρεαστεί 

ελάχιστα από τις ιδέες και τις μεθόδους της θεωρίας των μανθανόντων οργανισμών 

παρά την προφανή σκοπιμότητα. Ειδικότερα οι σχολικές μονάδες δεν έχουν 

συνειδητούς μηχανισμούς διαχείρισης και διάχυσης της γνώσης τους από την 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους π.χ. μηχανισμούς μνήμης, αποθήκευσης της 

γνώσης, δομημένης διάδρασης των μελών τους, διαμόρφωσης κοινού οράματος, 

ομαδικής μάθησης των εκπαιδευτικών κ.α. Διαμορφώνεται έτσι ένα πεδίο έρευνας 

και δράσης για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών οργανισμών σε μανθάνοντες. Προς 

την κατεύθυνση αυτή εμφανίζεται ως χρήσιμη έννοια η κοινότητα πρακτικής και 

μάθησης. Με τη συνδρομή των διαδικτυακών τεχνολογιών είναι σήμερα εφικτό να 

δημιουργηθεί υποδομή για την οργάνωση των εκπαιδευτικών μονάδων με βάση το 

πρότυπο των κοινοτήτων πρακτικής και μάθησης ώστε να αποκτήσουν μηχανισμούς 

και κουλτούρα μανθάνοντος οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό αναδύονται θέματα 

ηγεσίας, εκπαιδευτικού σχεδιασμού και επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Από τις μελέτες περίπτωσης φαίνεται ότι είναι εφικτό να προσεγγιστούν τα θέματα 

του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, της διαχείρισης των ΔΚΠ καθώς και της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΔΚΠ με αρκετά αποτελεσματικό τρόπο. 

Μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού όπως της Dabbagh (2005), διαχείρισης βιώσιμων 

ΔΚΠ όπως των Irriberi & Leroy (2009) και επιμόρφωσης, όπως των Fessakis et. al. 

(2014), μπορούν να αποτελέσουν την βάση για τη διατύπωση καλών πρακτικών και 

μεθόδων που να είναι γενικά εφαρμόσιμες στις σχολικές μονάδες.  

Τα επόμενα χρόνια προβλέπεται πολλαπλασιασμός των σχετικών μελετών οι οποίες 

θα επισπευσθούν από την εξοικείωση της εκπαιδευτικής κοινότητας με τις εφαρμογές 

κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες διεισδύουν στην εκπαιδευτική ζωή. Οι δυνατότητες 

για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων εκπαιδευτικών μονάδων οι οποίες θα 

αναπτύσσουν ταυτόχρονα τα μέλη τους διαφαίνονται σημαντικές. Η μεταφορά της 

τεχνογνωσίας των μανθανόντων οργανισμών στις σχολικές μονάδες μπορεί να 

συνεισφέρει στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του σχολείου στη σύγχρονη εποχή 
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και να επηρεάσει διαστάσεις της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προσωπικού που 

περιλαμβάνουν μέχρι και τα υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών.   
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Η ετεροπαρατήρηση ως στρατηγική επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

Αικατερίνη Ριζάκη 

Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη της παρατήρησης της διδασκαλίας από 

ομότεχνους- ετεροπαρατήρησης (peer observation of teaching) ως στρατηγικής που 

μπορεί να αξιοποιηθεί για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. H 

ετεροπαρατήρηση παρουσιάζεται ως στρατηγική στο συνεργατικό μοντέλο του 

Gosling και στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομοτέχνων (peer coaching). 

Συζητιούνται τα χαρακτηριστικά της καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα από την εφαρμογή της σε κάθε πλαίσιο. Διατυπώνονται απόψεις για 

παραπέρα μελέτη και έρευνα. 

 

1. Εισαγωγή 

Η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα της αλλαγής και της 

εξάπλωσης των γνώσεων, όπως αυτή διαμορφώνεται στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης, και επιβάλλει νέα δεδομένα για τις κοινωνίες και τα εκπαιδευτικά 

συστήματα. Ειδικότερα, όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα αναζητούν τρόπους 

βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης με κύριο σκοπό την αποτελεσματικότητα 

στη μάθηση. Η αποτελεσματικότητα στη μάθηση επηρεάζεται βέβαια από 

γνωστικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και φυσικούς παράγοντες 

αλλά προϋποθέτει τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του μαθητή και κυρίως τον 

επαναπροσδιορισμό του ρόλου του εκπαιδευτικού. 

 

Αλλά πώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να είναι αποτελεσματικός στο έργο του; Είναι ένα 

ερώτημα που απασχολεί τους ειδικούς σε διεθνές επίπεδο και σχετίζεται με την 

αρχική κατάρτισή του αλλά και με την επαγγελματική του ανάπτυξη. Ο όρος 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών παρουσιάζεται με πολλούς τρόπους στη 

σχετική βιβλιογραφία, αλλά πάντοτε ως πυρήνας μιας τέτοιας προσπάθειας είναι η 

μάθηση των εκπαιδευτικών, μάθηση πώς να μαθαίνουν και να μετατρέπουν τη γνώση 

τους σε πρακτική για τη βελτίωση της μάθησης των μαθητών τους (Avalos, 2011). 

Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία η οποία αρχίζει με την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών και συνεχίζεται έως το τέλος της ζωής τους και παρέχει σε όλα τα 

άτομα τη δυνατότητα να αποκτήσουν τη γνώση, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις 

αξίες οι οποίες απαιτούνται για να τις εφαρμόσουν με εμπιστοσύνη και με 

δημιουργικότητα σε όλους τους ρόλους και σε όλα τα περιβάλλοντα. Οι 

εκπαιδευτικοί σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν 

σε πλήθος από επίσημες και ανεπίσημες δραστηριότητες οι οποίες θα βοηθήσουν τη 

διαδικασία της αναθεώρησης και της βελτίωσης της σκέψης τους και των πρακτικών 

τους.   
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Παραδοσιακά η βελτίωση των διδακτικών πρακτικών, μέχρι και τις μέρες μας, είχε 

αφεθεί στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εργάζονταν σε απομόνωση και ίσως 

συναντιούνταν σε κάποιο σεμινάριο, βιωματικό εργαστήριο ή σε κάποια 

επιμορφωτική συνεδρίαση, αλλά τα αποτελέσματα δεν πραγματοποιήθηκαν, όπως 

ήλπιζαν (Pierce & Hunsaker, 1996). Πρόσφατα όμως, επειδή νέοι ορισμοί για την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προτείνονται τόσο από διεθνείς 

επαγγελματικούς οργανισμούς όσο και από κυβερνητικούς παράγοντες, η 

επαγγελματική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται ως μια συστημική, σκόπιμη διαδικασία που 

εμπλέκει πολλά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας με κύριο σκοπό τη βελτίωση της 

μάθησης των μαθητών (Coker, 2006). Η πραγματικότητα αυτή υπαγορεύει την 

εγκαθίδρυση νέων μορφών πειραματισμού, ανάληψης ευθυνών και κινδύνων, 

προώθησης ανοιχτής συζήτησης για τα θέματα, από κοινού κατανοήσεις και ένα 

κοινό λεξιλόγιο (Grant, 1996). Αυτή η μορφή ανάπτυξης βασίζεται στην υπόθεση ότι 

οι εκπαιδευτικοί είναι δημιουργοί, υπεύθυνα μέλη της επαγγελματικής κοινότητας οι 

οποίοι διευκολύνουν τη δική τους ανανέωση και επιπρόσθετα την ανανέωση των 

σχολείων τους δια μέσω της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινότητα (Grant, 1996). 

Σύγχρονες προτάσεις για την επίτευξη υψηλής ποιότητας επαγγελματικής ανάπτυξης 

για εκπαιδευτικούς περιλαμβάνουν τη δημιουργία επαγγελματικών κοινοτήτων 

μάθησης, όπου κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας – δάσκαλος, μαθητής, 

γονιός, κοινότητα, διευθυντής και προσωπικό- είναι και δάσκαλος και μαθητής 

(Lunenburg, 2010).  

 

Στην πορεία για τη δημιουργία των επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης συνάδει και 

η παγκόσμια κίνηση από την ‘Αξιολόγηση της μάθησης’ (Assessment of learning) 

προς την  ‘Αξιολόγηση για τη μάθηση’ Assessment for Learning (Blanc, Harrison, 

Lee, Marshall & Wiliam, 2003; Harlen, 2007), η οποία συμβάλλει προς την 

υλοποίηση αυτού του σκοπού. Η κίνηση αυτή ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να 

χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα της αξιολόγησης για διαμορφωτικούς σκοπούς, για 

παράδειγμα να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους,  και  επηρεάζει τους ειδικούς  για 

θέματα εκπαίδευσης (Harris & Brown, 2013), όπως για παράδειγμα στη Νέα 

Ζηλανδία, η οποία έχει υιοθετήσει την αξιολόγηση για μάθηση ως το κύριο πλαίσιο 

αξιολόγησης. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο οι στρατηγικές που έχουν προταθεί είναι η αυτοαξιολόγηση και η 

αξιολόγηση ομοτέχνων στις οποίες οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία είναι σε δράση 

(Andrade & Valtcheva, 2009). Σύμφωνα με τους Andrade, Du and Mycek (2010) η 

αυτοαξιολόγηση ορίζεται ως μια διαδικασία διαμορφωτικής αξιολόγησης κατά τη 

διάρκεια της οποίας αυτός που την πραγματοποιεί στοχάζεται για την ποιότητα του 

έργου του, δικαιολογεί τον βαθμό στον οποίο αυτή  αντικατοπτρίζει ακριβώς τους 

διατυπωμένους σκοπούς του ή τα κριτήρια, και αναθεωρεί ανάλογα. Η αξιολόγηση 

ομοτέχνων περιλαμβάνει συνεργασία στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

μάθησης με εκείνους που εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης, για παράδειγμα 

τους μαθητές (van Gennip, Segers, & Tillema, 2009) και ακριβέστερα είναι μια 

διευθέτηση για τους μανθάνοντες που έχουν την ίδια θέση,  να εξετάσουν και να 
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εξειδικεύσουν το επίπεδο, την αξία ή την ποιότητα του προϊόντος ή του 

αποτελέσματος εκείνων που μαθαίνουν  (Topping, 2010).   

 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των ομοτέχνων εντάσσεται και η αξιολόγηση της 

διδασκαλίας με παρατήρηση από ομότεχνους (peer observation of teaching) η οποία 

αποτελεί το θέμα αυτής της εργασίας. Θα παρουσιάσουμε πώς λειτουργεί η 

ετεροπαρατήρηση στα μοντέλα του Gosling (2005) και κυρίως στο συνεργατικό 

μοντέλο του και πώς λειτουργεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας ομοτέχνων (peer 

coaching) το οποίο αποτελεί μια πρόταση για δημιουργία μιας επαγγελματικής 

κοινότητας μάθησης. Και στις δυο περιπτώσεις θα αναδείξουμε στοιχεία και 

χαρακτηριστικά της παρατήρησης με ομότεχνους που προωθούν την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

 

2. Η παρατήρηση της διδασκαλίας από ομότεχνους- ετεροπαρατήρηση (Peer 

observation of teaching) 

Ο όρος παρατήρηση της διδασκαλίας από ομότεχνους, εφεξής ετεροπαρατήρηση,  

ορίστηκε από τον Gosling (2005) ως ένα εθελοντικό σύστημα επαγγελματικής 

υποστήριξης, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς σε κάποιο στάδιο 

στην καριέρα τους να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις για τα αποτελέσματα της 

διδασκαλίας τους μέσα σε  ένα πλαίσιο κλίματος εμπιστοσύνης. Είναι ένα μέσο για τη 

βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης (Hammersley-Fletcher & 

Orsmond, 2004). Σύμφωνα όμως με τους Tighe & Bradshaw (2013), ο όρος 

χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τους όρους peer review, peer evaluation, peer –

supported review of teaching και είναι δυνατόν να δημιουργήσει σύγχυση. Οι 

Swinglehurst et al (2008) περιγράφουν την υποστηρικτική αξιολόγηση της 

διδασκαλίας από ομότεχνους (peer-supported review of teaching) ως μια διαδικασία 

με την οποία ένας εκπαιδευτικός παρατηρεί τη διδασκαλία (συνήθως άλλων 

συνεργατών) με σκοπό να γίνει εποικοδομητική ανάδραση στη διαδικασία της 

διδασκαλίας. Η αξιολόγηση της διδασκαλίας από ομότεχνους (peer review of 

teaching) περιλαμβάνει μια ποικιλία από πρακτικές οι οποίες πιθανόν να είναι: 

συζητήσεις μεταξύ του αξιολογητή και του αξιολογούμενου, αξιολόγηση των 

πορτοφόλιο (Quinlan, 2002), αξιολόγηση των αξιολογήσεων των μαθητών, 

συνεντεύξεις με τους μαθητές από τον αξιολογητή και παρατήρηση της διδασκαλίας 

από τους ομότεχνους (Cobb, Billings, Mays & Canty-Mitchell, 2001). Η εν λόγω 

αξιολόγηση της διδασκαλίας από ομότεχνους είναι μια σκόπιμη διαδικασία 

παρατήρησης της διδασκαλίας ώστε να προσφέρει ανάδραση ως ένας ‘κριτικός 

φίλος’ (Lomas & Nicholls, 2005). Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιήσουμε τους 

όρους peer observation of teaching και peer–supported review of teaching με σαφή 

εννοιολογική διαφορά στη χρήση τους. 

 

Η ετεροπαρατήρηση επιτελεί κυρίως τις λειτουργίες, σύμφωνα με τους Tighe & 

Bradshaw (2013): α) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης και β) 

παρέχει στο διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα για ανάδραση στα προσωπικά 

επιτεύγματα ώστε να προωθήσουν τον προσωπικό στοχασμό και την επαγγελματική 

ανάπτυξη. Η ετεροπαρατήρηση μπορεί να δώσει ένα προσανατολισμό στη 



 

 
149 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

διδασκαλία, στην εμπλοκή των μαθητών, στο στυλ της διδασκαλίας και σε άλλες 

κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής πρακτικής για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί πιθανόν να 

είναι ανυποψίαστοι. Μπορεί επίσης η ετεροπαρατήρηση να οδηγήσει σε ανώτερο 

επίπεδο δεξιοτήτων σκέψης όπως σύνθεσης, ανάλυσης και αξιολόγησης (Tunner, 

2010). Οι Martin & Double (1998) αναφέρουν έξι σκοπούς για την 

ετεροπαρατήρηση. Ειδικότερα, με την ετεροπαρατήρηση ο συμμετέχων μπορεί:  1) 

να βελτιώσει και να αναπτύξει μια κατανόηση για τις προσεγγίσεις στο πρόγραμμα 

σπουδών, 2) να βελτιώσει και να επεκτείνει τις τεχνικές διδασκαλίας και τα είδη των 

παρουσιάσεων με τη συνεργασία, 3) να εμπλακεί και να βελτιώσει τις διαπροσωπικές 

δεξιότητες μέσω της ανταλλαγής γνώσεων που αφορούν στην επισκόπηση ενός 

ειδικού επιτεύγματος διδασκαλίας, 4) να αναπτύξει προσωπικές δεξιότητες 

αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, 5) να αναπτύξει και να βελτιώσει σχεδιασμένες 

δεξιότητες στο πρόγραμμα σε συνεργασία με ένα συνάδελφό του και 6) να 

αναγνωρίσει πλευρές ενός θέματος κατανοώντας και διδάσκοντας τη δραστηριότητα 

η οποία έχει  ουσία ή απαιτεί παραπέρα έρευνα.  

 

Ο Gosling (2005) έχει περιγράψει τρία μοντέλα αξιολόγησης των ομοτέχνων: το 

αξιολογικό μοντέλο (η παρατήρηση γίνεται από ένα ανώτερο μέλος), το αναπτυξιακό 

μοντέλο (ο παρατηρητής είναι ένας ειδικός της αξιολόγησης) και το συνεργατικό 

μοντέλο. Στο συνεργατικό μοντέλο η παρατήρηση είναι συνήθως κοινή και αμοιβαία 

διαδικασία, όπου τα μέλη παρατηρούν ο ένας τη διδασκαλία του άλλου, γίνεται 

ανάδραση και η οποία προωθεί το διάλογο και το στοχασμό  (Gosling, 2009). Ο 

σκοπός του συνεργατικού μοντέλου περιλαμβάνει: την προώθηση του διαλόγου και 

της συζήτησης για τη διδασκαλία μεταξύ των ομοτέχνων, την προώθηση της 

καινοτομίας και την προσφορά ευκαιριών για στοχασμό. Αυτή η διαδικασία  μπορεί 

να βελτιώνει και τον παρατηρητή και τον παρατηρούμενο. Αποτελείται από τρία 

στάδια: τη συνάντηση πριν από την παρατήρηση, την παρατήρηση της διδασκαλίας 

και τη συνάντηση μετά την παρατήρηση. Ειδικότερα: α) η συνάντηση πριν την 

παρατήρηση δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες: να αναπτύξουν εμπιστοσύνη 

μεταξύ τους, να διευκρινίσουν το σκοπό της παρατήρησης, ο οποίος πρέπει να είναι 

ξεκάθαρος γιατί μόνον έτσι εξασφαλίζεται η καλή ποιοτική διάχυση της πρακτικής 

(Hammersley-Fletcher & Orsmond, 2004), να συζητήσουν την εμπλοκή των 

μαθητών, να αποφασίσουν για το εργαλείο που θα καταγράφουν τις παρατηρήσεις και 

να συμφωνήσουν το χρόνο της ανάδρασης. Αυτή η συνάντηση δίνει και στα δυο 

άτομα το χρόνο να προετοιμαστούν για τη διαδικασία δια μέσω του διαλόγου σχετικά 

με τις προσδοκίες. Ο ρόλος του παρατηρητή έχει ευθύνες σχετικά  με το δώσει 

ανάδραση με εμπιστοσύνη, με το είναι υποστηρικτικός και χρήσιμος και να 

αναγνωρίζει στοιχεία και περιοχές για βελτίωση. Ισότητα, αμοιβαιότητα και 

αναστοχασμός είναι στην καρδιά του συνεργατικού μοντέλου της ετεροπαρατήρησης,  

β) Η παρατήρηση της διδασκαλίας, η οποία έχει την μεγαλύτερη σημασία. και γ) η  

συνάντηση μετά την παρατήρηση, η οποία είναι κεντρική στο μοντέλο όπου ο 

παρατηρητής και ο παρατηρούμενος συζητούν, αναλύουν και στοχάζονται στη 

διαδικασία και αναγνωρίζουν περιοχές για βελτίωση (Tighe & Bradshaw (2013). Το 

κρίσιμο σημείο της διαδικασίας αυτής είναι η συζήτηση και η ανάδραση. Ο Shortland 

(2004) έχει διατυπώσει την άποψη ότι μακράς διάρκειας αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 
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μπορεί να προωθήσουν την βαθύτερη μάθηση μέσω της στοχαστικής πρακτικής και 

άρα την απόκτηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας. Η ετεροπαρατήρηση 

από μόνη της δεν μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της διδασκαλίας, η ανάδραση 

είναι επιβεβλημένη και οφείλει να είναι αυθεντική ενώ μπορεί να καλλιεργήσει ένα 

πολιτισμό στοχασμού, αυτο-ενημέρωσης καθώς και προσωπικής και επαγγελματικής 

ανάπτυξης του εκπαιδευτικού (Tighe & Bradshaw, 2013). Μόνον έτσι η 

ετεροπαρατήρηση μπορεί να δώσει ένα ανοιχτό τόπο διαδικτυακής δημόσιας 

συζήτησης (forum) για θέματα  διδασκαλίας και μάθησης δια μέσω των ομάδων, 

δημιουργώντας ευκαιρίες για διάχυση της γνώσης σε ποικίλα διδακτικά θέματα και 

αποτρέποντας την παιδαγωγική μοναξιά (Martsolf, et al, 1999). 

 

Οι Gosling & Mason O’ Connor (2009) έχουν υποστηρίξει την ανάγκη να πάμε πέρα 

από την ετεροπαρατήρηση δηλαδή σε υποστηρικτική αξιολόγηση της διδασκαλίας. Η 

υποστηρικτική αξιολόγηση της διδασκαλίας από ομότεχνους (peer-supported review 

of teaching) αφορά τον αμοιβαίο διάλογο και τη συζήτηση μεταξύ δυο ατόμων ώστε 

να διευκολύνουν το στοχασμό της διδασκαλίας. Η διαθεσιμότητα της επίσημης 

υποστηρικτικής  αξιολόγησης από ομότεχνους δίνει χώρο για διάλογο σχετικά με τη 

διδασκαλία και τη μάθηση και ενθαρρύνει τη διάχυση των καινοτομιών και των 

καλών πρακτικών (Gosling & Mason O’ Connor, 2009). Ο Gosling (2009) ερευνά 

πειραματικά πρακτικές με προσανατολισμό προς τις μορφές υποστηρικτικής 

αξιολόγησης (peer-supported review of teaching) και προς τις δραστηριότητες 

μάθησης, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συζητήσουν και 

να στοχαστούν σε κάθε πλευρά της διδασκαλίας και κυρίως της μάθησης. Ο Watkins 

(2000) επισήμανε ότι το να εστιάζεις στη μάθηση μπορείς να βελτιώσεις τη 

διδασκαλία, όμως η εστίαση στο αποτέλεσμα από μόνη της μπορεί να συμπιέσει τη 

διδασκαλία. 

 

Ο Gosling (2005) τονίζει επίσης την απουσία της ετεροπαρατήρησης στο πλαίσιο  της 

μάθησης από απόσταση. Οι Tighe & Bradshaw (2013) θεωρούν ότι είναι ενδιαφέρον 

να μελετηθούν οι ανάγκες για εξ αποστάσεως υποστηρικτικής μορφής αξιολόγησης 

της διδασκαλίας με ομότεχνους λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες  που προσφέρει 

στις μέρες μας η τεχνολογία. Οι Tonkin & Baker (2003) προτείνουν την υιοθέτηση 

της παραδοσιακής παρατήρησης με χρήση του διαδικτύου. Οι Swinglehurst, et al 

(2008) διεξήγαγαν ένα πρόγραμμα έρευνας δράσης για να εξερευνήσουν την 

ετεροπαρατήρηση με τη χρήση του διαδικτύου. Αυτοί ανέπτυξαν ένα μοντέλο: 

«Στοχασμός ομότεχνου με ομότεχνο στην Παιδαγωγική Πρακτική- (Peer-to Peer 

Reflection on Pedagogical Practice)» με διαδικτυακή διδασκαλία. Τα ευρήματά τους 

παρέχουν στοιχεία για στοχαστική διερεύνηση σε παιδαγωγικές πρακτικές που 

αφορούν την προσωπική διδασκαλία, τις διδασκαλικές στρατηγικές και την ανάπτυξη 

της διδασκαλίας. Οι McKenzie et al (2010) ανέπτυξαν ένα πλαίσιο αξιολόγησης 

ομοτέχνων με χρήση του διαδικτύου και ένα πλαίσιο μικτού περιβάλλοντος μάθησης 

και εξακρίβωσαν σημαντικά στοιχεία για να υποστηρίξουν την αξιολόγηση της 

διδασκαλίας με ομότεχνους. Παρόλα αυτά υπάρχει ανάγκη για έρευνα της 

αξιολόγησης της διδασκαλίας με ομότεχνους σε όλες τις μορφές, και της 

παραδοσιακής και  εκείνης με τη χρήση του διαδικτύου.  
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Είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι η πρόκληση για την αποδοχή της 

ετεροπαρατήρησης και γενικότερα της αξιολόγησης των ομοτέχνων είναι η 

αξιοπιστία και η εγκυρότητά της. Για παράδειγμα ένα ελλιπές σχεδιασμένο εργαλείο 

παρατήρησης ή αξιολόγησης ή έλλειψη ενός σεμιναρίου για την πραγματοποίηση της 

εν λόγω αξιολόγησης, μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον οι 

αντιλήψεις για τη διδασκαλία όχι μόνον δίνουν κατεύθυνση και τεκμηρίωση για το τι 

κάποιος κάνει σαν δάσκαλος, αλλά επίσης σχηματίζουν την επιστημολογική βάση για 

δεοντολογικούς ρόλους και προσδοκίες (Pratt & Associates, 1998). Η αντίληψη για 

τη διδασκαλία είναι ένα αλληλεπιδραστικό σύνολο από πίστεις, σκοπούς και δράσεις 

που συνδέονται με τη γνώση, τη μάθηση και το ρόλο του δασκάλου (Pratt, 1992). Με 

βάση αυτό η άποψη που έχει κάποιος για τη διδασκαλία παίζει σημαντικό ρόλο στην 

ετεροπαρατήρηση και τη διαδοχική τεκμηρίωσή της. Οι έρευνες των  Courneya, Pratt 

&  Collis (2008) και Quinlan (2002) επισημαίνουν ότι οι αξιολογητές που 

αναγνώριζαν τη δική τους προσέγγιση στη διδασκαλία ή στοιχεία από τη δική τους 

πρακτική στη διδασκαλία που αξιολογούσαν, την αξιολόγησαν θετικά ή αντίστροφα. 

Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια με τους συμμετέχοντες στην 

ίδια έρευνα των Courneya, Pratt &  Collis (2008) επέτρεψαν σ’ αυτούς να δουν 

θετικές και πλευρές διδασκαλίας διαφορετικές από τις δικές τους. 

Ακόμα από την έρευνα των van Gennip, Segers & Tillema (2010) για την επίδραση 

των διαπροσωπικών μεταβλητών (όπως η αλληλεξάρτηση, η εμπιστοσύνη και η 

συναισθηματική ασφάλεια) και των αντιλήψεων των συμμετεχόντων για την  

αξιολόγηση των ομοτέχνων σε σχέση με τη μάθηση σε ένα περιβάλλον αξιολόγησης  

ομοτέχνων, διαπιστώθηκε ότι οι διαπροσωπικές μεταβλητές παίζουν ένα σημαντικό 

ρόλο στα περιβάλλοντα αξιολόγησης ομοτέχνων και επηρεάζουν σημαντικά την 

αποκτηθείσα μάθηση των μαθητών, ενώ οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων για την 

αξιολόγηση των ομοτέχνων δρουν ως μεσολαβητής μεταξύ των διαπροσωπικών 

μεταβλητών και της αποκτηθείσας μάθησης με την αξιολόγηση των ομοτέχνων. Οι 

ερευνητές τονίζουν βέβαια την ανάγκη για παραπέρα έρευνα με συμμετοχή μεγάλου 

δείγματος πληθυσμού και επιπλέον περαιτέρω έρευνα για το κοινωνικό πλαίσιο της 

αξιολόγησης των ομοτέχνων.  

 

3. Προετοιμασία ομοτέχνων (Peer coaching) 

Η ερευνητική βιβλιογραφία για την προετοιμασία ομοτέχνων προτείνει ότι η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μπορεί να βελτιωθεί δια μέσω ‘του 

πειραματισμού, της παρατήρησης, του στοχασμού, της ανταλλαγής επαγγελματικών 

ιδεών και της από κοινού επίλυσης προβλήματος’ (Ackland, 1991; Joyce & Showers, 

2002). Η προετοιμασία ομοτέχνων, από ορισμού, γενικά προϋποθέτει δυο συνεργάτες 

να εμπλέκονται σε μια αμοιβαία υποστηρικτική σχέση (Neubert & McAllister, 1993). 

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την προετοιμασία ομοτέχνων 

διαπιστώθηκε ότι σε όλες τις μελέτες περιλαμβάνονται ζευγάρια (Morgan et. al., 

1994) και ίσως η δομή των σχέσεων της προετοιμασίας ομοτέχνων να είναι ο 

πυρήνας αυτής της στρατηγικής, αφού τα αποτελέσματα στηρίζονται στον αμοιβαίο 

σεβασμό και εμπιστοσύνη. Μπορεί να παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο για την  

συνεργασία, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού και την 
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βελτίωση της ποιότητας του έργου του (Marshall, 2005). Από το 1980 και μετά 

εμφανίζεται στην εκπαίδευση των δασκάλων (Joyce & Showers, 1983) αν και αρχικά 

είχε υιοθετηθεί (Lu, 2010) και εφαρμοστεί ικανοποιητικά από τους εκπαιδευτικούς 

για την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Leggett & Hoyle, 1987).  

 

Ο Ackland (1991) στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας εντόπισε δυο μορφές 

προετοιμασίας ομοτέχνων οι οποίες περιλαμβάνουν ζευγάρια με διαφορετικές σχέσεις 

εργασίας: α) την προετοιμασία ομοτέχνων από ειδικό (expert coaching) όταν 

εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη εμπειρία δίνουν βοήθεια σε άλλους εκπαιδευτικούς και 

β) την αμοιβαία προετοιμασία (reciprocal coaching), η οποία αφορά μια δομή με 

δραστηριότητες, που δυο εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν στο χώρο εργασίας 

τους.  Η δομή των δραστηριοτήτων μπορεί να διαφέρει από δυάδα σε δυάδα και από 

κατάσταση σε κατάσταση αλλά πρέπει να περιέχει κάποιες βασικές δραστηριότητες 

για να συνιστούν αμοιβαία προετοιμασία ομοτέχνων. Οι βασικές αυτές 

δραστηριότητες είναι: 1) οι εκπαιδευτικοί τακτικά συζητούν τις προσπάθειές τους για 

να υποστηρίξουν τη μάθηση των μαθητών, 2) οι εκπαιδευτικοί πειραματίζονται με τις 

διδακτικές τους μεθόδους και 3) οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν ο ένας τον άλλο στις 

τάξεις τους (Zwart, Wubbels, Bolhuis & Berger, 2008). Μεταξύ των εκπαιδευτικών 

αναπτύσσεται μια αμοιβαία υποστηρικτική σχέση η οποία ελαχιστοποιεί την αίσθηση 

ότι το ένα πρόσωπο επιβάλλεται στο άλλο, αφού έχει ως σκοπό οι εκπαιδευτικοί να 

αναλύουν και να στοχάζονται στις πρακτικές τους. Η προετοιμασία ομοτέχνων 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία στάδια: τη συνάντηση πριν την παρατήρηση, την 

παρατήρηση και την συνάντηση μετά την παρατήρηση. 

 

Κύρια χαρακτηριστικά της είναι η έλλειψη συμβουλών και η αλλαγή με επίκεντρο 

την αυτοανάλυση, την αυτορρύθμιση, την αμοιβαία υποστήριξη, την ανάπτυξη και 

την αμοιβαία μάθηση (Costa & Garmston, 2002, Wynn & Kromrey, 2000). Το 

κυριότερο όμως χαρακτηριστικό είναι η συνεργασία των μελών που συμμετέχουν σε 

συζητήσεις, σε συνεδριάσεις, σε συνέδρια, σε παρατηρήσεις ή σε συλλογή δεδομένων 

με αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη. Οι συναντήσεις/συνεδριάσεις είναι άλλο 

χαρακτηριστικό της προετοιμασίας των ομοτέχνων, το οποίο είναι απαραίτητο για τη 

διαδικασία και προσφέρει τις ευκαιρίες  στους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν 

ανάδραση πριν και μετά από το διδακτικό γεγονός. Οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρα 

για να προετοιμάσουν τη μεθοδολογία εφαρμογής του πλαισίου αλλά κυρίως για να 

σχεδιάσουν λύσεις από τα ευρήματα. Οι παρατηρήσεις είναι ένα κύριο στοιχείο της 

προετοιμασίας των ομοτέχνων (Costa & Garmston, 2002). Τελικά η ανάλυση και 

στοχασμός δίνουν τη δυνατότητα στον μανθάνοντα να επεξεργάζεται τα δεδομένα, να 

αλλάζει τις πρακτικές, να αυτοαξιολογείται, να αναπτύσσει έναν επαγγελματικό 

πολιτισμό, να εξακριβώνει ζητήματα, να κατανοεί σε βάθος και να αμφισβητεί ιδέες 

(Costa & Garmston, 2002). 

 

Με βάση τις έρευνες από την εφαρμογή της προετοιμασίας ομοτέχνων (φοιτητών) 

στην ανώτατη εκπαίδευση προκύπτουν αποτελέσματα τα οποία τονίζουν τα 

πλεονεκτήματα αλλά τα μειονεκτήματα από την εν λόγω εφαρμογή. Η προετοιμασία 

με ομότεχνους: α) έδωσε τη δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν συνεργατικά, 
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να γίνουν περισσότερο ενεργοί και στοχαστικοί στη μάθησή τους (Goker, 2006) 

Mallette et al,1999), β) βελτίωσε τις διδακτικές πρακτικές των φοιτητών και γ) 

βελτίωσε το επαγγελματισμό τους- ειδικότερα συνεισέφερε ώστε οι φοιτητές να 

αποδεχτούν την επαγγελματική κριτική για τις διδασκαλίες τους (Haubrouck, 1997) 

και να δημιουργήσουν επαγγελματικές συζητήσεις διαμέσου θετικών και κατάλληλων 

διδακτικών αναδράσεων (Bowman & McCormick, 2000), δ) συνέβαλε ώστε οι 

φοιτητές να αισθανθούν περισσότερο χαλαρά, άνετα και με εμπιστοσύνη (Haubrouck, 

1997) και να αναπτύξουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και ισότητα (Ovens, 

2004). Απεναντίας με την εφαρμογή της, παρατηρήθηκαν ελλείψεις στους φοιτητές 

σε δεξιότητες για να πραγματοποιήσουν παρατηρήσεις και αναδράσεις, να ρυθμίσουν 

το χρόνο τους και να αναλύσουν τα μαθήματά τους (Kurtts & Levin, 2000; Ovens, 

2004). Ο Ovens (2004) υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητη η επιμόρφωση για να είναι 

αποτελεσματική η προετοιμασία ομοτέχνων, αφού αναδύονται ποικίλα προβλήματα 

στην εφαρμογή της. Οι Mallette et al, 1999)  ανέφερε ότι με την επιμόρφωση  οι 

φοιτητές  μπορούν να έχουν την κατάλληλη ανάδραση, δηλαδή η επιμόρφωση 

βελτιώνει την ικανότητα να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο. 

 

Οι έρευνες για την προετοιμασία ομοτέχνων αφορούν κυρίως μελέτες με φοιτητές 

στην ανώτατη εκπαίδευση, αφού η μεθοδολογία αξιοποιείται συστηματικά για την 

προετοιμασία υποψηφίων δασκάλων και έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και χρήσιμη 

(Lu, 2010). Για εκπαιδευτικούς υπάρχει περιορισμένος αριθμός ερευνών και 

ενδεικτικά θα αναφερθώ στη μεθοδολογία της έρευνας των Zwart, Wubbels, Bolhuis 

& Bergen (2008) και στα αποτελέσματά της. Ειδικότερα τι και πως έμαθαν οχτώ 

έμπειροι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν σε ένα ετήσιο 

πρόγραμμα αμοιβαίας προετοιμασίας ομοτέχνων. Τα αποτελέσματα συλλέχτηκαν και 

κωδικοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από ποσοτικές μεθόδους και 

διαπιστώθηκε ότι οι διαφορετικές δραστηριότητες που ανέλαβε το καθένα ζευγάρι 

οδήγησαν και σε διαφορετικές πλευρές της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Οι 

εκπαιδευτικοί ανέλαβαν περισσότερο δομημένα και με σκοπό μοντέλα 

δραστηριοτήτων σε σχέση με νέες ιδέες, ενώ τα μοντέλα που αφορούσαν 

επαληθευμένες ιδέες, τους φαινόταν ανοργάνωτα. Υπήρξε αλληλεπίδραση μεταξύ 

των μελών σε κάθε ζευγάρι σε θέματα βοήθειας, συμβουλών και ανάδρασης. Οι 

εκπαιδευτικοί εξέφρασαν ικανοποίηση για την αναφορά της έρευνας σε 

συναισθηματικά αποτελέσματα μάθησης.  

 

4. Συμπεράσματα και προοπτικές 

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω διαπιστώνουμε ότι όλες οι μορφές της 

ετεροπαρατήρησης είναι δυνατόν να βοηθήσουν να διευθετηθεί η απομόνωση στους 

εκπαιδευτικούς και να διασφαλιστεί μια δημιουργική συνεργασία με αποτέλεσμα μια 

ποιοτική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε συλλογικές διαδικασίες 

μάθησης να διαγνώσουν τα προβλήματα, να διασκευάσουν υλικά και να σχεδιάσουν 

πρωτότυπες δραστηριότητες μάθησης. Είναι δυνατόν να αποκτήσουν δεξιότητες και 

γνώσεις με την αξιοποίηση αυτών των στρατηγικών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Απαιτείται όμως περαιτέρω έρευνα τόσο στο επίπεδο 

των πανεπιστημιακών προγραμμάτων όσο και στην κοινότητα των εκπαιδευτικών, 
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ώστε να υπάρχουν διαπιστωμένα και έγκυρα αποτελέσματα για την παιδαγωγική τους 

αξία και τη δυνατότητα εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική πράξη. 
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Ο μύθος της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

και οι συνέπειες στην σχολική πραγματικότητα 
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Περίληψη 

Το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην 

Ελλάδα και τα συνοδευτικά κείμενα εμφανίζονται σαν ν’ αφηγούνται ένα μύθο. 

Εμφανίζεται ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο έρχεται σε μια περίοδο που αποτελεί 

κοινωνική αναγκαιότητα, η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που ορίζονται σ’ 

αυτό, θα οδηγήσει στη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς 

οφείλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι να προσαρμοστούν σ’ αυτούς τους στόχους. Τα 

εργαλεία για τη μέτρηση του εκπαιδευτικού έργου θεωρούνται επιστημονικά 

καθορισμένα και πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Στο κείμενο αυτό θα προσπαθήσουμε 

να ανατρέψουμε βασικά στοιχεία αυτού του μύθου περιγράφοντας μια διαφορετική 

ιστορία για το υπόβαθρο και τους στόχους ενός τέτοιου πλαισίου επικεντρώνοντας 

στις συνέπειες του στη σχολική πραγματικότητα.  

 

Abstract 

The recent institutional framework for the evaluation of educational work in Greece 

and the accompanying texts appear as though telling a myth. They show that this 

framework comes at a time when a social necessity, achieving the educational 

objectives set out in this will lead to the improvement of the provided educational 

work and therefore have all involved to adapt to these goals. The tools for 

measurement of educational work is scientifically established and beyond any doubt. 

In this paper we will try to overturn key elements of this myth describing a different 

story about the background and objectives of such a framework focusing on the 

effects of school reality. 

 

Εισαγωγή 

Η πρόταση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου έρχεται, σε μια περίοδο 

που η «προοπτική θεσμοθέτησης ενός συστήματος αξιολόγησης στην εκπαίδευση 

συνδέεται με τη συνολικότερη προσπάθεια αναμόρφωσης των λειτουργιών του 

ελληνικού κράτους […] προκειμένου να επιτευχθεί, σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια 

και με ότι αυτό συνεπάγεται στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό 

επίπεδο, η δημοσιονομική προσαρμογή και ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής 

κοινωνίας» (Ματσαγγούρας κ.ά 2012:5). Οι βασικές στοχεύσεις της ‘δημοσιονομικής 

προσαρμογής’ και του ‘εκσυγχρονισμού’ που σχετίζονται με το δημόσιο τομέα δεν 

συνδέεται απαραίτητα με τις κοινωνικές ανάγκες αλλά κυρίως με τη μείωση του 
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κόστους λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών και τη δομική αναδιάρθρωση των 

σχέσεων διαχείρισης και διοίκησή τους.  

Στο χώρο της εκπαίδευσης παγκόσμιοι οργανισμοί όπως η Παγκόσμια 

Τράπεζα και ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη 

(ΟΟΣΑ) έχουν αναλάβει να διαπιστώσουν τις λεγόμενες ‘παθογένειες’ του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος και να ‘προτείνουν’ ένα σύνολο μεταρρυθμιστικών 

δράσεων που πρέπει να υιοθετηθούν. Σύμφωνα λοιπόν με σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ 

για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα απαιτείται «…αλλαγή των δομών 

διακυβέρνησης και διαχείρισης, κατάργηση, συνένωση ή συγχώνευση μικρών και 

αναποτελεσματικών μονάδων, βέλτιστη αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού, 

βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας και των πληροφορικών συστημάτων 

λογοδοσίας και εδραίωση πολύ μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας για την 

καθοδήγηση και τη διατήρηση της εφαρμογής των αλλαγών από τις κυβερνήσεις.» 

(ΟΟΣΑ 2011, σ.10).  

Υιοθετώντας αυτές τις προτάσεις, οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, 

έχουν αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο για τη διοίκηση της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίνοντας μεγαλύτερες αρμοδιότητες και εξουσίες στην 

εκπαιδευτική ηγεσία, έχουν καταργήσει και συγχωνεύσει χιλιάδες σχολικές μονάδες 

με σημαντικές συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες και τους εκπαιδευτικούς και έχουν 

εγκαταστήσει παρατηρητήρια και ηλεκτρονικές πλατφόρμες καταγραφής του 

συνόλου των πληροφοριακών δεδομένων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική 

διαδικασία ώστε να υπάρχει έλεγχος των εφαρμοζόμενων αλλαγών. Στο ίδιο πλαίσιο 

έχουμε απολύσεις εκπαιδευτικών, μηδενικές προσλήψεις, αύξηση του διδακτικού 

τους ωραρίου τους ώστε να επιτευχθεί η ‘βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού’ καθώς και το θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου και των εκπαιδευτικών (ΠΔ152/2013) για να ‘διασφαλιστεί η ποιότητα του 

εκπαιδευτικού έργου’.  

Τέτοιες μεταρρυθμιστικές πολιτικές εφαρμόζονται εδώ και αρκετά χρόνια σ’ όλο τον 

κόσμο με την καθοδήγηση του ΟΟΣΑ και «…παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ευθυγράμμιση των οργανισμών του δημόσιου τομέα με τις μεθόδους, την κουλτούρα 

και το ηθικό σύστημα των οργανισμών του ιδιωτικού τομέα. […]. Έτσι 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ευρύτερες μορφές ιδιωτικοποίησης και 

εμπορευματοποίησης του πυρήνα των δημόσιων υπηρεσιών.» (Ball 2003:215).  

Ο Ball (2003) περιγράφει την ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας ρύθμισης των 

αποφάσεων. Οι μετρήσεις και οι συγκρίσεις εμφανίζονται ως μέσο παροχής 

κινήτρων, ελέγχου, και αλλαγής σε μια βάση ανταμοιβών και ποινών (υλικών και 

συμβολικών). Οι επιδόσεις (των ατομικών υποκειμένων ή των οργανισμών) 

προσφέρονται σαν μέτρα της παραγωγικότητας ή του αποτελέσματος, ή της 

εμφανιζόμενης ως ποιότητας , ή ως στιγμές της προαγωγής ή του ελέγχου. Με τον 

τρόπο αυτό αναπαρίσταται η αξία, η ποιότητα ενός ατόμου ή ενός οργανισμού μέσω 

ενός πεδίου κρίσης. Θέτει όμως και κάποια κρίσιμα ερωτήματα. Ποιος ελέγχει αυτό 

το πεδίο κρίσης; Ποιος θα καθορίσει τι θα μετρηθεί ως ποιοτικό ή αποτελεσματικό; 
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Ποια είναι η ικανοποιητική επίδοση και ποια εργαλεία μέτρησης θεωρούνται έγκυρα 

για τη μέτρησής της.  

Το υπόβαθρο του πλαισίου για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

Στα θεσμικά κείμενα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών (ΠΔ152/2013, Ματσαγγούρας κ.ά 2011, Ματσαγγούρας κ.ά. 2014) 

ακολουθείται σε γενικές γραμμές η εξής πορεία. Περιγράφεται η λεγόμενη «ποιοτική 

διδασκαλία» και συνέχεια το εκπαιδευτικό έργο επιμερίζεται σε κατηγορίες και 

κριτήρια για κάθε κατηγορία. Για κάθε κριτήριο περιγράφονται οι επιθυμητές 

ιδιότητες και συμπεριφορές και στη συνέχεια ακολουθεί η ποσοτικοποίηση των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων.  

Μια τέτοια προσέγγιση προέρχεται ουσιαστικά από μια θετικιστική -τεχνοκρατική 

παράδοση που ξεκίνησε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στις ΗΠΑ 

ακολουθώντας την τεϋλορική οργάνωση της παραγωγής. Η προσέγγιση αυτή πέρασε 

και στην εκπαίδευση με το ρεύμα της κοινωνικής αποτελεσματικότητας όπου στο 

σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων καθορίζονται συγκεκριμένα επιθυμητά 

πρότυπα και προδιαγραφές με σαφείς και προσδιορισμένους στόχους και με 

δραστηριότητες οι οποίες επιδιώκουν να μετρήσουν το μαθησιακό αποτέλεσμα 

(Γρόλλιος 2011).  

Η έμφαση στη διαμόρφωση συγκεκριμένων κριτηρίων προσδιορισμού του 

«αποτελεσματικού εκπαιδευτικού έργου» χαρακτηρίζει και το κίνημα της σχολικής 

βελτίωσης. Η κύρια τάση της βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου είναι η στροφή στα 

θεσμικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων. Η «ποιοτική 

εκπαίδευση» θεωρείται ότι εξαρτάται από την επικέντρωση στους οργανωτικούς 

παράγοντες του σχολείου, όπως η σχολική διοίκηση, ο έλεγχος  της ακαδημαϊκής 

προόδου των μαθητών, ο καθορισμός των καθηκόντων των εκπαιδευτικών, η 

δημιουργία κινήτρων για την επαγγελματική ανάπτυξή τους και την ανάπτυξη μιας 

κουλτούρας ανταγωνισμού μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων και ατόμων. (Ozga 2009). 

Φαίνεται λοιπόν ότι το αξιολογικό πλαίσιο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου ανήκει σε μια θετικιστική- πραγματιστική σχολή κατάτμησης, τυποποίησης και 

ποσοτικοποίησης πολύπλοκων και σύνθετων κοινωνικών φαινομένων όπως η 

εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την καθοδήγηση και τον έλεγχο του εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

Επίσης ένα σημαντικό έλλειμμα το οποίο ανακύπτει από την ανάγνωση του 

αξιολογικού εκπαιδευτικού πλαισίου είναι η απουσία περιγραφής ενός ευρύτερου 

συλλογικού εκπαιδευτικού οράματος. Έχει υποχωρήσει η προσπάθεια για την 

περιγραφή μιας νέας εθνικής ή ευρωπαϊκής ταυτότητας στην οποία στοχεύει η 

μεταρρύθμιση. Η έμφαση έχει δοθεί στη βελτίωση των επιδόσεων και στην εισαγωγή 

ποικιλίας τεχνολογιών για την επίτευξή της. Τονίζεται ιδιαίτερα το μέσο αλλά 

απουσιάζει το μήνυμα. Ο Laidi (1998) θεωρεί ότι οι επιταγές της εξατομίκευσης και 

του ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά προκαλούν αδυναμία συγκρότησης ενός 

συνεκτικού πειστικού μύθου για το που ανήκουμε, με ποια ταυτότητα δρούμε και για 

ποιο σκοπό. Αποκαλεί ‘απώλεια του νοήματος’ αυτή την απουσία νοήματος που 
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διέπει το ‘έργο’ και αντανακλάται στις μετατοπίσεις των νέων ανθρώπων και των 

στρατηγικών τους για τη δημιουργία νοήματος μπροστά στη νέα εμπορευματοποίηση.  

Η εγκυρότητα των εργαλείων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση, το εκπαιδευτικό έργο 

θεωρείται ιδιαίτερα πολύπλοκο. Χρησιμοποιείται μάλιστα μια χαρακτηριστική 

δήλωση του Lee Shulman, ειδικού σε θέματα εκπαίδευσης όπου σχετικά με την 

πολυπλοκότητα της διδασκαλίας αναφέρει ότι: «Μετά από 30 χρόνια στον χώρο της 

εκπαίδευσης, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η διδασκαλία στην τάξη είναι ίσως 

η πιο πολύπλοκη, απαιτητική, λεπτεπίλεπτη, με πολλές αποχρώσεις και διαβαθμίσεις 

(nuanced) και τρομακτική δράση που ανακάλυψε ποτέ το ανθρώπινο γένος... Η μόνη 

περίπτωση ένας γιατρός να αντιμετωπίσει ανάλογης πολυπλοκότητας κατάσταση 

είναι τα επείγοντα περιστατικά σε νοσοκομείο μετά από φυσική καταστροφή» (στο 

Ματσαγγούρας κ.ά. 2014:9. Παρόλα αυτά θεωρείται ότι ο εκπαιδευτικός και η 

διδασκαλία μπορεί να αξιολογηθεί χωρίζοντας το έργο του σε επιμέρους κατηγορίες 

και ορίζοντας κριτήρια για την κάθε κατηγορία συνοδευόμενα με την σχετική 

ποσοτικοποίηση. Όμως έχουν ήδη εντοπιστεί αρκετά προβλήματα για την εγκυρότητα 

των εργαλείων για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.  

Ο Νούτσος (2014) εντοπίζει στο εργαλείο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

«καταστρατήγηση μιας θεμελιακής μεθοδολογικής απαίτησης, σύμφωνα με την οποία 

το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας δεν πρέπει να συγχέεται ή να ταυτίζεται με το 

περιεχόμενο των άλλων κατηγοριών στο ίδιο σύστημα» συμπεραίνοντας ότι το «εν 

λόγω αξιολογικό εργαλείο είναι θεωρητικά – επιστημολογικά ακατάλληλο, 

εκπαιδευτικά – παιδαγωγικά ατελέσφορο». Αυτή η αδυναμία αναγνωρίζεται και από 

τους ίδιους τους συγγραφείς του αξιολογικού πλαισίου αφού αναφέρουν ότι: «Το εν 

λόγω φαινόμενο είναι κατανοητό και, ίσως, αναπόφευκτο, διότι η διάκριση μιας 

ενιαίας και πολύπλοκης διαδικασίας, όπως είναι το εκπαιδευτικό έργο, σε κατηγορίες, 

κριτήρια, δείκτες, βαθμίδες, χαρακτηριστικά είναι ασφαλώς μια συμβατική ανάλυση 

που διευκολύνει τη διαχείρισή της, αλλά δεν αποτυπώνει με ακρίβεια την εν λόγω 

διαδικασία στην ενιαία ολότητά της. Αυτό σημαίνει ότι ένα στοιχείο του 

εκπαιδευτικού έργου μπορεί να εντάσσεται κατ’ αρχήν σε ένα κριτήριο, αλλά να 

εμπεριέχεται και σε άλλο κριτήριο σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό.» (Ματσαγγούρας 

κ.ά. 2014:33). Δηλαδή, σε θεωρητικό επίπεδο αναγνωρίζονται τα προβλήματα που 

προκύπτουν κατά την κατάτμηση σε κατηγορίες, με σκοπό τη μέτρηση, ενός τόσο 

πολύπλοκου συστήματος όπως το εκπαιδευτικό έργο. Όμως σε πρακτικό επίπεδο 

υιοθετείται αυτή η κατηγοριοποίηση αφήνοντας το εργαλείο εκτεθειμένο σε σχέση με 

την επιστημονική του εγκυρότητα. 

Ο Καλημερίδης (2013:49) επισημαίνει παραδείγματα όπου «τα κριτήρια που 

χαρακτηρίζουν κάποιον ‘πολύ καλό’ ή ‘εξαιρετικό’ ενυπάρχουν στο σύνολο τους 

στην περιγραφή του ‘επαρκούς εκπαιδευτικού’». Ουσιαστικά οι χαρακτηρισμοί των 

‘εξαιρετικών’ εκπαιδευτικών αποτελούν γλωσσικές αποσαφηνίσεις ή διαφορετικές 

διατυπώσεις των χαρακτηρισμών ‘επαρκών’ εκπαιδευτικών συμπεραίνοντας ότι «δεν 

συγκροτούν σε καμία περίπτωση παιδαγωγικά κριτήρια για αξιολογική ιεράρχηση 

των εκπαιδευτικών».   
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Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στο κριτήριο των στόχων και περιεχομένου, 

κατά τον προγραμματισμό και την προετοιμασία της διδασκαλίας, όπου ο επαρκής 

εκπαιδευτικός «διαμορφώνει και διατυπώνει με σαφήνεια διδακτικούς στόχους και 

αντίστοιχες δραστηριότητες κατάλληλες για την τάξη του και στηρίζεται για την 

προετοιμασία του περιεχομένου της διδασκαλίας στο πρόγραμμα σπουδών», αντίθετα 

ο εξαιρετικός «επιλέγει, κατά τον μακρο – προγραμματισμό, κεντρικές έννοιες, ιδέες, 

οπτικές και δεξιότητες που θα διατρέχουν ευρύτερες ενότητες του μαθήματος και 

διατυπώνει, κατά τον μικρο – προγραμματισμό, στόχους που προωθούν τη 

μεταγνωστική ανάπτυξη και την επιστημολογική και την κοινωνική κριτική των 

πρακτικών παραγωγής και εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων, 

προσαρμοσμένων πάντοτε στην ηλικία των μαθητών». 

Όμως το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών προφανώς περιλαμβάνει στόχους που 

συμβάλλουν στη μεταγνωστική ανάπτυξη και την επιστημολογική κριτική οπότε 

προφανώς όποιος το ακολουθεί έχει συμπεριλάβει και αυτά τα χαρακτηριστικά στη 

διδασκαλία του και έτσι δημιουργείται σύγχυση σχετικά με το αν ένας εκπαιδευτικός 

θα χαρακτηριστεί ‘επαρκής’ ή ‘εξαιρετικός’.  

Ένα ακόμα αγκάθι στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι η σύνδεσή της με τις 

επιδόσεις ή τις συμπεριφορές των μαθητών. Στην παρούσα φάση και σε θεωρητικό 

επίπεδο τα θεσμικά κείμενα αναγνωρίζουν ότι: «… ο εκπαιδευτικός από μόνος του 

δεν μπορεί να αναιρέσει και να ξεπεράσει όλους τους περιορισμούς που θέτουν στο 

έργο του ενδοσχολικοί και εξωσχολικοί παράμετροι (π.χ. κοινωνικο-πολιτισμική 

προέλευση, ελλιπείς πόροι, υποδομές και επιμορφώσεις, γεωγραφικές ανισότητες, 

κ.λπ.), επισημαίνεται και πάλι ότι οι μαθητικές επιδόσεις δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούνται ως μεμονωμένο και ανεξάρτητο κριτήριο αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών» (η επισήμανση δική μας, Ματσαγγούρας κ.ά. 2014:7).  

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα φαίνεται ότι οι μαθητικές επιδόσεις δεν επιτρέπεται να 

αξιοποιηθούν ως μεμονωμένο και ανεξάρτητο κριτήριο για την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών αφήνεται όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν ίσως να 

χρησιμοποιηθούν μαζί με άλλα κριτήρια. Επίσης σε πρακτικό επίπεδο η επίδοση του 

εκπαιδευτικού συνδέεται με τη συμπεριφορά των μαθητών. Συγκεκριμένα στο 

κριτήριο ‘διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες’ ένας εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται 

«Ελλιπής, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρονιάς μεταξύ αυτού και των μαθητών 

διαπιστώνεται απουσία σχέσεων, δεν υπάρχει πνεύμα και συμπεριφορά συνεκτικής 

τάξης, δεν διατυπώνονται, ούτε καν έμμεσα, προσδοκίες για τη μάθηση, τις 

διαπροσωπικές σχέσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών». (ΠΔ152/2013).  

Καταρχήν, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πως ένας σχολικός σύμβουλος με δυο 

επισκέψεις στη σχολική τάξη, θα βγάλει συμπεράσματα που αφορούν ‘στην πορεία 

της σχολικής χρονιάς’. Επίσης, ξενίζει η έκφραση ‘απουσία σχέσεων’ μεταξύ 

μαθητών και εκπαιδευτικού. Κυρίως όμως επισημαίνουμε ότι οι προσδοκίες για 

μάθηση των μαθητών θεωρούνται κατά βάση ευθύνη του εκπαιδευτικού χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω στο θεωρητικό 

μέρος στήριξης του αξιολογικού πλαισίου. 
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Αποτυχία, Κατακερματισμός και Φόβος 

Σε θεωρητικό επίπεδο τα θεσμικά κείμενα ότι ο σκοπός της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και η επαγγελματική 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει τιμωρητικό 

χαρακτήρα. Πράγματι, αρχικά η πρόταση της επιτροπής για την αξιολόγηση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου ανέφερε ότι: «… το σύστημα αξιολόγησης της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να 

έχει τιμωρητικό χαρακτήρα…» (η επισήμανση στο πρωτότυπο, Ματσαγγούρας κ.ά. 

2012:6). Όμως ο (ΟΟΣΑ 2011:66) είχε προτείνει ότι: «… είναι πρωταρχικής 

σημασίας οι αξιολογήσεις να έχουν ουσιώδεις συνέπειες για τους αξιολογούμενους, 

καθώς είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα.». 

Έτσι, στο πρόσφατο κείμενο του 2014 δεν υπάρχει αναφορά για την ‘μη 

τιμωρητικότητα’ της αξιολογικής διαδικασίας. Αυτό που μεσολάβησε είναι η 

σύνδεση του ΠΔ152/2013 (άρθρο 16, παρ.5), με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με 

τη βαθμολογική και την μισθολογική τους εξέλιξη όπως αυτή καθορίζεται από το 

νόμο 4024/2011 ο οποίος μάλιστα προβλέπει συγκεκριμένες ποσοστώσεις για τη 

μετάβαση από βαθμό σε βαθμό. Ουσιαστικά, το θεσμικό πλαίσιο μεταφέρει την 

ευθύνη για τις μισθολογικές περικοπές και τις απολύσεις στην εκπαίδευση στους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι κρίθηκαν ελλιπείς ή δεν κατάφεραν με την 

αξιολόγησή τους να ανταποκριθούν στα καθορισμένα ποσοστά προαγωγής για την 

βαθμολογική τους εξέλιξη.  

Για να ενισχύσουμε την επιχειρηματολογία της τιμωρητικότητας που διαπνέει το 

θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα επισημάνουμε πως 

αντιμετωπίζεται η πολιτική άρνηση των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στις 

διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Στα ενδεικτικά παραδείγματα 

που αναφέρονται στο Επιμορφωτικό Υλικό για την Αξιολόγηση Στελεχών και 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας 

κ.α. 2014), ένας εκπαιδευτικός που δεν συμμετέχει στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης 

της σχολικής μονάδας θεωρείται ότι συμμετέχει πλημμελώς στη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας και χαρακτηρίζεται ελλιπής στο δείκτη ‘Συμμετοχή στη λειτουργία 

της σχολικής μονάδας και στην αυτο – αξιολόγησή της’ ενώ μπορεί ο ίδιος 

εκπαιδευτικός να ‘λειτουργεί ως αποτελεσματικός συντονιστής συνεργαζόμενης 

ομάδας εκπαιδευτικών, που αποβλέπει στη βελτίωση εκπαιδευτικών πρακτικών’ που 

αποτελεί χαρακτηριστικό του εξαιρετικού εκπαιδευτικού στον ίδιο δείκτη. Η 

τιμωρητική πρόθεση είναι προφανής και συνδέεται με την πολιτική στάση και 

συμπεριφορά. Κατά τ’ άλλα το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης σε θεωρητικό 

επίπεδο εξυμνεί την κριτική σκέψη για το μαθητή αλλά απ’ ότι φαίνεται, όχι και την 

κριτική στάση για τον εκπαιδευτικό.  

Ένας υπουργός της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου λέει τα πράγματα πιο 

καθαρά: 

Δεν μπορείς να έχεις χώρο για την καινοτομία και την πίεση για την αριστεία, 

χωρίς να υπάρχει πραγματική πειθαρχία και χωρίς κάποιο φόβο από την πλευρά 
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των παρόχων ότι μπορεί να πράγματα να πάνε στραβά αν δεν ανταποκριθούν 

στους στόχους που η κοινωνία απαιτεί απ’ αυτούς. (Public Servise, 2011, in 

Stevenson & Wood, 2013:54)  

Σύμφωνα λοιπόν με το αξιολογικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών οι εκπαιδευτικοί 

διακρίνονται σε ‘ελλιπείς’, ‘επαρκείς’, ‘πολύ καλούς’ και ‘εξαιρετικούς’, και αυτή η 

διαφοροποίηση συνδέεται με την απειλή της απόλυσης και την βαθμολογική και 

μισθολογική εξέλιξή τους. Πέρα όμως από τις υλικές συνέπειες αυτής της 

διαδικασίας, όπως επισημαίνουν οι Stvenson and Wood (2013) η αποτυχία γίνεται 

πολύ ισχυρό εργαλείο ελέγχου διακρίνοντας τους ‘αποτυχημένους’ από τους 

‘επιτυχημένους’. Η διάκριση αυτή τροφοδοτεί τον κατακερματισμό και την 

αντιπαλότητα μεταξύ ‘χαμένων’ και ‘νικητών’ και κάθε προσπάθεια για αλληλεγγύη 

αναπόφευκτα και εκ προθέσεως υπονομεύεται. Η αποτυχία έχει συνέπειες, η απειλή 

της δημιουργεί άγχος με στόχο την επιβολή της πειθαρχίας. 

Οι συνέπιες στη σχολική πραγματικότητα 

Σύμφωνα με την ‘πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου’ (Ματσαγγούρας κ.α 2011:17) το αξιολογικό σύστημα « 

Βασίζεται και αναδεικνύει την πρόσθετη και την προστιθεμένη αξία στο έργο των 

εκπαιδευτικών, αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών ως στοιχείο 

ποιότητας της εκπαιδευτικής κοινότητας, θεωρεί τη συνεχή επαγγελματική 

αναβάθμιση των εκπαιδευτικών ως θεμελιώδη παράμετρο για τη βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία και συνδέει άμεσα τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης με την ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών».  

Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται σ’ ένα πλαίσιο ποσοτικής αποτίμησης της 

προσπάθειας και των αποτελεσμάτων τους, κάνοντας τους εκπαιδευτικούς να 

προσπαθούν να σκέφτονται για τους ίδιους σαν άτομα που μετράνε 

«…‘προστιθέμενη αξία’ στους εαυτούς τους, βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, 

αγώνα για την αριστεία και ζουν μια ύπαρξη του υπολογισμού» (Ball 2003:217). 

Θεωρούνται ως ‘ανερχόμενα υποκείμενα’, ως ‘νεοφιλελεύθεροι επαγγελματίες’ 

βάζοντας την «τιμή να αντικαθιστά τις αξίες, δεσμευόμενοι και εξυπηρετώντας ένα 

αμφιβόλου αξίας νέο πολιτικό πλαίσιο» (Ball 2010:217). 

Επίσης αυτή η συνεχής προσπάθεια για εξέλιξη, για βελτίωση και αριστεία 

δημιουργεί σημαντικά προβλήματα σε προσωπικό επίπεδο με αντίστοιχες 

αντανακλάσεις στη σχολική ζωή. Θα δούμε τα ζητήματα αυτά μέσα από περιπτώσεις 

αντίστοιχων αξιολογικών συστημάτων που έχουν ήδη εφαρμοστεί.  

Για παράδειγμα εδώ και δυο χρόνια έχει εφαρμοστεί η αξιολόγηση στα Πρότυπα 

Πειραματικά Σχολεία. Η σύνταξη εκθέσεων, η ετήσια επανεξέταση, η 

ετεροπαρατήρηση, η παρακολούθηση του μαθήματος από εξωτερικό αξιολογητή 

είναι μια πραγματικότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

εφαρμόσουν πρακτικές με τις οποίες διαφωνούν, αισθάνονται άβολα ή δεν 

κατανοούν. Μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον συνεχούς κρίσης εμφανίζεται ένας 

υψηλός βαθμός αστάθειας, ανταγωνισμού και αντιφατικότητας, τα κίνητρα γίνονται 

θολά, οι στόχοι των ενεργειών, αβέβαιοι. Στο πλαίσιο μιας περισσότερο άτυπης και 

λιγότερο δημόσιας συζήτησης αναδύονται ερωτήματα όπως: «Αυτό το κάνουμε 
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επειδή είναι σημαντικό, επειδή το πιστεύουμε, επειδή αξίζει τον κόπο; Ή το κάνουμε 

τελικά επειδή θα μετρηθεί ή θα συγκριθεί; Εκτιμούμε αυτό που κάνουμε, πιστεύουμε 

στον εαυτό μας και θεωρούμε ότι είμαστε καλοί δάσκαλοι αλλά τι θα συμβεί αν οι 

αξιολογήσεις μας πούνε μια διαφορετική ιστορία;». 

Αντίστοιχα ερωτήματα, ανασφάλεια και απογοήτευση εμφανίζεται και στο παρακάτω 

απόσπασμα από μια δασκάλα δημοτικού σχολείου στην Αγγλία που αναφέρει τις 

εμπειρίες της υπό το καθεστώς των επιθεωρήσεων. 

Δεν έχω ικανοποίηση από την εργασία μου τώρα. Είχα κάποτε εργαζόμενη με 

μικρά παιδιά, επειδή ένιωθα ότι έκανα κάτι διαισθητικά. Τώρα νιώθω ένοχη γι’ 

αυτό. Είναι αυτό σωστό; Το κάνω με σωστό τρόπο; Καλύπτει αυτό που πρέπει; 

Θα έπρεπε να κάνω και κάτι άλλο περισσότερο δομημένο. Πρέπει να έχω αυτή τη 

θέση; Θα έπρεπε να το είχα κάνει αυτό. Αρχίζουν να αναζητούν οτιδήποτε κάνετε. 

Αυτό είναι ένα είδος ενοχής της διδασκαλίας της στιγμής. Δεν ξέρω αν αυτό 

σχετίζεται με τα Πρότυπα για την Εκπαίδευση, αλλά οπωσδήποτε 

πολλαπλασιάζεται από το γεγονός ότι αυτά τα Πρότυπα έρχονται επειδή είσαι σε 

πανικό ότι δεν μπορείς να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου όταν τελικά θα φτάσεις.» 

(Jeffrey and Woods 1998: 118). 

Εδώ φαίνεται μια προσπάθεια αυθυποβολής των υποκειμένων να δράσουν λιγότερο 

με βάση τα προσωπικά τους κριτήρια και περισσότερο με βάση τα κριτήρια των 

προδιαγραφών. Η προσπάθεια αυτή δημιουργεί σύμφωνα με τον Bernstein (2000) ένα 

μετασχηματισμό της ταυτότητας που απειλείται σε μια προσπάθεια καθιέρωσης της, 

σε ένα εξωτερικό απρόβλεπτο σύστημα.  

Ας δούμε όμως μερικές ακόμα δηλώσεις δασκάλων για το πώς βιώνουν την επίδραση 

του αξιολογικού πλαισίου.  

Η πρώτη μου αντίδραση ήταν ‘Εγώ δεν θα παίξω το παιχνίδι’, Είμαι εγώ και το 

ξέρουν ποια είμαι. Δεν με σέβονται γι’ αυτό; Ο αυτοσεβασμός μου υποχωρεί. 

Γιατί δεν έχω κάνει μια στάση; Γιατί δεν λέω ‘Γνωρίζω ότι μπορώ να διδάξω και 

λέω αυτό που θέλουν να πω’, και έτσι χάνω τον αυτοσεβασμό μου. Ξέρω ποια 

είμαι και ξέρω γιατί διδάσκω και δεν μου αρέσει αυτό. Δεν μου αρέσει να μου το 

κάνετε αυτό και αυτό είναι λυπηρό δεν είναι; (Diane, Jeffrey & Woods,1998: 

160)  

Έτσι με βλέπετε σαν δασκάλα μόνο όταν είμαι αποτελεσματική με αυτό που 

διαχειρίζεσαι για να μπει στα μυαλά των παιδιών, ώστε να μπορούν να το 

αναμασούν σε μια εξεταστική κατάσταση. Αυτό δεν είναι πολύ ικανοποιητικό για 

τη ζωή ενός ατόμου... Η γενιά μου ήρθε στην εκπαίδευση με το ρεύμα της 

εκπαίδευσης για όλους... Αλλά δεν με νοιάζει πια. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος 

που δεν έχω βρει τον εαυτό μου επειδή στην πραγματικότητα φροντίζω ... Δεν 

αισθάνομαι ότι δουλεύω με παιδιά, Δουλεύω στα παιδιά και δεν είναι μια πολύ 

ευχάριστη εμπειρία... (Cloe, Jeffrey & Woods,1998: 131)  

Στα προηγούμενα αποσπάσματα εμφανίζεται μ’ ένα ιδιαίτερα έντονο τρόπο η 

προσωπική και ψυχολογική σύγκρουση ανάμεσα σ’ αυτό που ο εκπαιδευτικός ‘θέλει’ 

να κάνει με βάση τα προσωπικά του κριτήρια και σ’ αυτό που ‘πρέπει’ να κάνει με 
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βάση τα αξιολογικά πρότυπα. Ο εκπαιδευτικός δεν εμφανίζεται σαν αυτό που ‘είναι’ 

αλλά σαν αυτό που θέλουν να ‘δουν’. Νιώθει σαν ‘ένα πουκάμισο αδειανό…’, σαν 

ηθοποιός σε κάποιο έργο. Αλλά «αν η ταυτότητα που  παράγεται […] είναι κοινωνικά 

‘άδεια’, τότε πως ο ηθοποιός θα αναγνωρίζει τον εαυτό του και τους άλλους;» 

(Bernstein 1996:73). Αυτό δημιουργεί, μια βαριά αίσθηση ‘μη αυθεντικότητας’, μια 

κρίση ταυτότητας, μια ‘αξιακή σχιζοφρένεια’ (Ball 2003:221).  

Είναι σημαντικό ότι οι νέες αυτές ρυθμίσεις έχουν πολλαπλή επίδραση στις σχέσεις 

που αναπτύσσονται μεταξύ εκπαιδευτικών αλλά και εκπαιδευτικών και μαθητών. Οι 

αυθεντικές σχέσεις γίνονται πιο επιφανειακές. Η φροντίδα για τους μαθητές 

περιορίζεται σε ότι σχετίζεται με τις επιδόσεις τους. Οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων 

γίνονται πιο ανταγωνιστικές και καμιά φορά επικριτικές. Αυτό συμβάλλει σ’ ένα 

γενικό ‘άδειασμα’ των κοινωνικών σχέσεων που κάνει τους ανθρώπους ‘ανεπαρκείς 

στο να επηρεάζουν’. (Lash & Urry, 1994:15).  

Το νέο αξιολογικό πλαίσιο απαιτεί νέους ρόλους, νέες αξίες, σχέσεις και ταυτότητες. 

Το τι σημαίνει διδάσκω, είμαι εκπαιδευτικός αλλάζει διακριτικά αλλά αποφασιστικά.  

Διδάσκω αυτό που θεωρείται ‘ποιοτικό’ (ακόμα και αν δεν συμφωνώ), διδάσκω με 

τρόπο που θα με οδηγήσει ψηλά στην αξιολογική ιεραρχία, επιλέγω δράσεις στο 

σύλλογο που θεωρούνται σημαντικές (ακόμα και αν μερικές φορές μου φαίνονται 

ανούσιες), χρησιμοποιώ την νέα ορολογία για να αναδείξω τον εαυτό μου και το 

σχολείο μου, φροντίζω για την επιμόρφωσή μου προσέχοντας να μπορώ να βεβαιώσω 

τη συμμετοχή μου και ώστε αυτή η επιμόρφωση να αξιοποιείται από το αξιολογικό 

πλαίσιο, τα κίνητρα και οι στόχοι μου καθορίζονται από τις προσφερόμενες 

δυνατότητες εξέλιξής μου, δρω στο σχολείο χωρίς προστριβές με τη διοίκηση και 

γενικά περισσότερο πειθαρχημένα (ελπίζω να εκτιμηθεί στην αξιολόγησή μου). Σε 

κάποιες περιπτώσεις γίνομαι πιο ανταγωνιστικός. Δεν ξεχνώ να προβάλω τον εαυτό 

μου, να επισημαίνω τις αδυναμίες των συναδέλφων μου, να διεκδικώ με επιμονή αυτό 

που θεωρώ ότι μου ανήκει μην υπολογίζοντας ιδιαίτερα τις συνέπειες.  

Όλα τα παραπάνω είναι διατυπωμένες ή άτυπες σκέψεις εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία και βιώνουν τα προηγούμενα δυο 

χρόνια το αξιολογικό πλαίσιο. Αντίστοιχες σκέψεις εκφράζονται σε συζητήσεις 

μεταξύ εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία που αναμένουν το αξιολογικό 

πλαίσιο. 

Ένα νέο ηθικό σύστημα αναδύεται με βάση το θεσμικό προσωπικό συμφέρον και τον 

πραγματισμό της αποτελεσματικής αξίας. Αυτό περιλαμβάνει «την ιδεολογική συν-

ένταξης ηθικών και δεοντολογικών συνειδητοποιήσεων των εκπαιδευτικών» (Smyth 

et al. 2000: 86). 

Σ’ όλα αυτά η γνώση αντιμετωπίζεται λιγότερο ως αυταξία και περισσότερο ως 

‘προσοδοφόρο προϊόν’, η διδασκαλία θεωρείται μια πράξη που γίνεται λιγότερο με 

την ψυχή και περισσότερο σαν επάγγελμα, ο εκπαιδευτικός θεωρείται λιγότερο 

λειτουργός και περισσότερο πάροχος υπηρεσιών και στέλεχος επιχείρησης, λιγότερο 

αυθεντικός και περισσότερο επιδεικτικός. Η «πρωτοκαθεδρία της φροντίδας των 
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σχέσεων με τα παιδιά και τους συναδέλφους» (Smyth et al. 2000:140) διολισθαίνει 

στην ‘πρωτοκαθεδρία της φροντίδας των στόχων της αξιολόγησης’.  

Με βάση τα παραπάνω θέλαμε να υποστηρίξουμε ότι το αξιολογικό σύστημα δεν 

είναι απλά ένας μηχανισμός αλλαγής στη λειτουργία των σχολείων και των 

εκπαιδευτικών αλλά ένας δομικός μετασχηματισμός της ίδιας της ταυτότητας του 

εκπαιδευτικού έργου και των ίδιων των εκπαιδευτικών.  
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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί η δράση: «Γνωριμία των μαθητών με την 

όπερα ως παραστατική τέχνη» που υλοποιήθηκε στο Πρότυπο Πειραματικό  

Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Πρόκειται για εγκεκριμένο πρόγραμμα που 

εκτυλίσσεται σε δυο φάσεις: η πρώτη αποσκοπεί στην γνωριμία των μαθητών των 

μεγαλύτερων τάξεων (Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού) με την όπερα και ολοκληρώθηκε κατά το 

σχολικό έτος 2013-14 ενώ η δεύτερη, η οποία θα λάβει χώρα κατά το επόμενο 

σχολικό έτος πρόκειται να προωθήσει τη ενεργή ανάμιξη των μαθητών με μια όπερα.  

Ειδικότερα, παρατίθεται η σκοποθεσία της δράσης, οι λόγοι που τη συνιστούν 

πρωτοποριακή για το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον του παρόντος σχολείου, οι 

επιμέρους δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στα πλαίσια υλοποίησής της, καθώς και 

τα αποτελέσματα που απέφερε τόσο για τους ίδιους τους μαθητές και το σχολείο όσο 

και για το ευρύτερο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας. 

 

Abstract 

 

In this paper we will present the action: "Acquaint the students with opera as a 

representational art" that was implemented in the Experimental Primary School of 

Florina. This is an approved program that unfolds in two phases: the first one aims to 

acquaint the students of the older classes (Fifth & sixth grade) with opera and  was 

completed during the 2013-14 school year while the second stage, which will take 

place during the next school year is to promote the active involvement of students in 

an opera. In particular, the goal of the action are given, as well as the reasons that it is 

considered as groundbreaking considering the socio-cultural environment of this 

school, the individual activities that took place during implementation and the results 

achieved for both the students themselves and the school as well as the wider 

mailto:NatassaKf@hotmail.com
mailto:Pepipap67@hotmail.gr
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academic and social environment of the local community. 

1. Υπόβαθρο της δράσης 

Κατά το σχολικό έτος 2013-14 υλοποιήθηκε στο εξατάξιο Πρότυπο Πειραματικό 

Δημοτικό σχολείο Φλώρινας το πρώτο μέρος της δράσης «Γνωριμία των μαθητών με 

την όπερα ως παραστατική τέχνη» με τη συμμετοχή 48 μαθητών (24 μαθητές που 

φοιτούσαν στην Ε΄ δημοτικού και 24 από την Στ΄ Δημοτικού). Υπεύθυνη για το 

σχεδιασμό της δράσης υπήρξαν δύο εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής του σχολείου, 

στην πορεία, εντούτοις, ενσωματώθηκε το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού 

του σχολείου. Απώτερος σκοπός του προγράμματος αποτελεί η εξοικείωση των 

μαθητών της ακριτικής Φλώρινας με μουσικά αλλά και ευρύτερα καλλιτεχνικά 

ερεθίσματα πρωτόγνωρα για αυτούς. Ειδικότεροι στόχοι της συγκεκριμένης δράσης 

ήταν να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την παραστατική τέχνη της όπερας, η οποία 

καταφέρνει να παντρέψει την τέχνη της μουσικής, του θεάτρου και της σκηνογραφίας 

σε ένα μεγαλειώδες και εντυπωσιακό για το θεατή αποτέλεσμα. Η όπερα υπάρχει εδώ 

και περισσότερα από τετρακόσια χρόνια. Όλα τα είδη των τεχνών ενσωματώνονται ή 

μπορούν να συμπεριληφθούν στην όπερα. Μουσική, δράμα, χορός, εικαστικές και 

τόσες άλλες τέχνες αποτελούν μέρος μιας παράστασης. Οι όπερες αντλούν τα θέματά 

τους από διάφορες πηγές: μυθολογία, ιστορία, παραμύθια, θρύλους, λογοτεχνικά έργα 

κ.α.. Αρκεί η ιστορία να εμπνεύσει το συνθέτη. Δεν υπάρχει πολιτισμός που να μην 

έχει όμορφες ιστορίες για το καλό και το κακό, την αγάπη και το μίσος, τη ζωή και το 

θάνατο. Η μουσική έρχεται να περιγράψει, να ερμηνεύσει να ορίσει όλες αυτές τις 

ανθρώπινες καταστάσεις. Ο συνδυασμός της μουσικής και του λόγου είναι αυτός που 

προκαλεί στην όπερα, και γενικά σε όλα τα είδη του μουσικού θεάτρου, τόσο ισχυρά 

συναισθήματα (http://www.nationalopera.gr/gr/opera-sta-sholeia/ti-einai-i-

opera/istoriko). Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι η μύηση των μαθητών στα 

μυστικά της σκηνογραφίας, όπως αυτή αξιοποιείται στην κατασκευή κοστουμιών για 

τους πρωταγωνιστές της όπερας και η ενασχόληση στα πλαίσια του μαθήματος της 

μουσικής αγωγής με το είδος της όπερας. 

 

2. Λόγοι σχεδίασης της δράσης 

 

Η συγκεκριμένη δράση θεωρήθηκε καινοτομία για τους μαθητές του συγκεκριμένου 

Πρότυπου Δημοτικού σχολείου και τούτο διότι τα ερεθίσματα των μαθητών του 

συγκεκριμένου δημοτικού αναφορικά με την όπερα κατά την αρχή υλοποίησης του 

προγράμματος υπήρξαν μηδαμινά. Η περιοχή της Φλώρινας συνιστά μια πλούσια 

πολιτιστικά περιοχή με παράδοση στις εικαστικές τέχνες (μεγάλη είναι η συμβολή 

της Σχολής Καλών Τεχνών που υπάρχει στην περιοχή) αλλά και στην παραδοσιακή 

μουσική ( π.χ. η μπάντα των «Χάλκινων»). Εντούτοις, το μουσικό είδος της όπερας 

δεν έχει τύχει αντίστοιχης αναγνώρισης. Πιθανόν, το γεγονός αυτό να οφείλεται είτε 

στην εσφαλμένη θεώρηση της όπερας ως ελιτίστικο αγαθό είτε στο φόβο που 

προέρχεται από την άγνοια της εκπαιδευτικής κοινότητας στον τρόπο προσέγγισης 

του συγκεκριμένου μουσικού είδους. Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε απαραίτητη 

η γνωριμία των μαθητών με την παραστατική τέχνη της όπερας. 
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3. Απαιτούμενες γνώσεις/δεξιότητες των εκπαιδευτικών 

 

Υπεύθυνη υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος υπήρξε η συγγραφέας του 

παρόντος άρθρου. Η υποφαινόμενη διαθέτει εκτός των άλλων προσόντων και 

μουσική παιδεία, καθώς γνωρίζει πνευστό όργανο (σαξόφωνο) και έχει 

παρακολουθήσει μαθήματα πιάνου μέχρι το επίπεδο του πτυχίου αρμονίας. Για το 

λόγο αυτό δεν υπήρξε ανάγκη κάποιας ενδοεπιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στον 

τομέα αυτό εφόσον ήδη η υπεύθυνη προγράμματος διέθετε τα βασικά εφόδια 

μουσικής παιδείας τα οποία αξιοποίησε ώστε να μυήσει τους μαθητές στα μυστικά 

της όπερας. Βέβαια, αυτό σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί την ανάμιξη στο 

πρόγραμμα και άλλων επιστημόνων οι οποίοι βοήθησαν τα μέγιστα στην γνωριμία 

των μαθητών με την παραστατική τέχνη της όπερας. Ένας από τους βασικούς 

συντελεστές του προγράμματος υπήρξε ο επίκουρος καθηγητής σκηνογραφίας στη 

Σχολή Καλών Τεχνών κ. Τάσος Πρωτοψάλτου. Το χώρο εργασίας του κ. 

Πρωτοψάλτου είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και οι δυο τάξεις που συμμετείχαν 

στο πρόγραμμα και να διδαχθούν από τον ίδιο και τους συνεργάτες του τη φιλοσοφία 

και τη διαδικασία κατασκευής ενός κοστουμιού προορισμένο για μια όπερα. Μέσα 

από βιωματικές δραστηριότητες ενταγμένες στο πρόγραμμα με τίτλο: 

«Μεταμορφώσεις της σκηνής», οι μαθητές εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για τα μέρη 

από τα οποία αποτελείται μια θεατρική σκηνή, αλλά και το ύφος και το κοστούμι που 

αρμόζει σε κάθε πρωταγωνιστή όπερας ανάλογα με το ρόλο που καλείται να 

υπηρετήσει. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα κοστούμια των 

ηθοποιών σε θεατρικές παραστάσεις, όπως το «Όνειρο Θερινής νυχτός» και το 

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» (http://2dim-peir-florin.flo.sch.gr/?q=activities/episkepsi-sti-

sholi-kalon-tehnon). 

 

4. Τρόποι συνεργασίας των εκπαιδευτικών 

 

Λόγω του γεγονότος ότι η υπεύθυνη προγράμματος εργαζόταν ως πρόσθετη δασκάλα 

στο σχολείο η συνεργασία των εκπαιδευτικών για την ευόδωση της α΄ φάσης του 

προγράμματος υπήρξε αμέριστη. Επέδειξαν κατανόηση και διάθεση για συνεργασία 

σε περιπτώσεις που χρειάστηκε η αναπλήρωση διδακτικών ωρών από τους ίδιους σε 

περίπτωση που η υποφαινόμενη έπρεπε να είναι κάπου αλλού. Επίσης, το σύνολο του 

εκπαιδευτικού προσωπικού συμμετείχε στην  διοργάνωση της έκθεσης του κ. Τάσου 

Πρωτοψάλτου «Κοστούμια όπερας» στην οποία το σχολείο μας υπήρξε 

συνδιοργανωτής και επισκέφθηκε με τις τάξεις του την έκθεση. 

 

5. Γνώσεις/δεξιότητες των μαθητών 

 

Η αποτύπωση του γνωστικού υπόβαθρου των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα 

μαθητών θα πραγματοποιηθεί σε ολοκληρωμένη μορφή κατά τη δεύτερη φάση 

υλοποίησης του προγράμματος όπου πρόκειται να εμπλακούν ενεργά στην διεξαγωγή 

μιας όπερας. Σε αυτή τη φάση γνώρισαν στα πλαίσια του μαθήματος της Μουσικής 

το είδος της όπερας ως μουσική εκδοχή. Επίσης, μέσα από τη συνεργασία που είχε το 

σχολείο με τον σκηνογράφο κ. Τάσο Πρωτοψάλτου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με 

http://2dim-peir-florin.flo.sch.gr/?q=activities/episkepsi-sti-sholi-kalon-tehnon
http://2dim-peir-florin.flo.sch.gr/?q=activities/episkepsi-sti-sholi-kalon-tehnon
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τον κόσμο της σκηνογραφίας, όπως αποτυπώνεται στην κατασκευή των κοστουμιών 

της όπερας και μπόρεσαν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες να εμπλακούν και οι 

ίδιοι ενεργά σε μια παράσταση όπερας. Εκτός όμως από τα γνωστικά αυτά οφέλη η 

ενασχόληση με την τέχνη προσφέρει οφέλη κοινωνικοποίησης και ψυχικής ανάτασης 

που δεν είναι μετρήσιμα.  

 

6. Δυσκολίες εγχειρήματος 

 

Η μεγαλύτερη δυσκολία του εγχειρήματος σχετίζονταν με την άγνοια των μαθητών 

σχετικά με την έννοια της όπερας. Ωστόσο, η εναρκτήρια αυτή δυσκαμψία 

προσπελάστηκε σχετικά εύκολα λόγω του γεγονότος ότι από την πρώτη επαφή με 

οπερετικά έργα οι μαθητές στο σύνολό τους εντυπωσιάστηκαν  τόσο από το ιδιαίτερο 

μουσικό ήχο όσο και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα που συνθέτουν τα 

υπερβολικά κοστούμια και το σκηνικό της παράστασης. Σε συνέχεια, η επόμενη 

μεγάλη τροχοπέδη του προγράμματος ήταν η έλλειψη χρόνου, η οποία σχετιζόταν με 

το γεγονός ότι η δασκάλα που ήταν υπεύθυνη του προγράμματος και εισηγήτρια του 

παρόντος άρθρου διατελούσε ταυτόχρονα και καθήκοντα πρόσθετης δασκάλας στο 

σχολείο εκτός από μουσικού. Το πρόβλημα αυτό, εντούτοις, ξεπεράστηκε εύκολα 

λόγω του υποστηρικτικού κλίματος που υπάρχει με τους συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντή του σχολείου 

κ. Κίμων Σαββάκη, ο οποίος στάθηκε ο πλέον ένθερμος υποστηρικτής και βοηθός του 

προγράμματος.  

 

7. Όφελος για τους εκπαιδευτικούς 

 

Μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος μάθαμε όλοι οι 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαιδευτικοί τη δυναμική μιας από τις πλέον 

ριζοσπαστικές θέσεις του Bruner στα πλαίσια της θεωρίας μάθησης της ανακάλυψης 

(1960) ότι δηλαδή: «όλα τα θέματα μπορούν να διδαχθούν αποτελεσματικά στα 

παιδιά ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξής τους, αρκεί ο δάσκαλος να χρησιμοποιεί 

τη γλώσσα που καταλαβαίνει ο μαθητής». Επίσης, μάθαμε ότι στην εκπαίδευση 

πρέπει κανείς να είναι τολμηρός και εφόσον είναι σίγουρος για τα οφέλη που 

πρόκειται να αποκομίσουν οι μαθητές του από τη συμμετοχή τους σε κάποιο 

πρόγραμμα πρέπει να ρισκάρει ενάντια στις όποιες δυσκολίες και να το προωθεί. 

Τέλος, η από κοινού συμμετοχή του συνόλου των εκπαιδευτικών σε μια δράση 

ενισχύει τους δεσμούς συνεργασίας και αλληλεγγύης στη σχολική κοινότητα. 

 

8. Διάχυση της δράσης/ Όφελος για την ευρύτερη σχολική κοινότητα  

 

Στα πλαίσια διεξαγωγής της συγκεκριμένης δράσης ο εξωτερικός συνεργάτης του 

προγράμματος καθηγητής σκηνογραφίας στη Σχολή Καλών τεχνών στη Φλώρινα κ. 

Τάσος Πρωτοψάλτου παρουσίασε έκθεση με συμπαραγωγή του Πρότυπου 

Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας με θέμα : «Κοστούμια  Όπερας».  Η 

έκθεση φιλοξενήθηκε από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλώρινας και  

περιελάμβανε μία σειρά από πρωτότυπα και μοναδικά κοστούμια του Τάσου 
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Πρωτοψάλτου για μερικές από τις σημαντικότερες όπερες του διεθνούς ρεπερτορίου. 

Συγκεντρώθηκαν κοστούμια εμπνευσμένα από τις πιο φημισμένες ηρωίδες του 

οπερετικού κόσμου όπως η Ποππαία (L’ Incoronazione di Poppea, Claudio 

Monteverdi), η Βιολέττα (La Traviata, Giuseppe Verdi), η Μανόν (Μanon Lescaut, 

Giacomo Puccini),  η Κάρμεν (Carmen, Georges Bizet),  η Φλόρια Τόσκα (Tosca, 

Giacomo Puccini), η Λούλου (Lulu, Alban Berg). Η έκθεση πλήρης στο περιεχόμενό 

της παρουσίασε μία ποικιλία εποχών, ενδυματολογικών αντιλήψεων, υλικών και 

συναισθημάτων εμπνευσμένη από τον οπερετικό χαρακτήρα κάθε ηρωίδας. 

Παράλληλα, αγκάλιασε ολόκληρο το φάσμα της οπερετικής ιστορίας από το Μπαρόκ 

μέχρι την Όπερα του εικοστού αιώνα. Στις παράλληλες δράσεις της έκθεσης 

παρουσιάστηκαν ημερίδα με θέμα «Η Παράσταση της Όπερας: Εκπαιδευτικές 

Προσεγγίσεις» με εισηγητή τον Τάσο Πρωτοψάλτου και διάλεξη – εργαστήριο με τη 

σοπράνο Ελένη Αναγνώστου με θέμα «Η Παράσταση της Όπερας: Ο Λυρικός 

Περφόμερ στην Παραστασιακή Συνθήκη». Επίσης κατά την διάρκεια της έκθεσης 

λειτούργησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μικρούς φίλους του μουσείου και τους 

μαθητές. Μέσω της έκθεσης αυτής το σχολείο εξωτερίκευσε τα αποτελέσματα της α΄ 

φάσης του προγράμματος «Γνωριμία με την παραστατική τέχνη της όπερας» και είχε 

την ευκαιρία να επικοινωνήσει με άλλα σχολεία και εκπαιδευτικούς. Με τον τρόπο 

αυτό είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και συναισθήματα και με 

συναδέλφους άλλων σχολείων, οι οποίοι  επισκέφθηκαν την έκθεση με τις τάξεις 

τους. Εκεί οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα εκθέματα, με υπόκρουση 

το μουσικό υλικό από κάθε όπερα αλλά και μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες να 

γίνουν και οι ίδιοι σκηνογράφοι. Η έκθεση διήρκησε ένα μήνα (30/5 μέχρι 25/6/2014) 

και την επισκέφθηκαν 250 μαθητές από δημοτικά όλου του νομού Φλώρινας 

(http://2dim-peir-florin.flo.sch.gr/?q=activities/kostoymia-operas: φωτογραφικό υλικό 

από τα εγκαίνια της έκθεσης και από τα εκθέματα 

(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.412385812233711.1073741833.380639

582075001). 

 

9. Τελική αποτίμηση 

Κρίνουμε ότι η υλοποίηση της α΄ φάσης του προγράμματος «Γνωριμία των μαθητών 

με την παραστατική τέχνη της όπερας» επέφερε σημαντικά οφέλη για τους μαθητές, 

καθώς είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες, για τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και για το σχολείο στο σύνολό του διότι αποτέλεσε αφορμή 

εξωστρέφειας του με την κοινωνία και τον πολιτισμό και απέδειξε ότι τα σχολεία 

μπορούν να αποτελέσουν ενεργά κύτταρα κοινωνικής δράσης και όχι στατικοί 

μηχανισμοί παραγωγής γνώσης. 
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Πορεία και αποτίμηση των Ομίλων αριστείας 

Μαθηματικών του Πρότυπου-Πειραματικού 

Γυμνασίου Πατρών κατά την πρώτη χρονιά 

εφαρμογής των. 

Σπήλιος Καρμίρης  

Μαθηματικός Πρότυπου-Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών, spkarmiris@yahoo.gr 

Βλάσης Φρυσίρας  

Μαθηματικός Πρότυπου-Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών 
 

 

Περίληψη  

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο των Πρότυπων-Πειραματικών Σχολείων, που ουσιαστικά 

εφαρμόστηκε από τη σχολική χρονιά που μόλις πέρασε, έδωσε ένα διαφορετικό 

νόημα στην ύπαρξη, στη φιλοσοφία και στη λειτουργία των Σχολείων αυτών, 

δίνοντας παράλληλα νέα δυναμική, διαστάσεις και προοπτικές. Στη λογική της 

εισαγωγής της έννοιας της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της αριστείας, 

συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν με επιτυχία οι δύο Όμιλοι αριστείας στον τομέα 

των Μαθηματικών, στο Σχολείο μας. Με άριστη και αγαστή συνεργασία μεταξύ των 

εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, καταρτίστηκε το αναλυτικό πρόγραμμα του Ομίλου, 

καθορίστηκε η στοχοθεσία των ενοτήτων και των εφαρμογών που θα 

επικεντρωνόμασταν και το ζητούμενο όφελος από μια τέτοια δράση. Επίσης 

προσδιορίστηκε και ο τρόπος ελέγχου των κατακτούμενων γνώσεων, που επί της 

ουσίας ήταν συμπληρωματικές του προγράμματος σπουδών. Βασικός στόχος του 

εγχειρήματος ήταν η ανίχνευση και ανάδειξη «χαρισματικών» μαθητών, με ιδιαίτερες 

ικανότητες και δεξιότητες στα Μαθηματικά, η «απενοχοποίηση» των Μαθηματικών 

Διαγωνισμών και η ώθηση αυτών των «ταλαντούχων» να συμμετάσχουν σε αυτούς. 

Σε πρώτη επίπεδο απ’ ότι  φάνηκε, μέσα από τον έλεγχο πιστοποίησης των γνώσεων 

που παρουσιάστηκαν, το αποτέλεσμα είναι θετικό. Μένει να αποδειχθεί σε δεύτερο 

επίπεδο με τη συμμετοχή και τα σχετικά αποτελέσματα σε Διαγωνισμούς το κατά 

πόσο εντέλει ωφέλησε η συγκεκριμένη δράση. Ως δράση θα τη θεωρούσαμε βιώσιμη, 

αν κρίνουμε από τον ενθουσιασμό και την ανταπόκριση των μαθητών. Ιδιαίτερα 

ωφέλιμη για την παρουσία και καταξίωση του Σχολείου, τόσο στην εκπαιδευτική 

κοινότητα, όσο και γενικότερα στην κοινωνία, όπου το παραγόμενο έργο απομένει 

μακροπρόθεσμα να πιστοποιηθεί. 

mailto:spkarmiris@yahoo.gr
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Abstract 

The New Legal Framework of the Experimental schools, which essentially ran from 

the school year which has just passed, gave a different meaning to the existence, 

philosophy and operation of these schools, while offering new dynamic dimensions 

and perspectives. Following the rationale of introducing the concept of innovation, 

creativity and excellence, Clubs of Excellence in Mathematics formed and operated 

successfully in our school. With excellent and good cooperation between the involved 

teachers, the curriculum of the Club was established, the targets of modules and the 

applications focused on were determined and the desired benefit of such an action was 

estimated. Also the way of assessing the knowledge acquired in the clubs was 

defined, knowledge essentially complementary to the curriculum. The main objective 

of this practice was to detect and highlight "gifted" students with special abilities and 

skills in mathematics, the acceptance of mathematics competitions and pushing these 

'talented' ones to join them. In the first level what was seen through the certification of 

the occurred knowledge was of a positive result. It remains to be proven in the second 

level with the participation and results in Competitions whether ultimately this action 

was beneficial. Finally, this action would be thought to be sustainable, judging from 

the enthusiasm and response of the students, particularly useful for the presence and 

prestige of the school, the educational community, and society in general, where the 

work done in the long term remains to be proven. 

 

1. Υπόβαθρο της δράσης. 

Με τον νέο νόμο των Πρότυπων – Πειραματικών Σχολείων ουσιαστικά 

επαναπροσδιορίστηκε η θέση και η φιλοσοφία ύπαρξης και λειτουργίας των 

Σχολείων αυτών (N.3966/2011). Στη βάση του νέου αυτού θεσμικού πλαισίου 

λειτούργησε κατά το Σχολικό έτος 2013 – 2014 και το Σχολείο μας. 

Δημιουργήθηκαν εξαρχής δύο Όμιλοι αριστείας Μαθηματικών και στην 

οργάνωση και λειτουργία τους ενεπλάκησαν και οι δύο καθηγητές Μαθηματικών 

του Σχολείου. Υπήρξε ανταπόκριση από 30 τουλάχιστον μαθητές σε σύνολο 180 

του Σχολείου μας, καθώς και κάποιων ελαχίστων ακόμα από όμορες σχολικές 

μονάδες. Βασικός σκοπός και στόχος των Ομίλων, όπως αρχικά είχε κατατεθεί 

στις προτάσεις δημιουργίας τους, ήταν η ανίχνευση μαθητών με ιδιαίτερες 
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μαθηματικές δεξιότητες και ικανότητες, καθώς και η προσπάθεια ανάδειξης 

αυτών. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου παρουσιάστηκαν ποικίλα θέματα από 

μεγάλες περιοχές της Μαθηματικής επιστήμης τόσο από πλευράς θεωρίας, όσο 

και από πλευράς ασκησεολογίας και εφαρμογών. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν 

θεωρητικά ζητήματα που αφορούσαν τα πεδία της Άλγεβρας, της Αριθμητικής 

και Θεωρίας Αριθμών, της Ανάλυσης και της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, 

υποστηριζόμενα και εμπλουτισμένα με ιδιαίτερα ευρύ πλήθος αντίστοιχων 

εφαρμογών και ασκήσεων, οι οποίες προέρχονταν επί το πλείστον από 

Μαθηματική βιβλιογραφία που αφορά κυρίως θεματογραφία Ελληνικών (Πούλος, 

2002,  Στεργίου, 2002) αλλά και Διεθνών Μαθηματικών διαγωνισμών (Cherny 

and.Rose, 2001). Τέλος στο πλαίσιο καλλιέργειας της Μαθηματικής σκέψης και 

της σύνδεσή της με την καθημερινή πραγματικότητα, αλλά και άλλους χώρους 

της επιστήμης εκλήθη και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα μας Αναπληρωτής 

Καθηγητής του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών που σε 

διάλεξή του και συζήτηση που επακολούθησε παρουσίασε, με όσο γίνεται απλό 

και κατανοητό τρόπο, έννοιες της Μαθηματικής επιστήμης από τους 

Διατακτικούς αριθμούς, την έννοια του απείρου και συμπερασμάτων που 

πηγάζουν από την περίφημη ακολουθία Fibonacci.  

     

2.Λόγοι σχεδίασης και Υλοποίησης της δράσης. 

Η δημιουργία των «ομίλων αριστείας» θεωρήθηκε ως σημαντική και πρωτοπόρος 

καινοτομία για την Ελληνική σχολική πραγματικότητα, εξαιτίας του γεγονότος ότι 

«χαρισματικοί» μαθητές δεν μπορούσαν να αναπτύξουν και να εκφράσουν επί της 

ουσίας το «ταλέντο» τους με το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα (Βοσνιάδου, 1995).  

 

3. Απαιτούμενες γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες εκπαιδευτικών. 

 Οι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι για την υλοποίηση αυτού του νέου εγχειρήματος 

διέθεταν εκτός από τη μακροχρόνια διδακτική τους εμπειρία και μια μακρά και 

πολυετή διαδρομή με εμπλοκή στους μαθηματικούς διαγωνισμούς που διοργανώνει 

κατ’ έτος η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. 
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4. Τρόποι συνεργασίας εκπαιδευτικών. 

 Οι δύο εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι των ομίλων συνεργάστηκαν άψογα και δεν 

προέκυψαν δυσκολίες τόσο στην κατάρτιση του αναλυτικού προγράμματος, όσο και 

στην πορεία υλοποίησής του.  

5. Γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες των μαθητών. 

Η αξιολόγηση των μαθητών έγινε με γραπτές δοκιμασίες κατά διδακτική ενότητα και 

με μία τελική γραπτή αξιολόγηση, εφ’ όλης της ύλης που παρουσιάστηκε. Επί της 

ουσίας βέβαια η αξιολόγηση γινόταν σχεδόν σε κάθε δίωρη συνεδρία του ομίλου, 

μέσα από την αλληλεπίδραση διδάσκοντα και διδασκομένων. Οι γνώσεις και οι 

δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τους μαθητές ήταν συμπληρωματικές του 

Προγράμματος Σπουδών του Σχολείου. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος 

σπουδών των ομίλων και κατόπιν επιτυχούς πιστοποίησης, όπως προαναφέραμε, 

χορηγείται Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης στο μαθητή, που υπογράφεται από 

τον Πρόεδρο του ΕΠΕΣ, το Διευθυντή  της μονάδας και το διδάσκοντα εκπαιδευτικό, 

ως ηθική επιβράβευση, αλλά και ως απόδειξη συμμετοχής του μαθητή στην εν λόγω 

δράση.  

 

6. Προκλήσεις του εγχειρήματος 

 Η πραγμάτωση και ολοκλήρωση του όλου εγχειρήματος αποτέλεσε μεγάλη 

πρόκληση. Η ανίχνευση μαθηματικών «ταλέντων» απαιτεί μακροχρόνια διαδικασία, 

διότι οι νοητικές διεργασίες στην οικοδόμηση της γνώσης «ιδιαίτερων» μαθηματικών 

εννοιών και ενοτήτων είναι πολύπλοκη. Κατά την πορεία διεξαγωγής των Ομίλων 

έγινε προσπάθεια τόσο από τους διδάσκοντες  και τους μαθητές ατομικά, όσο και σε 

επίπεδο ομαδικής συνεργασίας μεταξύ των μαθητών ανάπτυξης, κατά το δυνατόν, της 

διεισδυτικής και κριτικής σκέψης σε περιοχές και θέματα των  Μαθηματικών που 

ξεφεύγουν από το κοινό αναλυτικό πρόγραμμα του Σχολείου και απαιτούν αυξημένη 

ικανότητα, διαίσθηση και κρίση στην πραγμάτευσή τους. Μέσω της θεματογραφίας 

των διαφορετικών επιπέδων των Μαθηματικών διαγωνισμών οι μαθητές ήλθαν σε 

επαφή με το βαθμό δυσκολίας των επιλεγμένων θεμάτων, εκτέθηκαν οι ίδιοι σε μια 

αντίστοιχη διαδικασία, κάνοντας συγχρόνως και την ατομική τους αξιολόγηση, ενώ 

έγιναν και οι ίδιοι κοινωνοί ιδιαίτερων και πρωτοποριακών μεθόδων.  
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7. Όφελος για τους εκπαιδευτικούς. 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς η εμπλοκή τους με νέα μαθηματικά πεδία, μη 

ενταγμένα στο Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών, τους έδωσε την ευκαιρία να 

δοκιμάσουν και να πειραματιστούν και σε νέες διδακτικές τεχνικές και εντέλει να 

ασχοληθούν με θέματα που διαφοροποιούσαν τη μέχρι τότε εκπαιδευτική τους 

παρουσία, καθώς και την αναθεώρηση στάσεων, παγιωμένων αντιλήψεων και 

οριοθετημένων πεποιθήσεων. 

 

8. Όφελος για τη Σχολική Μονάδα και την Κοινότητα. 

 Οι βραβεύσεις και οι επιτυχίες των μαθητών μιας σχολικής μονάδας σε 

αναγνωρισμένους, θεσμοθετημένους και έγκυρους επιστημονικά διαγωνισμούς είναι 

η πλέον αξιόπιστη εξωτερική αξιολόγηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και 

στην ουσία καταξιώνει μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολείο τόσο στην τοπική  

κοινωνία, όσο και γενικότερα. Στην ουσία μια τέτοια δράση δημιουργεί ισχυρό 

κίνητρο τόσο για μαθητές, όσο και για εκπαιδευτικούς για τη συγκρότηση και 

λειτουργία παρόμοιων Ομίλων άμιλλας και αριστείας. 

 

9. Δικτύωση/Διάχυση της δράσης. 

 Οι επιτυχίες των μαθητών του Σχολείου μας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Σχολείου, όπου μάλιστα βρίσκονται και οι σχετικές φόρμες με τις προτάσεις και την 

πορεία υλοποίησης των Ομίλων. Η συνέχιση και η περαιτέρω ανάδειξη των ομίλων 

αριστείας θεωρούμε ότι είναι μια απόλυτα βιώσιμη και δυνάμει σε εξέλιξη δράση, 

καθόσον η εισαγωγή πλέον μαθητών στο Πρότυπο-Πειραματικό Γυμνάσιο με 

εξετάσεις δημιουργεί μια ισχυρή και στέρεη βάση για τη συνέχεια και την επιτυχία 

των ομίλων αριστείας. Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε τη σχετικά μικρή 

ανταπόκριση των μαθητών από τις όμορες σχολικές μονάδες, θέμα που πιστεύουμε 

ότι θα επιλυθεί με την πάροδο του χρόνου και με την καταξίωση των ομίλων 

αριστείας στη συνείδηση της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, μέσα από τις επιτυχίες 

των μαθητών του Ομίλου στους διάφορους διαγωνισμούς. Εξάλλου αυτός είναι και 

ένας από τους βασικούς στόχους ίδρυσης και λειτουργίας των ομίλων αριστείας, 

σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και ως εκ τούτου απομένει να κατακτηθεί. Η 

αρχή πάντως έγινε και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ανοίγεται μια ελπιδοφόρα και 

παραγωγική προοπτική. 
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10. Τελική Αποτίμηση. 

Κλείνοντας αυτή τη συνοπτική εισήγηση της καινοτόμου δράσης των Ομίλων 

αριστείας, μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους και θέλοντας να κάνουμε μια 

τελική  αποτίμηση,  θα μπορούσε αναμφίβολα να πει κάποιος ότι το καταστάλαγμα 

και ο απολογισμός του Ομίλων είναι μόνο θετικός, τόσο για τους διδασκόμενους, όσο 

και για το διδάσκοντα. Στους μαθητές διευρύνθηκαν οι ορίζοντες της μαθηματικής 

σκέψης και επιστήμης και σε ορισμένους δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιάσουν και 

να «βγάλουν» το μαθηματικό τους ταλέντο, να αγαπήσουν τον κόσμο των 

Μαθηματικών περισσότερο και να αποκτήσουν κίνητρο για περαιτέρω ενασχόληση 

με τη Μαθηματική επιστήμη και φυσικά να γίνουν πιο δεκτικοί και πρόθυμοι στη 

συμμετοχή τους σε μαθηματικούς διαγωνισμούς, στην ευγενή άμιλλα και διάκριση. 

Για το διδάσκοντα η δράση αυτή απετέλεσε μια νέα εμπειρία την οποία γεύτηκε μέσα 

από την κοινή αγάπη των Μαθηματικών με τους μαθητές του και την αλληλεπίδραση 

που προήλθε από αυτή. 
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Περίληψη 

 

Η παρούσα εισήγηση ασχολείται με την παρουσίαση της δράσης που έλαβε χώρα στο 

Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας και είχε ως άξονα αναφοράς τη 

συνάντηση με μια από τις πλέον πολύπλευρες προσωπικότητες στον τομέα της 

επιστήμης, της τέχνης, της εκπαίδευσης, της φιλοσοφίας και της έρευνας γενικότερα, 

το Νίκο Λυγερό. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου είχε την χαρά να είναι 

συνδιοργανωτής της ομιλίας που έδωσε ο Νίκος Λυγερός με αποδέκτη το κοινό της 

Φλώρινας με τίτλο «Προσανατολισμός της εκπαίδευσης σήμερα». Επιπλέον, την 

επόμενη μέρα είχε τη μοναδική εμπειρία να «μάθει» έναν νέο τρόπο «μάθησης» ή 

ίσως να προβληματιστεί για τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιεί μέσα από 

την επαφή που είχε ο φιλοξενούμενος με το μαθητικό δυναμικό του σχολείου αλλά 

και με τη διενέργεια μιας εκπαιδευτικού περιεχομένου συζήτησης μαζί του.  

 

Abstract 

 

This paper deals with the presentation of the action that took place at the 

Experimental Primary School of Florina and had as reference axis meeting with one 

of the most versatile personalities in science, art, education, philosophy and research 

in general, Nikos Lygeros. The teaching staff of the school had the pleasure to be co-

host of the talk given by Nikos Lygeros publicly in Florina entitled "Orientation of 

education today." Moreover, the next day they had the unique experience to "learn" a 

new way of "learning" or maybe to reflect on the teaching methods used, through the 

touch that the guest had with the potential student of the school but also by 

conducting a conversation of educational content with him. 

 

1. Υπόβαθρο δράσης 

 

Έπειτα από πρωτοβουλία της πρώτης συγγραφέας προσκλήθηκε ο Νίκος Λυγερός σε 

ένα διήμερο διαλέξεων στην ακριτική Φλώρινα (13& 14/1/2014). Το πρόγραμμα της 

διήμερης παρουσίας του περιελάμβανε: την πρώτη μέρα διοργάνωση ημερίδας που 

απευθυνόταν στο κοινό της περιοχής και τη δεύτερη διενέργεια εκπαιδευτικής 

συνάντησης με το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου μας και 

mailto:Pepipap67@hotmail.gr
mailto:NatassaKf@hotmail.com
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επιμορφωτικό σεμινάριο προς το εκπαιδευτικό προσωπικό. Βασικός σκοπός της 

παρούσας δράσης αποτελεί η ανάδειξη της κοινωνικής εξωστρέφειας που αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας διδασκαλίας και μάθησης που διέπει το Πρότυπο 

Πειραματικό σχολείο Φλώρινας. Ειδικότερα, επιδιώκεται η συχνή επαφή του 

μαθητικού πληθυσμού με κοινωνικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλες 

επιστημονικές και ερευνητικές πηγές διότι θεωρείται ότι συμβάλλει στην 

κοινωνικοποίηση και συντελεί ώστε οι ακολουθούμενες εκπαιδευτικές πρακτικές να 

παραμένουν εναρμονισμένες με τις τρέχουσες απαιτήσεις της εποχής. Ειδικότερος 

στόχος της δράσης αυτής υπήρξε η επαφή των μαθητών με μια από τις πλέον 

εξέχουσες και πολυσχιδείς προσωπικότητες στον κόσμο, το Νίκο Λυγερό. Μέσω της 

γνωριμίας με τον Νίκο Λυγερό του οποίου το πολύπλευρο έργο αποτελεί αντικείμενο 

θαυμασμού για τον κάθε άνθρωπο, οι μαθητές θα συναντήσουν ένα πρότυπο 

επιστήμονα, ερευνητή, ποιητή και συγγραφέα.  

 

2. Λόγοι σχεδίασης της δράσης 

 

Όπως ειπώθηκε και πρωθύστερα το σχολείο είναι ευαισθητοποιημένο στα ερεθίσματα 

του κοινωνικού γίγνεσθαι και αφουγκράζεται το παλμό της επικαιρότητας και της 

ψυχοσύνθεσης των μαθητών. Υπό το σκεπτικό αυτό κρίναμε ότι στη σύγχρονη 

συγκυρία της οικονομικής κρίσης η σημασία της παιδείας χρειάζεται 

επαναπροσδιορισμό ενώ οι μαθητές περισσότερο παρά ποτέ έχουν ανάγκη να 

γνωρίσουν και να πιστέψουν σε πρότυπα ανθρώπων που συνδυάζουν γνώση, ηθική 

ακεραιότητα και απλότητα. Την ίδια ανάγκη, βέβαια, έχει, θεωρήσαμε ότι υπάρχει 

και στο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο εξαθλιωμένο από τις οικονομικά άσχημες 

συνθήκες και επιβαρυμένο από φόρτο εργασίας, κάποιες φορές, χρειάζεται απλά μια 

υπενθύμιση της αξίας του ρόλου του. Το πλέον κατάλληλο άτομο για να επιτελέσει 

τις παραπάνω λειτουργίες είναι ο Νίκος Λυγερός. Μια ματιά στο βιογραφικό του 

σημείωμα αρκεί για να επιβεβαιώσει την επιλογή μας αυτή. Ο Νίκος Λυγερός είναι 

Έλληνας μαθηματικός, συγγραφέας, ποιητής, ζωγράφος, σκηνοθέτης, ασχολείται με 

τη μουσική, την κοινωνιολογία, την οικονομία, την αρχαιολογία, το μάνατζμεντ, τη 

στρατηγική και τη γεωπολιτική. Είναι ειδικός σύμβουλος στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, 

τη Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας, την Αστυνομική Ακαδημία, τη Σχολή Εθνικής 

Ασφάλειας, τη Σχολή Στρατολογικού. Είναι επίσης διερμηνέας-μεταφραστής στα 

Γαλλικά δικαστήρια. Γεννήθηκε το 1968 στο Βόλο. Ως ερευνητής έχει ασχοληθεί με 

τους τομείς της άλγεβρας, της θεωρίας αριθμών και της συνδυαστικής. Ίδρυσε το 

Ίδρυμα Αλτρουϊσμός στην Κύπρο, που προωθεί τις μαζικές προσφυγές κατά της 

Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχει ιδρύσει την 

οργάνωση The Pi Society στην οποία για να εγγραφεί κάποιος πρέπει να έχει IQ 176 

και πάνω, βαθμός νοημοσύνης που σύμφωνα με στατιστικές αντιστοιχεί σ’ έναν 

άνθρωπο στο εκατομμύριο. Είναι μέλος της Mensa, η οποία έχει 100.000 μέλη ανά 

τον κόσμο, της Parssociety,  αλλά και της Mega Foundation, κ.α. Είναι επίσης 

δημιουργός δοκιμασιών νοημοσύνης μεγάλου εύρους, και ένα εκ των τεστ εισαγωγής 

στην Parssociety είναι σχεδιασμένο από τον ίδιο τον Ν. Λυγερό και είναι ευρέως 

διαθέσιμο στην προσωπική του ιστοσελίδα. Σύμφωνα με βιογραφικό, που δημοσιεύει 

ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και 
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εργαζόταν ως επιστημονικός συνεργάτης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα αυτού, "είναι ο 

Έλληνας με τον υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης (189 στην κλίμακα Standford-Binet)" 

και "ένας από τους 50 εξυπνότερους ανθρώπους στον κόσμο". Στην προσωπική του 

ιστοσελίδα (http://www.lygeros.org) υπάρχουν πάνω από 15.920 γραπτά κείμενα του 

ιδίου που περιλαμβάνουν άρθρα πάνω σε θέματα φιλοσοφίας, νοημοσύνης, 

εκπαίδευσης, μαθηματικών, φυσικής, μυθολογίας, θρησκείας, ιστορίας, αρχαιολογίας, 

κινηματογράφου, ζωγραφικής, μουσικής, πολιτικής, κοινωνιολογίας, στρατηγικής, 

management, οικονομίας, καθώς και άλλου είδους κείμενα όπως ποιήματα, ή 

λογοτεχνικά αποσπάσματα, στην Ελληνική, Γαλλική ή Αγγλική γλώσσα, αλλά και 

πάνω από 1000 σκίτσα ή πληρέστερα έργα ζωγραφικής, πολλά από τα οποία είναι 

αναφορές σε έργα των da Vinci,van Gogh, Dali, Picasso, Schiele. 

(www.Wikipedia.com). 

 

3. Απαιτούμενες γνώσεις/δεξιότητες των εκπαιδευτικών/ τρόπος συνεργασίας 

εκπαιδευτικών 

 

Η συμβολή του εκπαιδευτικού προσωπικού υπήρξε πολύ σημαντική τόσο στη 

διοργάνωση (από διαδικαστικής άποψης) της διημερίδας στην οποία συμμετείχε ο κ. 

Λυγερός, όσο και στην αρτιότερη φιλοξενία του στην πόλη μας. Πέρα από το 

διαμεσολαβητικό ρόλο της πρώτης συγγραφέας ώστε ο κ. Λυγερός να δεχθεί την 

πρόσκληση που του απηύθυνε το σχολείο μας, το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό 

επιφορτίστηκε με την προετοιμασία των μαθητών για την υποδοχή του κ. Λυγερού 

αλλά και με τη διοργάνωση και των δύο διαλέξεών του. Η αγαστή συνεργασία του 

συνόλου των εκπαιδευτικών και η ενασχόληση του καθενός ξεχωριστά με έναν ειδικό 

τομέα ευθύνης απέδωσε τα μέγιστα. Συντονιστής της όλης προσπάθειας υπήρξε ο 

διευθυντής του Πρότυπου Πειραματικού Φλώρινας Κίμων Σαββάκης. 

 

4. Γνώσεις/δεξιότητες των μαθητών 

 

Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 ο Νίκος Λυγερός πραγματοποίησε διάλεξη με τίτλο: 

«Επιστήμη και γνώση» προς όλους τους μαθητές του σχολείου μας ( βίντεο από την 

ομιλία του Νίκου Λυγερού από την ιστοσελίδα του Νίκου Λυγερού 

http://www.lygeros.org/Talks/20140114_talk.html & φωτογραφικό υλικό από το 

μάθημα από την ιστοσελίδα του σχολείου http://2dim-peir-

florin.flo.sch.gr/?q=activities/episkepsi-toy-nlygeroy-sto-sholeio-mas). Στα πλαίσια 

της επαφής του με τους μαθητές του σχολείου μας ο επιστήμονας επιχείρησε μέσα 

από βιωματικά παιχνίδια με βάση τη γεωμετρία να ακονίσει την μαθηματική 

αντίληψη των μαθητών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής δραστηριότητες: Έχουμε 

ένα κέρμα (έχει σχήμα κύκλου). Μπορούμε να βάλουμε τρία κέρματα (κύκλους) που 

το ένα να ακουμπάει τα άλλα δύο; Στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε το ίδιο ( 

δηλαδή το κάθε κέρμα να ακουμπάει τα άλλα τρία ) με τέσσερα κέρματα (κύκλους;) 

Πώς ένας κύβος μπορεί να έχει σκιά εξαγώνου; Θεωρούμε ότι οι μαθητές του 

σχολείου μας αποκόμισαν σημαντικά μαθησιακά οφέλη από την παρούσα διάλεξη, 

κυρίως διότι ανακάλυψαν από μόνοι τους τη λύση στα προβλήματα που τους 

δόθηκαν. 

http://www.wikipedia.com/
http://www.lygeros.org/Talks/20140114_talk.html
http://2dim-peir-florin.flo.sch.gr/?q=activities/episkepsi-toy-nlygeroy-sto-sholeio-mas
http://2dim-peir-florin.flo.sch.gr/?q=activities/episkepsi-toy-nlygeroy-sto-sholeio-mas
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5. Δυσκολίες εγχειρήματος 

 

Δεν μπορούμε να πούμε ότι το εγχείρημα της φιλοξενίας του Νίκου Λυγερού στη 

Φλώρινα, η διάλεξη με τους μαθητές και η συνδιοργάνωση της ομιλίας που έδωσε 

στο ευρύτερο κοινό της πόλης ήταν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα. Και τούτο 

οφείλεται τόσο στην καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους κατά την 

διανομή των τομέων ευθύνης του καθενός όσο και στην εξαιρετικά διακριτική, φιλική 

και χαμηλών τόνων παρουσία του ίδιου του καλεσμένου. 

 

6. Όφελος για τους εκπαιδευτικούς 

 

Σε συνέχεια της διάλεξης που παραχώρησε ο κ. Νίκος Λυγερός προς τους μαθητές 

του σχολείου ακολούθησε επιμορφωτική συνάντηση-συζήτηση με το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου. Στη συνάντηση αυτή ο κ. Λυγερός τόνισε τη σημασία που 

έχει για τον εκπαιδευτικό να γνωρίζει τις ανάγκες του κάθε μαθητή του. Παράδειγμα 

για την αρχή αυτή είναι η σημασία που πρέπει να δίνεται από την Α΄ Δημοτικού στο 

κατά πόσο ο μαθητής είναι αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας. Το γεγονός αυτό στο οποίο 

δεν αποδίδεται η αξία που του αναλογεί έχει, εντούτοις, τη δυναμική να καθορίζει τον 

τρόπο διδασκαλίας σε πολλά μαθήματα όπως π.χ. στη γεωμετρία και τον τρόπο 

σχεδίασης των σχημάτων, ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με το χέρι που χρησιμοποιεί ο 

καθένας. Επίσης, ο κ. Λυγερός υπογράμμισε τη βαρύτητα που πρέπει να δώσουν οι 

εκπαιδευτικοί στο ρυθμό μάθησης του κάθε μαθητή παραγνωρίζοντας την 

προσέγγιση του «μέσου όρου» την οποία οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ακολουθούν 

προκειμένου να ανταποκριθούν στους στόχους που έχουν τεθεί από το αναλυτικό 

πρόγραμμα για την εκμάθηση της διδακτέας ύλης. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο 

βοηθούνται οι μαθητές που υπολείπονται των υπολοίπων αλλά και οι χαρισματικοί 

που προηγούνται των υπολοίπων. Στα πλαίσια της συζήτησης αυτής τέθηκαν και 

άλλα θέματα εκπαιδευτικού περιεχομένου τα οποία απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. 

Το αποτέλεσμα από αυτή τη γόνιμη συζήτηση ήταν μόνο θετικό για τους 

εκπαιδευτικούς ενώ η εμπειρία της διοργάνωσης της δράσης συνολικά τους βοήθησε 

να αναπτύξουν το βαθμό συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους. 

 

7. Διάχυση της δράσης/Όφελος για την ευρύτερη σχολική κοινότητα 

 

Όπως ειπώθηκε και νωρίτερα η διοργάνωση της συγκεκριμένης δράσης αφορούσε το 

σχολείο συνολικά, επομένως τα οφέλη υπήρξαν θετικά για το σύνολο του μαθητικού 

δυναμικού και δεν είχαν να κάνουν μόνο με μια τάξη. Στη συνέχεια, προηγήθηκε της 

διάλεξης του Νίκου Λυγερού στο Πρότυπο Δημοτικό η διεξαγωγή ομιλίας με τίτλο 

«Προσανατολισμός της εκπαίδευσης σήμερα» (φωτογραφικό υλικό: http://2dim-peir-

florin.flo.sch.gr/?q=activities/omilia-nlygeroy-me-thema-prosanatolismos-tis-

ekpaideysis-simera video από την ομιλία : 

http://www.lygeros.org/Talks/20140113_Talks.html).  Η συνδιοργάνωση της 

παρούσας διάλεξης έγινε από το σχολείο μας και το σύλλογο εκπαιδευτικών Α/θμιας 

εκπαίδευσης Φλώρινας. Στα πλαίσια της παρούσας διάλεξης το εκπαιδευτικό- και όχι 

μόνο- κοινό της Φλώρινας είχε την ευκαιρία να απολαύσει τη διάχυση των σκέψεων 

http://2dim-peir-florin.flo.sch.gr/?q=activities/omilia-nlygeroy-me-thema-prosanatolismos-tis-ekpaideysis-simera
http://2dim-peir-florin.flo.sch.gr/?q=activities/omilia-nlygeroy-me-thema-prosanatolismos-tis-ekpaideysis-simera
http://2dim-peir-florin.flo.sch.gr/?q=activities/omilia-nlygeroy-me-thema-prosanatolismos-tis-ekpaideysis-simera
http://www.lygeros.org/Talks/20140113_Talks.html
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υπό μορφή παραδειγμάτων και συμβολικών εικόνων του ομιλητή γύρω από τη θέση 

της παιδείας στη δύσκολη οικονομικά σημερινή συγκυρία. Ειδικότερα, ο Νίκος 

Λυγερός ξεκίνησε την ομιλία του κάνοντας ένα διαχωρισμό μεταξύ των εννοιών της 

«παιδείας» και της «εκπαίδευσης», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η παιδεία 

ακολουθεί τις αξίες, ενώ η εκπαίδευση ακολουθεί τις αρχές». Στη συνέχεια έθιξε 

σημεία αντιδιαστολής της εκπαίδευσης και της παιδείας που σχετίζονται με το  

μαθητοκεντρικό  χαρακτήρα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και το χρονοβόρο της 

δεύτερης έννοιας σε σύγκριση με την πρώτη. Επίσης, έγινε αναφορά στις έννοιες της 

απόδοσης (που συνοδεύει την εκπαίδευση), της αποτελεσματικότητας (παιδεία) και 

της αξιολόγησης (εκπαίδευση). Στο τελευταίο κομμάτι της ομιλίας του ο κ. Λυγερός 

παρουσίασε στοιχεία της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας (αλτρουϊσμός, υπερβολή, 

φιλότιμο) και έκλεισε με τη βεβαιότητα ότι υπάρχει «φως στην άκρη του τούνελ» 

αναφερόμενος στην οικονομική κρίση που διανύει η χώρα μας διότι η δυναμική του 

ελληνισμού είναι διαχρονική.  

 

8. Τελική αποτίμηση 

 

Συμπερασματικά κρίνουμε ότι η σύλληψη της ιδέας που είχε η πρώτη συγγραφέας 

του παρόντος άρθρου να προσκληθεί ο Νίκος Λυγερός ως μια από τις πλέον 

εξέχουσες επιστημονικά προσωπικότητες και η υλοποίησή της είχε θετικά 

αποτελέσματα τόσο για το ίδιο το σχολείο και το μαθητικό και εκπαιδευτικό 

δυναμικό του όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της περιοχής της Φλώρινας. 

Οι συναντήσεις αυτού του είδους για μια ακριτική περιοχή σαν τη Φλώρινα είναι 

δυσεύρετες αλλά γι΄ αυτό το λόγο και μοναδικές.  

 

Δικτυογραφία 

 

Επίσημη ιστοσελίδα του Νίκου Λυγερού : http:// www. lygeros.org (ημερομηνία 

προσπέλασης 02-08-2014) 

http://www.lygeros.org/Talks/20140114_talk.html (ημερομηνία προσπέλασης 31-07-

2014) 

http://www.lygeros.org/Talks/20140113_Talks.html(ημερομηνία προσπέλασης 31-

07-2014) 

www.wikipedia.com (ημερομηνία προσπέλασης 1-08-2014) 

Ιστοσελίδα του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας http://2dim-

peir-florin.flo.sch.gr/ (ημερομηνία προσπέλασης 30-08-2014) 
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2Ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας. Περιγραφή Δράσης 

Πολιτιστικού Προγράμματος: «Υπό την Επήρεια της 

Ποιητικής Σκέψης του Άγγελου Σημηριώτη. Δικελί 

Μ. Ασίας 1870 – Ν. Ιωνία 1944» 

Ελπινίκη Ταστάνη  

Φιλόλογος, Διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Στο 2
ο
 Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 υλοποιήθηκε το 

πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο: «Υπό την επήρεια της ποιητικής σκέψης του 

Άγγελου Σημηριώτη. Δικελί Μ. Ασίας 1870 – Ν. Ιωνία 1944».  

Ο σκοπός του προγράμματος ήταν διπλός: αφενός η γνωριμία των μαθητών και 

μαθητριών με τον ποιητή Άγγελο Σημηριώτη, με την προοπτική μιας περαιτέρω 

αναζήτησης και γνωριμίας με τους λογοτέχνες της Νέας Ιωνίας και αφετέρου η επαφή 

τους με την ποίηση γενικότερα. Εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων από το 2
ο
 

Γυμνάσιο μοιράστηκαν με την ομάδα του προγράμματος τις σκέψεις και τους 

προβληματισμούς τους για την ποίηση και διάβασαν  έργα αγαπημένων τους ποιητών. 

Επίσης με κεντρικό θέμα την ποίηση γνωστοί λογοτέχνες αντάλλαξαν απόψεις με τους 

μαθητές και τις μαθήτριες καθώς και με προσκεκλημένους καθηγητές τόσο του 2
ου

 

Γυμνασίου όσο και άλλων σχολείων. 

Η άριστη συνεργασία της ομάδας με τους προσκεκλημένους λογοτέχνες, αλλά και με 

τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, άφησε, καθ’ ομολογία των ίδιων των μαθητών και 

μαθητριών, άριστες εντυπώσεις και δημιούργησε θετικές προσδοκίες για μια 

περεταίρω επαφή με την ποίηση σε προσωπικό επίπεδο. 

ABSTRACT 

During the year 2013-2014 at the 2
nd

 high school of Nea Ionia came true a cultural 

project under the general title: “Under the influence of the poetic reflection of Angelos 

Simiriotis. Dikeli M. Asia 1870 - N. Ionia”.  

This project had a double purpose. Firstly it was the pupil’s acquaintance with the poet 

Angelos Simiriotis under the scope of a further inquiry and knowledge of the Ionians 

poets and writers. Secondly the aim of cultivating their love for the world of poetry in 

general. Educationalists of various expertises had been involved to this project by 

sharing their love for poetry with our team by letting them know their favorite poets 

and reciting characteristic pieces of their work.  Having poetry as our central theme we 

had the honor to invite and host poets and writers to our school. Through interactive 

procedures pupils and educationalists had the chance to exchange opinions and have a 

closer contact with the art of writing in general. 

The result of this excellent collaboration was to build a cultural basis on the pupil’s 

conscience concerning poetry, as well as a further practice in their lives.  
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Στο 2
ο
 Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας φοιτούν περίπου 200 μαθητές, προερχόμενοι από 

οικογένειες εργατικών και μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων διδάσκουν δε 21 

καθηγητές και καθηγήτριες. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014, στο 

πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα με τίτλο: «Υπό 

την επήρεια της ποιητικής σκέψης του Άγγελου Σημηριώτη. Δικελί Μ. Ασίας 

1870 – Ν. Ιωνία 1944». Σε αυτό συμμετείχαν δεκατρείς μαθητές και μαθήτριες από 

την Δευτέρα και την Τρίτη τάξη, αποτέλεσε δε συνέχεια προγράμματος του 

προηγούμενου σχολικού έτους, 2012-2013, με τίτλο «Αναζητώντας τα σημάδια του 

παρελθόντος στη σύγχρονη Νέα Ιωνία». Ο σκοπός της φετινής δραστηριότητας ήταν 

διπλός: αφενός η γνωριμία των μαθητών και μαθητριών με τη ζωή και το έργο του 

ποιητή Άγγελου Σημηριώτη, με την προοπτική μιας περαιτέρω επαφής με το έργο και 

άλλων λογοτεχνών της Νέας Ιωνίας και αφετέρου η ενασχόλησή τους με την ποίηση 

γενικότερα. Με αφορμή την ποίηση του Άγγελου Σημηριώτη και με εργαλείο την 

τέχνη του να βαδίσουν στα μονοπάτια της ποίησης, να αφουγκραστούν τα μυστικά της 

και γιατί όχι να τολμήσουν και αυτά να εκφραστούν ποιητικά. 

Για τους μαθητές, αλλά και πολλούς από τους διδάσκοντες η ποίηση αποτελεί περιοχή 

της Λογοτεχνίας δύσκολα προσβάσιμη. Η αποκομμένη από το σύνολο του ποιητικού 

έργου ενός δημιουργού ενασχόληση με ένα του ποίημα, η περιορισμένη στα πλαίσια 

και στις ανάγκες της ωριαίας σχολικής διδασκαλίας ανάλυσή του, με τα γνωστά 

συμπαρομαρτούντα, διάσπαση προσοχής των μαθητών, εξωτερικοί θόρυβοι, κ.λπ., 

γενικότερα οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα σχετικά με την ποίηση λειτουργούν 

αποτρεπτικά και καθιστούν την επαφή με την ποίηση, στο σχολικό τουλάχιστον χώρο, 

δρόμο μετ’ εμποδίων. 

Εκ των πραγμάτων λοιπόν το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενείχε πολλούς κινδύνους: 

αφενός την απροθυμία και την έλλειψη διάθεσης συμμετοχής εκ μέρους των μαθητών 

και μαθητριών του σχολείου, δεδομένου ότι παρόμοιο πρόγραμμα δεν είχε ξανά 

εκπονηθεί στο 2
ο
 Γυμνάσιο, αφετέρου δε τη μη επιτυχή ολοκλήρωσή του. Ωστόσο οι 

παραπάνω κίνδυνοι αποτέλεσαν για την υπεύθυνη καθηγήτρια συνάμα και πρόκληση. 

Η ενασχόλησή της για πολλά χρόνια με την εκπόνηση ποικίλων σχολικών 

προγραμμάτων, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών καθώς και η επιμόρφωσή της μέσω 

διαφόρων σεμιναρίων συνέβαλαν στην εξομάλυνση των δυσκολιών και στην επιτυχή 

έκβαση του προγράμματος. Τόσο η ιδιότητα της φιλολόγου όσο και η προσωπική 

ενασχόλησή της με την έρευνα γενικότερα και τη συγγραφή μείωσαν τις δυσκολίες 

που ούτως ή άλλως παρουσιάζει ένα θέμα σχετικό με την ποίηση. Η επιτυχής, τελικά, 

υλοποίηση του προγράμματος απέδειξε ότι ο προγραμματισμός, η μεθοδική εργασία 

και πάνω από όλα η ύπαρξη οράματος και στόχευσης σε έναν κοινό με τα παιδιά 

σκοπό οδηγούν σε θετικό αποτέλεσμα ενώ το κέρδος για όλους τους εμπλεκομένους 

είναι πολύπλευρο. 

Ο διττός, όπως προαναφέρθηκε, σκοπός του προγράμματος καθόρισε την πορεία και 

προσδιόρισε τις επί μέρους δραστηριότητες της ομάδας που εργάστηκε σε δύο 

επίπεδα. Στο πρώτο ήρθε σε επαφή και γνώρισε τον ποιητή Άγγελο Σημηριώτη και το 

έργο του. Βιβλιογραφικά στηρίχτηκε, κυρίως, στο δίτομο συγκεντρωτικό έργο των 

ποιημάτων του που επιμελήθηκαν η κ. Έλσα Λιαροπούλου και ο κ. Γιάννης Πατίλης. 

Η ομάδα μοιράστηκε σε μικρότερες ομάδες που η καθεμία ανέλαβε να ασχοληθεί με 

έναν επί μέρους τομέα. Η πρώτη ομάδα ασχολήθηκε με τη βιογραφία γενικότερα του 
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Άγγελου Σημηριώτη, ειδικότερα με τη ζωή και τη δράση του στη Ν. Ιωνία. Η δεύτερη 

ομάδα διερεύνησε το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της περιόδου που έζησε και 

δημιούργησε ο ποιητής. Η τρίτη ομάδα ασχολήθηκε με τα ιδεολογικά και λογοτεχνικά 

ρεύματα, ειδικότερα την ποίηση της εποχής, τα χαρακτηριστικά της, τους ποιητές και 

το έργο τους. Η τέταρτη ομάδα, με το ποιητικό, το δημοσιογραφικό και το ευρύτερο 

λογοτεχνικό έργο του Σημηριώτη. Τέλος η πέμπτη ομάδα ασχολήθηκε με την 

ψηφιοποίηση του υλικού και την παρουσίαση του προγράμματος.  

Στα αρχικά σχέδια ήταν και η διασχολική προσέγγιση του θέματος, η συνεργασία με 

ένα σχολείο της Μυτιλήνης, εφόσον ο Άγγελος Σημηριώτης καταγόταν από την 

μητέρα του από τη Λέσβο και για ένα διάστημα πήγε σχολείο εκεί ενώ αργότερα 

επέστρεψε και εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα Λέσβος. Δυστυχώς τα 

σχολεία με τα οποία ήρθε σε επαφή η υπεύθυνη καθηγήτρια είχαν ανειλημμένες 

υποχρεώσεις με άλλα προγράμματα.  

Στο εν λόγω πρόγραμμα εκτός από την υπεύθυνη καθηγήτρια δεν πήραν μέρος άλλοι 

καθηγητές ή καθηγήτριες. Ωστόσο καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων του σχολείου 

κλήθηκαν να μοιραστούν με την ομάδα τις σκέψεις τους για την ποίηση και να 

διαβάσουν αγαπημένα τους ποιήματα. Η ποίηση άλλωστε δεν κλείνεται σε ειδικότητες 

και στεγανά. Πρώτος καλεσμένος ο μαθηματικός του 2
ου

 Γυμνασίου, ο οποίος 

ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα με ιδιαίτερη χαρά. Ο λόγος της πρόσκλησης ήταν η 

αγάπη και η ενασχόλησή του με την ποίηση. Η συνάντηση έγινε στη βιβλιοθήκη του 

σχολείου με την υπεύθυνη καθηγήτρια του προγράμματος και ολόκληρη την ομάδα 

των παιδιών. Η επιλογή του χώρου δεν ήταν τυχαία. Περιστοιχισμένοι από τόμους 

βιβλίων ποίησης, πεζογραφίας, φιλοσοφίας, ιστορίας κ.λπ. ένοιωθαν το χώρο να δένει 

αρμονικά με το σκοπό της συνάντησης. Θέμα της ομιλίας «Ποίησης εγκώμιον» 

ακολούθησε δε εκτενής συζήτηση και διατυπώθηκαν από τα παιδιά προβληματισμοί 

και σχετικά με την ποίηση ερωτήματα.  

Δεύτερη καλεσμένη ήταν η καθηγήτρια των καλλιτεχνικών του σχολείου, η οποία 

βοήθησε την ομάδα να προσεγγίσει την ποίηση με τη βοήθεια της ζωγραφικής και να 

συνδέσει τις δύο μορφές τέχνης. Διάβασε αγαπημένα της ποιήματα και παρότρυνε τα 

παιδιά να δώσουν μορφή και χρώμα στα συναισθήματα που τους δημιουργούνταν 

κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Εννοείται πως τα παιδιά είχαν στη διάθεσή τους τα 

απαραίτητα χαρτόνια και χρώματα.  

Η συνεργασία με τους παραπάνω καθηγητές υπήρξε άψογη και οι εντυπώσεις 

μαθητών και εμπλεκομένων στη διαδικασία καθηγητών θετικές. Στα αρχικά σχέδια 

ήταν όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευτικοί του σχολείου να επικοινωνήσουν 

την αγάπη τους για την ποίηση και να μοιραστούν με την ομάδα τις σκέψεις τους γι’ 

αυτήν. Δυστυχώς όμως ο περιορισμένος χρόνος μαθητών και καθηγητών αποτέλεσε 

ανασταλτικό παράγοντα. 

Με αφορμή την Ημέρα της Ποίησης, 21.3.2014, προσκλήθηκε η επιμελήτρια του 

ποιητικού έργου του Άγγελου Σημηριώτη, κ. Έλσα Λιαροπούλου. Στη συζήτηση με 

την κ. Λιαροπούλου συμμετείχαν η Διευθύντρια του 2
ου

 Γυμνασίου καθώς και πολλοί 

από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες καθώς επίσης και εκπαιδευτικοί από άλλα 

σχολεία, εξεδήλωσαν δε ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν και ορισμένοι μαθητές του 

σχολείου, γεγονός το οποίο έδωσε ιδιαίτερη χαρά σε όλους.  
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Καθ’ ομολογία των παιδιών η παραπάνω εκδήλωση αποτέλεσε μια ξεχωριστή και 

ανεπανάληπτη εμπειρία, σύμφωνα με τη γραπτή αξιολόγηση της δραστηριότητας, 

στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν γραπτώς κατά την επόμενη συνάντηση της 

ομάδας. Η. κ. Λιαροπούλου τα προσέγγισε και τα μάγεψε με το δικό της τρόπο και τα 

ταξίδεψε στα μονοπάτια της ποίησης. Χάρηκαν τη συζήτηση μαζί της, τους πρόσφερε 

γνώσεις πολύ σημαντικές σε ό, τι αφορά την ποίηση και τους έδειξε τρόπους για το 

πώς να γράψουν τα δικά τους ποιήματα. Το αποτέλεσμα εξέπληξε ευχάριστα όλους.  

Τελευταίος καλεσμένος ήταν ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή» και 

συγγραφέας Παντελής Μπουκάλας. Καιρό πριν προετοιμαζόμενα για τη γνωριμία 

μαζί του τα παιδιά μελέτησαν χρονογράφημά του, δημοσιευμένο στην εφημερίδα 

Καθημερινή, με θέμα «Τα φάρμακα και τα φαρμάκια της τέχνης» και ήρθαν σε επαφή 

με το ποιητικό έργο του. Η συνάντηση έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2
ου

 

Γυμνασίου και την παρακολούθησαν εκτός από την ομάδα του προγράμματος επίσης 

και πολλοί καθηγητές τόσο του σχολείου όσο και από άλλα σχολεία.  

Με πρωτοβουλία της υπεύθυνης του προγράμματος οργανώθηκε συνάντηση με την 

αντίστοιχη ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος του 8
ου

 Γυμνασίου Χαλανδρίου – 

Λυκειακές τάξεις: «Λέσχη Ανάγνωσης» που εμπεριέχει τα επί μέρους προγράμματα: 

«Εκφραστική Ανάγνωση» και «Βιβλιοπαρουσιάσεις», με θέμα συζήτησης την ποίηση 

και με κύριο ομιλητή τον πρώτο καλεσμένο του προγράμματος για την ποίηση του 

Σημηριώτη. Στη συνάντηση εκ μέρους του 2
ου

 Γυμνασίου πήραν μέρος εκτός από την 

υπεύθυνη καθηγήτρια και τον ομιλητή, η Διευθύντρια και η υπεύθυνη του 

προγράμματος έκδοσης της σχολικής εφημερίδας. Οι σχολικές υποχρεώσεις και 

εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών δεν επέτρεψαν να λάβουν μέρος στη 

συνάντηση ωστόσο τους μεταφέρθηκε το κλίμα της συνάντησης, η συζήτηση που 

ακολούθησε με τους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου του Χαλανδρίου 

δημιουργήθηκε δε η προοπτική μιας διασχολικής συνάντησης και συνεργασίας κατά 

το επόμενο σχολικό έτος.  

Προκειμένου τα παιδιά να δουν και να μελετήσουν τις εφημερίδες Σαλόνι και Εξπρές, 

που εξέδιδε στην Αθήνα ο Άγγελος Σημηριώτης με τον αδελφό του Γιώργο 

Σημηριώτη προγραμματίστηκε επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη της Βουλής στο 

Καπνεργοστάσιο. Η επίσκεψη αυτή είχε διπλό σκοπό. Αφενός τη μελέτη των 

εφημερίδων και αφετέρου τη γνωριμία με τον τρόπο ψηφιοποίησης και αποδελτίωσης 

εφημερίδων και περιοδικών. Η ομάδα είχε την ευκαιρία να γνωρίσει το χώρο στον 

οποίο σήμερα φιλοξενείται η συλλογή των εφημερίδων και των περιοδικών της 

Βιβλιοθήκης της Βουλής, να πληροφορηθεί για την ιστορία των Ελληνικών 

Βιβλιοθηκών, να επισκεφθεί την αίθουσα ψηφιοποίησης, την αίθουσα αποκατάστασης 

φθαρμένων βιβλίων και περιοδικών και παράλληλα να ενημερωθεί για τη διαδικασία 

της αποκατάστασης των φθορών.  

Παρά το γεγονός ότι στο πλαίσιο του προγράμματος είχε προγραμματισθεί επίσκεψη 

στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.), στο οποίο βρίσκεται το 

αρχείο του Άγγελου Σημηριώτη, η δέσμευση να μετακινηθούν οι μαθητές με 

νοικιασμένο πούλμαν, έκανε αδύνατη την πραγματοποίηση του στόχου, εφόσον ο 

μικρός αριθμός των μαθητών του προγράμματος καθιστούσε ασύμφορη οικονομικά 

μια τέτοια δράση. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και με την προγραμματισμένη 

επίσης επίσκεψη στο Ίδρυμα «Τάκης Σινόπουλος – Σπουδαστήριο Νεοελληνικής 
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ποίησης» που βρίσκεται στη Νέα Ιωνία. Πολλές από τις δυσκολίες που προέκυψαν 

κατά τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος οφείλονται κυρίως στον 

περιορισμένο χρόνο των μαθητών εφόσον οι περισσότεροι από αυτούς είχαν 

ανειλημμένες εξωσχολικές υποχρεώσεις (ξένες γλώσσες, αθλητικές δραστηριότητες 

κ.λπ.). Ας σημειωθεί επίσης ότι πολλές εργασίες για τις ανάγκες του προγράμματος 

και η συνεργασία με άλλους φορείς απαιτούν την παρουσία του καθηγητή εκτός 

σχολείου, πράγμα αρκετά δύσκολο υπό τις παρούσες συνθήκες, λόγω του αυξημένου 

ωραρίου των καθηγητών καθώς και των άλλων ενδοσχολικών υποχρεώσεών τους. 

Πολλά παιδιά από την ομάδα συμμετείχαν στην τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

των Καινοτόμων Προγραμμάτων του 2
ου

 Γυμνασίου, που πραγματοποιήθηκε στη 

Λέσβο (Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 – Κυριακή, 14 Απριλίου 2014). Με σκοπό τη 

βοήθεια παιδιών που οικονομικά δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην 

παραπάνω επίσκεψη οργανώθηκε, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, παζάρι 

στο χώρο του 2
ου

 Γυμνασίου με έργα κατασκευασμένα από τις καθηγήτριες των 

προγραμμάτων και φυσικά με την αμέριστη συμπαράσταση της Διευθύντριας του 

σχολείου.   

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε μαζί με τα άλλα προγράμματα που εκπονήθηκαν στο 

σχολείο κατά το σχολικό έτος 2013-2014, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014. Την εκδήλωση 

παρακολούθησαν ο Σύλλογος των Διδασκόντων καθηγητών και καθηγητριών του 2
ου

 

Γυμνασίου, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες.  

Θετικά στοιχεία του παραπάνω προγράμματος μπορούν να θεωρηθούν η επίτευξη των 

αρχικών στόχων κατά πολύ μεγάλο βαθμό, η ενεργός συμμετοχή όλων των 

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα μαθητών/-τριών, η αγαστή συνεργασία τους ανά 

ομάδες και η εκτέλεση των εργασιών που τους είχαν ανατεθεί, το ενδιαφέρον τους για 

το πρόγραμμα και η υπευθυνότητα που επέδειξαν από την αρχή μέχρι και το τέλος του 

προγράμματος. Στα θετικά στοιχεία προσγράφεται και η άριστη συνεργασία της 

ομάδας με τους προσκεκλημένους λογοτέχνες, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου, η προθυμία και ο ενθουσιασμός τους στο να συμμετάσχουν σε παιχνίδια και 

δράσεις, σχετικές με την ποίηση, γεγονός που άφησε, καθ’ ομολογία των ίδιων των 

μαθητών, θετικές εντυπώσεις.  

Εν κατακλείδι τα σχολικά προγράμματα αποτελούν για τους συμμετέχοντες μαθητές 

και καθηγητές μία ανεπανάληπτη εμπειρία τα οφέλη δε που προκύπτουν είναι 

πολυποίκιλα. Η διαφορετικότητα του θέματος, η σύσταση της ομάδας των μαθητών/-

τριών, ι δεξιότητες και ικανότητές τους, τα ενδιαφέροντά τους, οι ανάγκες, οι 

συγκυρίες, τα απρόοπτα κ.λπ. συνιστούν παράγοντες που καθιστούν κάθε πρόγραμμα 

μοναδικό και εκτός των άλλων θετικών αποτελεσμάτων πηγή ανατροφοδότησης και 

τρόπο επαναπροσδιορισμού των σχέσεων διδασκόντων και μαθητών. Η ομαδική – 

συνεργατική διαδικασία συμβάλλει στην απομάκρυνση από την μηχανιστική 

απομνημόνευση γνώσεων, στην ανάδειξη των κρυμμένων ταλέντων και δίνει στα 

παιδιά τη χαρά και την ικανοποίηση της δημιουργίας. Μαθαίνουν να μοιράζονται 

ρόλους, ανακαλύπτουν κρυμμένες πτυχές του εαυτού τους, εργάζονται 

αποδεσμευμένα από τα στερεότυπα του «καλού» - δυνατού και «κακού» -  αδύνατου 

μαθητή. 
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«Σχολείο με Θέα…» 

Mαρία Πρατσίνη  

Δασκάλα- Δ/ντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης 

mpratsini@gmail.com 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αποκεντρώνοντας τη γνώση σε ένα σχολείο που το χαρακτηρίζει η εξωστρέφεια και 

η ανοιχτότητα, αναζητούμε διαρκώς, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, αφορμές, 

τρόπους και μεθόδους που θα μας οδηγήσουν σε ένα δημιουργικό μαθησιακό 

περιβάλλον όπου όλοι οι εταίροι μοιράζονται εμπειρίες και μαθαίνουν διαρκώς. Το 

σύγχρονο σχολείο δεν έχει άλλη επιλογή από το ανοίξει τις πόρτες του στον κόσμο, 

να προσκαλέσει και να προκαλέσει τη γνώση μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον που κατακλύζεται από αναρίθμητες πληροφορίες. Εξάλλου, το πέρασμα 

από το παραδοσιακό στο σύγχρονο-ανοιχτό  σχολείο προϋποθέτει μεταξύ άλλων την 

υιοθέτηση πρακτικών και το σχεδιασμό δράσεων πέρα από τις τυπικές σχολικές 

υποχρεώσεις.  Μια τέτοια απόπειρα αποτελεί και η δράση την οποία παρουσιάζουμε, 

στην εξέλιξη της οποίας είχαμε τη χαρά να μοιραστούμε ανεκτίμητες εμπειρίες και 

πολύτιμα συναισθήματα όλοι όσοι συμμετείχαμε: εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, 

κοινότητα. 

Decentralizing knowledge in a school that characterizes extraversion and openness, 

we are constantly looking through collective procedures, triggers, ways and methods 

that will lead us in a creative learning environment where all partners share 

experiences and learn constantly. The modern school has no choice but opens its 

doors to the world, to invite and create knowledge in a constantly changing 

environment flooded with numerous information. Furthermore, the transition from the 

traditional to the modern open-school requires, among other things, the adoption of 

practices and planning activities beyond the formal school obligations. One such 

attempt is the action and that present, the development of which we had the pleasure 

to share invaluable experiences and precious feelings all those who were involved: 

teachers, students, parents, community. 

1. Υπόβαθρο της δράσης 

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο 1
Ο
 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης, το 

οποίο λειτουργεί από το σχολικό έτος 2013-2014 με το Ενιαίο Αναμορφωμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα-Ε.Α.Ε.Π 

Αριθμός εκπαιδευτικών: από 12 έως 18 

Αριθμός μαθητών: 130 

1.1. Η Δράση 

Η δράση αφορούσε την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση 

μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και της τοπικής κοινότητας σε θέματα 

διαφορετικότητας και ένταξης. 

mailto:mpratsini@gmail.com
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1.2. Περιγραφή της δράσης 

Με αφορμή τη διοργάνωση των Παραολυμπιακών Αγώνων το 2012 στο Λονδίνο, 

ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας πρότεινε την άνοιξη του 2011 να 

προσκαλέσουμε τον συντοπίτη μας αθλητή Μιχάλη Λεμονή ο οποίος αγωνίζεται σε 

διοργανώσεις για άτομα με αναπηρία και έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις,  

προκειμένου να μιλήσει στους μαθητές για την εμπειρία του αυτή, την διαρκή 

προσπάθεια που καταβάλλει αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην 

καθημερινότητά του.  

Η πρόταση συζητήθηκε στο Σύλλογο Διδασκόντων και εγκρίθηκε ομόφωνα η 

υλοποίησή της.  

Ο αθλητής Μιχάλης Λεμονής ήρθε μια όμορφη ανοιξιάτικη μέρα στο σχολείο, 

συνοδευόμενος από τον προπονητή του, συζήτησε με τα παιδιά σε πολύ φιλικό κλίμα, 

δέχτηκε πολλές ερωτήσεις και εισέπραξε το θαυμασμό όλων μας για όσα έχει κάνει 

και για τους στόχους που έχει θέσει. Και ο ίδιος όμως χάρηκε πολύ για αυτήν την 

πρόσκληση  και συζητώντας για την εκδήλωση που σκεφτόμασταν να οργανώσουμε 

με αφορμή την Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες τον ερχόμενο Δεκέμβρη του 

2012, πρότεινε να προσκαλέσουμε ως τιμώμενο πρόσωπο το χρυσό παραολυμπιονίκη 

Γιώργο Καπελάκη ο οποίος κατάγεται από το Ηράκλειο και ζει με την οικογένειά 

του. Ο Γ.Καπελάκης το 2007 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 100 

μέτρα ελεύθερο στη Διεθνή Αθλητική Συνάντηση Στίβου και Κολύμβησης που 

πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Ζανεϊρο . Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 

2008 στο Πεκίνο κατέκτησε τέσσερα μετάλλια. Χρυσό στην κατηγορία 50 μέτρα 

ελεύθερο, ασημένιο στην κατηγορία 100 μέτρα ελεύθερο, χάλκινο στα 200 μέτρα της 

ίδιας κατηγορίας και στα 50 μέτρα ύπτιο. Το 2009 ψηφίστηκε από τους αθλητικούς 

συντάκτες στην Ελλάδα ως κορυφαίος αθλητής με αναπηρία. 

Η ιδέα μας ενθουσίασε όλους και οι τυπικές διαδικασίες ξεκίνησαν αμέσως ώστε 

να έχουμε τις σχετικές υπηρεσιακές εγκρίσεις, δεδομένου ότι παρόμοια εκδήλωση με 

τόσο διευρυμένο χαρακτήρα δεν είχε πραγματοποιηθεί άλλοτε στα σχολεία της 

περιοχής. Ήρθαμε σε επαφή με τον κ. Καπελάκη, απευθύναμε επίσημη πρόσκληση, 

εκείνος την αποδέχτηκε και έτσι ξεκίνησε ο σχεδιασμός των δράσεων που θα 

πλαισίωναν την κεντρική εκδήλωση με προσκεκλημένο το σπουδαίο αθλητή της 

κολύμβησης. 

Καταρχήν, ως σχολείο θεωρήσαμε πολύ σημαντικό να οργανωθούν επιμέρους 

δράσεις ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας και 

αναπηρίας. Το συντονισμό των δραστηριοτήτων ανάλαβαν η εκπαιδευτικός του 

Τμήματος Ένταξης και ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής οι οποίοι συνεργάστηκαν 

με όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες 

όλων των τάξεων να έχουν ενεργή συμμετοχή. 

Έτσι, πριν και μετά την κεντρική εκδήλωση, πραγματοποιήθηκαν: 

 Αναζήτηση και αγορά βιβλίων - ανάγνωση ιστοριών με σχετικό θέμα 

(διαφορετικότητα, αναπηρία, άτομα με ειδικές ανάγκες) 

 Προβολή ταινιών  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AF%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%96%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%8A%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_2008
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_2008
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF
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 Συζήτηση στην ομάδα-έκφραση συναισθημάτων-διερεύνηση αρχικών γνώσεων 

και στάσεων 

 Δραστηριότητες ενσυναίσθησης 

 Παιχνίδια ρόλων 

 Εικαστικές δημιουργίες 

 Προσομοιώσεις αθλημάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες  

 Επίσκεψη στο Ειδικό σχολείο Αγίου Νικολάου: γνωριμία με τα παιδιά, 

συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια, απονομή μεταλλίων, ανταλλαγή αναμνηστικών, 

πρόσκληση στους μαθητές για επίσκεψη στο σχολείο μας 

 Πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στο σχολείο μας από το Ειδικό Σχολείο 

Αγίου Νικολάου, συνδιοργάνωση ποικίλων δραστηριοτήτων 

 Ειδικό αφιέρωμα στα άτομα με αυτισμό την αντίστοιχη Παγκόσμια Ημέρα -2 

Απριλίου 

 Ειδικό αφιέρωμα για την ενδοσχολική βία  στο πλαίσιο της Πανελλήνιας 

Ημέρας κατά της σχολικής βίας- 6 Μαρτίου 

 Αφιέρωμα στα Δικαιώματα των Παιδιών με συμμετοχή σε δράσεις και 

προγράμματα της UNICEF-δημιουργία εικαστικών έργων, συγγραφή παραμυθιού 

 Υιοθέτηση παιδιού σε πρόγραμμα της ACTION AID 

1.3. Η εκδήλωση 

Αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση ανοίγοντας τις πόρτες του 

σχολείου μας στην τοπική κοινότητα, προσκαλώντας όχι μόνο όλους τους σχολικούς 

συμβούλους,  τους θεσμικούς εκπροσώπους της Εκπαίδευσης και του Συλλόγου 

Γονέων, αλλά και εκπροσώπους της Αιρετής Περιφέρειας και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, των τοπικών Συλλόγων και Σωματείων. Ακόμη, προσκαλέσαμε τα 

σχολεία της περιοχής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα, 

συνεργαστήκαμε με το 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης και οργανώθηκε από ομάδα 

μαθητών του σχολείου η παράδοση αναμνηστικών στον επίσημο προσκεκλημένο μας. 

Πολύ ενεργά αποφάσισε να συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος Νεάπολης ο οποίος 

τίμησε ιδιαιτέρως τον κ. Καπελάκη. Πρότεινε μάλιστα προς τους εκπροσώπους του 

Δήμου Αγίου Νικολάου να ονοματοδοτηθεί δρόμος της Νεάπολης προς τιμήν του 

χρυσού Παραολυμπιονίκη. Η πρόταση έγινε δεχτή κι έτσι ξεκίνησαν οι διαδικασίες 

για την επόμενη εκδήλωση, αυτή τη φορά με ευθύνη του Δήμου και της Δημοτικής 

Κοινότητας Νεάπολης. 

Η επίσκεψη του κ. Καπελάκη στο σχολείο μας ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική 

εμπειρία για το σχολείο μας και για τους εκατοντάδες πολίτες που κατέκλυσαν το 

χώρο. Η προσωπικότητα του μεγάλου αθλητή, το ήθος και η αμεσότητά του κέρδισαν 

όλους μας και κυρίως τους μαθητές, οι οποίοι με απερίγραπτο θαυμασμό συμμετείχαν 

στην εκδήλωση και αποθησαύρισαν πολύτιμες εμπειρίες από τη γνωριμία τους μαζί 

του. 



 

 
191 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

Το σχολείο μας πραγματικά πήρε πάρα πολλά από αυτή τη Δράση: 

- Τα οφέλη από τη συγκεκριμένη εμπειρία κοινωνικοποίησης για τους μαθητές 

μας επιβεβαιώθηκαν πολλές φορές το επόμενο διάστημα. 

-  Οι γονείς συμμετείχαν σε κάτι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τις μέχρι τότε 

σχολικές γιορτές και το χάρηκαν πραγματικά εκφράζοντας ομόθυμα τον ενθουσιασμό 

και την ικανοποίησή τους.  

- Η τοπική κοινωνία γνώρισε το σχολείο μας και εισέπραξε πολύ θετικά τον 

πολυδιάστατο ρόλο του και επιπλέον ευαισθητοποιήθηκε και ενεργοποιήθηκε σε 

θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

-  Οι φορείς εκφράστηκαν ιδιαίτερα υποστηρικτικά προς το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και τις πρωτοβουλίες μας που συνεχίστηκαν. 

Εξάλλου, λόγω της δέσμευσης για την ονοματοδοσία του δρόμου προς τιμήν του 

χρυσού αθλητή, συνεχίσαμε τη συνεργασία μας με όλους τους φορείς και το επόμενο 

διάστημα. Και ήταν ιδιαίτερη τιμή και ευχάριστη έκπληξη για το σχολείο μας η 

επιλογή της σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων για την πραγματοποίηση και της 

εκδήλωσης ονοματοδοσίας. 

Έτσι, το σχολείο άνοιξε για άλλη μια φορά τις πόρτες του διάπλατα για να υποδεχθεί 

και πάλι τον αγαπημένο, πλέον, φίλο μας,  αλλά και πλήθος κόσμου που μοιράστηκε 

μια τόση σημαντική στιγμή. 

2. Λόγοι σχεδίασης  και υλοποίησης της δράσης 

Οι λόγοι που οδήγησαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της ΔΡΑΣΗΣ ήταν:  

-Το διαπιστωμένο έλλειμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε γενικότερα 

θέματα ανοχής  και αλληλεγγύης στην καθημερινότητα της σχολικής μας  ζωής.  

- Μεμονωμένες συμπεριφορές και αντιδράσεις με έντονο το στοιχείο του 

ατομισμού και της απόρριψης του «άλλου», του «διαφορετικού». 

- Οι επιφυλάξεις που εκδηλώνονται από γονείς σχετικά με τη φοίτηση των 

παιδιών τους στο Τμήμα Ένταξης και ο τρόπος αντιμετώπισης των μαθητών αυτών 

από τους συμμαθητές τους. 

-Η γενικότερη έλλειψη ενδιαφέροντος για θέματα που αφορούν τα άτομα με 

ιδιαιτερότητες από τους φορείς και την τοπική κοινωνία και η ανάδειξη των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. 

- Η ανάδειξη του σχολείου ως φορέα όχι μόνο μάθησης, αλλά ως κέντρο 

πολιτισμού και ανθρωπισμού που βρίσκεται σε ανοιχτή και άμεση επικοινωνία με τη 

ζώσα πραγματικότητα, όπου  καλλιεργούνται αξίες και ιδέες, διαμορφώνονται 

στάσεις και συμπεριφορές και αναδεικνύονται θέματα που αγγίζουν ευαίσθητες 

πτυχές της καθημερινότητάς μας. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η δράση θεωρήθηκε σημαντική και έγινε 

αποδεκτή από όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, τα οποία δεσμεύτηκαν 

για την υποστήριξή της σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξής της. 
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3. Απαιτούμενες γνώσεις /ικανότητες/δεξιότητες των εκπαιδευτικών 

Οι γνώσεις που απαιτήθηκαν αφορούσαν: 

- κυρίως θέματα χειρισμού και αλλαγής στάσεων, αντιλήψεων και 

συμπεριφορών ως προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες/ιδιαιτερότητες 

- -ικανότητες παρέμβασης για την πρόληψη αδέξιων ή εσκεμμένων 

συμπεριφορών προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή προς άτομα με διαφορετική 

καταγωγή, χαρακτηριστικά κλπ.  

- δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων. 

  

Προκειμένου να είμαστε ως εκπαιδευτικοί προετοιμασμένοι να προσφέρουμε 

σωστές υπηρεσίες, οργανώθηκαν δράσεις ενδοσχολικής κυρίως επιμόρφωσης σε 

συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο και ειδικούς επιστήμονες και παιδαγωγούς.  

Εμπλουτίστηκε η βιβλιοθήκη του σχολείου με σχετική βιβλιογραφία ώστε κάθε 

εκπαιδευτικός να μπορεί να μελετήσει τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και 

πρακτικές που εφαρμόζονται στον τομέα της διαχείρισης των συναισθημάτων, της 

δυναμικής της ομάδας, της ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης του ατόμου, της πρόληψης 

φαινομένων βίας και αποκλεισμού και της αντιμετώπισης παρόμοιων συμβάντων στο 

χώρο του σχολείου μέσα από προτεινόμενες δράσεις.   

 

4. Τρόποι συνεργασίας εκπαιδευτικών 

Η ιδέα για την επιλογή της ΔΡΑΣΗΣ προέκυψε μέσα από συζήτηση με 

συναδέλφους με αφορμή τον Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Άτομα με 

Ειδικές Ανάγκες. Το θέμα τέθηκε σε συζήτηση σε  ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της ΔΡΑΣΗΣ αναπτύχθηκαν καταρχήν 

στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, κατατέθηκαν προστάσεις, ορίστηκαν οι 

συντονιστές των επιμέρους δράσεων και καταγράφηκε η δέσμευση όλων των 

εκπαιδευτικών του σχολείου για συμμετοχή στη ΔΡΑΣΗ, συνεργασία με τους 

συντονιστές και υποστήριξη σε οτιδήποτε χρειαστεί στην πορεία. 

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί δούλεψαν σε υποομάδες οργανώνοντας και 

υλοποιώντας πλήθος δραστηριοτήτων ανά τάξη ή ομάδες τάξεων. 

 

Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα στη συνεργασία των εκπαιδευτικών, καθώς 

υπήρχε εξαρχής η δέσμευση για τον κοινό σκοπό αλλά και η δυνατότητα της συχνής 

επικοινωνίας που υποστηρίζονταν απ΄το καλό κλίμα που προϋπήρχε στο σχολείο. 

Η ευχέρεια –μέσα από την καλή επικοινωνία και συνεννόηση- να διαμορφώνεται 

το πρόγραμμα ανάλογα με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες χωρίς να 

διαταράσσεται η λειτουργία του σχολείου ήταν το κλειδί της ομαλής εξέλιξης της 

ΔΡΑΣΗΣ. 

 

5. Γνώσεις/ ικανότητες/ δεξιότητες των μαθητών 

Οι μαθητές κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ΔΡΑΣΗΣ απέκτησαν σημαντικές 

γνώσεις σχετικές με τη ζωή και την καθημερινότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

και αναπηρίες, για τη διαφορετικότητα που συναντιέται σε πολλές εκφάνσεις της 

καθημερινότητάς μας και για τα συναισθήματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο 
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ποικίλων συμπεριφορών. Εξοικειώθηκαν θεωρητικά και βιωματικά,  μέσα από 

ποικίλες δράσεις, με έννοιες όπως ενσυναίσθηση, αποδοχή, αλληλεγγύη,  ένταξη. 

Η επιβεβαίωση για τις γνώσεις που διδάχτηκαν οι μαθητές  και τις αξίες που 

καλλιεργηθήκαν προέρχεται μέσα από την καθημερινή παρατήρηση και τη 

διαπίστωση στην πράξη της αλλαγής συμπεριφοράς των μαθητών στις μεταξύ τους 

διαπροσωπικές σχέσεις, στον περιορισμό των ενδοσχολικών εντάσεων, στην  

διαχείριση και επίλυση από τους ίδιους διαφωνιών και συγκρούσεων, στην ανάπτυξη 

υποστηρικτικών συμπεριφορών και πρωτοβουλιών προς συμμαθητές τους – αδύναμα 

μέλη της σχολικής κοινότητας, αλλά και προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Παράλληλα, διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση και  ενδυνάμωση της επικοινωνίας 

τους με παιδιά άλλων σχολείων, γενικής και ειδικής  αγωγής. 

Οι παραπάνω γνώσεις είναι ενταγμένες στο Πρόγραμμα Σπουδών αφού 

συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: στη δημιουργία παιδαγωγικού 

περιβάλλοντος, στη μείωση του γνωσιοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείου, στην 

προαγωγή της συλλογικής προσπάθειας. 

 

6. Προκλήσεις εγχειρήματος- τρόποι αντιμετώπισης 

- Η αγωνία των εκπαιδευτικών για την καθυστέρηση που ίσως προκαλούσε η 

ΔΡΑΣΗ στην διδακτέα ύλη.  

- Η επιφύλαξη για «σπατάλη χρόνου» σε μη προβλέψιμες καταστάσεις. 

Για την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων στις τάξεις αξιοποιήθηκαν οι ώρες της 

Ευέλικτης Ζώνης, της Φυσικής Αγωγής και των Εικαστικών  και έγιναν όπου 

χρειάστηκε εσωτερικές αλλαγές στο πρόγραμμα με τη συναίνεση και υποστήριξη του 

Σχολικού Συμβούλου. 

- Η αντίδραση των γονιών (ίσως κάποιοι να σκέφτονταν ότι τα παιδιά θα έμεναν 

πίσω στα μαθήματά τους). 

 Τα μαθήματα εξελίσσονταν κανονικά και όπου χρειαζόταν γινόταν αναπλήρωση. 

- Η αντιμετώπιση της τοπικής κοινωνίας του νέου ρόλου που το σχολείο 

αποφάσισε να προβάλλει. 

 Υπήρχε διαρκής προβολή και ενημέρωση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης όλων των 

δραστηριοτήτων, γεγονός που προετοίμαζε θετικά την υποδοχή της εκδήλωσης από τους 

γονείς και την τοπική κοινότητα. 

- Ο επιπλέον χρόνος που οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να διαθέσουν εντός και εκτός 

εργασιακού ωραρίου. 

Υπήρχε κοινή δέσμευση από τους εκπαιδευτικούς μέσα από συχνές συναντήσεις και 

συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων για τη συμμετοχή τους στις ενδοσχολικές 

επιμορφώσεις και στις δραστηριότητες,   αλλά και ευελιξία και κατανόηση στις ανάγκες 

των εκπαιδευτικών όποτε αυτές εμφανίζονταν.  

- Κατά την εξέλιξη της δράσης διατυπώθηκαν επιφυλάξεις και έμμεσες 

προειδοποιήσεις από τη Διοίκηση ως προς την υπερ-έκθεση του σχολείου…. το οποίο  

«…κοντεύει να μετατραπεί σε «πολιτιστικό κέντρο»…»! 

Με την αμέριστη συμπαράσταση, υπηρεσιακή και προσωπική,  των σχολικών 

συμβούλων έγινε κατανοητό από όλους ότι τέτοιες δράσεις αναβαθμίζουν το ρόλο του 

σχολείου, ενισχύουν και  προβάλλουν το εκπαιδευτικό έργο πολλαπλά στην κοινωνία 

και αποτελούν πρότυπο καλών πρακτικών για την εκπαιδευτική κοινότητα..  
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- Η οικονομική υποστήριξη των δράσεων αποτέλεσε αντικείμενο 

προβληματισμού σε μια περίοδο όπου τα οικονομικά των σχολείων είναι εντελώς 

πενιχρά και μετά βίας καλύπτουν στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες.  

Κι εδώ η φιλοτιμία των εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινότητας συνέβαλε στο 

ξεπέρασμα των δυσκολιών. 

 

7 . Όφελος για τους εκπαιδευτικούς 

Τα οφέλη για τους εκπαιδευτικούς ήταν πολλά και σημαντικά.  

- Οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις συνέβαλαν καταρχήν στο δέσιμο της ομάδας 

αλλά και στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών της.  

- Αποτέλεσαν ευκαιρίες για έκφραση και μοίρασμα σκέψεων και συναισθημάτων, 

για ανατροφοδότηση και αναστοχασμό πάνω σε παιδαγωγικά θέματα που μας 

απασχολούν καθημερινά. 

- Ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο η εμπιστοσύνη μεταξύ μας  μέσα  από την 

προσπάθεια για βαθύτερη κατανόηση του άλλου.  

- Και τέλος, επιβεβαιώθηκε η  πεποίθηση όλων μας-ή σχεδόν όλων- για ένα 

σχολείο ανοιχτό, δημιουργικό, καινοτόμο. 

- Η ένθερμη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες είχε θετικό 

αντίκτυπο στους μαθητές οι οποίοι εισέπρατταν το καλό κλίμα και τη διάθεση 

συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, γεγονός που επηρέασε πολύ θετικά και 

τις δικές τους στάσεις και συμπεριφορές.  

- Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων όπως αποτυπώθηκαν σταδιακά στις 

σχέσεις μεταξύ των μαθητών αλλά και στις σχέσεις μαθητών - εκπαιδευτικών και ο 

αντίκτυπος συνολικά της Δράσης στη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία 

ικανοποίησαν σε πολύ σημαντικό βαθμό  τους εκπαιδευτικούς, τόνωσαν την 

αυτοπεποίθησή τους, ενίσχυσαν την αυτοεκτίμησή τους και τους ενθάρρυναν να 

συνεχίσουν να δημιουργούν και να μαθαίνουν. 

 

8. Όφελος για τη σχολική μονάδα και την κοινότητα 

Το σχολείο  βγήκε πολλαπλά ωφελημένο μέσα από τη ΔΡΑΣΗ γιατί ενισχύθηκε: 

- η αυτοεκτίμηση εκπαιδευτικών και μαθητών 

- η συλλογικότητα σε όλα τα επίπεδα 

- το κλίμα του σχολείου  

Ακόμη: 

- οι μαθητές μας ήρθαν σε επαφή με νέα, υγιή πρότυπα ανθρώπων που αγωνίζονται 

σκληρά και κάτω από ιδιαιτέρα αντίξοες συνθήκες για να πετύχουν τους στόχους 

τους. Κι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η ευκολία, τα 

κακώς εννοούμενα «πρότυπα» και υποτιμώνται συστηματικά  ιδανικά και αξίες . 

- οι γονείς συνειδητοποίησαν ότι το σχολείο έχει πολλούς δημιουργικούς ρόλους και 

μπορεί θαυμάσια να ανταποκριθεί σε αυτούς  

- ευαισθητοποιήθηκαν και οι ίδιοι σε θέματα ανοχής και  διαφορετικότητας 

- διαπίστωσαν τα οφέλη που τέτοιες δράσεις έχουν στη συμπεριφορά και ανάπτυξη 

των παιδιών τους  

- δόθηκε η ευκαιρία στους γονείς, τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία να 

γνωρίσουν καλύτερα το σχολείο και την αποστολή του 
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- οι τοπικοί φορείς ενεργοποιήθηκαν συμμετέχοντας έμπρακτα στη ΔΡΑΣΗ 

- η δημοσιότητα και  προβολή των δραστηριοτήτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό 

τύπο λειτούργησε ενισχυτικά και ανατροφοδοτικά για το ίδιο το σχολείο αλλά και για 

τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής μας. 

 

9. Δικτύωση-διάχυση της δράσης 

Ένας από τους στόχους της Δράσης ήταν το άνοιγμα του σχολείου και η εμπλοκή της 

ευρύτερης σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας σε αυτή. Για το σκοπό 

αυτό: 

- Καταγράφηκε η ομόφωνη απόφαση των μελών για την υλοποίηση της ΔΡΑΣΗΣ 

σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων  

- Ενημερώθηκε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ζητήθηκε η 

έγκριση από το Διευθυντή 

- Εξασφαλίστηκε η σύμφωνη γνώμη και υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων 

Γενικής, Ειδικής και Φυσικής Αγωγής 

- ζητήθηκε η αρωγή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και  τοπικών φορέων 

όπως ο Εμπορικός Σύλλογος και  η Αθλητική Ένωση 

- προσκλήθηκαν οι γονείς και η τοπική κοινωνία καθώς και τα σχολεία της πόλης 

- με δελτία τύπου και σχετική αρθογραφία υπήρχε διαρκής προβολή της 

ΔΡΑΣΗΣ στον τοπικό τύπο 

- έγινε ανάρτηση στη σχολική ιστοσελίδα των σημαντικότερων στιγμιότυπων 

- έγινε ειδικό αφιέρωμα στη σχολική εφημερίδα  

- η κεντρική εκδήλωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών εκπροσώπων φορέων  

- η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από 

τις ΔΡΑΣΕΙΣ του σχολείου μας οδήγησε σε ευρύτερες συνεργασίες και εκδηλώσεις 

σε επίπεδο Δήμου 

- η ΔΡΑΣΗ λειτούργησε πολλαπλασιαστικά καθώς με πρωτοβουλία του 

Σχολικού Συμβούλου Φυσικής Αγωγής οργανώθηκαν παρόμοιες εκδηλώσεις σε όλες 

τις περιοχές ευθύνης του (σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Λασιθίου- 

Ηρακλείου) αξιοποιώντας σημαντικά –αλλά σε μικρότερο εύρος- τις ιδέες που είχαμε 

αναπτύξει στο σχολείο μας 

- Ξεκίνησε στενή συνεργασία με το Ειδικό Σχολείο Αγίου Νικολάου με 

ανταλλαγή επισκέψεων και συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων 

- Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

αξιοποιήθηκαν με επιτυχία και άλλες Ημέρες ( Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, Για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, κατά της Σχολικής Βίας κλπ) με ειδικά αφιερώματα που 

αναζωογονούσαν τη σχολική μας καθημερινότητα και συνέβαλαν με ένα πιο 

διαδραστικό τρόπο στην ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση εκ μέρους όλων μας 

των ρόλων και των ευθυνών μας στο πλαίσιο της κοινής σχολικής μας ζωής. 

- Οι προσκλήσεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες -αναπηρίες που έχουν κάνει 

σημαντικά βήματα στη ζωή τους,  συνεχίζονται κάθε χρόνο, ανανεώνοντας και 

εμπλουτίζοντας τη ΔΡΑΣΗ και επικαιροποιώντας κάθε  φορά το ενδιαφέρον όλων 

μας.  
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Η Δράση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών: 

Συντονιστές: Νίκος Παπαδούλης- εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 

                  Μαρίνα Ταμπουρατζή- εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Τμήμα 

Ένταξης 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί (σχ. Έτος 2011-2012): 

Αριστέα Παπαμιτσάκη, Χαρούλα Μοιραίου, Δημήτριος Πατσιάς, Έλενα Θεοδοσίου, 

Χρήστος Παναγιώτου, Χρυσούλα Κουτσαυφτάκη, Νικητάκη Καλλιόπη, Γιώργος 

Παπαστεφανάκης 

 

 …και συνεχίζουμε….  
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Περίληψη 

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί καινοτόμο διδακτική παρέμβαση, που αφορά 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού και αναφέρεται στη σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση 

της διδασκαλίας των Μαθηματικών και την εφαρμογή του προγράμματος της 

Ευέλικτης Ζώνης στα δημοτικά σχολεία της πρώτης και τρίτης
 
περιφέρειας Π.Ε. 

Βοιωτίας. Η διττή αυτή προσέγγιση κρίθηκε αναγκαία από τις σχολικές συμβούλους 

των περιφερειών με βάση την ανάγκη ενός διαρκούς εκσυγχρονισμού και αναζήτησης 

ποιότητας στην εκπαίδευση. Η παρέμβαση ήταν σχεδιασμένη σύμφωνα με τις αρχές 

της εκπαίδευσης ενηλίκων. Εστίασε στην ανάπτυξη της μαθηματικής ικανότητας των 

εκπαιδευτικών με την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, την αλλαγή στάσεων αλλά 

και στην κατανόηση της αναγκαιότητας εφαρμογής της Ευέλικτης Ζώνης και των 

διαθεματικών Σχεδίων Εργασίας. Περιελάμβανε εξ αποστάσεως και δια ζώσης 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, παραγωγή εποπτικού υλικού και προαιρετική 

συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα. 
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Abstract  

This specific action is an innovative instructional intervention, which is part of a 

broader educational planning and refers to modern interdisciplinary approach to the 

teaching of Mathematics and the implementation of the Evelikti (Flexible) Zone in 

primary schools in the first and third region of Viotia. This dual approach was deemed 

necessary by school counselors of the regions based on the need for a continuing 

search for innovation and quality in education. The intervention was designed 

according to the principles of adult education. It was focused on the development of 

mathematical skills of teachers with acquisition of knowledge, skills and change in 

attitudes, and understanding of the need to apply the Flexible Zone and 

interdisciplinary work plans. It included distant and in person training of teachers, 

production of teaching material and optional participation in a research program. 

 

1. Υπόβαθρο της δράσης  

Η όλη δράση που αφορά τη διεπιστημονική και την ερευνητική προσέγγιση του 

μαθήματος των Μαθηματικών έγινε στις 1
η
 και 3

η
 περιφέρειες Δημοτικής 

Εκπαίδευσης ν. Βοιωτίας. Η 1
η
 περιφέρεια έχει 11 σχολεία (5 σχολεία 6/θέσια και 6 

σχολεία από 9/θέσια ως 12/θέσια). Εξ αυτών τα 6 σχολεία ήταν εντός της Λιβαδειάς 

και τα άλλα στην ευρύτερη περιοχή. Συμμετείχαν όλες οι τάξεις των σχολείων, 

περίπου 100 δάσκαλοι και 2000 μαθητές. 

Η 3
η
 περιφέρεια έχει 22 σχολικές μονάδες. Από αυτές οι 5 είναι 12/θέσιες ΕΑΕΠ και 

οι υπόλοιπες 6/θέσιες και μικρότερης οργανικότητας σχολικές μονάδες. Στη δράση 

συμμετείχαν όλες οι 12/θεσιες σχολικές μονάδες  από τη Θήβα και τον Αλιάρτο με 

περίπου 50 δασκάλους και 1000 μαθητές. Κατά μέσον όρο το ¼ των μαθητών όλων 

των σχολείων είναι αλλοδαποί.  

 

2. Λόγοι σχεδίασης και υλοποίησης της δράσης 

Θεωρήθηκε σκόπιμο από τον Ιανουάριο του 2011, αρχή της θητείας των Σχολικών 

Συμβούλων,  να γίνει ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών και των στάσεων των 

εκπαιδευτικών με ατομικές συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παρακολούθηση 

διδασκαλιών στο διδακτικό αντικείμενο των Μαθηματικών και στην Ευέλικτη Ζώνη, 

όπως και συζήτηση με τους διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων και γονείς. 

Διαπιστώθηκε ότι μερίδα των εκπαιδευτικών αντιμετώπιζε πρόβλημα κατά τη 

διδασκαλία των μαθηματικών που αφορούσε τη μεθοδολογία, τη διδακτική, τη 

διαχείριση της ύλης, τις κατ΄ οίκον εργασίες και τα διδακτικά εγχειρίδια.  

Επίσης, παρόλη τη θεωρητικά τεκμηριωμένη χρησιμότητα και την ψυχοπαιδαγωγική 

αξία του προγράμματος της ευέλικτης ζώνης, αυτό δεν έτυχε της δέουσας 

ανταπόκρισης από τους εκπαιδευτικούς. Έρευνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

έχουν δείξει ότι μεγάλη μερίδα των δασκάλων δεν το εφαρμόζουν σύμφωνα με τις 

οδηγίες του αναλυτικού προγράμματος αλλά αξιοποιούν το διατιθέμενο από το 

ωρολόγιο πρόγραμμα χρόνο της ευέλικτης ζώνης για τις διδακτικές ανάγκες 

“βασικών μαθημάτων”, όπως αυτό της γλώσσας και των μαθηματικών (Πολυζώης & 

Παλαπάνη 2007, Πατσάλη & Παπουτσάκη 2008, Πατσάλη, Παπουτσάκη & 

Ζουγανέλη 2012).  
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3. Απαιτούμενες γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες των εκπαιδευτικών  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η επιμόρφωση προϋποθέτει μια σειρά 

προγραμματισμένων και σκόπιμων δραστηριοτήτων με χαρακτήρα μορφωτικό και 

επαγγελματικό έτσι ώστε να καλύπτονται ανάγκες που ανάγονται τόσο στην 

προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών όσο και στην επαγγελματική τους 

αποδοτικότητα ενός εκπαιδευτικού συστήματος (Γκότοβος, Μαυρογιώργος & 

Παπακωνσταντίνου 2000). Τα βήματα της επιμόρφωσης, προς την κατεύθυνση αυτή, 

περιελάμβαναν για ένα διάστημα δύο χρόνων τις παρακάτω εξελικτικές δράσεις με 

αρχικό σκοπό να αναπτυχθούν οι απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες 

των εκπαιδευτικών.  

Κατά το σχολικό έτος 2012-13 πραγματοποιήθηκε ανίχνευση των άρρητων θεωριών 

των εκπαιδευτικών (με ερωτηματολόγιο) σε θέματα κατηγοριοποίησης που 

προκύπτουν από το ρόλο τους και διοργανώθηκε βιωματικό σεμινάριο για την 

κατανόηση διαμόρφωσης των άρρητων πεποιθήσεων τους. Επίσης οι εκπαιδευτικοί 

επιμορφώθηκαν στη διαχείριση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για παιδιά δημοτικού (από 

το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτημένων Ουσιών), σε θέματα διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας και διδακτικών τεχνικών που αφορούν τους ρομά και αλλοδαπούς 

μαθητές και σε θέματα ειδικής αγωγής (μαθησιακές δυσκολίες, δυσαριθμησία κ.ά.)  

Κατά το σχολικό έτος 2013-14, κατόπιν συμφωνίας με τους εκπαιδευτικούς των 

σχολείων που συμμετείχαν στις δράσεις, ακολούθησε μελέτη των μαθηματικών που 

αφορούσε την προσωπική σχέση του κάθε δασκάλου με τα μαθηματικά (Cerquetti & 

Rodriguesz 2000), την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών που σχετίζονται με το 

αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού, δίνοντας έμφαση στους νοερούς 

υπολογισμούς, το διδακτικό σχέδιο στα Μαθηματικά και το διαθεματικό σχέδιο 

εργασίας στην Ευέλικτη Ζώνη.  

Για να επιτευχθεί αυτό, επιλέχθηκε επιμορφωτικό υλικό από τις Σχολικές 

Συμβούλους και χωρίστηκε σε θεματικές ενότητες μελέτης για τους δασκάλους, 

ανάλογα με την τάξη που δίδασκε ο εκπαιδευτικός. Ο κάθε εκπαιδευτικός για ένα 

διάστημα δύο μηνών θα ασχολείτο με την ενότητά του, θα δημιουργούσε διδακτικό 

υλικό και θα ετοίμαζε μια παρουσίαση γι αυτή (π.χ. με σημειώσεις, εισήγηση ή 

δειγματική διδασκαλία). Οι εκπαιδευτικοί της Α τάξης ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη 

των πρώτων μαθηματικών εννοιών, τις αριθμητικές πράξεις και την κατανόηση των 

βασικών δεδομένων. Οι εκπαιδευτικοί της Β τάξης ασχολήθηκαν με την αξία της 

θέσης στους αριθμούς, με στρατηγικές επεξεργασίας φυσικών αριθμών, την αίσθηση 

του αριθμού και την εκτίμηση. Οι εκπαιδευτικοί της Γ τάξης ασχολήθηκαν με τις 

κλασματικές έννοιες, τους υπολογισμούς με κλάσματα και τους δεκαδικούς αριθμούς, 

οι εκπαιδευτικοί της Δ τάξης με την μέτρηση, τους λόγους και τις αναλογίες, οι 

εκπαιδευτικοί της Ε με τη γεωμετρική σκέψη και οι εκπαιδευτικοί της Στ με τις 

πιθανότητες και την άλγεβρα.  

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, 

είναι και η συνεχιζόμενη μάθηση (Popkewitz 1994). Προς αυτή την κατεύθυνση, οι 

Σχολικές Σύμβουλοι διοργάνωναν ενδοσχολικές επιμορφώσεις για να παρουσιαστούν 

στην ολομέλεια των δασκάλων του κάθε σχολείου οι ολοκληρωμένες υπό μελέτη 

ενότητες, το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε και τα καταγεγραμμένα 
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διδακτικά σχέδια της μέρας. Συμπληρωματικά των παραπάνω, διοργάνωναν 

βιωματικά εργαστήρια και ημερίδες αφιερωμένες στη διδασκαλία των Μαθηματικών 

για όλους τους εκπαιδευτικούς (για τη συνεργασία και την ανταλλαγή των απόψεων 

των εκπαιδευτικών, την παρουσίαση των καλών πρακτικών και την επιμόρφωση), 

στα διαθεματικά σχέδια εργασίας της ευέλικτης ζώνης, στα μαθησιακά προβλήματα, 

στη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στην τάξη.  

Τέλος, υλοποιήθηκαν δύο προαιρετικά απογευματινά προγράμματα επιμόρφωσης, 

ένα για την εκμάθηση του εκπαιδευτικού λογισμικού “The Geometer’s Sketchpad”, 

και ένα εξ αποστάσεως ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τις “Τεχνικές και 

στρατηγικές διδασκαλίας των νοερών υπολογισμών” για τους εκπαιδευτικούς όλων 

των τάξεων. Το τελευταίο, αποτέλεσε ένα πρόγραμμα δράσης που έλαβαν μέρος 47 

εκπαιδευτικοί και 653 μαθητές. Η επιμόρφωση – παρέμβαση, διάρκειας 8 

εβδομάδων, εντάχθηκε ως Πρόγραμμα στις Σχολικές Δραστηριότητες και 

περιλάμβανε αρχική αξιολόγηση νοερών υπολογισμών των μαθητών, επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών και διδακτική παρέμβαση στην τάξη στους νοερούς υπολογισμούς 

διάρκειας 6 εβδομάδων και τελική αξιολόγηση νοερών υπολογισμών των μαθητών. 

Σε αυτό έγινε προσπάθεια να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί και παράλληλα να 

αποδειχτεί στην πράξη η αξία της διδασκαλίας των νοερών υπολογισμών (Λεμονίδης 

2013, Van De Walle 2005). Τόσο το υλικό της επιμόρφωσης, όσο και οι οδηγίες για 

την παρέμβαση στην τάξη είχαν εκπονηθεί από τον κ. Χ. Λεμονίδη, καθηγητή 

Διδακτικής των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η 

επιμόρφωση και η διδακτική παρέμβαση, ειδικότερα ανά τάξη, στόχευε: Για τους 

εκπαιδευτικούς της Α τάξης: Χρήση αριθμογραμμής και κενής αριθμητικής γραμμής, 

νοερούς υπολογισμούς πρόσθεσης και αφαίρεσης. Για τους εκπαιδευτικούς της Β 

τάξης: Χρήση αριθμογραμμής και κενής αριθμητικής γραμμής, νοερούς 

υπολογισμούς πρόσθεσης και αφαίρεσης, στρατηγικές προπαίδειας. Για τους 

εκπαιδευτικούς της Γ τάξης: Νοερούς υπολογισμούς πρόσθεσης και αφαίρεσης, 

στρατηγικές προπαίδειας, στρατηγικές διψήφιου πολλαπλασιασμού. Για τους 

εκπαιδευτικούς της Δ τάξης: Νοερούς υπολογισμούς πρόσθεσης και αφαίρεσης, 

στρατηγικές διψήφιου πολλαπλασιασμού, στρατηγικές με δεκαδικούς αριθμούς. Για 

τους εκπαιδευτικούς της Ε-Στ τάξης: Νοερούς υπολογισμούς πρόσθεσης και 

αφαίρεσης, στρατηγικές διψήφιου πολλαπλασιασμού, στρατηγικές με δεκαδικούς 

αριθμούς, κλάσματα και ποσοστά. Στο τέλος του προγράμματος συγκρίθηκαν οι 

αρχικές με τις τελικές επιδόσεις των μαθητών στη χρήση νοερών υπολογισμών με 

σκοπό να αναδειχθεί ο βαθμός της βελτίωσης των μαθητών σε αυτούς, ως στοιχείο 

αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και της αναδυόμενης αξίας τους στη 

διδασκαλία. 

 

4. Τρόποι συνεργασίας εκπαιδευτικών  

 Η συνεργασία των εκπαιδευτικών προσπάθησε να γίνει με όλους τους πρόσφορους 

τρόπους παρά τα προβλήματα που εμφανίζονταν. Οι δυσκολίες στη συνεργασία 

εμφανίστηκαν στη διάρκεια του δεύτερου έτους υλοποίησης των δράσεων. 

Συγκεκριμένα η πρώτη δυσκολία εμφανίστηκε στο στάδιο της μελέτης του 

επιμορφωτικού υλικού. Ενώ όλοι είχαν συμφωνήσει να αρχίσει η ενδοεπιμόρφωση 

στα Μαθηματικά κάποιοι δεν ήθελαν να ασχοληθούν με το θεωρητικό μέρος (και ως 



 

 
201 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

εκ τούτου να διαβάσουν την ενότητα που τους αναλογεί και να εκπονήσουν διδακτικό 

υλικό) λέγοντας ότι δεν θέλουν να αφιερώσουν ούτε ώρα από το απόγευμά τους για 

διάβασμα. Οι δυσκολίες σε αυτό το στάδιο ξεπεράστηκαν κατόπιν συζήτησης στους 

Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολείων όταν συνειδητοποίησαν ότι η επιμόρφωση 

είναι προαιρετική και όποιοι ήθελαν θα συμμετείχαν.  

Κατά το στάδιο της παρουσίασης του διδακτικού υλικού που είχαν ετοιμάσει οι 

εκπαιδευτικοί, διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν ασχοληθεί με τις ενότητες είχαν κρατήσει 

σημειώσεις τις οποίες είπαν ή έδωσαν γραπτά στους υπόλοιπους. Λίγοι ήταν αυτοί 

που παρουσίασαν με Power Point και αυτό όχι τόσο γιατί δεν είχαν εξοικειωθεί με τις 

Νέες Τεχνολογίες, όσο γιατί δεν ήθελαν να διαφοροποιηθούν από τους άλλους που 

δεν τις παρουσίασαν ηλεκτρονικά.  Η ανωτέρω νοοτροπία επικράτησε και στην 

ημερίδα που είχε διοργανωθεί όσο και στην ανάρτηση του εκπονημένου υλικού στο 

διαδίκτυο.  

Στο στάδιο της μελέτης ενός προτεινόμενου διδακτικού σχεδίου κάποιοι 

εκπαιδευτικοί δεν ασχολήθηκαν και προτίμησαν να ενημερωθούν από άλλους. Έγινε 

όμως πολύ καλή κριτική ανάλυση και δόθηκαν πολύ καλές εναλλακτικές προτάσεις 

στις συζητήσεις που ακολούθησαν. Από την παρουσίαση των διδακτικών σχεδίων 

διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν δημιουργήσει εξαιρετικά διδακτικά σχέδια. 

Από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών ελάχιστοι δεν είχαν καταγράψει την πορεία 

διδασκαλίας τους και δεν είχαν σχεδιάσει την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ή 

προτίμησαν τη μετωπική διδασκαλία για την εκμάθηση των χωρικών εννοιών π.χ. 

όγκος στη Στ τάξη. 

Στο εξ αποστάσεως ερευνητικό πρόγραμμα δεν παρουσιάστηκαν δυσκολίες αφού οι 

εκπαιδευτικοί συμμετείχαν εθελοντικά, διέθεταν δεξιότητες χειρισμού υπολογιστών 

και διάθεση επιμόρφωσης. 

 

5. Γνώσεις/ ικανότητες/δεξιότητες των μαθητών  

Αν και απώτερος στόχος του όλου εγχειρήματος δεν ήταν η εξακρίβωση της 

επίδρασης των επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών στις γνώσεις, ικανότητες και 

δεξιότητες των μαθητών, αλλά η επαγγελματική ανάπτυξη και αποδοτικότητά τους, 

διαθέτουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δράση επηρέασε θετικά τους μαθητές. 

Δεδομένα έχουμε από το εξ αποστάσεως ερευνητικό πρόγραμμα των νοερών 

υπολογισμών. Συγκρίνοντας την επίδοση των μαθητών, πρώτης μέχρι έκτης τάξης, 

στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος, παρατηρείται ότι υπήρξε στατιστικά 

σημαντική βελτίωση στην επίδοση των νοερών υπολογισμών. Ενδεικτικά, για τις 

νοερές πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης, μετά την παρέμβαση των εκπαιδευτικών 

στην τάξη και έπειτα από στατιστική ανάλυση παρατηρείται ότι οι μαθητές 

βελτιώθηκαν στην αποτελεσματική χρήση νοερών υπολογισμών τόσο της πρόσθεσης 

(z=-2,669, p=0,008), όσο και της αφαίρεσης (z=-3,598, p=0,000). Επίσης φαίνεται να 

έχει βελτιωθεί και η μεταγνωστική τους ενημερότητα για τη χρήση στρατηγικών στις 

πράξεις αυτές. Παρόμοια βελτίωση παρουσιάζεται και για τις πράξεις του 

πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.  
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6. Προκλήσεις του εγχειρήματος  

Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν από τους ειδικούς, από αυτούς που σχεδιάζουν την 

εκπαιδευτική πολιτική, από τις επαγγελματικές τους ενώσεις, από βιβλία και πηγές, 

αλλά υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι μαθαίνουν κυρίως από άλλους εκπαιδευτικούς 

(MacBeath 2005). Στην περίπτωσή μας, οι προκλήσεις που προέκυπταν από όλο το 

εγχείρημα είχαν σχέση ακριβώς με αυτό, με τη συνεργασία που αναπτύχθηκε 

ανάμεσα στους μετέχοντες και το ενδιαφέρον τους για την ολοκλήρωση των δράσεων 

με σκοπό την επίτευξη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.  

  

7. Όφελος για τους εκπαιδευτικούς  

Το όφελος που προέκυψε από το σύνολο των δράσεων αναφέρθηκε από τους 

μετέχοντες και διαπιστώθηκε στην πράξη από επιτόπιες παρατηρήσεις διδασκαλιών 

από τις Σχολικές Συμβούλους. Αποτιμώντας την αλλαγή της στάσης τους με 

ερωτηματολόγιο στο τέλος της όλης παρέμβασης (Μάιος 2014), οι εκπαιδευτικοί ενώ 

αναγνωρίζουν την Ευέλικτη Ζώνη ως κατεξοχήν καινοτομία που αναβαθμίζει τον 

κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο του σχολείου (Κουλουμπαρίτση & Μουρατιάν 2008), 

εξακολουθούν να πιστεύουν μεταξύ των άλλων ότι η πληθώρα της  διδακτέας ύλης 

(Μ.Ο.=3,79±1,20) (κυρίως των Μαθηματικών) και η έλλειψη χρόνου 

(Μ.Ο.=3,88±1,09) είναι οι κύριες αιτίες που δυσκολεύουν την εφαρμογή της. 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές δεν παρατηρούνται ανάμεσα στο φύλο και τη μορφή 

δυσκολιών που άντρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν, παρά μόνο στην 

περίπτωση της έλλειψης χρόνου (z=-2,209, p=0,027<0,05), όπου οι γυναίκες 

(Μ.Ο.=4,02±0,99), συγκριτικά με τους άντρες (Μ.Ο.=3,10±1,21), θεωρούν τον 

παράγοντα χρόνο το σημαντικότερο εμπόδιο. Ως γνωστόν οι άρρητες θεωρίες των 

ανθρώπων δύσκολα αλλάζουν, πολλές φορές και προς την αντίθετη της 

επιδιωκόμενης συμπεριφοράς (Παπαστάμου, 2006) και δεν αρκεί μία παρέμβαση 

ανάλογη της προαναφερθείσας, περιορισμένη σε χρόνο, τόπο και περιεχόμενο, να 

φέρει θεαματικά αποτελέσματα όσο οργανωμένη και αν είναι (Κατσιφή-

Χαραλαμπίδη & Κατερέλος 2011) αν δεν υιοθετήσει ο ίδιος εκπαιδευτικός αρχικά 

μια διαφορετική κουλτούρα σε σχέση με την αντιμετώπιση της διδασκαλίας των 

Μαθηματικών: μια κουλτούρα διερεύνησης, προσωπικής αναζήτησης, κριτικής 

στάσης, αμφισβήτησης και πειραματισμού (Κολέζα 2010). 

  

8. Όφελος για τη Σχολική Μονάδα και την Κοινότητα  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που αναφέρεται στην ανάπτυξη των ακαδημαϊκών 

ή πρακτικών και προσωπικών ή επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και 

ενδιαφερόντων τους προϋποθέτει την ύπαρξη βασικής εκπαίδευσης με την οποία 

συνδέεται στενά και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της επαγγελματικής ανάπτυξής 

του (Μαυρογιώργος 1999). Μ’ αυτή την έννοια, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

εντάσσεται στη στρατηγική της συμπληρωματικής κατάρτισης, καλύπτοντας έτσι 

αδυναμίες του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (Βεργίδης & Καραλής 1999). Η 

επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευτικών συσχετίζεται ισχυρά με τη βελτίωση του 

παρεχόμενου έργου τους τόσο ως προς τη σχολική μονάδα όσο και για την κοινότητα.  
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9. Δικτύωση/ Διάχυση της δράσης  

Για τη δικτύωση και την επικοινωνία των μελών της σχολικής κοινότητας έχει 

ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα των Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. Βοιωτίας 

(http://sxolsymdipevoi.blogspot.com) υλικό από τις επιμορφώσεις και υλικό που 

εκπόνησαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και ήθελαν να αναρτηθεί με σκοπό τη διάχυση 

των δράσεων. 

 

10. Τελική αποτίμηση 

Η όλη παρέμβαση ήταν σχεδιασμένη σύμφωνα με τις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(Κόκκος, 2005). Προέκυψε κατόπιν διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών και στηρίχτηκε στην ενεργητική συμμετοχή τους. Περιελάμβανε 

αυτοεπιμόρφωση, ενδοσχολικές επιμορφώσεις από τις Σχολικές Σύμβουλους και 

αλληλοδιδακτικής από τους εκπαιδευτικούς, βιωματικά σεμινάρια και ημερίδες, 

απογευματινές προαιρετικές δράσεις, παραγωγή εποπτικού υλικού, εξ αποστάσεως 

επιμόρφωση, ερευνητικό πρόγραμμα και ανάρτηση επιμορφωτικού υλικού σε 

ιστοσελίδα. Οι  Σχολικές Σύμβουλοι συντόνιζαν, διευκόλυναν τις δράσεις και 

εμψύχωναν τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία της αυτοεπιμόρφωσης με σεβασμό, 

ενσυναίσθηση, κατάλληλο χειρισμό του άγχους (Goleman 2006), της ανασφάλειας 

και της αμυντικής αυτοεκτίμησης (Παπάνης 2004). 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε την υποστήριξη -επιστημονική, πρακτική 

και συναισθηματική- από τις σχολικές συμβούλους, που είναι κατά την άποψη μας το 

κατεξοχήν αρμόδιο πρόσωπο να σταθεί δίπλα στον εκπαιδευτικό και να τον 

καθοδηγεί επιστημονικά και παιδαγωγικά, να τον εμψυχώνει. Στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα ο σχολικός σύμβουλος καλείτε να καλύψει τα κενά της 

έλλειψης του ρόλου του μέντορα, αναλαμβάνοντας το ρόλο του επιστημονικού 

συνεργάτη, τροφοδοτώντας διαρκώς τον εκπαιδευτικό με νέες γνώσεις, οι οποίες 

προκύπτουν από τις αλλαγές και τις εξελίξεις της Παιδαγωγικής Επιστήμης.  
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Περίληψη 

Σκοπός είναι η παρουσίαση του δεύτερου σταδίου ενός τριμερούς μοντέλου 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών που βασίζεται στην 

επιμόρφωση μέσω πολλαπλασιαστών. Η δράση διάρκειας δυο τριμήνων 

εφαρμόστηκε σε 6/θέσιο δημοτικό σχολείο αγροτικής περιοχής από  εκπαιδευτικό του 

σχολείου στο ρόλο του πολλαπλασιαστή και αφορούσε τα Εικαστικά. Το θεωρητικό 

πλαίσιο σχετίζεται με τη δεύτερη θέση (γνώση-εντός-της-πρακτικής) του αρχέτυπου 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και τη θεωρία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Οι 

δυσκολίες που προέκυψαν αφορούσαν την αρνητική  στάση των εκπαιδευτικών στα 

Εικαστικά και την αποδοχή του πολλαπλασιαστή ως μέντορα. Η αρνητική στάση 

άλλαξε παρακολουθώντας τις αποκρίσεις και τα έργα των μαθητών και η αποδοχή 

του πολλαπλασιαστή επετεύχθη μέσω του μετασχηματιστικού τύπου ηγεσίας που 

ασκήθηκε. Τα οφέλη αφορούσαν στη διδακτική των Εικαστικών, στην εγκαθίδρυση  

πνεύματος συνεργασίας σε όλους τους τομείς, στο άνοιγμα της τάξης στους 

συναδέλφους και στη δημιουργία για τη σχολική μονάδα ενός προφίλ προσφοράς 

έργου υψηλής ποιότητας που αναγνωρίστηκε από την ευρύτερη κοινότητα. 

Abstract  

Our aim is to present the second stage of a three-stage model of in-school training of 

in-service teachers that is based on the role of multipliers. The implementation of the 

model was conducted of one school teacher-multiplier in a primary school of rural 

district for two terms. The training concerned the discipline of Visual Arts. The 

theoretical context was the second view (knowledge-in-practice) of the training 

archetype and the theory of Total Quality Management. The difficulties were the 

teachers’ negative attitude towards Visual Arts lessons and the multiplier’s acceptance 

as a mentor. The negative attitude changed attending the students’ responds and 

artworks and the multiplier’s acceptance was achieved through the transformational 

leadership he exercised. The benefits referred to Visual Arts teaching, the 

establishment of teachers’ cooperative stance in every domain, the classroom’s 

openness to colleagues, and the creation of high quality profile for the school unit that 

was identified from the wider community.     
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1.Εισαγωγή  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί διεθνώς την πλέον σημαντική παράμετρο 

στην εκπαιδευτική πολιτική, διότι οι εκπαιδευτικοί συνιστούν τον βασικό παράγοντα 

επιτυχίας κάθε δομικής αλλαγής και καινοτομίας στην εκπαίδευση (European 

Commission 2010). Οι έρευνες εστιάζουν στην αποτελεσματικότητα των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών (Psifidou 2011). Όσα προγράμματα αποβλέπουν απλώς στη διασπορά 

νέας γνώσης και επιμορφώνουν με διάλεξη εκ καθέδρας αποτυγχάνουν στην 

αντιμετώπιση των αναγκών των εκπαιδευτικών και επηρεάζουν αρνητικά την 

αυτοεικόνα τους (Palios and Paraskevopoulou-Kollia 2011). 

Προτείνουμε ένα μοντέλο ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών μέσω 

συναδέλφων τους στον ρόλο των επιμορφωτών-πολλαπλασιαστών. Σκοπός είναι η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και όχι απλώς η διασπορά 

συγκεκριμένων γνώσεων/δεξιοτήτων. Οι πολλαπλασιαστές είναι τα άτομα που αφού 

επιμορφωθούν στη συνέχεια επιμορφώνουν τους συναδέλφους τους (Pace-Net 2011· 

Trialog 2013). Η ανακοίνωση αφορά στο δεύτερο στάδιο, στη διαδικασία 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ενός σχολείου από έναν 

πολλαπλασιαστή επί του γνωστικού αντικειμένου των Εικαστικών (για το πρώτο 

στάδιο, τις τεχνικές επιμόρφωσης του πολλαπλασιαστή και την επίδραση του 

μοντέλου στην επαγγελματική του ανάπτυξη βλ. Fakidou and Palantzas in press).  

2. Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί αφενός μια διαδικασία δράσης με νέους 

τρόπους και απόκτηση ελέγχου του θεσμικού πλαισίου εργασίας (Olsen 2011b), 

αφετέρου τον χώρο όπου αποκτάται νέα γνώση, μορφοποιούνται και 

ανακατασκευάζονται ταυτότητες ως μέλη ομάδας (Battey and Franke 2008). Καθώς 

οι πρακτικές αποτελούν τον πυρήνα της επαγγελματικής ταυτότητας (Miller and 

Goodnow 1995) επιδιώκεται να  αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί επίγνωση αυτής (Olsen 

2011b) μέσω επιμορφωτικών προσεγγίσεων που βασίζονται στις πρακτικές και 

παρέχουν ευκαιρίες για αναστοχασμό επί των διδακτικών εμπειριών με σκοπό την 

τροποποίηση της προσωπικής θεωρίας (Timperley et al 2007).  

Η αλλαγή των μοντέλων επιμόρφωσης απαιτεί την κατανόηση του υπολανθάνοντος 

αρχέτυπου για τη γνώση-μάθηση το οποίο περιλαμβάνει τρεις θέσεις: (α) γνώση-για-

την-πρακτική (knowledge-for-practice) (η επίσημη γνώση παράγεται από ερευνητές 

και παραδίδεται στους εκπαιδευτικούς προς εφαρμογή), (β) γνώση-εντός-της-

πρακτικής (knowledge-in-practice) (οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν εξετάζοντας τις 

καλές πρακτικές επιδέξιων εκπαιδευτικών, στοχάζονται και ερευνούν τις δικές τους, 

συνεργάζονται με συναδέλφους και ερευνητές, ενισχύεται η ικανότητά τους για 

ανάλυση των επιμορφωτικών αναγκών και των αναγκών των μαθητών), (γ) γνώση-

από-την-πρακτική (knowledge-of-practice) (χειραφέτηση των εκπαιδευτικών) 

(Cochran-Smith and Lytle 1999· Habermas 1972).  

Τα μοντέλα ενδοσχολικής επιμόρφωσης υποστηρίζονται από τη θεωρία «Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας» (Δ.Ο.Π.) (Total Quality Management). Η Δ.Ο.Π. χαρακτηρίζεται 

ως μια συνεχής, διαμορφωτική διαδικασία που εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας 
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και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς όλα τα μέλη του οργανισμού-

σχολικής μονάδας και την κοινωνία (Φασουλής, 2001) και ως ένας τρόπος διοίκησης 

και εργασίας. Αποβλέπει στη διαρκή βελτίωση ολόκληρης της μονάδας και στην 

αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που θεωρείται 

παράγοντας στρατηγικής σημασίας (Ζαβλάνος 2003), καθώς αποδέχεται ότι οι 

άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα και επιθυμία να προσφέρουν ποιοτική εργασία και 

είναι άξιοι σεβασμού. Απαιτεί ηγετική ικανότητα, εκπαίδευση και ομαδική εργασία 

(Ακρίβος και Ψαρόπουλος 2008). Η ηγεσία είναι δημοκρατικού/ μετασχηματιστικού 

τύπου διότι αποβλέπει στην αλληλεπίδραση των ατόμων, στην απελευθέρωση του 

δυναμικού τους για την επίλυση προβλημάτων, στην ανάπτυξη θετικού ψυχολογικού 

κλίματος στην ομάδα, συλλογικότητα στην επικοινωνία, στον προγραμματισμό και τη 

δράση (Mintzberg 2003). 

Το προτεινόμενο μοντέλο εστιάζει στον τρόπο που ο επιμορφωτής διεξάγει την 

επιμόρφωση (Loughran, 2006), είναι μέντορας και εμψυχωτής, ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή και την αυτενέργεια αποβλέποντας στην ανάπτυξη της ταυτότητας. 

Περιλαμβάνει στοιχεία και από τις τρεις θέσεις του αρχετύπου, αλλά το δεύτερο 

στάδιο σχετίζεται περισσότερο με τη δεύτερη θέση. Μεταβιβάζεται δηλαδή η ευθύνη 

της επαγγελματικής ανάπτυξης στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, επιδιώκεται μέσω 

στοχασμού και διαλόγου η κατανόηση του έργου –καλές πρακτικές- του 

πολλαπλασιαστή και του δικού τους. Η σύνδεση με τη Δ.Ο.Π. αναδεικνύεται μέσω 

της επιμόρφωσης σε ενδοσχολικό επίπεδο, της αξιοποίησης και μετασχηματισμού 

εισροών¹ όπως εκπαιδευτικό υλικό, ωρολόγιο πρόγραμμα, υλικοτεχνική υποδομή και 

επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας μέσω της συν-εργασίας των εκπαιδευτικών 

με τον πολλαπλασιαστή και της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ τους. 

3. Η δράση 

3.1 Υπόβαθρο της δράσης  

Το μοντέλο εφαρμόστηκε σε 6/θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο αγροτικής 

περιοχής. Ένας εκπαιδευτικός Π.Ε. 70-πολλαπλασιαστής επιμόρφωσε στο πλαίσιο 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης επτά εκπαιδευτικούς Π.Ε.70 στο γνωστικό αντικείμενο 

των Εικαστικών το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2012-2013. Ο 

πολλαπλασιαστής επιμορφώθηκε το φθινόπωρο του 2012 από τη Σχολική Σύμβουλο 

της Περιφέρειάς του ύστερα από σχετικό αίτημά του και εφάρμοσε στην τάξη του (Δ΄ 

τάξη) συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εικαστικών που αποτέλεσε και το 

περιεχόμενο της δράσης του.  

3.2 Λόγοι σχεδίασης και υλοποίησης της δράσης 

Αναγνωρίστηκε από τους εκπαιδευτικούς το έλλειμμα γνώσεων στη διδακτική των 

Εικαστικών. Αναδείχτηκε η ανάγκη καθημερινής και προσωπικής επικοινωνίας με 

κάποιον επιμορφωτή-μέντορα για την υποστήριξη των προσπαθειών τους. 

3.3 Απαιτούμενες γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες του πολλαπλασιαστή  

Γενικά, να έχει διάθεση συνεργασίας και ανάληψης διευκολυντικού ρόλου στις 

προσπάθειες οργάνωσης και διεξαγωγής των διδασκαλιών των εκπαιδευτικών και να 

διαθέσει χρόνο για την επιμόρφωση τη δική του και των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα 

στους τομείς: Α) Γνωστικό αντικείμενο: να έχει θετική στάση στο μάθημα των 

Εικαστικών. Β) Αυτοαντίληψη: να άρει τις αναστολές του ως προς την αναγνώριση 
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και δήλωση του ελλείμματος στη διδασκαλία των Εικαστικών, αλλά και τις 

αναστολές ως προς την πρόθεση να ηγηθεί της επιμόρφωσης. Γ) Ηγεσία: Να ασκήσει 

μετασχηματιστική ηγεσία, να είναι μέντορας και εμψυχωτής, να ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή, τον πειραματισμό, την αυτενέργεια των εκπαιδευτικών, να μην επιδιώκει 

τη διάκριση του ως ειδήμονας. Δ) Επιμορφωτική διαδικασία: Να βρίσκεται σε 

εγρήγορση στο να αναγνωρίζει τις αντιδράσεις τους σε κάθε ενέργειά του και να 

αναζητά στρατηγικές προσέγγισης, ώστε να διατηρεί το ενδιαφέρον.  

3.4 Διαδικασία επιμόρφωσης και τρόποι συνεργασίας εκπαιδευτικών  

Την επιμόρφωση επηρέασε το ενδιαφέρον που προκάλεσε σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος το πρώτο τρίμηνο στην 

τάξη του πολλαπλασιαστή. Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος (το δεύτερο τρίμηνο) 

επετεύχθη μέσω συζητήσεων για τα έργα καλλιτεχνών του προγράμματος που 

ενεργοποίησαν προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών και την απροσχεδίαστη 

συζήτηση περί θεμάτων τέχνης («τι καθιστά ένα αντικείμενο έργο τέχνης;»). 

Ακολούθησε η πρώτη σύντομη συνάντηση (στο διάλειμμα) για την παρουσίαση του 

προγράμματος και τη διανομή του υλικού και η συζήτηση ενστάσεων όπως «δεν 

είμαστε εμείς καλλιτέχνες /ιστορικοί τέχνης, πώς μπορούμε να διδάξουμε;». Η 

δεύτερη συνάντηση, μίας και πλέον ώρας, έγινε σε χρόνο  που δίδασκαν 

εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, αφορούσε  την επιμόρφωση στην προσέγγιση έργων 

τέχνης και έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων με τη μορφή βιωματικού εργαστηρίου. Ο 

πολλαπλασιαστής προσφέρθηκε να παράσχει επιπρόσθετες πληροφορίες, είτε να 

διδάξει ο ίδιος. Έγιναν συνδιδασκαλίες του πολλαπλασιαστή με εκπαιδευτικό, 

παρακολούθηση διδασκαλίας εκπαιδευτικού από τον πολλαπλασιαστή και 

αντιστρόφως, συναντήσεις στο διάλειμμα για διευκρινήσεις και τροποποιήσεις στο 

υλικό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης υπήρξε αλληλοϋποστήριξη, 

ενδιαφέρον για την έκβαση του προγράμματος σε κάθε τάξη, ενθουσιασμός για τις 

αποκρίσεις των μαθητών, συνεργασία για τη χρήση του περιορισμένου αριθμού 

διαθέσιμων εργαλείων και αλληλοδανεισμός υλικών. 

3.5 Γνώσεις/ ικανότητες/δεξιότητες των μαθητών  

Τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος και της συμμετοχής του 

σχολείου στο πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης δημιούργησε θετικό 

ψυχολογικό κλίμα σε όλους τους μαθητές (αυτενέργεια στη δημιουργία εικαστικών 

έργων, εξέφραζαν τον ενθουσιασμό τους εντός και εκτός σχολείου). Ανεπτύχθησαν οι 

εικαστικές τους δεξιότητες, έγιναν πιο τολμηροί στις ιδέες τους, ξεφεύγουν από τα 

στερεότυπα σχέδια, χρησιμοποιούν νέα υλικά, απέκτησαν δεξιότητα στο κολάζ και 

ασαμπλάζ. 

3.6 Προκλήσεις του εγχειρήματος  

Πρόκληση για τον πολλαπλασιαστή και τους εκπαιδευτικούς αποτέλεσε: (α) η 

αποδοχή του πολλαπλασιαστή ως επιμορφωτή. Για το λόγο αυτό επεδίωξε να μην 

συμπεριφέρεται ως ειδήμων και να απεκδυθεί το ρόλο του πεφωτισμένου, (β)  το 

άνοιγμα της τάξης στους συναδέλφους είτε για  συνδιδασκαλία, είτε για 

παρακολούθηση διδασκαλιών ήταν τεχνικές που αφέθηκαν στην προαίρεση του 

καθενός, (γ) οι τρόποι δημιουργίας θετικής στάσης στους εκπαιδευτικούς για τα 

Εικαστικά κατά την έναρξη της επιμόρφωσης. 

3.7 Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  
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Α) Άλλαξε η στάση όλων για την αξία του μαθήματος των Εικαστικών. Β) Επήλθε 

επαγγελματική ανάπτυξη στις δεξιότητες διδακτικής των Εικαστικών (στη χρήση 

υλικών, καλύτερη κατανόηση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και των 

εγχειριδίων). Γ) Αναπτύχθηκε διάθεση συντροφικότητας (μοιράζονται τις διδακτικές 

τους εμπειρίες αδιακρίτως μαθήματος). Δ) Εξοικειώθηκαν με την ιδέα της παρουσίας 

ή /και της συνδιδασκαλίας με άλλο εκπαιδευτικό. 

3.8 Οφέλη για τη σχολική μονάδα και την κοινότητα  

Α) Η σχολική μονάδα απέκτησε ταυτότητα («Σχολείο των Καλλιτεχνικών»). Β) 

Αναπτύχθηκε το αίσθημα του ανήκειν: Ικανοποίηση και περηφάνια διότι αποτελούν 

μέλη μιας πρωτοπόρας μονάδας. Γ) Αλλαγή στάσης στη διοργάνωση εκδηλώσεων 

(σύμπραξη και από κοινού επεξεργασία ιδεών). Δ) Δημιουργία θετικής σχέσης με 

γονείς. Ε) Βελτιώθηκε η αισθητική των αιθουσών και των διαδρόμων λόγω των 

πρωτότυπων μαθητικών έργων).   

3.9 Δικτύωση/ Διάχυση της δράσης  

Παρουσιάστηκε σε ημερίδα με θέμα «Καλές Πρακτικές» τον Ιούνιο του 2013 στους 

εκπαιδευτικούς της 5
ης

 Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Καρδίτσας. Τα αποτελέσματα της 

πρώτης φάσης επιμόρφωσης ανακοινώθηκαν τον ίδια περίοδο στο διεθνές συνέδριο 

της International Society for Education trough Arts (InSEA) στο Canterbury. Τα 

επόμενα στάδια (δικτύωση μεταξύ των πολλαπλασιαστών των άλλων σχολείων της 

Περιφέρειας) αναβλήθηκαν λόγω του αρνητικού κλίματος που προκάλεσε ο νόμος 

περί αξιολόγησης.  

4. Τελική αποτίμηση  

Η ενδοσχολική επιμόρφωση μέσω πολλαπλασιαστών αποτελεί βιώσιμη δράση, καθώς 

δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα σε χρόνο και ενέργεια και επιφέρει πολλαπλά οφέλη 

(επαγγελματική ανάπτυξη στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου, στις 

συνεργατικές δεξιότητες, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και στη 

συνεκτικότητα της σχολικής μονάδας) και κυρίως ικανοποιεί την ανάγκη για άμεση 

και έγκαιρη βοήθεια. Ο ρόλος του πολλαπλασιαστή μοιάζει με του σπορέα: 

προετοιμάζει το έδαφος, ρίχνει τους σπόρους της νέας γνώσης φροντίζοντας, καθώς 

βλασταίνουν, να δηλώνει παρών και πρόθυμος να τους υποστηρίξει. 

Σημείωση 

¹Η ποιότητα ως εκροή του συστήματος Δ.Ο.Π. επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς 

βελτίωσης της διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας και μέσω διεργασιών και 

αλληλεπίδρασης των εισροών στον οργανισμό (Εικόνα 1) (Ακρίβος και Ψαρόπουλος 

2008). 

  

                                                      Εικόνα 1. Η Δ.Ο.Π. ως σύστημα.          

            ΕΙΣΡΟΕΣ 

• Εκπαιδευτικοί 

• Μαθητές  

• Πρόγραμμα Σπουδών 

• Υλικοτεχνική υποδομή  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
Αλληλεπίδραση μεταξύ 

των εισροών  

ΕΚΡΟΕΣ 

Αποτελέσματα 
μάθησης 



 

 
210 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

Βιβλιογραφία 

 

Ξενόγλωσση 

 

Battey, D. and Franke, M. L. (2008), Transforming identities: Understanding teachers 

across professional development and classroom practice, Teacher Education 

Quarterly, 35(3), 127-149 

Cochran-Smith, M., Lytle, S. L. (1999), Relationships of Knowledge and Practice: 

Teacher Learning in Communities. Review of Research in Education, 24, 249-

305:http://rre.sagepub.com/cgi/content/short/24/1/249 (date of access 10-05-

2013)  

European Commission (2010), Communication from the Commission, Europe 2020 a 

strategy for smart, sustainable and inclusive growth: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 

(date of access 01-05-2013) 

Fakidou, A. and Palantzas, G. (in press), Training in-service teachers: A method for 

professional development, in Proceedings of European Regional Congress, 

Tales of Art and Curiosity, Canterbury, U.K., 24-26 June 2013 

Habermas, J. (1972), Knowledge and human interests, London: Heinemann  

Loughran, J. (2006), Developing a Pedagogy of Teacher Education: Understanding 

Teaching and Learning about Teaching, London: Routledge. 

Miller, P. G. and Goodnow, J.J. (1995), Cultural practices: Towards an integration of 

culture and development, in J. Goodnow, P.J. Miller & F. Kessel (Eds), Cultural 

practices as contexts for development, 5-16, San Francisco: Jossey Bass 

Olsen, B. (2011b), “I am large, I contain multitudes”: Teacher identity as useful frame 

for  research, practice, and diversity in education, in A. Ball & C. Tyson (Eds.), 

Studying diversity in teacher education, 257-273, Rowman & Littlefield: 

Lanham, MD 

Pace-Net. (2011), Training of multipliers: http://pacenet.eu/events/training-multipliers 

(date of access 28-04-2013) 

Palios Z. K. and Paraskevopoulou-Kollia, E. A. (2011), "No one in more fool than the 

 doctor…": The social image of the modern Greek teachers, in P. Anastasiades, P.  

Calogiannakis, K. Karras, C.C. Wolhuter (Eds.), Teacher Education in modern 

era: Trends and issues, 29-36, Athens: Ministry of Education  

Psifidou, I. (2011), The fading paradox in teacher education and training policies in 

Europe. 

P., Anastasiades, P., Calogiannakis, K., Karras, C.C., Wolhuter (Eds), Teacher 

education in modern era, Trends and Issues, 273-29, Athens: Ministry of 

Education   

Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., and Fung, I. (2007), Teacher Professional 

Learning and Development: Best Evidence Synthesis Iteration,Wellington: 

Ministry of Education Trialog. (2013), Training of multipliers 2013, 

http://www.trialog.or.at/training-of-multipliers- 2013 (date of access 28-04-

2013) 

 

http://rre.sagepub.com/cgi/content/short/24/1/249
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
http://pacenet.eu/events/training-multipliers
http://www.trialog.or.at/training-of-multipliers-%202013


 

 
211 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

Ελληνόγλωσση 

 

Ακρίβος, Χ. και Ψαρόπουλος, Χ. (2008), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις δημόσιες 

υπηρεσίες και στο χώρο της εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/4732/1336.pdf (ημερομηνία 

προσπέλασης 22-04-2014)  

Ζαβλάνος, Μ. (2003), Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση, Αθήνα: Σταμούλης 

Mintzberg, H. (2003, Νοέμβριος 16), Τρία μοντέλα διοίκησης στη σύγχρονη 

επιχείρηση. 

Καθημερινή:http://www.kathimerini.gr/167950/article/oikonomia/epixeirhseis/tria- 

montela- dioikhshs-sth-sygxronh-epixeirhsh (ημερομηνία προσπέλασης 10-04-

2014) 

Φασούλης, Κ. (2001), Η Ποιότητα στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της 

Εκπαίδευσης: Κριτική Προσέγγιση στο Σύστημα  Δ.Ο.Π., Επιθεώρηση 

Εκπαιδευτικών 

 Θεμάτων 4, 186-198,  Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, http://www.pi- 

schools.gr/publications/epitheorisi/teyxos4/ (ημερομηνία προσπέλασης 10-04-

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/4732/1336.pdf
http://www.kathimerini.gr/167950/article/oikonomia/epixeirhseis/tria-%20montela-%20dioikhshs-sth-sygxronh-epixeirhsh
http://www.kathimerini.gr/167950/article/oikonomia/epixeirhseis/tria-%20montela-%20dioikhshs-sth-sygxronh-epixeirhsh
http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/teyxos4/
http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/teyxos4/


 

 
212 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

How a rural school reforms itself and develops 

Chiotelis Ioannis 

Dr Physicist, Model Experimental Junior High School of Patras 

johnchiotelis@yahoo.gr 

Theodoropoulou Maria 

Dr Physicist, General High School of Pelopio 

mariatheodoropoulou@ymail.com 

Birbas George 

Dr Chemist, Head of General High School of Pelopio 

georgebirbas@gmail.com 

 
 

Abstract 

 

Schools are vital organizations adequate under constant changes, reformations and 

developments. Teachers, students and parents all contribute into these changes 

materializing primitive envisions. Especially, a rural school can reform rapidly into a 

highly developing school. We can mention the High School of Pelopio, a rural school 

that achieved some of its pronounced educational goals. Teachers’ and 

administration’s vision for a new school began by encouraging teachers to participate 

into educational meetings, conferences and developing courses. Additionally, groups 

of students were organized to prepare several projects according to their interests. We 

can mention the Astronomy group, the Environmental group and the Drama group. 

Accordingly, we invested on extroversion and presentation of projects. Astronomy 

nights, Environmental events and Theatric performances were some activities that 

joined our school with the local society, parents and communities. Furthermore, 

students revealed a remarkable interest about sciences and culture. As a result they 

took part into several contests and managed to win a European Award. Mainly, we 

noticed an interesting reformation in our classrooms. Apart from the growing interest 

we observed that students and parents regarded school via a new prospective and 

under different philosophy.  

 

Introduction 

 

How can we organize and reform a rural school? Designing a long period action plan 

can help a school? How can we implement theoretical predictions into real school 

environment and evaluate our findings? This is actually what we tried to do at General 

High School of Pelopio, a rural school. It is well known that teachers have to 

participate into educational conferences and courses (Baird and Fensham 1991). 

mailto:johnchiotelis@yahoo.gr
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Meetings and courses are crucial for the overall progress and development of teachers 

(Shannon and Twale 1998). New trends in education had to be spread into a rapidly 

changing world (Tillema 1994). Modern educators and teachers are expressing a 

growing demand for lifelong learning programs (Hobson 2002). Additionally, all new 

trends must be implemented into classrooms and embodied in the traditional 

curriculum (Helsby 1995). In parallel students must accept and incubate modern 

pedagogical methods (Finn 1998). Working in groups, consisting working teams, 

preparing projects and presenting results are some of the new aspects of education 

(Cohen 1994). On the other hand, excellence groups (Howley 1989) and students’ 

contests (Verhoeff 1997), seems to gain an important part of nowadays educational 

system. Furthermore, extroversion of knowledge gradually becomes a goal for many 

schools (Holland 1987). Astronomical and environmental events (generally science 

courses), cultural performances (theater) are of high educational content. But the 

question is how we can implement all these aspects into daily educational practice. 

We tried to apply some of these educational trends into a rural school (General High 

School of Pelopio) and we observe some remarkable results. 

 

Experimentation 

 

We began thinking and organizing a fully integrated plan in order to face the 

problems that occurred in the General High School of Pelopio. We mainly had 

problems on rising students’ interest, provoke curiosity, as well some disciplinary 

matters. Additionally, our school wished to develop extroversion and come closer to 

local communities. According to these major needs, we set an action plan. Our plan 

was based on lifelong learning, implementation, group working, production of 

educational material, extroversion, seminars, educational and cultural events, 

participation in contests, evaluation and feedback. 

 

Teacher’s constant learning 

 

First of all in order to face the problems we realized that teachers had to be educated 

and trained on new pedagogical and didactic trends (Day 1999). Teachers were 

encouraged to participate to several training and learning activities. During the first 

stages of our action plan teachers were educated mainly on new education trends, 

educational scenarios, ICT implementation in classrooms, modern pedagogical trends 

and new approaches in daily school life. It was clearly understood that traditional 

pedagogical methods were inefficient. On contrary whenever a new pedagogical 

method was applied a rising interest was observed. Teachers also appear more willing 

to test new approaches. As a result of all these activities we realized how important is 

for educators to attend training activities and programs. New prospective occurred and 

new methods applied in classrooms. This was the first step of a school that learns, 

evolves and develops.  
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Implementation 

 

Secondly, teachers were encouraged to produce educational content. Educational 

scenarios were developed, learning materials ware produced and working groups 

organized. We introduced and encouraged a new innovative idea of organizing 

student groups with special skills and responsibilities (Johnson 1990). For example, 

the Event Organizing Group, the Promotion Group, the Media (e.g. video) Producing 

Group, the Drama and Astronomical Team were some of the most active groups. We 

uploaded most of the produced educational material and scenarios on electronic 

means (e.g. our website), while the working groups started producing projects and 

events. A group of teachers was responsible for each working group. They were 

setting final goals, organizing their working plan, scheduling meetings and evaluating 

their progress. We tried all steps of the working groups to be based on educational 

scenarios. This parameter was also an important aspect of a constant learning school 

(Schank 1994). We detected and evaluated all steps, extracting important conclusions 

of how a school can become a working community. Additionally, the educational 

material and scenarios seem to encourage students to further search for knowledge. 

As all this educational materials were available on the web, educators and teachers 

found additional teaching tools. 

 

Excellence and Contests 

 

A second step to our action plan was excellence, focusing mainly on contests (Bishop 

1991). We realized that participating on National or International Contests was really 

a unique opportunity to raise the interest and competiveness of our students. We can 

refer to the most successful attempt, the «Odysseus» Contest. This contest was about 

Astronomy and co-evolution of life in space. Winning the contest was not our initial 

goal; instead we were mainly interested on developing a progressive educational 

pathway (Jacobson 2006). First of all we organized a team consisting of almost ten 

students interested in Astronomy. We scheduled some standard meeting dates, but we 

met each other mainly out of schedule. Because of the strict school curriculum we had 

to communicate a lot through electronic means (e.g. Skype). All these state problems 

and aspects are interesting parameters of how a school learns to work in groups, 

communicate and develop a project (Garmston 2013). We learned that ICT are 

absolutely necessary tools for education. 

 

Astronomical Event 

 

Developing our Astronomy project, we realized that we needed some hands on 

experience, observation knowledge and support by experts. These realizations were 

important on organizing the first Astronomical event in our school’s region open to 

local community. The event was a result of an excellent collaboration between several 

working groups, teachers and authorities. The event-organizing group supported the 

whole action, the promotion group, the media group and astronomical team also took 

great responsibilities. Teachers from our school participated in several parts of the 
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event, while we had the support of the Municipality of A. Olympia and the 7th 

Ephorate of Prehistoric and Classical Ancients (EPCA) of A. Olympia. We operated 

remote telescopes from distance, a professor from University of Patras gave Lecture 

about the Universe and finally we observed astronomical objects by telescopes. All 

these activities raised the interest of students and revealed a new orientation in 

learning procedure for our school. Local communities and authorities came closer to 

our school and we learned how to expand our audience (Hanifan 1916). We had now 

a strong team willing to work harder for our contest project. 

From this point and on the final title of our project was clear. We decided to work on 

plants attitude and color on another planet. The contest’s demand was a clearly 

defined scientific question, fully developed and answered through experimental and 

bibliographic justification. Although the difficulties, we managed to win the National 

part of the contest on March 2013 and the European part of the contest on April 2013. 

Of course this was the first step of a working methodology. Although it seems that our 

main goal was the win of the Contest this is not absolutely accurate. We initially tried 

to intrigue and provoke students to take part to all the related activities. It was the 

same with the participation of an environmental Contest and also with the drama 

performances of our school. Furthermore, we realized that extroversion events are 

extremely important for the educational practice (Elmore 2007).  

 

Environmental Event 

 

We followed up with an environmental event, which was actually an ecological 

meeting. This event combined lectures by professors of the University of Patras 

(another important parameter is growing a standard collaboration with higher 

education foundations), hands on activities (experimentation related to chemical 

effects on environment), speeches by market representatives and groups of volunteers. 

This was also an open event to local community. Apart from this aspect students 

learned many about connection between education and market especially on the 

agricultural field (Clark 1983). Additionally, volunteerism presented to students as a 

part of environmental protection part (Goldberg 1998). All these aspects were highly 

educative for students and local community, while a rural school approaches the day 

life of local society (mainly agricultural) from many aspects (scientific, economic, 

activism). On the other hand this was our second extroversion event. Our working 

groups continued developing and performing even more professional. Doubtless an 

important parameter of the constant learning school is assigning important 

responsibilities to students (Ames 1992). 

 

Innovative Approaches 

 

In parallel we introduced some innovative approaches in every day teaching practice. 

Real time (synchronous) video conferences were implemented on several lessons 

(Murphy & Coffin 2003). An interview from the researcher Michael Tsambas at Lyon 

France and a couple of virtual visits to CERN were some of our distant learning 

attempts. Additionally, we increased the use of ICT on daily teaching practice. Whole 
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lesson were presented digitally, while experiments were combined with electronic 

means e.g. we used augmented reality applications (Kaufmann 2003) and Kinect 

camera for detecting movement and air presenting (Hsu 2011). In all these actions 

students’ working groups organized almost the whole activities. We realized that 

students were feeling important in participating actively, while they count the success 

of the event as their personal success. This is also a remarkable point as we often 

focused on students with low learning expectations but exceptional technical skills 

giving them responsible roles on all events Furthermore, we also gained important 

profits on the disciplinary section. Students felt that a well organized and extrovert 

school is not only a matter of strict rules and punishments, but mainly a school that 

develops healthy relationships between all members (students, teachers, parents, local 

community). 

 

Follow up 

 

General High School of Pelopio continued its actions by supporting important events. 

Municipality of A. Olympia asked for supporting events related to Summer Olympic 

Games of London U.K., 2012 and Winter Olympic Games Sotsi Russia, 2014. 

Furthermore, students and teachers participated into several educational projects 

related to Science, History and culture. We can refer to the interdisciplinary project 

«Mythology of the Night Sky» where all the myths related to constellations were 

inquired. A visit to Athens Planetarium (Eugenides Foundation) in combination with a 

visit to Archeological museum of Acropolis contributed in the collection of evidence. 

According to this action we learned that an important part of education is the hands on 

activities (Hofstein & Lunetta 2004) and evidence collecting visits to science 

institutes, history and culture centers (Hooper-Greenhill 1999). 

 

Conclusions 

 

According to our action plan we conclude that first of all it is of high importance 

schools to organize and plan their actions in long term (Sniehotta, Schwarzer, Scholz, 

& Schüz 2005). We realized that planning a three or four years plan will be absolutely 

beneficial for achieving goals and upgrading educational practices. This also reveals 

that an essential evaluation can only be performed after a long period (3-5 years) of 

actions and activities. Secondly we confirmed the importance of lifelong training for 

teachers and educators. Doubtless, participating in educational seminars, conferences 

and training meetings allow teachers to be always informed about new educational 

trends (Day 1999). Implementing all these compulsory methods in classrooms turns 

out to be extremely positive for students. Furthermore, organizing extroversion events 

by entrusting critical responsibilities to students was also one of our positive remarks 

(Elmore 2007). We observed that all these events joined teachers, students and local 

community together. Science and culture came closer to students and local society, 

while the interest of students rose remarkable. All these events include the element of 

collaboration and cooperation between several partners and promote our basic goal of 

knowledge diffusion. Additionally, participation in contests is another crucial 
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parameter (Bishop 1991). Healthy competiveness between students and schools can 

only offer benefits to all participants. Winning a contest is not the key. We are mainly 

interested in the whole progress and steps of contest. We wish students to take part, 

work, search, compose papers and support publicly their projects. Of course a won 

contest satisfies students and encourage them for new tries. Another remarkable 

conclusion is the importance of educational scenarios, material and content (Jacobson 

2006). All these produced objects are really useful for planning and orienting bigger 

action plans. Furthermore if all these educational objects are uploaded in websites, 

everyone can easily access and use them. Finally, we can claim that each step was an 

evaluated progress of a previous one, helping us to achieve goals and milestones. This 

is how a school learns by itself and by others. 
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Περίληψη 

 

Η παρουσίαση επικεντρώνει σε μια ομάδα εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης με πρακτική τη διερεύνηση της διδασκαλίας των μαθηματικών της 

Άλγεβρας της Α λυκείου και εστιάζει στην αποτίμηση της συνεργατικής πρακτικής 

και στα οφέλη που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του εγχειρήματος της μελέτης 

μαθήματος μαθηματικών. Συγκεκριμένα, περιγράφεται η εξέλιξη του περιεχομένου 

της συνεργασίας κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση της μελέτης 

μαθήματος, υποδεικνύονται οι δυνατότητες αλλά και τα όρια της συνεργασίας που 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο ενός τέτοιου περιβάλλοντος συνεργατικής πρακτικής και 

οι συνέπειες στη μάθηση και την αλλαγή των αντιλήψεων των συμμετεχόντων 

σχετικά με το σχεδιασμό και στην αξιολόγηση του μαθήματος. 

 

Abstract 

 

The presentation concentrates on a group of secondary school teachers who explore 

teaching algebra at A level high school mathematics and focuses on the evaluation of 

the collaborative practice and the benefits that were developed under the lesson-study 

of the mathematics course. It describes the evolution of the collaboration’s content in 

the design, implementation and evaluation of the lesson-study, indicating the potential 

and the limits of cooperation developed within such an environment of collaborative 

practice and the impact on learning and changing the participants’ perceptions on the 

design and evaluation of the lesson. 

 

1. Υπόβαθρο της δράσης 

 

Δράση συνεργασίας με εστίαση στη Μελέτη Μαθήματος των Μαθηματικών (ΜΜΜ) 

αναπτύχθηκε τη σχολική χρονιά 2013-2014 από μια ομάδα οκτώ (8) εκπαιδευτικών
1
 

                                                
1
 Βερύκιος Πέτρος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος των Μαθηματικών, Αργύρη Παναγιώτα, Π. Π. Λύκειο Ευαγγελικής 

Σχολής Σμύρνης, 
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προερχόμενων από διάφορα σχολεία της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών στο 

πλαίσιο ενός εργαστηρίου μελέτης
2
 της Άλγεβρας της Α΄ τάξης του Λυκείου, το 

οποίο λειτούργησε στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής 

Σμύρνης σε συνεργασία με τον Τομέα Διδακτικής Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Η αναζήτηση και η δοκιμή βέλτιστων διδακτικών πρακτικών παράλληλα με 

την ανάδειξη και την εξέταση προβλημάτων αναφορικά με τη μάθηση των μαθητών 

υπήρξε κοινό πλαίσιο ενδιαφέροντος των μελών της ομάδας μελέτης μαθήματος των 

μαθηματικών. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες στην ομάδα εκπαιδευτικοί 

ενδιαφέρθηκαν να διερευνήσουν από κοινού τη διδακτική πρακτική, να αναζητήσουν 

τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της 

ταυτότητας της διδασκαλίας, καθώς και τις δυνατότητες και τα όρια συνεργασίας που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο της μελέτης μαθήματος. 

 

2. Λόγοι σχεδίασης και υλοποίησης της δράσης. 

 

Η μελέτη μαθήματος στην ερευνητική βιβλιογραφία υποδεικνύεται ως η βέλτιστη 

πρακτική για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης όλων των μαθητών μέσω 

της προσεκτικής παρατήρησης του έργου τους και ως τέτοια μπορεί να συμβάλει στη 

διαμόρφωση της «ταυτότητας» της διδασκαλίας. Το μοντέλο της συνεργασίας 

εκπαιδευτικών – της ίδιας σχολικής μονάδας ή διαφορετικών σχολικών μονάδων – 

στο πλαίσιο της ομάδας μελέτης μαθήματος (ΟΜΜ) θεωρείται ως ένα ισχυρό 

εργαλείο στρατηγικής για τη διδασκαλία και σχετίζεται με την επαγγελματική 

μάθηση και ανάπτυξη των συμμετεχόντων σε αυτήν μέσω της ανταλλαγής απόψεων 

και επαγγελματικών πρακτικών (Fernandez, 2002). Σε μια ομάδα μελέτης μαθήματος 

μαθηματικών (ΟΜΜΜ) αντικείμενο μελέτης γίνεται η διδασκαλία των μαθηματικών. 

Οι συμμετέχοντες γίνονται ερευνητές της τάξης, λειτουργούν ως συντονιστές και 

εμπειρογνώμονες της μάθησης των μαθητών τους, μαθαίνουν να σχεδιάζουν, να 

παρατηρούν τη διδασκαλία τους και να προσαρμόζουν τη μελέτη μαθήματος στο δικό 

τους περιβάλλον, αναπτύσσουν σχέσεις, γίνονται ικανοί να μετατρέπουν τη νέα 

γνώση σε νέους τρόπους συμπεριφοράς, αποκτούν εμπειρίες με τα χαρακτηριστικά 

επαγγελματικής κοινότητας μάθησης (Fernandez, 2002; Cannon & Fernandez, 2003; 

Lewisetal., 2006). 

 

3. Περιγραφή της δράσης 

 

Η συνεργατική δράση της ΟΜΜΜ αναπτύχθηκε στις ακόλουθες φάσεις: 

Επιλογή θέματος μελέτης: Αρχικά επιλέχθηκε ως θέμα μελέτης η συνάρτηση, έννοια 

η οποία έχει ευρεία διασπορά στα σχολικά μαθηματικά του Λυκείου και εμφανίζει 

ένα ευρύ φάσμα εκφράσεων και αναπαραστάσεων. Αναζητήθηκαν, μελετήθηκαν και 

                                                                                                                                       
Βαρόπουλος Δήμος, 3ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης, Καραντζούλης Κώστας, 3ο ΓΕΛ Καλλιθέας , Κιούφτη Ροδούλα, 1ο Γυμνάσιο 
Μάνδρας, Κυλιάδου 
Μαρία, 2ο Γυμνάσιο Αγ. Δημητρίου, Πετεινάρα Αλεξάνδρα, 8ο ΓΕΛ Αθήνας, Σιώπη Καλλιόπη, Π. Π. Λύκειο Ευαγγελικής 
Σχολής Σμύρνης, 
Σπύρου Απόστολος, 2ο ΓΕΛ Δάφνης. 
2
 Το εργαστήριο τη σχολική χρονιά 2013-2014 λειτούργησε με τη δημιουργία τεσσάρων ομάδων εργασίας εστιάζοντας 

κάθε ομάδα την προσοχή της 
σε διαφορετικά θέματα της διδασκαλίας της Άλγεβρας της Α τάξης του Λυκείου (http://algebrateacherlab.blogspot.gr) 
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συζητήθηκαν στην ομάδα ερευνητικά δεδομένα που καταγράφονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία και αφορούν γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές των μαθητών 

σχετικά με τη συνάρτηση, καθώς και προσωπικές εμπειρίες των μελών σχετικά με το 

θέμα αυτό. Μελετήθηκε η θέση και ο ρόλος της συνάρτησης στα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και άλλων χωρών. 

Ακολούθως, μέσω μιας δοκιμασίας (test) επιχειρήθηκε να διερευνηθεί το 

εννοιολογικό υπόβαθρο, οι γνώσεις και οι εμπειρίες των μαθητών της Α τάξης του 

Λυκείου για τη συνάρτηση, προκειμένου τα δεδομένα που θα συλλεχθούν να 

ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό του μαθήματος για την εισαγωγή της έννοιας της 

συνάρτησης. 

Σχεδιασμός έρευνας μαθήματος:  

Η ομάδα επέλεξε να μελετήσει τις συναρτήσεις του σχολικού εγχειριδίου, γραμμικές 

και τετραγωνικές, εστιάζοντας στις πολλαπλές αναπαραστάσεις και τη διασύνδεσή 

τους με τον ορισμό της έννοιας της συνάρτησης. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν 

δυο διδασκαλίες, τις οποίες ανέλαβαν να υλοποιήσουν δυο από τα μέλη της ομάδας 

και τα άλλα μέλη της να συμμετέχουν ως παρατηρητές. Η πρώτη διδασκαλία εστίασε 

στη μελέτη της χρήσης του ορισμού ως εργαλείου για τη συσχέτιση των πολλαπλών 

αναπαραστάσεων της συνάρτησης, η δε δεύτερη στην κατανόηση και τη χρήση τους 

στην επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος (μαθηματική μοντελοποίηση). Κάθε 

σχέδιο διδασκαλίας συνοδεύονταν από ένα πλάνο διαχείρισης των αναμενόμενων 

ενεργειών ή ερωτήσεων των μαθητών από τον εκπαιδευτικό. Στη φάση αυτή, τα μέλη 

της ομάδας διαμόρφωσαν ένα έντυπο ενοτήτων παρατήρησης διδασκαλίας 

προκειμένου να συλλέξουν από την κάθε διδασκαλία δεδομένα που αφορούσαν 

χαρακτηριστικά συμμετοχής μαθητών (επικοινωνία, επιχειρηματολογία και 

συλλογισμό) και τη διαχείρισή τους από τον εκάστοτε διδάσκοντα. 

Εφαρμογή του σχεδίου:  

Η υλοποίηση του σχεδίου μαθήματος (διδασκαλία) έγινε κάθε φορά από ένα μέλος 

της ομάδας και τα υπόλοιπα μέλη της συνέλεγαν δεδομένα ως παρατηρητές της, 

αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες ενότητες παρατήρησης. Σε μια διδασκαλία, 

παρατηρητές της ήταν και άλλα μέλη του εργαστηρίου Άλγεβρας. Μετά τη 

διδασκαλία ακολουθούσε συζήτηση. Το μέλος της ομάδας που δίδασκε αναλάμβανε 

να μιλήσει πρώτο, επισήμανε τις όποιες δυσκολίες είχαν πέσει στην αντίληψή του 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος, κατέθετε την προσωπική του ερμηνεία για αυτές 

και την εκτίμησή του τι «δούλεψε» καλά και τι όχι από το σχέδιο του μαθήματος 

(ατομικός αναστοχασμός). Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώνονταν στα στοιχεία 

που είχαν συλλέξει τα άλλα μέλη – παρατηρητές της ομάδας και αφορούσαν στοιχεία 

συμμετοχής των μαθητών και τη διαχείρισή τους από το διδάσκοντα (συλλογικός 

αναστοχασμός). Στην πρώτη διδασκαλία έγιναν αναθεωρήσεις του σχεδίου της 

βασισμένες στις παρατηρήσεις των μελών της ομάδας, και η διδασκαλία 

πραγματοποιήθηκε στην αναθεωρημένη της μορφή από άλλο μέλος της. Φυσικά, 

επαναλήφθηκε ο κύκλος της παρατήρησης, συζήτησης και αναθεώρησης. 

 

4. Προκλήσεις του εγχειρήματος της μελέτης μαθήματος 

 

Για την αξιολόγηση και την ανάλυση ζητημάτων που αναδείχθηκαν, τόσο στο 
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σχεδιασμό και την εφαρμογή του σχεδίου, όσο και ως προς τη νέα γνώση που 

αποκτούν οι συμμετέχοντες παρατηρώντας τον τρόπο συνεργασίας τους και τον 

τρόπο ανταλλαγής απόψεων, οι διάλογοι στις συναντήσεις των μελών της ομάδας, οι 

διδασκαλίες που πραγματοποιήθηκαν αλλά και η συζήτηση που ακολουθούσε μετά 

από αυτές, ηχογραφήθηκαν. Αξιολογώντας το ηχογραφημένο υλικό, οι όποιες 

διαφωνίες ή αντιθέσεις που προκύπτουν, φιλτράρονται και εξελίσσονται σε νέες 

πηγές μάθησης και διαμορφώνουν με μεγαλύτερη ευκρίνεια τους κοινούς στόχους 

ενός τέτοιου εγχειρήματος. Σ’ ένα τέτοιο εγχείρημα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που 

ήταν κάτι καινούργιο για όλους τους συμμετέχοντες, υπήρξαν δυσκολίες κυρίως 

χρονικές τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή αυτής της δράσης, που 

οδήγησαν σε ανατροπές των προσχεδιασμένων πλάνων της. Κατά την επιλογή του 

θέματος μελέτης, αφιερώθηκε αρκετός χρόνος στη μελέτη της βιβλιογραφίας και των 

αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (ελληνικών και ξένων) σχετικά με την έννοια 

της συνάρτησης Στην εφαρμογή του σχεδίου, διάφορες συγκυρίες (αργίες, 

υποχρεώσεις των μελών της ομάδας σε δραστηριότητες του σχολείου τους κ.α.) είχαν 

σαν αποτέλεσμα να υπάρξει σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της 1ης και 

2ης διδασκαλίας με αποτέλεσμα η 2η διδασκαλία να πραγματοποιηθεί μόνο μια 

φορά, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν κάθε διδασκαλία να πραγματοποιείται 

τουλάχιστον δύο φορές. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της ύλης και η προετοιμασία των 

μαθητών για τις εξετάσεις πίεζε ασφυκτικά (δεδομένου του νέου τρόπου εξετάσεων 

στην Α΄ Λυκείου), με συνέπεια η ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

δράσης να μην ολοκληρωθεί πλήρως. Οι όποιες δυσκολίες, που υπήρξαν σε συνολικό 

επίπεδο συνεργασίας, αφορούσαν κυρίως ζητήματα οργανωτικής φύσεως ως προς το 

χρόνο ή τον τόπο συγκέντρωσης των μελών της ομάδας και συντονισμού των 

εργασιών που αναλάμβαναν τα μέλη της σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις τους στις 

συνολικές δράσεις του εργαστηρίου. Επιπλέον, σε ορισμένα θέματα συνεργασίας με 

τις άλλες ομάδες εργασίας του εργαστηρίου δεν βρέθηκε κοινό έδαφος με τις 

ακολουθούμενες δομικές πρακτικές της ομάδας μελέτης μαθήματος μαθηματικών, 

οφειλόμενο ίσως στους διαφορετικούς στόχους και την κουλτούρα των μελών των 

άλλων ομάδων. 

 

5. Αποτίμηση της δράσης 

 

Τα μέλη της ομάδας μελέτης μαθήματος διαπίστωσαν ότι οι συνεργατικές διαδικασίες 

που ακολουθήθηκαν, τα δεδομένα και ο τρόπος συλλογής τους παίζουν σημαντικό 

ρόλο στη ΜΜ και ενισχύουν τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθητών, ειδικά 

εκείνων που έχουν χαμηλές επιδόσεις. Μέσω αυτών μπορούν να μελετήσουν πιο 

προσεκτικά τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών τους, να σχεδιάσουν 

προσεκτικά τους στόχους κάθε μαθήματος, να εμβαθύνουν οι ίδιοι τις γνώσεις τους 

για τα γνωστικά κενά των μαθητών τους, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τη 

μελέτη μαθήματος στο δικό τους περιβάλλον, να εντοπίσουν «αδύνατα» σημεία της 

διδακτικής τους πρακτικής και να αναπτύξουν στρατηγικές που διεγείρουν το 

ενδιαφέρον και τη μάθηση των μαθητών. Το εγχείρημα της συνεργατικής συμμετοχής 

στο πλαίσιο της μελέτης μαθήματος ήταν πρωτόγνωρο για όλα τα μέλη της ομάδας. Η 

συνεργασία που αναπτύχθηκε δεν παρέμεινε στην απλή παράθεση επιμέρους 
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απόψεων με αποδοχή ή όχι από τα άλλα μέλη της ομάδας, αλλά «ήταν πιο ουσιαστική 

τόσο στο σχεδιασμό της διδακτικής πρακτικής, όσο και στον τρόπο ανταλλαγής 

απόψεων με συναδέλφους» (εκπ/κός Β). Ενίσχυσε την πεποίθηση των μελών της 

ομάδας ότι «έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη διαφορά στη μάθηση των μαθητών» 

(εκπ/κός Γ), τους αποφόρτισε από άγχη που αφορούν την παρατήρηση, τη συζήτηση 

και την αναθεώρηση των μαθημάτων, αφού «τα όποια προβλήματα προκύψουν από 

την εφαρμογή του σχεδιασμένου μαθήματος αντιμετωπίζονται από κοινού» (εκπ/κός Α) 

καθώς «το μάθημα δεν ήταν του διδάσκοντος, αλλά όλης της ομάδας» (εκπ/κός Γ) και 

οδήγησε στη διαπίστωση «της αναγκαιότητας της ενημέρωσης πάνω στην έρευνα που 

αφορά τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών» (εκπ/κός Δ). Η συμμετοχή 

στην ομάδα μελέτης μαθήματος ενίσχυσε «τη διάθεση για ενεργή και ουσιαστική 

συνεργασία» (εκπ/κός Α), οδήγησε τα μέλη της να αναζητήσουν και να εντάξουν 

νέους τρόπους στην καθημερινή τους πρακτική με κύρια χαρακτηριστικά την 

ανάπτυξη κουλτούρας «οργάνωσης και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 

συναδέλφων» (εκπ/κός Γ), στοχευμένης παρατήρησης και ελέγχου της «μαθηματικής 

γλώσσας» του διδάσκοντα, αφού «οι μαθητές πολλές φορές αντιλαμβάνονται με 

διαφορετικό τρόπο τις ερωτήσεις που τους υποβάλλουμε - κάτι που μπορεί να οφείλεται 

στη γλώσσα του ερωτήματος» (εκπ/κός Α). Η πρακτική της μελέτης μαθήματος 

μαθηματικών μέσω «της ανταλλαγής εμπειριών των μελών της ομάδας» (εκπ/κός Β), 

«της κριτικής μελέτης των διδακτικών εγχειριδίων» (εκπ/κός Δ), «της στοχευμένης 

ανάγνωσης του αναλυτικού προγράμματος σπουδών της Ελλάδας και άλλων χωρών» 

(εκπ/κός Ε) και «η μελέτη άρθρων που αναφέρονται στα λάθη και στις παρανοήσεις 

των μαθητών στην έννοια που θέλουμε να διδάξουμε» (εκπ/κός Ζ) αναγνωρίζεται από 

τα μέλη της ομάδας μελέτης μαθήματος ότι βοήθησε σημαντικά στην ανάπτυξη της 

γνώσης τους για το συγκεκριμένο θέμα αλλά και για την μάθηση και εξέλιξη των 

μαθητών. Με δεδομένο ότι ο γενικός στόχος της μελέτης μαθήματος μαθηματικών 

δεν ήταν στη φάση αυτή η παραγωγή διδακτικού υλικού για τη συνάρτηση, αλλά μια 

προσπάθεια ανάπτυξης μιας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

ανοικτών σε άλλες οπτικές πάνω στη διδασκαλία και σε κριτικούς σχολιασμούς της, 

εκτιμάται ότι ο στόχος επιτεύχθηκε. Το μοντέλο συνεργασίας που αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο της μελέτης μαθήματος μπορεί να αποτελέσει μοντέλο συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών της ίδιας ή διαφορετικών ειδικοτήτων με χαρακτηριστικά 

διαθεματικότητας, καθώς και μεταξύ των μαθητών - τηρουμένων των αναλογιών - 

στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας ή ομίλου. 

6. Συμπεράσματα 

 

Το εγχείρημα της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

διαφορετικής εκπαιδευτικής/διδακτικής εμπειρίας και κουλτούρας στο πλαίσιο της 

μελέτης μαθήματος φαίνεται να μην είναι μια εύκολη και απλή διαδικασία. Απαιτεί 

αλλαγή στα χαρακτηριστικά της συνεργασίας με κυρίαρχο το «εμείς» και όχι το 

«εγώ», συγκλίσεις για τη διαμόρφωση κοινών στόχων, μοίρασμα ευθύνης, εναλλαγή 

ρόλων, χαρακτηριστικά που είναι έξω από την επικρατούσα αντίληψη και πρακτική. 

Οι σημαντικές στιγμές μιας τέτοιας συνεργασίας είναι ο διάλογος που 

πραγματοποιείται μεταξύ των εκπαιδευτικών, η διαπραγμάτευση θεμάτων με ένα 

κοινό στόχο, το μοίρασμα ευθύνης σε επιμέρους εφαρμογές αυτού του κοινού στόχου 



 

 
224 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

και η αξιολόγηση ή και η σύγκλιση των κινήτρων του καθενός όντας μέλος μιας 

ομάδας με χαρακτηριστικά κοινότητας μάθησης. Η αναγνώριση της πολυπλοκότητας 

της διδασκαλίας και της μάθησης αλλά και των συνδέσεων και σχέσεων μάθησης – 

διδασκαλίας - κοινωνικού πλαισίου, φαίνεται να ενισχύεται από τη συμμετοχή σε 

συνεργατικές δράσεις στο πλαίσιο της μελέτης μαθήματος. Η γνώση από την 

ερευνητική βιβλιογραφία φαίνεται να συνδέεται με την εμπειρική γνώση του 

εκπαιδευτικού η οποία επεκτείνεται και συγκεκριμενοποιείται μέσα από τη μελέτη 

των φαινομένων διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών και συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της γνώσης σχετικά με τα επιστημολογικά, γνωστικά και διδακτικά 

ζητήματα αναφορικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών μιας 

θεματικής ενότητας. 
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Η δειγματική διδασκαλία εκπαιδευτικών.  

Μια επιμορφωτική πρόταση 

Μάνεσης Νικόλαος  

Καραμπάση Ευανθία  

Κακαβάς Κωνσταντίνος 
1

Υπόβαθρο της δράσης 

 

Η δράση υλοποιήθηκε την προηγούμενη σχολική χρονιά στα 20 σχολεία της 

2
ης

 Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αχαΐας. Τα σχολεία αυτά ευρίσκονται στις 

νότιες και δυτικές περιοχές του Ν. Αχαΐας. Υπάρχουν πέντε (5) 12/θέσια σχολεία 

ΕΑΕΠ, δέκα (10) 6/θέσια, τρία (3) ολιγοθέσια, και τα Πειραματικά σχολεία (2/θ & 

8/θ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Κανένα σχολείο δεν ευρίσκεται στο κέντρο της 

πόλης της Πάτρας. Έξι (6) ευρίσκονται σε εργατικές αστικές περιοχές, πέντε (5) σε 

ημιαστικές – ανήκουν πλέον στον διευρυμένο Καλλικρατικό Δήμο Πατρέων και τα 

υπόλοιπα επτά (7) ευρίσκονται σε αγροτικές περιοχές. Τα δύο σχολεία του 

Πειραματικού ευρίσκονται στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε αυτά 

υπηρετούν περίπου 180 εκπαιδευτικοί, στη συντριπτική πλειοψηφία τους γυναίκες 

(71%). Υπηρετούν στην εκπαίδευση κατά Μ.Ο. 15 χρόνια. Περίπου το 1/3 υπηρετούν 

στα σχολεία της περιφέρειας με απόσπαση. Η επιμορφωτική πρόταση που 

παρουσιάζουμε υλοποιήθηκε στην ΣΤ΄ τάξη όλων των σχολείων της Περιφέρειας. 

Επιλέξαμε το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας, αφενός διότι πρόσφατα είχε 

κυκλοφορήσει το καινούριο σχολικό βιβλίο, οπότε ήταν λογικό να υπάρχουν αρκετές 

απορίες και επιφυλάξεις και αφετέρου επειδή οι περισσότερες επιμορφωτικές δράσεις 

είναι προσανατολισμένες στο μάθημα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.  

Μετά από επικοινωνία και συνεργασία με το διευθυντή και το σύλλογο 

διδασκόντων επιλέξαμε το τμήμα στο οποίο θα πραγματοποιούνταν από εμένα η 

διδασκαλία. Στη συνέχεια καταρτίσαμε ένα πρόγραμμα επισκέψεων στα σχολεία. Το 

πρόγραμμα της ημέρας της επίσκεψης περιλάμβανε τη δειγματική διδασκαλία (45΄) 

την οποία παρακολουθούσαν όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 του σχολείου και στη 

συνέχεια συζήτηση και αξιολόγηση (45΄). Επιλέξαμε το δεύτερο δίωρο (10:00-11:30), 

για να έχουμε τη δυνατότητα να διευθετήσουμε τυχόν προβλήματα που θα 

προέκυπταν. Σε κάθε περίπτωση, επιλέγαμε ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία θα 

βρίσκονταν στο σχολείο όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, οι 

οποίοι θα απασχολούσαν τους μαθητές των υπόλοιπων τάξεων.  

Όλοι είχαν την υποχρέωση να τηρήσουν μία συνθήκη, να μην ενημερώσουν 

τους μαθητές για την ενότητα που θα δίδασκα. Στόχος ήταν να μην αγχωθούν οι 

εκπαιδευτικοί, αλλά και να μην αγχώσουν τους μαθητές τους. Ζητούσα μόνο 

πληροφορίες για την ανθρωπογεωγραφία της τάξης, τις θέσεις των μαθητών, τυχόν 

σημαντικά ζητήματα, μαθησιακά ή άλλα, που έπρεπε να γνωρίζω. 
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Για λόγους οικονομίας χρόνου, αλλά και για να υπάρξουν συγκρίσιμα 

αποτελέσματα αποφάσισα να διδάξω την ίδια ενότητα και στα 20 σχολεία. 

2. Λόγοι σχεδίασης και  υλοποίησης της δράσης 

 

Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική τονίζει τη σημασία της ενδοϋπηρεσιακής 

κατάρτισης (in-service education) των εκπαιδευτικών την οποία συνδέει με την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη και τη δια βίου μάθηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

θεωρεί την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως έναν από τους δεκαέξι δείκτες 

ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης (European Commission, 2000). Με τη 

διαδικασία αυτή, η οποία είναι συνεχής, ο εκπαιδευτικός διευρύνει, συμπληρώνει, 

βελτιώνει τις εμπειρίες, γνώσεις, πρακτικές, και ικανότητές του. Η διαδικασία της 

επιμόρφωσης, αλλά και της αυτοεπιμόρφωσης προβλέπεται σε Νόμους, Προεδρικά 

Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις (π.χ. Π.Δ. 201/98, Φ.353.1/324/105657/Δ1), 

διότι μέσα από τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης «οι εκπαιδευτικοί ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους 

σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο 

μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής 

καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης 

εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση. Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, 

διότι οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί 

η εκπαίδευση να ανταποκριθεί σ' αυτούς τους ρυθμούς, πρέπει ο εκπαιδευτικός να 

παρακολουθεί τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση». 
1
 

 

3. Απαιτούμενες γνώσεις /ικανότητες / δεξιότητες 

 

Οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας έχουν συμμετάσχει σε επιμορφωτικές 

ημερίδες κατά τάξη, στις οποίες έχουν ενημερωθεί για ζητήματα διδακτικής που 

αφορούν στο Πρόγραμμα Σπουδών στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, στη 

διερεύνηση και αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών, στη χρήση της μεθόδου 

project, αλλά και για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος όπως π.χ. η διαχείριση της 

επιθετικότητας και της παραβατικής συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, η χρήση 

του διαδικτύου, οι κίνδυνοι και οι προφυλάξεις που μπορούμε να λάβουμε.  

Για την υλοποίηση της δράσης δεν ήταν αναγκαίο τίποτα περισσότερο από τις 

γνώσεις που κατείχαν και τις δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας. Επίσης ήταν 

αναγκαία η γνώση της χρήσης της κλείδας παρατήρησης διδασκαλίας, η οποία και 

χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογήσουν ως παρατηρητές τη δειγματική διδασκαλία 

που παρακολουθούσαν. Επειδή όμως οι εκπαιδευτικοί δε γνώριζαν, στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία την κλείδα παρατήρησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, 

φροντίσαμε να σταλεί στα σχολεία πριν την επίσκεψη και συζητούσαμε για τη χρήση 

της πριν την έναρξη της δειγματικής διδασκαλίας.
2
 

                                                
1
 Βλέπε Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002 με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών 
και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των συλλόγων των διδασκόντων». 
2  Χρησιμοποιήσαμε το «Εργαλείο Αναστοχασμού Διδασκαλίας» που συμπληρώνει ο εκπαιδευτικός που 
πραγματοποιεί τη διδασκαλία (αυτοαξιολόγηση) και είναι ακριβώς το ίδιο με το «Εργαλείο Διεξαγωγής 
Παρατηρήσεων» που συμπληρώνει ο Μέντορας ο οποίος παρακολουθεί τη διδασκαλία, που χρησιμοποιήθηκε από 
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4. Τρόποι συνεργασίας εκπαιδευτικών 

 

Η εμπειρία δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί κρίνουν αρνητικά την επιμόρφωση, με 

τη μορφή τουλάχιστον που κυριάρχησε στη χώρα μας την προηγούμενη εικοσαετία. 

Θεωρούν ότι είναι αποσπασματική, θεωρητική, με ξεπερασμένες επιμορφωτικές 

τεχνικές (εισήγηση, διάλεξη).  

Προσπαθήσαμε οι ημερίδες που διοργανώσαμε να είναι βιωματικές και 

συμμετοχικές, με βάση τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Συνήθως, 

μετά από μια μικρή αρχική εισήγηση, οι εκπαιδευτικοί εργάζονταν σε ομάδες στις 

οποίες διαπραγματεύονταν διάφορες μελέτες περίπτωσης. Οι δράσεις 

πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε σχολεία. Μάλιστα καταβλήθηκε προσπάθεια να 

πραγματοποιούνται σε διαφορετικά σχολεία. Όπως δήλωσαν οι ίδιοι, ήθελαν να 

γνωρίσουν τα σχολεία των άλλων συναδέλφων τους, αλλά και να τους φιλοξενήσουν 

στο δικό τους χώρο. 

 

5. Γνώσεις /ικανότητες /δεξιότητες μαθητών 

 

Η δειγματική διδασκαλία είχε ως κύριο στόχο να συζητήσουμε με τους 

εκπαιδευτικούς μια διδακτική πρόταση.  Επίσης, σε ένα δεύτερο επίπεδο, μας 

ενδιέφερε και η επίτευξη των στόχων που θέσαμε για τους μαθητές. Όχι μόνο σε 

γνωστικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικοσυναισθηματικό, αλλά και σε διαμόρφωση 

πιθανόν στάσεων, αν και το τελευταίο είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε μία μόνο 

συνάντηση. Δεν γνωρίζουμε εάν επιτεύχθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι της 

διδασκαλίας, αφού δεν υπήρξε δεύτερη συνάντηση. Παραθέτουμε κάποιες 

χαρακτηριστικές απαντήσεις των ίδιων των μαθητών για την αξιολόγηση της 

διδασκαλίας, αμέσως μετά το πέρας της  

 

 Μου άρεσε η μέθοδος…δηλαδή η συγκέντρωση των στόχων και η ανάλυση με 

την οποία βγήκαν όλα τα σημαντικά του κειμένου.  

 Στο μάθημα πιο πολύ μου άρεσε το ότι τίποτα δεν ήταν λάθος, το ότι δουλέψαμε 

χωρίς το βιβλίο και ότι για πρώτη φορά δουλέψαμε με το ίντερνετ για την 

Ιστορία. 

 Μου άρεσε που ορίσατε έναν ομαδάρχη και χάρηκα που κάναμε κάτι ξεχωριστό 

από τα συνηθισμένα! 

 Χάρηκα που ήρθε ο κύριος Σύμβουλος γιατί κατάλαβα τον τρόπο που θα πρέπει 

να διαβάζω. Επίσης κατάλαβα πως δεν πρέπει να φοβάμαι να μιλάω. Και ότι 

και να πω θα είμαι σίγουρη. Κι ας είναι λάθος αυτό που θέλω να πω, δεν 

πειράζει, γιατί αρκεί που προσπάθησα και πιστεύω πως αυτό ήθελε να δει ο 

κύριος, όχι παιδιά που φοβούνται να μιλούν. Παιδιά με δύναμη και χαρά. 

 Το καλύτερο ήταν ότι μας εμπιστευθήκατε και αυτό μας έκανε να καταλάβουμε 

ότι μας σέβεστε όσο σας σεβόμαστε κι εμείς. 

 

                                                                                                                                       
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Σεπτέμβριο του 2012. (Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης 
Νεοεισερχόμενων και Μεντόρων - http://www.pi.ac.cy/pi)  

 

http://www.pi.ac.cy/pi
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6. Προκλήσεις του εγχειρήματος 

 

Ο κύριος προβληματισμός για την υλοποίηση της δράσης ήταν το ενδεχόμενο 

να λειτουργήσει η δειγματική διδασκαλία αρνητικά, στην περίπτωση που οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να την ακολουθήσουν ως «παράδειγμα». Η 

αλήθεια είναι ότι δεν είναι μια συνήθης πρακτική των σχολικών συμβούλων, διότι 

ελλοχεύει αυτός ο κίνδυνος. Παρά ταύτα, επειδή το επιθυμούσαν, αλλά κι επειδή δε 

θέλησα να ζητήσω από εκπαιδευτικούς να εκτεθούν οργανώνοντας οι ίδιοι 

δειγματικές διδασκαλίες, αποφάσισα την υλοποίηση της δράσης, υποθέτοντας - και 

εκ των υστέρων επιβεβαιώθηκε αυτή η υπόθεση - ότι το όφελος θα ήταν μεγαλύτερο 

από το κόστος. Για το λόγο αυτό οργανώσαμε πολύ προσεκτικά όχι μόνο τη 

διδακτική παρέμβαση, αλλά και τη συζήτηση που θα ακολουθούσε, παρακινώντας 

τους, να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις και εμπειρίες και να αναδειχθούν 

διαφορετικές πρακτικές. 

Σε κάθε περίπτωση μια επιπλέον πρόκληση ήταν να αναδείξουμε μια άλλη 

οπτική του ρόλου του σχολικού συμβούλου, αυτή του εμψυχωτή και να συμβάλλουμε 

στην ανάπτυξη  κουλτούρας συνεργασίας.  

 

7. Όφελος για τους εκπαιδευτικούς 

 

Αποδεχόμαστε την άποψη ότι η επιμόρφωση έχει το χαρακτήρα μιας 

διαμορφωτικής δια βίου διαδικασίας. Γνωρίζουμε ότι οι ενήλικες μαθαίνουν 

καλύτερα όταν το περιεχόμενο έχει σχέση με τις ανάγκες και τις εμπειρίες τους, όταν 

λαμβάνουμε υπόψη τους δικούς τους τρόπους και ρυθμούς μάθησης και επίσης όταν 

εμπλέκονται ενεργητικά. Στο σχεδιασμό των σεμιναρίων έλαβα υπόψη μου τη θεωρία 

της «μετασχηματίζουσας μάθησης» του Jack Mezirow (2007), ο οποίος υποστηρίζει 

ότι η μάθηση των ενηλίκων δεν είναι απλή συσσώρευση γνώσεων, οι οποίες 

προστίθενται σε παλιότερες, αφού ως ενήλικες αναπλαισιώνουμε τις εμπειρίες µας.  

Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ανάφεραν ότι τα οφέλη ήταν πολλαπλά, κυρίως στα θέματα 

διδακτικής μεθοδολογίας (στοχοθεσία, χρήση πηγών, αξιοποίηση ομαδοσυνεργατικής 

μεθόδου, η γνώση ως διαδικασία, η χρησιμότητα και αξιοποίηση της προϋπάρχουσας 

γνώσης, η αξιολόγηση κ.ά). Ταυτόχρονα, αισθάνθηκαν απελευθερωμένοι, 

διαπίστωσαν την αξία της συνεργασίας, της ανταλλαγής ιδεών, απόψεων και 

πρακτικών και θέλησαν να δοκιμάσουν να εφαρμόσουν στην πράξη κάτι από τη 

διδακτική πρόταση που παρακολούθησαν. Παρουσιάζω κάποιες χαρακτηριστικές 

φράσεις τους, όπως τις αποτύπωσαν σε  ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, μερικούς 

μήνες μετά: 

 

Αυτό με απενοχοποιεί και είναι ιδιαίτερα λυτρωτικό για τη διαχείριση του χρόνου και 

το άγχος της ύλης που μας βασανίζει. 

Προσπάθησα να εφαρμόσω και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα π.χ. Γλώσσα, 

Μαθηματικά κάποιες προτάσεις. 

Πλέον επιλέγω από πριν κάποιες ασκήσεις που δε θα ασχοληθούν οι μαθητές μου. 
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Σε συνεργασία με το συνάδελφο του άλλου τμήματος γίνονται προβολές ταινιών και 

ντοκιμαντέρ στο τέλος κάθε ενότητας. Αυτό μας βοηθά στην ανακεφαλαίωση, αφού 

αβίαστα φέρνει τους μαθητές κοντά στην εποχή που μελετούν. 

8. Όφελος για τη σχολική μονάδα και την κοινότητα 

 

Το σχολείο έγινε «κοινότητα μάθησης». Η πόρτα της αίθουσας άνοιξε και η 

δική μου «έκθεση» τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη συνεργασίας και 

ανταλλαγής απόψεων, σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Τη φετινή σχολική χρονιά 

πολλές από τις σχολικές μονάδες της περιφέρειας υλοποίησαν καινοτόμες δράσεις με 

κοινό θέμα-ομπρέλα για όλες τις τάξεις, στο οποίο φυσικά διαφοροποίησαν τις 

δράσεις, ανάλογα με την ηλικία, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Πραγματοποίησαν κοινές διδακτικές επισκέψεις, ανέλαβαν κοινά προγράμματα, 

υλοποίησαν από κοινού τον ετήσιο προγραμματισμό. 

 

9. Δικτύωση – διάχυση της δράσης 

 

Επιπροσθέτως, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα αποστείλαμε μια αίτηση 

ενδιαφέροντος στα σχολεία και αναζητήσαμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα ήθελαν να 

μας ενημερώσουν εάν κάποιες από τις επισημάνσεις και προτάσεις μας σχετικά με τη 

διδακτική του μαθήματος, την οργάνωση, τη στοχοθεσία, τη διαχείριση του χρόνου, 

τον τρόπο αξιολόγησης ήταν εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές, αλλά και να 

διαπιστώσουμε τις δυσκολίες που συνάντησαν οι ίδιοι κατά την υλοποίηση 

αντίστοιχων διδακτικών πρακτικών καθώς και πιθανά θετικά ή μη αποτελέσματα. 

Λειτουργήσαμε και λειτουργούμε ένα wiki στο οποίο περισσότεροι από 120 

εκπαιδευτικοί καταθέτουν προτάσεις, ιδέες, επισημάνσεις, παρατηρήσεις, σχόλια.  

 

10. Αποτελέσματα 

 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της δράσης, όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων είναι θετικά. Οι 

αντικειμενικοί στόχοι του εγχειρήματος επιτεύχθηκαν. Οι εκπαιδευτικοί, στη μεγάλη 

τους πλειοψηφία, δέχτηκαν να δοκιμάσουν τη διδακτική πρόταση που τους πρότεινα 

και την οποία αξιολόγησαν και να αξιοποιήσουν όποια στοιχεία θεωρούσαν ότι 

ταιριάζουν στη δική τους κοσμοθεωρία. Επίσης, άρχισαν να συζητούν όλο και 

περισσότερο και να μοιράζονται ερωτήματα, αγωνίες, απορίες, δυσκολίες της 

καθημερινής διδακτικής πράξης. Αν και δεν είναι εύκολο να διαφοροποιηθούν 

προϋπάρχουσες αντιλήψεις, η προσπάθεια συνεχίζεται… 
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Ηνιοχώντας το Σχολείο δια του Παραδείγματος. Η 

Αλλαγή στο Πλαίσιο της Κρίσης. 

Γκαράς Γεώργιος 

Διευθυντής στο 1ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Αθήνας Γεννάδειο, 

ggaras@sch.gr 
 

Περίληψη  

Η εμπειρία της ίδρυσης και της λειτουργίας ενός Πρότυπου Πειραματικού 

Σχολείου παρουσιάζεται από την οπτική γωνία του διευθυντή, με αναφορά στην 

παγκόσμια αλλαγή μέσα από τις θεωρίες του Χάους και των Συστημάτων. Ο ρόλος 

του διευθυντή αναδεικνύεται μέσα από τη συμμετοχή και το παράδειγμα, ενώ η 

ηγεσία αναδύεται και διαμοιράζεται. Ενώ η αλλαγή αυξάνει την ενδεχομενικότητα, η 

ικανότητα του σχολείου να διδάσκει και να μαθαίνει συζητείται. Οι «καινοτόμοι» 

τρόποι διδασκαλίας επιχειρούν να προσεταιριστούν την εκπαιδευτική δύναμη της 

κοινωνικοποίησης. Εξετάζονται οι προοπτικές σε σχέση με το τοπικό και παγκόσμιο 

γίγνεσθαι. 

 

Abstract 

The experience of the establishment and operation of a “Model Experimental 

School” is presented from the principal’s viewpoint with reference to global change 

through the theories of Chaos and Systems. The role of the director materializes 

through participation and example, and leadership emerges and is subdivided. While 

contingency is increased due to change, the ability of the school to teach and learn is 

disputed. The "innovative" teaching methods attempt to take advantage of the 

educational power of socialization. Perspectives are looking for, in relation to the 

local and global change. 

 

1. Εισαγωγή 

Υπάρχει στον δυτικό κόσμο μια μόνιμη δυσαρέσκεια με την παρούσα 

κατάσταση - μια διαρκής διάθεση για αλλαγή. Μια κατάσταση που συχνά την 

ονομάζουμε νεωτερικότητα αλλά που, ίσως, είναι τόσο αρχαία όσο και ο μύθος της 

δημιουργίας του κόσμου, όπου οι πρωτόπλαστοι ζουν στον παράδεισο αλλά κάτι τους 

λείπει (Boyce 2014). Η αφήγηση της αλλαγής σήμερα, πουθενά δεν είναι περισσότερο 

έντονη από ότι στην εκπαιδευτική βιβλιογραφία με πρωτοπόρο την Αγγλική (Fullan 

2000). Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η αλλαγή συνοδεύεται από τρία 

σημαντικά συμβάντα: την Αξιολόγηση, την ίδρυση των Πρότυπων Πειραματικών 

Σχολείων (ΠΠΣ) και την εισαγωγή της διδασκαλίας με τη μέθοδο project. Σ’ αυτή 

την εργασία παρουσιάζεται η εμπειρία ενός ΠΠΣ μέσα από την ματιά του Διευθυντή 

με αναφορά στις Θεωρίες των Συστημάτων. 

Αν θεωρήσουμε ότι η μυθική πηγή της αλλαγής είναι ο θεϊκός Ήλιος, τότε αυτός 

διαχέεται πάνω από όλα τα νερά της Γης και η εξάτμιση των ιδεών ακολουθεί ως μια, 

σε μικροσκοπικό επίπεδο και από κάτω προς τα πάνω αιτιότητα (bottom-up 
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causation), ενώ τα μεγάλα ρεύματα που ακολούθως σχηματίζονται, οι ιδεολογικοί 

ποταμοί και τα κοινωνικά Κούρο Σίβο επιδρούν ως μια από πάνω προς τα κάτω 

αιτιότητα (top-down causation) πάνω στο τοπίο και το μετασχηματίζουν (Ellis 2008). 

Υπάρχει μια ευρεία συζήτηση για τους «φορείς» της αλλαγής (Ράπτης 2008). Ο 

διευθυντής θεωρείται ένας από αυτούς, άλλωστε η ιδιότητά του αυτή ελέγχθηκε κατά 

τη συνέντευξη επιλογής (π.χ. του τέθηκε το ερώτημα «αν γνωρίζει από υπολογιστές» 

– σωστά αφού αυτοί αποτελούν βασικό εργαλείο πηδαλιούχησης των αλλαγών). 

Όμως το εκπαιδευτικό σύστημα, ως κοινωνικό σύστημα, υπάρχει και στον χώρο των 

συμβόλων (Berger & Luckmann 1993) και, σ’ αυτή τη διάσταση, αποτελείται από 

«πράξεις επικοινωνίας» (Luhmann 1995:158).  

 

2. Το σχολείο αποφασίζει 

Αλλά, «οι κοινωνικές επιστήμες δεν μπορούν να κατανοήσουν το ανθρώπινο 

πράττειν εάν δεν γνωρίζουν τη θέση του δρώντος υποκειμένου και το νόημα της 

πράξης παρ’ όλον ότι η πράξη σπάνια βιώνεται ορθολογικά από τον πράττοντα» 

(Luhmann 1995:74). Επομένως είναι αναπόφευκτη η αναφορά σε άτομα και 

κοινωνικές τάξεις, έχοντας όμως κατά νου ότι το νέφος των ιδεών δεν περιορίζεται 

(Αλτουσέρ 1983). Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά το σχολείο είναι ο Bασικός 

Iδεολογικός Mηχανισμός και αυτό ίσως εξηγεί γιατί το ελληνικό σχολείο 

«κατελήφθη» από την «ιντελιγκέντσια» δηλαδή την τάξη (με τη βεμπεριανή έννοια), 

που λόγω θέσης, έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους αναλύσεις. Ένα μέρος αυτής της 

τάξης έχασε το τραίνο της μεταπολιτευτικής ανόδου και σχημάτισε πυρήνες 

αντίστασης σε κάθε αλλαγή στα σχολεία, ενώ ένα άλλο μέρος πρόλαβε πριν την 

εκδήλωση της κρίσης και επιβιβάστηκε στο τραίνο της αλλαγής, όπου ανέλαβε ρόλο 

μηχανικού μιας από πάνω προς τα κάτω μετασχηματιστικής αιτιότητας (Gkaras 

2013). Και αυτό διότι τα ρεύματα της αλλαγής είναι στροβιλώδη (Fullan 2000).  

Το σχολείο έγινε πρότυπο μέσα από μια χαοτική διεργασία. Η αρχική άρνηση, 

τοποθετημένη σε ιδεολογική βάση (δεν θέλουμε να γίνουμε σχολείο της ελίτ), είχε 

σαν αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης του σχολείου από τη Διοικούσα Επιτροπή 

των ΠΠΣ (ΔΕΠΠΣ) και τον επαναπροσδιορισμό της θέσης σε πραγματιστική βάση 

(το σχολείο αν δεν γίνει πρότυπο θα κλείσει). Η αντίσταση στην αλλαγή και ο φόβος 

για το μέλλον εκδηλώνονται με παλινδρόμηση απόψεων αλλά τελικά, για να γίνει το 

σχολείο πρότυπο, κινητοποιούνται όλα τα μέσα, πολιτικά και συνδικαλιστικά. Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι «φορείς» που θερμότατα καταψήφισαν την 

πρόταση να γίνει το σχολείο πρότυπο, διαμαρτύρονταν έντονα όταν δεν έγινε, και 

μάλιστα αγωνίστηκαν στη συνέχεια για να γίνει. Το σύστημα δεν είναι οι άνθρωποι - 

οι οποίοι αλλάζουν δύσκολα - αλλά οι πράξεις τους οι οποίες αλλάζουν θεμελιακά. 

Μέσα σε αυτό το στροβιλισμό ο διευθυντής δρα χαοτικά επίσης. Δεν επεμβαίνει στον 

αρχικό φτωχό φάκελο υποψηφιότητας - υποθέτει σωστά ότι το σύστημα βρίσκεται εν 

αναμονή μιας δημιουργικής καταστροφής (Schumpeter 2003:81) - αλλά εργάζεται 

σκληρά για τη σύσταση του φακέλου κατά την δεύτερη φάση. 

Τελικά το σχολείο της ελίτ δημιουργείται εν μέσω κρίσης. Άλλωστε «crisis [is] the 

only way for a rigid society to move» (Crozier 2010:285). Η κοινωνική του σύνθεση 

άλλαξε δραματικά και ο αριθμός των αριστούχων μαθητών αυξήθηκε εκθετικά. Το 

προσωπικό του ανανεώθηκε με εκπαιδευτικούς υψηλών προσόντων, πέραν αυτών 
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που ήδη διέθετε. Σε μεγάλο βαθμό αυτό έγινε επειδή «όποιος δεν επιθυμεί πλέον να 

υπακούει στους κανόνες θα πρέπει να εγκαταλείψει το σύστημα» (Luhmann 

1995:84). Και αδιάθετοι οικονομικοί πόροι εισρέουν στα ΠΠΣ μέσω δωρεών 

κοινωνικών ιδρυμάτων. Σε μια περίοδο κρίσης και σπάνης το σύστημα διαθέτει τους 

πόρους του για τις άμεσες ανάγκες του και τις ζωτικές του λειτουργίες (Trivers 1972). 

Και η δημιουργία μιας κοινωνικής ελίτ μέσα από τα νέα μεσοαστικά στρώματα είναι 

ζωτικής σημασίας (Βαρουφάκης 2010). Με αγωνία οι γονείς της μέσης τάξης 

προετοιμάζουν τα παιδιά τους για τα Πρότυπα Σχολεία - και τα ιδιαίτερα μαθήματα 

και τα μαζικά φροντιστήρια (παραπαιδεία ή σκιώδης εκπαίδευση) γνωρίζουν νέα 

άνθηση. 

 

3. Το σχολείο μαθαίνει (ή μήπως όχι;) 

Το προσωπικό άλλαξε, επειδή «το κατάλληλο προσωπικό μπορεί να 

εξασφαλίσει ένα λεπτομερές πρόγραμμα», αλλά, παρά το γεγονός ότι «όταν τα άτομα 

προσλαμβάνονται για μια εξειδικευμένη ελεγχόμενη συμπεριφορά υπάρχει πάντα ένα 

άλλο κοινωνικό περιβάλλον που οριοθετεί τους δυνατούς συνδυασμούς της 

συμμετοχής τους και των κανόνων συμπεριφοράς τους», η ενδεχομενικότητα του 

συστήματος αυξάνει, διότι «η συμπεριφορά δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένα, αλλά 

καθοδηγείται από τους κανόνες προϋποθέσεων παραγωγής ενός αποτελέσματος» 

(Luhmann 1995:95:97:87). Οι κανόνες αυτοί προσδιορίζονται κυρίως από το Π.Δ. 

152/2013 «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και το σχετικό «Επιμορφωτικό υλικό για την 

Αξιολόγηση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Παρατηρούμε ότι δεν 

πρόκειται να αξιολογηθεί το «αποτέλεσμα», αλλά η «καλή διδασκαλία» ως 

προϋπόθεση της «αποτελεσματικής διδασκαλίας» (Ματσαγγούρας κ.ά. 2014:12).  

Η αύξηση της ενδεχομενικότητας στο σχολείο εμφανίζεται ως πλούτος δράσεων, 

εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, επιμορφωτικών, αξιολογικών και αυτογνωσίας 

(ενδεικτικά: Λεουτσάκος 2013; Δαμιανός κ.ά. 2014; Κομνηνού κ.ά. 2014; 

Κωσταρίδης 2013; Πόλκας 2014). Η αυξημένη πολυπλοκότητά των προηγμένων 

κοινωνιών οδηγεί στην ανάγκη εξειδικευμένων μηχανισμών εκπαίδευσης, οι οποίοι 

δρώντας βάναυσα προκαλούν αντιδράσεις. Οι «καινοτόμοι» τρόποι διδασκαλίας, δια 

της ομαδικότητας και της τελετουργικότητας, επιχειρούν να προσεταιριστούν την 

εκπαιδευτική δύναμη της κοινωνικοποίησης, αλλά τα ψυχικά συστήματα (μαθητές) 

δεν γνωρίζουμε αν τελικά συντονιστούν (Vanderstraeten 2005:17). 

Ο διευθυντής συμμετέχει στη δυναμική του συστήματος ως συντονιστής (Γκαράς 

2013) και ως απλό μέλος (Γκαράς, Κωσταρίδης κ.ά. 2014) αντιλαμβανόμενος ότι δεν 

αποτελεί τον μοναδικό πόλο ελέγχου. Άλλωστε «η οργάνωση αποτελείται από 

θέσεις» (Luhmann 1995:88). Μόνο που οι «θέσεις» αυτές, όταν δεν είναι 

θεσμοθετημένες, αναδύονται αυτόματα ως λανθάνουσα δομή μέσα από διαδικασίες 

σύγκρουσης πολλές φορές σε συνθήκες χάους. Η ηγεσία – που περιλαμβάνει αλλά 

δεν ταυτίζεται με τον διευθυντή – έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας «δημιουργικής 

έντασης» και μιας «στρατηγικής ανισορροπίας» η οποία οδηγεί το σύστημα στα όριά 

του με πιθανό ενδεχόμενο την καινοτομία (Zimmerman 1998). Και αυτό διότι στα 

όρια του χάους οι συμπεριφορές είναι ανοιχτές και ποικίλες, οι αλληλεπιδράσεις 
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μακράς εμβέλειας και πολύπλοκες και η ροή της πληροφορίας εντονότερη (Stacey et 

al 2000:146). 

Η μάθηση είναι επίσης μια κατάκτηση η οποία συντελείται υπό συνθήκες 

δημιουργικής έντασης στα όρια του χάους (Γκαράς 2008). Κάποιοι οργανισμοί 

μαθαίνουν (Stacey et al 2000:102) αλλά το σχολείο ανήκει σε αυτή την κατηγορία; Η 

μάθηση είναι «πράξη του μανθάνοντος» (Maturana & Varela 1987:34) και είναι 

αυτοποιητική λειτουργία η οποία απαιτεί ομοιόσταση και λειτουργική κλειστότητα 

(ibid. 43), την οποία σπανίως επιτρέπεται στο σχολείο να έχει. Η εισαγωγή της 

Αυτοαξιολόγησης και της Ετεροπαρατήρησης δεν οδηγούν οπωσδήποτε σε κάποιον 

βαθμό αυτονομίας (ibid. 48) αφού τα γονίδια του σχολείου μπορούν ανά πάσα στιγμή 

να αλλαχθούν με επέμβαση. Αλλά, οι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε κοινότητες μάθησης, 

και, υπ’ αυτή την έννοια, οι γνωστικές διαδικασίες αναμένεται να αποφέρουν 

γνωστικό αποτέλεσμα, αν και υπάρχει το ενδεχόμενο άλλες διαδικασίες, τύπου 

βατεσιανού μιμητισμού (Batesian mimicry Wikipedia), να κυριαρχήσουν. Το σχολείο 

συμπεριέλαβε τις διαδικασίες αυτογνωσίας στο πρόγραμμά του και κάποιες από 

αυτές ενέπλεξαν άμεσα και τους μαθητές, οι οποίοι όχι μόνο ερωτήθηκαν αλλά και 

αναστοχάστηκαν πάνω στη θέση τους ως μαθητές ΠΠΣ, μετά από μελέτη των 

κοινωνικών διαχωρισμών, με τη βοήθεια προσομοίωσης μέσω λογισμικού 

Πολλαπλών Πρακτόρων (Γκαράς, Πασχαλιώρη κ.ά. 2014). Όμως οι μαθητές στο 

λύκειο είναι δέσμιοι του κρυφού προγράμματος (hidden curriculum) το οποίο έχει, 

κυρίως, σχέση με τις εξετάσεις και ίσως καθορίζει τι πραγματικά οι μαθητές 

μαθαίνουν (Vanderstraeten 2005:21). Είναι κρυφό διότι δεν υπάρχει στους 

διακηρυγμένους στόχους της παιδείας, αλλά είναι αποδεκτό και κυριαρχεί στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες, φανερές και κρυφές της επίσημης και της σκιώδους 

εκπαίδευσης (Bray 2007). 

Το σχολείο είναι ένα κοινωνικό σύστημα του οποίου ο ρόλος είναι να προκαλέσει 

αποτελέσματα σε ψυχικά συστήματα που όμως είναι αυτοποιητικά συστήματα, 

επομένως αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον επιλεκτικά (όπως μια κυτταρική 

μεμβράνη) και βάσει των εσωτερικών τους καταστάσεων. Επομένως είναι η 

διδασκαλία εφικτή;  

Η απάντηση είναι ναι, αλλά με ένα εύρος ενδεχομενικότητας που ξεκινά από τον 

απόλυτο κομφορμισμό και φτάνει στην πλήρη άρνηση. Το σημαντικό είναι ότι, βάσει 

της παραπάνω θεωρίας, η ίδια η εκπαίδευση είναι υπεύθυνη για την απόκλιση. Πρέπει 

να επιχειρήσει να την ενσωματώσει και πώς; Στα ΠΠΣ συναντά κανείς, κυρίως, το 

πρώτο άκρο, το οποίοι αγχωδώς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες, και είναι 

περισσότερο δύσκολο να ανασχηματιστεί επειδή δεν δημιουργεί άμεσα, εμφανή 

προβλήματα. Για το δεύτερο άκρο έχουν προταθεί τρόποι αντιμετώπισης και 

μετατροπής του σε έναν «θετικό αρνητισμό» (Vanderstraeten 2005:15). 

 

4. Προοπτικές 

Δεδομένου ότι η κοινωνία αποτελεί το υπερσύνολο των κοινωνικών 

συστημάτων (οικονομία, επιστήμη, εκπαίδευση κλπ) αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα η 

κοινωνία υπάρχει μόνο ως παγκόσμια κοινωνία (Luhmann 1995:161). Επομένως όλες 

οι τοπικές ιδιαιτερότητες της περιφέρειας υφίστανται πίεση ομογενοποίησης. Ένα 

από τα ημέτερα χαρακτηριστικά που απειλούνται είναι η έλλειψη σαφών 
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διαχωρισμών μεταξύ των συστημάτων ή αλλιώς η υπανάπτυξη αυτών (Luhmann 

1995:182). Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πιθανόν να τεθεί το ζήτημα 

του διάκρισης των ορίων σε σχέση με το θρησκευτικό σύστημα και το υποσύστημα 

της σκιώδους εκπαίδευσης. Στο τελευταίο σημείο, το σχολείο ίσως θα πρέπει να 

επαναπροσδιοριστεί, όχι με αντανακλάσεις τύπου ενισχυτικής διδασκαλίας, αλλά με 

εφεύρεση νέων λειτουργιών.  

Μια δεύτερη περιοχή προσαρμογών είναι η ενίσχυση της μυλερινικού τύπου 

προσαρμογής (Müllerian mimicry Wikipedia) μέσω δημιουργίας και αξιοποίησης 

εκπαιδευτικών δεδομένων (Derry 2007). Όσον αφορά στη διοίκηση (management), 

αυτή, επειδή συνιστά επέμβαση ενός μέρους του συστήματος στο όλο σύστημα 

απαιτεί «επαναληπτικές λύσεις» και «αξιοποίηση της διεγερτικής δύναμης των 

παραδόξων» χωρίς αυτό να αποτελεί εγγύηση για μια εξασφαλισμένη πορεία.  «Η 

απώλεια του παραδείσου δεν ήταν τυχαία» (Luhmann 1995:192). 

 

Βιβλιογραφία 

 

Berger, P.L. & Luckmann, T. (1993), The Social Construction of Reality: A Treatise 

in the Sociology of Knowledge. Penguin Books. 

Boyce J. (2014), Born Bad: Original Sin and the Making of the Western World. Black 

Inc.  

Crozier, M. (2010), The Bureaucratic Phenomenon. Transaction publishers. Αρχική 

έκδοση 1963. 

Ellis G.F.R (2008), On the nature of causation in complex systems. Trans. R. Soc. S. 

Afr. 63, 1–16. 

Fullan, M. (2000), Change Forces. The Sequel. The Falmer Press. London 

Garas G. (2013), Model Experimental Schools: Seeing them through equal 

opportunity lens. 1ο Διεθνές Συνέδριο ...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 

28-29 Ιουνίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Πρακτικά 

περιλήψεων, σελ. 27.  

Luhmann, Ν. (1995), Θεωρία των Κοινωνικών Συστημάτων. Επιμέλεια: Α. 

Μακρυδημήτρης και Π. Καρακατσούλης. Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα. Αθήνα. 

Maturana, H. R. & Varela, F. J. (1987), The tree of knowledge: The biological roots 

of human understanding. Boston: Shambhala Publications. 

Schumpeter, J. A. (2003), Capitalism, Socialism and Democracy. Routhledge: 

London and NY. Αρχική έκδοση 1943. 

Stacey, R. D. (2000), Strategic Management and Organisational Dynamics (third 

edition). Harlow, England: Pearson Education Limited. 

Vanderstraeten, R. (2005), Luhmann on Socialization and Education. Educational 

Theory. Volume 50, Issue 1. (pages 1–23). 

Zimmerman, Β., Lindberg C., Plsek, P. (1998), Edgeware: Lessons from Complexity 

Science for Health Care Leaders. Dallas. 

Αλτουσέρ, Λ. (1983), Θέσεις, μετφρ. Ξ. Γιαταγάνας, Αθήνα: Θεμέλιο. 

Γκαράς Γ. (2013), Εισαγωγή της διαδικτυακής εφαρμογής DropBox στη διοίκηση του 

σχολείου και στη διδακτική πράξη. 1
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΠΣ Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Ένας χρόνος μετά. Εύοσμος Ν. Θεσσ. 27-28 /4/2013. 

Πρακτικά περιλήψεων. σελ. 28-29.  

Γκαράς Γ.(2008), «Επιστήμη στο παιδικό βιβλίο. Πώς τα εικονογραφημένα βιβλία 

βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν επιστημονική σκέψη.» 2
ο
 Διεθνές 

Διεπιστημονικό Συνέδριο «Επιστήμη και τέχνη: Κοινή πορεία προς το ωραίο 



 

 
236 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

και την αλήθεια;». Ε.Ε.Φ. Γκύζη 16-19/1 

Γκαράς, Γ., Κωσταρίδης, Π., Γιάτας Δ., (2014), Πειραματική διδασκαλία με 

προσομοίωση σε Περιβάλλον Πολλαπλών Πρακτόρων NetLogo. 

Ετεροπαρατήρηση και Αξιολόγηση. 3
ο
 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο 

Ημαθίας. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη». Απρίλιος 4-6. Ηλεκτρ. 

Πρακτικά, ISBN: 978-960-99301-1-6. Σελ. 175-188.  

Γκαράς, Γ., Πασχαλιώρη Σταματία, Π., Γιάτας Δ., (2014), Μελέτη των Κοινωνικών 

Διαχωρισμών με Λογισμικό Πολλαπλών Πρακτόρων - Ετεροπαρατήρηση και 

Αξιολόγηση. Δεκτή στο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Η εκπαίδευση στην εποχή των 

ΤΠΕ» Αθήνα 22 και 23 -11-14. 

Κομνηνού, Ι. Ντελλής, Α., Λεουτσάκος, Ε. (2014), «Διερευνητική μάθηση και 

αναστοχαστική παιδαγωγική: Μια διεπιστημονική προσέγγιση για τη 

διδασκαλία του Σχίσματος του 1054 σε μαθητές της Α΄ Λυκείου». Πανελλήνιο 

Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, «Νέος Παιδαγωγός», 3-4/5 

Κομνηνού, Ι., Μεταξίδης (2014), Ν. Οικονομία, Ισλάμ και Ανατολικές Θρησκείες: 

Παράδειγμα διεπιστημονικής διδασκαλίας για το λύκειο. Economy, Islam and 

Eastern Religions: Example of an Interdisciplinary Teaching for Upper High 

School. Εκπ. Κύκλος, τομ.2, τευχ. 2,  

Κωσταρίδης, Π. (2013), «Μια βόλτα στο Ζάππειο με το Labdisc. Είναι το Labdisk το 

εργαλείο του μέλλοντος για τη μελέτη του περιβάλλοντος; » 2ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο η Βιολογία στην Εκπαίδευση. Μαράσλειο Διδασκαλείο. Αθήνα, 

Δεκέμβριος.  

Ματσαγγούρας, Η.,  Γιαλούρης, Π. και Κουλουμπαρίτση, Α. (2014), Επιμορφωτικό 

Υλικό για την Αξιολόγηση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔ 152/2013). Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής Αθήνα. 

Πόλκας, Λ. (2014), «Παρουσίαση‐κριτική θεατρικής παράστασης της “Αντιγόνης” 
του Σοφοκλή σε περιβάλλον wiki». 3

ο
 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο 

Ημαθίας. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

στη διδακτική πράξη». Απρίλιος 4-6.  

Ράπτης, Ν (2006), Η διαχείριση της καινοτομίας από τη σχολική ηγεσία. Επιστ. Bήμα, 

τ. 6, Ιούνιος. 

 

Δίκτυογραφία 

 

Bray, M. (2007). The Challenge of Shadow Education. NESSE. 

http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/the-challenge-of-shadow-education-

1 

Derry, S. (2007) Guidelines For Video Research In Education. NSF. 

http://drdc.uchicago.edu/what/video-research-guidelines.pdf 

Riordan, A. (2014). Learning at the edge of chaos. Microsoft News Center. 

http://www.microsoft.com/en-us/news/features/2014/mar14/03-

20schoolinthecloud.aspx 

Βαρουφάκης, Γ. (2010). Το Απαρτχάιντ της Παιδείας μας. Protagon.gr. 

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=3369 

Δαμιανός, Π., Καλφάκη, Μ., Κομνηνού Ι., Λεουτσάκος Ε., Ντελλής, Α., Κωσταρίδης, 

Π., Φραγκή, Μ. (2014). Αξιολόγηση ενδοσχολικής επιμόρφωσης. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/25836520/evaluation.pdf 

Λεουτσάκος, Ε., (2013). Σχολική Εφημερίδα.  

http://schoolpress.sch.gr/prototypos2013/ 

 

http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/the-challenge-of-shadow-education-1
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/the-challenge-of-shadow-education-1
http://drdc.uchicago.edu/what/video-research-guidelines.pdf
http://www.microsoft.com/en-us/news/features/2014/mar14/03-20schoolinthecloud.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/news/features/2014/mar14/03-20schoolinthecloud.aspx
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=3369
https://dl.dropboxusercontent.com/u/25836520/evaluation.pdf
http://schoolpress.sch.gr/prototypos2013/


 

 
237 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

Πως μαθαίνει ένα πολυπολιτισμικό σχολείο: Η 

περίπτωση του Γυμνασίου Σαγαιίκων Ν. Αχαΐας 

Τέγας Χρήστος 

ΜΒΑ, ΠΕ19 ΠΕ03, Διευθυντής Γυμνασίου Σαγαιίκων tegaschris@yahoo.com 

Μαραγκού Ιωάννα 

MSc ΠΕ12.01, Καθηγήτρια Γυμνασίου Σαγαιίκων ioanna_maragou@yahoo.gr 

Μάνου Ακριβή 

MSc Συμβουλευτικής, Ειδική Παιδαγωγός ΚΕΔΔΥ Ν. Αχαΐας, manou@upatras.gr 
 

Περίληψη 

 

Ο μετασχηματισμός της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική 

κατέστησε πιο επιτακτική από άλλοτε την ανάγκη καλλιέργειας κλίματος 

συνεργασίας και αποδοχής μεταξύ των μελών μιας σχολικής κοινότητας. Στην 

παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι δράσεις που υλοποιηθήκαν στο γυμνάσιο 

Σαγαιίκων για τη διαμόρφωση «ανοικτού κλίματος» επικοινωνίας, το οποίο 

αποσκοπούσε στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών, των μαθητών και 

του εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και στο «άνοιγμα» του σχολείου προς την 

τοπική κοινωνία. Όπως σε όλους τους οργανισμούς, έτσι και στις σχολικές μονάδες, η 

λειτουργία της επικοινωνίας είναι θεμελιώδης, καθώς μέσω αυτής δεν 

ανταλλάσσονται απλώς μηνύματα -πληροφορίες, αλλά εκφράζονται συναισθήματα, 

αναπτύσσονται σχέσεις συνεργασίας, αμοιβαιότητας και αλληλοκατανόησης. Εν 

ολίγοις, βελτιώνονται οι διαπροσωπικές, αλλά και οι δημόσιες σχέσεις του 

οργανισμού. Απώτερος στόχος των δράσεών μας, είναι να ενστερνιστούν τα μέλη του 

εκπαιδευτικού οργανισμού και η τοπική κοινωνία, τις αξίες μιας κουλτούρας, οι 

οποία στηρίζει και ισχυροποιεί το ρόλο των ανθρώπων, την αίσθηση της 

«κοινότητας» και του «ανήκειν» σε αυτήν, το σεβασμό, και το αίσθημα 

υπερηφάνειας.  

 

Abstract 

 

Due to the multicultural transformation of the Modern Greek society, it was more 

apparent than ever before, the need to invest in cooperative principles and acceptance 

among the members of school community. In this proposition we display the actions 

that took place in the high school of Sageika in order to establish an “open form” of 

communication, which will improve the communication between the students, the 

students and the educational personnel as well as the “opening” of school in the local 

society. Like all public companies, thus and in the school units, communication is 

fundamental, because we do not simply exchange messages - information, but we 

express sentiments, we develop relations of collaboration, reciprocation and mutual 
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understanding. In a few words, both the interpersonal, and also the public relations of 

the organization are improved. The ultimate goal of our actions is the members of 

educational organism and the local society to embrace the values of a culture, which 

supports and strengthens the role of each individual, the importance of being part of a 

community, the respect, and the sense of pride.  

 

1.Υπόβαθρο δράσης 

 

Το Γυμνάσιο Σαγαιίκων είναι ένα περιφερειακό σχολείο σε μια αγροτική περιοχή του 

Ν Αχαΐας που παρουσιάζει μια  ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα Γυμνάσια της 

αχαϊκής επαρχίας. Το  50% του ποσοστού του μαθητικού δυναμικού του, αποτελείται 

από ρομά και αλλοδαπούς μαθητές. Το εκπαιδευτικό δυναμικό το 2013-14 ήταν 13 

καθηγητές εκ των οποίων 6 οργανικά τοποθετημένοι και 7 με διάθεση για 

συμπλήρωση ωραρίου από άλλα σχολεία. 

Όπως είναι φανερό, το σχολείο μας είναι ένα πολυπολιτισμικό σχολείο όπου οι 

μαθητές του προέρχονται από οικογένειες με διαφορετική κουλτούρα, οικονομικό - 

μορφωτικό υπόβαθρο και προσδοκίες εκπαιδευτικής εξέλιξης. Επιπλέον οι γονείς των 

ρομά έχουν παγιωμένες αντιλήψεις γύρω από το θέμα του ρόλου της φυλής τους αλλά 

και του ρόλου του φύλου (αγόρια/κορίτσια) που καλούνται να διαδραματίσουν οι 

μαθητές με συνέπεια να εγκαταλείπουν πολύ εύκολα το σχολείο ιδίως κατά την 

φοίτηση τους στην  πρώτη τάξη του γυμνασίου.   

 Επιπρόσθετα, εξαιτίας της εφηβικής ηλικίας των μαθητών, παρουσιάζεται 

αποσταθεροποίηση της συναισθηματικής τους  κατάστασης συνοδευόμενη συχνά από 

αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης με απόρροια τη δημιουργία συγκρούσεων, τη 

διαμόρφωση προβληματικής συμπεριφοράς και τη δυσχερή επικοινωνία.  

 

2. Λόγοι σχεδίασης και υλοποίησης δράσης 

 

Σύμφωνα με τους γενικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(Νόμος 1566/85) στόχος είναι η ισότιμη και ισόπλευρη ανάπτυξη όλων των ειδών 

νοημοσύνης, τόσο της πνευματικής όσο και της συναισθηματικής μέσα σε κλίμα 

δημιουργικού διαλόγου και συλλογικής προσπάθειας, ώστε να  βοηθήσει το μαθητή 

να συνειδητοποιήσει τις κλίσεις, δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά του, να αναπτυχθεί 

ολόπλευρα και να εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη, δημιουργική προσωπικότητα. 

Το εγχείρημα γίνεται δυσκολότερο, όταν το μαθητικό δυναμικό είναι 

πολυπολιτισμικό, και καλούνται να συνυπάρξουν και να συλλειτουργήσουν 

αλλοδαποί, ρομά και οι λοιποί μαθητές. Η διαχείριση της διαφορετικότητάς, μέσω 

της διασφάλισης της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης είναι απαίτηση μέσα σε ένα 

πολύπλοκο κόσμο που δεν παύει να αλλάζει. (Πατεστή Α. 2012). 

Η ανάληψη εκ μέρους του εκπαιδευτικού κι άλλων υποχρεώσεων πέραν αυτών της 

διδασκαλίας είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση του κλίματος συνεργασίας και 

ασφάλειας που χρειάζεται η σχολική κοινότητα για να ευημερήσει. Ο εκπαιδευτικός 

είναι αυτός που προάγει την ψυχική υγεία των μαθητών σε επίπεδο πρωτογενούς 

πρόληψης. Δημιουργεί ασφαλές , θετικό κλίμα, υψηλές προσδοκίες, αλλά και πολλές 

ευκαιρίες για ενίσχυση. Δίνει έμφαση στις θετικές διαστάσεις της ανάπτυξης και 
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προσαρμογής του μαθητή, προάγει τη βιωματική εμπλοκή των μαθητών στη 

μαθησιακή διαδικασία, ενισχύοντας την διάσταση της μάθησης, συμβάλει στην 

κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών (Χατζηχρήστου Χρ, 2006). 

Γνωρίζοντας λοιπόν, πως σκοπός του σύγχρονου σχολείου δεν είναι μόνο η παροχή 

μόρφωσης μα και η διαμόρφωση κοινών στόχων και οραμάτων ο Σύλλογος 

Διδασκόντων του σχολείου μας στις 20/09/2012 έθεσε τους εξής στόχους/οράματα: 

 Δημιουργία σχολικής κουλτούρας που να στηρίζει και να ισχυροποιεί το ρόλο των 

ανθρώπων, την αίσθηση της ικανοποίησης, το αίσθημα υπερηφάνειας για το 

σχολείο μας και την αίσθηση της «κοινότητας». Μια κοινότητα που προάγει την 

διαπολιτισμική επικοινωνία, την πολυμορφία, την διαχείριση της 

διαφορετικότητας. Η αναγνώριση των πολιτιστικών παραγόντων, όπως η γλώσσα, 

η συμπεριφορά, οι αξίες τα έθιμα των μαθητών στη σχολική μονάδα είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της (Πατεστή Α, 2012). 

 Ελαχιστοποίηση των μαθησιακών δυσκολιών που οφείλονται στην ελλιπή γνώση 

και χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους ρομά και τους αλλοδαπούς μαθητές. Η 

άρση του εμποδίου της γλώσσας θα δώσει την δυνατότητα στους μαθητές να 

διατυπώνουν προφορικά και γραπτά τις σκέψεις τους, και να συνεργάζονται 

ισότιμα με τους υπόλοιπους μαθητές. Η συνεργατικότητα συνεπάγεται ικανότητα 

αλληλεπίδρασης, δεδομένου ότι περιλαμβάνει τη γνώση των κοινωνικών κανόνων 

για τη σειρά σε μια συζήτηση, δραστηριότητα, όπως και για την ύπαρξη 

αμοιβαιότητας (Strain& Shores, 1977) 

 

3. Οι καινοτόμες δράσεις μας 

 

Οι δράσεις που συναποφασίστηκαν από το Διευθυντή, το Σύλλογο διδασκόντων, και 

είχαν την εποπτεία της Σχ. Συμβούλου και Υπεύθυνης Παιδαγωγικής Ευθύνης του 

Γυμνασίου  είχαν δύο άξονες αναφοράς. Ο πρώτος αφορούσε το πλαίσιο συνεργασίας 

μαθητών/καθηγητών μέσα στο σχολείο και ο δεύτερος το «άνοιγμα» του σχολείου 

στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το 

Ιατροκοινωνικό Κέντρο του Δήμου και τα Δημοτικά σχολεία της περιοχής. Πιο 

αναλυτικά προβήκαμε στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:  

Α. Σύσταση Επιτροπής Καθηγητών οι οποίοι αναλαμβάνουν τον εντοπισμό, 

καταγραφή, διαχείριση μαθητών με δυσκολίες στη μάθηση και την προσαρμογή στη 

σχολική πραγματικότητα. Χαρακτηρίζονται ως διαμεσολαβητές και προσπαθούν να 

αναπτύξουν τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών μέσα από κανόνες 

ενδοσχολικής επικοινωνίας και συμπεριφοράς. Σκοπός της επιτροπής είναι: 

 Η διερεύνηση των προσωπικών αξιών, αντιλήψεων, προσδοκιών, κινήτρων των 

μαθητών, ώστε να γίνει κατανόηση, και προσαρμογή της συμπεριφοράς των 

καθηγητών και των διδακτικών-επικοινωνιακών προσεγγίσεων. Η συνεργασία με το 

άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή και η δημιουργία κλίματος κατανόησης 

και αποδοχής, κρίνεται μείζονος σημασίας. 

 Η συνδιαμόρφωση συμβολαίου συμπεριφοράς- επικοινωνίας μεταξύ μαθητών 

καθηγητών. Με αυτή τη δέσμευση, οι μαθητές συνειδητοποιούν την αξία της 
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συνεργασίας-αποδοχής και πως το αποτέλεσμα των εργασιών τους αποτελεί και 

συλλογικό επίτευγμα 

 Ο χειρισμός συγκρούσεων - διαφωνιών που προκύπτουν είτε ανάμεσα σε μαθητές 

είτε μεταξύ διδασκόντων - διδασκομένων να γίνεται κατά το δυνατό με αποφυγή 

υποβολής ποινών, με πνεύμα αλληλοκατανόησης. 

Β. Συνεργασία με το  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Πανεπιστημίου Πατρών  για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εκπαίδευση των 

παιδιών Ρομά». Το πρόγραμμα αυτό, στοχεύει στην αρμονική ένταξη των μαθητών 

ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκονται η διασφάλιση της 

αποδοχής των παιδιών αυτών από το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους γονείς και την 

ευρύτερη κοινότητα, η παροχή στους εκπαιδευτικούς εξειδικευμένης ενημέρωσης, 

κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, η υποστήριξη των οικογενειών με πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους 

και, τέλος, η ευαισθητοποίηση της διοικητικής μηχανής της εκπαίδευσης και της 

τοπικής κοινωνίας.  

Συγκεκριμένα, φιλόλογος του προγράμματος, υποστήριζε εντός ωραρίου διδασκαλίας 

στα φιλολογικά μαθήματα τόσο τους μαθητές ρομά όσο και τους αλλοδαπούς με 

αυξημένες γλωσσικές ανάγκες. Επίσης επιστημονικός συνεργάτης του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών υποστήριζε τους 

μαθητές και τις οικογένειές τους. 

Γ. Συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Σαγαιίκων. Οι μαθητές της Ά Γυμνασίου 

βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο προσαρμογής από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Για 

να γίνει ομαλότερη η μετάβαση αυτή οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού , ξεναγούνται 

στους χώρους του Γυμνασίου, ενημερώνονται από το Διευθυντή και επιτροπή 

Υποδοχής Καθηγητών για το πλαίσιο λειτουργίας του Γυμνασίου, παρακολουθούν 

στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς τις παρουσιάσεις των προγραμμάτων που 

υλοποιούνται στο σχολείο. Η Θεατρική Ομάδα του Γυμνασίου στις 13/12/2013 

παρουσίασε στη θεατρική σκηνή του Δημοτικού Σχολείου το έργο «Να είσαι παιδί 

είναι δικαίωμα» 

 

4. Απαιτούμενες γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες των εκπαιδευτικών 

 

Στην αρχή της εφαρμογής των καινοτόμων δράσεών μας έγιναν δύο επιμορφώσεις 

στο Σύλλογο Διδασκόντων, η πρώτη από επιστημονικό συνεργάτη του προγράμματος 

του Πανεπιστημίου Πατρών «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά» και η δεύτερη από 

Ψυχολόγο και Κοινωνική Λειτουργό του Ιατροκοινωνικού Κέντρου του Δήμου 

Δυτικής Αχαΐας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των καινοτόμων δράσεων 

υπήρχε συνεχής καθοδήγηση - υποστήριξη του Διευθυντή και της Επιτροπής 

Διαμεσολαβητών από τους ανωτέρω. Οι γνώσεις-τεχνικές και οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών που χρειάστηκαν  για την επίτευξη των αρχικών μας στόχων, 

υποδείχθηκαν σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες του 

Πανεπιστημίου και του Ιατροκοινωνικού κέντρου και ήσαν οι εξής: 

Πλαίσιο κανόνων: Σεβασμός χωρίς όρους και αποδοχή του ατόμου, ειλικρινής 

σχέση, ανυπόκριτη συμπεριφορά με κατανόηση και ανεκτικότητα. Δημιουργία 

φιλικού-ζεστού κλίματος με συνέπεια λόγων – πράξεων. (Δημητρόπουλος Ε.,1998) 
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Τεχνικές Επικοινωνίας: Ενεργητική ακρόαση (Προσεκτική παρακολούθηση και 

ανταπόκριση στα λεκτικά και εξωλεκτικά μηνύματα των μαθητών-συνομιλητών). 

Ενσυναίσθηση (ικανότητα να μπαίνουμε στη θέση του άλλου). Ανατροφοδότηση 

(Αναφορά εκείνου που εισέπραξε ο παραλήπτης του μηνύματος, τόσο 

συναισθηματικά όσο και γνωσιακά, προκειμένου επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του 

μηνύματος αλλά και να λάβει γνώση ο αποστολέας για το αντίκτυπο του μηνύματός 

του. Συμφωνία λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων. Χρήση παραβολών, 

παραδειγμάτων όπου είναι δυνατόν. Συνόψιση –ανακεφαλαίωση. (Δημητρόπουλος 

Ε.,1998) 

 

5. Τρόποι συνεργασίας εκπαιδευτικών  

 

Κατά την υλοποίηση της πρώτης δράσης τρεις καθηγητές ανέλαβαν το ρόλο των 

Διαμεσολαβητών, συνεδρίαζαν επίσημα παρουσία του Διευθυντή στην αρχή κάθε 

τριμήνου και ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανεπίσημα, η τριμελής επιτροπή σε 

συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, κατέγραφαν τις δυσκολίες που 

προέκυπταν σε σχέση με τους μαθητές 

Στη δεύτερη δράση, οι φιλόλογοι του σχολείου συνεργάστηκαν μεταξύ τους ώστε να 

γίνει αρχικά ο εντοπισμός  των μαθητών με γλωσσικά ελλείμματα,  και κατόπιν 

ενημέρωναν και συνεργάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με τη 

φιλόλογο του προγράμματος « Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» για το κοινό σχέδιο 

δράσης. 

Κατά την τρίτη δράση υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του σχολείου μας 

και του Δημοτικού σχολείου Σαγαιίκων το οποίο υλοποιήθηκε από επιτροπές 

δασκάλων – καθηγητών των αντίστοιχων σχολείων.  

 

6. Τι έμαθαν οι μαθητές μας  

 

Οι μαθητές μας κατανοούν ότι η συμμετοχή στην ομάδα συνεπάγεται δικαιώματα και 

υποχρεώσεις. Αναγνωρίζουν πως η εξασφάλιση ισότιμης συμμετοχής, σεβασμού και 

αποδοχής της διαφορετικότητας σε όλες τις δραστηριότητες της ομάδας είναι υψίστης 

σημασίας. Οριοθετούν τους εαυτούς τους ως προς τους λειτουργικούς κανόνες που 

συντελούν στην βιωσιμότητα του σχολείου. 

Σε συναισθηματικό επίπεδο, στους μαθητές καλλιεργείται η αίσθηση του «ανήκειν», 

που συμβάλλει στη δημιουργία δεσμών μεταξύ τους. Αμφισβητούν, 

διαπραγματεύονται ή  αποδέχονται τους όρους των υπολοίπων. Υιοθετούν πιο 

υπεύθυνη στάση ως προς το ρόλο τους στο σχολείο και στην κοινωνία. 

 

7. Προκλήσεις του εγχειρήματος  

 

Η μοναδική πρόκληση του εγχειρήματος ήταν η συνειδητοποίηση των καθηγητών και 

των οικογενειών των μαθητών του ρόλου που διαδραματίζουν ως Σημαντικοί Άλλοι, 

ως φορείς  αντιλήψεων που εκφράζουν οι μαθητές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα 

στερεότυπα του ευρύτερου κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος να αντανακλούν 
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στον κόσμο των παιδιών, αναστέλλοντας τις διεργασίες που θα οδηγούσαν στην 

αμοιβαία συνύπαρξη, και αποδοχή της ετερότητας (Δήμος Γ.,2012) . 

 

8. Όφελος για τους εκπαιδευτικούς  

 

Ανέπτυξαν πιο ειλικρινή και ουσιαστική επικοινωνία με τους μαθητές και τις 

οικογένειές τους. Προσάρμοσαν τη διδασκαλία και διαβάθμισαν τις απαιτήσεις τους 

ανάλογα με το ψυχοκοινωνικό προφίλ και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή. 

 

8. Όφελος για τη Σχολική Μονάδα και την Κοινότητα  

 

Ασπαζόμενοι τις πεποιθήσεις του Neil πως το σχολείο πρέπει να κάνει δυστυχισμένα 

παιδιά γεμάτα μίσος και φόβο να γίνονται ευτυχισμένα και να περπατάνε με το 

κεφάλι ψηλά. (Νeil, A. 1989)τα οφέλη που είχε η σχολική μας μονάδα 

καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Σχολικό  Έτος 
Μαθητικό 

Δυναμικό 

Διέκοψαν- 

Απορρίφθηκαν 

Ποσοστό  

Διαρροής 

Καταγεγραμμένες  

Ποινές 

2010-11 71 22 31% 44 

2011-12 62 20 33% 86 

2012-13*  

Αρχή Δράσεων 
69 25 36% 

89 

2013-14 63 15 22% 28 

 

11. Δικτύωση/ Διάχυση της δράσης  

 

Οι δράσεις μας με τη βοήθεια του προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» 

είχαν ως αποτέλεσμα η τοπική κοινωνία να ευαισθητοποιηθεί στα θέματα 

ενσωμάτωσης των παιδιών μεταναστών και των παιδιών ρομά και να συνεισφέρει με 

κάθε μέσο στη διευκόλυνση του έργου μας. Επίσης διεξήχθησαν δύο Ημερίδες με 

θέμα «Κοινωνικός Αποκλεισμός» και «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο» οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της κοινότητας και τις οικογένειες των μαθητών 

μας. 

 

12. Τελική αποτίμηση  

 

Στο σχολείο μετά την υλοποίηση των  συγκεκριμένων δράσεων βελτιώθηκαν οι 

σχέσεις μεταξύ μαθητών, Διεύθυνσης, Διδασκόντων, αυξήθηκε η 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη 

φοίτηση, τις επιδόσεις, τις ποινές, την πρόοδο των μαθητών, και την 

κοινωνικοψυχοσωματική τους ανάπτυξη, καθώς και την επαγγελματική τους 

προοπτική. Βελτιώθηκαν οι σχέσεις του σχολείου με τους γονείς και τους φορείς της 
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τοπικής κοινωνίας. Αναπτύχθηκε συνεργασία μεταξύ συναδέλφων για θέματα τάξης, 

και ανέλαβαν δράσεις σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων 

και την ενίσχυση της λειτουργικότητας της σχολικής μονάδας. 
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6
η
 Συνεδρία 

Προσκεκλημένοι Ομιλητές 

L’école, lieu de formation de ses maîtres. Vers des 

établissements scolaires apprenants 

 

Alain Bouvier 

Professeur associé à l’université Sherbrooke, Rédacteur en chef de la Revue 
internationale d’éducation de Sèvres, Directeur de la collection Profession cadre, 

Service public Président de Conseil de l’Espé de Créteil 
 

 

Dans ce court texte, il s’agit de « pénétrer la boite noire » de la formation 

professionnelle des enseignants en exercice, à travers quelques concepts issus de 

l’apprentissage organisationnel et des organisations apprenantes
1

 : coopérations, 

intelligence collective, savoirs d’action, mémoires collectives, connaissances 

collectives, boucles d’apprentissage, régulations et routines défensives. Seront 

formulées en conséquence une série d’hypothèses que nous avons développées et 

illustrées dans un récent ouvrage
2
. 

 

 La classe est opaque, c’est le moins que l’on puisse dire. Nul ne sait vraiment 

ce qui s’y joue, quels sont les processus réellement mis en œuvre : on ne connait au 

mieux que ceux qui sont prescrits, c’est peu dire. On distingue encore moins leurs 

effets et les résultats obtenus pour l’apprentissage des élèves et leur éducation. Pour la 

formation des maîtres et l’action collective des enseignants, il en va de même, avec 

des degrés supplémentaires de complexité : on passe du sujet apprenant (l’élève) au 

système apprenant (l’école). Nous allons préciser cela et le commenter à travers une 

petite série de flashes 

 

 Coopérer 

 

 Dans la riche rhétorique pédagogique internationale, l’idée de coopération ou 

de travail en équipe est présente, omni présente même, et affirmée avec force depuis 

des décennies. Dans les faits, c’est étrangement plus un mythe, une intention déclarée 

et répétée, qu’une réalité tangible. Comme si le milieu pédagogique dans certains pays 

comme la France (pas de partout), se privait volontairement de ce à quoi il attribue 

d’être le principal outil d’aide pour l’exercice de son difficile travail et un garant de sa 

                                                
1
 Bouvier A. (2009) : Management et sciences cognitives, 4e édition, « Que-sais-je ? » N° 3711, Paris, 

P.U.F. Traduit en grec en 2013 chez Diadrassi publications 
2 Bouvier A. et al. (2014) : Vers des établissements scolaires apprenants, Poitiers, Canopé éditions. 
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qualité. Curieuse situation où l’on observe un écart considérable entre « le dire » et 

« le faire ». 

 La coopération est l’un des fondements des propos qui suivent ; sans elle ils 

n’auraient aucun sens, on ne pourrait pas parler d’apprentissages collectifs, de 

développement professionnel et d’établissements scolaires apprenants.  

 Sans doute faut-il préciser : coopérer dans quel but ? En vue de quoi ? Jusqu’à 

que point ? De quelle façon ? Pourquoi n’est-ce pas une pratique professionnelle 

généralisée dans nos écoles comme dans d’autres métiers ? 

 L’important dans les organisations contemporaines, dans les écoles 

notamment, se joue dans les relations horizontales, dans les échanges entre les acteurs 

de proximité, entre ceux qui se côtoient au quotidien. Cette proximité est essentielle. 

Elle seule permet véritablement d’envisager de multiples formes de co-constructions 

de l’action pédagogique, de vigilance collective sur sa qualité et d’évaluation de ses 

résultats, de pouvoir procéder aux régulations nécessaires. 

 

 L’intelligence collective 

 

 À l’idée de coopération, on peut associer le concept « d’intelligence 

collective » qui a, en fait, des origines multiples avec notamment les travaux 

fondateurs des « systèmes experts » menés avec succès au milieu du XX
ème

 siècle. Ils 

avaient un double but : d’une part d’aider à la résolution de problèmes complexes et, 

d’autre part, de faciliter la prise de décisions ou de pouvoir formuler des diagnostics, 

par exemple en médecine. Leurs réalisations sont plus ou moins connues du grand 

public. Les médias en parlent parfois lorsque le sujet, un peu spectaculaire, s’y prête : 

le jeu d’échec et le première défaite d’un champion du monde face à un ordinateur ; la 

traduction automatique abondamment utilisée dans les organismes internationaux et 

sur Internet ; la reconnaissance de formes (visages ou empreintes digitales par 

exemple) ou la reconnaissance d’odeurs (précieuse pour des questions de sécurité, 

fuites de gaz notamment, mais aussi très utilisée par les parfumeurs ou les producteurs 

de vins) ; stratégies militaires ; stratégies économiques (intelligence économique) ; 

médecine (diagnostics et opérations à distance) ; véhicules sans pilote, robots d’aide 

aux personnes âgées ou d’exploration des planètes, etc. Cette liste ne fait que 

s’allonger, à un rythme très rapide et même effrayant : qui peut le suivre ? 

 Jadis avec la grosse informatique naissante, actuellement avec les outils 

individuels dont nous disposons tous grâce au moindre accès à Internet, on distingue 

les bases de données (et aujourd’hui les « big datas ») des applications 

informatiques, on disait les moteurs d’inférences, sensés produire de la réflexion, en 

fait, de la mise en relation. Par exemple, dans une base de données, on peut mettre 

toutes les parties d’échec jouées par tous les grands maîtres sur plusieurs siècles et 

régulièrement l’enrichir en continue. Le moteur d’inférence pour jouer une partie 

nouvelle contre un adversaire doit savoir évaluer une position, distinguer divers coups 

susceptibles d’être joués, avoir plusieurs coups d’avance en évaluant chacun d’eux 

afin de jouer le meilleur. On distingue là une amorce d’intelligence artificielle : est 

intégré dans le logiciel l’analyse de la valeur effective de tout coup joué, pour 
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apprendre ainsi de l’action. Les automates contemporains de reconnaissance 

d’écriture, de sons, etc. apprennent de leurs erreurs et progressent.  

 L’intelligence artificielle permet l’auto-apprentissage des systèmes. Ce que 

peuvent faire des systèmes technologiques, apprendre de leur action, les systèmes 

humains peuvent aussi le faire, et mieux encore. Cela nous conduit à formuler une 

première hypothèse qui s’applique aux écoles : 

 

 Hypothèse 1 

 Dans tout système humain existe de l’intelligence collective et il peut 

apprendre de ses  actions. 

 

 L’intelligence d’un système s’apprécie à travers sa capacité à résoudre des 

problèmes, essentiellement des problèmes nouveaux et de plus en plus complexes. 

 

 Les savoirs d’action 

 

 Avec les savoirs d’action, on se situe sur le registre des compétences, donc 

observables dans l’action. Elles sont de nature diverse. On peut ainsi distinguer : 

 Les savoir faire de type artisanal, comme ceux d’un vendeur qui peut 

guider un client pour l’achat d’un poste de TV, sait faire des 

démonstrations et utiliser les postes. 

 Les savoir-comprendre, comme ceux du réparateur d’un poste de 

TV ; une réparation censée être faite, c’est le client qui apprécie si le 

poste marche ou ne marche pas, qui évalue les compétences du 

réparateur. 

 Les savoir-combiner, par exemple ceux que met en œuvre celui qui 

est capable de monter un poste TV qui marche à partir d’un plan et de 

pièces. 

 Le savoir analyser et exprimer, comme les compétences de celui qui 

est capable, par téléphone, de décrire le schéma d’un poste de TV à un 

autre qui devra le monter. On monte clairement d’un cran dans 

l’abstraction. 

   

  L’intelligence artificielle et les systèmes experts reposent sur 

l’hypothèse suivante, valorisante pour les acteurs (reconnaissance de leurs 

compétences), mais aussi très réaliste : 

 

  Hypothèse 2 

  L’expert est l’acteur 

 

  Ainsi, dans une école, dans la classe, l’expert en pédagogie est 

l’enseignant. Peut-on facilement, pour autant, repérer ses savoirs d’action ? 

Quels sont-ils ? Les connaît-il ? Quels sont ceux d’un chef d’établissement ? 

Ceux que mettrait en œuvre un robot si on voulait les remplacer ? 
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  Les mémoires collectives 

 

  Tout chercheur ou consultant en management qui passe d’une 

organisation à une autre le sait bien : les systèmes humains souffrent de la 

faiblesse ou même de l’absence de leur mémoire. Cela les distingue des 

appareils complexes et intelligents contemporains pour lesquels les mémoires 

sont essentielles et puissantes. D’où la nouvelle hypothèse : 

 

  Hypothèse 3 

  Pour une organisation, pas d’intelligence sans mémoire 

 

  Il s’agit ici de mémoires collectives. Comme pour un être humain, on 

en distingue de plusieurs types : de court terme, de long terme, procédurales, 

centralisées, décentralisées, en réseaux, etc. Quelles sont les mémoires 

organisées dans un établissement scolaire ? Qui les alimente ? Qui les valide ? 

Qui y a accès ? Qui les utilise ? 

 

  Comment une organisation apprend ? 

 

  Certaines organisations apprennent, d’autres pas. Pourquoi ? Ce 

constat déjà ancien est essentiel. Il est donc important de comprendre ce qui 

fait la différence, par exemple entre deux écoles comparables. Il faut d’abord 

prendre appui sur l’hypothèse suivante :  

 

  Hypothèse 4 

  Tout système humain peut apprendre 

 

  Comprendre comment un établissement scolaire apprend ou n’apprend 

pas amène à s’intéresser à ce que l’on nomme les états de la connaissance et 

à formuler une nouvelle hypothèse : 

 

  Hypothèse 5 

  Un système humain apprend par changement d’état de ses 

connaissances, par   des ruptures 

 

  Ce changement d’état de connaissances est symbolisé par le schéma 

suivant : 
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  Les connaissances et compétences collectives 

 

  Dans une organisation, comme dans une école, se mettent en œuvre 

des connaissances et compétences collectives. Elles sont distinctes de la 

simple somme des compétences individuelles. Elles peuvent être plus, mais 

parfois, moins que cette somme. On connait des équipes de football 

composées de brillantes individualités et qui se montrent incapables de gagner, 

comme existent parfois des équipes modestes sur le papier et qui réalisent de 

grands exploits. 

  Les connaissances et compétences collectives sont plus ou moins 

repérées, organisées, sollicitées. En permanence, elles sont en construction, en 

tension avec les compétences individuelles.  

  Elles constituent pour une organisation un précieux capital immatériel 

qui fait la différence, par exemple d’une école à une autre. 

 

  Les boucles d’apprentissage collectif 

 

  Tout apprentissage, d’un élève, d’un adulte, d’une équipe, d’une école, 

d’une organisation est amplifié par les mécanismes de régulation… s’il en 

existe, bien sûr ! C’est pour cela que certaines n’apprennent pas. On distingue 

trois niveaux dans les apprentissages collectifs : les apprentissages en simple 

et double boucles et le management de savoirs ou la régulation des régulations. 

Beaucoup d’organisations en restent au premier niveau ; cela revient 

pratiquement à dire qu’elles n’apprennent pas, qu’elles se content de 

fonctionner à l’économie, de survivre, de faire du surplace. 

  L’apprentissage par simple boucle consiste à faire à chaque instant des 

micro-corrections, des réajustements dans le cadre des objectifs, sans les 

modifier. C’est ce que fait en permanence un enseignant dans sa classe, ou un 
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chef d’établissement dans son école. Face à une difficulté qui apparait, est 

apportée une réponse ponctuelle et immédiate. 

  L’apprentissage par double boucle au contraire remet en question les 

objectifs et le projet. Il propose des changements de normes, rediscute les 

processus. Cela n’est pas fréquent, voire exceptionnel. L’apprentissage en 

double boucle apporte des réponses globales et différées. 

  La figure ci-dessous permet de comparer ces deux types 

d’apprentissages collectifs et de formuler une nouvelle hypothèse. On les 

qualifie encore de régulations et on parle de boucles de régulation de niveau 1 

et de niveau 2. 

 
 

 

  Hypothèse 6 

  Il n’y a pas d’apprentissage collectif sans régulations de niveau 1 et de 

niveau 2 

 

  La régulation des régulations 

 

  Le management des savoirs que nous appelons plus souvent la 

régulation des régulations (avec un clin d’œil à Edgar Morin), interroge la 

pertinence des objectifs et des actions. Il vise à produire du sens, pour 

l’organisation dans son ensemble (le sens n’est pas donné, c’est un construit). 

Il tente de le faire pour chacun des sous systèmes qui compose l’organisation : 

pour l’école, mais aussi pour chaque classe ou chaque discipline enseignée. 

Prenons un exemple un peu décalé, celui d’un plan de formation : 

 Niveau 1 : régulation de chaque stage ou de stages par grandes 

catégories 
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 Niveau 2 : choix et évaluation des modalités de formation 

(présentiel, à distance, production d’outils, innovations, 

expérimentations, recherches-actions, conduites d’études, 

production de sites…) 

 Niveau 3 : impact, effets, pertinence, cohérence de l’ensemble 

du plan de formation. 

 

  La régulation des régulations suppose, en premier lieu, que chaque 

sous-système et le système global soient dotés d’instruments de pilotage 

cohérents entre eux, afin d’éviter la cacophonie. Même très différents, les 

instruments d’un orchestre symphonique doivent être accordés de la même 

façon.  

  Cela conduit surtout à faire de toute action une source 

d’apprentissage pour les acteurs. Ce que l’on peut résumer par une nouvelle 

hypothèse : 

 

  Hypothèse 7 

  Il n’existe pas de système apprenant sans régulation des régulations 

 

  Il est bon me semble-t-il de le dire aux équipes qui voudraient 

s’engager dans une telle perspective en partant de zéro ou presque : ce n’est 

pas seulement de l’ordre de la décision. Cela ne se décrète pas, ou du moins, 

pas seulement. Il y a des étapes et il faut du temps, des mois, voire des années 

pour impulser une telle dynamique et surtout le changement culturel qu’elle 

induit. Totuefois, les progrès de l’organisation, ici de l’école, peuvent 

s’observer tout au long de la mise en place du processus. Les premiers effets 

positifs sont dans la démarche. 

 

 

  Les routines défensives 

   

  Revenons sur l’importante question de fond posée plus haut dans ce 

texte et qui a jadis servi de fil conducteur aux recherches de Chris Argyris : 

pourquoi certains systèmes apprennent et d’autres pas ? Pourquoi certaines 

écoles progressent et que d’autres régressent ? 

  Dans les années 1970 Chris Argyris a repéré des obstacles aux 

apprentissages collectifs, parmi lesquels : les idées reçues, les résistances, les 

conservatismes, les corporatismes, le « management à l’habitude » et non 

questionné. Avec lui, on qualifie cet ensemble un peu baroque de routines 

défensives. En quelque sorte, il s’agit de connaissances (ou plutôt de pseudo 

connaissances) qui s’opposent à la connaissance, aux connaissances 

collectives, au doute scientifique, à la mise en question et finalement à la 

conversion de connaissances. Elles promeuvent le statu quo. D’où une 

nouvelle hypothèse : 
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  Hypothèse 8 

  Pour devenir apprenante, une organisation doit combattre les routines

   défensives en son sein. 

 

  Dans les écoles, dans un système scolaire, ces routines défensives sont 

nombreuses et encouragent l’immobilisme, au sein d’une société qui est, elle, 

en plein mouvement et à laquelle l’école, en principe, doit préparer le mieux 

possible les élèves qu’elle accueille. Quel paradoxe ! 

 

  Certes, l’école est avant tout conçue pour favoriser l’éducation et 

l’instruction des élèves. Mais cette institution est aussi un milieu professionnel 

qui appelle, comme les autres professions aujourd’hui, à pouvoir bénéficier de 

développement professionnel sur les lieux où travaillent les acteurs. Ainsi, 

l’école a vocation à devenir le principal lieu de formation de ses maîtres, de 

co-formation. 
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Τόποι και μοντέλα μάθησης 

Φραγκίσκος Καλαβάσης 

Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 

Η κεντρική ιδέα της εισήγησης έγκειται στον αυξημένο ρόλο της σχολικής μονάδας 

ως τόπου μάθησης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και στην αναγκαιότητα να 

μετασχηματιστεί προς ένα μοντέλο νοήμονος και μανθάνοντος οργανισμού.  

 

Για να οικοδομηθεί αυτό το μοντέλο θα πρέπει να αναστοχαστούν όλοι οι 

πρωταγωνιστές του εκπαιδευτικού συστήματος τις αλληλεπιδράσεις τους. Δηλαδή θα 

πρέπει αρχικά να περιγραφούν οι χώροι της επικοινωνίας και τα πεδία συνεργασίας 

ανάμεσα αφενός στους εσωτερικούς πρωταγωνιστές και ρόλους (μαθητές, 

εκπαιδευτικοί, διοικητικά στελέχη), αφετέρου τους εξωτερικούς «εταίρους» 

(οικογένεια, κοινωνία: πόλη, αυτοδιοίκηση, ΜΜΕ, …). Σε ένα  δεύτερο επίπεδο θα 

πρέπει να περιγραφούν οι έννοιες του «ανήκειν» και της ευθύνης που αναδύονται από 

την πρώτη περιγραφή. Πρόκειται για ένα μοντέλο με  αναδρομική πολυπλοκότητα.  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Οι δακτύλιοι Borroméo (απλούστερος δεσμός Brunn (1892) ή Milnor (1954) στην

μαθηματική θεωρία των κόμβων, όπου κανένας δακτύλιος δεν είναι ελεύθερος, 

αλλά αν ελευθερωθεί ένας, ελευθερώνονται όλοι. )

Σχολείο, οικογένεια, κοινωνία

Αλληλο-σύνδεση των συστημάτων

και των ευθυνών/ λειτουργιών που σημαίνει η συνεργασία

Λακάν: ψυχαναλυτικό μοντέλο ΙSR (ΦΣΠ), το συνιστούν το Imaginaire
(Φαντασιακό), το Symbolique (Συμβολικό) και το Réel (Πραγματικό).

Τα συστατικά αυτά είναι ετερογενή και ανεξάρτητα, έχουν όμως, κοινά στοιχεία
και το καθένα επηρεάζει τα άλλα.  

 

Σε αυτή την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού της σχολικής μονάδας ως τόπου 

μάθησης συγκλίνουν αρκετές πτυχές της εξέλιξης, που χαρακτηρίζεται από τεράστιες 

συμπεριλήψεις και από ακραίους αποκλεισμούς (πληθυσμών, θεσμών, πολιτισμών).  

 

Ενδεικτικά και συνοπτικά θα αναφερθούμε σε τρεις οπτικές . 
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 Η επιστημολογική αλλαγή που χαρακτηρίζει την επιστημονική σκέψη από το 

τέλος του 20
ου

 αιώνα και η συνάντησή της με την νέα ψυχική τοπολογία του 

διαδικτύου δημιουργούν ένα νέο χάρτη για την κατανόηση των διεργασιών 

της μάθησης και κατά συνέπεια νέα μοντέλα σχεδιασμού της διδασκαλίας. 

Κύριο χαρακτηριστικό των μοντέλων μάθησης και διδασκαλίας είναι η 

πολυεστιακότητα μαζί  με τη νοηματική και συντακτική διασύνδεση.  

Βασικές δράσεις της μάθησης είναι η ποιοτική μεταβολή που συνδέεται με τον 

αναστοχασμό και τη συνεργασία σε γνωστικά ασταθή περιβάλλοντα.  Αυτό το 

μοντέλο μπορεί αν αναπτυχθεί μόνο σε σημεία με αυτόνομη και συνεργατική 

νοημοσύνη (σχολικές μονάδες). 

 

 Η παγκοσμιοποίηση και τα διεθνή εκπαιδευτικά στάνταρς με τις συγκριτικές 

αξιολογήσεις, η ραγδαία διάδοση της χρήσης του διαδικτύου με τις άπειρες 

συλλογές από εκπαιδευτικά προϊόντα, πηγές και εκπαιδευτικά παιχνίδια, η 

αυξανόμενη παρουσία και πολιτική βαρύτητα των παράπλευρων και 

«σκιωδών» εκπαιδευτικών δομών, δημιουργούν μια ισχυρή τριπλή 

αποκόλληση: της εκπαιδευτικής διεργασίας από την παιδαγωγική καλλιέργεια 

και από την πιστοποιητική/αξιολογική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα: ατομικό, 

συλλογικό, θεσμικό, εθνικό, περιφερειακό.  

Η οργάνωση των εθνικών κρατών, στηριγμένη στην έννοια/ ψευδαίσθηση της 

συγκεντρωτικής εξουσίας δεν μπορεί να διαχειριστεί την ταχύτητα, την μη 

προβλεψιμότητα και την έκταση των αλλαγών που συμβαίνουν γύρω του και 

ταυτόχρονα εντός του.   

Η πολυπλοκότητα γίνεται αντιληπτή και διαχειρίσιμη μόνο από μικρές 

αποκεντρωμένες μονάδες, ικανές να λαμβάνουν αποφάσεις και να «ανα-ρυθμίζουν τις 

ρυθμίσεις τους» κατά τη διάρκεια της δράσης, καθώς και να συνεργάζονται 

μοιραζόμενες τη νοημοσύνη τους (σχολικές μονάδες). 

 

 Οι επιστήμες του μάνατζμεντ πολύπλοκων και χαοτικών καταστάσεων 

συναντήθηκαν με τις επιστήμες της γνώσης, της ψυχολογίας και των 

μαθηματικών που επιχειρούν να περιγράψουν τα μοντέλα της 

πολυπλοκότητας σε επίπεδο επιστημολογικής εξέλιξης, ψυχολογικής εξέλιξης 

και συλλογιστικής/υπολογιστικής δυναμικής, αποφεύγοντας τον 

απλουστευτικό αναγωγισμό και υιοθετώντας την αβεβαιότητα, την αστάθεια,  

και τη μη αντιστρεψιμότητα.  

Η συνάντηση αυτή ανέδειξε την προσέγγιση της συστημικής επιστήμης με τη 

μοντελοποίηση των οργανισμών και μας επέτρεψε να αντιληφθούμε τους τόπους 

μάθησης ως πεδία σχέσεων και ως κατασκευές συνδέσεων ανάμεσα στο υποκείμενο, 

την ιστορικότητα και το περιβάλλον του, αλλά με την έννοια ότι το υποκείμενο, η 

ιστορικότητα και το περιβάλλον βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση και μεταβολή. 

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση αυτών των πολύπλοκων τόπων  μάθησης υποθέτει την 

ύπαρξη ενός πιο πολύπλοκου μοντέλου, το οποίο οδηγεί στον αυξημένο ρόλο μιας 

σχολικής μονάδας, η οποία να διαθέτει περισσότερες επιλογές από τα μέλη της. 
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Το πλαίσιο των ενδογενών σχέσεων του μαθητή (Μ) επηρεάζεται από το πλαίσιο

των σχέσεων που πρέπει να αναπτύσσει η Εκπαιδευτική Μονάδα (ΕΜ).

Το πεντάγωνο είναι αυτό-όμοιο:

Κάθε μετασχηματισμός του εξωτερικού επηρεάζει το εσωτερικό και αντίστροφα

Μ- αυτό, έτερο

εκτίμηση

Μ -

γνώση

Μ–

οικογένεια

Μ-

κοινωνία

Μ
-

Σ
χ
ο
λείο

Μ
-

Σ
χ
ο
λείο

ΕΜ – εκπ. σύστημα

ΕΜ – εσωτ.,εξωτ. 

σχέσεις Ταυτότητα

ΕΜ -

επιστημονική

γνώσηΕΜ-κοινωνία

ΕΜ-οικογένεια

 
 

Ο ισχυρισμός της εισήγησης είναι ότι αυτές οι οπτικές και ο διεπιστημονικός 

τρόπος σκέψης μπορούν να περιγράψουν με επάρκεια τη συνύφανση της 

εκπαιδευτικής, της παιδαγωγικής και της διοικητικής λειτουργίας σε ένα μοντέλο 

ανάπτυξης και διακυβέρνησης της σχολικής μονάδας ως νοήμονος και 

μανθάνοντος οργανισμού.  

Με τον τρόπο αυτό η διεργασία της μάθησης του κάθε μαθητή αλληλεπιδρά με 

την οργανωσιακή μάθηση της δομής και των σχέσεών της. Το παιδί μαθαίνει 

(επομένως λειτουργεί ως μαθητής-τρια) εφόσον και το σχολείο μαθαίνει 

(επομένως λειτουργεί με τη νοημοσύνη που αναδύουν οι εσωτερικές και 

εξωτερικές συνδέσεις, η ιστορικότητα και η ευθύνη που αναδύουν).  

Μαθητής και σχολική μονάδα γίνονται ικανοί να θέτουν στόχους και να 

συγκροτούν τόπο και μοντέλο μάθησης.  
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Νοημοσύνη: στόχοι, ρυθμίσεις, εσωτερικές διεργασίες, εξωτερικές σχέσεις

μανθάνων οργανισμός: διοίκηση, εκπαίδευση, παιδαγωγική

. Παγκοσμιοποίηση

Διεθνή στάνταρς

Συγκριτικές κατατάξεις

Διαδίκτυο,

Δίκτυα, πηγές

Εκπαιδευτικά πακέτα

Παράλληλες-σκιώδεις

Ανταγωνιστικές δομές εκπαίδευσης

Αξιολόγησης Πιστοποίηση

Κεντρικά εκπαιδευτικά

Συστήματα

Εθνικά / κρατικά

Νοήμονες σχολικές μονάδες

Εκπαιδευτικά Δίκτυα

Σχολείο-οικογένεια-πόλη

Συνεργασίες

Παν-τοπικό-ποίηση

Συν-ανταγωνισμόςΣυγκεντρωτισμός

Ελιτισμός

Ενδο-κεντρισμός

 
Η νοήμων σχολική μονάδα μπορεί να γίνει ο τόπος γνωστικής και μαθησιακής 

διαχείρισης των παγκόσμιων φαινομένων που χαρακτηρίζουν την εποχή μας, του 

τεχνολογικού, δικτυακού και ψηφιακού περιβάλλοντος αλλά των οικονομικών-

επιχειρηματικών δράσεων επί της εκπαιδευτικής αναγκαιότητας και επιθυμίας.  

Η σχολική μονάδα αναπτύσσοντας τη νοημοσύνη της εμπειρίας και της θεωρίας 

της μπορεί να οικοδομεί την πραγματικότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης με 

την κριτική και ανεκτική σκέψη που καλλιεργείται από τη συνεργατική πρακτική 

και τη διαπραγμάτευση σε όλα τα επίπεδα.  
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7
η
 Συνεδρία 

Developing mathematics teaching through inquiry-

based practice 

Barbara Jaworski 

Mathematics Education Centre, Loughborough University 
 

Abstract 

I will focus on what it can mean to engage with inquiry in mathematics teaching and 

learning (and, indirectly, in science teaching and learning).  

This will include the use of inquiry as “a tool to promote learning” and inquiry as “a 

way of being in practice”.  

 I will give examples of inquiry-based mathematical tasks for use with students at a 

range of levels – primary, secondary and tertiary – and of inquiry as a mode of 

teaching development.   

Relationships between teachers and didacticians (mathematics educators) will be a 

central theme in considering how mathematics teaching can develop in practice.  

Structure 

 What does it mean to teach mathematics (or science)? 

 Inquiry in the classroom 

 The role of the teacher 

 Inquiry in theory 

 Collaborative inquiry between teachers and didacticians  

 Video example? 

What is teaching? 

 An action might be described as ‘teaching’ if, first, it aims to bring about 

learning, second, it takes account of where the learner is at, and, third it has 

regard for the nature of what has to be learnt. (Pring, 2000, p. 23) 

 For example, the teaching of a particular concept in mathematics can be 

understood only within a broader picture of what it means to think 

mathematically, and its significance and value can be understood only within 

the wider evaluation of the mathematics programme. (Pring, 2000, p.27) 

 [Not attending to this] is to accept a limited and impoverished understanding 

of teaching. (Pring, 2004, p. 22) 
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… A moral practice 

 

Teaching … is more than a set of specific actions in which a particular person is 

helped to learn this or that.  It is an activity in which the teacher is sharing in a moral 

enterprise, namely the initiation of young people into a worthwhile way of seeing the 

world …there can be no avoidance … of that essentially moral judgement of the 

teacher over what is worth learning and what are the worthwhile ways of pursuing it. 

(Pring, 2004, p. 18) 

Teaching for conceptual understanding 

 The initiation of young people into a worthwhile way of seeing the world – the 

broader picture. 

 The moral judgement of the teacher over what is worth learning and what are 

the worthwhile ways of pursuing it. 

 What is worthwhile in mathematics? 

 to do mathematics 

 to use mathematics 

 to apply mathematics 

Bringing inquiry into the classroom 

 
Inquiry-based tasks 

 Provide easy access to mathematical ideas 

 Enable everyone to make a start 

 Provide opportunity to ask questions, solve problems, imagine, explore, 

investigate … 

 Encourage discussion and reasoning, diverse directions and levels of thinking, 

fluidity and flexibilility  
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 Encourage student centrality/ownership in/of the mathematics 

 Promote serious mathematical thinking 

 

What kinds of tasks am I talking about? Some examples … 

A. Take any natural number and express 

it as a sum in as many ways as possible  

(e.g. 10 = 2+8 = 3+2+2+2+1 = 

1+1+1+1+6). Multiply the numbers of 

any sum and find the largest product. 

Generalise? 

B. You have a number of balls in a bag, 

some red and some white.  What is the 

least number of red balls for which the 

probability of drawing two red balls in 

succession (without replacement) is more 

than 1/3? Generalise? 

 

C. Can you find any plane shape for which the area is numerically equal to its 

perimeter? Generalise? 

 

 

Grade 1 

 One student faces a mirror 

holding a stick (against his stomach). 

This student directs another, who, using a 

whiteboard marker, marks the mirror 

image the first one sees. Compare the 

original stick with the marks on the 

mirror. Try different distances from the 

mirror. 

 

Grade 2 

 One student holds a geometric 

figure (against the stomach) and explains 

to another student how to draw (on the 

mirror) the mirror image he sees. 

Compare. 

Grade 3 

 Measure yourself in centimetres. 

Measure your mirror image in 

centimetres. 

 Draw yourself seeing yourself in a 

mirror. 

 

Grade 4 
 Have a mirror with a grid. One 

student holds a geometrical figure 

(against stomach) and explains how 

another student can draw this on the 

mirror. Count number of squares (area) 

and compare. 

 

 

 

Grade 6 

 Measure yourself and your mirror 

image. Draw yourself (simplified) 

looking in a mirror with the correct ratios 

(and angles) in your drawing. 

 

Grade 7 

 Draw model of a figure and an 

eye and the mirror image the eye sees 

(keep the 

 Eye and the figure at the same 

distance from the mirror?). Describe 

lengths and angles. What do you see? 

 

Grade 8 

Grade 11 

 How tall a mirror must you buy if 

you want to be able to see your full 

vertical image? 

 Justify your conclusion; try with 

objects with different distances from 

mirror; describe ratios in your model 

 

Grade 12 

 How tall a mirror must you buy if 

you want to be able to see your full 

vertical image?  Justify your conclusion; 

try with objects with different distances 

from mirror; describe ratios in your 

model use the cosine rule to derive the 
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 Hold a cube and go close to the 

mirror. Draw on the lines of the cube on 

the 

 Mirror. What do you see? 

 

height of the actual figure when the 

height of the mirror image is known 

 

Grade 13 

 Draw yourself and a mirror in a 

three dimensional vector space. 

 

Mathematically focused tasks 

 

Given the function f(x)=x
2
–3x+4, x is a 

real number sketch the function on a pair 

of axes.  

 

a) Find the equation of a line that 

crosses this curve where x=1 and 

x=2 

 

b) Find the equation of a line of 

gradient 3 that crosses the curve 

twice 

 

c) Find the equation of a line of 

gradient -3 that does not cross the 

curve  

 

Use sliders in GeoGebra to determine 

which of the graphs below could 

represent the function 

y=ax
4
+bx

3
+cx

2
+dx+e Here a, b, c, d and 

e are real numbers, and a≠0. Explain 

 

 
 

 

 

 

What is the teacher doing … 
When students work on inquiry-based tasks? 

 Circulating and listening 

 Asking, and encouraging students to ask questions 

 Encouraging dialogue and/or debate 

 Fostering reasoning 

 Prompting and challenging  

 
 



 

 
260 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο: “Schools as Learning Organizations”. Αθήνα 2014 

Some theoretical ideas 

 
 Conjecturing atmosphere (Mason, Burton & Stacey, 1982) 

 Encouraging students to conjecture and test their conjectures – leading 

to generalisation, abstraction and  proof in mathematics 

 Teaching triad (Jaworski, 1994) 

 Management of learning 

 Sensitivity to students 

 Mathematical challenge 

HARMONY – balance between sensitivity and challenge (Potari & Jaworski, 2002) 

 
Inquiry in classroom mathematics 

Students engaging in mathematical tasks that are inquiry-based allow 

 Multiple directions of inquiry 

 Making, testing and justifying mathematical conjectures 

 Multiple levels of engagement 

 Mutual engagement and support 

 Differing degrees of challenge 

 Harmony in balancing sensitivity and challenge 

 Acceptance of and respect for difference  

Turning “I can’t” into “I can and I did” (Open University, 1985) 

 

A teacher set her class the following task: If a number of circles intersect in a plane, 

how many regions can be created? What is the maximum number? 

Pupils used hoops on the ground or drew circles on paper or on the whiteboard 

 1 circle 1 region 
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 2 circles, 3 regions 

 3 circles, 7 regions 

Conjecture: the number of regions for n circles is [2
n
 – 1] 

Test: when n=4   [2
n
 – 1] = [2

4
 – 1] = 15 

 4 circles, 13 regions 

 5 … 

 
Mary had done something different … 

 

She brought it to the teacher. 

The teacher discussed with her what she was finding from this investigation. 

Then finally the teacher said: 

“You’re doing something different from  

everyone else, Mary.  Don’t worry, that’s fine.   

Just ignore what everyone else is doing” 
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What shape is it?  (Jaworski, 1988) 

 
 Look at the figure here. 

 What is it? 

 What shape is it?  

 A class of 12 year olds had been asked by their teacher to name the above 

shape, which he had drawn on the board.  Someone said that it was a 

trapezium.  Some students agreed with this, but not all. 

 The teacher said, ‘If you think it’s not a trapezium then what is it?’  Michael 

said, tentatively, ‘It’s a square …’ 

 There were murmurings, giggles, ‘a square’?! … But Michael went on ‘… sort 

of flat.’  

 

Contingency   

 

(Rowland, Huckstep & Thwaites, 2005) 

 The teacher looked puzzled, as if he could not see a square either.  He invited 

Michael to come out to the board and explain his square.  Michael did.  

 He indicated that you had to be looking down on the square – as if it were on 

your book, only tilted.  He moved his hand to illustrate. 

 ‘Oh’ said the teacher. ‘Oh, I think I see what you mean … does anyone else 

see what he means?’  There were more murmurings,  puzzled looks, 

tentative nods. 

 Then the teacher drew … 
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Oooooh yes (!) said the students and there were nods around the class 

 

 
 

Inquiry in mathematics teaching 

 

Involves teachers-as-inquirers exploring 

 the kinds of tasks that engage students and promote mathematical inquiry 

 ways of organising the classroom that enable inquiry activity with all its 

attributes 

 The many issues and tensions that arise related to the classroom, school, 

parents, educational system, society and politics. 

And reflecting on what occurs in the classroom with feedback to future action 
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An inquiry cycle 

 

 
 

Inquiry in two layers 

 
Two communities of inquiry 

 
 

Theoretical background: Community of Practice 
From Vygotskian theory (e.g., Vygotsky, 1978, Wertsch, 1991)  
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 Learning as participation in social action mediated by tools and signs 

From Wenger’s “Community of Practice” (CoP) (Wenger, 1998)  

 Mutual engagement;  Joint enterprise;  Shared repertoire 

Wenger’s notion of belonging to a CoP, involves 

 Engagement; Imagination; Alignment 

 BUT Alignment can result in perpetuation of  unhelpful practices (e.g., 

instrumental learning and teaching in mathematics (e.g., Skemp 1985)  

 

From community of practice … 

 

 
 

Critical Alignment in Practice 

 

We look critically at our practice, while we engage and align with it 

 Ask questions about what we are doing and why 

 Reveal and question implicit assumptions  

and expectations 

 Try out innovative approaches to explore alternative ways of doing and 

being  

to achieve our fundamental goals 
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Creating a Community of Inquiry 

 

 
 

An inquiry identity 

 

Having an inquiry identity is more than (just) doing the occasional inquiry-based task 

in the classroom. 

It involves being an inquirer in all our professional activity 

 designing and using inquiry-based tasks with students 

 encouraging students to ask their own questions and explore aspects of 

mathematics for themselves 

 Questioning our own approaches to teaching 

 Dealing with issues in teaching, in collaboration with colleagues 

 Exploring (new) approaches to teaching, with our colleagues 

 Working with didacticians to develop teaching. 

Collaborative inquiry 

 

 Two groups of people have important knowledge to bring to teaching 

development 

 Teachers 

 Teacher educators/researchers (didacticians) 

 Together, these kinds of knowledge can be powerful in the developmental 

process. 
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How is knowledge distributed? 

 

 
 

Co-learning inquiry 

 

In a co-learning agreement, researchers and practitioners are both participants in 

processes of education and systems of schooling.  

 Both are engaged in action and reflection.  

 By working together, each might learn something about the world of the other.  

 Of equal importance, however, each may learn something more about his or 

her own world and its connections to institutions and schooling.  

 (Wagner, 1997, p. 16)  

 

Inquiry in three layers 

 

 Inquiry in students’ mathematical activity in the classroom 

 Inquiry in teachers’ exploration of classroom approaches 

 Inquiry in addressing questions and issues to do with teaching and how it can 

develop to promote mathematics learning. 
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Developmental research in Norway 

 

 A project involving a team of didacticians and teachers in 8 schools 

 3 phases over 3 school years 

 Based in inquiry at three levels 

 Workshops in the university led by didacticians  

 Developmental work in schools led by teachers 

 Video compilation  
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